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'fRABAI~HOS ORIGINAIS 

O GENTIO ACREANO 

J. M , BRANDÃO CASTE O BRANCO 

LL --r-
~ í) ((!'7 1 

PREAMBULO 

Dizia Paulo Ehrenreich, en1 1892, que as tribos nu-aruaques 
enchiam todo o vasto território entre o Madeira e o Ucayale até as 
abas dos Andes, residindo a sua massa principal entre os rios Pu
rus, Coari e Juruá, sendo os Panos representados e1n território 
brasileiro, apenas, pelos Caripunas do médio Madeira, cuja massa 
principal habitava o Peru oriental . " 

-.. 
Acresc~ntava que os Renios e Anauacas deviam ser incluídos 

na família Pano, send'o próprios do alto Solimões e se achavam 
quase extintos, servindo de ligação entre os m~mbros brasileiros e 
peruanos dêste grupo o.s Pacauaras da Bolívia central . 

Nem os adiantados Incas ela cordilheira andina, nem os repre
sentantes da cultura tupi-guarani foram encontrados no território, 
atualmente chamado Acre. 

Julgava-se, como já v i111os, preponderante o · elen1ento ar1taque; 
mas, estudando-se melhor o remanescente da população autóctone, 
verificou-se que a assertiva era verdadeira no tocante a bacia do 
Purus, mas, quanto a do Juruá,, ·o domínio era de gentio de ori
gem pano. 

nst~ originário do alto Marafion, alcançou o alto e médio 
Juruá com escalas pelo Ucaiali, Javarí e Jutaí, principalmente pelo 
primeiro, em cujas margens já se encontravam na primeira metade 
do século XVII (1640). 

E' possível que os aruaques se houvessem assenhoriado de todo 
o alto J uruá, como aconteceu no médio e no baixo e se vê na bacia 
do Puros e fôssem dali expulsos pelos Panos, cuja vanguarda fotT~ 
mada pel~s extintos Auanateos, Manobabos e os "Cunius" já era 

, 
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fixada pelo padre Samuel Fritz, em 1691, na margem direita do 
Ucaiali, entre 7° e go de latitude sul, justamente a facha corres
pondente ao ] uruá. 

Na centúria seguinte, Fritz já os situava mais para leste, fi
xando Oln1edilla gente dessa língua numas elevações à n1argen1 
esquerda do Javarí, já, no último quartel do século, e, antes do 
tênno dêste, o cartógrafo Baleato, assinalando a mesma serrania, aí 
situava os "Remus", tendo ao poente os "Capanauas" e ao sul os 
"Conivos", enrugamento êste a que o padre Girbal intitulava de 
"Cordilheira d'os Remus" . 

Baleato entroncava o Beni no Ucaiali, assin1 como fazia do 
l)urus, J uruá e J avarí uma só corrente fluvial, sob a deno1ninação 
dêste últÍJno, atravessando todo o território, hoje, chamado de. Acre. 
~<\inda no quarto decênio do século XIX, o "Mapa das Missões do 
Ucaiali", atribuido ao padre Plaza ou a Dom Manuel Amez, ligava 
os rios J uruá e Purus, como se f ôra um só, com a denominação de 
Cuja, nome êste que não parece de origem Pano e sim Aruaque, 
dando, assim, a entender qu.e gente da língua Aruaque aí esteve 
anteriormente à chegada dos da família pano. 

O nome de C a.yari ou C uyari era dado ao rio Madeira pelos 
índios que habitavam os seus formadores e a zona das cachoeiras. 
assim con10 ao rio Waupés, no rio Negro ; num afluente do Purus 
e noutro do estuário do Amazonas. 

O padre Constantino Tastevin acha que o vocábulo, provàvel
mente, é de origem "aruak" visto ser encontrado no alto rio Negro, 
cm terra de Tuca,no; nos pequenos aflflentes do Purus, Cujar e 
I(uiari-hã; no contribuinte do Ucaiali-Kayari-ã; noutros do estuário 
do Amazonas - Cayari . 

A sua significação ten1 variado: uns acham que é - "Rio 
Branco"; outros - "Rio Madeira" ou "Quanta Madeira"; sendo 
que o conde Pagan diz ser a palavra d'e origem incaica e exprime 
" o estimem por ser tão formoso". . 

Cuja, Cuya, Caya, Cayana, Cusa, Casa, ensina Tastevin, equi
vale a guaya, waya, guya, goya, com o sentido de "rio". 

De sorte que teríamos para os dois caudais, um só nome com 
a indicação, apenas, do acidente geográfico, pois, tanto o J uruá como 
o Purus era111 assim chamados pelos índios, não só da família Pano. 
como da Aruaque. 

A precedência de hordas aruaques na região do alto Juruá e 
1nesrrio no médio, é aceitável, não só por causa da palavra Cuja para 
denominar o rio, como por que os mapas de Fritz, Olmedilla, Ba
leato e Plaza, além de outros, colocavam tabas aruaques sempre ao 
lado das dos panos, sendo de notar que os "Piros", de 1691 a 1707, • • 

• 
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estavam localizados nas proximidades da latitude sul de 100 ao 
passo que, em 1795, os "Conivos" já ocupavam êsse setor i~do 
mes1!1o até quase 11 º de latitu~e ?ui, encontrando-se os p{ros já 
no angulo formado pela confluenc1a do Apurimac com 0 Ucaiali 
na~ cer~anias de ,12°, disposição esta ainda mantida, no fim do pri~ 
rn~1r~ terço do ~ec.ulo XIX, conforme se poderá ver no "Mapa das 
Missoes do Uca1ah" d·e 1833. 

A coloca.ção anotada por êsses cartógrafos demonstra o avanço 
dos Pa~o~ na dire~ão das altur~s formadoras do divisor de águas 
do Uca1al1 e Jurua, a . transposição dessa morraria e assenhorea
mento da bacia do J uruá, senclo que a expansão para o sul ainda se 
operava no fim do século XVIII, retraindo-se mais tarde para 0 
norte. 

Quanto à dilatação para sueste, parece que se deu mais cedo, 
tanto que, em 1714, o padre Bartolomeu Rodrigues e Francisco de 
Melo Palheta, "em 1723, já falavam nos Cavaripunas do rio Ma
deira, e Almeida Serra, em 1781, nos Caripunas" na região . do 
Abunã e cachoeiras, como · que indicando ter a dianteira dos inva
sores alcançado as marge11s do Madeira, ou, por que a tanto se atre
vessem, vencendo os adversários, ou por se haver desgarrado a van
guarda em algum embate, ficando até hoje separada do grosso de 
seus irmãos. :nstes índios pelo meado do século XVIII, já aju
davam aos portuguêses a transpor as cachoeiras, ou, talvez, antes, 
pois, Melo Palh~ta, na jornada d'o descobrimento do célebre rio, 
en1 1723, lhes fornecera ferramentas. 

II 

CONTACTO DOS EXPLORADORES DOS RIOS 

Em outubro de 1857, João da Cunha Correia diretor dos ín
dios do J uruá, partia de Tefé, no Solimões, para ~ dito rio, alcan
çando o seu afluente Juruá Mirim, donde trouxe um, cuja família 
~o descriminou. ·No regresso, subiu o Tarauacá e Envira, passando 
deste ao Purus, chegando a Tefé, de volta, a 30 d'e abril de 1858, 
conduzindo três índias "nauas" apanhadas cêrca do estirão do mesmo 
nome, bem como uma outra que lhe presenteara um tuchaua do 
alto Purus, segundo parece, das imediações do rio Chandless, mu
·1her esta "quase branca, de rosto oval, bem feito, estatura mediana, 
nariz pequeno, aquilino", que foi batisada com o nome de Leocádia 
e faleceu em 1912, deixando descendentes de uma filha chamada 
Virgínia, que se casou com Antônio da Cunha Linhares, cearense, 



-6-

propretário do seringai Santo Antônio, no rio Gregório, afluente 
do Juruá. 

A velha e duas filhas capturadas no alto J uruá foram ta1nbém 
batisadas. sendo que a mais nova com o nome de Petronila, ainda 
<:onhecida de Guilherme da Cunha Correia, filho do velho explorador, 
o qual nos disse em carta que, esta filha das selvas juruenses lhes 
"contava que os náuas não queriam mal aos brancos, mas êles eram 
111aus e que há muitos anos os seus avós para escapar às suas barba
ridades havian1 f ugid·o de u1n lugar bonito para alén1 das nascentes 
do rio''. 

A índia dada a Cunha Correia, na vizinhança do Chandless, 
branca e bem conformada, por um tucháua, devia pertencer a tribo 
dos Maneteneris, pacíficos, indust.riosos, moradores nessa região e 
que desejavam contacto com os civilizados, cujas mulheres eram 
claras e bonitas, segundo o testemunho de A. P. Rodrigues Labre, 
grande explorador e conhecedor do vale do Purus, acrescentando 
Chandless que parte dêsse gentio passava ao J uruá, pelo rio Ta-
1nauacá, ficando um pouco acima d'a foz do Chandless a do r iozinho 
conhecido por "furo do Juruá", pelo qual se passa ao vale do rio 
Juruá, via Embira e Tarauacá. 

Isto se verificava no fim de 1857 ao con1êço de 1858, e se Pe
tronila referia-se aos seus avós no sentido estrito, seus antepassados 
aportaran1 às n1argens do J uruá no f in1 do século XVIII para o 

. princípio do XIX, mas, se empregou o têrmo numa acepção mais 
lata, o que parece . mais verossimil, os vanguard'eiros panos a trans
puseran1 1nuito antes, tanto que no decorrer da primeira dessas 
centúrias já se achavam na .região das cachoeiras do rio l\.1adeira, . , . 
<:orno Jª vimos . • 

Ao passar Cunha Correia na atual zona do Juruá pertencente 
ao T~rritório do Acre, na excursão aludida, no lugar a que deno
minou de "estirão dos Nauas" nome ainda hoje mantido, por haver 
aí tuna aldeia dêsses indígenas, .encostou a sua canoa deixando no 
terreiro grande quantidade de 1nachados, terçados, facas, panos e 
rniçangas, objetos êsses que os "Nauas" ao regressarem à s~ taba, 

. . 
arremeçaram ao no. 

Por ~ssa ocasião, ficou o explorador sabendo que· dias antes os 
"Nauas" haviain se batido con1 os "Jaminauas" e os "Conivos", 
êstes os precursores da penetração pano · na região, pois desde o 
tempo do padre Samuel Fritz, que êles compunham os pelotões de 
sua dianteira. 

Eram os "Conivos" que, em 1833, serviam-se do rio Tamaia, 
afluente do Ucaiale, para irem ao rio que ficava a leste, sendo êles 
que levaratn aos civilizados do oeste o no1ne de C1tja, correspondente 
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~e~ latitude ao Iuruá, ou Juruá, secular denominação da parte 
Jnfer1or do extenso curso d'água rP<Yistrando por a.::•sa ' 
d G" 1 ' · ' -b· ,. ~ epoca o pa· 

re 1rva , o comercio dos Setebos com os seus irmãos do J ' urua. 
Castelnau, inf orma<lo por "co]etores de drogas" 1· á · t 

1847 t b l "N " " . ' regts rava. 
em . , a as ,e e a'\vas , Catuquinas" e "Tuchinauas" na altura 
do rio Tarauaca. 

" W. Cha~dle,ss, em 1867; ~nt?nio Marqu~s de Meneses, vulgo 

B
Pernan1

0
buco. , em 1883 ; os 1tad1anos Henrique Cani, Antônio 

rozzo, 01n1ngos Stulzer e os brasileiros Ismael Galdino da p · _ - D · p . at 
xao e on11ngos ere1ra de Sousa, em 1884, só falam nos "Nauas'' 
enc:_ontra~os pelo explorador britânico, no atual seringai · Ouro 
Preto, ac1~a da boca do Tar~uacá 346 milhas, que o atacaram nesse 
ponto, ?brigando-o a voltar a Manaus. Pernambuco não passou 
do "esttrão dos Nauas", onde êsses índios lhe deram uma surra 
f~r~ando-o. a tornar ao seu seringal Curupaiti, entre os rios Gre~ 
gor10 e Li herdade. 

. Os . italianos e os seus con1panheiros brasileiros exploraram do 
d1t? est1rão ao rio Ju:uá Mirim, encontrando pelas cercania8 do rio 
M?a extensos banan~1s e avultado número de indígenas que os se
gu1a1!1 con1 grande Jnterêsse por terra. No meio do estirão dos 
Nau~s, onde se yê atuabnente a sede dú seringa! Buritizal e na ex
trenudade superior numa terra firme, hoje denominada "Colónia 
Rodrigues Alves", os exploradores estiveram em terra visitando 
n1alocas dês se gentio, ~f e:ecend~lh~s brinquedos e outros objetos, 
que despertaram a cur1os1dade 1nd1gena, porém, como êstes ten
tasse?1 apoderar-se das armas dos viajores, instrumentos êsses a 
que ele.s prestavam muita atenção e se mostravam interessados desde 
o enc.ontro na primeira maloca, os excursionistas tiveran1 que dar 
uns tiros para o ar, a fim de atemorizá-los. 

A notícia fornecida à Castelnau de que silvícolas da família 
~~o já residiam pelas cercanias da foz do Tarauacá, atacando os 
v1a1antes ~ declarando guerra a tôdas as outras nações, foi de certo 
~o reg1strada por Chandless, vinte anos mais tarde, quando ex· 
poe que, e1n tempos idós, os N auas faziatn correrias nessa região e 
mesmo até abaixo da embocadura do Tarauacá. 

Assim, vemos no médio J uruá, membros da família Pano desde 
os meados d? séculos XIX, ou mesmo antes, pois, os coletores de 
dr?gas anteriormente a 1850, já falavam na temeridade de se ir 
alem da foz do Parauacu ou Tarauacá, devido às investidas dos 
Na~as, ten?o .sido, segundo ?~i:rnentação oficial e particular, o pri
meiro a atingir o atual Terntono do Acre 0 diretor de índios João 
da Cunha Correia que, pelo c:iminho se entendia também com os 
índios para que colhessem produtos silvestres, principalmente salsa, 
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segundo infor111a o seu próprio filho Guilherme da Cunha Correia, 
resultando daí a inorosa viàgen1 redonda de mais de meio ano. 

Antes disso, os informes registrados pelos cartógrafos e via
jantes, apenas, mostravam que de 7° de latitude meridional para o 
sul, as tabas dos "nauas" ou de gentio da mesma língua se espa
lhavam pelos formadores do .J avari, contribuintes da margem direita 
do Ucaiali e alta bacia do Juruá, até topar com os ald'eiamentos dos 
Piros e Catnpas que pera1nbulavam cêrca de três graus ao sul, do 
íin1 do século XVII para o princípio do XVIII. 

* * * 
Os cronistas davan1 ao J uruá cêrca de 111eia. centena de tribos, 

in.uitas elas quais pertenciam ta1nbém a outros rios <lo Amazonas. 
sendo que son1ente as dos Canamaris, Catuquinas e lVlaneteneris 
foran1 encontrados nas altas bacias do Juruá e do Purus. 

· O padre A ndré Fernandes e outros escritores falavan1 no âni1no 
e valor das mulheres indígenas do Juruá, con10 sendo igual ao dos 
ho1nens, "talvez, por descenderem das antigas a1nazonas". _t\.létn, 
da tradição de ter havido dessas n1ulheres no rio, alguns cronistas 
se referem a duas espécies de gentio aí existentes que merecem des
taque, pela sua exquisitice: a d'os "Cauánas" e a dos "Uginas" ou 
"Coatatapuias". Os primeiros não passavam de cinco palmos de 
altura e os segundos tinham u1n apêndice caudal e diziam ser um. 
produto de 1nulher con1 o 1nacaco coatá, residentes an1bos " ben1 aci
n1a da cachoeira do rio e longe de sua barra". 

No rio Juruá, não há, proprian1ente, quedas d'água que possa 
ajustar-se a êsse qualificativo. No baixo, há as corredeiras de 
"Urubu" "Cachoeira" e a "Praia das Pedras". No alto, verifi
cam-se alguns impecilhos, con10 a "Cachoeira do Gaston", a 1 . SOS 
milhas da foz, seguindo-se, a "cachoeirinha da Pedreira", "corre;.. 
e.leira <lo Feijão", "cachoeirinha do Mississipi" (1519 kn1), '.' corre
deira <lo Missi!'.isipi Novo" ( 1524 km ) e outras corredeiras e torrões 
até a foz do rio Breu ( 1606 km), limite com a república do Peru. 
alén1 de outras até as nascentes~ que desaparecen1 com as enchentes. 

E' possível, que os cronistas quisessem referir-se às da bacia 
superior . onde não foram encontrados indígenas das espécies indi
cadas. 

O desembargador Fernando Luís Vieira Ferreira, que foi pre
sidente do Tribunal de Apelação do Cruzeiro do Sul, referiu-me 
por 1nais de u1na vez que viu índios pigmeus na cidade de Cruzeiro 
do Sul, no alto J uruá, con1 os quais se retratou, fazendo presente 

, 
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d'a fotografia ao general Cândido Rondon. A não ser essa refe· 
rência, .não tive conhecimento de outro caso que pudesse comprovar 
o asserto. 

>lq * * 
Relativan1ente ao vale do Purus, nota-se a predominância do 

grupo Aruaque ( Ara'\vak) desde a sua embocadura, sendo que os 
primeiros exploradores da bacia, como Manuel Urbano da Encar
nação, Silva Coutinho, William Chandless, A. Rodrigues Pereira 
Labre e Asrael de Piper, depararam, exercend·o um domínio sôbre 
cêrca de trezentas nlilhas nas margens dêsse rio, desde o Sepatini 
até o Iaco, interessando os rios Ituxi, Aquiri e Iaco, em região já 
acreana, a nun1erosa tribo dos Ipurinãs. 

Seguiam-se os Canai11aris e Maneteneris, do Iaco até as . mar
gens do Azara ou Anara, hoje, Chandless, e Curinahá, agora, Santa 
Rosa, dentro dos limites da acreânia, os quais já teciam e usav~ 
vestimentas feitas de algodão. · 

Constava a Labre haver outras tribos para o interior, desta
cando-se entre várias as dos Catianas encontrados, em 1865, por 
Chandless acima do Ipaliá, em território peruano, porém, encon
trados, por ocasião do povoamento do Território, cêrca de duas déca
das mais tarde, em alguns pontos da zona acreana. Andavam ves
tidos, informando um chefe Canamari que êles tinham vindo do 
oeste, o que não é impossível, espalhando-se depois pelas terras 
•creanas. · 

Já no fim'I de sua jornada, o geógrafo inglês topou com uns 
silvícolas que se mostrara1n amigos, isolados dos grupos vizinhos 
e que, segundo os Catianas, deveriam chamar-se "Mai-·i-nauás", já 
pendendo para o don1ínio dos "Nauas" ou de sua variada família, · 
ao norte do Purus . 

• Castelnau não chega a inencionar índios da acreânia, uma vez 
que os seus informantes não passavam das proximi.dades da foz do 
Pauíni, ainda distante mais de cem milhas da boca do Aquiri. Con
tudo, constou-lhe que as nações que viviam acima dêsse rio eram 
hostis e se denominavam Ja1namaris, Tabocas e Ayapus. Nenhuma 
delas foi vista na zona federal . 

III 

ENCONTRO DOS EXPLORADORES DOS SERINGAIS 

Por ocasião da conquista da região que, mais tarde passou a 
denominar-se Território do Acre, no vale do · Juruá, encontraram-se • 
tabas de ·Nauas no estirão dêsse nome; no rio Môa, Paraná dos 

• • 
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1\iouras, no seringai Buritizal, sendo daí desalojados pelo explorador 
Galdino Lopes da Silva, de sorte que, em 1893, já não existiam no 
local ; de Amauaca s no rio dêste nome, ou Leonel, compreendendo 
vários · seringais ; em Cruzeiro do Vizeu, Pirapora e Boa Vista; de 
Jaminauas nos rios Amauacas, Grajaú, Porangaba e Liberdade; 
de Remus nos rios Juruá Mirim, Minas e Triunfo, índios êstes que 
se comunicavam com os Anauacas; de Capanauas, nos seringais Ja
buru, Paratari, Triunfo ~ Cachoeira; de Araras, ou melhor Tachi
nauas e Catuquinas, subdivididos em Caxinauas, Iskinauas, Rumu
nauas e Chipinauas no rio Liberdade ; de Inukuimins no alto Môa 
e Iuavós no seringai Iracema no rio Tejo, send'o que houve outros 
grupos, cujos nomes não foram conservados. 

No rio Tarauacá, as principais tribos encontradas pelos explo
radores dos seringais, foram as dos Cachinauas, a ' mais importante 
da região, na margem direita do Muru ; Colinas ou Kurinas, a mais 
brava, na margem esquerda do Muru e direita do. Tarauacá; Con
tanauas, Chussinauas e Canamáris, nas ribas dos igarapés Humaitá 
e IboiaÇu, tributários do rio Muru. 

)J' o vale do Purus, os seringueiros d'esbravadores clefrontaratn 
os I purinãs, nas margens do rio Aquiri (Acre) até dez dias de 
viagem em canoa; Arakaris e Canaranas nos campos do Capatará ; 
Cachetis e Gaveões no ·rio Xapuri ; - Canamaris, Catianas e Gua -
raios no alto Acre ; Inharnarés e Canamaris no rio Macauã, afluente 
do Iaco ; Catianas, no local em que se assentou a cidade de Sena 

• 
Madureira; Canamarís, mais acima, nas margens do Iaco ; Catianas, 
Cana1naris, Inhamarés, Capixis, Maneteneris e outros n1enos impor
tantes, no alto Iaco, no atual e vasto· seringal Guanabara, predomi:-
11ando o grupo dos prin1eiros. 

Pelo riq Purus, en1 terras fronteiras à zona acreana. havia. entre 
outras, malocas de Ipurinãs no seringai Amparo. à n1arge111 
direita e uma de Jamamadis., na esquerda, que até 1884, ainda se 
movimentava; no seringai Silêncio, já em território acreano, houve 
uma outra de Canamaris, ~ margem esquerda; no seringai Barce
lona, na inesma banda, uma taba de Tucunarés; no seringai Santa 
Cruz, uma de Catianas, silvícolas êstes também encontrados na boca 
do Chandlcss. os quais no início do século ainda se achavam no 
alto Iaco. 

Há tradição d'e que f ôra antigo habitat da tribo dos Catianas 
un1 suave planalto entre os paralelos 100 e 11° S e os meridianos 
67° e 68 W Gr. que se estende por uns 30 kms2, parte do qual 
se acha desmatado e ~ chama "Campos Esperança", no seringal 
Capatará, entre os rios Acre e Abunã, tendo sido êles com o seu 

I 

, 

• 

• 
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n1achado de pedra que abateran1 a inata secular, conservando-os 
por meio de queimadas anuais, processo aliás comp.rovad~ pel~ 
-civilizados que o presencearam e o se~em, ,plantan~o capim ~ 
suas clareiras. A região é cortada por igarapes, varnda por bnsas 
constantes, sen1 carapanãs ( anóf eles), partindo ~o seu lado oriental 

0 rio Iquiri, no1ne do Ituxi, no seu curso supenor. 
E' certo que Newtel Maia diz, conforme já escrevemos, terem 

sido encontrados nos can1pos de Capatará,, tabas de Arakaris. e Ca
naranas mas isto não invalida a tradição, uma vez que os invaso
res bra~ileiro~ chegaram na altura dêsse descampa~~ por vol~, ~e 
1883 e, en1 1865, William Chandless os de~arou -Jª em !ernton~ 
peruano, informando-lhe um curaca cana1nan q?e os Cat1anas f:!
nham vindo do oeste, pelo que não, era imposs1vel que a ~atana 
houvesse sido abatida pelos Catianas, conserv~~~o outras tr1!><>s .. o 
arroteamento, mais tarde aproveitado pelos civilizados, que ai tem 
<.-ulturas agrícolas. e criação de gado, mesmo .Porque, segundo parece, 
os Catianas nunca deixaram de todo a regiao, tanto <!ue foram to
pados pelos exploradores nordestinos, na parte supenor dos vai~ 
do Aquiri e Iaco, no curso inferior dêste e ~o. do Puros federai 
ietn falar noutras tabas existentes nas proximidades, certamente, 
olvidadas ou desconhecidas dos poucos desbravadores de quem con-
segui informações. 

Na zona ·do Abunã, antes de se o explorar, já se f3!ava no de
correr do século XVIII, nos Caripunas. e Pacauaras,. da ltngua. pano· 
Segundo Castelnau, habitavam êste rio o~ Jacar1as, con~u~stados 
,pelos Caripunas, que ajudav~ os ~?rtugu~ses n,a .trans~s1c;ao ~ 
cachoeiras e navegação do rio Madeira. Diz Otav10 Re~s, P:OP.rte 
tário de vastos seringais nessa ribeira, que ? nome Abuna foi posto , 
pelos Pacahuaras, segundo lhe informaram .. 

Os J acarias, diz Castelnau, subiram há p~ucos anos para ~ 
nascentes do rio, parecendo que são os Cacharar1s encontrados mate 
tarde entre os vales do Iquiri e Abunã, na zona f~era.I_, conser
vando ainda o caráter bom e inofensivos como aludia o escritor 
francês. Ainda não se estava no meado do século XIX· 

Em 1887, A. R. Pereira Labre transpondo as den~ matas 
entre o Madre do Dios e o Aquiri, acompanhado de índios Paca.
guaras e Guaraios, palmilhou uma ponte , sôbre o ~u ( :i1to 
Abunã) constituída por um tronco de arvore de mais de trinta 
metros de extensão, passando ·na tarde do mesmo dia,. uma çrande 
povoação guaraia abandonad'a há u.m ano. Prosse~indo v1ag~, 
chegou a uma outra aldeia de Guara.tos de uns . ~ habitantes e mais 
adiante antes de alcançar às barrancas do Aquiri (Acre), sem falar 

110 IquÍri, atravessou uma cidade selvática denon1inada Canamary · 

• 
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-Em uma conferência feita no Rio, em 1888, dizia Labre acharem-se 
as margens do Abunã infestadas de selvagens antropófagos, Paca
guaras, Caripunas, Pan1as e Araras. 

O referid'o Otávio Reis, baseado en1 depoimentos de velhos 
habitantes do vale do Abunã diz que a exploração do rio foi iniciada 
em 1898, pelas suas cabeceiras, encontrando-se, por essa ocasião, 
tribos de Tauan1anos, Pacahuaras e Cachararys, tendo desaparecido 
a prin1cira que deu ou ton1ou o nome ao rio ao sul do Abunã, res
tando as demais. 

* * * 
En1 alguns lugares os exploradores dÇ?s seringais foram bem 

recebidos, con10 no baixo Acre, entre os I purinãs, os quais, segundo 
N ewtel l\llaia, um dos priineiros desbravadores dessas selvas, eram 
pacíficos e se apresentavam aos invasores para com êles trabalhar; 
tendo sido dizilnados pelo sarampo e exterminadas as sobras pelos 
bolivi.anos quando se apossaram da região, no fim do século XIX 
para o princípio do atual. Avelino de Medeiros Chaves foi auxi
liado pelos Catianas, Canan1aris, e outras tribos na exploração dos 
seus vastos seringais no alto Iaco, mas, à proporção que os ser
viços se iam alargando, chegaram novos colon<?s e entre êstes al
guns maus eJementos que provocaram o desaparecimento dos indí
genas . 

