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EDITORIAL  
 
Escrevo este editorial refletindo sobre o retorno às aulas 

presenciais recomendadas na nota de esclarecimento de 27 de 
janeiro de 2022, do Conselho Nacional de Educação (CNE). Muitas 
cidades, Brasil à fora, já retornaram presencialmente. As redes de 
ensino de 7 estados e 7 capitais voltaram às aulas no dia 7 de 
fevereiro de 2022. Nas redes estaduais de Alagoas, Bahia, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, o ano 
letivo começou em formato totalmente presencial. As aulas também 
foram retomadas em formato presencial nas redes municipais de 
Boa Vista, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória. As redes 
seguem o que orienta o CNE: O retorno presencial às aulas e 
atividades educacionais deve ser a prioridade do país em relação à 
educação nacional de todos os níveis, considerando os déficits de 
aprendizado constatados desde o ano de 2020. No entanto, é 
absolutamente necessário adotar providências, ainda que 
temporárias e de curto prazo, para garantir a segurança das 
comunidades escolares, estudantes, professores e funcionários, 
suas famílias e do conjunto da sociedade inclusiva. Contudo, as 
dúvidas são muitas: Quais seriam estas providências? Elas poderiam 
onerar ainda mais o trabalho docente? De que modo pais, mães 
e/ou outros responsáveis pelas crianças podem ajudar para o 
retorno presencial seguro? O que fazer com os antivacinas? A 
situação não é nada tranquila, pelo contrário, as coisas não 
melhoram, pois, segundo o site da Globonews (7/02/2022), menos 
de 20% das crianças de 5 a 11 anos de idade no Brasil foram 
vacinadas contra a Covid-19. A maior parte dos estados brasileiros 
vacinaram menos de 15% de crianças nessa faixa etária até o dia 7 
de fevereiro de 2022. Para o Ministério da Saúde, alguns estados 
alegaram uma desatualização dos dados uma vez que alguns 
municípios estão com dificuldade em inserir os números no Sistema 
de Informações do Programa Nacional de Imunizações. É o caso de 
Rio de Janeiro, Goiás e Paraíba. Segundo essas Secretarias de Saúde, 
o número real de vacinados deve ser maior do que o contabilizado 
até o dia 7 de fevereiro de 2022 por conta dessa dificuldade de 
acesso ao sistema do Ministério da Saúde. Mesmo existindo essa 
desatualização no sistema, é fato que ainda há muitos adultos 
antivacina, que são pai e mãe que não levam seus filhos e filhas para 
serem imunizados, contudo querem o retorno às aulas presenciais 
para suas crianças. Expondo-as ao risco da doença e também às 
outras e aos profissionais que trabalham em uma escola. Um 
suposto direito individual não pode sobrepor ao direito coletivo à 
vida, à segurança sanitária. Se o adulto quer ser antivacina, tem de 
arcar com as consequências de sua decisão, não podendo circular 
em locais públicos, sem acesso a locais fechados para não colocar 
em risco outras pessoas que, conscientemente, foram imunizadas e 
acreditam no avança da Ciência e nos benefícios que ela pode trazer 
à população. Desse modo, com a volta às aulas 100% presenciais em 
2022, pais, mães e outros responsáveis precisam continuar atentos 
aos cuidados e protocolos contra a Covid-19, especialmente com a 
variante Ômicron, que é mais contagiosa. A vacinação é o caminho 
para diminuir os riscos de um estado grave da doença e internação, 
por isso os sistemas de ensino Federal, Estaduais, Municipais e do 
Distrito Federal, abrangentes em todos os níveis educacionais,  
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públicos ou privados, devem, segundo o CNE, considerar a aplicação dos dispositivos legais em articulação 
com as normas estabelecidas por autoridades federais, estaduais, municipais e distrital dos sistemas de 
ensino, para a organização das atividades escolares e execução de seus calendários e programas ao início 
do 1º semestre do ano de 2022. Com campanhas dentro do espaço escolar para a vacinação de crianças 
e jovens; e ainda reforçar a campanha de vacinação para adultos. Vacinação já! 
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 DOCUMENTOS SOBRE OS PAUXIS, 
CONTRIBUIÇÕES PARA A DISCIPLINA HISTÓRIA 

DE ÓBIDOS-PA 

Lúcia Helena Alfaia de Barros 1 
Délio Reis Matos de Aquino2 

 

