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Leia o texto abaixo e responda o que se pede: 

 

Nós não éramos índios 
                                                            por Bráz de Oliveira França - Rio Negro/ AM - 1999. 

 

A narrativa abaixo foi coletada e editada por Geraldo Andrello (antropólogo, ISA/ Unicamp). O 

narrador, o Baré Braz de Oliveira França, foi presidente da Federação das Organizações Indígenas do 

Rio Negro (Foirn) entre 1990 a 1997. 

 

Aicué curí uiocó, paraná-assú sui, peruaiana, quirimbaua piri pessuí [Vai aparecer do rio maior, o 

maior e mais poderoso inimigo de vocês]. Foi com essa mensagem que Ponaminari, o grande 

mensageiro de Tupana, tentou prevenir todos os povos que dominavam estas terras antes de 1500. 

Talvez os pajés e os chefes imaginassem que este poderoso inimigo fosse uma epidemia, ou a ira dos 

ventos, revolta das matas, ou mesmo vingança de Curupira. Mas em nenhum momento eles 

imaginaram que o inimigo seria o homem branco, vindo do meio do mar, conforme testemunharam os 

olhares Tupiniquim, Tupinambá e quem sabe outros povos nativos da costa Atlântica. Muitos anos 

depois, essa mesma história se repetiria nas terras dos valentes Xavante, Kaiapó, Juruna e Kayabi no 

Centro-Oeste, entre os Tarumã, Baré e Manao, na confluência dos rios Negro e Solimões, e entre os 

Tukano, Baniwa, Desana e outros no extremo norte, no alto rio Negro. 

Possivelmente, esses brancos foram recebidos com grande surpresa e admiração, mostrando-

se por sua vez, com cara de bons amigos, oferecendo presentes, tentando se comunicar através de 

gestos e sinais. Em seguida, voltaram a seu país de origem, para comunicar ao rei a descoberta de 

novas terras, habitadas por indianos bugres ou indianos selvagens. Com essa notícia, o rei de 

Portugal deve ter, naturalmente, enviado para estas terras vários navios com milhares de pessoas, 

com autorização para ocupar e dominar o maior espaço possível do território então ocupado por seus 

verdadeiros donos, a custa de qualquer preço. 
 



Enquanto isso, o povo jamais poderia imaginar a tamanha barbaridade que o homem branco seria 

capaz. Não sabiam que a partir de então estava decretado o genocídio, o etnocídio, os massacres e as 

opressões dirigidos àqueles que passaram a ser chamados de índios. 

No rio Negro, habitado ao longo de todo o seu curso pelo povo Baré, e em seus afluentes pelos 

Tukano, Desana, Arapasso, Wanano, Tuyuka, Baniwa, Warekena e outros, ocorreram as mesmas 

violências. Povos e aldeias inteiras foram dizimados pelos invasores franceses, holandeses e 

portugueses. Comerciantes brancos, credenciados pelos governadores das províncias, eram portadores 

de carta branca para praticarem qualquer ato criminoso contra os povos indígenas. Nem mesmo o grande 

cacique guerreiro “Wayury-kawa” (Ajuricaba) conseguiu livrar seu povo dos carrascos invasores, pois a 

luta era totalmente desigual: enquanto os índios lutavam com suas flechas e zarabatanas, os brancos 

disparavam poderosos canhões contra homens, mulheres e crianças que tentavam impedi-los de entrar 

em suas terras. Mas mesmo dominado, preso e ferido, Ajuricaba preferiu a morte, jogando-se acorrentado 

ao rio. 

Hoje, 500 anos depois, ainda lembramos das tristes histórias contadas pelos nossos avós. Eles 

diziam que os primeiros comerciantes que apareceram no rio Negro traziam consigo mercadorias como 

fósforo, terçados, machados e tecidos, com que tentavam convencer os índios a produzir borracha, 

castanha, balata, piaçaba, cipó titica e outros produtos naturais. Como essas mercadorias despertavam 

pouco interesse entre os índios, eles passaram a usar a violência, atacando aldeias e aprisionando 

homens e mulheres para levá-los aos seringais, castanhais, sorvais ou piaçabais localizados nos rios 

Brancos, Uacará, Padauiry e Preto. Muitos nunca mais voltaram desses lugares, uns porque não resistiam 

aos maus tratos dos patrões, outros porque eram vítimas de doenças contagiosas, como febre amarela, 

gripe, varíola ou sarampo. Ainda hoje, há descendentes dos Baré, Tukano, Baniwa e Warekena que vivem 

nesses rios, em uma vida de escravidão. Há pessoas de mais de 60 anos que sequer conhecem o rio 

Negro, mas apenas a lei do patrão. 

 



Até as primeiras décadas do século XX, era “de praxe” o branco ter a seu serviço homens 

e mulheres indígenas, seja para simples trabalhos domésticos ou para trabalhos mais 

sacrificados, como servir como remadores nas grandes canoas que saíam de Tawa (São Gabriel) 

até Belém do Pará, levando produto e trazendo mercadoria, numa viagem que demorava de seis 

a dez meses. Muitos remadores não conseguiam retornar, mortos durante a viagem pelo patrão. 

Aqueles que iam para extrair borracha ou outros produtos eram obrigados a produzir uma 

determinada quantidade para entrega e, caso não atingissem sua cota, eram açoitados no 

terreiro do barracão. Os que eram obrigados a assistir esse espetáculo deviam dar risadas para 

não terem o mesmo destino. 