Joaquin1 Ca1nelo, dono de vários seringais no alto Acre, onde 
chegou em 1890, refere que na região quase não havia índios, sendo 
pequenas as tribos e pacatos e tímidos os seus membros, perten
centes a fan1ília Canamari, atributos êstes tatnbém dados aos Ca
nan1aris do seringai Silêncio ·e aos Tucunarés de Barcelona, atnbos 
da n1argen1 esquerda do Purus. 

Os Caripunas e Jacarias ou Cachararis do vale do Abunã, tan1~ 
hén1 eran1 de boa índole e inofensivos, auxiliando os primeiros aos 
portuguêses na transposição das cachoeiras e navegação do Ma
deira, sendo contrárias a essa pacatez as inforn1ações sôbre os ele
mentos indígenas de outras malocas, como a dos Catianas nos serin
gais Santa Cruz e próximos a Boca do Chandless, os quais se mos
travam agressivos, pelo que tiveram que ser batidos por um dos 
tnaiores exploradores dêstes sertões, o ca1netauara Leonel Antônio 
do Sacramento. 

Os Pacauaras das ribas abunenses opuseran1-se por n1uitos anos 
a invasão dos seus domínios, só conseguindo os bolivianos aí pene
trarem en1 1898, quando um quinquênio antes já estavam povoando 
o rio vizinho chamado Orton, e os brasileiros se encontravam nas 
imediações, do lado do norte, há três lustros. 

• 

.. 
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Quanto. ao Tarauacá e J uruá só tivemos notícias de s.ua bra
veza, tendo havido recontros em que o seu arrojo e bravura fica
ram bem de1nonstrados. 

Um dos p·roprietários e desbravadores do vale do Tarauacá, 
Júf o Pereira La Roque, informa que as principais tribos . encontra
das foram a dos Cachinauás, Colinas ou Kurinas, a mais brava, 
Contanauas, Chussinauas e Canamaris, bem numerosas, sendo a pri;r 
meira a mais importante, não tendo havido aí catequese, tendo sido 
uma grande parte aniquilada a bala e outra escorraçada, que pro
curou os divisores de água, longe das margens dos rios, ou se refu
giou nos er111os das "montaíías" peruanas, .aonde se defrontavam 
co111 as balas dos caucheiros da república vizinha, de quem os re
manescentes indígenà.s tinhan1 verdadeiro horror, ainda no primeiro 
quarto d'o século vigente. 

Nas nlargens do J uruá, os abridores de seringais tiveram que 
lançar mão dos mesmos recursos para afugentá-los ou dominá-los, 
restando ainda dessas rumorosas façanhas. nomes como "Triunfo", 
"\iitória ·~ , "Novo Triunfo", assinalando os êxitos dos conquistado-
res. nos barrancos do Juruá, co1no do Tarauacá, Acre e Purus. 

O que ~ evidente é que de certo modo, a população indígena 
da região, principalmente, dos vales do Juruá, Tarauacá e Iaco, era 
cpns,iderável, pol:"ém, escorraçados a bala pelos civilizados: brasil
leiros ( seringueiros) e peruanos ( caucheiros) , além das lutas inter· 
nas entre as próprias tribos, o seu .número foi decrescendo de tal 
n1odo que na época en1 que o govêrno brasileiro estabeleceu o Ter
ritório do ·Acre, já os seus grupos estavam· mui reduzid'os. 

Tinha-se o índio como um anit11al prejudicial e maléfico, inca
paz de ser civilizado, pensamento, aliás, de pessoas influentes que 
dirigiran1 a colonização, porén1, ignorantes, incapazes de tomar no 
inon1ento outra direção, principalmente, por encontrarem alguma 
resistência na ocupação da terra, o qual só poderia dar o resultado 
verificado, a quase exterminação dessa gente. 

Não era de admirar êste conceito, entre homens, geralmente 
incultos, quando na costa leste do Brasil, séculos antes, p.essoas de 
mais letras, consideravam os ameríndios irracionais "abaixo dos pre
tos e pouco acima dos macacos". 

• 

ó índio de um modo geral não era 1nau. Se havia no seu meio 
elementos perversos, isso também acontece entre os civi~izados. 
O que é corrente entre as pessoas que lidaram com êles é que êles · 
não consideram furto a retirada de objetos da posse de outrem, 
tanto que o fazem até na pres-ença dos donos.. , 
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A prevenção contra os brancos tinha raízes profundas, tole~ 
rando que transitassem pelos seus rios, os observando e acompa
nhando pela mata, ou atacando-os violentamente, dando lugar a 1na
tança de uma e outra parte. 

Quando os nordestinos brasileiros chegar~, à. região acreana:, 
os silvícolas dessas terras ou seus antepassados Jª tinham estado eni 
contacto con1 os civilizados, sendo conhecedores · do sistema de agar
ramento f e.ito por ês,tes, não só para o serviço do govêrno, con» 
dos próprios agenciadores ou catequistas, escravisando-os, venden
do-os. roubando-lhes as mulheres e filhas. 

De sorte que a animosidade encontrada pelos invasores, tinha. 
seu fundan1ento, 111otivo pelo qual os indígenas recebiam os invà
sores con1 prevenção e desconfiança~ 

Isto, porém, não impossibilitou o convívio e trabalho entre as 
duas comunidades . 

Seringueiros e indígenas, passados os primeiros choques, en
tenderam-se, chegando êstes a trabalhar na seringa ou na faina de 
caça e pesca, em que eram exímios, exceto os menos cordat?s q~e 
preferiram o recôndito das matas, mas, aqueles começaram a 1nvadtr 
os lares indianos, maculando-os ou carregand'o para suas "coloca
ções" as cunhãs e cunhantãs, dando lugar a desavenças entre as 
duas raças, do que resultou, em alguns lugares, verdad~ir~s. caç~das 
contra os índios, como aconteceu no alto Iaco, no pnnc1p10 ?este 
século, em que, sob a chefia de João Alves Vieira, dono do senngat 
Olinda, foi organizada uma batida contra os Catianas, deixando es·
palhados nas margens do r~o dezenas de cad~veres, salvando-se ~
gumas mulheres que se refugiaram noutro seringai, no qual se dedi
caram ·com proveito á. cultµra agrícola. 

Mais tarde, quando os peruanos dispuseram-se à extração do 
caucho, fizeram verdadeira . devastação no meio indígena; dando 
lugar a que algumas tribos se coligassem contra êles, como, entre 
outros casos, convém assinalar o agrupamento de famílias de Ca
chinauás, Eskinauas e Rununauas que, sob a direção do célebre 
tuchaua Tescon, praticou várias proezas nas lutas contra os perua
nos, gabando-se o próprio Tescon de que somente êle n1atara trinta 

• • • e quatro m1m1gos. 
O escritor J. N . von Hessel confirma essas correrias dos pe

ruanos, acrescentando que eram contínuas e faziam êl~ "lucrati
vos negócios, havendo indivíduos que em quatro ou cinco anos,. 
venderam mais de trezentos indígenas" ; só tendo os selvagens apren-· 
dido vários vícios que aão tinham em suas "montanãs", sem nada. 

· aproveitar da civilização. ("BuJletin de la Sociedad Geogr · de 
ljma, 1903, ano 13.0 , p. 244"). 

- ) 
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Reduzido, assim, o elemento indígena da região, por essas lutas 
inevitái'Veis, no momento, devido a ausência de uma organização 
.que pudesse melhor encarar a situação e ainda por algwnas molés
tias introduzidas pelos civilizados, chegou ao regime governamental 
instituído pela administração do país1 em 1903, em cumprimento a<> 
tratado de Petrópolis. 

IV 

)JO TEMPO DAS PREFEI'fURi\S 

O Território do Acre fôra criado no ano referido, 111as, os 
Departa111entos en1 que se subdividiu, cleno111inados Prefeituras, sô-
111ente foram instalados no segundo semestre de 1904 ; e no seu· Rela
tório de 1905. o prefeito do Alto-Juruá, Gregório Taumaturgo de 
Azevedo, informava ao m~nistro do Interior, que o elemento indí
gena no Juruá era menos abundante do que no Tarauacá e Embira,. 
sendo em geral "cordatos e fàcilmente catequisáveis, muito indus
triosos e grandes agricultores". Raramente procuram o seringueiro,. 
esperando dias e meses a ocasião em que os trabalhadores deixam 
as barracas a sós, para ass,altá-las, rapinando-as. 

Neste '\.R.elatório" foran1 1nencionadas aldeias de Ca:rinauás 
nos rios Acuraua, alto Tarauacá, Muru, Iboiaçu, Hun1aitá e alto 
1~mbira (margem direita) ; Curinas nos r ios i\curaua, l\furu, a}t() 
J~n'lbira (tnargens direita e esquerda) e Paraná do Ouro: Jan,iin.aitás 
nos rios Humaitá e alto Embira ( n1argem direita) ; C ontanauás n.o 
alto Tarauacá e lfurnaitá; Catuq'Uinas nos rios Catuquinas e alto· 
Embira (margem direita); Ararauás nbs rios Humaitá e alto Em
bira (margem esquerda); Tuxina11ás nos rios Humaitá e Turunaia ~ 
Ararapinas (ferozes) no rio Humaitá; Capanauás, Aninauás e Bo
cas Pretas no alto Embira (margem esquerda) ; M arinauás no rio 
Turnaia e Canamaris nos rios J urupari e Massipira, tributários do 
Embira. 

Os que moram nas cabeceiras do Gregório, Acuraua, Liberdade
e São Salvador, estão armados de carabinas Winchester (rifles)· 
e são peritos na pontaria, roubando o armainento e municiamento
dos seringueiros, acrescentando· o prefeito que êstes eram poucos, . 
Sl!ndo a maioria de índole pacífica. 

Quanto ao Juruá,, adiantava que os 1nais irrequietos viviam 
nas cercanias. do Gregório e Liberdade, ao passo que os Amoacas
( Amahuacas), ou Mouras do Paraná da. Viúva (ou dos Mouras) 
~ os aldeiados nas vertentes do Moa eram pacíficos, havendo além:. 
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dêsses, grande número d'êles nas proximidades das cabeceiras do 
Javari. 

Relativamente a ter o prefeito falado no gentio Moura, co1110 
ocasionando o non1e do "Paraná dos Mouras", tenho a registrar que 
esta deno1ninação vem de haver. sido Q riozinho pertencente a Fran
cisco Rodrigues de Moura, seu desbravador. Morrendo êste, pas
sou o seringai a seus herdeiros, apelidand'o-o o povo, concomitante
Jnente "Paraná da Viúva" ou "Paraná dos Mouras". Os irmãos 
qu~ passaram a senhores, chamavam-se Bráulio, Francisco, Elias e 
Gregório de Moura. 

O rcfer '.do prefeito, no seu "Relatório" de julho de 1906, já 
melhor informado, dizia que dos três Departamentos do Território 
do Acre, o do J uruá, era ind·ubitàvelmente, o em que os aborígenes 
mais avultavam, sendo numerosas as su3:s tribos, mas, que devido ao 
acossa111ento elos peruanos desde as margens do Huallaga e Ucaia
le, perseguindo-os até estas alturas, refugiou-se a maioria entre a 
inargen1 direita do Juruá e o Jurupari. afluente do Embira, ponto 
extremo do Departamento do Alto-Juruá. E aduzia, quem atravessa 
por terra do Juruá ~ra o Tarauacá e seus tributários depara cons
tantemente malocas, assentes especialmente nas colinas de que bro
tam os infinitos rios, d·a região. 

Qste prefeito, além de procurar estudar os aborígenes da re
gião, tentou protegê-los, criando a "Caixa dos índios", chegando a 
arrecadar para tal fitn a quantia ele 6 :075$250, por decreto de 16 
de junho de 1906. 

Somente, mais de dois decênios depois, o Govêrno da União 
publicava a Lei de 27 de junho de 1928, regulando a situação dos 
índios nascidos no território nacional. 

Continuava Taumaturgo a considerá-los mansos, na sua inaio--ria, não sendo difícil trazê-los ao convívio dos civilizados, "apro-
veitando-os na agricultura, em que são peritos e nos transportes". 

E acrescentava: "Já convid'ei o Sr. Ângelo Ferreira da Silva, 
residente em Cocamêra, no Tarauacá, a romper dali um varadouro 
em direção ao Cruzeiro do Sul, prometendo-lhe u1n auxílio por tal 
c1npreenct:mento". "~ste proprietário tem ao seu dispor, perfeita
me~te catequisados, cêrca de 150 índios, com a ajuda dos quais já 
abriu un1a estrada de rodagem em d'ireção às cabeceiras do rio· Gre
gório". 

Esperava o prefeito tertninar êste varadouro principal e outros, 
e com o auxílio de trapis1tas ou outros missionários, melhorar a 
sorte dêstes desamparados indivíduos, acabando con1 as provocações 
d~ uma a outras tribos, próprias da época em que se vivia de guerrá 
e para a guerra, cedendo o lugar à era d'o labor agrícola e industrial. 
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As vêzes, os provocadores são indígenas, mas, insuflados por civí
Jizados, acrescentava. 

O prefeito A. M. Bueno de Andrada, em seu ' 'Relatório" 
concernente ao ano de 1909, informava que o trabalho para incor
porar os índios à civilização continuou pacificamente, evitando atri
tos entre êles e os seringueiros, não constando durante . o ano um 
só conflito entre êstes e os seus vizinhos. 

Nessa cruzada, adianta Bueno, cumpre destacar o arrojado 
sertanejo Ângelo Ferreira, que, nas margens do Tàrauacá empre
endeu a pacificação, proteção e civilização de .tribos : errantes ao 
redor dos seus seringais. Valente, calmo, bondoso, arriscat)do mui
tas vêzes a vida, conseguiu captar-lhes a amizade, a: po.nto de ser 
por êles idolatrado. Fez três longas excursões pela inata; u1na do 
Tarauacá ao Jordão, outra até as margens do Juruá ,Ç ~ terceira às 
mais altas cabeceiras do Muru, fazend'o amizade com ':várias tribos, 
sem derramar uma gota de sángue ·indígena; e outrc;> t::~iei:ise pro
gressista e inteligente, Absolon Moreira, o qual por 'meio. de cons
tantes atos de tolerância conseguiu a confiança. elas. ta.bas do rio 
Leonel ( Amahuacás) , tratando os seus componen~~s : .. ~~ : meio. de. 
um sistema de recompensa, acostumando-os ao regiµie do ~r.abalho. 
Não os tem presos à . gleba qo~ seus . seringais. Quan.do ·êles apare~ 
cem, executan1 diversos serviços, re.Cebendo o ~en~9 . previa.._ 
mente combinado. retirando-se depois para as su~ ,malO<J~s ·: . 

E' preciso assinalar que Angelo Ferreira termin.ara . a: picada 
• • • 1 • 

a que aludiu o Prefeito Ta,umaturgo, entre o ;Tarauacá e. ·Jurútlt numa 
extensão de 246 quilômetros, trilho êste aproveitado · pela Comissão 
de Obras Federais chefiada pelo dito engenheir«;:>. :Buen'o ·de Aii
drada, em 1908 e 1909; tendo sido assassinado· por. arrendatários 
de seringais seus quando os procurou para reguhu1zar·· suás transa
ções, em vésperas de partir para uma longa incursão'. '"~ •' . . ·. . .. 

Bueno de Andrada ·acrescentava. que . duas cir~hristânéi~s con
corriam para apertar os laços de amizade que ligàvâiii' 'por êsse 
tempo os brasileiros e algumas tribos do vale do . Jurüá;· e.. escla
recia que a primeira era o ráipido desaparecimento dos. ·· caucheiros 
peruanos, "verdadeiro flagelo dos silvícolas", que .mantiveram por 
largos anos, "verdadeira guerra de extermínio" contra êles; feliz
n1ente, gradual e eficazmente afâstada, devido à preponderância do 
elemento brasileiro e retirada dos peruanos por já· não terem o que 
fazer com o esgotamento dos cauchais. A segunda ·consistia nas 
medidas tomadas pela Prefeitura para impedir lutas entte as · massas 
indígenas e os seringueiros. 

Bueno de And'rada achava "humano e justo e : provàvelmente 
muito proveitoso para o país" "marcar território para ···os indíge~ 

-

' 
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nas" E · adianta que não esquecido dessa promessa, logo q~e ~he-
. J uruá procurou pô-la em prática, entabolando as. prii_:ieiras 

golu ~o om 'os índios graças à intervenção dos corone1s Angelo re açoes c ' . 
Ferreira e A bsolon Moreira. 

A lguns tuchauas per1nitirarn no mei.o de s?~ tabas turmas de 
· ·1 · ados compostas de uni chefe e oito auxiliares, para exercer 

c1v1 i z e'c'1·e de fiscalização a fim de evitar-se correrias e atos de uma esp · · t 
desforra sangrenta; fazendo respeitar pelos ser1ngue1ros as erras 
povoadas pelos índios. . 

C . rindo 0 com.binado· os silvícolas convencera1n-se d.os 111-
utnp , ' d - . h f1 nte~ tuitos protetores do Govêrno, e "des e entao! .v1n an1 con . a :s, 

quase mensalmente, em grupos de 15 a 20, v1s1tar o Cruzeiro do 

Sul". . f' · 
Alguns índios domesticados trabalharam con~entes· n~s. o t~inas 

da "Comissão de Obras", entregando-se os do rio Gregor10,. ª. ~a
voura para 0 próprio consumo, considerando-se co~o pro~r~~tar1?s 
<los catnpos que cultivam, chegando a tal ponto sua c1~1hzaçao 
cjue, a troco de roupas, armas, i~strumentos ?e lavour~, hmpara!11 
mais de . trii:ita quilômetros no leito da estra~a~ . que hga ~s tres 
Prefeituras". A primeira dessas turmas ... er.a d1r1gida por G~tlherme 
Duque de Azevedo e a segunda por Anton10 ~astos, sendo as des
pesas desta cµstéadas pela Comissão de Obras e as daquela pelos 
cofres da Prefeitura". . · 

o 2.o s~b·-p~~feito Carlos Frederi~? de Noronha, que substi
túiu .0 Sr. \.~ueno. ·de Andrada, no seu ''Relatório" de 1?1ª~ço de 
l910, ·<Ji.z. q~e a 

1 

Prefeitura continuava a manter entre os 1nd1os da 
região ( J uruá e Tarauacá) empregados encarregados de sua cate-
quese, lugàres' çr~~dos . pelo seu antecessor. , . 

Acrescentav~ que êsses funcionários vêm const~ntemente ~ c!
<lade' Cruzeiro. do Sul, -q.co~panhados de grande numero de 1nd1-
aenas fo~~ece~do-lhes a Prefeitura roupas, redesJ armas de caça e 
:lime~taÇão, ·dÚ~anté a :estada na cidade. . 

"A .Goinissão Mista Brasileiro-Peruana de reconhecimento ~o 
r io Juruá; en1 sua ."Memória" de 22 de maio de 1~6, fala e,?1 tres 
encontros : com . 0 gentio Amahuaca que segundo. Informaçoes co
lhidas na região tinl1am seus toldos nas cabeceiras do Amonea, 
T ejo Breu e o~tros· afluentes do Juruá, já em território pe~ano, 
os q~ais. le~avam suas excursões aos vales do Ei:nbira e d': UC:i~~:· 
~sses ;silvícolas tinham extensas roças de mand1?ca, ?1ª?1~º' ' 
batata doce bananas e feijão, havendo "entre eles 1nd1v1duos que 

· ' · ·1· d . t nden1 um pouco o tiverai11 1.· contacto con1 hon1ens c1v1 tza os e en e 
porthguês' i e o , espanhol". · 

1 
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O engenheiro João Alberto Masô, no seu "Relatório" de 1910, 
ao ministro da Agricultura, referindo-se ao J uruá, diz que havia 
tabas de Nauas nos rios Môa e Paraná dos Mouras, sendo os da
quele rio dizimados por moléstias de caráter contagioso e os do 
segundo, acossados para as cabeceiras com grandes perdas. Fala 
no massacre de 400 índios "Ajubins" do rio Gregório, pelos pe
ruanos Carlos Scharff e Eufrain Ruiz; na pacificação dos Capa-
11auas que, em 1905, atacaram os seringais Santa Luzia e Pacujá ~ 
por Ângelo Ferreira, que os levou a abrir varadouros e grandes 
roçados; nos milhares de J aminauas no rio dêsse nome, e de outras 
tribos no Paraná do Ouro, Humaitá, Iboia~u e em tôdas· as cabe
ceiras dos principais rios e de seus afluente&, calculando em um 
número apróximado de 20. 000, os indígenas mansos e bravos do 
Departamento do Alto J uruá. 

Essa tribo de "Ajubins", a quem as outras fontes a que re
.corri, não se referem, deixou na màrgem direita do Gregório, o 
nome num afluente já no território amazonense, e num seringai no 
Alto Embira. 

Pataná do . Ouro desagua à margem esquerda do rio Embira ; 
Humaitá e Iboiaçu afluem . para a direita do alto Muru, fícartdo 
próximo um do outro. 

O engenheiro Nunes de Oliveira, em 1907, visitou tnaloeás de 
Nauas e Esquin~uas, erttte ·o Liberdade e o Gregório, enoontràll
do-se con1 o chefe dos Cachinauas, o tuchaua Tescon perto do rio 
Forquilha, afluente do Liberdade, célebre êste curaca pelas lutas 
travadas contra os caucheiros peruanos. Falava alguma coisa d'e .. 
português e espanhol, pois, fôra educado entre os peruanos. Era 
''de estatura regular, muito vigoroso e mal encarado". Vestia calça 
e camisa, no que se destacava dos outros . Nessa viagem, o referido 
engenheiro, en1 cinco malocas, viu quase trezentos índios, estando 
a maioria das tabas que visitou abandonadas ou queimadas. 

Em janeiro de 1914, calculava o prefeito F. de S. Rêgo Bar
ros, e1n Relatório ao ministro da Justiça, o elemento indígena do 
Departamento do J uruá, não excedente a um milhar nas aldeias 
conhecidas, tendo ficado as mais numerosás e povoadas no terri
tório do novo Departamento do Tarauacá, cujas tribos enumera e 
são as mesmas relacionadas em 1905, pelo prefeito. Taumatttrgo 
de Azevedo. 

Observava n1ais Rêgo Barros, a extinção gradual e natural 
dêsses aborígenes, principalm.ente devido ao defluxo ou catarro, que 
os matava em poucos dias, dizimando-os vez por outra, e acrescen
tava que os índios estabelecidos nas cabeceiras do Môa, Liberdade, 
Tejo, Amonea, Paraná dos Mouras e outros pontos, são; em geral, 

-
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pacíficos e mantêm boas relações c~m, o.s civilizados, ~ s~a ~aio:ia, 
dcv:clo ao esfôrço de alguns propnetar1os que, no propr10 interesse 
de sua indústria, empreenderam, primeiramente, no início do po
voamento, sacrificando muitas vidas e, depois, "mesmo recente
mente com largos dispêndios, a catequese dêsse elemento dificil-
mente aproveitável à civilização". 

Entre os que mais se esforçaram nessa pacificação regional, 
cita: Ângelo Ferreira, Antônio Bastos, Maneio Lima, Absolon Mo
reira, Freire de Carvalho, Francisco Bonifácio, Porfírio Poncümo 
e Bráulio de Moura; sendo que o priineiro dêles catequisóu mais 
de rnil índios, que lhe eram dedicadíssin1os ; o seguncl:o trouxe mais 
de oitocentos silvícolas a relações an1istosas com os seringueiros, 
permitindo o alargamento do campo de ação da indústria extrativa; 
e o terceiro que tinha o trabalho dos seus seringais perturbado por 
ind_ígenas vizinhos, conseguiu, após um esf ôrço de mais de 12 anos, 
ç_om vultoso d"ispêndio de numerário, aproximá-los com .º auxílio 
de Antônio Bastos, localizando na sua fazenda Barão do R:o Branco, 
no rio Môa, 150 indivíduos da tribo Poianaua, apresentando alguns 
b~los tipos físicos, tendo vários, estatura fora do comum entre in
dígenas. 

"Ref~atários ao trabalho e à disciplina, como são em geral todos 
os índios,. os adultos . dificilmente poderão ser aproveitados ·com 
vai:it~gem.; · somente aos menores se poderão fazer sentir os. efeitos. 
da civilização". 

.Era o pensamento do prefeito ou de quem f êz o relatório. 

* * ·* 

Acrescentava o prefeito Rêgo Barros: "O serviço instituído, 
pelo Govêrno Federal, de defesa e proteção aos silvícolas, não tem 
dado resultado prático no Departamento, apesar de aqui estarem 
destacados dois funcionários designados pela direção do serviço em 
Manaus". "Por maior que seja a dedicação dêsses empregados (e 
êles o têm sido realmente dedicados), quase nada lhes têm sido 
possível fazer, em virtude de não disporem de ·elementos pecuniá- . 
rios para 0 êxito de uma emprêsa dispendiosa, como essa que lhes 
foi cometida". 

• 
Fala numa agressão violenta dos índios da margem esquerda. 

do Breu, por meio de rifles em 1913, a seringueiros vizinhos, mor
rendo alguns, indo acomodá-los o senhor Antônio Bastos, .mas, 
frisa que só mui raramente os íncolas atacam sem uma prévia pro
vocação dos civilizados, agredindo, geralmente, em represália às 
correrias, que são no Departamento, raríssimas, ou quando lhes 
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tiram os filhos, violentamente ou por nleios abusivos e ad'uz que 
"E~ re?r~, êles se limitam ao furto nas barracas de ~ringueir~ 
m.ats prox~~s de suas tabas". E conclui: "o que se tem feito a 
fa':or dos 1nd1os neste Departamento e no do Tarauacá é devido até 
h.oJe, quase exclusivamente à iniciativa de particulares". "Nula' tem 
sido a ação de catequese oficial nestas paragens". (Relatório citado 
pág. 65). , 

, ~ prefeºto do Departamento do .Alto Purus dizia no seu Re
latorto de 1906, que se ia incorporando pacificamente à sociedade 
nova, os índios da região, cessando pouco a pouco os conflitos entre 
êles e os seringueiros e, apesar de ainda haver alguma luta entre 
as ,duas castas, a ma:oria dos seringueiros procede para com êles 
mais humanamente do que os caucheiros originát(ios da Bolívia e de> 
Peru. 

E acrescenta: ? sistema d~ catequese dos primeiros ocupantes, 
contrar ando-lhes a 1ndole e obrigando-os ao serviço da caça e pesca, 
no qual revelavam extraordinária habilidade, e as índias nos traba
lhos domésticos e outros inconfessáve'.s, forçou-os a abandonar suas 
malocas, à beira dos rios, emigrando para o recesso das matas, aonde 
se~iam livres, originando-se dêsses métodos de tratamento lutas e 
represálias tre1nendas. Acossados pela bala dos rifles "defenderam 
caramente sua liberdade, contra o jugo selvagem do homem que ·se 
dizia civilizado". E aduz: "Organizaram-se verdadeiras ca~das hu-
1nanas, reunindo-se grupos de brancos para os monteare1n, e não , ;ar?, apos sangrent?s combates, sempre em desvantagem para os 
1~d1os, regressayam as suas barracas (pág. 27) os pretendidos c:ivi
hzados e conquistadores, trazendo à guisa de troféus, os índios nie
nores e moças, deixando estendidos no solo, mortos ou feridos os 
indivíduos do sexo masculino da tribo, vítimas da sua cobi<'a e Íibi
d,inagem". E "assim foi diminuindo. ano a ano, a população abo
r~g~ne. sem pro~eito para , a civ:lização e em detrimento dos prinr
c1p1os de humanidade" (pag. 28). 