RESUMO: O objetivo primordial deste artigo é reunir a maior quantidade de registros, descrições 
e análises sobre o “povo Pauxi”, a partir das crônicas e diários produzidos por padres e 
exploradores europeus nos séculos XVI, XVII e XVIII e pelas literaturas de naturalistas, 
historiadores, geógrafos, arqueólogos, antropólogos nos séculos XIX, XX e XXI. A documentação 
encontrada permitiu uma confrontação metodológica crítica, a investigação bibliográfica dos 
elementos descritivos de fragmentos do passado, suas evidências e conexões com múltiplos 
elementos entrelaçados nas narrativas. A interpretação da cultura e a etnografia forneceram 
maior compreensão das narrativas, viabilizaram uma apresentação heterogênea das diversas 
grafias referentes ao nome destes indígenas, além do primeiro registro escrito sobre o pássaro 
Pauxis no século XVII. Outros resultados estão relacionados também à trajetória de resistência e 
agência dos Pauxi nas lutas contra os colonizadores em Mêrêió (Marajó) ainda no setecentos, os 
contatos e conflitos na foz do Xingu, na foz do Paru, na fundação do “Forte de Pauxis”, que é a 
gênese da cidade de Óbidos Pará, assim como a arribação do coletivo indígena para o rio Kahú 

 
1 Mestra em Diversidade Sociocultural. Docente na rede estadual dos anos iniciais do Ensino Fundamental no 
Estado do Pará. Graduada em Pedagogia e Especialista em Contação de Histórias e Mediação de Leitura. 
2Mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Docente na rede estadual dos 
Ensinos Fundamental e Médio no Estado do Pará. Graduado em Licenciatura Plena em História e Especialista em 
Educação Ambiental e Sustentabilidade. 
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(Trombetas) e seus afluentes nos séculos seguintes, até os mais recentes registros descritos dos 
contatos deste grupo no século XX. 

Palavras-Chave: Pauxi; Resistência indígena; História de Óbidos. 

DOCUMENTS ABOUT THE PAUXI, CONTRIBUTIONS TO THE 
DISCIPLINE HISTORY OF ÓBIDOS-PA 

ABSTRACT: From the chronicles and diaries produced by European priests and explorers in the 
16th, 17th and 18th centuries and by the literature of naturalists, historians, geographers, 
archaeologists, anthropologists in the 19th, 20th and 21st centuries, all records, descriptions and 
analyzes on the “Pauxi people”, the different spellings referring to the name of these indigenous, 
in addition to the first written reference about the Pauxis bird in the 17th century and the 
trajectory of resistency and agency of the Pauxi people in the conflict with the colonizers in 
Mêrêió (Marajó) in the same century and contacts and conflicts at the mouth of the Xingu River, 
at the mouth of the Paru River, at the foundation of Casa Forte de Pauxis, which is the genesis of 
the founding of the city of Óbidos Pará, until of the indigenous collective arrival at the Kahú River 
(Trombetas) and their affluent in the following centuries, including the last described records of 
contacts with these people in the 20th century. 

Keywords: Pauxi people;  Indigenous resistency; History of Óbidos.
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INTRODUÇÃO 

A Cidade de Óbidos -Oeste do Pará- 

apresenta em sua cultura geral, a identificação 

bastante difundida e legitimada com o 

denominado “Povo Pauxis”. Cultura fortalecida 

a partir da construção do forte, iniciado em 

1697 e concluído em 1698 segundo Barreto 

(2011), assim como a missão religiosa dos 

padres Capuchos da Piedade fundada também 

em 1698 (MATOS, 2014, p. 33), ambos 

denominados Pauxis.  

Na década de 1990, essa denominação foi 

motivo de polêmica entre grupos obidenses, no 

que se refere à “tribo indígena” mais antiga a 

ocupar o território daquele município. O 

parâmetro para as discussões foi o livro Os 

Kaxúyana: notas etno-históricas de Protásio 

Frikel (1970), visto que a partir dos estudos do 

autor, colocava-se em oposição a ocupação dos 

Pauxi e dos Kaxúyana como as mais antigas 

naquele território. Nesse contexto foi 

produzido por Aquino (2004), o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), até o momento o 

único estudo exclusivo sobre os Pauxi. 