Nessa mesma época, apareceram os primeiros missionários. Eles tinham o propósito de 

aldear os índios, com a intenção de livrá-los das garras dos patrões e submetê-los a crer em 

Deus através da evangelização católica. Essa investida, no entanto, foi pior do que qualquer 

sofrimento físico, pois obrigaram os índios a abandonar várias de suas práticas culturais, como 

as curas, as festas de Dabucury, os rituais de preparação dos jovens e suas formas de 

homenagear e agradecer o grande criador do universo. Tudo isso virou ato diabólico na lei dos 

missionários. Nos grandes prédios das missões, foram criadas escolas onde os índios eram 

obrigados a falar a língua portuguesa e a rezar em latim. 

Nas primeiras décadas do século também se instalou na região do baixo rio Uaupés, na 

Ilha de Bela Vista, a família Albuquerque. Um desses que se fez conhecer por Manduca, não por 

ser bom, mas por ser perverso e bêbado, recebeu o título de Diretor de Índios pelo antigo SPI. 

Manduca Albuquerque fazia questão de divulgar sua fama pelos rios Uaupés, Tiquié e Papuri. 

Toda a população desses rios tinha que ser seu produtor de borracha e farinha. 



Nessa época, ele comprou um dos primeiros motores da região, com que transportava sua 

produção e seus homens, mas os índios tinham que remar mesmo quando o motor estava funcionando 

e só podiam viajar sentados ou deitados. Conta-se que um dia ele viajou com seu motor até Manaus, 

quando alguns índios decidiram matar um de seus capangas mais perversos. Quando Manduca 

chegou, ao saber da notícia, mandou seus capangas prenderem todos os homens e mulheres de um 

determinado lugar para conversar com ele. Quando esse pessoal chegou, ele já estava em estado de 

embriaguês e ordenou que todos fossem amarrados ao pé de uma laranjeira onde havia um enorme 

formigueiro, até o dia seguinte. Ordenou então que todos embarcassem para que ele, pessoalmente, 

os levasse de volta. Nessa viagem, em meio a uma grande bebedeira de cachaça, ordenou que três de 

cada vez caíssem na água. Então começou a disparar com seu rifle 44 na cabeça de cada um, e assim 

matou todos. 

Nas décadas de 50 e 60, nos rios Uaupés, Tiquié, Içana e Xié o produto industrializado chegava 

através dos chamados regatões (comerciantes ambulantes), que também se aproveitavam da mão-de-

obra barata dos índios. Na sua mercadoria, sempre tinha a cachaça, com a qual embriagava os 

homens, para abusarem sexualmente das mulheres, casadas e solteiras, como forma de pagamento 

das dívidas contraídas pelos pais e maridos. 

Apesar de todo esse passado de violência e massacres, podemos registrar alguma coisa como 

vitória: a demarcação das cinco terras indígenas no alto rio Negro, confirmando mais uma vez a 

profecia do grande mensageiro de Tupana, o Purnaminari. Em uma de suas visitas a seu povo, muito 

irritado, disse: - “Puxí curí peçassa amun-itá ruaxara, maramên curí pemanduari ixê, aramém curí 

peiassúca, peiaxiú paraná ribiiuá upê, pemucamém peruá, pericú-aram maam peiara, Tupanaumeém 

ua peiaram”. [Vocês agora vão ser dominados por outras pessoas, até quando vocês se lembrarem de 

mim, aí então vocês irão ao rio tomar banho e chorar mostrando suas caras, para que assim eu vos 

reconheça e Tupana devolva aquilo que sempre foi de vocês]. 

 

 



Analisando essa grande profecia, vemos que o povo de Tupana não era unicamente o povo Baré. 

Concluímos que os povos tinham que passar por esse longo período de sofrimento. Mas depois que se 

reconhecessem, começariam então a reconquistar seus direitos originários, agiriam como índios, 

brasileiros, amazonenses, sangabrielenses. A grande conquista do reconhecimento dos mais de 10 

milhões de hectares de terras demarcadas no rio Negro resultou de uma luta que foi consequência 

desse passado. Mesmo assim, se alguns dos nossos antepassados nos vissem no estado em que 

estamos e lhe perguntássemos por que eles há 500 anos viviam livres e tranquilos, certamente nos 

responderiam: “Nós não éramos índios!” 

 

Agora, responda as seguintes questões: 

  

1. Explique o título do texto e a retomada do mesmo no final. 

2. As primeiras palavras do texto são “Aicué curí uiocó, paraná-assú sui, peruaiana, quirimbaua piri 

pessuí [Vai aparecer do rio maior, o maior e mais poderoso inimigo de vocês]”. Na sua concepção, 

quem eram esses inimigos? As pessoas que habitavam essas terras sabiam do que se tratava? 

3. Quais eram as violências sofridas pelas mulheres indígenas nesse período? Comprove com 

elementos do texto. 

4. A narrativa que você leu é um relato de Baré Braz de Oliveira França, que foi escrito por um 

antropólogo. Nela, o narrador conta a história de seu povo desde antes de 1500 e a chegada dos 

portugueses até a data da publicação do texto (1999). Vemos, portanto, que a demarcação das 

terras indígenas é uma conquista para esses povos. Explique a importância desta ação. 

5. No texto, vemos também a tentativa de apagamento da cultura e da língua indígena. Retire do texto 

exemplos da imposição da cultura do homem branco. 
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