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OS SOLIMÕES OU JURIMAGUAS 

TERRITôRIO, MIGRAÇÕES E COM'ÉRCIO INTERTRIBAL 

Antonio Porro (*) 

ABSTRACT 

The Yoriman or J urimagua, called Solimões by the Portuguese, 
were one of the principal tribes of the Amazon varzea or floodplain. 
From their 16th century homeland between the Coari and the Purus, 
they moved westward since the first Portuguese attacks in 1650-60. By 
the end of 17th century, the survivers of diseases and slave trade were 
attracted to the Spanish missions of the Maraõon and Huallaga. The 
Portuguese and Spanish chronicles which allow this geographical . and 
historical reconstruction also include important data on settlement 
patterns, craf ts and trade routes. 

As dificuldades encontradas por quem procura reconstituir o pano
rama sociocultural da várzea amazônica à época do contato europeu de
correm, em grande medida, da fragilidade revelada pelas sociedades indí
genas face à agressão biológica, econômica, militar, política e cultural que 
sofreram a partir do século XVII. Essa fragilidade as levou à desintegração 
em poucas gerações, num processo em que o sistema hidrográfico teve 
papel relevante pelas facilidades que ofereceu tanto à penetração dos colo
nizadores como à dispersão dos grupos indígenas agredidos. Algumas evi
dências, significativas apesar de fragmentárias, permitiram estabelecer que 
grande parte da várzea amazônica apresentava efetivos demográficos excep
cionalmente grandes pelos padrões usuais entre agricultores da floresta tro
pical (Denevan, 1977; Lathrap, 1975; Myers, 1973; Porra, 1981). Mas isso 
não parece ter constituído um obstáculo ao avanço dos agentes externos e, 
pelo menos com relação aos de ordem patogênica, foi certamente um fator 
de vulnerabilidade. A inexistência de , zonas de refúgio dentro do ecossiste
ma da várzea impediu a sobrevivência de qualquer grupo indígena enquanto 
tal. Os que não foram dizimados pelas epidemias e pelos descimentos aban
donaram a várzea, subindo os rios e embrenhando-se .Pela terra firme; em 
ambos os casos iriam encontrar condições desfavoráveis à manutenção da 
sua integridade sócio-cultural até serem definitivamente alcançados e absor
vidos pela sociedade colonial. Essas circunstâncias, aliadas à escassez de 
missionários e viajantes cultos, resultaram na pobreza da documentação 
sobre as tribos da várzea. 

(*) Doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo. 
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O Amazonas foi explorad0, em meados do século XVI, por duas 
expedições espanholas procedentes dos Andes, de cujas crônicas emerge 
um quadro rico, embora não totalmente corifiável, do povoamento original 
(Carvajal, 1942; Altamirano, 1948; Vasquez, 1971 ). A inexistência de 
objetivos econômicos compensadore.s desencorajou os espanhóis. Os por
tugueses, por outro lado, estavam às voltas com a ocupação do litoral e 
só a partir de 1620, para desalojar ingleses e holandeses da foz do Ama
zonas, iniciaram a exploração e ocupação do seu curso. Ao redor de 1630 
ultrapassaram o Tapajós; na década de 50 alcançaram o Negro· e só. a 
partir de 70 iniciaram a exploração sistemática do Solimões, que havia 
sido somente percorrido, nos dois sentidos, pela expedição de Pedro Tei
xeira ao Equador, em 16.37-39. Dessa forma, um século de silêncio separa 
as explorações quinhentistas da efetiva ocupação seiscentista do médio e 
alto Amazonas, e muito embora as primeiras nos dêem uma visão geral 
do modo de vida das populações ribeirinhas, a sua articulação com os 
informes da segunda época é altamente problemática. Em termos de filia
ção lingüística, grupos tribais e sua distribuição geográfica, quase nada do 
que emerge em meados do século XVII pode ser associado aos dados 
quinhentistas, havendo inclusive evidências, como a dos Tupinambarana, 
de importantes migrações. 

A convivência das tribos ribeirinhas com a sociedade colonial, con
dição para que sobre elas tivéssemos dados mais precisos foi, como disse
mos, efêmera; não só pela duração (de duas a três gerações), como princi
palmente pela rarefação dos documentos. Já em 1691 as margens do 
Amazonas, desde o Tapajós até o Japurá, estavam praticamente despo
voadas. Vinte anos depois, os jesuítas espanhóis haviam sido rechaçados 
rio acima, para além do J avari, levando com eles contingentes significa
tivos de Omaguas e de outras tribos do Solimões. Em 1712, Samuel Fritz 
registrava que "os Omaguas estão dispersos e praticamente destruídos" e 
no ano anterior já observara que do Japurá ao Negro não havia mais 
aldeamentos (Fritz, 1967). Referia-se, naturalmente, a aldeamentos cons
tituídos ou reconstituídos no âmbito da catequese, mas o seu depoimento 
e o de outros missionários são claros quanto à dizimação da população 
indígena. Os sobreviventes, destribalizados, conviviam com grupos trazi
dos do interior. Em 1743, La Condamine dizia: "Não há hoje em dia 
nenhuma nação guerreira inimiga dos europeus nas margens do Maranhão: 
todas foram submetidas ou se retiraram para longe"; de Pevas, no Peru, 
a São Paulo de Olivença, "nenhuma habitação se encontra nas margens 
do rio"; de São Paulo até o Coari sucediam-se seis missões carmelitas 
"compostas de um grande número de diversas nações, a maior parte trans
plantadas" (La Condamine, 1944:67, 69, 71). 