Mas, continua o prefeito, à proporção que a civilização foi 
penetrando, essas perseguições foram se reduzindo, sendo, atual-
1nente, frequente encontrar-se grande número dêles agremiados 
prestando bons serviços aos donos de seringais, em troca de armas 
que~ ?1~nejam e usam admiràvelmente, roupas grosseiras, objetos 
ord1nar1os, _ como contas, missangas, etc. (pág. 28). 

O prefe"to Cândido José Mariano ajuntava que se empenharia 
em protegê-los, verificando a sua situação moral e material. a fim 
de lhes assegurar o tratamento a que tem direito, já tendo penni
tido a um brasileiro, acostumado ao convívio dêles, aldeiá Jos no 
alta Iaco, concessão esta mediante condições impostas pelo govêm,o 

.. 

• 



• 

• 

-22-

prefeitura! ~m benefício dos silvícolos e do trabalho que produziren1, 
e., _se as circunstâncias permitirem, agrupá-los-ia em aldeiamentos 
situados em pontos convenientes, convencendo-os pela persuasão 
das yantagens do seu novo estado, "ensinando-lhes o trabalho agrí
c9la, J;ned'iante módica retribuição pecuniária e outros afazeres úteis 
consentâneos con1 a sua grande civilização" (pág. 28). Porém,. 
no Relatório referente ao ano de 1908, o dito prefeito não fala en1 
índios, sua catequese ou nos aldeamentos que pretendia fundar dois 
anos antes. 

No seu Relatório de janeiro de 1914, o prefeito Samuel Bar
reira dizia que, na sua viagem de inspeção ao rio Iaco, em 1913, 
tinha em vista também observar "algumas tribos de índios desor
~nizadas e dispersas pelo Alto Iaco, estudando ponderadamente a 
possibilidade de conciliar os interêsses dêles "com as respeitáveis 
cqnveniências da. civilização, orgánizando, aldeiamentos J:lOS arredo
res desta cidad'e onde os indios possam, cercados de conforto e de 
garantias entregar-se pacificamente a trabalhos agrícolas". 

Os índios a que se referia o prefeito pertenciam às tribos já 
mu,ito reduzidas de Catianas e Maneteneris, pelo que se pode con
cluir haverem desapareciqo, em 1913, das terras do antigo Depar-

• 
fJlmento, hoje município de Sena Madureira, as den1ais hordas, como 
iejaµi Canan1aris, Inhamarés, Capixis que moravam. na bacia do 
I.~o. 

No tocante às margens do Purus federal, tudo indica que já 
n,ão hav;ia, por essa época, tabas indígenas. As poucas m~1oca~. en
contradas pelos seringueiros, foram destroçadas pelos desbravado
r~ da região, principalmente, quando se mostravam obstinados na 
defesa dos seus domínios como os valentes Catiapas. . . . 

Ainda na época das Prefeituras ou Departamentos, o tenente 
do exército Luís Sombra, a serviço da administração do Alto Juruá, 
foi nomeado em 1905 delegado de polícia do Alto Tarauacá, tendo 
as suas atribuições o encargo de reprimir as correrias aos índios 
que ali se faz=am. como no resto da Amazônia constituindo o "Es
pocte" predileto de muitos seringueiros durante os lazeres da safra". 

Adianta o delegad'o que teve de enfrentar a animosidade de 
alguns potentados daquelas plagas, os quais achavam não ser crime 
nem pecado matar índios, por serem pagãos, ou infideles como os 
apeF rlavam os peruanos, "seus matadores profissionais e co~ quen1 
muitas vêzes os brasileiros contratavam a expulsão ou extermínio 
dos índios existentes nos seringais que exploram a trôco da devas
tação gratuita dos eauchais por parte daqueles". 

Nessa missão ficou conhecendo ou tendo informações sôbre 
mais de vinte tribos, d'estacando-se de tôdas a dos Cachinauas, no-

• 
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táv~l, não s~ por sua índol~ laboriosa e pacifica, como por ser · a 
n1a1s nu1nerosa da vasta bac1a do Juruá cu1·os rest. os "vi· · . ' · v.1an1 en1 
inalocas situadas em terras firmes aos fw1dos dos seringais d ._ 
gem direita do referido rio, da foz do Chiruan para cima ate'ª rnalt

1 

. . h d L ºbe · ' 0 ª 0 
nos1n o a 1 rdade e d~spe~s? no alto Tarauacá, ·acossados pela·s 
crue,s correrias, de que sao v1t1mas anualmente . 1·á na"'o ha e d ,. d , .. vno 
not1c1as os que se embrenhavam em outros afluentes do b j 
J ,,, a XO urua . 

. . Atualmente ( 1907), aduz êJe, estão mais concentrados 110 rio 
L!b~rdade, aonde sofreram grandes correrias até 1906, no alto Gre
gono, (que te'!1 ~- afl~ente deno~nado igarapé dos CachiRauas), 
e alguns contr1bu1nt~s do Tarauaca, achand~-se as suas p,rincipais 
malocas nas terras firmes entre o alto Emb1ra ~ o alto: M uru, so·
bretudo nas margens do Iboaçu, onde os visitou en1. 1905 e 1906. 

E .ª~sin1 ficou conhecendo, além dos cachinauás · (morcegos), 
os arar1p1nas (bocas pretas), canan1aris, caranás, cafuquinas curi
nas-e~p1nhos, pa~auás, binanariás, ( maribondós), bitinauás, · ( encou
rados J.' capai:auas \ q~atipurus) '. co?tanauás ( côcós) ,_ inúnauás (ga
t~s), ~utnnauas . (p1~c1voros_), Jaminauás, ( m_achados) ': nlahinauá.s 
l raste1ros), ~ar111a~as ( cot1as),. nylflnauas (Jacamins.), pacanauás, 
peu~euyyanauas ( tr1pudos) ', ps1nauas ( corinas fedorento8), tuxu,
nauas ~amarelos), xaranauas (bonitos), xauánauás · (araras) e ou-
tros CUJOS nomes esqueceu. . 

f? engenhei:o Máximo Linhares, em 1911, ainda no tempo das 
~refe1turas, porem como ajudante do Serviço de Proteção aos 1n
dtos, percorreu os vales d·o Juruá e do Ta.rauacá encontrando no . . ) 

pr1n1e1ro 1nalocas de Caxinauás e Araras, nas cabeceiras do For-
quilha, afluente do Liberdade, local em que residia o famoso chefe 
Tescon ( cc:xi~auá), falando regularmente o português e tendo pe
queno _ com~r~10 de borracha e pr~dittos dos seus roçados com os 
bari .' coes .v1z1nhos ; e no? manade1ros do rio Gregório; Jaminauás 
no 1garape da Besta (Liberdade) ; Poianauás entre o Paraná dds 
~ouras .e o Môa; Inocuinins (onça venenosa e cheimsa)p no sé
r1nga1 Gibraltar, no alto Môa; Mouras no Paraná dêste nome· Sa
n11~a~ás ; ] ami~auás no rio V alparaiso; Amoocas, Jaminauâs e 
~l11p1n~uas, n?, r o Ainoacas; Chipinauás no rio Grajau'; Yauavós no 
tga~pe Acur1a; nas terras entre· o São Jc,sé e A~uriá, os Capa
nauas ; e no segundo os Caxinauás, .Contanauás no alto 'f.arauacá · 
Catuquinas, no rio dêste nome ; Caxinauás e Cu;inas no aJto Muru '. 
Cax_inauás .no ,Ihoiaçu . (al~o Muru); Araras, Ararapinas, Conta: 
nauas, Cax1nauas, ] am1nauas e Tuxinauás no rio Humaitá tam
bém c~ntribuin~e d? Alto M?ru; Caxinatiás, Jaminauás, C~rinas. 
Catuqu1nas, An1nauas, Ararauas, e Capanauás no alto Em1Sira • Ma
rinauás e Tuxinauás no rio Furnaya, no alto' Einbira; Curin~uás e 
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Caxinauás no · Paraná do Ouro (margem esquerda do Embira) ; 
Canamatis. nos rios Jurupari e Massipira. 

Acrescentava Linhares que grande parte dêles estava pacificada 
e vivia em harmonia com os civilizados, tendo tido notícias o refe
r il1o engenheiro de violências praticadas por civilizados nas cabe
ceiras do rio Embita. 

DEPOIS DE 1920 

Con1 a unificação da administração do Território nada fêz o 
goyêrno · territorial para 1nelh~rar a situação dessa gente, havendo 
Vl /. por outra, violências no rio Emb.ra em cuja parte superior 
nlais avulta o número de indígenas menos confiantes na amizade 
dos civilizados. 

Hou:ve~ · porém, un1 homem não pertencente a órbita governa
mental, n1as,· ·no desempenho do seu vicariato cristão, o padte fran
cês Constantino .Tastevin, da Congregação do Espírito Santo, com 
sede na cidade de Tefé, no Solimões, que se interessou pelo assunto 
e nos deiJ.COU os melhores . es,tudos e observações que há sôbre os 
silvícola.S. 'da bacia do Juruá, especialmente do alto Liberdade e do 
alto Taràuacá e Muru. 

No toc~nf:e aq J uruá, as suas observações ainda se referem ao 
triênió de 19'12-1914, no período prefeitura!, logo a seguir a viage1u 
do enge'1)l?eirô M~ximo Linhares, de sorte que pouco difere dos 
grupos indica<;Ios por êste. Chama aos Poianauas que tinham suas 
tabas .entre· .o P~raná dos l\~ouras. e o Môa, de Cuyanauas, desd·e 
)'914, paciti~d9s' . pelo seringalista ~1âncio Agostinho Rodrigues 
Lin1á, qu~,- a çorit~r do princípio do século. v:nha tentando e se es
forçando. pel_a sua catequese, na qual foi ajudado por Antônio Bas
tos, funcior1ário do Se.rviço de Proteção aos índios. Já não se refere 
aos Sany.natÍét:s e J an;iina,uás do rio Valparaiso e lembra os Campos 
e Remus das . cab~ceiras do J uruá-1\'.Iiriin, olvidados por Linhares. . . 
. Dev.o, contudo, acrescentar que de 1910 a 1920, procurei saber 

. quais as ·1nalocas ·ainda existentes na bacia do Juruá Fed·eral e só 
consegui re.ferêiicias s.ôbre a passagem de cêrca de 70 Ararauás (Ta
chinauás) no,. ~ingal Humaitá ( margen1 direita do rio Amauacas) 
vindos dQ. alto Gregório, acossados pelos Catuquinas; Cachinauás, 
J skinauás, Rununauás que alcançaram o Tarauacá, co1n escala pelo 
r io T~jo. , . En1 1922, os . Catuquinas ainda tinham uma maloca no 
seringai :f!on1 .Fut~ro, no Liberdade, e os Cachinauás nas fontes do 
Gregório~ .e. cêrca .de 1930, havia tabas de Jaminauás nos rios Val
_paraiso . . (terra {irme do l\{andy}, Tejo (no seringa! Bagé) e en-

, 
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tre os rios Amauacas e Grajau; de Yauavós no rio Tejo (seringa] 
Iracema) ; Inukuinis nas cabeceiras do Môa; e de Amauacas (Chi
pinauas) nos igarapés São João e Caipora e nascentes do rio ·Breu. 

Quanto ao Tarauacá, os estudos do padre Tastevin datam de 
1923 e 1924, destacando êle entre várias tribos, as dos Kachinauás 
e J aminauás, sendo que êstes estiveram nos igarapés lboiaçu e Mo
tuya ou Jaminauás (afluentes da margem direita do alto Muru) e 
na foz do Murusinho, achando-se em 1923, nas margens do Em
bira. 

Havia também no Muru, os Hsunauas; misturados com o Ka
chinauás; os parãnauás; os Bastanauas, cujo nome significa filhos 
dos . bosques, somente se nutrindo do que lhes oferece a nature~ e 
.do que poden1 roubar aos trabalhadores vizinhos. vivendo sempre à 
sombra de grandes árvores, .só vendo o sol através d'e suas rama
gens, e outras menos importantes. 

O s J aminauás estavam no igarapé Bom Jardim, a montante de 
Revisão, no r ·o Tarauacá e no alto Embira. na região do Progresso, 
fronteira com a república do Peru, e os Kachinauás nas cabeceiras 
.do ·Paraná do Ouro (deserto) e Paraná do Brabo, afluentes da 
1nar~em direita do Embira e esquerda do Muru. mais ou menos 
-entre União no Embira ·e Ocid'ente no Muru e as nascentes daquele 

, 
parana. 

. N o Alto Tarauacá, há índios civilizados e selvagens, acrescenta 
-o sacerdote, localizando~se êstes nas ribas do Matapá ou igarapé do 
Bernardo, e no Laurita ou igarapé dos Papavos, ambos formadores 
do rio J ordão . Os primeiros são os N ehanava e os segundos os 
-Yumbanawa e Chanena,va. Aqueles viera1n de galhos da margem 
esquerda do Embira, de onde foram enxotados pelos Kontanawa e 
Mainawa, ainda selvagens e pelos Machonawa . Tem sido vítimas 
também dos Peruanos que cercaram sua taba e há cêrca de quatro 
·anos mataram um grande número. Os Yumbanawa são conhecidos 
pelos brancos pelo nome de Papavos . ~stes mesmos índios ou al
guns dêles denominam-se de i\mauacas, principalmente os Nisinawa 
e outros se chamam simplesmente Tyat!Í ou Tchaninawa; Masta
nawa ou Bastanawa; Binawa, Charanaua. Yabi ou Yambinawa 
(fabricantes de machados) ; Chanenawa (pássaros azuis) ; 1'.1a;nawa 

·(os que dormem por terra, segundo os Kachinawa) ; são os índios· a 
·<Jlle êles próprios dão o nome de Papavas e que têm por hábito mu-
dá-lo para confundir seus inimigns. . 

Não encontrei, diz T astevin, os Kununawa, nem os Kurunawa, 
• 

.. que pintam o corpo com cinza branca, nem os Tõsinawa, os quais 
são apontados como tendo outrora habitado entre o Muru e o Em

::bira. Talvez, sejam os índios que os brancos chamam de Catu-
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quina, das fontes do Paraná do Ouro. Os demais têm sido indica
dos como habitantes do alto Embira. 

Afora as índias subjugadas, os índios domesticados se dividem 
em Cachinauás, J aminauás e Catuquinas. 

. , ?s Kachin~uás de Felizardo Cardoso, no alto Jordão, são ori
g1n~ir 1os do Ibo1aç~ e do Humaitá no alto Muru; os que se acham 
a?a1xo de Redençao e Atenas, à margem esquerda do Tarauacá 
v1era1n das ?ascentes do Gregório e do Primavera e pertenceram à~ 
ho;das do celebre Tes~on, s~b~etidos por Ângelo Ferreira da Silva. 
Ha un1 ~utro grupo destes 1nd1os na margem direita do Jordão, um 
pouco a~1ma da s.ua foz, sob o patrocínio da "Comissão de Proteção 
?Os f nd1os". 

guanto, aos Jaminauás, .encontrou uma pequena taba na boci 
d~ Sao Lu1s, formada por Jovens que se diziam oriundos do rio 
L~~rdade · Foram, outrora, batidos pelos Catuquinas do Alto Gre-
~or10, que os m~rcaram com sua tatuagem: lábios azuis, sobrepu
J~dos por duas linhas arqueadas_ que após haver emoldurado a boca. 
vao encontrar-se na. base das orelhas, como um freio de cavalos . 
Q~ando os submetiam a esta operação, repetiam-lhes como con
qu1s~dores: ."Agora. não sereis mais Jaminauás, miseráveis patifes, 
sereis de hoje em diante Catuquinas". 

Os Catuquinas de Atenas vieram das nascentes do Catuquina 
e do Alto Gregório, estando, ainda um dos seus grupos estabelecid"o 
no Puru (afluente do Catuquina) e um outro nos arredores do 
barracão CacI:inauá . E' un1 resto de diversas clãs catequisadas por
Ângelo F erreira, e~contrando-se aí, sobretudo: Yawanaua, Iskunaua. 
e R ununaua, e mais alguns · Eskinaua, Vamunaua, Viúna\·Va e os 
Cha?e ou Chandenawa, assim como vários escravos da tribo J ami
naua, estando todos êsses índios, como já disse, "tatuados de freio". 

São afan1ados como valentes guerreiros e estão sob o patrocínio . 
de um e1npregado da "Comissão de Proteção aos índios" o qual 
está longe de lhes dar bom exemplo, uma vez que tem qu~tro mu- -
lheres, segundo informam- os seringueiros e Kachinauás vizinhos . 

. O referi.do padre, em 1925, percorreu o rio Liberdade, con- . 
clu1ndo de suas observações que o rio à chegada dos primeiros ex
p.lo.r~dores ( 18~3) :ra muito. povoado por indígenas, porém, os . 
civ1bza?os : ser1ngue1ros brasileiros e caucheiros peruanos os há 
ext;~1nado em numerosas expedições ou correrias sen1 mercê. 
O 1nd10 era tido como um animal prejudicial incapaz de ser civili
zad? . e .como êsse concei!o e_ra preconizado por homens influentes 
con .r1bu u para a externunaçao de uma raça d'e excelentes agricul- · 
tores. 

• 
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Quando o govêrno procurou intervir já era tarde e como seus 
agentes não estavam à altura da missão. deixaram-se indianizar 
pelos aborígenes. Além disso, os índios não se solidarizavam para 
defender-se, arranjando terríveis lutas entre si, de sorte que ainda 
mais se reduziam, fazendo o pad're só referências a um grupo de 
W aninauás domesticados que trabalha com os civilizados no rio 
Branco, afluente dó Tauarí, no alto Gregório, vizinho ao rio Li-
berdade. 

Outro esforçado estudioso dos ameríndios acreanos foi o Dou
tor João Braulino de Carvalho, médico da Comissão de Limites do· 
Brasil com 0 Peru, que os observou pessoalmente de 1920 a 1927. 

Esclarece Braulino que o vale do Embira desde o Riosinho até 
o divisor de águas entre aquêle e o Purus é habitado pela nume
rosa familia dos "Nahuas", aparecendo, frequentemente, nas pro
ximidades do seringai "Aj'ubim" no Embira, os Cachinauás, havend'o 
várias famílias dêles aldeiadas no seringai "Nova Olinda", do . 
mesmo rio. 

Deparou mais os ~oronauas no divisor de águas dos rios ~m
bira e Purus no trecho cprrespondente às nascentes do CuranJa e 
Curanjinha (Purus); os Marinauás nas terras altas d'as nascentes 
do Turnaya e · d·;visor de águas entre o Embira e Puros; Jaminauás 
nas margens do Jaminauá (afluente do Embira) até suas cabe
ceiras; Xaranauas nas margens do Riosinho (Embira}, e tambént 
numa zona próxima ao igarapé major Dantas no paralelo de 100 de 
latitude sul ; os Tutxinauas perto de Progresso, também no Em
hira: os Poianauas no alto r=o Môa, localizados na fazenda "Barão 
do Rio Branco", com 125 pessoas; ·os Curinas na foz do Gregório,. 
vindos das cabeceiras dêsse rio. 

No Jaquirana. (alto Javari) e seus formad'ores encontrou os 
Capanauas, antigos habitantes do Juruá federal no tempo do de~
bravamento, os Marubius, outrora, Marubos; e os Remos, que esti
veram no Juruá-Mirim e se entendiam. com os Amauacas das mar-
gens do rio dês te nome. . . 

Segundo o Dr. Braulino, os Remos são assim denom1naclos 
por que apresentam tatuagens em forma dos remos dos caucheiros,. 
segundo informe~ colhidos nas paragens em que moram atu~en~~,. 
porém êles têm na própria língua a d·enominação de "Nucuiny · 
:Rste nome não é estranho a índios que apareciam até pouco tempo 

110 alto Môa,- os "Inukuinin", "lnukuini" ou "Nukuini", conforme 
registraram Castello Branco, M. Linhares e C. Tastevin. 

O coronel Lima Figueiredo, em publicação feita em 1939, refe.
re-se aos Poianauas das terras firmes do Môa: N auas no J urua. 
afluentes e sub-afluentes ; Curinas e Tucurinas nas margens do Pu-

• 
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rus, fronteiras ao Santa Rosa; Canamaris no alto Chandless; Catia
nas, Mamiteneris e Mashcos no alto Iaco; acrescentando que os Ca
chinauás vivem em água do Juruá e afluentes na vizinhança do Peru, 
incluindo como seus parentes os Marinauás, Contanauás, Capanauás, 
Xaranauás, J aminauás e outros. No alto J avari estavam os Remos 
( N ucuíny) e Capanauas; no alto Einbira os Cachinauas; no Jor-
dão as Marinauas; no Tarauacá os Contanauas, no divisor Emhira:
~urus os Xaranauas e Coronauas ; e na foz do Progresso os Tuto
r1nauas. 

Do exposto vê-se que os bandos da fan1ília Pano permanecem 
no rio Juruá e seus grandes tributários Tarauacá e Embira ou em 
afluente dêstes, como acontecia desde o século anterior, tendo havido 
apenas o recuo dêles das 1nargens fluviais das grandes artérias para 
<"> interior e a migração de vários grupos já mui desfalcados para 
o· setor compreendido entre o alto Tarauacá e o divisor Embira-Pu
rus, abarcando os rios Jordão, Douro, alto Muru, (afluentes do Ta-· 
rauacá), Humaitá e Iboiaçu (galhos do Muru), Progresso, Jami
nauá, Furuaya, major Dantas (contribuintes do alto Embira) . 

No alto Purus, o último dos viajores citados fala nos Curinas 
e Tucurinas das margens fronteºras à boca do Santa Rosa; Cana
n1aris no alto Chandless; Catianas, Maniteneris e Mashcos no alto 
Iaco . ~sses 'Curinas, talvez, sejam os antigos Kulina ou Karunawa 
do nlesmo rio Santa Rosa, que desceram e ficaram nas terras em 
·~rente à sua f~z: Os ~ashcos, porém, não habitavam a zona, hoje, 
tida con10 bras1le1ra e s:m as cabeceiras do Manu (Madre de Dios). 
vi~inhos . dos Campos da bacia do Un1bamba (Ucaiale), a cuja 
tnbo, R1vet e Tastevin _os liga, falando um dialeto arauaque 
(arawak). 
: , Os indicados por Lima Figueiredo são da língua Pano. Tal
vez, não f ôssem mais puros, estivessen1 111isturados com indivíduos 
dessa língua. 

* * * 
Os N auas a que se referiram Cunha Corrêa, Chandless e ou

tros exploradores que se lhes seguiram, não passavam de silvícolas 
c:a língua pano espalhados nesse tempo, como ainda hoje pela riheira 
do J uruá, restando dêles poucos grupos co1no os Capanauas e Poia
Bau~s. nas margens do Môa e no divisor dêste com os rios J avari e 
Tap1che, sendo que êste desagua no Ucaiale. 

r\lgumas tribos dessa família eram conhecidas por nomes di
vers~)s dos verdadeiros, <lissonando da terminação naua: porém, êstes 
apelidos eram postos pelos ,exploradores ou seringueiros, atendendo 
a ·;ilgum sinal, marca ou ornato usado pelos seus componentes, como 
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os Re1nos, Araras, Bocas Pretas, Espinhos. ou adotados pelos indí
genas a fim de evitarem os inimigos, devido às contínuas lutas em 
que v1v1am. 

Os Araras chamavam-se Tachinauás, os Catuquinas - Iski
nauas · ou Eskinauas, os Amauacas - Jaminauás. A expressão Inu
l~inin (Castelo), Inukuini, N ukuini, Huni Kui (Tastevin). Ino
cuinin ( Linhares), N ucuiny ( Braulino) não parece revelar a deno
minação de um grupo, uma vez que os Rem1:1s ass~m. ~ intitulam 
(Braulino) bem con10 os Cachinauás (Tastev1n), s·gn1f1cando para 
o primeiro· "gente boa" e para o segund'o "os verdadeiros homens" 
como que indicando a proeminência dêles no meio das selvas que 
os circundavam. 

* * * 
Entre as várias tribos do vale do Juruá Federal, destacava-se 

a dos J aminauás, velhos inimigos dos Cachinauás, ti~a esta como 
sendo a mais numerosa ~a região e aquela como a ma1s brava. 

Além dissb, os primeiros eram considerados os mais inteligen
tes, melhores carpinas e· construtores, mais independentes e· mais 
claros do que os Cachinauás, tendo sido êles, segundo apurou o pa
dre Tastevin, os descobridores das propriedades purgativas~ emé
ticas e mágicas do visco secretado pelo sapo-Kampõ; os que fizeram . 
conhecer ·e espalharam o uso do suco do cipó-Ksya, ou simples
mente cipó ( htJmi ou . honé) que produz nêles o efeito do ópio ; que 
ensinaram o uso e apreciação do tabaco e da planta enegrecedora, 
dos dentes ; os que· fabricaram os machados de }ledra, tanto que a 
significa~o do seu nome é gente ou índio - machado, de yami ---:- . 
machado e naua -·" gente ou índ'io (Tastevin, Sombra, Braulino) ; 
devendo-se a êles a introdução da noite (yains) no mutido. . 

Por usarem os Jaminauás uns rígidos e resistentes escudos d~ 
couro de anta, imperfuráveis pelas flechas. e zagaias, cujo se~edo 
de sua confecção não foi possível descobrir-se, apesar do estorço 
das outras tribos, os Cachinauás foram sempre derrotados pelos 
seus rancorosos adversários. 

Conta o tenente Sombra que, em 1906, tendo os Cachinauás 
arranjado com os seringueiros alguns rifles e munições, julgaram 
o momento azado para uma desforra e se prepararam para dese~
cadear uma guerra contra os J aminauás e, como êle Sombra proi
bisse a efetuação dessa luta, aquêles lhe pro1neteram un1~ parte d~s 
despojos, isto é, alguns curwnis e cunhantãs que conseguissem apri
sionar, julgando demovê-lo, como, porém! êle d~le~do não ~e~sse 
ameaçando .retirar a sua proteção, os behcosos 1nd1genas des1strram 
do seu intento vingativo . 
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• SOMATOLOGIA 

Gerahnentc, a estatura do índio descendente da família Pano 
ou Naua, é baixa, cêrca de um metro e sessenta para o homem e um 
e n1eio i)ara a n1ulher, mediana ou regular, cabeça achatada, olhos 
grandes, salientes e escuros, bons dentes, nariz reto ou achatado nas. 
largas narinas, mãos e pés pequenos, boca e lábios bem talhados, 
pescoço curto, ombros largos, braços grossos, torax amplo ou bem 
proporcional aos men1bros, ventre saliente, de tez morena, asseme
lhando-se os Cachinauás aos Japoneses, a tal ponto que alguns indi
víduos dessa tribo, residentes no Rio de Janeiro, os confundiram com 
seus ir111ãos das selvas; tatuados, imberbes, cabelos negros, duros e 

A 

espessos. 
Contudo, encontram-se entre êles indivíduos corpulentos, altos, 

espadaúdos, como os J aminauás do igarapé da Besta, no rio Liber
dade, dos quais vários chegam a pesar 90, 100 e mais quilogramas, 
s endo mais claros do que os Cachinauás, o que se verifica também 
entre os Cachararis, P oianauas, Coronauas, Remos e Papavos. 

