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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Gabriel Garcia Márquez, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, proferindo 
seu discurso nos presenteou com as palavras abaixo. Fonte inesgotável de “ilusão 
fecunda” para todos que lutam para mudar essa realidade tão desigual e cruel.

Mudar essa realidade “que não é a do papel, mas que vive conosco e determina cada 
instante de nossas incontáveis mortes cotidianas”, aquela mesma “que sustenta um 
manancial de criação insaciável...”

A Revista Conversas e Pesquisas apresenta um números especail, esperando, 
sempre, ganhar o interesse, o entusiasmo, a confiança dos escritores cujas pesquisas, 
trabalhos, resenhas,  entrevistas,  fotos,  estejam contemplados.  Espera, também,  
ganhar dos leitores respostas no sentido acima que nos potencialize para avançar,  
corrigir,  fazê-la atualizar-se sempre. A forma como optamos produzi-la está 
sustentada na reflexão de qual seria o fio condutor da mesma, desestimulando 
qualquer produtividade enganadora. “Uma Revista que, enquanto expressão vital de 
uma determinada orientação intelectual, é sempre mais imprevisível e inconsciente, 
mas também muito promissora e rica de perspectivas do que qualquer manifestação 
de vontade compreender-se-ia mal a si mesma, fossem quais fossem os postulados 
em que se revisse” (Walter Benjamin).

O número especial foi organizado por Matheus Abreu do Rosário, membro do Conselho  
Editorial, é traz uma única produção: Txemim Puri –Povo Puri. Volta-se para o povo indígena 

Puri, escrito por Daniel  Tutushamum Puri e Mery Txama Xambé Puri

Como tão lindamente escreveu Rosa de Luxemburgo: “No meio das trevas, sorrio 
à vida, como se conhecesse a fórmula mágica que transforma o mal e a tristeza em 
claridade e em felicidade. Então, procuro uma razão para esta alegria, não a acho e 
não posso deixar de rir de mim mesma. Creio que a própria vida é o único segredo.”

                                                                                       
Adir Luz- Editora Chefe
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                                    TXEMÍM PURI1

                    POVO PURI
 

Daniel Tutushamum Puri2 

Mery Txama Xambé Puri3 

        O povo Indígena Puri é originário dos 4 estados do Sudeste (RJ, Sp, Mg e Es). 
Ocupou tradicionalmente a extensão do Vale do Rio Paraíba do Sul. 
        O termo “Puri”, tem origem na língua dos Coroado, significando “ousado”.  
Isso dever-se-ia ao modo surpresa como esses indígenas atacavam seus inimigos. 
Os Puris e Coroados eram denominados um pelo outro da mesma forma.  
      Relatos de anciãos Coroado contam a sua origem étnica junto aos Puris. 
Segundo o depoimento de alguns anciãos, eles dividiam-se, antigamente, em 
três tribos; segundo outros, eles se subdividiam em apenas duas outras tribos; 
os Meritong e os Cobanipaque. Segundo as tradições orais os Coroado e os 
Puris teriam formado uma única nação, que se separou posteriormente em 
1  Trabalho apresentado no Evento Abril Indígena da Aldeia Maraká’nà. Rio de Janeiro, 
em 14 abril 2019. 
 
2  Indígena da etnia Puri. Historiador (USP) e Mestre em Educação (USP)., 
compositor e cantor de cantos Puri. Idealizador do Txemím Puri (2010) – Grupo de 
Pesquisa e revitalização da Língua Puri, resgate e preservação da História e Cultura Puri. 
Integrante do Movimento indígena Resistência Puri., Integrante do Movimento Indígena 
em contexto urbano Resistência Aldeia Maraká’nà.  Atuou na coordenação da educação 
escolar indígena pela Secretaria de Educação de São Paulo, junto aos Guarani Mbya nos 
CECI – Centro de Educação e Cultura Indígena. indiopuri@gmail.com  
 
3  Indígena da etnia Puri. Historiadora (UERJ), Integrante Txemím Puri - Grupo de 
Pesquisa e revitalização da Língua Puri, resgate e preservação da História e Cultura Puri. 
Integrante do Movimento indígena Resistência Puri, Integrante do Movimento Indígena em 
contexto urbano Resistência Aldeia Maraká’nà. Integrante do Departamento de Patrimônio 
Histórico e Documental da Marinha. Integrou o Projeto Pensando Culturas Ameríndias – 
Pesquisa e inserção das Histórias e Culturas Indígenas no Ensino Básico (Lei 11.645/2008) 
em parceria com o Pró- Índio da Uerj, realizado no Colégio de Aplicação da 
UERJ. Integrou o Grupo de Pesquisa “Entre a terra e o céu ameríndio” – Fundação Carlos 
Chagas Filho. Atuou como attaché dos povos Bororo Boe e Miskitos no Jogo Mundiais 
Indígenas – Edição 2015.  Sua atual pesquisa concentra-se em estudo de casos que versam 
sobre os conceitos de etnogênese, etnicidade e emergência étnica. merynha.1@hotmail.com  