Diante disso surgiu a necessidade de 

verificar com a cuidadosa abrangência se 

existiam mais informações referentes aos Pauxi 

nas literaturas dos colonizadores e demais 

trabalhos sobre esses indígenas e se essas 

informações revelariam fatos inéditos 

pertinentes ao supracitado grupo. Assim o 

objetivo primordial deste artigo foi reunir a 

maior quantidade de registros, descrições e 

análises sobre os Pauxi, a partir das crônicas e 

diários produzidos por padres e exploradores 

 
3 A disciplina História de Óbidos foi autorizada pela 
Resolução Nº 216, de 25∕03∕2002 e aprovada pelo 
Plenário do Conselho Estadual de Educação – CEE. 
(FERRARI, Hugo. Um homem apaixonado por 

europeus nos séculos XVI, XVII e XVIII e pelas 

literaturas de naturalistas, historiadores, 

geógrafos, arqueólogos, antropólogos nos 

séculos XIX, XX e XXI e assim, especificamente 

além de reunir, analisar teórica e criticamente  

a documentação, contribuir com novas 

informações para enriquecer o processo de 

ensino/aprendizagem da disciplina História de 

Óbidos-PA3
1.   

A compreensão da documentação analisada, 

tem como aporte Jacques Le Goff (2013, p. 

490), que indica o documento como “um 

produto da sociedade que o fabricou e pode ser 

a presença, a atividade, os gestos e as maneiras 

de ser do homem”. Para a distinção das 

diferentes e opostas vozes presentes nesses 

documentos, utilizou-se o “desembaraço dos 

fios das narrativas”, proposto por Carlo 

Ginzburg (2007, p. 287), que auxilia a descrição 

mais abrangente da literatura analisada, o lugar 

habitado, a não neutralidade da escrita e o 

emaranhado contido nesses diálogos.  

Como a “voz” dos diversos sujeitos históricos 

que viveram no período investigado, não se 

apresenta de forma direta nos documentos, 

recorreu-se ao conceito de “documentos 

polissêmicos” a partir dos estudos de Henrique 

(2013). Com Paul Ricoeur (2007), se 

fundamenta a concepção das etnografias e 

culturas bem visíveis na documentação, assim 

como aquelas que ficaram nas entrelinhas das 

“obras de erosão dos esquecimentos”, mas que 

possibilitaram outras percepções das culturas 

indígenas e dos demais sujeitos presentes na 

documentação, assim como a arquitetura 

Óbidos. Grupo de Pesquisadores em Comunicação da 
Universidade Federal do Pará, 2014). 
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socioambiental dos territórios ocupados pelos 

Pauxi. 

Cunha (2013), Fausto (2001) e Lima (2004), 

em seus estudos sobre grupos indígenas em 

Pernambuco, Pará e Ceará respectivamente, 

identificam movimentos migratórios de 

diferentes povos originários no sentido litoral 

para o sertão4
1 , fugindo da presença de 

colonizadores e da conquista destes aos seus 

antigos territórios. A documentação referente 

aos Pauxi permite, também, uma interpretação 

de fuga deste grupo da ilha de Marajó até as 

cabeceiras dos afluentes do rio Trombetas, com 

períodos de permanência na foz do rio Xingu, 

na foz do rio Paru e no núcleo colonial do “Forte 

Pauxis”, mais tarde Vila de Óbidos.  

         A fundamentação desta interpretação e 

análise está ancorada em Bettendorf (1990); 

Coudreau (1901); Frikel (1970); Nimuendajú 

(2002) e Veríssimo (1970). As informações 

sobre os “Pauxis” produzidas por Bettendorf na 

foz do rio Xingu e as produzidas por Frikel e 

Coudreau na região do rio Trombetas, parecem 

legitimadas pelos autores que se debruçaram 

sobre os estudos relacionados a estes 

indígenas. No entanto existem poucas 

informações que possam esclarecer se os 

“Pauxis” do Xingu estavam entre àqueles que 

chegaram ao território, onde mais tarde, foi 

fundado o núcleo colonial que deu origem a 

cidade de Óbidos. 

A Sumária Notícia que apresenta o livro de 

Bettendorf (2010), informa que o padre 

“Salvador do Vale, ajudado por Paulo Luís, ficou 

um pouco mais abaixo (das terras dos Curiatos, 

os Pataruanas e os Andirazes) fazendo o 

 
4 Importante literatura sobre o conceito de sertão na 
Amazônia para esse período está em Chambouleyron 
(2010). 

trabalho de catequização junto aos Pauxis, na 

zona onde depois se levantou a cidade de 

Óbidos” (Bettendorf, 2010, p. XLV). Esta notícia 

parece ser precipitada, pois as crônicas do 

referido clérigo informam que os padres 

Salvador do Vale e Paulo Luís trabalharam com 

os indígenas nas proximidades da foz do rio 

Xingu (Bettendorf, 1990, p. 125), que dista em 

linha reta para a cidade de Óbidos 

aproximadamente 369 quilômetros.  

