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Resumo 

 

A visão dos viajantes e naturalistas nas crônicas sobre os ameríndios que viviam nas terras da Província do 
Rio de Janeiro e regiões próximas, em áreas que naquele momento eram conhecidas como “sertão”, era que 
esses índios tinham hábitos bem diferentes dos costumes dos homens ditos “civilizados” europeus, que 
consideravam necessária a conversão desses gentios ao cristianismo, fazendo-os abandonar os seus 
costumes e promovendo a salvação de suas almas, algo encarado como fundamental. Quanto a isso, 
segundo Perrone-Moisés, “justificava a própria presença europeia na América

”
. Esses viajantes deixaram 

importantes relatos, mas identificaram as diversas etnias da Capitania e depois Província do Rio de Janeiro de 
uma forma que praticamente se referiam ao índio como elemento nativo pertencente a dois blocos: o do litoral 
– que foi rapidamente dominado pela ação colonizadora – e o do interior, o “índio bravo” ou Tapuia, que, como 
vimos neste trabalho, ocupava o desconhecido sertão e não falava a chamada “Língua Geral”. Esse artigo tem 
como objetivo de fazer uma reflexão sobre as múltiplas visões e a importância dos relatos dos viajantes, 
muitos deles chamados de naturalistas, que escreveram importantes relatos sobre os índios da 
Capitania/Província do Rio de Janeiro, em especial sobre os índios Puri da região de Campo Alegre da 
Paraíba Nova, hoje cidade de Resende. 

 
Palavras-Chaves 

 

Memorialistas – Puri – Índios brabos 
 

Abstract 
 

The travelers and naturalists view in the chronicles about the Amerindians who lived on the lands of Rio de 
Janeiro Province and nearby regions, areas known that time as "sertão" was that these Indians had habits very 
different from the customs of men said "Civilized" Europeans, who considered like necessary to convert these 
Gentiles to Christianity, abandon their customs and to promote the salvation of their souls, which was seen as 
fundamental. According to Perrone-Mosés, "it justified its own European presence in America." These travelers 
left important reports, but they identified the various ethnic groups of the Captaincy and then Province of Rio 
de Janeiro in a way that practically referred to the Indian as a native element belonging to two blocks: that from 
the coast, which was quickly dominated by the colonizing action, and that from the interior, the "brave Indian" 
or Tapuia who as we have seen in this work, occupied the unknown backwoods and did not speak the so-
called "General Language". This article reflects on the multiple visions and importance of travelers' reports, 
many of them called naturalists, who wrote important reports about the Indians of the Captaincy / Province of 
Rio de Janeiro, especially about the Puri Indians from Campo Alegre da Paraíba Nov region, where today its 
located the city of Resende.  

Keywords 
 

Memorialists – Puri – Brabo Indians 
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Os índios Puri e os Primeiros Registros 
 

Dentro de uma análise historiográfica, podemos perceber que muitos desses 
cronistas passaram a não utilizar essa forma de divisão nos séculos XVIII e XIX – o que 
era até então usual nos séculos anteriores do período colonial –, classificando os índios 
como se fossem pertencentes apenas a dois blocos com características gerais, divididos 
como vimos, entre Tupi no litoral e Tapuia no interior. Dessa forma, fica explícito que 
esses “memorialistas” já possuíam ângulos e olhares diferenciados a partir de seus 
relatos e dados iconográficos, do interior dos “sertões” da província, onde procuraram 
descrever a vida das diversas etnias que viviam ali. Entre esses índios incluímos os Puri, 
que eram relatados e retratados de forma distinta por muitos dos cronistas do século XIX, 
mas como em outros momentos históricos ainda eram vistos como “exóticos”, de 
comportamento “manso” para alguns, dentro do pensamento ilustrado europeu, dignos de 
estudos antropológicos e falantes da língua geral, e por outros como “bravos”, selvagens 
de comportamento quase animal, que seriam bem melhor classificados pela zoologia1. 

 
 Podemos perceber a existência de critérios linguísticos que determinaria uma linha 
tênue entre o que seria um “índio bravo ou brabo” e os “índios mansos”. O primeiro, 
“selvagem” e guerreiro, o que não falava a Língua Geral, e ao mesmo tempo se deixava 
submeter, atrapalhando a marcha colonizadora e vivendo nas áreas de sertões. Já os 
“índios mansos” seriam aqueles falantes da Língua Geral, que tinham aspectos e atitudes 
amigáveis que, em certa medida, seria o “índio negociador”, aquele que procurava chegar 
a um determinado consenso com o homem branco, comportamento explicado pela própria 
necessidade da manutenção de sua sobrevivência. Muitas dessas negociações eram 
feitas entre as lideranças tribais -que no século XVIII e XIX eram denominadas pelos 
portugueses de “Principais”, os líderes locais das tribos- e os presidentes de províncias ou 
da coroa do novíssimo Império Brasileiro. Dessa forma, os Índios Puri que ocuparam o 
Vale do Paraíba eram vistos pelo colonizador como pertencentes àquela “horda de índios 
brabos,” que, de uma forma ou de outra, atrapalhavam os interesses dos colonizadores 
da coroa Portuguesa e, depois, do Império Brasileiro. Os primeiros registros do contato 
dos cronistas com os índios Puri no Vale do Paraíba foram feitos por um viajante do 
século XVI, o corsário inglês Antônio Knivet. Knivet -em expedição pela capitania do Rio 
de Janeiro, interior da capitania do Rio de Janeiro, no sul do Vale do Rio Paraíba 
Fluminense, na antiga região de Campo Alegre- contactou grupos de índios conhecidos 
como “Porie” nas florestas marginais do Vale. Porém, Regina Mendonça, em seu trabalho, 
afirma que outros viajantes como Domingos Luís Grou também tenham percorrido o Vale 
ainda no ano de 1587 e que também tiveram contato com os Puri. No entanto, vários 
autores apontam que esse primeiro contato foi feito por Knivet, como resultado de uma 
missão ordenada por Martim de Sá, de acordo com o cronista: 
 

Vendo Martim de Sá que eu o servia com solicitude, ordenou-me que 
com oito dos seus escravos, carregados de machados e facas, fosse 
buscar um outro gênero de selvagens chamados Pories (Puris), que 
haviam igualmente assentado pazes com os portuguezes; desde muito, 
porém, os portuguezes os não procuravam

2
.   

                                                 
1
 Marco Morel, “Cinco imagens e múltiplos olhares: descobertas sobre os índios do Brasil e a 

fotografia do século XIX”, Revista: História, Ciências, Saúde. Manguinhos, Vol: VIII (supl) (2001): 
1050. 
2
 Antonio Knivet, Narração da viagem que, nos annos de 1591 e seguintes, fez Antonio Knivet da 

Inglaterra ao mar do sul, em companhia de Thomaz Candish Tomo XLI, parte 1 (Rio de Janeiro: 
Typ, De Pinheiro & C., 1878), 211. 
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 Sendo assim, provavelmente a existência de índios Puri na região do Médio Vale 
do Paraíba, no Sul e Centro-Sul do atual Estado do Rio de Janeiro, seja de conhecimento 
por parte do colonizador, numa época anterior aos apontamentos dos viajantes do final do 
século XVIII e principalmente do XIX. Vejamos o mapa onde Knivet percorreu no vale do 
Paraíba, entre os anos de 1596 a 1597.3 O Mapa deixado por Knivet mostra o Vale do 
Paraíba quinhentista, onde atualmente situam-se o Estado de São Paulo e o centro sul do 
Vale do Paraíba Fluminense, como demonstra o MAPA I. Essa carta geográfica (IBID., 
p.29) nos mostra, apesar de sua imprecisão, como era extensa a área de “sertões” 
ocupada pelos Índios Puri naquele período, e onde o corsário inglês andou pelo interior do 
Brasil. Não se pode deixar de levar em consideração que esses Índios viviam também ao 
Norte do atual estado do Rio de Janeiro, e em grande parte em regiões próximas ao 
extenso rio Paraíba do Sul. Numa de suas viagens, Knivet faz uma narrativa sobre o Vale 
do Paraíba e seu contato com os índios “Pories” ou Puri.  
 

Tendo eu servido dois annos a Martim de Sá, succedeu desgostar-se elle 
de sua madrasta, d‟onde se causou ordenar-lhe o governador seu pai, que 
elle fosse para um lugar chamado Wianases, cujos moradores tinha pazes 
com os portugueses, e por facas e machados lhes vendiam mulher e 
filhos

4
.  