TERRITÓRIO E MIGRAÇÕES HISTôRICAS 

"A mais conhecida e belicosa nação de todo o rio Amazonas, que 
atemorizava a esquadra portuguesa em sua primeira entrada, e que é a 
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de Yoriman" (Acufia, 1874: 118) aparece, em meados do século XVII, com 
os nomes de Culiman em Rojas, Y oriman em Acufia, Joriman em Lau
reano de la Cruz e Sorimões em Heriarte (Rojas, 1880-89:443; Acufia, 
1874: 118-119; Cruz, 1900: 109-11 O; Heriarte, 1975: 184). A última forma, 
em sua corruptela Solimões, iria se fixar no português a partir do fim 
do século, inclusive . para designar o curso do Amazonas acima do rio 
Negro <1 > • . 

Em 1542, Gaspar de Carvajal, o cronista da expedição de Orellana, 
havia descrito uma província que coincidia geograficamente com o terri
tório dos Yoriman seiscentistas: começava a oeste duas léguas acima do 
Coari com "um povoado à maneira de guarnição, não muito grande, no 
alto sobre o rio" de onde partiam "muitos caminhos que entravam pela 
terra adentro mui reais". Abaixo do Coari havia "de um e outro lado 
(do rio), muitos e mui grandes povoados e terra mui linda e frutífera". 
Na região de Codajás, sobre um barranco alto, erguia-se a principal aldeia 
da província, a que os espanhóis batizaram da louça, pela grande quanti
dade de belíssima cerâmica policrômica que nela se fazia. "Parecia ser lugar 
de recreio de algum senhor da terra adentro", porque a ela chegavam ca
minhos "bons e largos, que entravam pela terra adentro (e que) denotavam 
ser aquela aldeia freqüentada e haver nessa comarca, ou perto dela, muitas 
povoações e gente"; esses caminhos eram "melhores e maiores" quanto 
mais se afastavam do rio, o que confirma a importância econômica do 
hinterland e sua integração à várzea fluvial. A província terminava acima 
da foz do ·Purus (Carvajal, 1942:34-37). A locallzação geográfica é o 
único elemento positivo de que dispomos para associar essa província qui
nhentista aos Yoriman historicamente conhecidos a partir de 1639. Car
vajal lhe deu os nomes de Oníguayal, Omaguci e finalmente Omagua, e 
essa última forma levou alguns autores modernos (entre eles Meggers, 
1971) a considerá-los os antepassados dos Omagua históricos, ou Cambeba, 
ignorando diferenças culturais importantes (os Omagua/Cambeba eram, em 
1542, a tribo ou cacicado que Carvajal denominou Aparia e que viviam 
muito mais a oeste, no baixo Napo e no Amazonas acima do Içá). O 
aspecto geral das aldeias e dos habitantes da região Coari-Codajás, vistos 
por Carvajal, são vagos demais para permitir uma associação segura com 
os Y oriman seiscentistas, mas também não a impedem, e a dif,,.rença do 
nome tribal não é relevante face à arbitrariedade das denominações adota
das pelos primeiros exploradores. As províncias limítrofes da "Omagua" 
de Carvajal eram Machiparo a oeste e Paguana a leste, que nos autores 
seiscentistas correspondem, respectivamente, aos Curucirari/ Aisuari e aos 
Aguas e Carabayanas (embora Acufía e Fritz localizem uma tribo Paguana 
no baixo curso do Tefé). 

(1) Solimões significando para alguns autores rio dos venenos nada mais é que uma 
curiosa convergência lingüística: solilnão, do latim sublimatum, era o nome po
pular do sublimato corrosivo (bicloreto de mercúrio) ou "qualquer poção venenosa 
ou letífera" que os eruditos do século XVIII associaram às flechas envenenadas 
de algumas tribos do rio Amazonas. 
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Em 1639, Acufia define o território Yoriman como uma faixa de 
250 km pela margem direita do Amazonas, desde logo acima da foz do 
Coari até uns dez quilômetros acima da do Purus; a largura dessa faixa 
é desconhecida, mas não deve ter sido pequena, pois ao contrário de outras 
passagens do relato em que fala de tribos que habitavam somente as ilhas 
e barrancas do rio, como os Omagua, Acufia refere-se repetidamente à 
"terra firme" dos Yoriman. Incluía também "grande parte das ilhas" e, pelo 
menos na altura das de Cipotuba, Coró e Codajás, também um trecho inde
terminado da margem esquerda. Ao longo desses 250 km de ilhas, várzeas 
e terra firme, a província dos Y oriman "é terra tão sobrada de gente que 
em parte alguma vimos reunidos mais bárbaros do que nela". A primeira 
aldeia, de oeste para leste, situava-se na foz do Coari; vinte e .duas léguas 
(uns 90 km) abaixo, num ponto da margem direita fronteiriço à ilha Juru,
pari ou pouco acima dela, estava "a maior aldeia que em todo o rio en
contramos, ocupando as suas casas mais de uma légua de extensão". Daí 
para baixo e "topando muito amiúde com aldeias dessa mesma nação", 
Acufia registrou o lugar "onde se concentra a sua maior força ( . .. ) numa 
grande ilha (Cipotuba) cercada por um braço que o rio principal lança em 
busca de outro (o paraná Badajós, em cujas margens) são tantos esses 
naturais que com razão, mesmo que não seja mais que por seu número, 
são temidos e respeitados por todos os demais" (Acufia, 1874: 118-119). 