Veríssimo (1970), transcreveu o relato de 

uma “tapuia” da tribo dos Encarinas do 

Trombetas, a qual o informou que os “Pauxis” 

teriam sofrido maus tratos em um Pesqueiro 

Real no rio Paru, onde hoje está localizada a 

cidade de Almeirim e de lá teriam arribado e se 

estabelecido às margens do lago que 

atualmente margeia a cidade de Óbidos. 

Neste trabalho a escrita Pauxi será 

empregada no singular ao longo do texto, 

considerando a “Convenção para a grafia dos 

nomes tribais”, ocorrida em 1954 e reunida na 

Revista de Antropologia, sob o comando de 

Egon Schaden (1954). Nessa convenção ficou 

estabelecida que as designações para as 

“tribos” indígenas usadas como substantivos 

ou como adjetivos, não seriam escritas com 

flexão de gênero ou número a não ser que 

sejam de origem portuguesa ou 

aportuguesadas 

Bem antes dos povos europeus descobrirem 

rotas marítimas para Abya Yala e iniciarem a 

invasão e conquista desse continente nomeado 

na contemporaneidade como América do Sul 

ou América Latina, o território hoje identificado 

como Amazônia já estava habitado há pelo 
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menos doze mil anos, mas estudos 

arqueológicos apontam para a possibilidade de 

até 35 mil anos de ocupação humana e com 

uma população que pode ter alcançado 8,5 

milhões de pessoas (CUNHA, 1992).  

Pesquisas do arqueólogo Marcos Magalhães 

(2018), evidenciam que diferentemente da 

ideia de um ambiente constituído de “matas 

virgens” e grandes extensões desocupadas ou 

isoladas, o espaço que hoje é descrito no Brasil 

como meio ambiente amazônico estava apenas 

vivenciando mais uma socio ambientação 

substituindo outras, anteriores aos povos 

indígenas que toleraram ou rechaçaram os 

europeus a partir do último ano do século XV. 

 Uma característica geográfica ímpar do 

sertão amazônico, especificamente na margem 

esquerda do rio Amazonas - 996 quilômetros 

distantes do Oceano Atlântico – é o local onde 

o maior rio da Terra se “estreita” e nos dias de 

hoje alcança a extensão de “apenas” 1,8 km na 

sua largura. No século XVI essa peculiaridade 

espacial foi percebida pelo olhar bélico dos 

colonizadores como estratégico para as 

finalidades de conquista, submissão e 

exploração socioeconômica daquele magnífico 

ambiente. 

Os primeiros registros escritos sobre o 

território onde mais tarde se estabeleceu a 

sede do município de Óbidos estão nas crônicas 

dos exploradores europeus e foram produzidos 

à medida que estes passaram a observar e 

descrever as características geográficas do rio 

Amazonas e as terras que o margeiam. Em 1941 

a Companhia Editora Nacional publicou 

conjuntamente as crônicas de Gaspar de 

Carvajal da expedição de Francisco Orellana, as 

narrações de Cristóbal de Acuña e o relato 

atribuído a Alonso de Rojas na viagem de Pedro 

Teixeira (1637-1639), traduzidos e anotados 

por C. de Melo-Leitão. Em sua crônica Cristóbal 

de Acuña descreve as características sobre o 

estreito do rio Amazonas: 

O maior estreito onde este Rio recolhe as 

suas águas é de pouco mais de um quarto de 

légua na altura de dois graus e dois terços. 

Lugar sem dúvida previsto pela Divina 

Providência, estreitando este dilatado mar 

doce, para que em sua angustura se pudesse 

construir uma fortaleza que impeça o passe a 

qualquer Armada Inimiga, por muitas forças 

que traga, se por acaso entrar pela boca 

principal deste grande rio; porque entrando 

pelo Rio Negro, no mesmo se terá de pôr a 

defesa. Está esta angustura a trezentas e 

sessenta léguas do lago de onde em oito dias, 

com embarcações ligeiras, à vela e a remo, se 

pode dar aviso muito antes que o inimigo as 

aviste (LEITÃO, 1941, p. 173). 