 
Percebemos, no relato de Knivet, que ao acompanhar Martim de Sá a uma viagem 

que tiveram contato com índios pontuados como amigáveis, possuíam uma boa relação 
com os portugueses ao ponto de realizar transações comerciais na modalidade escambo, 
no qual eram arregimentados escravos indígenas por facas e machados. A palavra 
madrasta que aparece no texto está relacionada, muito provavelmente, à “sogra”, 
segundo verbete documentado na revista do IHGEB (Instituto Histórico Geográfico 
Etnográfico Brasileiro). Já a expressão referente a um lugar “Wianases” está ligada aos 
“guayanazes”, antigos moradores e senhores do litoral que ocupavam Angra dos Reis, a 
Cananeia no litoral paulista5. Podemos perceber que a narrativa de Antônio Knivet 
caracterizava os chamados “Pories” como violentos, referindo-se a eles como “cannibaes 
Tapuyas”, como mostra um trecho de seu relato: 

 
Transporto este monte, chegamos a uma região de um solo baixo e 
humido, onde se achavam muitos cannibaes chamados Pories (Puris). 
(...) Esses cannibaes chamam-se Tapuya. Encaminhámo-nos as aldeãs 
de uma família de cannibaes chamada Waanawassous, que não 
assistam longe do lugar em que estávamos

6
. 

 
Ao longo do texto de Knivet, essa postura violenta dos índios Puri entra em 

contradição e essa caracterização vai perdendo força à medida que avança em seu 
relato, assinalando: “Conjecturei que morreria às mãos d‟cannibaes; não me fizeram, 
porém, mal algum”7, e o autor compara os Puri aos colonizadores em suas atitudes:  

 

                                                 
3
 Teodoro Sampaio, Itinerário percorrido por Anthony Knivet no Brasil. In. Sheila  Hue (org.) 

Anthony Knivet, As incríveis aventuras e estranhos infortúnios de Anthony Knivet: Memórias de um 
aventureiro de um aventureiro inglês que em 1591 com o pirata Thomas Cavendish e foi 
abandonado no Brasil, entre índios canibais e colonos selvagens o Brasil, entre índios canibais e 
colonos selvagens (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008), 29.   
4
Teodoro Sampaio, Itinerário Percorrido… 211. 

5
 Teodoro Sampaio, Itinerário Percorrido… 211 

6
 Antonio Knivet, Narração da viagem… 228-229. 

7
 Antônio Knivet, Narração da viagem… 229. 
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Com quanto aventurasse eu a vida indo à terra desses antrhropophagos, 
onde nunca fôra, todavia (certo, como estava, de que pelo meu delicto 
mercêra a morte) fiar-me mais uma vez da misericórdia dos gentios a 
sujeitar-me á sanguinária crueldade d‟aquelles christão portugueses

8
.  

 

Mapa I9 
    
 Entretanto, apesar de certo esvaziamento do discurso que buscava depreciar 
esses índios como “selvagens”, quando Knivet faz comparações entre os Puri e os 
Portugueses, ele sempre se refere aos índios como “selvagens” em seus relatos, mas 
detentores de certa misericórdia, fazendo com que o autor preferisse a selvageria dos 
nativos frente à crueldade dos portugueses. No entanto, os relatos desse viajante 
corroboraram, em certa medida, para a construção da imagem do “índio bravo” na região 
da Parahyba Wereob (chamada pelo autor), já que o discurso da existência de nativos 
“bravios nos sertões” prevaleceu no imaginário do colonizador e muitos cronistas do 
século XIX sobre esses indígenas. 
  

A pesquisadora Kátia Rico Mendonça desenvolveu um mapa sobre a viagem de 
Antônio Knivet pelos sertões do vale do Paraíba, a partir das narrativas de memorialistas 
e do próprio pesquisador, onde podemos observar, em alguns momentos, o “perigo” que 
representava esses Índios na visão dos narradores. A carta geográfica de Mendonça nos 
“auxilia na provável localização das nações indígenas no Vale do Paraíba”10. 

                                                 
8
 Antônio Knivet, Narração da viagem… 222. 

9
 Teodoro Sampaio, Itinerário Percorrido… 29. 

10
 Teodoro, Sampaio, Peregrinações de Antônio Knivet no Brasil do século XVI. Tomo Especial  

(Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1915): 368. 
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Kátia Rico Mendonça divide em seu trabalho as viagens de Knivet por vários 

roteiros. O primeiro roteiro, segundo a autora, foi retirado da obra de Paulo Pereira dos 
Reis em seu livro “O indígena do Vale do Paraíba”, que assinala:  

 
Principiou a sua jornada, em princípio de 1594, no aldeamento indígena 
existente na barra de Angra dos Reis, cruzou as serras do Mar e da 
Bocaina, desceu pelo vale do Rio Bananal, transpôs o Paraíba (rio 
Sorobis) e prosseguiu pelas terras ribeirinhas do Turvo em demanda das 
matas da margem direita do Rio Preto, até encontrar depois de uma 
viagem de ―cem milhas, uma aldeia de Puris consideravelmente 
povoada, onde a caravana foi bem recebida por um ―velho morubixaba 
que tornou possível a negociação de setenta ―escravos de todos sexos 
e idades que, após uma jornada de regresso de quarenta dias, foram 
entregues à Martim de Sá

11
  

 
Segundo Reis, a jornada de Antônio Knivet teve o seu início em uma aldeia 

existente muito provavelmente próxima ao litoral de Angra dos Reis. Nesse roteiro, o 
corsário inglês atravessou a serra do Mar e da Bocaina, localizada hoje na divisa dos 
Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, segundo o curso do Rio Bananal que nasce 
serra da Bocaina no município do mesmo nome Bananal São Paulo desaguando na 
margem direita do Rio Paraíba do Sul. O rio Turvo também é citado no roteiro do Knivet. 
Segundo trabalhos recentes, tal rio “drena pela vertente da serra da Mantiqueira e 
deságua na margem esquerda do rio Paraíba do Sul, próximo a foz do Rio Bananal”12, na 
cidade de Barra Mansa, cortando o município de Quatis, na região do Vale do Paraíba. 
Dessa forma, o Corsário alcançou a margem direita do Rio Preto, que delimita já no 
século XVIII, a divisa da Capitania do Rio de Janeiro e São Paulo com a de Minas Gerais. 
Assim, nessa missão ordenada por Martim de Sá, Knivet teve contato com a tribo de 
índios Puri muito provavelmente às margens do Rio Preto (Veja o Mapa II). 

 
Nesse importante fragmento surge a informação de que os índios não esboçaram 

nenhuma hostilidade, surgindo a figura de um índio mais velho, que poderia ser um 
“Principal” desses Puri, ou Cacique, já que o texto aparece a expressão de um “velho 
morubixaba”, também uma palavra utilizada para designar uma liderança indígena, que 
negocia setenta escravos que foram entregues no seu regresso a Martins de Sá. O 
segundo roteiro, atribuído a Teodoro Sampaio, partiu de uma aldeia “guayanã de 
Jaguarapipo”, isto é, dois índios Guaianases que habitavam o sul da Capitania do Rio de 
Janeiro em seu litoral, situada provavelmente no “valle do Ariró”, que seria um dos rios 
formadores do Rio Piraí13,  no fundo da “bahia de Angra dos Reis, e apartada do mar”, 
essa expedição foi comandada  pelo corsário inglês Knivet, transpôs a serra do Mar e 
através do rio Bananal, seguiu ao “rumo de norte, mais directamente ao rio Parahyba; 
transpôs esse rio para a margem esquerda e, pelo Valle do Turvo, approximou-se da 
Mantiqueira, em terras que são hoje dos municípios de Valença e do Rio Preto, outrora 
habitadas dos poris”14.  

                                                 
11

 Paulo Pereira dos Reis, O Caminho Novo da Piedade no Nordeste da Capitania de S. Paulo 
(São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1971), 92 
12

 Rafael Albuquerque Xavier e Ana Luiza Coelho, “Caracterização Geomorfológica da Bacia do 
Rio Turvo-Rj: Médio Vale Do Rio Paraíba Do Sul”, Revista Brasileira de Geomorfologia. Vol: 15 
num 1 (2014): 37 
13

 Localizada em Angra dos Reis que, no século XIX, foi criada uma estrada à margem do Rio 
Ariró. História do Café no Brasil Imperial. Prefeitura de Angra, 21 de janeiro, 2017. https:// 
www.brevescafe.net/na gradosreis.htm. 
14