Alguns Poianauas e Caripunas têm barbicha ou bigode; refe
rindoise o tenente Sombra ao famoso tuchaua cachinauá, chamado 
"Chico Branco" que era ruivo, branco e sardento e ''podia ser con
fundido com qualquer dos teutônicos beberrões habituais da Brah-
111a"; acrescentando que viu um menor contanaua, na foz do Jor
dão (alto Tarauacá) "inteiramente branco e de cabelos loiros, sen1 
ser albino"; e que o capitão Francisco d'Avila trouxe do alto Juruá, 
ein 1905, un1a índ·ia menor da tribo Pacanaua, perfeitamente clara; 
afir1nando o padre Tastevin que, no alto Tarauacá, admite .. se a 
existência de uma tribo de homens . "ruços" ou de cabelos verme
lhos, tendo êle padre encontrado entre os Cachinauás dessa região 
dois índios de pupilas a1narelentas e numa cabana do alto Jordão, 
um velho de olhos azuis. 

Tudo isto é admissível e nada tem de estranhável, desde qtie 
se aceite a miscigenação con1 os europeus, os quais desde o sé
-culo XVI invadiram a região amazônica e foram pouco a pouco se 
infiltrando no meio das tabas autóctones. 

Após a conquista de Pizarro, os missionários catequizaram 
111uitas hordas selvagens, fundando nun1erosos povoados, misturan
do-se as raças caucásica e indígena, de tal forn1a que a tez branca, 
olhos verdes e azuis ou cabelos, alourados, foran1 se transmitindo 
aos filhos da terra. 

Supõe-se que os " Ma jorunas" (Panos) , habitantes do Mara
nõn, Ucaiali e Javari , alvacentos e barbados, eram descendentes dos 
soldados de U rsúa, dispersados na região, após o assassinato. do 
general espanhol, en1 1561, nas in1ediações de Machiparo, que ficava 
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cérca da foz do rio Putun1aio, tributário da banda setentrional do 
Amazonas. 

Su.as n1ulheres tinham as n1ãos e os pés bem formados, nariz 
pequeno e lábios finos. ' 

Conheci no alto J uruá mais de um brasileiro, branco, que se 
jnsinuara no seio de tabas indígenas, grangeando sua estima, pelo 
que se tornava1n seus chefes e como tal dispunham de várias mu
lheres, podendo reproduzir a vontade e deixando no meio indígena 
característicos de sua raça. 

Un1 1neu parente, loiro, olhos azuis, tez rosada e pele alvíssima, 
a ;nda joven1, comerciava no rio Negro, quando, certa vez, foi agar
rado pelos índios Uaupési moradores no rio do mesmo nome, e, 
contava que, para escapar à morte, dispôs-se a casar con1 a filha do 
tuchaua da tribo, que se apaixonara por êle, originando-se daí o 
nascimento de vários filhos que por certo apresentarian1 mais tarde 
sinais da raça branca. Adiantava o prisioneiro que, depois de certo 
tempo, tendo conquista4o a confiança e amizade do velho cacique, 
êste lhe facultara o direito de se ligar a qualquer mulher, casada ou 
não, a fim de melhorar os atributos da raça. 

Somente, por ' meio de um atdil, conseguiu o referido civilizado 
subtrair-se ao paraíso ·em que vivia, fugindo para lugar seguro, bem 
longe dos domínios do truculento n1orubixaba. 

' 11 

Atividades - O trabalho do índio cingia-se a sua vida sim· 
pies, sepi conf ôrto, às vêzes nómade, ao lado de lutas incessantes 
com vizinhos desavindos, de sorte que as suas atividades eratn no 
sentido, apenas, de abrigar-se contra as intempéries, prover-se de 
víveres para a sua subsistência e de bebidas inebriantes, preparar-se 
para a guerra ~ divertin1entos, tendo algumas obras de cerâmica, 
ligeiras peças domésticas e algumas mostras religiosas. 

E' certo que havia uns mais atrazados como os· "Bastanauas", 
cujo nome significa " filhos das selvas" que se nutriam a·o que lhes 
oferecia a natureza, te11do por teto a copa de grandes .árvores, atra
vés da qual viam o sol. 

Moradia - Os ] an1inauás ou An1auacas. do riozinho dêste 
nome, erguiam casas a que deno1n inavan1 "chouba"~ sempre tér
reas, sem soalho, muito co1npridas, estreitas, não ultrapassando suas 
biqueiras mais do que <lez palmos de altura, muito bem cobertas d'e 
palha, formando tacaniças fechadas de ripas de paxiúba (palmeira), 
sendo o madeiramento empregado nessas construções sempre dos 
n1ais resistentes, tirados a machado de ped'ra. 
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Cada uma tinha várias aberturas por todos os lados, en1 frente 
uma das outras com espaços regulares, entre os quais junto à pa.._ 
rede, dentro de quadrados de madeira, havia um, dois e três fogos, 
que se contavam pelo número de famílias habitantes de cada casa. 

i \ nlaloca do Poianaua (rio Môa) também era térrea, sem soa
lho, diferindo da d'o Amauaca, no tocante às partes laterais da co
uertu ra que ian1 até o solo, sem outras paredes, tendo, apenas, uma 
abertura de altura de um homem, na frente e out ra nos fundos, al
cançando, às vêzes, a extensão de cem metros, com pouca largura, 
aonde se aboletavam diversas famílias, tendo cada uma o seu fogo, 
distinto dos demais. ~sses índios tinham perfeita noção ·da pro
priedade. 

Já os Nauas dos rios Liberdade e Gregório, ou melhor Cachi-
, , . '' . . '' . nauas, usava1n var1os tap1r1s para sua morad:a, constituindo ver-

rlade; r~s aldeias. Talvez, essas construções, quando vistas em 1907, 
tivessem um ·caráter provisório,· devido às constantes correrias dos 
peruanos. 

No Tarauacá, empre~m o têrmo "copichaua" para a casa loti~ 
ga em que resid'em os Cachinauás, coberta de palhas, muito alta no 
meio, caindo em duas águas até pouco mais de um metro acima 
do chão sem paredes nem re~guardos laterais, só se podendo entrar 
nela sen1 se inclinar, pelas extremidades, sem divisões internas 
sendo o interior comum a todos ps moradores tendo cada famíli~ 
o seu fogo,. seus utensílios, suas rêdes, suas espi~as de n1ilho e môlho 
d~ amendoim nos lugares determinádos pelos tuchauas, . assinalados 
pel?s esteios e vigas que sustentam o teto e sempre construída no 
meto do roçado, no terreno mais elevado, em terra finne a .mar-
gem d'e igarapés ou rios. ' . 

. As cas~s dos Hipurinãs são, geralmente muito compridas, es
treitas e .ba1x~s, formando as paredes laterais e o teto uma só peça, 
com esteios fincados no chão, com pequenas saídas nas extremida
d~s, e o inte~ior muito escuro. No verão mudam-se para as proxi
midades do rio, em choupanas provisórias para cada família ( Chan
dless). 

As casas dos Manteneris eram mais espaçosas, mais altas e lar
gas. do que as dos Ipurinãs, e mais bem feitas servindo sempre para 
n1u1tas famílias. ' 

Aí estão .tr~s tipos de casas para habitação coletiva, apesar de 
se tratar de stlv1colas de un1a só raça linguística, afora os "tapiris" 
para resi?ê.ncia provisória e barracas, também de madeira e palha, 
Pª1:ª depo?1tos de. mercadorias, sendo que as Cachinauás de Nova 
Olinda (rio Einb1ra), passam o dia numa grande barraca, em. que 
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cada família tem a sua parte, recolhendo-se à noite, cada uma delas 
ao seu "tapiri". 

Dormem os Cachinauás em redes como as usadas pelos civi
li~dos, porém, sem varandas, de um só pano, largo e encorpado, 
feitas pelas mulheres em seus teares, com fio de algodão tinto de 
vermelho-escuro ; tendo para descanso rêdes de largas malhas, pre
paradas pelos homens com fio grosso de algodão da mesma côr. 

· Os de Embira (N. Olinda) as fazem de tucum, usando algu-
1nas o fio de algodão. 

Amarrados nos esteios e vigas da cumieira do "copichaua" ficam 
vários objetos ; pendurando nos caibros e frechais as suas armas, 
roupas, e outros objetos do seu uso e arrumando em táboas atra
vessadas nas vígas, espigas de milho, inolhos de amendoim, até o 
teto, donde também suspendem uns cofres feitos com talos de cana
hrava, como um pequeno esquife, no qual conservain seus colares, 
penas, contas, pulseiras e mais objetos preciosos. 

A sua mobília limitava-se a pequenos bancos de madeira, pin
tados de azul-negro e vermelho, com um palmo de altura, sôbre qua
tro pés quadrangulares, com um assento côncavo-oval; pequenos 
açafates feitos com fibra de embaúba para guardar agulhas, contas, 
novelos de fio e objetos miúdos; bem arranjados cestos da mesma 
matéria de base quadrangular, tendo a boca maior do que o fundo, 
com desenhos coloridos, os quais, nas viagens, são conduzidos às 
costas, encerrando comida e objetos de uso, seguros por meio de 
uma embira larga que parte da testa presa ao cesto com duas alças. 

A sua louça era composta de alguidares, canecos, panelas, po
tes, pratos, tigelas, fabricados com um barro escuro especial, difícil 
de se obter, visto guardarem cuidadosamente os fragmentos dos que 
se quebravam, para reduzirem a pó e serem aproveitados na feitura 
de novos.. A louça é arrumada sôbre troncos postos no chão, que 
também servem para se assentarem durante as refeições. 

e ciça e pesca - u savam para êsse fim a flecha e a lança. ha
vendo entre as armadilhas uma espécie de guarita feita de fôlhas 
verdes de palmeira, a fim de se c~nfundir com a mata, com abertura 
por onde observam a caça e atiram a seta. Ficando Jla orla da ve
reda, serviria também para apanhá-la, ou para vigiar ou emboscar o 
inimigo. Os cães também eram empregados para a caça. Ouando 
matam um anin1al grande, como a anta, fazem uma festa. Além de 
empregarem nas pescarias a lança e flecha : as zagaias para os peixes 
grandes e as flechas (tridentes) para os menores, usavam pequenas 
redes presas a arcos de cipó, chamados no nordeste landuá ou jereré, 
para os miúdos. 

' 
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· des de "tingui" e '' timbó", machucados ou Com ran1os ver 
d. batem nas águas dos lagos ou poços, fazendo com que 

amassa os, · · · d f ·1·ta d · asfixiem virem e fiquem 11nob1hza os ac1 t n o o os peixes se ' , f 
t a ma- 0 Os Cachinauás tambem azem umas pequenas agarramen o · · · la 

pílulas dessas fôlhas 1nachucada~ com, o amendoim, e at1,ram pe 
manhã nos poços dos rios ou 1garapes, baldeando essas aguas, ~e 
n1aneira que fiquen1 ligeiramente envenenadas, e~tontecendo os pe~: 

VeAm IoO'o à tona e são apanhado~ a mao ou nas redes Jª xes que o ' · - - d · 
citadas, morrendo envenenados os que nao sao apan~a os vivos· 

T ambén1 einpregam o leito de aça.cu~ mas, para ist~, co?1o acon
tece coin 0 cunanibi do Solimões, ou pocamí, dos ~ach1na~a·s, o seu 
uso só é aconselhável quando há inuita ge_nte reunida, a f1n1 de ser 
in1ediatan1ente estripado, e consun1ido, po1s1 dura poucas horas em 
bom estado. 

Há certa época do ano ein que se alíi:1entam, princip!ln1ente 
de caça e noutra de peixe, talvez, evitando a epoca da ~~staçao. En1 
junho e julho, apanham ovos de tartaruga e de tracaJa. , 

O J uruá e Purus são muitos piscosos,, aD pas.so que o Tarauaca, 
Iaco e Acre não o são, tendo, todos, porein:· muita caça. As tai:a
rugas, tracajás e semelhantes já desapareceran~, achando-se muito 
reduzidas as caças. 

A caça é comida pelos Cachinauás do "Liberda?e", con1 couro 
e cabelo, para não tirar o gôsto, se1n sal . o qu~l veio ~eparado, se
gundo observou Linhares, na nlalo~á do igarape Forquilha, cabendo 
às 1nulheres todo o preparo dos ahmentos, 

Agricultura - Os J aminauás ( An1a:aacas) do ~iosin~o dêste 
norhe · ( 1n. d. do J uruá) preparavan1 o terren? para esse fun longa 
e penosàmente. Começav:am pela grande derr1bada ela n1ata a tna-
chado e findavam pelo fogo. . 

Da 1nadeira silicificada (petrificada) é que os índios. fabr1c~vam 
0 machado de pedra; tendo o padre C. T astevin re~olhido dois no 
'farauacá e vários no Juruá, iguais a aquêles. A?~t1do o arvore~o 
em todo 0 terreno, plantavam milho de uma espec1e que J:!ro?uz1a 
em pouco tempo nas clareiras e onde era possível e logo que ficava 
bem amad·urecido, colhiam-no, sem perda de tempo, e ateava1!1 fogo 
à derrubada que, já bastante sêca e auxiliada pela palh~ do mtlharal, 
inflamava-se fàcilmente, deixando o terren--:> desobstr~1~0 _ e pronto 
para a semeadura. Feita esta, procedia-se, então. a d1visao da cul
tura, por fa111ília que, por sua vez, recebia ~ cuidava do esp~ço que· 
lhe cabia, competindo aos homens a feitura •. d·o roçado e as mu
lheres a colhe:ta e preparo dos alimentos e .beo1das. ,., 

I-Iavia roçados de milhares de metros de extensao . 

.. 
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Os . Cachinauás do Tarauacá descacavam o tronco das árvores 
até a altura de um homem e esperavam que o lenho ficasse sêco, de
pois do que ateavan1 fogo a cada uma delas, até que ruissem consu
nii<las pelo fogo, operação esta que durava alguns dias. Feita a 
derrubada, semeavam sómente o milho, cuja palha sêca e~a apro
veitada após a colheita para a queima do roçado que, en1 seguida era 
encoivarado, efetuando-se, então, o plantio de vegetais úteis à sua 
existência; sendo o preparo do roçado comu1n a tôda à maloca, ao 
passo que o plantio e limpeza é trabalho individual que fica perten
cendo ao seu autor, o qual sen1eia o que n1ais lhe convém; Jitnpando 
o mato com as· mãos ou con1 cascos de tartarugas, a guiza de en
xadas, salvo se já possuiam estas. 

O milho colhido era depositado en1 pequenas barracas qu·e ser
viam de paiol, ao la.do da moradia e às vêzes, no próprio roçado, 
pela tribo Amauaca referida acima. 

Grandes roçados foram encontrados pelos civilizados nos lu
gares em que os indígenas habitavai11, sendo que alguns já aban
donados, por motivo de epide1nias. lutas fratricidas, ou com os serin-
gueiros e caucheiros . , 

Nesses roçados plantan1 vegetais apropriados à sua existência 
e defesa: várias espéc:es de abóboras, aipin1, bananeiras, batatas, 
carás, favas, inhames., mamoeiros, inilho, an1endoim, inhame, coen
tro, pin1enta, tabaco, algodão (para fios e tecidos) ; a canabrava ou 
frecheira, tambén1 chamada itaca1na, para hastes das flechas; o timbó 
e o tingui (para, pescarias) ; o urucu (para tinturaria). Otttrora, culti-. 
vavam muita popunha, em volta do copichaua, palmeira esta que dá um 
côco muito alimentício e que se come cozido, já não o fazendo, atual: 
ruente, devido ao receio de seren1 expulsos dos seus roçados pelos civi
liza.dos, não tendo assim certeza de poder colhê-lo· e, i:tltiman1e11te, aten
dendo ao comércio co111 os invasores do seu território, plantam a 
cana de açúcar e feijão; sendo o amendoim cultivado nas praias e nas 

• capoeiras. 

Com a invasão dos seringueiros, algun~ dêles passaram a dedV
car-se ao serviço da goma elástica, caça e pesca e outros afazeres· 
nos seringais e povoados, mas, sem a constância indispensável a 
eficácia dêsses trabalhos, sendo que em certos lugares do Juruá, 
algumas tribos chegaram a fornecer prod'utos agrícolas a elementos 
do govêrno departamental e alguns indivíduos trabalharam em ofi
cinas da referida administração. 

Os de Purus plantavan1 en1 pequena escala - m·andioca, uaiy
py, batatas, caju, ananaz, popunha, inhames, rnandubi, cana, milho, 
banana, etc. 

Os Maneteneris e Canamaris tambén1 cultivavam o algodão, 
sobressaindo pelo trabalho desta fibra, de que fazen1 fios de cordas, 

' 
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rêdes e outros tecidos, falando Chandless que já conheciam algumas 
palavras castelhanas e distinguiam certas ferramentas dêles. 

Os I purinãs faziam comércio em troca de salsa, seringa, óleo, 
que já iam aprendendo a colher com os civilizados e desejavam o 
contacto com êstes. 

Os índ'ios encontraram em estado silvestre, cultivando em seu 
proveito, a cana de açúcar, banana, ananaz, caju, milho, mandioca, 
uapi, acará, batatas, mendubi, algodão. O arroz e tabaco ainda se 
encontram na inata, sen1 cultivo por parte dêles. (Labre Rio Purus, 
1872, pág. 38). 

O tabaco silvestre que, no Purus, havia em pequena quantidade, 
no rio Acre ( Aquiri) encontrava-se em volume muito maior. 

Criação - Não se interessam muito pelas aves domésticas, 
satisfazendo-se os Cachinauás em admirar a plumagen1 do galo e o 
seu canto matinal, desprezando a galinha e os seus ovos, preferindo 
aqs nossos animais domésticos, os da floresta, dos quais aprec=am a 
familiaridade indiscreta e esquisita, como a dos papagaios, araras, 
periquitos, macacos, que formam "o encanto da aldeia indígena". 

Criam também bons cães guardiões e vig:lantes da taba e dos 
roçados, além dos de caça. 

Os índios civilizados já não têm repugnância pela carne d·e 
gali'nha e de pato que êles criam, como os selvagens. 

Os Cachararis do alto Ituxi (Iquiri) criam diversas aves sil
vestres no terreiro só para adôrno, admirando o canto e a plu
magem. 

Os de Purus criavam aves para companhia e caça, domesticando 
t'ários quadrúpedes e aves, como objeto de novidade, gôsto e luxo, 
tendo cães selvagens domesticados para caça e curiosidad·e, peque-
nos, felpudos e feios. . 

.i'~limentação - Alimentam-se de caça e pescado moqueados, 
dos produtos da lavoura, de alguns frutos silvestres ( abio, cacau. 
cajá, côcos de várias palmeiras, maracujá, e outros), sem hora certa 
para comer, dependendo somente do apetite e provisão, podendo o 
ali1nento ser cru ou preparado ao fogo, simples ou misturados. 

As bananas podem ser cruas, cozidas ou assadas, quando ma
duras, e as verdes cozidas ou assadas; as batatas coz=das ou assa
das ; as favas verdes cozidas e as sêcas torradas ; o milho em espigas 
cozido ou assado, e em grão, feito pipoca; o amendoim cru, assado 
ou torrado; a abóbora, aipirn, cará., feijão. popunha e feijão co
zidos. 

Alguns fazem mingaus ou papas, outros preparam certos pitéus 
com pimenta, coentro ou outra fôlha silvestre. 

• 
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Os ama~acas também usavam o milho inteiro ou triturado sendo 
que_ a mandioca ou macacheira era cozida ou assada e usada pará 
bebidas fermentadas, como o milho e algumas frutas. 

As m~ssas alimentícia_.s e.ram preparadas em semi-troncos ôcos, 
em que de1t3:vam as substancias a amassar ou triturar, empregando 
nessa operaçao uma curta e pesada sapopema de cumaru de forma 
trapezoidal, com dois cabos na parte superior, manejados' pelas mu
lheres. 

A caiçu1na (espécie de môlho engrossado com fécula de milho 
mandioca, batata, banana), é feita depois de bem cozidos numa pa~ 
nela e machucados com um pau, e em parte mastigada pelas índias 
para facilitar a fermentação (J uruá) . 

Os cachinauás do Embira moem, com um quadrado de sapo
pema, a que chama~ batan, a substância numa gamela rasa, e, se
gurando nas extrenudades do batan fazem um movimento de vai e 
~em, esmagando-a. Feita a massa, é deitada numa panela, a que 
Juntam água, efetuando-se a cocção. Pela madrugada, o tuchaua 
reune os índios e distribui a "caissuma". 

O fassimá dos Poianauas (rio Môa) é uma bebida feita do mi
lho cozinhado, a qual pode ser tomada fresca ou fermentada, sendo 
que desta forma se torna fortemente alcoolizada. 

Em regra, o índio era tr~balhador e vivia sempre bem nutrido. 
estende~do-se seus camp?s agr1colas, em que predominavam o milho, 
a !11 .. and1oca e o amendoim, entremead'os de tufos de bananeir.a, por 
qudometros. · 

Os Cachin~uás levantam-se pelas 4 l1oras, enquanto as mulheres 
preparam a primeira refeição ; moem o milho e o amendoim, co%i
nham ~ananas e macacheira e tratam do arranjo da casa, os homens 
se entregam aos seus ritos mágicos, para afastar a má sorte. 

Surgindo o dia, uns vão para o trabalho, outros para a caça ou 
pesca, em grupos ou por família, indo as mulheres separadas dos 
homens. . • 

Quando o sol está muito quente vão para casa, tomam um ba
nho . e f:izem a segunda refeição ; passando depois do meio día ac 
serviço interno, fazendo os homens obras de cestos, instrumentos de 
t:_ahalho e ar1!1as, ocupando-se as mulheres com os lavores do alg('
d~o e da argila. De vez em quando, uma mulher põe no meio do 
circulo um grande vaso cheio de bebida extraída do milho que ab
sorvem, conversando e trabalhando ; deitando-se todos muito cedo. 

Os instrun1entos com que a mulher trabalha são o almofariz 
em que esmaga o milho e o amendoim, com o pilão de madeira em 
forma de faca de. salsicheiro; três tábuas de palmeira negra para 
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tecer os, fios de algodão, para rêdes e saias de pano grosso; vasos 
de forma variada que ela mesma fabrica e pinta ; cabaços com figu
ras sôbr·e a reprodução, a ·Amazona; escamas da grande serpente. 
Fabricam também cestos quadrados chamados Kakan, desenhados 
'em tôdas as suas faces com enfiadas de cabeças em losango da grande 
boa terrestre . 

As agulhas com que trabalham são de ôsso, d'e diferentes ta
manhos, com urna extremidade achatada e afilada e na outro um 
orifício para passar o fio, como as nossas ( Cachinauás) . 

Entre o Aquiri e o Iaco há sal eflorescente, encontrado por 
Manoel Urbano. 

. 

Remédios - Usam uma porção dêles extraídos de · vegetais, 
conhecendo os Cachinauás todos os arbustos, fôlhas, e lianas e as 
suas aplicações., denon1inando as plantas segundo as doenças que 
elas curam, como: duna rau, contra as mordeduras de cobras;' éhi ... 
l'au, contra as feridas de arraias; yuna rau, antifebril; uku rau, con
tra a tosse; te/ia.mi rait, antivenério ; rete rau, contra as feridas pér
f uro-cortantes; tuku rau,, contra os tumores; nane santo rai-t e kari 
sitsa rau, contra as úlceras sifilíticas; suka rau, contra o tumor da 
anemia; keu.1undau, contra aftas ; buska isi ndau, contra os males da 
cabeça e até o imi rau, o remédio do sangue, que evita a fecundi
dade. 

Conta o padre Tastevin que presenciou num acampamento o 
tratatnento de um febril, da seguinte forma : fizeram-lhe uma ton
sura como a dos padres seculares, para permitir que o remédio pe
netrasse e a doença saisse, e sôbre a cabeça derramavam cabaços 
cheios de uma decocção tépida d·e yu·na rau, clínica, acrescenta êle, 
que viu também etnpregar entre os Macus., no Japurá; com exceção 
da tonsura. 

· Tratam-se tambén1 por meio de banhos frios e quentes que, na 
gripe, davam péssimos resultados. . 

Os Poianauas, além dêsses banhos, usavam beberagens prepa
radas com fôlhas diversas, suadouros e emplastros feitos com essas 
mesmas f ôlhas . 

São 1nais comuns entre êles as febres e enxaquecas, tratando 
destas apertando a cabeça com um cordão amarrado pela testa e 
aquelas com um forte suadouro que tomam deitados numa rêde atra
vessada por cima do fogo, até transpirar, quand'o correm para o iga
rapé, onde tomam um banho. 

Em geral, tomam vários banhos diàriamente, mas, apesar disso, 
desprendem um odor desagradável proveniente de untarem o corpo 
con1 óleo de amendoim, não só a fim de se resguardarem contra a 
gripe catarral, a que estão mui sujeitos por viverem nus, ora juntos 
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d·as labaredas do seu fogo, ora ao ar livre, como para evitarem as 
ferroadas dos piuns e carapanãs, os mais ferozes animais daquelas 
selvas. 

O ~ngenheiro Nun~s de Oliveira observou que os Nauas das 
t~rras firmes entr.~ o Liberdade e o Gregório, achavam-se na maio
ria ~tacadas d~ f~bre catarral, atribui~do essa doença ~ repetidos 
resfriados, devido ao fato de todos eles dormirem em maqueras, 
suspensos sôbre f0gueiras que ardem dia e noite, e daí saírem com 
? corpo quente, cinc~ a sei,s vêzes por dia, para se banharem nas 
aguas correntes dos 1garapes; devendo essas alternativas bruscas e 
frequentes, do calor da rêde e frio das águas, produzir o resfria
mento e a pneumouia tão qociva ao seu organismo, mesmo porque 
pensam d'ebelar a febre com o banho frio. O médico da Comissão 
<le L .· mites, Dr. Br;,.ulino de Carvalho observou entre os ·cachinauás 
vários casos de verminoses., sem encontrar um só de leishmaniose 
nem de lepra. 

O remédio cor.tra a , f e<:undidade é um sumo muito amargo, 
extraído de um tur.érculo que os Cachinauás raspam e, em seguida 
bebem-no de um trago, esfregando vigorosamente o ventre, e de
pois do que não mais a receiam. 

Narcóticos - Conhecem vários, sendo que os Cachararis (Iqui
ri) fabrica111 um, somente usado pelos patriarcas da tribo, feito de 
uma planta por. meto de infusão e trituração, até conseguir um lí
quido escuro e meloso. Tomam-no na quantidade de uma colher 
de sopa e dentro d·e cinco minutos o índio velho começa a contor
cer-se e agitar-se, passando a sonhar, idealizando cenas maravilho
sas ou comba~es en<arniçados, ouvindo toques de buzina •.. Dura a 
crise de 15 a 20 minutos; depois do que volta ao seu estado normal. 

Esta narcotização é feita nos dias de fest~, estudando o tuchaua 
tôdas as revelações dos velhos que o to1naram e tirando suas conclu
sões, que são comunicadas a todos os presentes, bem como as pro
vidências cabíveis, continuando a festa. · 

Tastevin fala no honé usado pelos Cachinauás para descobrir · o 
futuro, conhecer o retnédio para certa moléstia ou adivinhar em que 
lugar se oculta a caça. 

O corpo do pacitnte fica tão leve que êle nem o sente devido 
ao entorpecimento. Na primeira vez, em geral, o indivíduo tem 
medo, vê serpentes, espíritos de gente armada, como se · fôssem Ja
tninauá, Kurina, soldados, etc., mas um verdadeiro Cachinauá não 
se entibia, vai pouco a pouco se habituando, fica impassível e canta. 
Seguem·se as visões agradáveis, passando o espírito do honé a de&
vendar o futuro, faz surgir gente armada, indica remédios infalíveis, 
mostra o local em que há caça, depois do que volta . o entorpecido 
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ao estado normal e vai dormir. E acrescenta, an tomar-se pela pri
meira vez, é como se tomasse pó de tabaco, sendo sempre vítima 
de violenta diarréia. 