Importante observar que a descrição de 

Acuña não faz referência à presença de povos 

indígenas na dita “angustura”. O cronista 

Alonso de Rojas identificava naquele espaço 

“índios poucos belicosos” sem nomeá-los, 

assim como não são exemplificados quais eram 

os “abundantes mantimentos” ali encontrados 

(LEITÃO, 1941, p. 122). A quantidade e 

diversidade de povos indígenas, nomes de seus 

“principais” e a singularidade de suas culturas 

são admiráveis em todas as crônicas, 

entretanto nenhum cronista faz referência aos 

Pauxi. Alonso de Rojas citou entre as aves 

silvestres “o pássaro pauxis” (ibidem, p. 117), 

mas não demonstra relação com os indígenas 

aqui mencionados. 

Maurício de Heriarte (1874), também 

participou da expedição de Pedro Teixeira e 

descreveu aspectos da região onde mais tarde 
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se fez referência à presença dos Pauxi, sobre a 

região ele afirma que:  

Na banda do Norte, que é da outra banda do 

rio das Amazonas, está o rio das Trombetas, 

mui povoado de índios de diferentes nações; 

como são Conduris, Bobuis. Aroases, Tabaos, 

Curiatos, e outros muitos; e todos têm os 

próprios ídolos, cerimônias, e governo que tem 

os Tapajós (HERIARTE, 1874, p. 39). 

O Padre João Filipe de Bettendorf chegou ao 

Maranhão em 20 de janeiro de 1661 e nas 

crônicas que escreveu - 38 anos depois, em 

1699 5
1 - faz a citação mais antiga da palavra 

“Pauxis” com a finalidade de identificar um 

grupo indígena. Ele relata que em 1645 houve 

um naufrágio na costa da Baia do Sol e alguns 

sobreviventes chegaram até as costas de 

Joanes (Marajó), por esse motivo o governador 

André Vidal de Negreiros – governou o 

Maranhão por dois mandatos 1641 a 1644 e 

depois a partir de 1655 - mandou punir os 

Aruãs da costa de Joanes que tinham morto o 

padre Luís Figueira e seus companheiros: 

O padre João de Souto-Maior [...] foi eleito 

por missionário do padre Antônio Vieira, 

subprior e Visitador de toda a Missão para ir 

aos Ingaíbas, em tempo que o governador 

André Vidal de Negreiros mandou dois cabos 

com um cento e doze brancos e uns novecentos 

índios, em umas trinta e sete canoas, para irem 

castigar os Aruãs da costa que tinham morto o 

padre Luís Figueira e seus companheiros 

naufragados, e juntamente para fazerem pazes 

com os Ingaíbas em as ilha da terra adentro, 

 
5 Trabalho importante para se conhecer novas 
referências bibliográficas e categorias de análise das 
múltiplas relações entre os povos europeus e os povos 
indígenas ou nas relações e conflitos Inter étnicos. Seus 
interesses e estratégias no processo de colonização do 
Estado do Maranhão e Grão-Pará se encontra no 

indo por cabo da tropa da costa Agostinho 

Correia, e da terra adentro Pedro da Costa 

Favela. Está a ilha de Joanes [...] atravessada 

em o rio das Amazonas, e quase de maior 

grandeza de terras que todo o Reino de 

Portugal. Habitam-na sete nações, cada uma de 

língua diferente e de maneira que vivendo na 

mesma ilha, no meio do rio, se não entendem 

uns aos outros, tendo muitas vezes guerras 

entre si. Os nomes das nações são: Joanes ou 

Sacacas, Aruãs, Mapuases, Mamaianazes, 

Pauxis e Bocas, e estas nações todas estão a 

seis dias distante do Grão-Pará e povoações 

dos portugueses  (BETTENDORF, 1990, p. 90 -

91). 

Um trabalho histórico relevante sobre os 

povos indígenas do Marajó antes e depois da 

entrada dos europeus no período colonial é a 

tese de João Santos Dias (2016), no qual ele 

afirma que os padrões de desenvolvimento 

estudados nesse arquipélago são procedentes 

dos Andes e a forma de explorar os recursos 

naturais era eficiente permitindo a esses povos 

estocar alimentos e as diversas etnias que 

possuíam territórios na Calha Norte 

(arquipélago do Marajó até as Guianas) eram 

organizados economicamente, promovendo 

extensa rede de comércio intertribal (DIAS, 

2016, p. 36 - 38). 