 Teodoro Sampaio, Peregrinações de Antônio Knivet… 368. 
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 E a terceira, relativa à sua saída em 1597, que partiu do Rio de Janeiro para lutar 

contra os Tamoios no Vale do Paraíba Paulista passando pela Ilha de São Sebastião 
desembarcado em Paraty onde se deslocaram pelo litoral até próximo a Ubatuba. 
Atravessou a serra do Mar e atingiu um rio chamado “Paracuona”, que foi identificado por 
Sampaio como rio Paraibuna15. Segundo o que Sampaio esclarece, como Knivet escreveu 
-Paraeyna para designar o Parahyba, muito provavelmente porque Paracuona seja um 
modo errado de escrever Paraeuona ou Paraeyona, que na pronunciação inglesa dá 
Paraiyúna, equivalente ao nosso “Parahybuna”16. Segundo o autor, “chegamos a uma 
região de um solo baixo e humido, onde se achavam muitos cannibaes chamados 
Pories”17. Podemos notar como a grafia para identificar índios Puri possui variações, no 
entanto, sobre os Puri, podemos perceber a similitude entre as expressões que se 
apresentam nos relatos dos primeiros anos do período colonial. Outro ponto interessante 
a observar, mesmo não tendo nenhuma comprovação, é Knivet classificar os Puri como 
“canibais”. Isso mostra, em certa medida, a visão generalizada dada à cultura, o 
equivocado aspecto de selvagem, que vai perdurar nos séculos subsequentes, dado aos 
índios Puri na região do Vale do Paraíba, onde o Corsário inglês transitou.  Segundo 
Malheiros, o imaginário de “selvagens” conferido aos índios da região dos sertões poderia 
servir de valia aos nativos, na medida em que esse status de brutal fosse dado aos Índios 
do Vale do Paraíba, no qual alguns autores conjecturam que a posição de “índio bravo” na 
visão dos colonizadores, em certas ocasiões, poderia ser um obstáculo, ou uma forma de 
inibir -pelo menos por certo espaço de tempo, o avanço colonial e a reboque- a 
dominação dos índios classificados nessa categoria18. Reforçando essa argumentação, 
Celestino Almeida, em seus apontamentos, reporta a condição posta de “índios ferozes” 
como uma forma de desestimular a marcha colonizadora e a dominação dos nativos na 
colônia portuguesa. Porém, devemos considerar também que essa suposta ferocidade foi 
utilizada, em muitos momentos, para justificar e legitimar conflitos com os índios e a 
guerra justa.  

Se para alguns grupos indígenas, a sobrevivência estava na aliança com 
os europeus, para outros ela podia estar no enfrentamento e na 
construção de uma imagem terrificante que tinha o efeito de despertar o 
medo nos inimigos e mantê-los distantes, pelo menos por um certo 
tempo. A fama de bárbaros, cruéis e implacáveis inimigos construídos 
pelos colonizadores e índios deve ter servido, de alguma forma, aos 
goitacazes, que acabariam fazendo jus, segundo os informes, a esses 
qualificativos, ao terem dado violento combate aos colonos, enquanto 
puderam

19
. 

 
 Almeida argumenta que a construção de uma imagem cruel e feroz era uma forma 
de se proteger dos inimigos, e no caso dessas etnias, utilizaram o enfrentamento para 
garantir a sua sobrevivência. Não obstante, alguns indígenas procuraram fazer alianças 
como uma forma de estratégia de sobrevivência em meio ao processo colonizador.  
      

                                                 
15

 Identificado por Teodoro Sampaio como rio Paraibuna, rio Paulista homônimo ao outro rio 
também chamado Paraibuna que nasce em Minas Gerais, que tem o Rio Preto como seu afluente, 
rio que demarca a divisa do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Antônio, Narração da viagem, 227. 
16

 Antônio Knivet, Narração da viagem… 372.  
17

 Antônio Knivet, Narração da viagem… 228. 
18

 Márcia Malheiros, Homens da Fronteira: Índios e Capuchinhos na Ocupação dos Sertões do 
Leste do Paraíba ou Goytacazes, século XVIII e XIX. (Tese de Doutorado, UFF, 2008), 54. 
19

 Maria Regina y Celestino Almeida, Metamorfose Indígena: Identidade e Cultural nas Aldeias 
Coloniais do Rio de Janeiro, administração das aldeias (Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001): 
59-60. 
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Cronistas e Suas Múltiplas Visões 
 
 Analisando a descrição dos Puri feita pelos cronistas, percebemos a existência de 
várias vozes dissonantes sobre o assunto, indicando as múltiplas visões desses viajantes, 
muitos deles naturalistas estrangeiros que estiveram em diversas regiões da Província do 
Rio de Janeiro e áreas vizinhas no século XIX. Há descrição sobre os índios Puri na 
narrativa de Maximiliano Alexandre Philipp Wied Neuwied, por exemplo: 
 

 
Mapa II 

Provável localização das nações indígenas do Vale do Paraíba  
segundo Antônio Knivet no final do século XVI20 

                                                 
20

 Provável localização das nações indígenas do Vale do Paraíba segundo Knivet no final do século 
XVI. Mapa desenvolvido pela Professora Regina Kátia Rico Santos Mendonça. Regina Rico Santos 
Mendonça Escravidão Indígena no Vale do Paraíba: exploração e conquista dos sertões da 
capitania de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, século XVII (São Paulo: Literasas Editora, 
2014), 61. 
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Cinco homens e três ou quatro mulheres, com os filhos, aceitam o convite 
para se chegarem a nós. Eram todos baixos, não tendo mais de cinco 
pés e cinco polegadas de altura; em geral, homens como mulheres, eram 
robustos e de membros musculosos

21
.  

 
 Wied Neuwied demonstra em seu livro uma visão exótica dos Puri. Apesar de 
serem robustos, esses índios possuíam baixa estatura, descrição reforçada pela seguinte 
nota do autor: “Entre as tribos da costa oriental que eu vi, considero os Puri de mais baixa 
estatura”22. Em sua viagem, o príncipe Maximiliano, em outro episódio, ratifica a descrição 
dos índios Puri:  

Os homens eram, de modo geral, entroncados, baixotes e, não raro, 
bastante musculosos; cabeça grande e redonda; rosto largo, maçãs 
quase sempre muito salientes; olhos negros, pequenos e algumas vezes 
oblíquos; nariz curto e largo, dentes muito brancos; alguns, porém, eram 
de compleição mais delicada, pequeno nariz aquilino e olhos muito vivos, 
de expressão às vezes agradável, mas em geral grave, sombria e 
desconfiada, obscuridade pela fronte abaulada. (...) Eschwege dá como 
traço dos Puris a pequena estatura dos indivíduos do sexo masculino: 
devo confessar que nenhuma diferença nesse particular observei entre 
eles e as outras tribos (...)

23
. 

 
Maximiliano procura, nesse trecho de seu trabalho, elaborar uma descrição dos 

Puri que teve contato, a partir de uma análise minuciosa de sua aparência na Capitania 
do Rio de Janeiro. Podemos perceber que Maximiliano não faz nenhuma observação 
diferente, de outros momentos de seu trabalho, no que diz respeito à verificação da 
estatura dessa etnia, já que nesse fragmento também descreve os Puri como índios de 
pequena estatura, isto é, mais baixos em relação a outros grupos étnicos. Porém, na 
mesma citação acima, ele utiliza os apontamentos de Eschwege, reafirmando a baixa 
estatura dos Puri, no entanto, esse viajante observa que não existe nenhuma diferença 
entre outras tribos em relação aos Puri no que diz respeito à estatura dessa etnia.  
Eschwege busca uma generalização que diverge dos demais cronistas do século XIX, que 
observam os Puri, em relação às demais etnias, possuidores de uma estatura inferior. 
Não devemos esquecer que todas essas observações estão arraigadas de conceitos 
oitocentistas que são perceptíveis nas narrativas de outros viajantes, o que não poderia 
ser diferente.      

 
 Porém, salvo Eschwege, a pequena estatura em relação a outros etnônimos 
parece, a princípio, ser um consenso entre esses memorialistas oitocentistas e do começo 
do século XX, como é o caso de Teodoro Sampaio, que – em seu trabalho “O Tupi na 
Geografia e no verbete Puri” – procura definir etimologicamente que Pury “corresponde a 
por-î, gentinha, povo miúdo, fraco, de pequena estatura; nome de tribus selvagens de 
fraca compleição” que se localizava no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.  
 

Para Métraux “o nome Puri era uma designação depreciativa concedida a eles 
pelos Coroados” 24. Freire e Malheiros também concordam com essa origem do nome Puri  

                                                 
21

 Maximiliano Alexandre, Philipp Wied-Neuwied: Viagem ao Brasil (São Paulo: Coleção Brasiliana, 
Ed. Nacional, 1940), 106. 
22

 Maximiliano Alexandre, Viagem ao Brasil… 107. 
23

 Maximiliano Alexandre, Viagem ao Brasil… 108-109. 
24

 Alfred Métraux, “Les Indiens Waitaca”, Journal de la Societé dês americanistes, num 21 (1929): 
523. 12 de julho de 2015. https://www.Etnolinguistica.wdfiles.com/local-files/biblios% 3Ametraux-
1929-waitaka/metraux_1929_waitaka _perse e.pdf. Acesso: 12/07/2015.  
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como uma designação pejorativa dada pelos Coroado, como afirma Métraux. Além disso, 
a descrição etimológica de Teodoro Sampaio reforça o que Bessa Freire e Márcia 
Malheiros vêm pontuar:  

 
O nome Puri é uma designação pejorativa dada a eles pelos Coroados. 
Os Puri, Telikong ou Paqui estavam divididos em pelo menos três sub-
grupos: Sabonan, Uambori e Xamixuna, que ocupavam um território na 
área do rio Paraíba e Serra da Mantiqueira. No séc. XVIII, antes de serem 
vendidos como escravos, foram estimados em mais de 5.000 índios. No 
séc. XIX, foram aldeados em São Fidelis e na Missão de São João de 
Queluz, registrando-se 655 índios Puri em Resende, em 1841. Em 1885, 
Ehrenreich localiza remanescentes Puri no baixo Paraíba

25
. 