razão de uma rixa entre duas famílias importantes. Registros e análises linguísticas 
referentes tanto à língua falada pelos Puris quanto a falada pelos Coroados, devido 
a quantidade das mesmas palavras usadas e a grande semelhança no restante da 
língua, resultam em que se trata de dialetos de um mesmo idioma e a língua Koropó 
integrante da mesma família linguística. Puris e Coroados partilhavam compreensão 
na fala utilizada entre eles. Por esta razão, os trabalhos produzidos acerca dos 
Puris, sua cultura e processo histórico, comumente apresentam associada a etnia 
Coroado. Também há apontamento da origem comum dos Koropós juntos aos Puris 
e Coroados  
        Os Puris pertencem ao tronco linguístico Macro-Jê. Os grupos indígenas 
pertencentes ao tronco Macro-Jê, foram genericamente chamados Tapuia. 
        Os primeiros registros acerca dos Puris, datam da segunda metade do século 
XVI. O povo Puri se espalhava por uma extensa região, que incluía todo o vale do 
Paraíba do Sul, desde o atual estado de SP até a sua foz, assim como os vales de 
diversos afluentes como
o Itabapoana, o Preto, o Pomba, o Muriaé e seus subafluentes. O território tradicional 
incluía diversas ramificações da Serra do Mar (entre RJ e SP) e as serras da Mantiqueira 
(RJ, SP e MG), das Frecheiras (entre os rios Pomba e Muriaé, RJ) e do Brigadeiro 
(anteriormente denominada “Serra dos Arrepiados”, a nordeste da nascente do Rio 
Muriaé, MG). Os Puri se estendiam também pelo rio Manhuaçu, adentrando o atual 
território do ES até o rio Doce, onde entravam em constantes confrontos com os 
Borum, designados genericamente como “Botocudos” no XIX.  

          No séc. XVIII, antes de serem vendidos como escravos, os Puris foram estimados 
em mais de 5.000 indígenas. No séc. XIX, foram aldeados em São Fidelis e na Missão 
de São João de Queluz.  

No final do século XVIII e início do XIX, o avanço das fronteiras agrícolas em 
direção às terras do interior do Vale do Paraíba atingiram suas maiores proporções. 
O povo Puri, a partir principalmente da ocupação de suas terras tradicionais pelo 
latifúndio cafeeiro, sofreu grande diáspora4 De um lado estava colocado a guerra 
4  O termo diáspora se refere à dispersão de um povo em consequência de perseguição 
política, religiosa ou étnica. Tal definição serve para pensarmos a situação dos povos indígenas 
no Brasil, que desde o início do processo de colonização vivenciaram constantes movimentos 
de fugas para outras áreas procurando escapar do julgo lusitano. Essa fuga, ou melhor, esse 
abandono de um determinado território, não implicava, obrigatoriamente, no abandono de 
determinadas tradições sócio-culturais que caracterizavam os indígenas. A mudança do lócus 
não conduz a uma descaracterização total, apenas parcial, já que se adapta para sobreviver.  
Entretanto a diáspora indígena foi mais do que uma mera troca de lugar, pois foi forjada por 
lutas sangrentas que violentavam não somente o próprio corpo indígena, como também sua 
forma de produção cultural.  HALL, Stuart. Da diáspora. Tradução: Liv Sovik. Belo Horizonte: 
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justa5, imposta aos 

Em 1811, objetivando enquadrar os Puris à “civilização” o governo atraiu 
um grupo de 2000 Puris sob promessas de ferramentas de ferro. Cercou-os 
com tropa e dividiram os membros de suas famílias e os distribuiu para serem 
escravizados em casas de particulares. Os Puris permaneceram por 8 dias 
submetidos à espancamento dos senhores de escravos índios bravos, –aqueles 
que não queriam ser recolhidos aos aldeamentos criados, de outro, havia a 
própria prática do aldeamento, que além de modificar o modo de vida desses 
povos (impactando hábitos, organização social e língua) ainda permitia que a 
mão-de-obra indígena fosse requisitada para a realização de trabalhos que o 
governo entendesse necessários –à exemplo da participação indígena decisiva 
na abertura de estradas, na construção de grandes obras, como o Aqueduto da 
Carioca, a Casa de Fundição e o Senado, no aterro de áreas para  a abertura de 
novas ruas e em engenhos de particulares. Documentos primários e relatos de 
viajantes no século XIX, citam fracassos das tentativas de aldeamento dos Puri 
–por motivo de sucessivas fugas, ou morte da maioria deles em poucos anos; 
descrevem os Puris como “nômades por excelência”, sendo assim, antagônicos 
à vida sedentária no padrão dos aldeamentos. da região, até que realizaram fuga 
usando seus conhecimentos da mata. Revoltados com a situação de mulheres e 
filhos sob o julgo de seus algozes, reuniram-se e atacaram as essas casas e todas 
as famílias portugueses que encontrassem nos arredores de Vila Rica. O ofício 
do capitão comandante Henrique Vicente Louzada de Magalhães, informa a 
dificuldade de controle sobre o aldeamento da Paraíba Nova, devido a resistência 
do cacique Puri que havia estado no aldeamento de São Luiz mas abandonando o 
lugar, há alguns anos vivia com sua família nas matas e buscava atrair para junto 
de si os que ainda permaneciam naquela aldeia. O relato trata ainda de uma 
nova tentativa de convivência entre os agentes do Estado e o cacique vivendo 
no aldeamento de Paraíba Nova, também sem sucesso: “Dei a Vossa Excelência 
parte que ficava na diligencia de conseguir o cacique chamado Mariquita, da 
EDUFMG, 2003. 
5  A chamada “guerra justa” consistia no ataque armado aos territórios indígenas 
pelas tropas, que realizavam capturas incluindo mulheres e crianças. Os indígenas 
capturados se tornavam propriedade dos seus captores e podia ser vendido como 
escravos aos colonos, à Coroa Portuguesa e aos próprios missionários. Era ao mesmo 
tempo uma operação de recrutamento de força de trabalho e retirada dos indígenas 
das áreas de interesse. Em carta de 5 de julho de 1559 ao governador Tomé de Souza, o 
padre Manoel da Nóbrega reconhecia esse duplo objetivo, ao recomendar que a terra e 
os indígenas fossem repartidos entre os colonos que ajudassem a conquistar e senhorear. 
FREIRE e MALHEIROS. FREIRE, José Ribamar Bessa e MALHEIROS, Márcia Fernanda. 
Aldeamentos Indígenas do Rio de Janeiro, EDUERJ, Rio de Janeiro 2010. 