Era essa a região tão densamente povoada que Pedro Teixeira, na 
viagem de ida, consignara como "o princípio da máquina do gentio, que 
está aldeado sobre o rio e tão vizinho um do outro que, em trezentas 
léguas de caminho, pode-se dizer que é somente um povoado, e termina 
onde pusemos o nome de Rio do Ouro .. . " (Teixeira, 1950: 192). Obser
ve-se que, devido à continuidade do povoamento e ao seu próprio desco
nhecimento da região, Teixeira não distingue os Y oriman dos vizinhos 
Curuzirari ou Aisuari, que ocupavam a margem direita desde acima do 
Coari até a região fronteiriça a uma das bocas do J apurá, o seu Rio do 
Ouro. Por outro lado, as 300 léguas que ele atribui aos 450 km que se
param a foz do ·Purus da do J apurá não merecem crédito, assim como as 
100 léguas em que, mais adiante, ele avalia os 700 km ocupados pelos 
Omagua; no baixo Amazonas, onde os acidentes geográficos mencionados 
por Teixeira são facilmente identificáveis, as suas "léguas" variam de 1,5 
até 5 km de extensão. 

Dez anos depois de Acuiía, frei Laureano de la Cruz informava so
bre a localização dos Yoriman: "Poucas léguas abaixo (do rio Aragatuva, 
o atual Carapanatuba), começa pela banda do sul e vai continuando por 
uma e outra banda do nosso rio a província que chamam de Joriman, que 
tem de comprimento sessenta léguas e chegamos às primeiras aldeias ( . .. ) 
desta província dos Jorimanes, que é a de mais gente e mais atrevida que 
vimos" (Cruz, 1900: 109-11 O). Frei Laureano acrescenta que a província 
terminava 70 léguas acima do rio Negro, enquanto Acufia falara em menos 
de 64. Por outro lado, o limite ocidental do território também apresenta 
um deslocamento do primeiro para o segundo cronista: para Acuiía ficava 
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entre o Copeá e o Coari; para Laureano pouco abaixo do Carapanatuba. 
Em dez anos os Yoriman ter-se-iam deslocado rio acima, retraindo-se uns 
25 km a leste e avançando talvez uns 40 ou 50 a oeste. 

Mau,rício de Heriarte escreveu em 1662, mas conhecia o alto Ama
zonas desde 1638, quando participara da expedição de Pedro Teixeira. 
Sobre o Solimões limita-se a dizer que "nesta província dos Sorimões ha
verá trinta léguas. Todas são terras baixas e de muitos lagos ( ... ) É esta 
província mui povoada de gentios com muitas aldeias" (Heriarte, 1975: 184). 
Apesar da pobreza dos seus dados geográficos, Heriarte nos fornece ele
mentos que confirmam o deslocamento dos Solimões já constatado por 
frei Laureano. No capítulo anterior, Heriarte situa uma "·Província qos 
Agoas" num trecho do rio cujo centro devia estar entre a ilha Codajás e 
a foz do Purus, ou seja, na metade oriental daquele que, em 1639, era 
território Yoriman. Os Solimões (Y oriman) ficavam a oeste desses Agoas 
e se estendiam por 30 léguas (uns 130 km); acima deles desaguava o rio 
do Ouro, que para Heriarte era um rio "pequeno e povoado de uma nação 
de índios lguanaes" (Heriarte, 1975:184). Para Teixeira e Acuiía, o Rio 
do Ouro era o J apurá ou o pequeno Tapiú (na verdade, eram caminhos 
que levavam à bacia do rio Negro onde, no dizer dos índios, devia situar-se 
o rio do Ouro); para Heriarte devia ser o Carapanatuba, que tatnbém leva 
ao J apurá e à região aurífera, uma vez que os lguanaes haviam sido loca
lizados com segurança, por Acufia e Cruz, no baixo Carapanatuba. Disto 
se conclui que, entre 1650 e 1662, os Solimões haviam recuado ainda mais 
a sua fronteira oriental, provavelmente até a altura de Trocari, mantendo 
a ocidental abaixo do Carapanatuba. 