As mulheres, talvez por mêdo das serpenres, abstêm-se de to-
má-lo. 

Vícios - De modo geral, gostam de beber líquidos fermenta
dos. pr ncipalmente, nas suas festas que duram, ,!m regra, mais de 
um dia, prolongando-se, às vêzes, _uma semana 011 mais, desde que 
haja comida e bebidas. 

Os Cachinauás não fumam, porém, tomam tabaco por meio de 
uma curiosa piteira consistente num canudo de taq uara, tendo numa 
das extremidades um bocal, f armando cotovelo e r>a outra um bico, 
também em cotovelo, por onde se sopra, de manLira que para al
guém receber nas narinas uma pitada de pó cor.tido no bocal, é 
preciso que uma outra pessoa sopre pelo bico. 

Tastevin conta que, tôdas as tardes, antes de se deitarem, os 
homens se reunem em círculo e um déntre êles mit.noseia seus con
frades com tabaco torrado e pulverizado. O distr Jbuidor serve se 
para administrar o precioso pó de dois pedaços de bambu reunidos 
em ângulo reto por meio de resina preta. Um dos tubos já carre
gados é introduzido no nariz do escolhido e, pelo outro, com um 
·vigoroso sôpro se lhe envia a carga até o cérebro (gorgomilos) . 
A operação se reproduz pelos circunstantes, primeiramente numa 
narina, depois na outra. 

A proporção que se calcula haver recebido o necessário, er
gue-se silenciosamente e vai deitar-se, bem seguro <le que es.tá imu
nizado contra o catarro e a gripe. 

~ste outro fala também numa propriedade que êles atribue1n 
ao tabaco - o de um espírito protetor mau. 

Entre êles é geral o vício d'e comer barro nos barre;ros, como 
fazem os animais, talvez, pelo gôsto salobro que s~ encontra nesse 
material. adquirindo muitos outros, quando se encuntram entre os 
civilizados, comendo, não só barro como também ca~ca de pau, pin
gos de vela . e várias imundícies repugnantes. 

O fumo no Purus era nativo. 

Vestuários e adôrnos - Em regra, o índio andava nu. desta
cando-se os Omaeuas. no Salimões, que usavam vestes de tecido de 
alg-odão e os Manetener=s, Canamaris e Catianas, na bacia do Pu
ros. interess~ndo a região acreana que. também forant encontrados, 
com um camisolão ou poncho comprido, cozido dos lados com a 
abertura para os braços, pelos primeiros exploradores que -subiram 
o rio ; exibindo as mulheres uma saia e um casaco que pareciam dois 
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sacos abertos no fundo, sendo que as vestes dos Maneteneris eram 
mais bem tecidas e de várias côres; acrescentando, porém, - um 
dos seus mais ativos exploradores, Pereira Labre que êles não vi
viam habitualmente vestidos. 

Os Cachinauás e Amauacas (Jaminauás) também tecian1 pa
nos de algodão para se cobrirem das axilas aos calcanhares, de certo, 
não habitualmente. 

O que era mais usual entre as várias tribos acreanas não passava 
do laço peniano para o homem, preso a um cinto de embira. desde 
a id'ade de oito anos, mais ou menos, sendo ato indecente não usá
lo, bem como um preventivfi contra as quebraduras. As mulheres 
andam nuas em casa, pondo uma saia curta cingida aos quadris, 
inteiriço e de algodão, tinta de vermelho-escuro, quando saem. 

Os homens cachinauás usam o cabelo curto e as mulheres lon
gos e soltos, sem ornatos, cortados na testa em pastinha, ambos com 
a cabeça descoberta, salvo nos dias festivos. A mulher coronauá 
tinha o supercílio arrancado e os cabelos cortados. 

Para as danças e lutas, os Cachinauás se pintam de vermelho 
com urucu, de azul-negro com genipapo e de verde com o "nina" 
(planta silvestre) ; ornamentando-se, na cabeça, com um toucado 
sem fundo feito de couro de onça mosqueada ou de boa (serpente 
sagrada) ajeitado com auxílio do fogo e entrenós de bambu grosso; 
tendo muitas vêzes uma coroa de plumas amarelas da cauda de cas
sico, de penas vermelhas e azuis de arara, ou verdes de papagaio, 
plumagen1 amarela e vermelha do tucano ou plumas negro-azeviche de 
aura ou de anambé; no nariz, com um crescente de concha; um colar 
de vários renques de pérolas espalhados na parte superior do seio, 
uma simples pérola, ou contas ; sendo alguns dêsses adôrnos pen
durados no septo nasal e outros nas abas do nariz ; nos lábios, pe
nugem de pássaros ; nas orelhas conchas ornadas nas extremidades 
com penugens de tucano e de outros pássaros, cordões de pérolas 
brancas nas ló bulas superior e inferior, descend'o êste . quase aos 
ombros, terminando por pequenos frutos sonoros de formas varia
das ou simples plumas do papo de tucano; no pescoço, colares de 
dentes de vários animais, como a onça, jacaré, macaco, formando 
um verdadeiro plastrão, colares de pérolas brancas ou azuis, se
gundo suas posses; na cintura, um avental d'e franjas de algodão 
sôbre a calça; nas costas, um punhal de bambu. cujo cabo é ornado 
com uma cauda de esquilo e a lâmina é recoberta por longas penas 
de cauda de arara vermelho-azul, ligado a coroa de plumas; nos 
braços, punhos, tornozelos, pérolas brancas artisticamente tecidos e 
engastadas e, nas pernas, ligas de algodão trançadas pelas indias, 
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que também a adaptam aos tornozelos. As vêzes, na cabeleira, 
pode admirarem-se as mesmas voltas de pérolas. 

As mulheres usam uma saia do ventre até a barriga dru; pernas, 
feita de pano de algodão, que, no caso de necessidad'e pode ser er
gu:da para encobrir os seios ante os civilizados. 

A vestimenta é completada por desenhos de genipapo dum negro 
azulado; de resina misturada com f oligem de urucu envernizad'o com 
sempa ou com o vermelho do urucu, preparadas as tintas por -cocçao. 

A perfuração das orelhas é feita dos oito aos dez anos, com 
espinho de popunha, introduzindo-se nela depois de perfurad'a uma 
tala de paxiúba e o septo nasal é perfurado com osso de . mo~cego1 
entre os Poianauas. · 

O s Cachinauás pintam o corpo, principalmente, na ocasião de 
festas, usan?o também ;atuagens, como outras tribos, sendo que, 
entre os Po1anauas, ela e executad·a dos 8 para os 10 anos e geral
mente pelos velhos . 

Fazem o fogo com o atrito de um bastão cfe urucu em um 
pouco de algodão e queimam o sernambi de caucho, colocando sôi
bre a chama .uma panela, em cujo fundo se deposita a fuligem. Ras
pada esta, n1tstura-se com o sumo do genipapo verde, resultando uma 
tinta preta, que é aplicada no candidato por meio de espinhos de 
muru-muru. 

. , Insensibilizada a pessoa após a ingestão de várias cuias de pas
s una fermentado, passa-se sôbre a parte a tatuar a referida tinta e 
com os espinhos vão perfurando e fazendo os desenhos na confor· 
'midade da região escolhid'a: Fazem círculos e linhas, sendo que no 
l~c 1n1en1 só em tôrno da boca e na face e. na mulher, alén1 destas 
hnhas retas que partem .de um local pouco abaixo da cicatriz um
belical vão as mamas, donde partem outras em direção às axilas, 
nutn tom azulado, ficando lige'.ràmente deprimido o ponto atingido 
pel1 l espinho. 

Depois d'a tatuagem, o paciente é colocado numa rêde onde 
devido a embriaguez, dorme profundamente. ' ' 

O s Remus embriagam também o paciente com a cai.ssuma fa
,zendo com espinhos os desenhos, que são cobertos em seguida ~om 
carvão de caucho. 

~sses desenhos e figuras com que pintam 0 corpo, armas e ar
tefatos, obedecem a um estilo peculiar a cada tribo, e inconfundível 
c?11'1 · as outras de maneira que, êles e mesmo os seringueiros que 
~tvem _em contacto com as malocas, os conhece1n mediante simples 
anspeçao. :\ 

i. 
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Afirma o padre Tastevin que um Cachinauá bem vestido e co
berto de figuras geométricas, fica de uma perfeição impecável, desde 
a raiz dos cabelos até os dedos dos pés. Seus cílios e supercílios 
arrancados dão aos olhos cercados de desenhos até suas pálpebras 
um aspecto estranho e terrível, à nossa vista, e um ar volutuoso no 
tocante às mulheres, tendo estas o monopólio desta arte, cujos se
gredos lhes foram revelados, segundo parece, por uma mulher-ho-
mem, de nome N apaimbo. · 

Sombra, apreciando as confecções dêsses mesmos índios, adi
anta que êles não executam mais con1 o primor de outrora, os mag
níficos mantos reais, as brilhantes e vistosas coroas, as armas e belos 
artefatos de pe~as em que eram exímios, isto devido a instabilidade 
em que 'Vivem, sempre acossad'os pelas correrias dos civilizados, 
dando lugar ao pouso incerto a que estão sujeitos. 

Os tuchauas, num dia festivo, acrescenta Sombra, apresentam 
um rico traje de gala, constante de túnica e calças, com espada, 
arco, flechas, zagaia, punhal, coroa, penas, colares, pulseiras, bra
celetes e ligas. A túnica é tecida pelas mulheres, inteiriça e incon
sútil,_ com ab~rtura para os braço$ e a cabeça guarnecida com uma 
grega azul-negra na altura das coxas, tôda enfeitada de penas miú
das de côres diversas. As calças também tecidas pelas mulheres 
cpm fio de tucum, porém, só até os joelhos, sem fundilhos e ligadas 
pelo cós à cintura. 

A espada de cinco palmos de longo e meia polegada de largo, 
consiste numa prancha de popunha, com uma face plana e outra 
convexa, terminando em bisei f armando arestas vivas, tendo o pü
nho em forma d'e I, com o delgado revestido de fio de algodão com 
ornatos feitos a tinta, e um passador de fio de tucum com que pen
duram a arma à testa. 

O arco é todo revestido de fio de algodão enrolado e inteira
mente ornamentado com traços a tinta ; tendo as flechas .e · zagaias 
duas lindas penas nas suas pontas . O punhal de taquà.ra é espêsso 
e aguçad'o de forma convexa e côncava, com arestas vivas, e forte 
ponta, sendo o punho guarnecido com pele de quatipuru, pendendo 
algumas penas de arara, que encobrem a arma. quando se a em
punha. 

A coroa, porém, diz Sombra, constitui o mais artístico e pre
cioso dos seus artefatos, confecionado exclusivamente pelos homens 
que empregam nesse trabalho as mais belas e del:cadas penas das 
aves de plumagem mais fina, como sejam: garças, araras, papa-
gaios, jacamins e mutuns. . 

Os Maneteneris e Canamaris, no Puros, também cultivavam o 
algodão, com o qual teciam fios, cordas, rêdes e panos com que pre-
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parava1n camis~s, tangas, saias, véus, chales, de variadas côres., não 
os usando habitualmente. Os Catianas já usavam trajes parecidos 
com os do Maneteneris e os Cujigeneris foram encontrados vestidos 
por Chandless. 

Annas - Havia as usadas na caça, pesca, guerra e festas. 
E stas eram semelhantes àquelas, tendo a mais enfeites e or-

11atos. O arco, a flecha, ~ ~an~a, ~ n1aça, a gravatana, 0 punhal, 
eram comuns entr~ as ~principais tribos de origem pano, sendo que 
os A~auacas. do .~io deste non1e (Jaminauás) empregavam sempre 
n1ade1r~s 111u1to r11as .nesses i~strumentos, tendo as flechas pontas 
bem feitas, as lanças simples, Li e tri.dentes, sendo estas para a pesca 
e aq~ela para a gu~rra, as maças mui fortes, as gravata.nas de oito 
a qui~ze palmos: finas, médias e grossas; os punhais coin 0 cabo 
rev~st 1.do com um pedaço da cauda do quati ou macaco, disfarçada 
a la~1 n~ com .penas de arara, que se voltavam automàticamente 
com º. s1mpl.es impulso do golpe, deixando-a nua. Entre as armas 
defensivas, tinham. u~ escudo de couro de anta, e peito de jacaré, 
usado no braço direito com braçadeira. 

º· arco e a flecha são de vários forma.tos e tamanhos, conforme 
o destino, sen~o as flechas dos Cachinauás, em geral de canabrava, 
com as extremidades, ora em lança de cauda alada, ou ein ponta de 
lança oval, outras de ca~da sem penas com ponta, em forma de tr~ 
dente ou de serra, ou ainda em arpão. 

A e1nplumação é, geralmente, de penas de arara ou de rnutun1 
ata?as em form~ de espi~al: O arco é feito da estipite da popunheira: 
muito b~m polida, conStst1nd'o sua corda num grosso fio de fibras 
de en1ba~ba, sendo o. dos Rernus de paxiúba e, em regra, de um me
tro e n1e10 de comprimento. 

A fle~ha dêstes últimos é de bambu, com um osso bem afilado 
na extremidade, podendo ter a mesma altura do arco sendo entre 
os Ca~hinauás, feito do talo de canabrava, fornecendo' a paxiúba 0 
mater ai para a ponta. 

As pontas das flechas podem ser de madeira (pau d'arco po
punha ou taquara), de osso bem afilado, ou com um d'ente de dotia. 

O punhal de bambu com a ponta parecida com a da flecha tem 
o cabo ~obe;to por uma pele, cuja cauda recobre a lâmina, ~ntre 
os Cach1nauas, do alto Tarauacá. 

e;! arco e a maça-espada são muitas vêzes revestidos de fios de 
algodao cobertos de desenhos geométricos variados. 

Como recurs? ~stratégico de defesa, os Cachinauás têm dois 
varadouros que incidem nos seus copi,chauas: um de acesso ao 
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mesmo e outro de retirada, de modo a desorientar aos que lá pre
tendem voltar, servindo ao mesmo tempo para ocultar vedetas que, 
por meio de sinais, transmitem a aproximação de pessoas estra
nhas. 

Labre diz que os índios Puros fabricavam arcos, flechas, alja
vas, lanças, bord'ões, curaleijos (flecha envenenada), e zarabatanas 
para a guerra, caça e pesca. Atualmente, os que estão em contacto 
con1 os civilizados já usam e manejam com perícia o rifle, arma que 
éles rnuito apreciam e se mostravam grandemente interessados desde . . . 
os pr1n1e,ros encontros com os invasores. 

Manufaturas - Além do trabalho, demorado, penoso, e perse
verante de armas para a guerra, caça e pesca, atendendo-se aos ins
trumentos rudimentares de que dispunham, como um dente de cotia 
para preparar a madeira e uma fôlha vegetal ou escama de pirarucu 
para poli-la, manufaturavam potes, panelas, pratos, alguidares, ca
necas, tigelas, e outras vasilhas de barro para cozinhar, depositar 
água e bebidas fermentadas, aliás feitos com uma argila especial, 
escura, difícil de se obter, tanto que guardavam cuidad'osamente os 
fragmentos para moê-los e serem aproveitadas na confecção de 
outros. 

Da madeira preparavam bancos de quatro pés, baixos e qua, 
drangulares, almofarizes de fundo de canoa, em que moem o milho 
e o amendoim com wn pilão de pau do formato d·e faca de salsi
cheiro, teares de três tábuas de madeira preta para tecer fios de 
algodão para 'ª fabricação de rêdes, panos grossos e ligas. 

De fibras diversas executavam cestos e jamaxis de vários tama
nhos e formatos para conservar objetos de uso e conduzi-los °ªs 
viagens conjuntamente com ali-mentos, aviamentos e produtos; aça
fates e cofres para guardar colares e outros adômos. 

De taquara ou bat11bu faziam instrumentos de música como a 
flat1ta, a gaita e a trombeta; sendo o minondê de fio de tucum e o 
tambor de madeira e pele de anta ou de veado. A primeira consiste 
em um canudo de taquara com orifícios laterais, semelhante a dos 
civilizados; a segunda em um canudo do mesmo material com ~ 
extremidade aberta e a outra com um batoque de cêra, no qual se 
abre uma fenda por onde o tocador sopra, tendo aí um orifício late
ral e 111ais quatro na parte inferior ; e a terceira. um canudo também 
de taquara, maior do que a flauta e a gaita, tendo um bocal em uma 
das extremidades e, na outra, u1na cauda de tatu canastra servindo de 
trompa. 

O rninondê cifra-se 11un1 pequeno arco, cuja corda, de fio de 
tucum, faz vibrar noutra de um arco menor, dando a suave sensa
ção de um som produzido de longe ; e o tambor não passa de uma 
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espécie de u1n almofariz de madeira com a boca fechada por wna 
pele'. 
· Da pedra, somente se encontrou entre êles o machado dêste. 

non1e, engastado num pedaço de cipó grosso, flexível e resistente, 
por 1neío de cera de abelha mui consistente e fio de algodão, pare
cendo mais, o usado pelos Amauacas, com um martelo. Segundo 
Tastevin eratn de madeira silicificada, conforme vários exemplares 
q ue recolheu. 

Adianta Sombra que as Cachinauás usavam umas ligas, como 
um cadarço branco com gregas pretas, trabalho delicadíssimo que 
elas confeccionavam co1n un1a grosseira agulha de osso, de vários 
tamanhos, .semelhantes às nossas, con1 uma extre1nidade achatada 
e afilada e na outra o orifício para passar o fio. 

L impan1 os roçados ou arbustos con1 as mãos, ou con1 cascos 
de tartaruga. Quanto à pintura, diz Braulino que os Cachinauás 
fazian1 variados ct·esenhos hos seus corpos e tangas em que predo
r.linayan1 as linhas .retas ; sendo excelentes oleiros, tendo os Poia
nauas uns vasos be1n elegantes, pii:itados de preto e vermelho, com 
vários desenhos, principaltnente gregas, em que aplicain, como os· 
demais índios, cacções de urucu e de genipapo, alérri da de fôlhas 
de u111 arbusto a que chan1an1 na:u.en. _ 

Os Cachinauás do alto Tarauacá, segundo Tastevin, além de 
pintarem vasos de barros, ornavam cabaços com cenas da reprodu
ção. da An1azônia e com escamas da grande serpente; e nos cestos 
quadrados a que apelidavam de ka.kan, desenhavam em tôdas as 
suas faces enfiadás d'e cabeças, em losango, da grande ·boa terrestre. 

As 1nulheres, alén1 ele fazeren1 os utensílios domésticos, pinta
van1-nos com muita perícia. · Os 1\tianeteneris conheciam o machado 
de ferro, devido às suas relações con1 gentes do Ucaiali no tempo 
da viagem de Chandless, ferramenta esta que êles cediam ao Cana-
111atis. 

Atualmente, as hordas que estão ein contacto com os civilizados .. 
jft usa1n alguns dos seus utensílios . 

O s Catianas encontrad'os pelo explorador inglês acima do Ia
paha (a montante êste da foz d'o Curunahá, hoje Santa R osa) , 
tinham rolos ·de borracha, que serviam de tocha à noite. 

Transportes - As tribos nauas do alto J uruá não usavam ca-
11oas, parecendo que fizerain o trajeto do Maranon para Ucaia1e., 
J avari e Jutaí, até a bacia juruaense, por terra, transpondo vales e 
rnontes, e, se, de início, as possuíam, deixaram-nas pelas margens do 
f atnoso Apuparo ou sua vizinhança, fazendo as travessias das gran-
des correntes em balsas adred'emente organizadas e das menos volu
inosas em algum tronco .caído ou d'erribado, que transpusesse as 
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ribanceiras, servindo de ponte. Fora disso, na estiàgem, êles atra
vessavam os rios e igarapés, a nado ou a pé, procurando naqueles 
os lugares mais rasos. . 

Já alguns bandos da família aruaque, como os Manet~ner~s e 
Canamaris fabricavam e usavam canoas, sendo que as dos pr1me1ros 
eram ubás

1 

de ced·ro, muito compridas e admiràvelmente feitas, se
gundo informa Chandless. 

Os Amauacas, do riosinho dêste nome, dispunham de balsas 
nos lagos em que pescava111, feitas de imbaúba ou alguma madeira . , 
leve, an1arrados os toros a c1po. 

De certo, anteriormente, há séculos quando moravam ·nas. mar
gens do caudaloso Maranon e n1esrr1~ ?º não menos n1aJesto~o 
Ucaiale, construiran1-nas para seu con1erc10 ou transporte. A p~o
pria natur·eza exigia êsse n1eio de condução, mas, em o novo habit?t 
que ad"otaram, se bem que o seringueirv não <li~pensa - , a. montar~a 
ou a canoa de maior porte para os seus passeios e negocios, o sil
vícola, bom andarilho e sabendo .como ninguém palmilhar a floresta, 
onde não se perd·e e se .satisfaz en1 quebrar alr1ns ra_~os ... ou a:
bustos para a sua passagem e o.rientação, e. as a.guas Jª nao sao 
assás amplas co1no nos seus antigos dom1~1os, chspensou-a, t<>rnan-
do-se . antes un1 andadeiro do que um canoeiro. . 

Aos homens, nas 111udanças e viagens, cabia co_nduz1rem as 
armas de guerra, e as mulheres o re:;to da carg~, assim como os 
filhos pequen.os, dos quais não se s~parava!11 um instan.te. 

Empregavam nesse transporte Janiac~is ( ce?tos feitos de em
bira . ou cipó), pendurado às costas por meio de tiras de pa~o ou de 
etnbira que as índias prendem a duas alças cruzadas no torax e ~s 
índios preferen1 passá-las na testa, por tornar o fardo 1nenos fati-
gante. . , 

Além do jamachi, usavan1 os Cach111auas para o transporte. de. 
cargas. caça, pescado e produtos da lavoura, grandes cestos . fe1tps 
açodadamente, com fôlhas verdes de jarina ou de ou.tr~ palmeira de 
fôlhas largas ligadas nas pontas e amarradas com cipo. 

O seu caminho era um simples trilho feito a mão, torcendo_ e 
quebrando pequenas á rvores, que não só facilitavam o trânsito, 
como indicavam a orientação. ' . 

Entre as bacias do Purus e do J uruá havia o conhecido ' Tri
lho ou Furo do J uruá" co1neçando na margen1 esquer?a daquele e 
terminando num dos galhos da margem direita do Emb1ra, por ~nde 
os Maneteneris e Canan1aris se comunicavam com os grupos amigos ·- . da regtao 1uruaense. 

·chandless refere-se a êsse varadouro que se ;niciava uma se
mana de viagem acima da boc~ do Iaco, em território hoje acreano 
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e se dirigia ao Jurupari, Taraucá e Juruá e, mais para o alto a um 
igarapé conhecido pelo nome de "Rio Tarauacá", que desagua ao 
lado esquerdo do Purus, indicando, certamente, o caminho indígena 
que sa1r1a já no alto Embira, porém, em zona ainda acreana. 

"Os coletores de droga", antes do meado do século XIX, já 
falavam na comunicação que havia entre o J uruá e Puros e João 
da Cunha Corrêa, na sua viagem de 1857-58, afirma que subiu o 
Tarauacá e o Embira, passando do galho dêste, J atuarana-Paraná 
para o vale puruense, onde saiu próximo a embocadura do Chandless . , 
a procura de Manuel Urbano, não o encontrando. 

Entre o Ucaiale e rio Cuja, havia, desde o princípio d'o sé
culo XIX, dois caminhos, um mais ao norte, seguindo o rio Tamaia 
e saindo cêrca do rio Amonea, por onde os Conibos se comunica
vam . com os seus irmãos do J uruá e outro mais ao sul, pelo vale 
do rio Sepahua, pelo qual os Piros se entendiam com as ald'eias 
situadas no alto Purus. 

· Govêrno - Os antigos Panos, de quem descendem os Amaua
cás, Remus, Tapanauas e outras tribos do Juruá Federal tinham ' , 
segundo Castelnau, um govêmo republicano dirigido por anciãos. 

Nã.o conseguimos apurar se êsse regime vigorou entre os grupos 
que se internaram no J uruá, pois, não só entre os Cachinauás como 
Poianauas e J aminauás, o que predominava era o govêmo de um 
só, chamado "tuchaua" e a que os Poianauas no seu dialeto ape-
lidavam de "Iucibu". ' ' 

~ste chefe era obedecido por todos sem discussão tendo nas 
tnalocas subordinadas, outros intitulados "tuchauas-mÍrins" q~e o 
substituíam quando necessário. 

. O _maio:aI .qu~, entre os Poianauas, morava na parte central da 
h.ab1taçao, d1str1bu1a, pela madrqgada. o serviço que cada um deve
ria executar durante o dia, ordem esta que os chefes cach=nauá re
petia mais tarde diretamente junto à rêde de cad'a morador. O iucibu 
ao distribuir essas tarefas, entregava aos trabalhadores uma cuia d~ . , 
pass1ma, correspondente à sua ração. 

E, assi.m, o tuchaua dirigia os preparativos de guerra, decidia 
o desencadeam~nto desta~ a comandava, distribuia o trabalho, gover
na;a a comunidade, fazia o casamento e aplicava penas, inclusive 
ate de morte, conforme a intensidade da culpa. 

Apesar da forma autoritária e arrogante por que dirigiam êsses 
aglomera~o.s. humanos. não eram intransigentes nas suas relações 
c?m os c1v1hzados, pois, são conhecidos vários casos em que renun
ciaram a . sua autoridade irrecorrível e única, para aceitar a de pes
soas· alheias ao seu grêmio como as dos cearenses Ângelo Ferreira 
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da Silvà, no médio Tarauacá e Felizardo Cerqueira ou Cardoso, na 
parte superior do mesmo rio. 

Ângelo Ferreira chegou a dominar, em 1905, várias tribos (Ya
vanaua, Eskinaua, Rununaua), e com elas, somand'o un1as duas cen
tenas de indivíduos, abriu seringais, f êz grandes plantações e cons
truiu até estradas, sendo que uma d'elas servit1 logo em seguida 
para a abertura da grã via leste-oeste, ligando os vales do J uruá e 
Tarauacá. Cocamera, a sede dos seus seringais, chegou a ter mo
vimento de un1a pequena cidade. 

Foi assassinado, e1n 1909, num ajuste de contas, por pessoas 
que havia1n alugado o seu seringai Apuanan. 

Felizardo n1eteu-se entre os Cachinauás do Iboiaçu, conduziu
os ao alto Embira nas margens do Furnaia, onde não havia civili
zados, achando-se, en1 1919, nas ribas do Aliança e em seguida pas
sou para o alto Tarauacá, fixando-se em Revisão. Tem prestado 
valiosos serviços, não só de pacificação entre os civilizados e os 
indígenas, como na ajuda à Comissão de Limites Peruano-Brasi
leira, em 1923 e 1924, g'uiand'o--0s na fronteira com a república vizi
nha e garantindo-lhes os trabalhos, que decorreram sem incidentes. 

. . 

Conheci um outro civilizado que dizia ser natural do Rio 
Grande do Sul, e dirigia como "tuchaua" um grupo de indígenas 
Amauacas, já localizados em território peruano, há mais de vinte 
anos. Apareceu-me etn vila Taumaturgo com um trôço dêles que, 
por sinal, estavatn nus e causavam grande alvoroço na povoação. 
Tendo eu deter1ninado ao gaúcho que os fizesse vestir, a fim de 
andarem pelas ruas, os silvícolas tornaram ao barranco do rio, colo- . 
caram suas vestes? passeando livren1ente pela vila . 

' 

Os Poianauas do rio Môa conservan1 seus chefes. n1as obede-
cem ao dono do ser~ngal qu.e os catequisou, chamando-os de papai 
grande ou papai_ Ma:ncio, seu prenome. 