aldeia de São Luiz, que há mais de ano vivia com a sua família desertados da 
mesma com objeto de atrair à sua companhia alguns que ainda existiam na dita 
aldeia, [...] causando desassossego ao capelão [...] O cacique, e um irmão que 
tem, são rebelados e não há reconciliação que os conduz: o capelão duvida da 
redução da fé enquanto se não extinguirem estes dois, e durante a dominação 
deste não cessaram as dissensões e desordens da dita aldeia”6 
        A câmara de Mariana enviou à Secretaria de Estado da Marinha e de Negócios 
Ultramarinos uma representação na qual solicitava medidas de segurança 
à indústria e ao comércio referente À defesa dos colonos que se situavam no 
sertão e viam-se ameaçados pelos ataques dos Puris e Botocudos.7 

“Com os outros índios habitantes no sertão da Paraíba 
Nova foi necessário praticar-se outra diferente providencia 
pelas irrupções, que faziam naqueles distritos, assolando 
as fazendas circunvizinhas, furtando os seus efeitos, 
apresentando-se armados em figura de guerra, atacando e 
matando a todos os que lhes caíam infelizmente nas mãos, 
de modo que a maior parte dos fazendeiros que tinham 
os seus estabelecimentos do lado setentrional do rio 
[Paraíba do Sul], os abandonaram inteiramente, por não 
serem suas forças capazes de lhes fazer a menor resistência, 
[...] necessário rechaçar estes bárbaros, no caso de se não 
sujeitarem.”8 

       Nesse trecho, justifica-se o cerco aos Puris da Paraíba Nova, devido a uma 
suposta ferocidade que os caracterizava. Devido às reações de resistência dos 
Puris realizando ataques às fazendas, foram constantes as reclamações enviadas 
ao vice-rei, “que autorizou a formação de uma milícia armada, constituída por 
pessoas da região e soldados. Nesses conflitos entre ao Puris e a milícia, foram 
utilizadas “armas bacteriológicas”, quando foram deixadas nos acampamentos 
indígenas roupas contaminadas por varíola. As mortes foram tantas que no 
dizer de Joaquim Norberto Souza e Silva, “as torrentes caudalosas do rio Paraíba 
arrastavam cotidianamente os hediondos cadáveres das míseras vítimas Puri” 

        Do registro de Paraibuna, escreve o capitão João Pacheco Lourenço e 
Castro ao vice-rei: “Meu senhor, os gentios que moram nas vizinhanças deste 
6  Ofício do capitão comandante Henrique Vicente Louzada de Magalhães, de Campo 
Alegre. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico, 1854, Vol. 17, p. 500 (14/08/1791). 
7  AHU-MG. 1801q30q12. Cx. 160, doc. 82. In: LAMAS, Fernando. Os indígenas de Minas 
Gerais: Guerra, conquista da terra, colonização e deslocamentos. 2012.p.230. 
8  Relatório de Dom Luiz de Vasconcellos e Souza. In: Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro 1860 Vol. 23, pp. 182-3. 
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Registro são os Coroados e Puris os quais são tão selvagens que não conhecem 
subordinação alguma...”.9 

        Importa destacar que apesar de todos os males, mesmo nos aldeamentos, 
grupos indígenas não se resumiram unicamente a condição de dominação; 
também agiram sobre esses espaços enquanto agentes de suas histórias, 
ressignificando os como espaços indígenas e empreendendo posteriormente 
lutas na sua manutenção. Acionam estratégias de diferenciação na relação 
com a sociedade envolvente, limites étnicos, manutenção ou estabelecimento 
de lideranças indígenas, resistência aos recrutamentos de força de trabalhos 
através das fugas. O aldeamento foi um espaço cristão e português, mas também 
indígena, fazendo-o meio de reestruturação de identidade” 

Em correspondência enviada à Dom Fernando José de Portugal, o diretor 
de índios José Rodrigues da Cruz expõe que indígenas da Nova Aldeia dos 
Coroados chefiados pelo cacique Bocumam, reivindicavam seus direitos diante 
do assassinato de 3 índios, cometido por moradores daquela Capitania de Minas 
Gerais. Exigiam a captura e morte dos autores do acontecimento. Na falta das 
medidas reivindicadas, se retiram todos da aldeia para o sertão.10 

José Otávio Aguiar, abordando os efeitos da catequização, relativiza a 
suposta conversão dos indígenas Coroados, que aparentava tratar-se de omissão 
como estratégia de sobrevivência.11 Informa que os Coroados mantinham 
enterrando seus mortos fora do cemitério cristão, segundo suas tradições.  
As missas e batismos por seu conteúdo ritualístico aparentavam despertar 
interesse nos indígenas, mas comumente tratava-se de estratégia com vistas a 
evitar perseguições, enquanto na intimidade da nação se mantinha os valores 
culturais e religiosos escondido dos brancos que se enfureciam ao constatar a 
sobrevivência cultural. Incorporar alguns valores da cultura dominante também 
representou uma tática de sobreviver culturalmente. 

9  Ofício de João Pacheco Lourenço e Castro ao vice-rei do Brasil, Conde de Resende, 
informando sobre os produtos da indústria indígena no distrito do Registro da Paraibuna, 
BN, Seção de Manuscritos Códice 07, 4,045 n°1 (12/08/1797) 
10  Ofício de José Rodrigues da Cruz, ao vice-rei dom Fernando José de Portugal, 
AN, Fundo 86, Códice 97 Vol 1, nº 279 (25/05/1804) (Carta de José Rodrigues da Cruz ao 
capitão Miguel Rodrigues da Costa, AN, Fundo 86, Códice 97, Vol 1, nº 121 (04/05/1804) 

 
11  Algumas estratégias de enfrentamento por meio de aparente aceitação foram 
abordadas por Eduardo Viveiros de Castro, ao analizar textos de Manoel da Nóbrega e 
Antonio Vieira sobre as dificuldades enfrentadas para se “catequizar” os Tupi nos séculos 
XVI e XVII. CASTRO, Eduardo Viveiros de. O mármore e A murta: sobre a inconstância 
da alma selvagem. Revista de Antropologia, São Paulo,  1992. 