Em 1670, os Solimões foram alcançados pelas primeiras investidas 
dos portugueses de Belém: "Foram os Padres Missionários (Manoel Pires 
e João Maria Garzoni) com a tropa até os Solimões ( ... ) sendo que dantes 
nenhuma tropa 'tinha chegado mais que até o rio Negro, salvo a (de Pedro 
Teixeira) que foi ao Quito, que não foi resgatar escravos. Os Solimões 
(que) não são costumados a ver semelhantes hóspedes em suas terras, reti
raram-se para o mato e não deram escravos nenhuns" (Betendorf, 1910: 
274). É esse o primeiro registro concreto da retirada dos Solimões diante 
da agressão externa, mas é provável que os deslocamentos precedentes, 
havidos a partir de 1650, tenham resultado direta ou indü~tamente de 
ocasionais incursões portuguesas como a de Bartolomeu Bueno de Ataíde, 
que, em 1651, foi ao rio do Ouro em busca de minas (Reis, 1947:51). · 

Entre 16·86 e 1723, o jesuíta Samuel Fritz, natural da Boêmia e 
servindo nas missões espanholas da província de Quito, trabalhou inces
santemente no alto Amazonas, tendo deixado um valioso diário <2> e um 

(2) O manuscrito espanhol está na Biblioteca da i;".vora. Uma edição integral foi pu
blicada no Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, t. 26 a 33, 1889 a 1892. 
Aqui utilizamos uma cuidadosa versão inglesa do manuscrito da i;".vora, editada 
por Edmundson em 1922 e reimpressa em 1967. A versão portuguesa de Rodolfo 
Garcia (Fritz, 1918) corresponde somente ao capítulo II (pp. 59-78) da obra com- . 
pleta (anos 1689 a 1692). 
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detalhado mapa da bacra amazônica <3 >. Logo nos primeiros anos incorporou 
às missões o território Omagua, que se estendia desde o baixo N apo até o 
Solimões até a região de Fonte Boa, entre a foz do Jutaí e a do Juruá. 
Aqui ele "chegou a ter notícias de outra nação de rio abaixo chamada Juri
maguas, as quais (notícias) podem ser encontradas também no diário do 
Padre Acufia" <•>. Nas fontes espanholas, a partir do diário de Fritz, os 
Yoriman transformam-se então em Jurimaguas ou Yurimaguas. Diversos 
autores modernos não perceberam tratar-se da mesma tribo: Métraux faz 
distinção entre os Soliman ou Y oriman do tempo de Acuõa, que teriam 
"desaparecido em data precoce", e os Yurimagua ou Zurimagua de Fritz, 
que estariam circunscritos "às ilhas do Amazonas desde abaixo da foz do 
Jutaí até as .proximidades da foz do Juruá" (Métraux, . 1948:704-705). 
Esse equívoco deve ser atribuído à deformação sofrida pelo etnônimo na 
pronúncia e na grafia dos cronistas (e aqui se destaca a dificuldade do 
jesuíta de língua alemã em reproduzir da forma usual entre espanhóis e 
portugueses certas palavras indígenas, que aparecem singularmente detur
padas no diário e no mapa), como ao maciço deslocamento da tribo entre 
1662 e 1689. Na última década do século XVII, os Yurimagua ocupavam, 
de fato, um breve trecho da margem esquerda entre Fonte Boa e a foz do 
Juruá, as ilhas adjacentes e a~guns pontos isolados da mesma margem até 
uns 300 km rio abaixo. Esses estabelecimentos recentes po.r numerosas 
aldeias Aisuari, Ybanoma, Guayoeni (?) e lguanai. O que mais chama a 
atenção, ao lado da migração em si, é a drástica redução da população 
Yurimagua perceptível no diário de Fritz. O jesuíta menciona somente qua
tro ou cinco aldeias e nenhuma delas parece ter sido muito grande. A 
primeira, de oeste para leste, fronteiriça à atual Fonte Boa, era a aldeia 
do· chefe Mativa e nela o padre Fritz instalou, em 1689, a missão de 
Nuestra Seõora de las Nieves de Jurimaguas (Fritz, 1967:59); a segunda, 
Guapapaté, ficava algumas léguas acima da foz do Juruá (Fritz, 1967:78); 
a terceira num ponto indeterminado mais a leste, chamava-se Macuaya 
(Fritz, 1967:94), nome que sugere a grande ilha Macuapanim, uns 40 km 
abaixo do Juruá; da quarta aldeia· nada sabemos, exceto que foi atacada 
em 1695 por Antonio de Miranda e Noronha, que dela tirou muita gente. 
Finalmente, no mapa de 1691, está registrad~ uma população Yurimagua 
logo acima da foz do Carapanatuba. Esse pequeno afluente, que em 1662 
era o limite ocidental dos Y oriman, abrigava agora a sua retaguarda orien
tal, tendo o grosso da tril;>o se refugiado a montante. Mas já não era a 
populosa tribo dos tempos de Acuiía; o padre Fritz, visivelmente repor
tando-se a Acuiía, dá o seu testemunho desse declínio: "Em outros tem
pos os J urimaguas haviam sido muito aguerridos e senhores· de quase todo 

(3) "1Mapa geographica del rio Marafion ó Am;izonas . . . 1691", reproduzido em Rio 
Branco, Atlas, 86-A, 86-B. Em 1707, o jesuíta Juan de Narvaez gravou em Quito 
uma versão algo diferente do mapa original , que se acha reproduzida na edição 
de 1967 do diário. 