 
Não obstante, os Puri também eram chamados de Telikong ou Paqui, porém não 

encontramos nenhum registro que mostre como esses índios se autodenominavam na 
região do Vale do Paraíba e na serra da Mantiqueira. Dessa forma, o “Puri” foi a 
denominação que se generalizou e passou a representar essa etnia. Porém, podemos 
presumir que eles possuíam outra forma de se autodenominar, pois acreditamos que 
esses índios não adotariam uma expressão pejorativa para denominar a sua etnia, no 
entanto não podemos afirmar que outros nomes como Telikong ou Paqui fossem a forma 
que esses índios designavam a si mesmos.  

 
O fragmento também nos remete à impressão de que o povo Puri era uma etnia 

possuidora dos mesmos atributos físicos das demais etnias que viviam na capitania do 
Rio de Janeiro nos séculos XVIII e XIX. Porém, existem diversas descrições físicas para 
os índios Puri, mas a designação, possivelmente pejorativa, foi a que acabou se 
generalizando principalmente entre os memorialistas do século XIX, pontuando os Puri 
como frágeis e pequenos. Em certa medida, percebemos, mais uma vez, como eram 
divergentes os apontamentos desses memorialistas quando o assunto eram as ações 
descritivas dos índios Puri, mostrando as múltiplas visões que esses viajantes tinham, da 
sua perspectiva de homem branco dito “civilizado”. A partir da comparação entre alguns 
dos relatos desses viajantes, podemos observar descrições como as de Spix e Martius 
que, segundo Reis, se referem aos índios Puri como “de porte acaçapado”26.  

 
Fazendo uma referência aos Puri de Valença, Manuel Aires Casal os descreve da 

seguinte forma: “(...) considerável aldeia de Valença com uma ermida de Nossa Senhora 
da Glória, que serve de matriz ao povo que habita, composto de quatro hordas de 
indígenas cristianizados: Puri, que são pequenos como nas outras partes (...)”27. No 
Espírito Santo, Casal ratifica seus apontamentos, referindo-se aos Puri que dominaram a 
parte   central   e   ocidental  da  provincia  e  na  região  costeira,  como  índios  de “corpo  
apoquentado; mas valorosos velhacos e pérfidos”28. Sobre a visão de Manuel Aires Casal, 
os “Gentios Puri” estão relacionados ao estudo zoológico da região, portanto utiliza o 
contexto oitocentista defendido por  alguns  memorialistas  de  analisar  os  Puri  por  essa  

 

                                                 
25

 José Ribamar; Bessa Freire e Marcia Malheiros, Aldeamentos Indígenas do Rio de Janeiro (Rio 
de Janeiro: EDUERJ, 2010), 61-62. 
26

 Paulo Pereira dos Reis, O Indígena Do Vale Do Paraíba: Apontamentos Históricos Para Os 
Estudos Indígenas Do Vale Do Paraíba Paulista E Regiões Circunvizinhas (São Paulo: Governo Do 
Estado De São Paulo, 1979), 68. 
27

 Manoel Aires do Casal, Corografia Brasílica ou Relação Histórica-Geograficado Reino Brazil  
(Rio de Janeiro: Impressão Regia, 1817), 219. 
28

 Manoel Aires do Casal, Corografia Brasílica… 210. 
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ótica científica e não utilizando princípios científicos dentro da visão antropológica que se 
firmava e ganhava impulso como ciência no século XIX.    

 
 Joaquim Norberto de Souza Silva resume sua análise dizendo que os índios Puri 
“são pequenos na estatura, de cor morena e valorosa, se bem que pérfidos na guerra”29.  

Joaquim Norberto também confirma a baixa estatura dos Puri e procura fazer uma rápida 
descrição dessa etnia. Além disso, faz uma menção sobre sua relação com as guerras, 
referindo aos Puri como “traiçoeiros” ou “desleais”. A descrição assinalada por Norberto 
de Silva e Souza nos parece também uma posição depreciativa, bem como a de Aires 
Casal, que reafirma a tendência oitocentista de classificar os Índio Puri como “bravos”. 
Spix e Martius utilizam também a expressão “índios bravos” como Índio “totalmente 
selvagem e incivilizado”30. É dessa mesma forma que descreve o cronista alemão Wilhelm 
Eschwege ao narrar sobre os Puri como “índios geralmente muito baixos”31 e relaciona 
esse nome à sua índole propensa a rixas e brigas32. Nesse ponto, devemos reafirmar que 
os Puri, por falar uma língua diferente da Língua Geral, estavam relacionados, como 
outras etnias do sertão, como os chamados “índios bravos”, é assim portento, 
classificado, e que a priori eram chamados pelos colonizadores de tapuia. Apesar de 
esses autores terem dado uma aparente generalização descritiva ao relacionar os Puri, 
podemos presumir que havia uma grande heterogeneidade nas populações indígenas em 
vários aspectos, não se limitando apenas ao físico. Algumas dessas diferenças poderia 
ser fruto das contradições analíticas entre as diversas narrativas de cronistas e viajantes, 
inclusive confundindo-as no momento de classificá-las, como ocorrera com os Coroados, 
quando Von Spix faz as seguintes considerações: 
 

É provável que esses remanescentes índios, que habitam ao longo da 
costa, pertencem a várias tribus, cujos nomes são parcialmente perdidos, 
porque e Português não distingui-los de cada outro, mas concedido a 
eles o nome comum de Coroados ou se desfez, por que eles usaram 
para cortar o cabelo a partir do meio da coroa, e usava apenas um círculo 
de cabelo em volta da testa

33
.  

  
E sobre o que assinala Spix, Norberto de Sousa Silva afirma que Coroado passou 

a se designar toda tribo que utilizasse um corte de cabelo característico, que lembrava 
uma coroa: “no Rio de Janeiro o nome de Coroado foi generalizado a todos os „selvagens‟ 
que se distinguiam pela maneira de cortar o cabello”34. O nome Coroado foi dado pelos 
portugueses, segundo Saint Hilaire aos índios que tinham o hábito de “cortar os cabelos 
no meio da cabeça, à maneira dos nossos sacerdotes, seja antes, de não conservar mais 
do que uma calota de cabelos, como fazem ainda hoje os Botocudos”35. Devemos 
ressaltar que, apesar da grande diversidade fruto da classificação confusa dos viajantes e 
cronistas do século XIX, os  Coroado  aos  quais  se  referem  são aqueles que eram 
linguisticamente  vinculados  ao  tronco  macro-jê,  como  vimos  já  nesse  trabalho, e que  

                                                 
29

 Joaquim Norberto de Souza e Silva, Memória Histórica das Aldeias do Rio de Janeiro, Revista do 

Instituto Histórico e Geográphico do Brazil – IHGB, Vol 3ª Série, Nº 14, (1852), 126. 
30

 John Baptist; Von Spix e Karl Fredrich Phillip Von Martius, Travel in Brazil, in the years 1817–
1820 (London. Longman, Hust, Rees, Orme Brown, and Green, 1824): 294. 
31

 Paulo Pereira dos Reis, O Indígena Do Vale Do Paraíba… 69.  
32

 Joaquim Norberto, Memória Histórica das Aldeias… 270. 
33

 John Baptist; Von Spix e Karl Fredrich Phillip Von Martius, Travel in Brazil, in the years… 294. 
34

 Joaquim Norberto, Memória Histórica das Aldeias… 126. 
35

 Auguste de Saint-Hilaire, Viagem às nascentes do Rio São Francisco, Belo Horizonte (São 

Paulo: Ed. Itatiaia, EDUSP, 1975), 28. 
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Marcelo Sant‟ana Lemos, que estudou essa etnia na região de Valença, também o 
classificou como da família Puri-Coroado, proposto por muitos outros pesquisadores 
assinalados neste trabalho.  