Atacados de forma violenta pelos colonos há décadas, quando contatados 
de forma menos explicitamente violenta pelos missionários eclesiásticos, cedem 
superficialmente a algumas expectativas desses, para preservar um espaço de 
sobrevivência. 
        Na observação feita por Spix e Martius quando em visita aos Coroados e 
Koropós: “Na verdade, não é raro recorrerem esses homens da natureza para 
casamento e para batismo dos filhos; todavia só os atrai ali a cerimônia de culto, 
que eles presenciam admirados sem demonstrar emoção nem reflexão [...]” 
        A política pombalina fomentou a mestiçagem com a introdução da 
presença de brancos nos aldeamentos. Casamentos entre indígenas e africanos 
escravizados também foram induzidos e até mesmo forçados por donos de 
escravizados, buscando assim, o aumento de mão de obra disponível, alegando 
direito de propriedade sobre as crianças geradas. 
        Contudo, as uniões entre indígenas e brancos, indígenas e negros também 
poderiam ocorrer fora do alcance de influência do Governo e fazendeiros. Um 
destacado exemplo de relação interétnica amistosa, espontânea, entre os Puris e 
os negros, aparece na história de Vuitir, o líder Puri que fez parte da formação 
do aldeamento de São João de Queluz, na província de São Paulo em 1800. 
Inconformado com os maus tratos dispensados aos africanos escravizados 
presente no aldeamento e trazidos pelo diretor de índios Januário Nunes da 
Silva; Vuitir reivindica que cessem os maus tratos dispensando aos negros. 
Percebendo sua impotência diante daquela situação e não aceitando conviver 
com aquela realidade, Vuitir vai embora do aldeamento, volta para as matas. 
Não se tem mais notícia de Vuitir, que acaba se tornando devido a sua atitude, 
um personagem mítico para os negros escravizados, que passam a chamá-lo 
de Mongo que em Banto significaria Protetor que passam a invocá-lo em seus 
cantos amaldiçoando o feitor. 
“Das festas religiosas, de Santa Cruz, de Santo Antônio, com ofícios celebrados, 
diante do oratório, ou na capela da fazenda, pelo padre, especialmente, vindo 
da cidade, os escravos participavam de seus lances ao ar livre, do foguetório, e 
cantavam em torno da fogueira, dançavam jongo, até tarde da noite, com bom 
suprimento de cachaça:  

Passei corgo, passei rio, subi morro e passei mato,  

Vi a cruz de Passa Quatro, vi cabôco frechadô;  

Andei perdido no sertão do Embaú, Fui mordido de urutu...  
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Mongo Veio não vortô 

Em coro triste de vozes todos repetiam: “Mongo Veio não vortô”. 

A figura de Mongo véio resistiu ao tempo e em meados de 1940 o escritor J.N, 
Mello de Souza, numa festa do 13 de maio em Jataí, ouviu em um jongo esse 
canto que recordava o “véio” Puri. 

De qualquer forma, a miscigenação, voluntária ou não, se configurou argumento 
no sentido de negar a condição de indígena. A extinção dos aldeamentos, 
transformando-os em Vilas e Freguesias, foi fundamentado justamente na 
ocorrência da mestiçagem; operada pelas Comissões de Demarcação das Terras 
públicas. Essas comissões foram criadas pela demanda originada pela Lei de 
terras de 1850 para a identificação e oficialização das terras de aldeamentos, e 
usavam como critérios quanto a legitimidade no reconhecimento do território 
às populações indígenas, o diagnóstico do grau de mestiçagem entre esses e 
os não-indígenas, além da conferência se os indígenas estavam inseridos no 
trabalho formal. A partir de verificados casamentos entre não indígenas e 
indígenas, e/ou que esses últimos passavam a trabalhar no mercado de mão-
de-obra local, suas identidades enquanto indígenas eram deslegitimadas e os 
aldeamentos extintos. A classificação atendia aos interesses e instrumentos de 
dominação disponíveis. 

Quanto ao programa assimilacionista e homogeneizador, ocorrem resistências 
várias, desde fugas à resistências culturais adaptativas e/ou reinvenções 
culturais em contraposição. Vânia Moreira destaca que ocorria por parte dos 
indígenas a aceitação dos casamentos mistos, também como uma estratégia 
de se manterem sob as terras das aldeias: “(...) os índios acabaram invertendo 
a proposta de Pombal, e usando os casamentos mistos para fortalecer suas 
linhagens e comunidades. Queriam assimilar os portugueses para garantir o 
controle indígena sobre as terras e os recursos de suas respectivas comunidades 
(...).” 

Na política do Estado, o indígena tinha sua identidade considerada apenas por 
uma geração: seus filhos, mesmo tendo pai e mãe indígenas, passavam a ser 
classificados “pardos”. Ao mesmo tempo, a hostilização aos indígenas, à exemplo 
dos Puris, fez com que muitos ocultassem e mesmo negassem sua identidade 
étnica como estratégia de sobrevivência, o que se percebe nas oralidades 
coletadas. 