(4) Fritz (1967:55): a frase é de um jesuíta anônimo do século XVIII, que redigiu 
resumos para algumas partes faltantes do diário. 
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o rio das Amazonas ( .. . ); mas agora eles estão muito acovardados e con. 
sumidos pelas guerras e cativeiros que têm sofrido e sofrem dos vizinho~ 
do Pará. Suas aldeias e sítios eram de uma légua e mais de comprimento; 
mas depois que se viram perseguidos, muitos deles se retiraram para outras 
terras e rios para ficar mais em segurança" (Fritz, 1967:60). Dessa forma, 
os sobreviventes da tribo dizimada migraram para oeste, encontrando re
fúgio em trechos descontínuos da várzea que as tribos vizinhas não ocupa
vam. :É significativo que os seus núcleos principais tenham sido estabele
cidos nas proximidades do Juruá, logo abaixo da última aldeia Omagua: 
era o território que essa tribo, ainda no tempo de Acuíía, mediante expe
dições punitivas, mantinha despovoado para "resistir ao ímpeto dos seus 
inimigos, dos quais, pelo espaço de 54 léguas, nenhuma habita as margens 
do rio, de sorte que dele não se avistam as suas rancharias" (Acuíía, 
1874:113). Com o declínio do poderio Omagua, a partir de 1650, essa 
buffer zone deixou de ser mantida e nela se alojaram os Yurimagua <5 >. 

Nos últimos anos do século XVII, com o avanço luso-brasileiro pelo 
rio Solimões, as aldeias dos Yurimagua foram devastadas; a própria mis
são de N .S. de las Nieves foi abandonada em 1691. Os jesuítas espanhóis, 
com pouco respaldo das autoridades de Lima e Quito (respaldo que, diga-se 
de passagem, não faltava aos carmelitas portugueses, retiraram-se para as 
missões de San Joaquim de Omaguas, no· Maraííon, atraindo para lá os 
Yurimagua, Aisuari e Ybanoma. Desde o ano de 1700 "haviam chegado 
nesses aldeamentos, fugindo das garras dos portugueses, muitos Jurimaguas 
em mais de 25 canoas e os demais estavam a caminho rio acima em com
panhia dos Aysuares ( .. . ) Eu os encontrei um pouco abaixo da foz do 
rio Napo, onde e)es já haviam feito algumas roças" (Fritz, 1967:106). 
Entre 1711 e 1713, com os portugueses ameaçando o rio Maraííon, o je
suíta José Jimeríez transferiu os Yurimagua e Aisuari de San Joaquim para 
o baixo Huallaga, onde reconstituiu a missão de N.S. de las Nieves, que, 
entre 1727 e 1769, teria uma população de 300 a 350 índios (Grohs, 
1974:81-82). 

No rio Solimões, os poucos Yurimagua que escaparam aos desci
mentos e não foram atraídos para as missões espanholas, foram reunidos 
pelos carmelitas portugueses nas missões de Tefé e Coari, junto com os 
remanescentes de · outras tribos (La Condamine, 1944:71; Noronha, 
1862:37-38). O declínio demográfico, aliado aos processos de destribaliza
ção e aculturação atuantes nas vilas e nas missões, concorreram para que, 
na sociedade colonial, fosse cada vez mais difícil a percepção de uma etnia 
Yurimagua, o que se reflete na confusão de alguns cronistas. Ribeiro de 

(5) Para o território e a dinâmica populacional dos Omagua veja-se Porro (1981). 
Num trabalho de publicação recente (Porro, 1983), mas que inclui idéias elabo
radas há mais tempo e que leituras posteriores me fizeram rever, considerei que 
os Yoriman teriam migrado para oeste, mantendo-se porém afastados do rio, e 
seriam os Yoemamay do mapa de Fritz, supondo que os Yurimagua seriam outra 
tribo até então ausente da várzea. 
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Sampaio, ao per.correr em 1775 a região de Codajás, reporta-se a Acufia 
e às missões do padre Fritz: "Estas são aquellas famozas ilhas tão povoa
das pela nação J urímauás no tempo da viagem de Pedro Teixeira, e hoje 
inteiramente deshabitadas ( ... ) Em 1 709 tínhamos ainda huma povoação 
dos Jurímauás no sitio chamado Táyaçutiba, fronteiro ao rio Juruá" (Sam
paio, 1825:21): Mas em outra passagem, sem perceber a duplicidade de 
nomes para a mesma tribo, ela fala "da nação Sorimão, cujos restos ainda 
se achão no lugar de Alvellos (Coari)" e no Tefé (Sampaio, 1825: 14, 24, 
34); e, por outro lado, não menciona a presença de "Jurímauás" em 
nenhum lugar do Amazonas. A falta de clareza deste e de outros viajantes 
(que com certa freqüência vemos serem tomados inadvertidamente como 
fontes confiáveis da etnografia seiscentista), levou ao equívoco alguns auto
res modernos como Métraux, já citado, ou Hemming, que alinha os "Soli
man" aos Ybanoma e os diferencia dos Yurimagua (Hemming, 1978:501). 