Não se sabe com segurança a que atribuir essa tolerância. Não 
é propriamente ao temor, porque êles 'fàcilmente se subtrairiam ao 
novo jugo, como sempre fizeram, fugindo. O mais verossimil é que 
o façam por simpatia e mesmo aceitando uma proteção ou aliança 
com u1na fôrça n1ais poderosa e capaz de dar-lhes mais estabilidade 

,,, 
e sossego. 

Um dos chefes indianos mais afamados que houve no J uruá, 
foi o cachinauá Tescon, célebre pelas suas proezas e lutas contra 
os Peruanos, chegando a gabar-se de diversos assaltos felizes e trinta 
e quatro mortes perpetradas só por êle entre naturais da república 
vizinha. · 
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Diziam que falava o espanhol, ... por ~er sido ed?cado entre . os 
Peruanos, e regularmente o portugues, ev1tand~,, porem, usar a lin-
guagem dos seus perseguidores, talvez, por ?dia-los . . . 

Quando visitado em 1907, pelo engenheiro Nunes de Oliveira, 
na sua taba às margens do rio Liberdade, destacava-se no meio dos 
demais índios por ser o único vestido de calças e camisa, e apesar 
de convidado' várias vêzes a ir a presença do dito engenheiro, não 
0 foi, somente aquiescendo em vê-lo na maloca dêle Tescon. 

11ais tarde, un1 seu filho e um irn1ão visitaram o Prefeito 
Bueno de Andrada, na cidade de Cruzeiro do Sul. 

Tescon foi morto, em 1914, numa cilada que lhe prepararam 
os Araras (Tachinauás) . Convidado para uma pescaria em deter-

minado sítio, acedeu, sendo morto. 
·Na sua maloca situada nas cabeceiras do igarapé Forquilha, 

afluente da margem direita do rio Liberdade, êle entretinha pe
queno comércio com os barracõe.s vizinhos, fabricando alguma bor
racha e plantando vários roçados com os seus caboclos. 

Família - Geralmente, o índio naua vivia monoganicamente, 
havendo exceções para os chefes da tribo e os caçad·ores mais notá
veis, admitindo algumas subdivisões, a poligamia para os homens 
que tinham recursos e podiam dar-se a essa ostentação, sem haver 
ciumes entre as esposas. 

O número de mulheres do tuchaua variava, podendo ir de duas 
a quatro, e até mais, sendo que o chefe dos Cachinauás, do R:evi
são, no alto Tarauacá, o civilizado cearense Felizardo Cerqueira 
que os dirige há vinte ou trinta anos, mantinha em 1925, um ser
ralho composto de nove mulheres, as quais êle punha à disposição 
de seus amigos civilizados durante o tempo em que permaneciam 
na aldeia. 

Essas normas lembram o harém dos sultões mulçumanos, cuja 
religião permitia também que os mais afortunados se arriscassem 
a ter várias mulheres desde que as pudessem mantê-las sem recla--maçoes. 

O cacique dirigente da maloca era quem fazia o casamento, em 
regra, pelos companheiros com quem mais simpatizavam e desde a 
mais tenra idade, realizando-se esta distribuição aos seis ou sete 
anos, na taba dos Poianauas. 

De ordinário, não há cerimônia alguma para esta entrega, ha
vendo, apenas., um contrato verbal entre o noivo e o futuro sogro, 
trabalhando o pretendente algum tempo para o pai da noiva ou 
irmão, ficando logo com a mesma, dormindo na mesma maqueira, 
criando-a ou ajudando a ci;iá-la, somente se realizando o casamento, 
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sem outra solenidade, depois ·que ela atinge a puberdade, seµd'o an
tes disso, a nubente respeitada religiosamente não só pelo futuro 
esposo, como por qualquer outro índio. A transgressão desta lei 
era punida com severidade importando, às vêzes, na condenação 
à morte do delinqüente. 

Linhares diz que, quando um individuo deseja casar-se, caça 
algum tempo com o pai da pretendida ao qual também oferece wn 
roçado bem plantado e, somente, após essas provas de dedicação, e 
capacidade física, é-lhe concedida a moça em casamento e que, ainda 
depois dêste ato, continua a trabalhar durante algum tempo para o 
sogro, como nos ten1pos bíblicos. 

Para o casamento convidam as tribos vizinhas e amigas, can
tando, dançando, bebendo e comendo durante um período que varia 
de três a cinco dias. 

Segundo Tastevin a cerimônia ritual consiste em fazer a m~ 
sentar-se na coxa do pretendente, acrescentando êste autor que, se
gundo lhe informaram, , as mulhe.res não ligavam muito ao seu 
pudor, uma vez que desde a mais tenra idade suas mães a submeten1 
a manobras as mais repugnantes para romper o hímen e prepará-las 
para o coito. 

Em geral, uns respeitam as mulhere.s dos outros, excetuando 
• entre os irmãos cachinauás, cujas mulheres são comuns e, no meio 

dos Poianauas, em que na ausência do marido, os irmãos dêste po
dem dormir c&m a cunhada, se1n que haja zelos_ amorosos ou cen• 
sura. 

Esta últin1a tribo proíbe o casamento entre parentes. . 
Os Maneteneris e os Canamaris aparam a extremidade do cli

toris <las meninas (espécie de circuncisão) e os Curahatis (baixo 
Puros) decepam tôda a glande ou parte dela. 

Os 1naridos às vêzes zangan1-se, brigam com as esposas, che
gando a seviciá-las. Deitam-nas no chão e lhes dão palmadas nas 
nádegas con10 se fôs.sem crianças. As mulheres, por sua vez, se 
desentende111, causand'o reboliço na taba e agarrando os cabelos da 
adversária até que alguém intervém, reconciliando-se depois de al
gum tempo. il 

Quando, por acaso, algum civilizado deseja morar na taba, 
dão-lhe em casamento uma velha, pois as moças são muito cobi
çadas pelos rapazes indígenas, ponderando Nunes de Oliveira que 
é raríssimo um tuchaua dar uma índia solteira em casamento a um 
branco, sendo mais fácil dar-lhe uma viúva, para o que basta sim
patisá-lo. Em geral, a viúva, não conserva muita recordação do 
finado, dependendo o novo casamento da apresentação de um can
didato. 

• 
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Ao passar a mulher de certa id.ade, o · cachinauá a abandona, se 
possível por uma de doze anos, ficando a .repudiada en<=:3'rregad~ 
dos filhos, a n1enos que ela, por sua vez, hgue-se a um JOvem ae 
quinze anos . 

Para evitar a velhice precoce ou a perda dos seus encantos ~
soais e sere1n enjeitadas por seus 111aridos, a cachinauá, a exemplo 
das senhoras modernas dos grandes centros, já não quer ter muitos 
·filhos, ingerindo, para êsse fitn, u1na droga vegetal que elas acre-
ditam ser eficiente. 

Após o parto, o n1arido de , cada parturiente, prepara cinza de 
uma n1adeira especial e a espalha no ventre d·eta, atando-o en1 se
guida. 

Finda esta operação, a índia volta às s.uas ocupações habituais, 
inclusive o banho no rio, e o marido vai para a maqueira, com o 
citrunii ao colo, durante cêrca de três dias, a receber os cumprimen
tos dos parentes e amigos. 

O recém-nascido é· imediatamente banhado no suco de geni
·papo, ficando inteiramente negro, acreditando êles que êste banho 
.o preservará de várias moléstias. O nascimento de gêmeos é con
siderado uma desgraça, sendo um dos dois abandonado na mata e 
se são de sexos diferentes, a f êtnea serái a sacrificada. 

Quando se casa un1a viúva, diz Son1bra, cotn filhos do matri
mônio anterior, são êles desprezados e pe,rseguidos pelo padrasto e 
se eia depois de casada vem a ter filho concebido no primeiro ma
trimônio, o marido ton1a-o, deita-o nun13. redezinha exposto ao sol, 
num. galho de árvore, até que morre ~torricado. 

Os órfãos de p'ai e mãe vive1n na maloca em completo despr·êzo, 
co1no se fôssem cães sem dono, passand'o fon1e, espancados e po
dendo ser dados ou vendidos pelo tuchaua. 

No copichaua, _utá (maloca) andam completamente nus, usan
do tangas, enfeites ou roupas quando vão às festas ou a residência 
dos civilizados. 

O laço peniano é retirado antes de dormir e pôsto no punho 
da rêde, fazendo o mesmo ao se banharem. 

Levantam-se cêrca de quatro horas d'a madrugada, e, enquanto 
as mulheres preparam os repastos, moem o milho e ? am~doim, 
cozinha1n bananas e iuca (macacheira) e fazem o arranjo caseiro, os 
ho1ncns se entregam aos seus ritos mágicos para afastar a ma sorte, 
tendo cada família sua cozinha, vivendo en1 tôrno do seu fogo, con1 
os seus trens e rêdes. . ' ' . . 

Os Poianauas e outras tribos tên1 muito desenvolvido o sent1-
~1ento afetivo pela espôsa e filhos, sensibilidade esta a que se atri-

) 
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bui um dos maiores impecilhos à catequese, por temerem o arre
batan1ento de suas 1nulheres e filhos pelos civilizados, mas, falan· 
do-se-J.hes com brandura ou ternura e dando-se-lhes provas de res
peito à sua fan1ília, consegue-se serená-los e captar algun1a confiança 
até alcançá-la integral. 

O célebre tuchaua Tescon, a que já nos temos referido, dando 
inostra de sua afeição pelos seus semelhantes, costumava visitar os 
parentes e amigos mesmo quando residentes em outros rios que não 
o em que se achava o seu quartel ge!leral. 

São conhecidos vários casos em que êles denlonstram unia 
acentuada hospitalidade, oferecendo aos civilizados que os visitam 
cládivas diversas, principalmente frutas. Quanto à moralidade, al
gumas tribos têm mais do que outras. Os Ipurinãs e os Manete
neris eran1 mais atrazados nesse ponto do que os Canamaris, pois 
segundo Chandless, êstes não era1n ladrões, nem corruptos como 
aquêles. 

Aliás, o hábito de furtar entre êles é quase generalizado, por
que acham ser um ato de aquisição normal. Geralmente, êles tomam 
nomes de animais ou de árvores, sendo alguns suaves e bonitos, · 
especialmente os femininos: Itiani, Parana, Suani, Tima, Kune, · 
Baru achpa (olhos grandes). U rcho wari (lua, cheia), etc. Para o ho
men1 aplicam - Bane, Barô, Tuxinim, Barimano (concha branca), 
Kurun1ano (concha azul), Maná (monte), Chachá;-bili (couro de· 
gamo). Bumo-rlai (carneiro preguiçoso), Mancku-tachi, arara sem 
penas). 

Os nomes acima f oran1 colhidos entre os Cachinauas ; Dami e . 
Beni en1 tabas J am1nauás e Peirani, no 1neio Iskinauá. 

·Quando morre um Cachinauá, tudo quanto lhe pertence é des- 1 

• truído. pelos companheiros, desaparecendo os cães, galinhas, roupas, 
exceto o roçado se é casado; a viúva corta 'o cabelo bem rente e chora . 
por muito tempo, a hora certa, mas sem ·pôr uma lágrima, casan
do-se com facilidade se não fôr velha ou feia. 

Se o morto é um dos seus maiorais, tudo o que êle possuía é 
queimado e a tribo se muda começando, por assim dizer, vida nova, 
em outro lugar, onde erguem novas construções. 

Os Poianauas queimam tudo que pertencia ao falecido, cre
mando o cadáver, misturand~ as cinzas ao passimá -(espécie de caldo 
feito de macac~eira) e o distribuem por tôda a tribo, ou deixando 
junto às suas cinzas as armas e tudo quanto lhe pertencia, julgando 
que vem buscar mais tarde. 

Os Eskinauás enterram seus mortos, inclusive o tuchaua, sendo. 
costun1e entre êles, como, de n1odo geral, no seio das demais hordas . 

• 
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do Juruá, destruir ou fazer desaparecer tudo que em vida lhe per
tencera, como prova exterior de sua tristeza, além do choro em 
altas vozes e corte de cabelo pela raiz, não só dos homens como das 
mulheres . 

Festejam o ato, cantando em tom lúgubre e choroso. 
Os J an1inauás, Poianauas, E squinauas e Cachinauás não são 

necrófagos e se êstes põen1 o cadáver numa panela de barro coberta 
por outra, calafetados os bordos com argila e levan1-na a uma fo
gueira por dez ou doze horas dançando, chorand·o, pranteando du
rante todo êsse tempo e em seguida o chefe divide entre os parentes 
e den1ais índios pedaços dessa ca,rne cozida para ser por êles consu
mida, calcinando ·os ossos e guardando a cinza para ser misturada 
à caissuma, não pratica1n 1nais Cio que um ato ritual ou religios.o, 
tanto que não o fazem por prazer e simplesmente para que o morto 
tenha sossêgo. 

Os Remos cingen1-se a queimar os n1ortos, dividindo as cinzas· 
dos osso~ pelos sobreviventes. a fim de serem postas na caissuma, 
acreditando êles que se as cinzas não forem assim consumidas, o 
morto não terá repouso ; sendo que alguns dêles conforme apurou 
Braulino toma1n-nas com certa repugnância, demonstrando assim 
que o fazem na observância de um· preceito religioso. 

Entre os Cachinauás do rio Jordão, a viúva recolhe os frag
mentos dos objetos que pertenceram. ao marido e os enterra e faz 
sôbre a cova uma fogueira durante várias noites, chorando, lamen
tando-se e perguntando ao mesmo se sente frio e quer mais fogo. 

Quando morrem váriós indivíduos num copichaua ou há epide-
1nia, êles queimam as casas e se mudam. Os Cachinauás não apre
. ciam homens barba.dos tanto que, quando apanham algum serin
gueiro com barba, -tratam logo de arrancá-la fio a fio, delicada
mente, mas se não se trata de inimigo, procura convencê-lo da ne
cessidade higiênica e moral de retirá-la. · 

Adianta Sombra que êles pe~em para escrever num papel os 
nomes e apelidos dêles e quando satisfeitos ficavam mui alegres, 
guardando cuidadosamente êsses papéis por os considerarem muito 
preciosos, talvez por notarem a precaução com que os seringueiros 
conservavam as contas recebidas dos patrões. 

Quem sabe se não era uma tradição entre êles, desde que os 
civilizados nos seus primeiros contactos com as Panos, no Huallaga 
ou l\tiarafi.on, encontraram em seu poder pergaminhos relatand·o os 
seus feitos . 

Que houve miscigenação coni os invasores não se pode negar. 
O grau dessa promiscuidade é que se não pode determinar. 
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Os primeiros imigrantes que se estabeleceram nas margens 
dêsses ~os, sem conduzi~~ suas mulheres, forçosamente tinham 
que ~ ligar a mulheres 1nd1genas, daí re~tando se bem que em 
reduzida escala um cruzamento inevitável. 

.No J uruá, talvez, mais difícil por sàmente quererem os chefes 
abongenes dar em casamento aos forasteiros que se faziam amigos 
as velhas ou viúvas, mas, no Purus, onde as mulheres de certas 
tribos como as dos Ipurinãs e Maneteneris eram mais -fáceis ou os 
caciques menos exigentes, as uniões sexuais mais avultaram. 

Além disso, houve o assalto dos adventícios às tabas, donde 
carregavan1 ~unhãs e cunhã,niucus (mulheres e moças) para se aman
c~.barem. Ainda conheci alguns velhos, tendo por companheiras ín
dias, com prole. 

Os prin1eiros acre.anos devian1 ser produtos dessas uniões 
aliás, na gra,nde maioria filhos de pais brancos ou morenos, ~ 
vez que o numero de pretos na Acreania, como no resto da Ama
zônia, era insignificante. 

De qualquer forma, já havia sangue indígena da parte dos inva
sores, pois, êstes, quase na totalidade oriundos do nordeste brasi
leiro, já o conduziam nas suas veias, por herança dos seus antepas
sados tupis ou tapuias. 

Solenidades e festas - Entre os Cachinauás as festas são pe
r~ó~i~as, acidentais ou extraordinárias, tendo as primeiras um fundo 
rehg1oso e as segundas comemoram certos fatos ocasionais ou a von
tade de se divertir. 

·Entre as pritneiras, verifican1-se as do fogo novo (queima do· 
r?çado) as do plantio d"o milho, do amendoi~, do início das pesca
rias, das grandes caçadas, a época da colheita a recordação de um 
feito de -guerra, e as segundas se referen1 a n'iudança de maloca, a 
decla~aç~o de guerra, aos funerais de algum chefe ou 1naiora1, a 
ocorrenc1a da puberdade, a vida de animais. 

. A mais in~eressante para os estranhos é a dos funerais de algum 
ca.c19ue o,u maioral, que dura três dias, porém, as mais comuns são 
alusivas a representaça-o do modo de vida dos animais andar vôo ' , , 
canto. e seus ~ores, como sejam as do jacamim, do queixada (yawa-
gawa1), do ca1tetu, da serpente ( runurunui), da tartaruga terrestre 
( susu1), do Yeado, que podem durar um dia, alongan-se por uma 
semana, ou até esgotar-se a provisão de bebidas e comestíveis. 
, -. Sombi:a descreve assim a dos funerais : No primeiro dia, como 
ultimo pre1to e hon1enagem prestados à virtude do morto, é o seu 
cadaver devorado por seus amigos e parentes depois de bem mo· 
queado, numa fogueira onde o colocam, com ~ cabeça coberta com 
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uma panela, para que não cause repugnância as contorsões feitas 
pelo rosto durante a ação do fogo, cobrindo-se também as partes 
pudendas com um caco de barro, quando o cadáver é de mulher. 

• 
En1 seguida, sentan1-se todos em tôrno da fogueira, enchendo 

o ar com alaridos, até que o cadáver fique moqueado, depois do que 
os assistentes lhe vão arrancando bocados de carne, devorando-o~ e 
lamentando simultâneamente, em vozes altas, a nlorte do chefe ou 
parente, não impe.dindo a tristeza dessas lamentações, que também 
exprimam na fisionomia a satisfação que sente1n em saborear tão 
gostosa j guaria ! 

Cada u1n tira o pedação de carne que lhe cabe segundo o grau 
de parentesco co1n o morto, tendo precedência os parentes mais 
próximos, a corrieçar pela viúva, a qual tem preferência sôbre certas 
partes consideradas n1ais saborosas. Devorada assim a carne do ca
dáver, são os sobejos e o::;~os moídos e misturados em um cocho 
con1 caissu111a, a qual é tomad'a pelos assistentes, no segundo dia do 
funeral. 

Apesar disto, não os considera canibais, por assim agirem, por 
un1 dever ou preceito religioso, tanto que não 111atam para con)er, 
nem d'eyoran1 os chefes inimigos mortos em combate. 

Testevin, explicando os nlotivos por que os Cachinauás co
n1ian1 os seus n1ortos, diz terem êles muito mêdo dos espíritos deles, 
ou antes, da son1bra dos mortos que ficam errantes por tôda a parte 
e para se desembaraçar dela tiveran1 que comer os seus restos, tendo 
u111 índio lhe afirn1ado que un1 corpo comido, a son1bra foge para 
o ocidente, no país d'e Kuna e do Inca. Outro, porém, disse-lhe que 
o n1otivo não era êste, comendo-se aliás, somente as pessoas ama
das e nunca um estranho e n1enos ainda um inimigo, 

Contudo, cita dois casos, sendo un1 passâdo no rio Hoiaçu 
, ( Muru) en1 que a nlulher de um jovem chefe que 1norreu grávida, 

ficou três dias sôbre um moquen1, depois do que o médico-feitjceiro, 
dividiu o corpo em pedaços, e obrigou todo o mundo a comer, fi
cando a terra em que se erguia o moquem longo tempo ensopado 
da gordura da vítitna. O segundo referia-se a um tísico que só tinha 
os ossos' o que não impediu de ser devorado. 

Outros grupos Cachinauás não moqueiam os cadáveres, encer
rando-os nun1 vaso que se fecha com utna tampa, põem-no numa 
fogueira e durante o cozimento dançam com ar de sentimento, d·e
pois do que o feiticeiro distribui o alimento sagrado que cada. un1 
vai comer num lugar retirado chorando o defunto ou a triste sorte 
da humanidade. 

! 
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Atualmente, graças à ene,rgia dos cristãos, êstes costumes vão 
desaparecendo, sendo preciso muito lutar para convencê-los, mas 
se tem visto desenterrar a noite cadáveres que haviam confiado ~ 
terra durante . o dia. Ein certos pontos do Hoiaçu, é necessário pôr 
guardas às sepulturas., acrescenta Tastevin. · 

, Braulino, como Sombra, não os considera necrófagos, achando 
que êles assim agem, não com prazer, mas, em atenção a um rito. 

Braulino não se refere a queima d'o cadáver na fogueira e so
mente ao encerramento do cadáver numa panela coberta por outra, 
calafetados os bordos com barro. 

Nas festas dos animais, só os homens formam a grande roda, 
pondo as mãos nos ombros do vizinho, bambaleando o corpo e ba
tendo com os pés, repetindo o grito do jacamim ou cantando pas
sagens da vid'a dos animais, podendo as mulheres assistir ou .acom
panhar as cantigas; sendo que, no caso de representarem caçadas, 
os homens fazem o papel dos bichos e as mulheres de caçadores. 

Antes das danças, al~m de se pintarem e aporem seus adôrnos 
de gala, tomam' excitantes dos nervos, ingerindo o suco fermentado 
de um tubérculo de sabor adocicado que, segundo Tastevin, se pa
rece com a beterraba, ao HUal chamam de chupan. 

Esclarece êste escritor, que os índios do Tarauacá são sobre-

tudo religiosos,, pôsto que nada tenham de devotos, sendo o seu fim 
pedir a benção dos espíritos para as plantações e agradecer-lhes a 
colheita e afastà r as más influências por ocasião da puberdade dos 
filhos. São acompanhad'os de gritos, cantos, pregoes, saltos, car
reiras, invocações aos espíritos, como os do milho, do amendoim e 
das bananeiras. Um outro cat;lto alegre que recorda a Aleluia da 
Pascoa, diz Tastevin, consiste en1 repetir a interjeição: heya ! heya ! 
e o grito de satisfação: he ! he ! N awa, N ª"va, N awa kikik~ .! E, diz 
111ais, o referido observador. 

Na dança do encanta1nento (feitiço) dos animais e de todos os 
objetos úteis, em geral, ligatn-se pelo braço e o chefe da roda agita 
un1a espécie de chicote e dá o impulso lançando um vigoroso he ! he ! 
he ~, ao qual todos correspondem, desenvolvendo-se a cadeia como 
Ec f ôra um.a enorme serpente, escandindo-se d'urante duas voltas as 
interjeições hehe ! hehe ! hehe !, após o que o chefe de fila enumera 
o~ nomes dos animais que lhe passam pela cabeça, do soJ, da lua, 
do fogo, da chuva, e até o moderno "fósforo". Todos fazem eco. 
repetindo cada nome depois dêle, até vinte vêzes seguidas : bano ! 
hano ! mari ! yawa !, isto é, paca ! cotia ! porco! Dir-se-ia, a princí
pio, uma ladaínha, n1as, logo, o fervor aumenta e cada um invoca 
por sua conta os seus objetos ou seus animais preferi~os, estabele-

• 
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cendo-se a cacofonia de sons na harmonia das vozes, correndo suor 
abundantemente dos seus dorsos nus e bronzeados. Algumas mu
lheres que se balançam nas suas rêdes bordam neste monótono 
fundo de cantos melodiosos, enquanto outras armadas de tochas de 
palmas as passam rapidamente sôbre o dôrso do dançarino para 
enxugar o suor ou evitar que se resfriem. A esta dança violenta 
sucedem-se rodas mais calmas, em que se voltam lentamente im
provisando copias com toadas comuns. 

Durante os entreatos os dançarinos vão fartar-se de bebida fer
n1entada ou n~o, d: milho, amendoim, ou mandioca, numa grande 
panela que esta cheia e se renova de acôrdo com as necessidades. 

Os .Poianauas quando estão plantando em conjunto, cantam na · 
conformidade .d~, que estão executando, por exemplo: "nós plan
tamos macaxe1ra ao que outros respondem, "plantamos", trans
co;rendo assi~ as .horas d? árduo trabalho. Como se vê, a dança, 
alem . de um divertimento e um exercício e um incitamento ao tra
balho bem con10 uma súplica ao poder sobrenatural para favorecer 
suas plantações ou pescarias e agradecer-lhe a· colheita. 

. Os cachararis, segundo observa Masô, além de outros entrete
n1mentos, divertem-se com um jogo de bola, parecid'o com 0 futebol. 

Para ist~, em~~egam uma bola de caucho bem comprimido, pe
sando uns tres quilogramas e revestem . o joelho e o pé correspon
dente com uma pele qualquer, somente jogando no verão em ter-
reno bem nivelado e limpo, com cêrca de dois hectares. ' 

Ao or~izarem ,ª partida, convidam as malocas amigas para a 
fe~ta, .ª realizar-se dai a tantas luas e, no tempo precisamente deter
minado, reun;m-s: qua_;e todos os componentes da tribo, para pre• 
sencearem alem desse 1ogo, outras diversões bem animadas. O f u
tebol co~eça no meio do !11~or entusiasmo, observandd-se as regras 
es~abelec1das, havendo prem1os para os vencedores consistentes em 
~uçangas varia~a_: e muito curic>sas, feitas pelos índios, as quais 
f 1can1 em expos1çao durante o ·esporte. 

, índole - Desde o te_mpo da descoberta do Brasil que o gentio 
a~ encontrado recebeu o ~nv~sor ~e boa vontade e curioso, porén1, 
a1n~a no decorrer do pnme1ro seculo do descobrimento, os tupis, 
devido ao mau tratamento recebido da parte dos conquistadores da 
costa atlântica, iniciaram formidável êxodo para o oeste estabele
cend?-s~ nas margens do Amazonàs, indo alguns até a~ faldas da 
cordtlheira andina. 

Em sentido contrário, tribos de língua pano assenhoriaram-se do 
alt ] ' O · 

• 0 urua. r1u~das ~o alto .Marafion, acossadas pelos castelhanos, 
vieram descendo esse rio; alde1aram-se no princípio do século XVII, 

... 

• 
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nas margens Ucaiali e Javari, continuando sua marcha para leste, 
-de sorte que no dealbar da centúria seguinte encontravam-se no di
visor das águas do U caiali com o J uruá, espraiando-se em seguida 
nas margens dêsse opulento contribuinte do Amazonas, a com~r 
das raias do seu maior afluente, o Tarauacá chegando algumas hor
das às proximidades do Chiruan, mais de trezentas milhas a jusante 
da confluência do J uruá com o Tarauacá, dominando, por assim 
dizer, dois têrços da sua vasta bacia ou, sejam, c~rca de mil e du
zentas milhas do seu curso, por uma largura que 1a do 71° ao 7 4° 
·meridianos, na zona compreendida pelo território do Acre. · 

Como se vê, os Panos que se estabeleceram no J uruá, também 
'.sofreram violências e ultrajes do invasor espanhol, de sorte que 
quando os nordestinos brasileiros se .aproximaram de suas !abas, já 
eram mal recebidos por serem considerados maus, e, aqueles pos
suidores de melhor boa vontade que os acataram, aceitando um tra
balho que contrariava os seus costumes, insurgiram-se mais tarde por 
não serem bem compreendidos ou por verem os seus lares cons-
purcados. 