A documentação a partir da década de 30 do século XIX demonstra o 
desaparecimento dos Puris dos documentos oficiais, aparentando um quadro de 
extinção. Porém na década de 30 os Puris viviam em Campo Alegre, alguns na Vila 
Resende. Livros de batismos da matriz de São Vicente Ferrer12, demonstra que 
as crianças indígenas passaram a ser batizadas como pardos e que o último Puri 
que teve sua identidade étnica reconhecida se chamou Victoriano Bori Santará.13 
Os remanescentes e descendentes, ainda que apresentando características físicas 
e/ou mantendo costumes, negam esta ascendência, temendo pelo preconceito. 
Até hoje, é possível perceber o receio da população, principalmente rural, em 
admitir esta relação, quando perguntados sobre a origem familiar e parentes 
mais antigos. 

        Os Puris, povo indígena de grande expressão no Vale do Paraíba, foram 
preteridos da historiografia a partir do fim do XIX; e assim como variados 
povos enquadrados como extintos, vem há gerações resistindo à negação de sua 
condição de existência. 

        A memória histórica acerca do povo Puri é encontrada nas regiões do 
Vale do Paraíba, herança passada à cada nova geração, e presente na atualidade. 
Isso se verifica por aspectos da cultura Puri que são componentes também 
daquele universo cultural. Em Resende, na área do antigo aldeamento Puri 
São Luis Beltrão, parte dos habitantes se reconhecem nesse pertencimento 
étnico e chamam de “Aldeia” aquela localidade, acionando uma significação 
de permanências, continuidades em contraposição à ideia de encerramento e 
ruptura.  

        No arquivo da paróquia de Santo Antônio de Pádua, Joaquina Maria consta 
em 1902 como o último registro oficial de indígena Puri.  

        A extinção dos Puri, é contestada por diversos autores ao longo do séc. XX: 
o professor Alvaro Astolpho de Oliveira, no seu livro Geografia do Estado de 
Minas Gerais de 1929, relata um aldeamento Puri na bacia do Rio José Pedro, 
no município de Caparaó; o escritor Paulo Mercadante descreve em seu livro 
Crônica de uma Comunidade Cafeeira, a presença de grupos Puris pelas matas 

12  Livro de Batismo da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima – Antiga São Vicente 
Ferrer. Livro de Batismo. 1884.  
13  MAIA João Azevedo Carneiro. Do Descobrimento de Campo Alegre até a Criação 
da Vila de Resende, CCMM, Resende, 1998, 2º edição. In. OLIVEIRA, Enio Sebastião 
Cardoso de. O paradigma da extinção: Desaparecimento dos índios Puris em Campo 
Alegre no Sul do Vale do Paraíba. Anais do XV encontro regional de história da ANPUH-
Rio.  
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de São Francisco, Divino e Cachoeira do Boi, na década de 40; o historiador 
Marcelo Lemos coletou, em 2013, depoimentos de habitantes de Carangola sobre 
a aldeia Puri existente dentro de uma fazenda, na mesma área rural conhecida 
como Cachoeira do Boi, na década de 50 do séc XX. 

        Esses registros corroboram para a percepção de que o paradigma da extinção 
da etnia Puri trata-se de um processo de invisibilidade de identidade conduzido 
pelo posicionamento do Estado Brasileiro, através das novas leis relacionadas 
à posse de terra num processo de cooptação de territórios Puris, que para 
tanto necessitava se fundamentar na negação da existência dessas identidades, 
portanto suprimidas dos documentos e reconhecimento oficial. 

        O censo do IBGE 2010 registrou 675 Puris com presenças nos mesmos 4 
Estados de ocupação tradicional Puri (Rj, Sp, Mg e Es)  

        Atualmente a etnia Puri possui 2 comunidades em áreas rurais, uma escola, 
reconhecimento oficial a níveis municipal e Estadual e 2 associações; Associação 
de Agricultores Familiares de Araponga e Associação de Remanescentes Índios 
Puri de Padre Brito. A Associação de Agricultores Familiares de Araponga teve 
início na década de 80 do século XX, e foi responsável pelo assentamento de 
mais de 200 famílias em pequenas propriedades rurais, através do que chamam 
Conquista de Terra em Conjunto. Mediante essa estratégia de compra coletiva de 
terra, as famílias conseguiram permanecer em sua região de ocupação tradicional 
Puri. Entre os compromissos listados aos membros, está o de assumir a tradição 
da cultura Puri do trato com a terra. Essa associação também foi responsável 
pela criação da EFA Puris (Escola Família Agrícola Puris), uma instituição de 
Ensino Médio Técnico, onde conhecimentos indígenas no trato com a terra e 
o meio-ambiente dialogam com técnicas modernas de agroecologia e manejo 
sustentável dos recursos naturais. Ainda sobre a cidade de Araponga, importa 
destacar a criação do CEPEC (Centro de Estudos e Promoção Cultural), tendo 
desde a idealização e fundação, a presença de Puris da região. O trabalho 
desenvolvido se destina ao registro e valorização da cultura tradicional da região 
da Serra do Brigadeiro (antes, Serra dos Arrepiados), o que inclui aspectos da 
cultura Puri preservados entre a população local –como a tradição ancestral 
Puri de banhar as crianças pequenas em sangue de tatu. 

             Em Barbacena, a comunidade Puri de Padre Brito é reconhecida 
pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena – 
COMPHA como Patrimônio cultural imaterial, decreto nº 7.937/2016.  Além 

do reconhecimento oficial, a prefeitura inseriu ao seu calendário o Festival 
da Cultura Indígena. Decreto nº 8.286 de 2018. O Festival anual realizado na 
comunidade promove a História e Cultura do povo Puri e está em sua 3º edição. 
Na única escola da comunidade a professora dedica parte da aula aos estudos da 
cultura Puri. As crianças de 4, 5 anos cantam na língua Puri, canções dos seus 
antepassados.  
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Elementos da Tradição cultural Puri 
 

HABITAÇÃO (GWÁRA) 
Há dois tipos: 

A maior e mais durável usa troncos de árvore na estrutura, é coberta com palha 
ou sapé, e suas paredes são feitas com galhos ou bambus em treliça, que pode 
ser barreada ou não. 