A segunda documentação mais antiga 

referente aos Pauxi nas crônicas de Bettendorf 

se refere ao descimento destes em 1658, para 

as proximidades da boca do rio Xingu: 

trabalho de Fernanda Aires Bombardi: Pelos interstícios 
do olhar do colonizador: descimento de índios no Estado 
do Maranhão e Grão-Pará, 2014. 
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Mandou o padre subprior Antônio Vieira ao 

padre Salvador do Vale com seu companheiro 

pelo rio das Amazonas, a descer uma nação de 

gentio de língua geral por nome Pauxis; foram-

se ambos com grande zelo, doutrinando e 

administrando os sacramentos pelas aldeias ao 

redor da fortaleza do Gurupá, e dela viajaram 

em canoas com remeiros e tudo o mais 

necessário para o fim que intentavam, e foram 

tão prudentes em suas disposições e tão 

acertados os meios, que em breve tempo viram 

o fruto de seus trabalhos, descendo do sertão 

mais de seiscentas almas, as quais se puseram 

em um sítio novo e aprazível que está na boca 

do rio Xingu e das Amazonas; porém no tempo 

que estes índios se estavam situando, fazendo 

suas casas e lavouras, contentes de sua sorte, 

adoeceu o padre Vale, subprior daquela 

residência com o seu companheiro, 

mortalmente; julgaram todos serem obrigados 

a vir ao Pará a buscar o remédio de suas vidas 

(BETTENDORF, 1990, p. 125). 

“Pauxis” era uma “nação”, entretanto 

poucos autores descrevem a cultura desses 

indígenas. Eles aparecem na história da região 

onde atualmente é o município de Óbidos em 

fragmentos de outras histórias, pois não se tem 

conhecimento de um documento que relate as 

características alimentares, familiares e 

crenças desse povo, no entanto eles existiram 

e resistiram ao contato, fugindo dos brancos, 

“arribando” pelo rio Trombetas como afirma 

Frikel (1970). 

O grupo indígena Pauxi é descrito pelos 

autores como uma coletividade em movimento 

que foi “chamado” para o estreito do rio 

Amazonas e contribuiu para a edificação do 

forte segundo Ferreira Penna (1869). Sob esse 

enfoque, foram analisados os documentos já 

escritos que citam os Pauxi desde a primeira 

notícia deles entre os povos de Mêrêió 

(Marajó) até a fuga e estabelecimento no rio 

Kahú (rio Trombetas) e como esses indígenas 

resistiram e foram protagonistas de sua história 

diante da invasão de seus territórios, no 

sentido apresentado por Peter Gow (2006, 

p.198) quando declara que para entender a 

“agência ” dos povos indígenas “precisamos 

compreender os significados culturais de suas 

ações, tanto agora quanto no passado”. 

 

OS HABITANTES DO ESTREITO 

DO RIO 
O missionário Samuel Fritz em 14 de agosto 

de 1691 passou pela garganta do rio Amazonas 

quando retornava de Belém depois de 19 

meses aprisionado e mais 03 meses de 

organização da viagem de volta para as colônias 

espanholas, onde desenvolvia sua ação 

missionária e fez a seguinte descrição:  

A 14 (de agosto), aproximadamente, às 

quatro da tarde, chegamos ao estreito. Tem de 

largo aqui todo o rio Amazonas menos de um 

quarto de légua. Toda essa costa de um dia, 

onde se estreita o rio, havendo pouco vento, é 

muito perigosa. Do lado do norte entre os 

serros, estão os Cundurises. Do mesmo lado 

entra o rio Trombetas no princípio do estreito, 

o qual, antes da entrada, tem três ramos (RIHG 

TOMO 81, 1918, p. 390). 

 

Importante observar que o tempo da viagem 

“dos Tapajós” para o estreito onde mais tarde 

Óbidos teve sua gênese durou três dias, pois no 

diário de Samuel Fritz foi registrada a saída do 

lugar da atual Santarém dia 11 de agosto de 

1691 e a chegada ao estreito no dia 14. 
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Atualmente uma viagem fluvial de Santarém 

para Óbidos, tem a duração aproximada de 04 

horas. O parágrafo acima escrito por Fritz tem 

duas informações importantes para análise: 

primeiro, ele não fez referência aos Pauxi nessa 

viagem realizada sete anos antes da construção 

da “Casa forte”; segundo, ele afirma que “os 

Cundurises” habitavam o lugar mais estreito do 

mesmo lado do rio Trombetas “entre os 

serros”. Considerando que a cidade de Óbidos 

foi fundada entre a serra da Escama e a serra 

do Curumu, em uma elevação ao lado da 

primeira, é possível aventar a possibilidade de 

que os “Cundurises” eram senhores de todo o 

território entre as serras aqui citadas, onde 

sete anos mais tarde segundo a História de 

Óbidos (Reis, 1979) foram contatados “os 

Pauxis”.  