Quando não era caçador e pescador, dedicava-se ~ agricultu~ 
ou a alguma indústria, ou fazia um pouco de ca~a coisa, s;m dts
·pensar o auxílio da mulher a <iue?1, em regra, cabia os se:viços ca
·seiros, de coleta agrícola, ceramtca e transporte. Que ~les eram 
partinazes e firmes no serviço basta ver. as casas. que erguia?' c~ 
·as dos Jaminauás do rio Amauacas, cu1as madeu:_as das mais rest~
tentes eram cortadas · a machado de pedra por eles mesmos fabri
cados, exigindo muita constância e paciência, atributos êstes que se 
mostravam mais acentuados no preparo de armas para a guerra, 
-caça e pesca, demonstrando grande habilidade na confecção de ar
cos flechas mar~ s grava tanas, punhais, sempre trabalhados em 

' ' 'S"" , f "lh d , madeiras das mais rijas, a dente de cotia, e uma o a e aryore 
que mal substituía a lixa; potes, panelas, pratos e outras vasilhas . 
de barro ; 0 longo e penoso preparo do .. terreno para. a lavo~ra, a 
difícil e artística confecção dos seus adornos de vanadas fibras, 
peles, penas, dentes e conchas ; a habilidade e ~irm~ com que exe= 
cuta.vam curiosas e complicadas tatuagens, a feição de cobras, lagar-
tos, jacarés, árvores, etc. 

No tocante à disciplina, basta. notar que a autoridade única era 
0 tuchaua e êste era sempre obedecido, não só no constante e deH"> 
rado aprestamento para as lutas incessantes em que viviam uns gru
pos .com os outros, inclusive gentes da mesma família, como nas mu
danças, ritual, casamento e segura.n~ interna. 

O problema principal d'a catequese estava no seguinte. O geri· 
tio, da língua Pano que povoou o Território do Departamento do· 
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Alto J uruá, e aí foi encontrado pelos seus exploradores e povoado
res, considerava-se em pé de igualdade a qualquer outra pessoa e 
os seus tuchauas só consentiam em falar com outros chefes e, quando 
êstes eram . civilizados, êles indagavam logo se eram possuidores de 
igual título, para, então, entabolar conversação. 

Ora, sendo assim, êstes homens que não admitiam superiores
ª êles, não podiam, fàcilmente, subordinar-se ·a outrem. E' conhe
cido o fato passado no rio Madeira, relatado pelo engenheiro Silva 
Coutinho, no seu relatório de 1861. E1n Baetas "o capitão Xico,. 
tuxaua recebeu-nos de casaca, e não se prestava a serviço algum, 
mandando imperiosamente o seu ajudante" (pág. 13) . :tlste é que· 
transmitia as ordens aos seus subordinados. O que parece compro- · 
var a tese de preguiçoso, indolente, aversão ao trabalho e à· disci
plina, não é n1ais do que a diversidade do meio em que viviam, OS· 
hábitos, costumes e regime de trabalho. 

Habituados a um sistema de atividades inteiramente diferente· 
dos da gente que se intrometeu na floresta que dominavam, não· 
podiam de bom grado aceitar as exigências dos novos senhores e,. 
sempre que não lhe davam a liberdade a que estavam habituados,. 
fugiam, revoltavam-se, usando de represálias, e vinganças. 

Daí se conclui serem êles refratários ao trabalho e à disciplina. 
Métodos mais liberais, como os adotados pelo catequista Absolon 
Moreira, no rio Amauacas e no Liberdade, por outros civilizados, 
no tempo da Comissão · de Obras Federais, deram bons resultados. 

E' preciso frisar, ademais, que êsses indivíduos não tinham no-· 
ção de econon1ia no sentido . de acumular riquezas como os povos. · 
n1ais adiantados, disso resultando a sua desambição, contentando-se 
com a safra em curso; mesmo porq.ue não faltava no seio da floresta·, 
e nas águas correntes ou paradas, frutos, raízes, peixes e outros· 
anin1ais que podia1n satisfazer às exigências do seu estô1nago . 

·Não procediam como os seringueiros e mateiros que se apossa .. · 
ra1n de suas terras, os quais ao defrontare.m uma alcateia ou manada 
de queixadas ou caititus, a dizimavam ou mesmo exterminavam,. 
dependendo o caso da quantidade de balas que possuissem no seu 
jamachi (alforge), embora não pudessem conduzi-los. Abatiam-nos 
as dezenas, conduzindo um, dois ou três, no máximo para sua bar
raca ou para vender no barracão ou povoado próximo, deixando o 
restante a apodrecer na mataria. , 

A sua inteligência era· acanhada devido ao nleio limitado em que 
vivia, mas, assim que se encontrava num povoado em que êl~ no
tava objetos ou maquinismos desconhecidos, demonstrava imediata
mente o seu interêsse, indagando como era feito e d~e que maneira 
funcionava. Ao ver a projeção de um filme cinematográ1fico, ficava 

" 
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inquieto . Queria saber se as figur~s eram verdad~iras e ia até a tela, 
procurando vê-la pelo avesso, a fim de descobrir . a causa daquele 
111ovimento indagando e procurando sabe.r o mecanismo do seu pro-

jetor. f ·1· 
A sua afeição -à selva ou à taba e ao reg~ço da ~1 ~a era. ta-

inanha que, mesmo, anos seguidos de educaçao . em c1~ades ad!an
·tadas tratados num a1nbiente de conforto, e carinho, nao o faziam 
esqu~cê-la. Logo que chegava ao barracão próxi~o .ª sua maloca, 
·em regra, procuravam escapar aos que lhe prod1gal1zav~ tudo . e 
·desaparecian1, internando-se na n1ata no rumo de sua antiga aldeia, 
. preferindo 0 convívio simples e pobre das ocas dos seus !?ªrente~ a~ 
bulício das n1etrópoles 111odernas com todos os seus ~trat1v?s .• Seria 
<> fascínio pela liberdade das selvas, sem as con~ençoe,s propr1as da 
.civilização? Seria a insinceridade dos novos amigos, . ante o. quadr.o 
da vida primitiva, cheia de vigor, de encantos naturais,, sem. as faci
lidades e comodidades dos lares modernos, mas, tambem, li':re. dos 
tormentos e ,dificuldades reinantes nessas. grandes urbes, pr1D:etpal
mente, para quem não (oi criado com as peias dês~e modermsmo ~ 

E' certo que os indígenas levados para os grandes centros, e a1 
-permanecendo, modificam a sua índole, dando bons rebentos a na-
cionalidade. mas, devem aí ficar, longe dos velhos i::agos · , 

Dos seis Caxinauás trazidos, en1 1907, pelo entao ten~nte Lws 
Sombra, 4 homens e 2 mulheres, já morrer~m q~atro, servindo uma 
en1 casa da viúva elo refer '.do Son1bra, falecido Jª general e, o outro 
trabalha no coi11ércio da cidade do Rio de Janeiro· 

Adaptaram-se todos muito bem ao novo habitat? tendo um dêles 
·por nome Vicente Borô Pena, sentado praça no Corp? de Bom
beiros, no serviço do qual praticou vá~ios at~s de hero1smo, e u111 
outro passou a ser um bravo 1narinhe1ro nac1o~al. . . 

O único sobrevivente masculino viaiou muito oelo .1nter1nr do 
país· com 0 general Rondon, onde se casou com uma filha de un1 

·C.lcique, preferi~1do, contudo, voltar à civilizaç~o, trabalhando, atual
mente, no ·comércio como já aludin1os . 

Um dos que n1orreram, deixou viúva e filhos n? Rio de Ja
neiro sendo que êstes têm instru<;ão elen1entar, mais um pouco 
:adian'tada do que os trazidos. do Tarauacá, que aprenderam a ler, 
escrever e contar. Segundo informa a viúva do general Sombra, os 
ditos índios se fina1n na sua maioria devido a tubercu~ose. 

No rio ~1ôa (Juruá) , o govêrno prefeitura! cr1ou .em 1914, 
uma escola primária, na qual os índios Poianauas e seus filhos, rece
bem =nstrucão já tendo sido aí educados· centenas de abor1g~nes 
-Oesde ~ueia data, revelando muitos dêles inteligência e aptidão 
_-para vários misteres . 



• 

' 

-62-

III 

Crenças e lendas - Os Cachinauás distinguen1 as duas, mas,. 
segundo esclarece Tastevin, falam de ambas com a mesma seriedade. 

Os N auas, em geral, acreditam na alma, tendo muito mêdo dela, . 
informando o autor referido que o Cachinauá crê em dois espíritos 
que sobrevivem ao homem : um residente no olho e que com a morte,. 
sobe ao céu e não se preocupa mais com os vivos. ao qual os Para
nauás chamam - N oteste - a chama, a brasa ardente e vivificante; 
o outro corresponde à Sombra dos mortos - o Y uchi, que fica er
rante na floresta e nas proximidades da aldeia para atemorizar o& 

, vivos. Come, bebe, pesca, caça, furta e suga os vivos como um vam·· 
piro, ouvindo-se no silêncio da floresta e nas trevas da noite o seu 
assobio que faz os índios tremerem de mêdo e aguardar qualquer 
desgraça; tendo sido para se livrarem dêle que os Cachinauás re
solveram comer seus mortos. 

· P or isso mesmo, não têm prazer em comê-los, como acontecia 
aos Tupis ; observam apenas um rito, uma cerimônia. 

Os Ren1os queimando os seus mortos e distribuindo as cinzas 
entre os parentes e amigos, a fim de seren1 misturadas à caissuma?" 
também praticam um ato religioso, acreditando que, se elas não fo
rem assim consumidas, o. morto não terá repouso. 

O totem do Cachinauá é o morcego, desdobrando-se o seu gen
tílico em duas palavras~ cachi - morcego e naua - gente, família,. 
ou por outra, família ou tribo dos morcegos. Ao morcego êles pro
te,gem com fervor, perseguindo a coruja quando esta procura ata
ca-lo, mas, quando o morcego p~netra na moradi~ dêles têm como 

.. ' 
utn mau agouro e fazem enorme algazarra .• 

Acrescenta Braulino que êles creem se achar encarnada no mor
cego a alma dos se.us antepassados1 pelo que o vene·ram e protegem. 

Diz Sombra que o maior desejo d'êles quando entram em rela
ções com os brancos, é se batisarern, pois, notam que os seringuei
ros só matam os que não o são, e julgam-se logo um outro homem,. 
u?t caríua, um civilizado, não admitindo mais que o chamem dé ín
dio, nome que reputa injurioso, tal qual os pretos. 

. C osniogonia - Daqui em diante vamos, apenas, procurar tra
duzir as palavras do padre Tastevin, a única pessoa, ao que sabe
n1os, que estudou entre os Cachinauá~ do Alto Tarauacá a sua etno
logia. Capistrano de Abreu chegou a publicar valioso t;abalho sôbre
o~ Cachinauás, mas, tudo por intermédio d'e dois índios jovens a 
quem ouviu pacientemente no Rio de Janeiro. ' 

O Cachinauá crê na existência do firmamento, separando como 
um teto o mundo terrestre do dos espíritos, cuja vida é mais ou 
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menos como a nossa, penando sob um céu de fogo para poderem 
ganhar a nutrição cotidiana. Segundo alguns, não vêem a Divin
dade, que reside num lugar inacessível aos homens; havendo no fir
mamento um grande lago e neste um gigantesco maguari (espécie 
de cegonha) que pesca nos rios, garças, de.ixando escapar as águas 
do céu, etn curvas, quando êle toma o vôo. 

Corno os Muras, dão a entender que os rios se escoam até o 
ponto em que o Céu toca a Terra, banhando as terras do firma
mento e voltam ao lugar da partida. Esta crença parece estranha 
aos habitantes das nascent~s dos maiores rios do mundo, mas, como 
explicar de outro inodo a afirmativa seguinte: "os cursos dágua 
fazem a volta do mundo, estando a terra no centro (como um globo 
cercado de uma cintura), viajando acima dela o sol, a lua e as es-. 
trêlas ?" 

O dilúvio foi ocasionado por un1 retôrno das águas sôbre si 
1nesmo, cobrindo tôda a terra e matando todos os primeiros homens, 
gigantes con10 os da Bíblia, dos quais se encontran1 ossos petrifica
dos no fundo dos regatos ou incrustados nos rochedos das margens 
do Tarauacá. Chamavam a êsses primeiros homens lrika, nome que 
lembra !ri, o deus supremo dos Iskinauas. Seriam êles também como 
os gigantes da Bíblia os filhos de Deus ou antes filhos do filho de 

Deus com os filhos dos homens ? 
O trovão é un1 fenôrneno natural que intriga, assusta e ame

dronta todos os índios, atribuindo-o os Cachinauás ao deus do céu 
Kana., de cabeça calva e cabelos de chama, que o produz, fazendo 
rolar, em sua cólera, enormes rochedos que se entrechocarn e der
ribam as fracas árvores do Empíreo . · 

A lua, ourcho em Cachinauá, é uma cabeça cortada que se me
ta1norfoseou no astro d'a noite. 

O .sol, para os índios em geral, é igualmente uma pessoa ani
rna<la : é o deus Inti dos Incas, do qual os Poianauas do Juruá ainda 
guardam a lembrança sob o nome de Papai Indi ou Endi, a quen1 
êles consideram divindade. 

Os Cachinauás não têtn a tnenor idéia da criação do céu e da 
terra. Para êles o quadro em que nos movemos sempre existiu . 
Quando lhes expliquei que Kana os havia feito do nada, fitaram-me 
com os olhos bem arregalados, como se tivessem saído de um sonho 
e descobrissem subitamente uma realidade incontestável. 

O ·sentido cristão parece ser desconhecido dos índios. Incli
nam-se antes pelo transformismo, metamorfose e mudanças má-. 
g1cas. 

Ao contrário de Spencer, pensam os Cachinauás que os animais 
é que descendem do homem e não êste daqueles, estando êstes en-
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cantados por efeito de u1n sortilégio, conservando, porém, as suas 
qualidade~ 111entais e voluntárias, tendo, apenas, tnodificada a for
ma exterior. 

No quadro do Mundo, apareceram um dia dois seres misterio
sos, sobrenaturais que, segundo tuna versão chamavam-se 1 nka e 
Kuma e, segundo outra lnga e Noto Bo.kõ (noto - o cego), pala
vras eSJtas que um jovem índio, educado pelos cristãos e retornado 
ao meio primitivo, traduziu como significando Deus e Nossa Se
nhora. O primeiro informante, cujas idéias eram puramente indí
genas, fez de Inka e, Kuma dois entes sobrehumanos, sendo o pri
meiro essencialmente estúpido, representando perfeitamente a huma
nidade ignorante. ~le quer fazer uma casa e a cobre com cascas de 
madeira que deixam passar água, não abrigando convenientemente 
o morador ; quer casar-se e ~ão sabe como ; quer fazer um cão e fat 
uma onça, que o devora. Então, sobrevém Kuma que o corrige e 
instrui, mostrando-lhe como se cobre uma casa, ressuscita e transfor
n1à a onça em cães de caça; tira-o, enfitn, da situação crítica en1 
que se achava; restabelecendo seu estado normal . 

Foi Kuma quem ensinou os homens a plantar mandioca, milho, 
amendoim, cana de açúcar, etc . , bem como a fiação, a tecedura. o 
uso da rêde e das vestes ; mostrou como se come, bebe, dorme, cospe, 
assoa-se, etc . , não havendo um ato da vida física, intelectual, moral 
e social que não o ensinasse; depois do que lnka e Kuma se retira
ram para o fim do mundo, para o lado do ocidente, perto da casa d'o 
sol. Ninguém poderá encontrá-lo, seria necessário marchar mais de 
cen1 anos na direção oeste-noroeste. 

Kuma e lnka, chamam-se em Hatokona, Tama ou Tamacuri e 
Kirak. Tama o herói inteligente e benfe,itor, é para os Canamari o 
deus lunar, sendo Kirak o símbolo do Sol. Entre os Camá-nawa do 
rio Gregório ( J uruá) só se conhece um herói - ['lino-tyé, segura
mente o deus solar. Faz tanto calor próximo de sua 1norada que 
ninguém pode aproximar-se. O radical pin ou pen significa fogo em 
vários dialetos . 

O crescente, em nácar, dos Canamari, Curina e Cachinauá, é 
evidentemente imitação dos crescentes, em ouro, usados pelos Ca
ribe e Aruaque da Guiana e das Antilhas, por êles chan1ados Kari
kuri ou l{ arakuli, insígnia do herói lunar, civilizador dos índios. 

l chan é o pai de Huni Kui, o primeiro homem propriamente 
dito e, segundo uma versão, o pai dos Cachinauás. Nada induz a 
que se o considere obra de Kana que, não tendo mulher, via-se re
duzido a semear num cabaço que punha em seguida d'e lado com o 
seu conteúdo, recomeçando cada noite a operação, até que um dia 
o cabaço se quebrou saindo u1na n1enina que se pôs a chorar. Ichan 
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tomou-a nos braços, deitando-a perto dêle. A criança cresceu du
rante a noite, já se assentando pela manhã. sozinha; no segundo dia 
ela andou· e no terceiro já era uma mocinha, pelo que, lchan re
nunciando' 0 cabaço, a desposou, provindo daí vários filhos que fo- , 
ratn os primeiros Hu.ni-Kui . 

• 
Ichan foi um dia pescar numa piroga e sua mulher acompa-

nhou-o e viu êle lançar-se nágua, sem retornar. Ela chamava-o en
louquecida e suplicante, respondendo ~le do fundo dágua q~e ficaria 
ali e transformou-se num grande peixe, e, voltando ao sistema do 
cabaço, instalou-se num buraco ~uito profund?, produzindo todos 
os peixes que vivem nos cursos dag~ ; ten~o. sido pelo mesmo pro
cesso que criou os pássaros quando ainda v1v1a em terra. 

A mãe dos II uni K ui. A primeira vez que os índios tomaran1 
ou absorveram o suco do tabaco, embriagaram-se, sendo transforma
dos ein animais diversos, conforme os efeitos da embriaguez produ
zida datando daí os porcos, tapires, macacos, os índios curinas, etc., 
enfi~, todos os mamíferos que não são Huni-Kui, isto é: os homens 
propriamente ditos. Somente, uma mulher que não provou o tabaco 
ficou na cabana. De súbito, ela ouviu acima de sua cabeça um canto 
melodioso e, erguendo os olhos, viu um rapazinho, um _verdad~iro 
Amor que fazia serar as fôlhas do tabaco : era Dunto Ch·ma Yuchibo, 
lsto é, "o espírito d'a fôlha do tabaco" . Por muito tempo a mulher 
o mirou e achando-o lindo, tomou-o nos braços, pondo-o num pa
neiro, prendendo-o . Como a filha de Ichan, duplicav~ de tama~o 
cada noite, de -sorte que a nlulher o fez logo seu marido tendo dele 
numerosos filhos. que são os primeiros Huni-K1.ií da segunda . ,., 
cr1açao. 

O jaguar ocupa se111pre um lugar de honra nas 1.endas ind,_ianas; 
E' o inimigo direto do homem e que, apesar de mais forte, .~ estu
pido, pelo que tem sido vencido pela. astúcia do hom~. Foi o e~
pírito fêmea do jaguar (lnu Yuchi ãtmbo) que produz~u as suas di: 
versas variedades, fecundando várias espécies de cascas de pau= dai 
a onça mosqueada, a negra, a vermelha,· o maracajá, etc. 

O espírito do Honi ou o Espírito da Grande Serpente. Num 
día de caça, um Jaminauá viu uma anta aproximar-se da mar~ 
dágu& e lançar um líquido esverdeado e parecido com o de gent
papo. Logo uma mulher muito bonita saiu do fundo e abraçou o 
tapir que a possuiu, indo ambos em seguida para a floresta. A bela 
dama cortou um certo cipó, torceu-o, bebendo-lhe o sumo e se trans
fonnou em ~Pe.nte que mergulhou nas águas. Era o espírito da 
Grande Serpente - Duna Y uchi. No dia seguinte o índio levou o 
genipapo para beira dágua, ou antes, talvez com o suco esverdeado 
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do cipó Koya e procedeu con10 a anta na véspera. O espírito fêmea 
apareceu logo e enlaçando o Jaminauá, arrastou-o para o fundo das 
águas, pondo-lhe prev1an1ente nos olhos certo remédio que o impe
diria de inorrer. Trata-se, sem dúvida, do 1nukG1ra dos Kmlineiío do 
Madre de Dios, o qual se põe nos olhos para ressuscitar os 1nortos. 

Esta passagem foi exposta ao autor por índios do rio ~furu. 
Quando chegou ao alto Tarauacá, fizeram-lhe mais detalhada expla
nação que êJe considera um complemento do que aconteceu ao J a
n'linauá. Narra êle: O Cachinauá tinha visto a anta atirar três fru
tos do genipapeiro nágua estagnada, . aparecendo-lhe un?a joven1 que 
se apresentava co1110 possante anitnaJ. No dia seguinte fêz n1elhor 
do que na véspera e viu sair duas belas sereias. Escondeu-se atrás 
de uma árvore e agarrou ·uma delas, lançando-se a outra nágua. 
''J)eixa-111e diz a cativa, não te an10". "Ma~ eu te quero" . "Deixa
me, digo-te eu". O homen1, porém, segurou-a bem, transforman
do-se ela, suce.ssivan1ente, em árvore, arroio, espinho de n1uru-n1uru, 
entregando-se, enfin1, quisesse ou não: "queres tu ser 1neu marido 
e viver comigo? Se consentes, vou avisar m~us parentes". 1tle acei
totf' com entusiasmo, pelo que ela submergiu-se e retornou com o 
consentimento de seus pais e um remédio mágico. Ela o pôs nas 
t5páduas, joelhos, tornoze.Jos, cabeça, "con10 tu fazes quand'o hatisas 
as pessoas", disse-me o i:arrador, e se achou disposto a mergulhar 
sem correr o risco de se .afogar. Levou-a para casa, onde havia 
grandes provisões alimentícias e pern1aneceran1 con1 a serpente das 
águas, o golfinho, o jacaré, e outros anin1ais aqtJáticos. O jacaré 
furioso de ver aí êsse estranho querido, lançou-se sôbre êle, porém, 
a sereia acalmou seu furor apresentando-lhe como seu 111arido. 

~rto di~, ela disse a êste: "Hoje eu vou beber o H oni para 
ver lindas coisas e conhecer o futuro". "Eu tan11bé1n qtrero", disse
lhe o homem. "Não, tu não pode;s tomá-lo, és muito fraco, te faria 
~horar, gemer, gritar, vomitar, defecar e, talvez, morrer". "Não 
importa, eu quero", e insistiu, provou e lhe deram finalmente mas . . , , 
apenas, ingeriu pôs-se a · lamentar, ficando coberto de imundícies 
dos pés à cabeça, fazendo pena vê-lo. Sua mulher pô-lo nos joelhos 
e cantou para entreter sua dor. Acalmado, sob a ação da melodia, 
viu belas coisas~ tornando ao seu estado natural. 

, Ao fim de cinco anos, disse êle à sereia: "Eu quero retomar 
a terra onde deixei n1ulher e filhos, desejoso de revê-los e de me 
exibir aos ·meus". Tôdas as lágrimas da grande se.rpente não pude
ram demovê-lo. Estava decidídamente resolvido. Mas, apenas, che
gado em casa, caiu uma chuva torrencial que transbordou os rios. 
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Sua espôsa aquática <lese java recuperá-lo. Admirado, ficou em casa 
quatro <lias, ttanquilame.nte. No quinto, saiu para caçar, sendo 
mordido por wna pequena serpente, pelo que teve de cortar o pc>
Jegar. Mais adiante, uma outra maior agarrou-se a metade do seu 
pé, mas, teve que solt~-lo ~ Uma terceira enguliu . todo o pé; uma 
quarta sua perna; uma quinta sua coxa ; urna sexta seu corpo até 
a cintura. Nenhuma delas, sucessiva1nente, pôde enguli-lo inteira-

111e11te e tiveram . de deixá-lo partir. Unla sétima e últin1a o engu
liu até as axilas. Desta não conseguiu desen1baraçar-se e a serpente 
se ben1 que não pudesse devorá-lo, não o abandonava. Seus pa
rentes surpreendidos com a demora, foran1 procurá-lo, encontr~
do-o nessa lastimável situação. Matarani-na, retirando o Cach1-
nauá. Coitado! seus ossos estava1n todos quebrados e o corpo todo 
n1oído, falecendo 110 111esn10 dia. Foi .êle que1n ensinou aos Cachi-
11auás o uso do hon·i. 

O espía~ito da noite ( Ya1no Yu.chibo). Houve u111 tempo que 
era sen1pre claro, sendo o calor e a luz insuportáveis, impossibili
tando o sono. Os H ·uni K u'i fatigados do dia, enviara1n uma depu
tação a Y amo Yuchibo que n1orava mui distante para o lado do 
ocidente, pedindo-lhe a escuridão! Na morada de Yamo havia pen
dente do teto várias caixas contendo a noite e, como êle não era tão 
avarento como I nka, deu uma das caixas ao mensageiro e, como em 
viagem, ês.te tivesse a curiosidade de abriria, as trevas se espalhara1n 
imediata1nente ~la terra, dormindo cada um na posição em que se 
encontrava, post'Uras essas as n1ais cômicas, absurdas e ridículas. 
l.>epois de betn dorn1ir, o viajor fechou a caixa e pôs-se a can1inho. 
Na aldeia, co1nentava-se alegren1ente o feliz sucesso, quando o n1en
sageiro chegou e lançou triunfante a cai~a no meio da assembléía.: 
"Eis aqui a noite!" Desde então não inats faltou. 

Isto foi o que Tastevin ouviu no rio Muru. ·Na sua eS;tadia no 
alto Tarauacá, exlicaram-lhe mais o seguinte: Enviaram, primeira
mente, uma caixa pequeníssima, não dando bastante tempo para 
dormir. Regressou o mensageiro e trocou a caixa por um grande 
baú, . produzindo uma noite tão longa que, quando o povo desper
tou, a floresta havia retoma.do os campos . Numa terceira expedição~ 
houve mais sorte, tendo sido conduzida uma noite igual ao dia, a 
noite constante do Equador, diferente das do polo norte que, cer
tamente, os antepassados dos Cachinauás conheceram : a noite muita 
curta do verão e · a longuíssima do inverno. 

Wilkens de Matos afirp1a que, po século XVIII, foran1 encon
t1·ados, em ~der dos Panos, manuscritos em papel vegetal, contendo, 
~egundo o que revelavam, a tradição de ac<;>ntecimentos de seus an-
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tepassados. Conforn1e C. Teschauer, a noite, entre os Tupis, foi 
fornecida por "Cobra grande", dentro de um caroço d'e tucuman, 

roduzindo ao ser aberto, além da escuridão, a transformação de p , . . , 
tôdas as coisas espalhadas pelo bosque, em arutnals e passaros. 

Na lenda do Yanchiku-nawa (o avarento), ven1os os homens, 
após matarem o seu algoz, d~amar nêle seu fel e seu sangue, con
vertendo-se em pássaros azuis e ver1nelhos ; sendo que os de rosto 
escavado tomaram-se animais subterrâneos, como os tatus, etc. 

Esta n1entalidade explica por que os Cachinauás põen1 os Curi-
11as e os Yawanawa no mesmo pé que os animais, reservando, só 
para êles, a d~noininação de Huni-Kui os verdadeiros homens. (Aliás, 
o Dr. Braulino verificou que os Remos também se intitulam -
lJ[ ucuiny, que êle traduziu por "gente boa") . 

I~o explica, acrescenta Tastevin, aínda certas contradições que 
parece encontrarmos nas suas lendas e que não são absurdas. 