 
Esse aspecto remete às impressões do estudioso Von Martins, que verificou em 

seu trabalho que os índios brasileiros apresentavam uma grande diversidade de 
caracteres físicos: “[...] alguns altos e baixos, esbeltos e corpulentos, vermelhos 
acobreados, amarelados e até brancos, com pouca barba ou se constantemente não a 
depilam, apresentam-na regulamente basta” (ID., 1979, p.61). O estudioso, apesar de 
afirmar a existência de diversidade física, junto com o pesquisador Von Spix, que também 
teve contato com os Puri, Coropó e Coroado, generalizaram suas descrições 
antropológicas, tornando-as abrangentes36. Assim, os ditos naturalistas, em suas viagens 
pelo Brasil, procuraram detalhar a abrangência dessas etnias: “Os índios são baixos ou 
de estatura mediana; os homens têm quatro a cinco pés de altura, as mulheres em geral, 
pouco mais de quatro pés; todos têm corpos robustos, largos e acaçapados”37. Discrição 
que não foge do que foi identificado nos apontamentos de outros naturalistas. No entanto, 
Spix também faz referência à constituição física das mulheres Puri, o que é algo de 
grande importância, já que essa não era a preocupação de muitos naturalistas que 
viajaram pelos sertões, o que é hoje a região Sudeste. Sobre a descrição física dos Puri 
Spix também assinala: “Só raramente, se acha entre êles alguns de estatura alta, esbelta. 
Têm espáduas largas, pescoço curto e grosso. [...]”38.  Outro naturalista alemão, Georg W. 
Freireyss -viajante entre os anos de 1814 e 1815 à região das Minas Gerais, onde deixou 
um manuscrito com 91 páginas, no qual fazia relatos sobre os índios Puri, Coroado e 
Coropó próximos a São Batista, um presídio em Minas Gerais-, fez várias observações 
com grande riqueza de detalhes para essas etnias: 

 
[...] Os índios, em geral, são de estatura pequena; a cor é um amarello 
pardo - não cor de cobre como se costuma contar; o cabello é liso e 
preto; o olho é um pouco obliquo, de uma cor negro-bruma e, os ossos 
sygomatico salientes constituem caráter essencial. O seu corpo não é 
avantajado porque parte inferior do tronco e de ordinário grosso, as 
pernas finas e a cabeça grande. São tidos como imberbes porque 
extirpam cuidadosamente todos os pellos que apparecem e [...] tem 
sempre menos barbas e pellos do que os portugueses.[...]

39
. 

 
Freireyss narra o encontro com três tribos: uma de “Coroados com cerca 2000 mil 

pessoas morando em residências fixas; outra de Puri, com aproximadamente 500 
membros e outra de Coropós, com 200 índios localizados as margens do rio Pomba, um 
afluente do rio Paraybuna”40. O Naturalista pontuou o ódio em que viviam essas 
comunidades em relação ao homem branco, fazendo severas críticas  ao  tratamento  que  
 

                                                 
36

 Esses naturalistas generalizaram essas etnias “pelo menos em seus traços predominantes aos 
indivíduos dos subgrupos acima apontados”. John Baptist, Von Spix e Karl escreveram: “Todos os 
índios que chegaram a conhecer aqui (M. G.), das tribus dos Puris, Coropós e Coroados pouco se 
diferençavam entre si na conformação do corpo e nas feições”. John Baptist e Karl, Travel in 
Brazil... 67.  
37

 Auguste de Saint-Hilaire, Viagem pelas províncias de Rio de Janeiro e Minas Gerais (São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1938), 345 
38

 Auguste de Saint-Hilaire, Viagem pelas províncias, 345. 
39

 Georg Wilhelm Freireyss, “Viagem pelo interior do Brasil nos annos de 1814-1815”, Revista 
Histórico e Geográfico de São Paulo, Vol: XI (1906): 336. 
40

 Georg Wilhelm, Viagem pelo interior do Brasil… 239. 
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era dado por eles aos índios. Outra comparação que Freireyss fez entre os Puri e 
Coroado foi destacar que aqueles eram sempre mais fortes que estes41. 

 
 Analisando esses autores e cronistas, foram encontradas algumas divergências, 
fato muito natural, pois -encarando tais divergências como um reflexo da observação que 
possui estreita ligação com o arcabouço cultural de cada um desses cronistas 
oitocentistas, como foi pontuado- influência na forma de observar o outro, e nesse caso o 
outro é o índio Puri.  Além disso, não se deve esquecer que se trata do estudo de uma 
nação que foi “oficialmente dada como extinta”, e pela qual há uma carência muito grande 
de registros. Por isso, o diálogo com essas fontes para a análise e para a busca de maior 
precisão do comportamento dos Puri é uma tarefa um tanto quanto complexa, apesar de, 
no século XX, ter ocorrido grande avanço nas pesquisas historiográficas, antropológicas, 
linguísticas e arqueológicas, trazendo um novo panorama à observação do universo 
sociocultural indígena42. Essas divergências podem ser vistas nos apontamentos de 
Manuel Martins do Couto Reys, engenheiro militar que percorreu várias regiões dos 
“Sertões” da capitania do Rio de Janeiro. Reys descreve os Puri da seguinte forma: “são 
estes índios assas corpolentos, audazes, destemidos, vigilantes, e de máximas muito 
atraiçoadas, inclinados a toda a desumanidade, dando morte a qualquer vivente que 
encontrão, seja ou não irracional, ainda que os não ofendão”43. Couto Reys contradiz a 
maioria das descrições de outros observadores ao relatar a condição física corpulenta dos 
Puri. Podemos pensar na possibilidade de erro, devido a tanta controvérsia e pela 
carência de fontes. Assim, não podemos afirmar que os chamados Puri do Vale do 
Paraíba, mais especificamente os da região de Campo Alegre, seriam os mesmos, apesar 
de pertencerem ao tronco macro-jê de outras regiões que margeavam o Rio Paraíba. Ou 
ainda, poderíamos conjecturar que o termo Puri poderia ser uma forma geral aplicada aos 
índios que viviam nessa região. Joaquim Norberto de Sousa Silva vai mencionar Puri 
como “Senhores de vastos Sertões”44, que não tinham as características dos Coroado e 
Coropó, mas falavam a língua do tronco macro-jê, nos setecentos e oitocentos. Alguns 
cronistas e viajantes que andaram pelo interior da província do Rio de Janeiro 
descreveram esses índios por meio de imagens, como foi o caso de Jean-Baptiste Debret 
(1768-1848) no início do século XIX. 

 
Cronistas e as imagens dos Índios Puri 
 

Debret, pintor da “Missão Artística Francesa”, procurou demonstrar em suas 
pinturas e relatos o cotidiano do Brasil Joanino, em seu livro Viagem Pitoresca e Histórica 
ao Brasil -relevante trabalho dentro do contexto oitocentista-, cenas de índios 
interpretando  o  que  seria  uma  condição  exótica  para a época, com atitudes “bravas” e  

                                                 
41

 Georg Wilhelm “Freireyss, Viagem a várias tribos de selvagens na Capitania de Minas Gerais; 
permanência entre elas, discrição se seus usos e costumes”, Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo – IHGB, Vol: VI (1902): 350. 
42

 Malheiro observa que: [...] este esforço conjunto é quase sempre insuficiente quando o 
pesquisador se propõe a refletir sobre índios considerados extintos. Grande parte da produção 
etnológica no século XX fundamentou-se em pesquisa de campo, em “índios de carne e osso”, 
estando calcada na premissa do presente etnográfico, desvalorizando, muitas vezes, trajetórias 
históricas em suas interpretações acerca dos povos indígenas. Nesta conjuntura, “índios de papel”, 
presentes apenas em registros históricos, não pareciam lá muito interessantes. Márcia Malheiros, 
Homens da Fronteira... 91. 
43

 Manuel Martins, do Couto Reys, Manuscrito (Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado Rio de 
Janeiro), 72. 
44

 Joaquim Norberto, Memória Histórica das Aldeias… 126. 
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“selvagens” e ao mesmo tempo “mansas” e civilizadas”. Em certa medida, Debret 
reproduziu a ideia do homem europeu no começo do século XIX, devendo perdurar por 
todo esse século, o que demonstra o trabalho de Marco Morel cujo título “Exótico e 
Exato”, em que “índios vivos [...], expostos como um zoológico humano”45 eram uma das 
atrações da Exposição Antropológica Brasileira, inaugurada na cidade imperial do Rio de 
Janeiro, em 29 de julho de 1882”46. Portanto, “exóticos” o bastante para despertar a 
curiosidade dos visitantes, mas “selvagens” o suficiente para serem expostos como em 
um zoológico, onde se expõem animais e não seres humanos. Podemos perceber, por 
meio da figura e do texto explicativo, que a imagem reporta um grupo de índios 
“civilizados”: Botocudo, Puri, Maxacali e Pataxó. A representação da cena é feita de forma 
sombria de uma floresta nebulosa com índios em torno de fogueiras, assando algum 
animal, que parece ser um macaco -muito consumido pelos índios, principalmente os 
Puri- ou talvez um tatu. Traz ainda aspectos dicotômicos, visto que existem expressões 
para os critérios oitocentista que representariam o caráter de selvageria, como analisa 
Celestino Almeida: “a prancha 10 apresenta um ambiente de floresta escura e 
esfumaçada com fogueiras em torno das quais índios nus, com expressões rancorosas ou 
apáticas, alguns com botoques nos lábios, assam pedaços de carne”47.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagem I 
Índios Civilizados – Botocudos, Puris, Maxacalis e Pataxós48 

 

                                                 
45

 Morel Marco, “Entre o Exótico e o Exato”, Revista de História num 1 (2007)  20 de Abril de 2014. 
http //: www. revistahistoria.com.br/seção/artigos/entre-o-exotico-e-o-exato 
46

 Morel Marco, Entre o Exótico e o Exato… 1. 
47

 Maria Regina y Celestino Almeida. Metamorfose Indígena… 12 
48

 Jean Baptiste Debret. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Imagem: Índios Civilizados- 
Botocudos, Puris, Maxacalis e Pataxós (São Paulo: EDUSP, Tomo I, 1989). 
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Na imagem também é ressaltada a forma voraz como um dos Índios come a carne. 