Outra, menor e provisória, aproveita duas árvores, entre as quais é suspenso 
um galho ou bambu, de onde desce em diagonal uma cobertura de folhas (de 
palmeira, coqueiro ou bananeira) que também funciona como parede.  

 
 

 

ALIMENTAÇÃO (MAXÊ) 
Baseada prioritariamente na caça e na coleta. Em menor escala, na agricultura. 
A alimentação tradicional Puri inclui carne de macaco, anta, porco-do-mato, 
peixe, milho, castanha de sapucaia, cará (espécie de raiz), abóbora, banana, 
palmito, feijão, batata, mandioca, cajá, abacaxi e mel.  

Merece destaque a castanha de sapucaia, que além de importante alimento, 
compõe a cosmovisão puri. Além disso, o côco vazio da sapucaia serve como 
utensílio doméstico. 

A bebida tradicional Puri (Katipuêira) é feita de milho fermentado. 
Contemporaneamente, bebidas também são feitas pela fermentação de frutas 
como o abacaxi. 

O milho também tem importância além da alimentar, representando um 
símbolo de paz; sendo ofertado entre Puris e Coroados no estabelecimento de 
trégua em conflitos. 

 

GRAFISMOS (PIRIRÊMA) 

A pintura ancestral que é comum a homens, mulheres e crianças: são três pontos, 
pintados 1 em cada maçã do rosto e 1 na testa. O número três no na cultura Puri, 
representa a noção de múltiplo e de coletividade. Essa pintura é então usada por 
todos com sentido de identificação da coletividade, de pertença, o povo. 

 

 

 

 

 

Há grafismos ancestrais que seu sentido não chegou às gerações atuais, sendo 
utilizado hoje em dia com sentido de reverência aos ancestrais. Ocorre que 
alguns aspectos culturais como grafismo, adornos, cantos e etc, de tão antigos, 
somente alguns poucos anciãos sabiam seus significados. Como cantos Coroados 
entoados no séc XIX em que somente alguns mais velhos ainda se lembravam 
da tradução. Também como a separação entre os Puris e Coroados, antes um 
mesmo povo, também somente alguns antigos sabiam explicar. 
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 Grafismo feminino (Boêma piriréma): 

As mulheres pintam uma estrela bem pequena, semelhante a um asterisco em 
cada face. Outra pintura usada somente pelas mulheres é feito nas duas faces, 
2 linhas horizontais com 1 círculo grande com 1 pingo no centro do círculo, 
acima e encostado nas linhas, e abaixo das duas linhas 2 círculos grandes com 1 
pingo no centro do círculo.  

 

 

 

 

Mais uma pintura exclusivamente feminina é nas laterais dos 2 braços e as 2 
pernas, duas retas afastadas e preenchido o espaço entre elas com pontos.  

 
 

A cobra (Xamúm) é relacionada especificamente ao universo feminino. O 
grafismo ancestral da cobra é feito tradicionalmente no braço esquerdo das 
mulheres. Um elemento da cosmovisão Puri que resistiu às gerações e na 
atualidade compõe o universo cultural de localidades de habitação originária 
Puri, onde permanece o conto que relata que pelas mortes ocasionadas pelo 
ráyonbeorôna (não-indígena branco), o sangue Puri que caiu na terra, desceu, 
dando origem a uma gigantesca cobra subterrânea que um dia se moverá, 
abalando todas as habitações e cidade de invasores construídas sobre territórios 
Puris. A cobra também é uma figura presente nos grafismos em cerâmicas Puris. 

  

As crianças são pintadas com pintas por todo o corpo, semelhantes às de uma 
onça. 
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Grafismo masculino (Koêma piriréma):  

Um risco passa abaixo do pescoço, circula pelas costas e se fecha, semelhante a 
um colar, dele desce por cima de cada peito, verticalmente 2 linhas até a cintura. 
Esse grafismo masculino é completo com 2 linhas verticais na extensão de cada 
braço, saindo do risco “colar” acima de cada ombro. 

  

Contemporaneamente, a representação de peixes também adorna o corpo de 
mulheres e homens Puris, representando vínculo entre grafismos e cantos.  

MEDICINA (BAY-TXÍNA) 

A poaia, na tradição, é usada por sua propriedade depurativa do sangue, para 
induzir o vômito em caso de intoxicação e funcionando como antídoto para 
venenos. 

Sangria é o tratamento para casos de envenenamento por picada de animal, e 
tradicionalmente se faz acertando a veia com a ponta de pedra de uma pequena 
seta, disparada por um pequeno arco. 

O rapé, além de seu uso por inalação, é usado no pós-parto para o tratamento 
do umbigo das crianças. 

O sangue de tatu é usado para banhar crianças recém-nascidas. Usado 3 gotas 
do sangue de tatu na água do banho para dar proteção contra doenças e todos 
os males.  

A gordura do tatu é o tratamento para dores reumáticas; a gordura da anta e do porco-do-
mato são tratamentos para problemas respiratórios; a gordura do quati tratamento de dores 
na coluna. 

Folhas de capeva tratamento para dor de cabeça. 

Jejum somado a repouso como parte de tratamento das doenças. 

A prática da fumigação (tratamento medicinal através de vapores e fumaças em partes do 
corpo), também realizada para o afastamento de espíritos indesejados. 