A"ssim, na história seguinte, em que se diz que o primeiro h~
n1em teve muitos filhos e que N ete Bekoum, uma velha cega o quis 
envenenar, ficamos surpreendidos de ver aparecer esta velha, cuja 
origem não se explica, uma vez que não é filha nem espôsa do pri
meiro homem. Mas, para os Cachinauás, o primeiro hon1em signi
fica o primeiro Cachinauá e N ete Bekoum é de outra raça, da nação 
dos Inkas, explicou-me uin índio e, desta maneira, a contradição 
desaparece. 

A história é que o primeiro homem teve 1nuitos filhos e a velha 
cega e má tentou envenená-lo. Um dos filhos dêle, ainda jovem, 
apercebendo-se, quis matá-la, pelo que eh1. fugiu con1 un.1 seu irn1ão, 
descendo o rio até encontrar uma falesia alta, sómente a galgando 
depois de construir uma escada, que em seguida retirou. Aí se es
tabeleceran1, abateram a floresta, cultivaram a terra, criaran1 tôda 
a sorte de animais. Enquanto isto, o jovem não desistiu do seu in
tento e foi em companhia de um outro procurá-la. Não podendo 
abordar de frente a barreira, rodearam-na e com surpreza alcan
çaram a moradia da megera, que estava só, por ter seu marido ido 
a caça. A tnulher, quis ma.tá-los, porém, êles suplicaram que não o 
fizesse, acrescentando que desejavam morar com ela e sob suas or
dens. Ela cedeu e lhes deu comida. Quando o velho voltou de sua 
expedição, o mais moço dos dois1 cavaleiros errantes, furou-lhe o tes
tículo com um espinho de palmeira, envenenado, morrendo disso. 
Quanto à velha, puseram veneno na sua beberagem de milho, ma
tando-a. E assim, a humanidade, isto é, os Cachinauás se livraram 
dos dois Incas que n1oravam nas altas inontanhas dos Andes~ 
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Não é preciso ligar esta história à dos Y anchikunawa, a do 
avarento, que tinha magníficas plantações conservadas por vespas, 
escorp'.ões e serpentes, o qual não cedia um ramo, uma semente, 
un1a vergontea, aos Cachinauás. Capistrano de Abreu conta como 
êstes conquístaran1 as plantações do avaro, pelo qual se vê que os 
Cachinauás não tinhan1 fogo, cozinhando seus alin1entos ao sol, sendo 
obrigados a jejuar nos dias chuvosos. A velha exasperada lhe atirou 
um tição julgado extinto a fim de matá-lo ou expulsro.Io, porém, 
Tchere vendo que ainda brilhava uma centelha, agarrou-o pela ex
tren1idade, queimando-se e ficando negro, mas, o conduziu aos ea .. 
chinauás que o transformaram ime·diatamente numa fogueira. Yan
chíkunawa vendo a fumaça se elevar, bateu num osso antediluviano, 
provocando uma chuva torrencial para extinguir o fogo do qual êle 
queria o inonopólio, porén1, os Cachinauás transformaram-se em 
pássaros estendendo suas azas por sôbre a fogueira, de modo que a 
chuva não pôde extingui-la. 

·Para outros, foi o pai dos Jacarés quem furtou a mandioca, 
picando-lhe os zangões da guarda na arcada superciliar que inchou 
desmesuradamente. Na sua dor o Cachinauá caiu nágua e se trans
formou em jacaré, ficando sua arcada superciliar sempre saliente. 

Então, os Cachinauás resolveram acabar com o avarento, es
cavando un1a galeria que, passando sob o campo guardado pelos 
anin1ais venenosos sairia na própria casa de Yanchikunawa. Um 
dentre êles se transformou nutn pequeno tatu e fez um buraco em 
que ninguém podia passar; outros se transformaram en1 tatus, cada ' 
vez maiores, até que utn grande tatu, o pano, abriu uma galeria 
bastante larga para que todos passassem. O cassico de bico branca 
atirou uma flecha, errando o alvo, porém, o de bico vermelho da 
primeira vez traspassou o coração do avaro, cuja vida acabou devido 
a cooperação <lo tanguari-pará e um outro pássaro de bico carme
zin1. Arrancaram-lhe o fígado para encontrar a avareza,. espalhando 
os vencedores sôbre sua cabeça e corpo o fel azul e o sangue ver
melho de Yanchikuna\va. O colibri, que foi o primeiro a dar o exem
plo. tornou-se todo aznl , n1uniu-se <le un1 nar de azas e voou para 
um ratno. Os outros guerreiros que se banharam no sangue e no 
fel do avaro, imitaram-no. ficando logo tôda a orla da floresta cheia 
de pássaros multicores. Os outros Cachinauás mataram as serpen
tes e os escorpiões e se apoderaran1 dos aJgod'oeiros, milharal, amen
doins e 1nandiocais .. de Yanchikuna-vva que. durante sua vida. não lhes 
dava senão milho e amendoim torrados, estacas sem renovo, reben
tos de bananeira quebrados em dois, para conservar o monopólio de 
tôd'as as plantas alimentícias. 
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Não obstante, os novos proprietários não 5:1biam cultivar a 
terra : plantavam o milho em . espigas, o ame1!-doun em mo~s, a 
mandioca ein ramos . ·Não sabiam mesmo abrigar-se convemente
mente uma vez que cobriam suas choupanas com lascas de casca, 
dei.xai;do o teto cheio de goteiras. Nisto, apareceu um persona
gem enigmático - ~ u_1nan que lhes e,nsinou a ~obri: sua ~ com 
fôlhas da paln1eira Jar111a, a semear somente tres graos de milho e 
uma amendoa de an1endoim en1 cada buraco e a cortar o ramo da 
1nan<lioca en1 estacas de três gon1os. Foi êle quen1 os fêz verdadeiros 
cultivadores, cujas plantações ultrapassa1n de nluito em duração e 
renclin1cnto todos os cai,npos dos civilizados . 

Un1a outra lenda faz volver ao esquilo, ou antes ao Espírito .do 
Esquilo - Kapa-Yuchibo, o Esquilo-Tipo, com? d~ria Pla~ão, ,ª 
aquisição das plantas alin1entar~s pelos Cach1naua e, E~k1naua. 
J{apa-Y-uchibo desposara un1a índ~a. pelo que se ton:o.u. 1nd10, cotno 
un1a índia que se casa com um c1v1hzado torna-se c1v1hzada. Asso
cia-se à tribo e consequentemente à raça ou à nacionalidade do seu 
cônjuge pelo casatnento. o que se parece .assás con1 a nossa n1oderna 
legislação. Somente, como os alemães que inventaram ·a dupla na
cionalidade. Kapa-Yuchibo havia conservado 1igação con1 os outros 
animais da floresta, abrindo com êles um imenso campo em que 
plantaria os legumes, raízes e frutos conhecidos atualmente pelos 
Cachinauás. Então, êle disse a sua 1nulher: "Eu vou trabalhar na 
mata; 11ão te inquietes por 1nim; quando tiver fome voltarei à casa. 
Sobretudo, não venhas atrás de mim". Curiosa, como tôdas ~ mu
lheres, bastou está proibição para que ela fôsse levar a papa do ma~ 
ri elo quando chegou a hora h.abitual do alruôço. . . · 

Guiada pelo rui do dos machados, não teve dificuldade em en .. · 
C(1ntrá-lo. ficando surpresa de ver enorn1e extensão coberta ct·e ba
naneiras em pleno rendi111ento, de 1nilho, atnendoim, 1nandioca, etc. 
Com a sua presença, os animais fugira1n despeitados por verem seu 
segredo desvendado. Ela compreendeµ pela pritneira vez, donde 
vinha tanta banana, tubérculos e legumes que seu m~rido lhe trazia 
diàriamente e que lhe afirmava arranjá-los por meio de palavras 
mágicas. Corr~u, ela, então~ a avisar os seus parentes e amigos, apo
derando-se êstes do campo, pelo que não lhes faltou mais alimentos. 

Por aí se vê que foram os animais que instruíram os homens, 
o que prova serem êles tão inteligente~ quanto nós. Aliás, não é 
senão por preguiça que o macaco se recusa a falar? Receia que se 
o 1nande trabalhar e finge não compreender. Esta mentalidade con.
d uz i n os Cachinauás. con10 aos Egípcios, a divinizarem certos ani
mais, tais como a boa e a coruja. Quando um dêsses índios desco
bre um retiro ou morada de uma boa, avisa aos amigos, iniciando 
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êles um jejum parcial de cinco dias durante os quais não comem 
carne, banana sazonada, mamão, cana de açúcar e pimenta, não be
bem água, nem se aproximam da mulher. Nutrem-se no jejum de 
banana verde reduzida a papa, mandioca, batata, inhame, bebida de 
milho e de amendoim. Assim preparados vão ao encontro da boa, 
fazendo em tôrno dela um grande círculo. Indicam com o dedo uma 
após un1a tôdas as manchas douradas de sua pele, enunciando 0 non1e 
de diversas sortes de caça que desejam, correspondendo um a cada 
mancha . Pedem-lhe também uma colheita abundante e álguns filhos. 
1"'cnninada a ceri111ôuia 1natan1 o aninial e lhes tira1n a pele para 
f~zer carapuças para as festas, voltando convencidos d'e que serão 
<laí e111 diante fe1izes na caça. I sto feito, o espírito da boa fica 
entre êles durante a noite, espalhando em seus corpos tôda a for
tuna de que ela é a or~gem. E' preciso guardar a sequência: rnata
se primeiro um veado, depois uma anta, uma onça, etc. Em se
guida ficatn livres de aproveitar a oportunidad'e a vontade. 

Quando Weno ou Beno "a coruja" vem a noite visitar o campo 
dos índios, é uma verdadeira festa e um divertimento - "Oh! Beno, 
quanto tenho falado de ti ao veado, tenho varrido a terra com o 
pé para dizer que êle te enviava lixo !" - "Hou ! responde Beno. 
Beno ! a anta disse que faria do teu bico tuna colher para con1er sua 
papa!" - "Hou" ! 

Os índios tê1n unia in1aginação viva, inventando cada um a sua 
vc•ntade unia injúria que atribuen1 à caça, a inaneira de Beno. Por 
que isto ? Nos dias seguintes, Beno furiosa contra os insultadores, 
não Jhes protegerá das flechas do caçador. "Ah! tu queres meu bico 
para tua colher! sai daqui e vai para a panela do · homem ante o 
qual n1e insu]taste (Kave ! n1ia itchachiné !) . 

~ste pocler sobrenatural se estende ao reino v~getal. Quando 
depois de um certo tempo o Cachinauá não encontra mais caça, sub
mete-se durante seis dias ao jejum parcial, segundo o mesmo rito 
explicado e, então, bebe a decocção, nmito amarga, de fôlhas de um 
arbusto cha1nado 1nouka e graças a virtude mágica desta planta, 
torna a ser feliz na caça. 

A dare sangou1na ou rare é uma grande fôlha aromática que se - . 
poe na cintura para encontrar a caça de carapaça, como a tarta-
ruga, o jacaré, o tatu . As f ôlhas d'o arbusto sarar o esfregadas na 
corda do arco, tornam esta arma infalível . Quanto ao 1nanais, esfre
gando-se con1 suas f ôlhas, a 1ná sorte sairá dos olhos em forma de 
remela. "Mas isto, direi-vos é uma virtude da planta que prova ela 
haver falado sem inteligência". E' assim que nós entendemos, mas, 
não o índio. Tatnbém quando vai à caça e encontra uma mouka, 
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éle curva-se respeitosan1ente e lhe diz e111 segrêdo: "Awa tano !" 
Yawa tano ! asi tano ! tchachu tano !" Dai-n1e uma anta, um porco, 
uma aura (ave), um veado! E' preciso não repetir o nome da mes
ma planta e não esquecer nunca repetir esta prece quando encon
trar outra mouka". 

E não somente os animais e plantas, mas, tudo que tem uma 
forma ou sentido aristotélico, tudo que existe tem alma e esta é 
in1ortal. · Eis. aí por que con1 a 111orte do índio se destrói na terra tudo 
que lhe pertencia: cães, canoa, armas, armamentos, instrumentos, 
plantações e chou,pana se êle a tem, para que o espírito de tô<las 
essas coisas o aco1npanhen1 ao céu, para onde o condtizira1n os espí
ritos d'e ~us pais na hora d~ morte. Ali os espíritos se nutrem de 
um alimento conveniente a sua substância vaporosa, contentando-se 
com o cheiro da caça que êles moqueiam como os vivos, sendo, tal
vez, ·essa caça a sombra de ::.i.nin1ais da •terra, con10 as panelas celestes 
não são senão a sombra de nossas panelas. E assim tudo se acha 
espiritualizado no mesmo plano, num mundo que não é senão a nossa 
essência purificada. Só a son1bra do corpo, mas não o r,oVJCTJ per
n1anece na terra. 

O rei do céu se chan1a 1 nka, entre os Cachinauás da boca do 
Jordão e Iri entre os Iskinauás . Um e outro nome d'erivam-se de 
J ni ou Inti, o nome do deus - sol dos Inkas, que os Poianauas do 
alto J uruá chamam Papay Ensi. Destarte, neste ponto, a teologia 
pano parece-me um pouco vacilante e anárquica. Assim, um dos 
dois, contara que um velho. índio estava certa vez emboscado quando 
viu passar un1a alma, seguindo-a até o céu. Viu um grande diabo 
Inka em forn1a de esqueJeto vivo balançando seus ossos nutna rêd'e, 
roendo o coração de um homem. Sua mulher tinha um volumoso 
nó na garganta, con10 os macacos uivadores, a menos que isto não 
fôsse uma papada. nste Inka se cha1na o Tyuru dos Kamanauá, o 
qual cozinha o corpo dos defuntos numa grande panela para nutrir-se 
com êle. 

Noutra ocasião. disse-n1e que é Kana o deus do ·trovão, o rei 
do céu, pôsto que. os Iskinauás atribuan1 o ruído do trovão a uma 
manada de mulos correndo estrepitosamente. Não ligal11os impor
tância a esta interpretação que só tem a pretensão de se acomodar 
às concepções dos civilizados, com a lenda de Kana. 

U111a mulher prenha pescava na margem de un1 regato e conse
guiu agarrar um carangueijo. Logo um raio rebentou caindo sôbre 
ela e a mata, estripando-a, ficando são e salvo o seu filho, que foi 
protegido e criado pelo carangueijo. Tornou-se grande e saía todos 
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os dias na margem, cantando e tocando flauta. Os Cachinauás re
solveram capturá-lo, mas, o menino quando via alguém vir~ caía 
nágua e desaparecia. Um índio imaginou um ardil, ocultando-se 
numa espêssa escuma dágua, e quando o jovem artista tentou sair 
à terra, agan·ou-o por trás e não o soltou mais, sendo terminada 
a criação do menino entre os Cachinauás, onde êle soube que sua 
mãe estava morta, resolvendo vingá-la. 

Lançou três novelos d'e fio que se prendera1n ao firmamento e 
por êles subiu ao céu, onde ficou a ·serviço de Kana. O velho estava 
ausente, no campo, estando sua mulher a preparar sua papa ou me
lhor uma bebida de milho nun1a vasta bacia. Quando viu Kana de 
volta do trabalho, batendo nos troncos das grandes árvores a fim 
de avisar sua mulher, o moço transformou-se em morcego - Kachi 
e:· pendurou-se no teto, donde f êz qi.ir no vasto prato do gigante, pe
daços de erva cortante ou .erva navalha - o chati. Kana enguliu 
avidamente o conteúdo do vaso, cortando-lhe a erva navalha o co...: 
ração, matando-o. O Cachinauá havia vingado sua mãe. Não obs
tante, matou ainda a mulher e todos os filhos de Kana., n1enos um 
que desceu à terra e desejava criá-lo, mas, num 1nomento de impa
ciência e cólera, por ser o mesmo chorador insuportável, lançou-o 
nágua. Arrastado pelo rio até o horizonte, chegou ao céu e expeliu 
seu pequeno raio, soando o ruído · do trovão de um extremo a outro, 
surgindo. assim, un1 novo Kana ! 

\ 

Apesar do pouco de lógica aparente dos índios não penso que 
se possa fazer dêsse choraminga, dêsse filho do gigante co1nilão, 
111orto por um simples Cachinauá, o verdadeiro Deus do <?éu. nste 
papel deve ser na n1inha opinião reservado a Inka ou In1, aparen
tado pela etnologia ao Deus do Sol. 

Contudo, outra lenda faz um criador do pri111eiro ho1nem. 
Kana teria de·scido do céu por uma escala e do bicho do grande 
côco konta teria feito o primeiro homem. :nste ancestral d'o Cachi
nauá chama-se K ubiche'ltrika. Outros pretendem que foi do sangue 
de animais mortos na caça por Kana e recolhido nqm cabaço que se 
teria engendrado o gênero humano. 

Já que nos achamos voltados para a origem do homem, recor
de1nos ainda uma vez a lenda que nos faz descender do tabaco. Uma 
jovem recusava casar-se,, dizendo-lhe os homens: já que não queres 
nada de nós, van1os transformarmo-nos em porcos - Yaiva. Co
meram um certo fruto e se metamosfosearam como haviam predito, 
ficando a nloça sozinha. Considerava ela tristemente a sua sorte, 
quando ouviu cantar sôbre sua cabeça. Ela olhou e viu um amor 
de criança que estava na f ôlha de tabaco que secava numa viga da 
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casa (asna). Tomou u1na escada e apoderou-se dêle, pondo-o nwn 
paneiro. No dia seguinte andava inteira1nente só, sendo un1 rapazi
nho no terceiro dia . Ela lhe fez un1 arco e flecha, com os quais 
aprendeu a n1atar os lagartos comuns. Dois dias depois era um belo 
n1oço . Fe7. u1n grande arco e flechas verdad'eiras, foi até o campo 
e voltou co111 um porco que surpreen~era num n1omento em que 
desenterrava n1and1oca com o seu focinho. A moça aí reconheceu 
um dos seus parentes, mas, nada disse. Após o jantar conversava 
com o seu companheiro e lhe mostrou os seus me1n bros um após 
outro, perguntando-lhe: como se cha1na êste? e lhe foi ensinando 
o . n?n_ie de ca~a _e para que ~rviam. E1n seguida, explicou-lhe o 
n11ster10 da gcraçao, tornando-se n1arido e n1ulher daí nascendo os 
Cachinauás . ' 

Na história seguinte, Ichan representa outro papel : Habitava 
l t1 11a 111esn 1a choupana com l(qn1an-Chanti, que era seu cacique. Um 
dia quando êste dormia, tirou-lhe suave1nente o M ouroit (pérola 
azul ) que trazia no nariz e pôs no lugar um lodo fedorento. Ao 
despertar Kuman-Chanti sentiu-s.e incomodado com tal odor e fare
j~u sua r~d~ e como pensasse ser daí o fedor a lançou nágua, po
rein, persistindo a catinga, farejou sucessivamente todos os objetos 
da cabana e verificando em tôda a parte o nauseabundo salteador, 
qt~ebrou seus v~os, desfez-se de suas provisões de amendoim e de 
ii;1lho, pondo, f~n~ln1.~nte, fo?o na sua barraca e con10 ape'sar de 
todas e~sas prov1denc1as, continuasse a senti-lo, levou a mão ao nariz, 
de~cobr1ndo o en1buste. Desconfiou d'e Ickan e foi à sua. pro
cura · Achou-o deitado en1 sua choça, doente . Jurou estar inocente 
e que estava deitado há três dias, mentindo, Kun1an-Chanti lhe deu 
alguns conselhos bons, cuidou d'êI.e, restabelecendo-lhe a saúde e obri
g_ou-o ª. reunir sua ~ente pa~a reconstruir a casa destruída. Depois 
~: kan virou rato e ficou habitando nas fôlhas cl'a palmeira chamada 

mourou-mourou" (muru--muru). 

Assinale1nos ainda a lenda dos venenos. H avia outrora um 
velho Cachinauá muito inteligente para quem a natu;eza não ~inha 
segredos, tudo sabia . Era, principalmente, excelente caçador e com
pl:to pescador . Certo dia, A em ~~e voltava da pescaria carregado de 
peixes. declarou de sua rêde : Vou morrer! - Enterrai-me sobre
tudo ben1 !" E sta reco~endação tinha sua razão de ser, po;que no 
c~inpo_ en: que, ~e reahzan1 as inhum.ações no alto Valparaiso, por 
exein~lo, ~ notor10 que os índios não. cavam a cova nrais do que um 
ou . ?o!s pes sob a terra, ficando o buraco muito estreito, tanto que o 
c~ct~ver ~nt.ra de flanco, nun1a sepultura aberta na própria barraca ou 
n ituto J)roximo sob uni b . . . 1 p -
1 

. , a 11go espec1a . arece que as recomendaçoes 
e 0 inoribundo não foram ben1 executadas por que no dia seguinte, o 
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cadáver se achava fora da terra. Inhumou-se novamente e tomou 
a sair, sendo preciso escavar uma terceira sepultura, fato que se 
reproduziu dez vêzes seguidas. Como último recurso, furaram as 
mãos e os pés do "macabeu" e o pregaram no fundo do sepulcro 
com cinco estacas da palmeira paxiúba: duas nos pés, duas nas 
mãos e a quinta na boca, pelo que não saiu mais. 

Viu-se, então, uma coisa maravilhosa que sem dúvida o morto 
previra. Surgiram sôbre seu túmulo quatro plantas novas veneno
sas ou mágicas: o Y ura. Yuti1 (pimenta dos Iskinauá ?) , cujas raízes 
cravaram-se no seu olho direito; o patchi-huni, que germinou no 
0lho esquerdo; o C~hupa Huni e o tuku huni que sairan1 da bôca e no 
nariz, respectiva1nente. Era. sen1 dúvida, u1na vingança elo defunto, 
um presente de grego por que os índiqs tendo querido experimentar 
os efeitos dessas novas plantas, virain-se cobertos de abcessos os que 
beberam o sumo do tuku-hunt; os que tomaram a fôlha do chupa 
(parecid'a com a de bambu) depois de secada e torrada, como a da 
coca, embriagaram .. se, d~cuplicando suas f ôrças e tornando-se beli· 
cosos ; o patchi huni (liatÍa tenra e verde) lhes deu visões. Quanto 
à Yura Y uti só por acaso se conheceram as suas propriedades. 
Um menino havia sido conduzido por sua avó em visita a uma chou
pana vizinha. Na ocasião de chegar, o pequeno não quis mais avan
çar : tinha acanhamento de se apresentar ante estranhos . Sua avó 
deixou-o no caminho, pois, os índios nunca contrariam os filhos, e 
entrou na casa de seus amigos. Sabedoras duas moças de que o ra
pazinho havia ficado só, correram a procurá-lo e como ~le recusasse 
acon1panhái-las, conduziran1-no a fôrça. O pequeno selvagem ven
do-se arrastado, mastigou f ôlhas de Yura Yuti e as cuspiu na face 
(las jovens, as quais morreram ao chegar ao acampamento: "Que 
fizeste miserável para n1atar essas moças? O menino· narrou sim
plesmente o que acabara de se passar . Mais tarde, os índios pen
saram em vingar-se, poréin, como é assás perigoso matar ostt!llsi
vamente um homem que tem parentes e pode ser vingado, imagi
nou-se 11111 en1prêgo secreto do Y ura Y nti. 

Torra-se-o, reduzindo a un1 pó impalpá;vel, tnuito volátil e se 
o coloca a noite num vaso aberto sob a rêde da pessoa visada. As
pirando tôda a noite essas exalações, não tarda a cair em apatia, 
seguindo-se a morte. Felizn1ente, os bruxos podem descobrir o cul· 
pado, de sorte que êste não escapa a punição merecida, a men~s qu~ 
o fei ticeiro não se engane e, enquanto isso, prossegue o emprego do 
Yura Yuti. : 

Encontrei no Jordão e 110 Tarauacá duas mulheres que ~ .en
trerravan1 con10 as bruxas ao trato con1 os espíritos. Eram v1uvas 
de 

0
un1 Cachinauá falecido há pouco entre os Jaminauás de São 
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Luís. A mais jovem bebia o honi como um homem e passava grande 
parte da noite na floresta, próxima ao campo. Ouvia-se-a falar, 
cantar, assoviar, arripiand'o-se os cabelos da cabeça. Conseguiu ela 
conquistar um homem casado vindo do Jordão que repudiara sua 
mulher para uni:rJ-se a ela. A outra inais velha ficava em estado cata
léptico no princípio de cada noite, quando os demais estavam reco
Jhidos. 

Seu falecido 1narido entrava, então, no seu corpo e falava por 
sua boca, dentro do mosquiteiro, no qual ela se metia sem luz. Dizia 
o d'efunto : "Vós de·ixais meus filhôs sem alimento e quereis con• 
quistar minha mulher. Vou vingar-me e lançar desgraças sôbre 
vós. Todos ides cair doente.s e morrer". Os outros lhe respondiam ; 
"Fazemos tudo que podemos por teus filhos e ninguém quer tua 
mulher!" Pois be111 ! Enltão dai-me de comer, tenho fome. ·Nós 
outr0s não temos ca111pos. só tendo para nutrir-nos folhagens da mata 
e areia da terra". Traziam-lhe imediatamente restos da última re
feição 'que eram introduzidas para o interior do mosquiteiro, con
tinuando êle a fal ar, comendo tudo. Quando acabou, fez uma últi
n1a reco111endação e se foi. A ,n1ulher, então, despertou, levantou e 
saiu. Disseram-lhe : ''Atenção! a sombra do teú marido acaba de 
sair neste 1nomento, estando ainda mui perto". "Oh! estou bem 
tranquila, já saiu das grandes árvores e não volta mais esta noite". 
As 1nás línguas prete11den1 que seu atnante aproveite essa oportu
nid'ade para ir ao seu encontro sob as bananeiras, onde ningué1n 
atrever-se-ia perturbá-los. 

Tal é a mentalidade dos índios do Tarauacá. 
A minha opinião acrescenta Tastevin, é que êles raciocinam 

con10 nós e tanto quanto nós. Na sua companhia tem-se a impres
são de viver com sen1elhantes, mas, semelhantes que interpretam as 
coisas de uma forma bizarra, por serem as suas crenças esquisitas. 

r~:sta in1pressão se tem entre europeus, quando um católico 
convencido conversa com um espírita ou un1 livre pensador, não 
n1enos persuadido cada Um dêles de saber somente êle a Yerd'ade. 

A matéria sôbre a qual se exerce o nosso julgamento, isto é, 
nossas idéias, são diferentes, pelo que, f orçosan1ente) nossas conclu
sões serão divergentes. Não obstante, somos todos irmãos, quer 
por nossas faculdades, quer por nossas tendências instintivas. como 
son1os pela nossa origem comum. 

Enfim, dizia-111e um joven1 Yawanawa, todos nós temos um 
mesn10 pai que é a Lua. E' êle que, cada mês, visita durante a noite 
nossas esposas e mães e engendra os novos homens, dos quais esta
mos encarregados de criar. 
. 1!ste índio teria razão? Filhos da Lua, compreender-se-ia fà-

c1ln1ente por que nós son1os tão versátei~ e inconstantes, n1ais acessíveis 
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• 
aos caprichos dos sentin1entos que às luzes da ciência ; mais desu
nidos pelos nossos desejos qu~ se contrapõem do que reunidos pela 
verdade, que é un1a ; mais cheios de maldade e de defeitos do que 
apaixonados pelo amor da trilogia sagrada e invisível do Belo, do 
Bem e da Verdad'e, conclui o padre Tastevin. 

José Moreira Branàão Castello Branco 
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