Com esse contexto se constroem algumas 

questões: como o autor do diário identificou a 

presença dos “Condurises”? Os “Pauxis” já 

estavam nesse território e conviviam sem 

conflitos e aliados aos “Condurises” sem que 

Fritz pudesse ter observado a presença deles? 

Os “Pauxis” ainda não estavam presentes no 

referido espaço geográfico? As respostas 

demandam pesquisas intensas em documentos 

que possam descrever melhor a história dos 

Pauxi em diferentes contextos. 

Em 1697 Antônio d'Albuquerque Coelho de 

Carvalho - governador do Maranhão entre 17 

de maio de 1690 até 30 de junho de 1701- 

recebe essa comunicação: 

Eu El Rei vos envio muito saudar. Havendo 

visto a conta que me destes de haver ido 

pessoalmente ao Rio das Amazonas e Cabo do 

Norte a visitar as fortalezas e Casas fortes 

levando em vossa Companhia ao Ouvidor geral, 

Capitão Mor do Pará e outras pessoas [...] e 

pelo que respeita a casa forte que está 

obrigado a fazer o superintendente Manoel da 

Motta no Acaqui vos parecer melhor a fabricar 

em outra paragem acima dos Tapuias no Rio 

das Amazonas da parte do Norte aonde estreita 

de qualidade que qualquer peça alcança a outra 

parte e que assim lhe determináveis ordenar. 

Escrita em Lisboa a 12 de dezembro de 1697 

(ANAIS, 1948, p. 175). 

A citação acima é parte do documento que 

em sua completude não faz referência aos 

Pauxi com ocupantes do lugar “onde estreita o 

rio Amazonas”. Efetuou-se também a leitura 

das cartas depois desta, datadas em 12 de 

dezembro de 1697, até a última citada nestes 

Anais datada no ano 1700 e não se encontrou 

nessas correspondências nenhuma citação 

sobre o término da construção da “casa forte”, 

assim como ao “superintendente” Manoel da 

Mota Siqueira e ao grupo indígena Pauxi. 

A pesquisa de Frederik Luizi Andrade de 

Matos (2014), sobre os padres Capuchos da 

Piedade na Amazônia colonial descreve com 

acuidade todas as missões desses religiosos 

desde quando em 1694, o rei D. Pedro II, que 

governou o Império Português de 1683 até 

1706 deliberou que o distrito da Fortaleza de 

Gurupá fosse confiado aos franciscanos da 

Piedade. Os piedosos construíram seu primeiro 

convento, no interior da referida Fortaleza. 

Uma decisão importante impetrada por eles na 

região da recém construída Casa Forte dos 

Pauxis, se deu em 1698 quando segundo 

Matos: 

Mudaram a antiga missão jesuítica situada 

abaixo da confluência do rio Pratucu, para a 

confluência do Tanaquera, voltando 

posteriormente ao seu primitivo lugar que se 

tornou a vila de Faro. Nessa região esses 
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religiosos aldearam os (índios Pauxis, Arapiús, 

Coriatis, Candorizes, Mepuris e Janatuãs) na 

missão situada junto à fortaleza de Pauxis, que 

servia de auxílio e defesa da mesma, já que era 

lugar estratégico para a vigilância de 

embarcações que subiam e desciam o rio 

Amazonas, tornando-se mais tarde a vila de 

Óbidos (MATOS, 2014, p. 33). 

Outra referência pela proximidade da “Casa 

Forte” é a relação de Frei Manço, ao descrever 

a “fortaleza e presídio dos Pauxis” e os aspectos 

relacionados ao rio Trombetas, pois ao subir o 

dito rio em 1725, solicitou por requerimento 

um soldado ao “Cabo Tenente do presídio dos 

Pauxis” para acompanhá-lo juntamente com 

mais “quarenta e uma pessoas” para fazer o 

“descobrimento do rio das Trombetas” (SÃO 

MANÇOS, 1903, p. 41- 42). O referido Frei 

nomeia 50 “nações” na região do rio Trombetas 

e Nhamundá e cita o nome de vários 

“principais”, suas mulheres e de alguns filhos 

dos “principais” e as mulheres destes, no 

entanto não menciona os Pauxi e nenhum 

elemento específico da sua cultura. 