Valéria Lima observa e comenta o tamanho do osso nas mãos do Índio que o consome, 
levantando a possibilidade da imagem sugerir a prática do canibalismo49, muito embora o 
texto explicativo da pesquisadora se refira à imagem como sendo de homens “civilizados”, 
ou como Índios “civilizados” e, portanto, dicotômico, pois ao mesmo tempo em que a 
imagem mostra uma visão sombria, surge a presença de aspectos suaves, como de uma 
criança, o que demonstra brandura, afetuosidade e tranquilidade com adultos, onde uma 
mãe amamentando seu filho e outra criança dormindo no ombro de uma índia minimiza a 
forma abrupta da cena demonstrando pontos de “civilidade”. Tudo isso reforça que Índios 
no século XIX mexiam com o imaginário de homens contemporâneos como Debret, que o 
levou a captação da imagem com essa perspectiva. 

 
O trabalho de Debret nos remete a uma visão do autor a partir do critério da 

língua, já que esses índios não eram falantes da Língua Geral e, dessa forma, chamados 
de “bravos”. Sobre essa classificação índio “bravo” ou “brabo” – nas duas formas 
semânticas representadas, são encontradas em várias fontes oitocentistas – e, como 
vimos, é uma definição dada a partir do princípio “civilizador” defendido pelo homem 
branco a qualquer índio dos sertões, não falante da Língua Geral. Portanto, eram aqueles 
índios que não se subordinavam, que fugiam e se embreavam na floresta, como também 
aqueles que, nesse momento, conflitavam e confrontavam o colonizador ou nunca tinham 
sido contatados. Sobre essa temática, Malheiros afirma: 

 
Em relação às aldeias criadas ao longo do litoral desde XVI, o mote, 
sobretudo no século XIX, era classificar os índios que ali viviam como 
civilizados, caboclos aculturados que dispensavam qualquer tratamento 
especial ainda garantido por lei aos índios, os direitos sobre suas terras. 
De outro lado, a detecção de “índios brabos” e soltos pelo sertão 
instigava um discurso sobre a necessária intervenção da mão 
“civilizadora” da “sociedade civil” sobre eles, instituindo-se, a partir de 
então, religiosos, militares e particulares na tarefa de contratá-los e 
“civilizá-los”

50
. 

 
 Em seus apontamentos, Malheiros ressalta que, em 1767, o sargento-mor Manoel 
Vieyra Leão viajou pelo interior, chamando o índio classificado como “solto” pelos sertões 
de “índio brabo” e seu território como sertões. Nesta parte do presente trabalho, será 
abordada apenas a suposta “ferocidade” identificada por alguns desses viajantes em 
relação aos índios do interior da capitania, sobretudo os Puri. Segundo Malheiros, 
interpretando os apontamentos de Vieyra Leão, o mundo “selvagem” sobrevivia às bordas 
da “civilização”51.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49

 Valéria, J. B. Lima, Debret Historiador e Pintor (Campinas: Editora da UNICAMP, 2007), 260. 
50

 Márcia Malheiros, Homens da Fronteira… 39. 
51

 Márcia Malheiros, Homens da Fronteira… 39. 
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Imagem II 

“A Cabana dos Puri” 
Autor: Maximiliano Alexandre Philipp Wied-Neuwied52 

 
Retornando ao imaginário sobre o índio, observando a imagem II, há um desenho 

deixado por Maximiliano Alexandre Philipp Wied-Neuwied, em seu livro Viagem ao Brasil, 
nos anos de 1815-1817, que representa bem a visão desse cronista. Trata-se da 
representação de um casal na sua choça, que era chamada de cuari, e mostra o dia a dia 
dos Puri, bem afastado de seu aspecto “selvagem e bravio”, que tanto despertou o 
imaginário do colonizador nos setecentos e oitocentos. Podemos observar nesta imagem 
um índio deitado numa rede – legado cultural indígena –, a mãe cuidando do que parece 
ser seu filho (sambee na língua Puri), uma fogueira (poté) com a caça assando, tendo 
esta a aparência de um macaco, que por sinal, era muito apreciado pelos Puri. Uma cena 
bem bucólica e aparentemente tranquila53.  

 
Observando a imagem, podemos também constatar que o índio que descansa 

deitado na rede enquanto a mulher cuida do filho nos parece traduzir a cultura dos Puri a 
partir da importância da mulher, que realiza várias atividades bem definidas. Segundo 
Paulo   Pereira   Reis,   a   divisão   do   trabalho “fundamentava-se na diferença de sexos,  

 

                                                 
52

 Maximiliano Alexandre Philipp Wied-Neuwied, Viagem ao Brasil… 72. 
53

 Maximiliano Alexandre Philipp Wied-Neuwied, Viagem ao Brasil… 98. 
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compreendendo aos homens a confecção de armas, caça e guerra, e as mulheres as 
colheitas (frutos e raízes) e a manutenção de utensílios e vasilhas, como louça e cesto”54, 
o que não seria muito diferente em relação a outros grupos étnicos. Outro dado 
interessante na imagem II é a transmissão do aspecto humano desses índios, muitas 
vezes negligenciados nos documentos oficiais e mesmo em muitos relatos de outro 
cronista que descreve o índio como “selvagem”, “violento” e muitas vezes “antropófago”, o 
estereótipo do “índio bravo”, que não falava a Língua Geral. Em uma análise feita dentro 
de um contexto eurocêntrico, não só dos índios Puri, mas também para com os demais 
grupos étnicos que habitavam as terras dos sertões, isso inevitavelmente entra no campo 
do poder simbólico de Bourdieu: “uma forma transformada e legitimada de outras formas 
de poder”55. 

 
Voltando a observar a imagem, sobre a alimentação dos Puri podemos ressaltar 

dois episódios narrados também por dois cronistas do século XIX, um deles narrado por 
Ida Pfeiffer. Ao cear com os Puri da Serra da Flecheira, Pfeiffer, em 1846, em uma típica 
refeição Puri que mostra as várias interpretações sobre o modo de vida e a cultura do 
Índio, em especial dos Puri, relata: 

 
Os meus hospedeiros prepararam o macaco e os papagaios, 
atravessando-os com espetos de madeira e assando-os no fogo, Com 
visitas a fazerem a refeição bem gostosa, eles puseram ainda no carvão 
mais algumas espigas de milho e alguns tubérculos. Em seguida, [...] 
partiram o macaco assado com a mão em várias partes, [...] Além de 
papagaio, milho e tubérculos, puseram tudo na minha frente [...] achei 
absolutamente delicioso

56
. 

 
No entanto, o outro episódio narrado pelo Príncipe Maximiliano informa que os 

índios “ofereceram-nos diversos pedaços mal assados desses animais [...]. Era com efeito 
repugnante! Sobretudo porque assaram a caça com pele, que ficava, assim, esturricada e 
preta”57. É interessante as diferentes notas dos dois viajantes sobre a mesma alimentação 
oferecida pelos Índios Puri, cuja observação feita por ângulos diferentes, só irá aguçar o 
imaginário dos europeus e dos colonizadores que viveram no século XIX, contribuindo 
para diferentes imagens e modos de pensar. 

 
Porém, o que mais mexeu com o imaginário do colonizador foi, sem dúvida, a 

antropofagia, relatado por alguns memorialistas como sendo uma prática dos Puri. Sobre 
essa temática, Malheiros58 atribui a Knivet, no século XVI, em suas observações feitas a 
partir de sua experiência no convívio com essa etnia como o primeiro viajante a relatar de 
uma suposta cultura antropofágica dos Puri. Assim como o Príncipe Maximiliano, que – 
em sua estada no Rio de Janeiro e províncias próximas, no início do século XIX, afirma 
ter estado em contato com essa etnia – fez as seguintes observações sobre a suposta 
antropofagia do que, segundo o autor, se tratava dos índios Puri:  

 
 

 

                                                 
54

 Paulo Pereira dos Reis, O Indígena Do Vale Do Paraíba… 80. 
55

 Pierre, Bourdieu, O Poder Simbólico (Lisboa: Difusão Editorial Ltda, 1989), 15. 
56

 Ida Pfeiffer, Eine Frauenfarhrt un die Welt. Reise Von nach Brasilien, Chili, Otahaiti, China, Wien, 
Ost-Indien, Persien und Kleinasten (Wien: Carl Gerold, 1850), 47. 
57

 Ida Ppfeiffer, Eine Frauenfarhrt un die Welt… 109. 
58

 Márcia Malheiros, Homens da Fronteira: Índios e Capuchinhos na Ocupação dos Sertões do 
Leste do Paraíba ou Goytacazes, século XVIII e XIX. (Tese de Doutorado, UFF, 2008), 125. 
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Dizem que os Puri devoram [...] por vingança, carne humana; [...]. Os 
portugueses do Paraíba afirmam, sem discrepância, que os Puris comem 
a carne dos inimigos mortos, e, realmente, parece haver alguma verdade 
nessa afirmativa, como veríamos depois, mas jamais nô-lo confessaram. 
Quando lhes fizemos perguntas a respeito, responderam-nos que só os 
Botocudos tinham esse costume

59
.  