Padrões sócio-culturais 

Sobre o idioma Yoriman ou Yurimagua não há nenhuma informa
ção; Nimuendajú postulou uma filiação Tupi (Nimuendajú, 1981), mas 
as únicas duas referências nas f antes o contradizem: Rojas diz que Pedro 
Teixeira e seus companheiros (que falavam a língua geral) não puderam 
comunicar-se com os Culiman "por não haver língua (intérprete) que per
guntasse aos índios" (Rojas, 1880-89:443); e Fritz afirma categoricamente 
que a língua dos Yurimagua "'é muito diferente da dos Omagua" (Fritz, 
1967:92), esses últimos, sim, do tronco Tupi. 

Fisicamente, conforme Acufía, eram "mais graciosos e de melhores 
feições que os demais" (Acufía, 1874:118), juízo obviamente informado 
pelos padrões estéticos europeus e que faz supor algo como porte esbelto, 
traços mongólicos pouco pronunciados e provavelmente ausência de defor
mações faciais ou tatuagens. Heriarte diz que não usavam qualquer ves
timenta, mas traziam "chapéus feitos de palma" (Heriarte, 1975: 184). 
Esses chapéus podem ter sido do tipo usado pelos Mura, que Alexandre 
Rodrigues Ferreira descreveu e mandou desenhar em 1787: " ... o cha
péu de que usam; o qual ou é tecido das folhas das palmeiras ou de 
penas de aves. Nenhum deles tem copa ... " (Ferreira, 1974:63). O de
senho de um índio Mura empunhando arco e flechas (Hartmann, 1975: 
fig. · 17) o reproduz: um diadema de fibras entrelaçadas que se projeta 
horizontalmente ao redor do crânio como a aba de um chapéu. Thekla 
Hartmann, estudando a iconografia e as antigas descrições de índios 
brasileiros, constatou que esse tipo de diadema "não se encontra na lite
ratura sobre os Mura" (Hartmann, 1975:42), observação que ganha sig
nificado se cotejada com a informação de Alexandre Rodrigues Ferreira, 
de que "Nem todos eles são Muras por nascimento; antes com este nome 
e costumes andarri entre eles disfarçados alguns ( ... ) os quais tendo sido 

-30-



nascidos e batizados nas nossas povoações, foram em pequenos cativado~ 
pelos verdadeiros Muras ... " (Ferreira, 1974:60-61). O grupo de 59 
Muras que chegou a Airão em 1786 e que deu motivo à Memória do 
naturalista era, ao que tudo indica, procedente de Tefé e do Coari 
(Ferreira, 1975:64-65), localidades onde Ribeiro de Sampaio, em 1775, 
dizia estarem os "restos da nação Sorimão" (Sampaio, 1825: 14, 24 ). Ainda 
quanto a ornamentos, Rojas, em 1639, falava em "placas de ouro pen
duradas nas orelhas e narinas ( ... ) por um fio de ouro muito fino e 
bem trabalhado" (Rojas, 1880-89:443); essa ourivesaria não era de pro-

. dução local, mas vinha das bacias do . Negro ou do J apurá pelo baixo 
curso desse último, um de cujós braços era o Rio do Ouro de Pedro Tei
xeira (Acuiía, 1874: 114-117; Heriarte, 1975: 184). Veremos, a seguir, 
outras evidências de um ativo comércio intertribal. 

No aspecto demográfico e de padrões de povoamento não há por
que não dar crédito a Acuiía, que considerou o território Y oriman o 
mais densamente povoado do rio Amazonas. A tribo que habitava esse 
território, em 1542, e que verossímilmente eram os próprios Yoriman, 
além de ocupar maciçamente as margens fluviais tinha importantes arti
culações com a terra firme meridional através de uma rede de caminhos 
amplos e bem conservados que saíam das principais aldeias. Quanto ao 
tamanho dessas últimas, Acuiía diz que a maior delas teria mais de uma 
légu·a ao longo do rio. Laureano de la Cruz faz uma avaliação mais 
modesta, porém mais concreta: "Chegamos às primeiras aldeias (na re
gião d·o Coari), que teriam de 20 a 24 casas cada uma" (Cruz, 1900: 109); 
esse dado, associado à descrição das unidades domésticas de Acuiía, per
mite avaliar a pqpulação média das aldeias: eram casas comunais que 
abrigavam grupos de "quatro, cinco e muitas vezes mais" famílias nu
cleares (Acuiía,J 1874:119); considerando cinco pessoas por família, cinco 
famílias por casa e 22 casas por aldeia, temos a média de 550 habitantes 
por aldeia. Quando acampou com seus expedicionários na aldeia principal, 
Pedro Teixeira conseguiu reunir, em cinco dias, mais de 500 fânegas 
(cerca de 280 hectolitros) de farinha de mandioca, "com o que houve 
o que comer para todo o resto da viagem" (Acufía, 1874:119). 