 

 CULTURA MATERIAL  

Um dos objetos mais destacados em relação aos Puri são os seus grandes arcos (omrín), feitos 
com madeira de brejaúba, fundamentais para um povo que prioriza a caça.  
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De cerâmica são feitos os recipientes para fabricação das bebidas tradicionais, 
as urnas funerárias (camucí), os potes, panelas, pratos, fusos e cachimbos. 

De fibras vegetais, como a da embaúba, são feitos os cestos, usados para coleta, 
que são presos à testa por uma alça. Também são feitos desse material as redes 
de dormir. 

De sementes como a saboneteira são feitos os tradicionais cordões que 
transpassam o peito em diagonal.  

Tradicionalmente, os dentes de macaco fazem parte da confecção de modelos 
de colares mais curtos.  

Os cocares, há 2 modelos. Um de penas curtas (masculino e feminino) e outro, 
grande, que cai pelas costas, de cor amarela. 
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Escudo redondo de madeira do tamanho de meio homem, lanças e porretes 
também fazem parte dos instrumentos de luta. 

O maracá (grinkrína), a flauta (terára), o tambor (borará) e um tipo de viola 
feita de taquara compõem o universo musical.  

O berrante (txapá) feito de taquara e rabo de tatu, é um instrumento usado em 
momentos de guerra, cuja finalidade é alertar a aldeia e convocar confrontos. 

 

Outros adornos de cabeça são as tradicionais faixas feitas de couro de macaco e 
as faixas feitas de palha. 

 

Outros elementos da cultura material Puri são a confecção de rede de pesca, 
esteiras, bodoques, cuias de cuité, e bolsas tecidas pelas mulheres com fibra de 
embira.  

 

COSMOVISÃO  
Duas árvores (ambô) compõem a cosmovisão Puri: a acaiaca e a sapucaia. 

A sapucaia é o próprio símbolo da abundância: o pós-morte, para os Puris, 
se passa em um bosque de sapucaia com caça abundante, onde se encontram 
todos os mortos do povo. Aos pés dessa árvore ocorreram tradicionalmente os 
sepultamentos Puris. 

A acaiaca é considerada uma árvore sagrada e protetora do povo Puri. Esse 
elemento da cosmovisão resistiu em locais de ocupação originária do povo 
Puri, passando a compor o universo cultural das localidades, como na região de 
Diamantina, onde a população passa para as gerações seguintes o conto de que 
os bandeirantes só conseguiram vencer os Puris após cortarem a árvore acaiaca, 
quebrando a proteção do povo Puri. A árvore teria sido queimada e das cinzas 
da acaiaca nasceram os diamantes, pedras da cobiça e da maldição. 

                                                                   

   

                            

      

                       

Fruto de Sapucaia

Acaiaca Sapucaia
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As castanhas integram a alimentação tradicional Puri.  O côco vazio tem uso de 
utensílio. 
 

Na espiritualidade Puri, considera-se um Deus (Dokôra) criador de todas as 
coisas, mas não há cultuação e não há necessidade de pedir nem agradecer 
pelo bem que há e ocorre no mundo, pois esse representa o andamento natural 
da vida. Portanto, não há identificação de um causador para o bem. Apenas o 
mal é considerado algo fora do natural, e pode surpreender os Puris em seus 
caminhos, assumindo a forma de um homem com pés de veado, de um lagarto, 
de um jacaré, de uma onça ou mesmo de um pântano; essa força maléfica pode 
fazer com que as pessoas se percam no caminho, se desviem, se irritem ou até 
mesmo morram.  

        Em tradição de oralidade Puri, a lua atua na proteção das crianças, que são 
oferecidas a ela ao nascerem. O banho de Puris recém-nascido em água com 3 
gotas de sangue de tatu também compões os ritos de proteção. 

        O milho também tem importância além da alimentar, representando um 
símbolo de paz; sendo ofertado entre Puris e Coroados no estabelecimento de 
trégua em conflitos. 

        Faz parte da espiritualidade Puri a comunicação não apenas com as suas 
entidades, mas também com os seus mortos, e o pajé tradicionalmente é quem 
faz essa mediação. A comunicação do pajé com os espíritos é antecedida de um 
assobio que indica ao pajé o local do encontro. No local, próximo a árvores, 
uma ventania na copa da árvore demonstra a presença do espírito.  Em outras 
culturas indígenas, como a Guarani, encontramos referência às árvores num 
contexto espiritual, mediado pelo canto: Eu vou levantando até a altura da copa 
das árvores (ka´aguipotïrehegua). (...) “nós subimos quando nós cantamos”. 
Durante a interação do pajé com o espírito, a fala é baixa e o pajé precisa estar 
preparado para ser derrubado no chão algumas vezes. Após respondida todas 
as questões, o espírito se despede gritando 3 vezes como um macuco (pássaro 
identificado por seu grito de aparência triste) e após um estrondo encerra-se a 
invocação do pajé. 

        Os Puris/Coroados sempre foram tidos por outros povos e pelos cronistas, 
como grandes feiticeiros; pela tradição de invocação aos mortos (realizada 
sempre em noites mais escuras ou de tempestades) para consultas (de melhor 

lugar para caça e outras motivações), para preparação das guerras e para 
tratamentos medicinais; devido à prática do preparo de substância extraída da 
pele de seus mortos para combate a feitiços, realização de ritos de expulsão de 
espíritos indesejados e outros aspectos de sua cosmovisão. 

        Essas práticas eram realizadas pelo pajé e/ou feiticeiro do povo, a este era 
dado o reconhecimento enquanto tal, mediante à demonstração de domínio da 
evocação desses espíritos. 

 

ALGUNS ANIMAIS DE SIMBOLISMO NA TRADIÇÃO PURI 

 

        Do macaco vem o couro, para a confecção das faixas de adorno para a 
cabeça, além das faixas feitas de palha. Os colares tradicionais trazem os dentes 
desse animal ou de onça, ou ainda conchas como proteção contra o ataque de 
feras e contra doenças. 