 
 As observações de Wied-Neuwied nos deixam a impressão de que esse viajante 
tenta obter dados que venham reforçar um hipotético costume antropofágico dos Puri. 
Nesse caso, devemos tomar cuidado com o valor etnográfico desse memorialista 
oitocentista, no que se refere aos relatos por ele colhidos em algumas regiões de sertões, 
que busca afirmar que esses índios teriam práticas antropofágicas como transcorre no 
fragmento. Chamamos atenção sobre isso por se tratar de um costume não evidenciado 
por nenhum documento, ou apontamentos oficiais eclesiásticos, muito menos relatos de 
outros viajantes, salvo o que conjecturou Knivet em um momento em que acreditava que 
seria devorado pelos Puri, fato que não se concretizou60. Além disso, devemos considerar 
que tais afirmações foram feitas pelos colonos luso-brasileiros que estavam na qualidade 
de inimigos dos Puri. Portanto, não há subsídios documentais que possam confirmar tal 
indício, muito menos na literatura histórica e etnológica. No entanto, Wied-Neuwied 
credita os Puri de serem os causadores desse ato diante da afirmativa dos colonos que 
viviam nessas regiões interioranas, não levando em conta o que índios Puri contactados 
relataram, ao negar terem esse costume e apontado os Botocudo como os índios que 
realizavam atos antropofágicos. A preferência de Maximiliano pela versão dos 
portugueses não é nada que possa nos causar estranheza, ao levarmos em conta que 
estamos falando de um episódio que se passa em contexto oitocentista.   
 

Por sua vez, sobre o episódio da fazenda de Muribeca -que foi construída por 
jesuítas, em uma área cortada pelo rio Itabapoana, no sul da província do Espirito Santo, 
que se estendia até o norte de província do Rio de Janeiro61, o príncipe Maximiliano Wied-
Neuwied aponta: 

As grandes florestas das cercanias de Muribeca são habitadas por Puri 
nômades que nessas paragens e na extensão de um dia de jornada para 
o norte, se mantêm hostil. Supõe-se, não sem razão, serem os mesmos 
que viviam amistosamente com os colonos perto de São Fidelis. Havia 
pouco, em agosto, mês que precedera o da nossa visita, atacaram os 
rebanhos da fazenda, à margem do Itabapoana e mataram por maldade, 
trinta bois e um cavalo e um rapazote negro [...] foi morto, e, segundo 
afirmam assado e devorado. Acham que eles separaram os braços, as 
pernas e a carne do corpo, levando-os consigo: porque, pouco depois, 
encontraram no local a cabeça e o tronco descarnado do negrinho

62
. 

  
Nesse relato, Wied-Neuwied assinala atos violências praticadas e atribuídas aos 

índios Puri, sendo esses acusados de ataques à fazenda que se encontravam às 
margens do rio Itabapoana. Índios que se refugiaram posteriormente na floresta, sendo 
também apontados como causadores da morte de um negro que, segundo o autor, teria 
sido assassinado, esquartejado e devorado pelos índios nas proximidades da Fazenda 
Muribeca, que se acredita serem os mesmos que vivam na região  de  São  Fidelis.  Wied- 
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 Antonio Knivet, Narração da viagem que, nos annos de 1591… 
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 Serafim Leite, História da companhia de Jesus no Brasil (Rio de Janeiro: Instituto Nacional do 
livro, 1945), 153. 
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 Maximiliano Alexandre Philipp Wied-Neuwied, Viagem ao Brasil… 126. 
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Neuwied relata mais um episódio que tenta afirmar a possibilidade de práticas 
antropofágicas dos Puri numa região entre as províncias do Rio de Janeiro e o Espírito 
Santo.  
 

O príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied também ressalta que, posteriormente, 
foram achados as mãos e os pés de vítimas de antropofagia, que teriam sido assadas e 
roídas, observando ainda as marcas dos dentes63. Nesse episódio, o Príncipe observa a 
declaração do “feitor”, que segundo o autor estava sujeito a ataques dos índios, 
demonstrando um “profundo ódio” pelos Puri64.  

 
  Um dado que devermos considerar, e que Wied-Neuwied não levou em conta, é 
que na região de Muribeca havia registro de conflitos entre colonizadores e botocudo, 
assim como em vários outros pontos da província do Espírito Santo. Conflitos que nessa 
província atingiram proporções, e que segundo o historiador Marco Morel, esses “ataques 
dos índios botocudos ainda puseram seriamente em risco o Espírito Santo até meados da 
década de 1820”65. No entanto, na região de Muribeca, teve o seu “ponto máximo no 
decorrer de 1824 em função da ação decisiva da Diretoria do Rio Doce para fixá-los em 
aldeamentos”66. Como o Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied esteve no Brasil entre os 
anos de 1815 a 1817, podemos presumir que esses conflitos entre colonizadores e 
Botocudo já ocorriam na região de Muribeca, chegando ao seu período de maior tensão 
nos anos de 1824, como afirma a fonte abaixo: 
 

É do meu dever certificar a V. E. que os Botocudos que infestaram a 
sobredita fazenda da Muribeca não se retiram dela enquanto não lhe forem 
restituídos os filhos e uma parte dos mesmos Botocudos levados com 
violência e traição [...].

67
  

 
Nesse trecho, a fonte mostra como era aguda a relação do colono com o índio 

nessa região, especialmente com os Botocudo, tido com índios “selvagens” e praticantes 
da “antropofagia”, que sofreram uma avassaladora e brutal intervenção da Coroa em 
vários pontos do Espirito Santo e províncias próximas. Por sua vez, a coroa portuguesa 
passou a tratar os Botocudo com mais violência a partir da chegada da família real no 
Brasil em 1808, portanto bem antes dos registros do Príncipe Maximiliano de Wied-
Neuwied, o que reforça a nossa tese de que conflitos com os Botocudo já ocorriam nas 
cercanias Muribeca nos anos dos apontamentos de Wied-Neuwied.  Não podemos deixar 
de salientar que a suposta prática antropofágica dos Botocudo vem contribuir para se 
decretar a chamada guerra justa contra esses índios. Sobre essa questão, Vânia Moreira 
assinala: 

Carta régia de 13 de maio de 1808, do príncipe regente dom João, que 
não só decretara guerra ofensiva contra os botocudos do rio Doce, mas 
também reintroduzira o cativeiro dos índios por dez anos, ou enquanto 
durassem a “atrocidade e a antropofagia” entre eles.

68
 

                                                 
63

 Maximiliano Alexandre Philipp Wied-Neuwied, Viagem ao Brasil… 126. 
64

 Maximiliano Alexandre Philipp Wied-Neuwied, Viagem ao Brasil…126. 
65

 Marco, Morel. Cinco imagens e múltiplos olhares. 102. 
66

 Franciele Aparecida Marinato, “Nação e civilização no Brasil: os índios Botocudos e o discurso 
de pacificação no Primeiro Reinado”, Dimensões, Revista De História, Vol: 21 (2008): 54. 
67
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A chegada da família real trouxe um endurecimento de uma política indigenista, 

principalmente contra os Botocudo. E o que servia de argumento para justificar o 
endurecimento da coroa era atribuir um suposto comportamento “selvagem” e o não 
comprovado hábito antropofágico dado à etnia Botocuda. Sobre essa questão, Vânia 
Moreira assinala: “Não é demais insistir que a literatura histórica e etnológica não 
confirma a prática da antropofagia ritual entre os botocudos”69. A pesquisadora deixa claro 
que não existia comprovação de que os índios Botocudos possuíam tais práticas por uma 
simples razão: a de que esses registros tinham sido realizados pelos seus inimigos, que 
no caso eram os luso-brasileiros e os índios de etnias rivais70. No caso da ação da coroa 
portuguesa sobre os índios botocudo, foi um movimento que assume proporções 
comparadas aos grandes conflitos armados dentro do império luso-brasileiro. Sobre isso, 
Marco Morel assinala:  

 
Esta guerra contra os Botocudos, em sua mobilização de contingentes 
humanos, pela duração e, sobretudo, pela amplitude da área atingida (e 
de sua proximidade da Corte) pode ser colocada, em termos de 
importância, ao lado das outras guerras que o império luso-brasileiro 
praticou no território americano, como no Rio da Prata ao sul contra a 
Espanha e na Guiana (contra a França) ao norte

71
. 

 
O autor salienta que o interesse expansionista da coroa com o objetivo de ampliar 

e consolidar as novas terras de além-mar. Por sua vez, controlar as fronteiras internas e 
externas necessitava de ações que combatessem todos os adversários, entre eles os 
Botocudo72. Nesse caso, a afirmação da “violência” dada aos Botocudo e às suas 
supostas práticas “antropofágicas” por parte da coroa se tornam uma justificativa que vem 
legitimar a guerra ofensiva contra essa etnia, que, como vimos, não existe comprovação 
histórica nem etnológica.  