Entre as manufaturas dos Y oriman, a cerâmica parece ter sido a 
mais importante; no tempo de Carvajal "havia muita louça de diversos 
feitios, tanto bacias como vasos mui . grandes de mais de vinte e cinco 
arrobas, e outras vasilhas pequenas, como pratos, tigelas e candeeiros 
dessa louça, a melhor que se viu no mundo, porque a de Málaga não 
se lhe iguala, por ser toda vidrada e esmaltada de todas as cores, tão 
vivas que espantam, e além disso os desenhos e pinturas que fazem nela 
são tão compassados que com naturalidade (eles) trabalham e desenham 
tudo como o romano" (Carvajal, 1942:36). Uma avaliação certamente 
autorizada, vinda de quem conhecia a cerâmica andina. Quase duzentos 
anos depois, o compilador do diário de Samuel Fritz observou que "os 
Jurimaguas são o povo mais capaz e engenhoso dessas missões. ·As mu
lheres ocupam-se geralmente da pintura de vasos, panos e capas de 
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algodão com muita habilidade. Elas dizem ·que quando eram pagãs cos
tumavam atrair pelo feitiço as serpentes até suas casas, especialmente a 
que chamam mãe d' água, a fim de copiar as marcas e figuras da sua 
pele. Os homens imitam facilmente tudo o que observam ... " (Frit~, 
1967:138-139). Se a cerâmica pintada era uma tradição antiga, que por 
sinal nos remete à cerâmica arqueológica das fases Guarita, Te fé e São 
Joaquim do médio Amazonas (cerâmica policrômica que aparece a partir 
dos séculos VI e VII d.C.), os tecidos de algodão haviam sido introdu
zidos pelos jesuítas espanhóis a partir de 1689: "Eles andam inteiramente 
nus. Mas aos poucos estão começando a vestir roupas e as mulheres 
aprendem a tecê-las" (Fritz, 1967:60). Além da cerâmica, as mulh~res 
faziam cuias pintadas de excelente qualidade, muito procuradas por ou
tros grupos do alto Amazonas e pelos colonos (Fritz, 1967:60). 

A importância do comércio intertribal e as novas modalidades que 
ele assumiu desde os primórdios da colonização é atestada por Samuel 
Fritz em 1695, quando se intensificavam as investidas portuguesas contra 
as aldeias ocidentais dos Yurimagua: "Eu os aconselhei a que se mudas
sem rio acima, ·para as vizinhanças de San Joaquim de Omaguas ( ... ) 
Observei que não obstante todos demonstrassem o desejo de me seguir, 
eles tinham muitos motivos para recuar dessa decisão. e o principal é 
que vivendo rio abaixo eles se abastecem facilmente e a baixo custo 
de ferramentas dos ingleses do rio Orinoco, porque eles as obtêm em 
troca de certas contas que fazem de caracóis, mais apreciados por aquela 
gente do que as contas de vidro. Com essas contas os mercadores, que 
eles chamam Cavauri, viajam para as terras de outros pagãos e resgatam 
escravos que levam, no rio Negro, aos Guaranaguas, o·nde chegam os 
ingleses, posto que, como eles me disseram, a alguns dias de viagem por 
terra desses Guaranaguas chega-se aos Pajorales e ao rio Orinoco" (Fritz, 
1967:93). Os Cavauri aparecem, então, como os agentes de um longo e 
complexo circuito comercial que existia pelo menos desde 1639. Acuõa 
já havia dito que os Carabayana, denominação coletiva das tribos que 
habitavam a região dos lagos de Manacapuru, entre o baixo Negro e o 
Solimões, possuíam machados, facões e outros utensílios de ferro "que 
compram dos naturais que por aquele lado estão mais próximos do mar, 
aos quais os dão uns homens brancos corno nós, que usam as nossas 
mesmas armas, espadas e arcabuzes, que na costa do mar têm sua resi
dência e que se distinguem de nós pelos cabelos, que todos os têm ama
relos, sinais suficientes para podermos concluir com clareza que são os 
holandeses, que junto à boca do rio Dulce, ou do de Felipe, há dias 
tornaram posse" <6 >. Acuõa não mencionara os Cavauri nesse comércio, 
limitando-se a citá-los (com o nome de Caguaraús) entre as muitas tri
bos que viviam a oeste dos Carabayanas, entre o baixo Japurá e o Negro. 
Quanto aos Guaranaguas ("Guaranaquazanas"), eram "os que primeiro 

(6) Acufia (1874:121). O rio Dulce era o Essequibo e o de Felipe o Berbice. Os holan
deses estavam lá não há dias, mas desde os últimos anos do século XVI. 
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povoam um braço que esse rio (Negro) lança, pelo qual, segundo infor
mações, se vem a sair no rio Grande, em cuja boca, no mar do Norte, 
estão os Holandeses" (Acuiía, 1874: 122); e reiterou que esse rio Grande 
podia ser o Essequibo ou o Berbice, mas "de modo algum o Orinoco" 
(Idem, 1874: 123). 