        A cobra é relacionada especificamente ao universo feminino e é pintada no 
braço esquerdo das mulheres. Outro elemento da cosmovisão Puri que resistiu 
às gerações e na atualidade compõe o universo cultural de localidades de 
habitação originária Puri, onde permanece o conto que relata que pelas mortes 
ocasionadas pelo ráyon-beorôna (não-indígena branco), o sangue Puri que caiu 
na terra, desceu, dando origem a uma gigantesca cobra subterrânea que um 
dia se moverá, abalando todas as habitações e cidade de invasores construídas 
sobre territórios Puris. A cobra também é uma figura presente nos grafismos 
em cerâmicas Puris. 

 

        O tatu é um animal relacionado ao sentido de proteção. Tradicionalmente 
usa-se 3 gotas de seu sangue no banho de Puris recém-nascidos para que 
recebam proteção contra todos os males. 

        O gavião é a figura em canto ancestral que referencia a tradição alimentar. 
No canto o gavião utiliza uma madeira para arrancar batatas da terra para se 
alimentar. Aves noturnas e de rapina são mensageiras dos mortos para o pajé, e 
por isso respeitadas por todo o povo. 
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FESTIVIDADES (HÉTA-PAY-PA) 
        Festividades ocorrem a qualquer época do ano. Celebrações de nascimento 
e morte suscitam cerimoniais de caráter mais particular. Os rituais coletivos 
contam com bebidas de fermentação natural correspondente aos frutos da 
época de maturação. Nestes momentos de sociabilidade os mortos e demais 
ancestrais se fazem presentes. 

        Há as festas relacionadas à maturação de frutos, Festas de casamentos e 
cerimônia da 1ª menstruação (rito de passagem para a vida adulta). 

        Tradicionalmente o matrimônio não possui cerimônia ritualística. O rapaz 
deve caçar um animal grande (em especial a anta), trazer a caça para o povo. 
Depois que escurece, o banquete começa a ser preparado, enquanto isso o rapaz 
vai se deitar ao lado da moça, ambos de costa um para o outro. Se a moça se 
virar e recebe-lo, estão casados. A festa então é iniciada junto à todos e são feitos 
cantos que remetem ao ato sexual. 

        É realizado o rito de passagem da menina para a vida adulta, iniciado 
quando ocorre a 1ª menstruação. A menina se retira para uma cabana na floresta, 
acompanhada de 2 mulheres de idade. Durante os dias do rito, ninguém deve 
tocar o alimento e bebida da menina. Sua menstruação fica sendo recolhida 
pelas mulheres mais velhas através de uma casca de jequitibá. Durante esse 
período seus parentes dançam toda noite em frente a cabana. Quando a menina 
se levanta, se adorna de penas, seu rosto é pintado de urucum e está completa a 
sua passagem para a vida adulta. 

 

RITOS FUNERÁRIOS 
        O enterro tradicional deve ser feito aos pés de alguma grande árvore, 
em especial a sapucaia (lonkê), usando grandes potes de barro (camucí) de 
aproximadamente 5 palmos de comprimento e 3 palmos de largura, ornados 
de grafismo por dentro e por fora, onde deposita-se o corpo, que é colocado de 
cócoras, como em posição de descanso, e arrumado com seus adornos.  Junto 
às pessoas falecidas vão seus pertences e até seus animais de estimação. A terra 
que cobre o pote enterrado é fortemente pisada pelos Puris enquanto proferem 
cantos de lamento e é realizada uma reza fúnebre. Por algum tempo o povo 
retorna ao local do enterro para depositar objetos pessoais e instrumentos de 
caça do morto. 

Os cantos de lamento permanecem sendo feitos no local. Duas vezes ao dia, as 
mulheres pintam todo o corpo de preto e alguns deixam os cabelos crescerem 
muito compridos ou os cortam muito curtos. Ainda muito tempo após o enterro, 
se passar novamente pelo local,  ali  é  feita  clamorosa lamentação. 
Outra  prática  da  cultura Puri/Coroado é o morto ser enterrado 
dentro da casa que ocupava em vida. Depois disso, essas casas não devem ser  
utilizadas,  pois  o  espírito continua usando esse seu espaço, que deve ser 
respeitado e não perturbado. 
As  lideranças  espirituais, responsáveis pelas vivências rituais, devem ser 
enterradas com todos os seus  utensílios  considerados necessários para a 
vida pós-morte. 

A esfera do mundo material não é dissociada do mundo espiritual. O território 
habitado, mais do que local de sustento e relações sociais, representa a memória, 
o enlace e a separação entre a comunidade dos vivos e dos mortos. 
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Com a invasão das terras indígenas, também ocorreu de sepultamentos serem 
feitos em grutas ou cavernas, por serem locais de difícil acesso e não serem alvo 
de profanação pela cobiça dos colonizadores. 

No aldeamento de Queluz, já num contexto de cristianização forçada, o enterro 
era semelhante ao enterro não-indígena, porém ela colocada uma pequenina 
escada de madeira em cima do local do enterro, para a subida dos espíritos. 
Um cemitério cristão não possui uma árvore para cada pessoa enterrada. A 
relação espiritual existente entre árvore e morte é expressa no próprio idioma 
Puri (Kwaytikindo) em que a palavra morte (ambô-nan) e encantar (ambô-
gayúma) carregam dentro delas a palavra árvore (ambô). Entre culturas 
indígenas considera-se que os encantados são antepassados que enquanto 
estavam vivos se transformaram e se tornaram parte da natureza, “encantaram”, 
por isso a reverência a eles não deve ser confundida com as cerimônias aos 
mortos. 

Txemím Puri 
Povo Puri 
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