 
Portanto, ato antropofágico ou qualquer traço cultural nesse sentido não é 

comprovado nem entre os Puri e muito menos entre os Botocudo. Sobre as políticas 
indigenistas, esse tema será abordado com mais profundidade no próximo capítulo deste 
trabalho.   

  
 Retornando ao fragmento do Príncipe Wied-Neuwied, esse memorialista ressalta 

ainda que devem ser lembrados os maus tratos dos colonos aos “habitantes aborígines”, 
que no início da colonização foram os principais causadores dessas hostilidades. 
Segundo o autor, nos primeiros tempos, “avidez de lucros e a sede de ouro” fez com que 
os índios fossem tratados com crueldade, sendo inclusive considerados animais pela 
própria igreja73.  

 

                                                                                                                                                     
1808, enviada a Manoel Vieira da Silva e Tovar de Albuquerque, Palácio do Rio de Janeiro, em 21 
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Essa observação é deveras interessante para um viajante europeu do começo do 

século XIX, ao reconhecer que o avassalador processo de colonização e cobiça do 
homem branco atingiu negativamente os índios, sendo estes tratados com crueldade 
pelos colonizadores, levando dizimação de muitas etnias. No caso do Brasil, a ação 
colonizadora foi ainda mais devastadora nas tribos litorâneas, fazendo com que os índios 
dos sertões, como os Puri, adotassem uma postura arredia em relação ao homem branco. 
Entretanto, de acordo com o Príncipe Maximiliano sobre um depoimento de moradores:  

 
Que os Puris comam, às vezes, os corpos dos inimigos mortos, 
confirmam-no vários testemunhos dessa parte do país. O padre João, de 
São Fidélis, assegurou-nos que, viajando certa vez para o rio Itapemirim, 
encontrou, na selva, o corpo de um negro, morto pelos Puris, sem braços 
e pernas.

74
  

 
 Nesse fragmento, podemos observar que existe uma versão dada ao viajante 
sobre esse assunto relacionado à antropofagia dos Puri por alguns colonos e pelo Padre 
João de São Fidélis, que viviam na porção mais ao norte da província e próximo ao curso 
do rio Paraíba na Mesorregião Norte Fluminense. No entanto, devemos transcorrer que 
de forma alguma um corpo mutilado pode comprovar práticas antropofágicas, pois existe 
uma grande diferença entre morte e mutilação como efeito de um combate, ou feito com a 
intenção de abater psicologicamente o inimigo colonizador, provocando terror e medo. Já 
a prática antropofágica estava ligada a rituais religiosos, sendo um traço de algumas 
culturas indígenas. Florestan Fernandes, ao estudar os Tupinambá, salienta que esses 
índios “praticavam a antropofagia sob a forma ritual (apesar de alguns cronistas 
pretenderem insinuar o contrário), de modo que a ingestão da carne dos inimigos 
sacrificados possui a um significado simbólico e   mágico”75. Fernandes esclarece que a 
antropofagia tem um sentido metafísico de significação simbólica para a cultura 
Tupinambá, no entanto esse autor também ressalta o sentido social do ato de se sacrificar 
um inimigo, que transcende o significado místico e mágico dado a essa cultura a 
antropofagia:  

quanto à função do sacrifício, convém notar que o que interessa aqui é a 
função social que ele desempenhava graças à forma de sua integração na 
vida social dos adultos, ou seja, a função que ele preenchia em sua 
conexão específica de cotidianização diferenciadora do carisma

76
. 

 

  Florestan Fernandes procura demonstrar, em seu trabalho, a função social da 
prática antropofágica representada pelo sacrifício, e o que ela vem cotizar para a 
integração da vida social dos Tupinambá no seu cotidiano. O que podemos perceber é 
que os rituais de antropofagia eram envoltos de muita complexidade, em que de um lado 
estão presentes valores religiosos, já que “o próprio ato de „vingança‟ envolvia um 
compromisso sagrado”77. Porém, também reflete o status de ascensão social, tanto do 
jovem índio que atingia a sua posição de guerreiro quanto o guerreiro mais velho que 
buscava o aumento de seu poder e carisma, segundo a análise de Fernandes. 
 
 Esses relatos até aqui apresentados eram de regiões distantes de Campo Alegre, 
nas  quais  não  existe  nenhuma  incidência  e  depoimento,  mesmo  discrepante, de que  
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índios Puri dessa região ou de áreas vizinhas fossem adeptos da prática antropofágica, 
classificada como uma atitude de extrema “barbárie” dos ameríndios brasileiros pelos 
conquistadores portugueses.   
 
 No que diz respeito à fisionomia dos Puri, suas imagens foram retratadas de várias 
formas pelos viajantes, que procuraram representá-los a partir de sua visão do cotidiano e 
dos traços culturais desses Índios, traços esses que estão arraigados de princípios 
oitocentistas.  
 

Esses viajantes, cronistas e naturalistas tiveram sua presença aumentada de 
forma expressiva com a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808, e a princípio se 
dedicaram à questão das ciências naturais, mas posteriormente passaram a tecer 
importantes considerações políticas, culturais e econômicas da população das terras de 
“além-mar”, presença que continuou ocorrendo mais tarde ainda no novo Império 
brasileiro78.  

 
Porém, a partir de algumas imagens e representações feitas por esses homens, 

que tiveram contato com a etnia Puri, importantes aspectos foram levantados como foi o 
caso de Johann Moritz Rugendas, alemão que chegou ao Brasil em 1821 e dedicou parte 
de sua vida retratando a cultura brasileira, entre eles a imagem de índios Puri.  

 
Na sua obra Viagem Pitoresca ao Interior do Brasil de 1833, Rugendas elaborou 

importantes desenhos etnográficos que, apesar de conterem elementos estéticos, 
possuem também pretensões científicas e descritivas que podem traduzir suas 
impressões sobre a exuberância do povo brasileiro. Em seu trabalho, expresso em 
litografias, foram retratados os índios Puri, assim como negros, além de procurar 
representar cenas pitorescas da sociedade brasileira.  

 
 Sob a ótica de Rugendas, sua contribuição chega com a imagem do rosto dos 
índios Puri, de forma simples, sem se preocupar em retratar um determinado momento ou 
acontecimento do cotidiano dos indígenas.  
 

O autor limita-se a mostrar os rostos dos índios os retratando na forma de 
desenhos com traços singelos, mas com grande significado historiográfico e etnográfico, 
como demonstra a imagem III.  
 

Bem depois de Rugendas, chega ao Brasil Paul Max Alexander Ehrenreich, 
alemão natural da cidade de Berlim. Segundo o historiador Marcelo Lemos, fez algumas 
gravuras sobre os índios Puri, além de ter fotografado várias etnias em diversos pontos do 
Brasil, deixando uma vasta contribuição.  
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Imagem III 
Índios Puri no século XIX 79 
Johann Moritz Rugendas 

 
Podemos observar nesses diferentes registros dos pesquisadores da época que 

existiram múltiplos olhares, além de uma grande heterogeneidade nas populações 
indígenas em vários aspectos, não se limitando apenas ao físico. E, como já foi visto, 
algumas dessas diferenças poderiam ser fruto das contradições nas análises entre as 
diversas narrativas de cronistas, viajantes e naturalistas, confundindo-as no momento de 
classificá-las. 

 
Nesse aspecto, observamos impressões do naturalista Von Martins, que verificou 

em sua pesquisa que os Índios brasileiros apresentavam uma grande diversidade de 
características físicas: “(...) alguns altos e baixos, esbeltos e corpulentos, vermelhos 
acobreados amarellados e até brancos, com pouca barba ou se constantemente não a 
depilam, apresentam-na regulamente basta”80. 
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Imagem IV 
Índios Puri 

Paul Max Alexander Ehrenreich81 
 
Consideraçôes finais 
 
 Apesar das múltiplas visões que os viajantes tiveram dos índios Puri  da 
Capitania/Província e arreigados de conceitos de seu tempo, mas de grande importância 
para  O estudo dos Puri, no que diz respeito à sua origem, língua e descrição, partindo da 
visão dos memorialistas, isto é, dos viajantes, naturalistas e cronistas que estiveram na 
província do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba e na vasta região de Campo Alegre, do 
final do século XVIII até a última década do século XIX, remete a uma série de relatos, 
que embora sejam feitos, em certa medida, de forma heterogênea e muitas vezes 
contraditória, permitem conhecer um pouco desses índios. Apesar das lacunas que ainda 
devem ser preenchidas por novas pesquisas que venham surgir, produzidas por uma 
nova geração de pesquisadores, passaram a se identificar com os seus trabalhos sobre a 
etnicidade não só dos índios Puri, mas dos demais povos dos sertões que viveram 
afastados e resistentes à marcha colonizadora. 
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