As duas versões do mapa de Fritz situam os Cauauri nas cabeceiras 
de um pequeno rio que desemboca pelo norte, entre as bocas do Coari 
e do Purus. Só pode ser o Badajós, que encontra o Solimões justamente 
onde Acuiía dizia concentrar-se "a maior força" dos Yoriman. Mas eles 
deviam estender-se bem mais para o norte, pois na mesma época os por
tugueses os encontraram no rio que levou o seu nome, hoje, por corrup
tela, rio Caurés, afluente da margem direita do Negro logo acima da 
junção deste com o Branco. Aqui os carmelitas os chamaram Cauauricenas 
ou Caburicenas e numa de suas aldeias fundaram a missão de Santo 
Alberto de Aracari (depois Carvoeiro), onde reuniram índios de diversas 
tribos, entre elas os Uaranacoacenas (Costa, 1909:123; Knobloch, 1972: 
84). Em 1775, Sampaio informava que "fronteiro a este lugar desemboca 
o rio Uananácoá (hoje rio Jufari), habitado antigamente pela nação Uara
nácoacena, que foi a terceira que se domesticou no rio Negro" (Sampaio, . 
1825:102). Com isso identificam-se os parceiros comerciais dos Yoriman 
no trecho meridio·nal daquele extenso circuito que fazia chegar ao coração 
da Amazônia, através do maciço das Guianas, as ferramentas européias. 
Quanto ao caminho que elas seguiam para chegar ao rio Negro, o padre 
Fritz estava equivocado ao pensar na rota Orinoco/ Casiquiari/ Negro; 
posto que os Guaranaguas (Uaranacoacena) viviam junto ao baixo curso 
do rio Branco não poderiam estar "a alguns dias de viagem por terra ( ... ) 
do rio Orinoco"; áliás, o próprio mapa de Fritz revela, sem nenhum de
mérito à sua obra, a precariedade dos seus conhecimentos geográficos com 
relação às bacias do Negro e do Orinoco. E também enganava-se quanto 
à nacionalidade dos europeus que vinham trocar ferramentas por escra
vos; a farta documentação levantada por ocasião da questão de ·limites 
entre Brasil e Guiana Inglesa mostra que eram os holandeses a desem
penhar esse papel e que deram origem a circuitos comerciais análogos 
envolvendo as tribos da bacia do rio Branco: " : . . a nação Caripuna, 
que recebe dos Hollandezes ( ... ) armas, pólvoras, panos, espelhos, con
ta~, facões, etc., com que os dictos Caripunas comprão à nação Macuxí 
os prisioneiros que estes fazem no gentio Irimissana, Sapará, Paraviana 
e outros; e estes Caripunas os vão vender aós Hollandezes ... " (Fron
tieres du Brésil . . . , Anexos da 1.ª Memória). 

Em conclusão, voltando ao Solimões, os Cauauri desciam do interior 
para a várzea dos Y oriman buscar os colares de conchas com os quais 
iam comprar escravos em alguma tribo entre o Japurá e o Negro. Leva
vam os escravos para além do rio Negro, junto à foz do Branco, ·entre
gando-os aos Uaranacoacena em troca das ferramentas que esses últimos 
recebiam, como pagamento dos mesmos escravos, dos holandeses. Esses, 
por sua vez, subiam periodicamente o Essequibo e seu afluente, o Rupu-
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nuni, daí passando pelo Tacutu ao rio Branco, que desciam até chegar 
aos Uaranacoacena. Traziam ferramentas e outros produtos manufaturados 
e os trocavam por escravos para as plantações da Guiana. Os Cauauri, 
de posse das ferramentas, retornavam à várzea do Solimões para forne
cê-las aos Yoriman e aos Carabayana. A importância dos depoimentos 
de Acuiía e Fritz está em que registram . a participação das tribos do 
Solimões, desde a primeira metade do século XVII, no circuito comer
cial originário do litoral da Guiana. O engajamento de tribos distintas 
num sistema complexo e multidirecional de trocas comerciais sugere que 
o trânsito de ferramentas européias veio inserir-se, eventualmente refor
çando-o, num padrão preexistente de relações intertribais. O estud.o desse 
comércio, suas modalidades, itinerários e objetos de troca é essencial para 
que se possa começar a traçar um quadro integrado das antigas socie
dades indígenas da Amazônia. 
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Mapa 1 - O território original dos Solimões (1542-1639), a migração rio acima 
por 400 km entre 1650 e 1686 e a retirada para as missões peruanas do 
Huallaga a partir de 1700. 
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Mapa 2 - O circuito comercial das ferramentas holandesas na segunda metade 
do século XVII. 
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