Arthur Cezar Ferreira Reis (1979), descreve 

diversas características das relações entre 

religiosos e colonos no contexto da Casa Forte 

de Pauxis nas primeiras décadas do XVIII. Em 

1727 a tentativa de aprisionamento de 

indígenas para o trabalho escravo liderado pelo 

comandante da Casa Forte de Pauxis provocou 

a reclamação dos religiosos para a Corte 

portuguesa, conflito que produziu esta 

consequência: “Pauxis-aldeia despovoou-se 

quase inteiramente, Frei Marvão e seus 

companheiros tiveram grandes canseiras para 

que se restaurasse seu antigo bem-estar, 

repovoando-a e reanimando as lavouras de que 

se ufanava” (REIS, 1979, p. 27). 

Essa curta referência possibilita algumas 

reflexões sobre a história do Povo Pauxi: chama 

atenção o fato ter ocorrido apenas 29 anos 

depois de estar erguida a Casa Forte; outro 

elemento importante está na expressão 

“despovoou-se quase inteiramente”; depois de 

quase três décadas do estabelecimento da Casa 

Forte, os Pauxi ainda estavam vivendo próximo 

aos colonos, militares e religiosos? Se for 

assertiva, eles se evadiram no contexto do 

conflito acima mencionado? E finalmente, 

esses indígenas trabalhavam nas lavouras 

evidenciadas na narrativa dos religiosos? 

Detalhes que compõem o mosaico a ser 

pesquisado sobre eles. 

Nesse mosaico de informações encontradas 

sobre a história dos Pauxi é possível analisá-las 

com o auxílio de Carlo Ginzburg e Jacques Le 

Goff. O primeiro afirma que é importante 

“esquadrinhar os mais ínfimos detalhes de um 

acontecimento, ou as motivações recônditas 

que inspiram o comportamento dos indivíduos 

para reconstruir uma história evocada pelas 

diferentes fontes”. (Ginzburg, 2007, p. 265). O 

segundo, declara que “há múltiplos modos de 

abordar um documento, elaborando com ele 

uma nova erudição e analisando as condições 

de sua produção” (LE GOFF, 2013, p. 497).  

Nesse sentido, especificidades não 

percebidas nos estudos passados sobre os 

Pauxi, se apresentam neste artigo com o 

entendimento de Manuela Carneiro da Cunha 

(2017, p. 256) de que os indígenas “são agentes 

de sua própria história, e diante das perdas 

culturais, afirmam sua resistência com a 

continuidade e a singularidade do grupo”. Nas 

interpretações das fontes pesquisadas 

percebeu-se também as estratégias dos 

diferentes grupos indígenas para “incorporar 
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ou neutralizar” a relação de convivência com os 

portugueses, e nesse sentido, Henrique (2013, 

p.112) enfatiza que a tarefa dos pesquisadores 

"é procurar nas entrelinhas a dimensão 

etnográfica e dialógica dessa documentação”. 

António Ladislau Monteiro Baena (1839), 

cita a “aldeia” de Pauxis, sem indicar quais 

fontes o embasaram e afirma que em 1747 

aconteceram alguns descimentos para a missão 

que estava sob a responsabilidade dos Padres 

Capuchos da Piedade: 

A vila antes de o ser, tinha sido uma aldeia 

denominada de Pauxis: nela missionaram os 

padres capuchinhos da Província da Piedade: e 

às vezes se agregavam a ela alguns 

descimentos de silvícolas, que dos mesmos 

padres recebiam a doutrina. Um destes 

descimentos em 1747 praticou enormidades e 

delitos, a cujo castigo se evadiu transfugindo 

para a espessura do Trombetas (BAENA, 1839, 

p. 247). 

Não há menção aos nomes dos povos 

indígenas descidos e rebelados e nem a 

afirmação que junto aos religiosos Capuchos da 

Piedade ainda estavam convivendo os Pauxi. É 

possível pensar que a evasão para o ambiente 

do rio Trombetas criou uma conjuntura 

favorável para os indígenas que já estavam em 

contato com os colonizadores habitantes no 

núcleo colonial de Pauxis antes do descimento 

e tenham também se embrenhado nas matas e 

assim, rompido com a colonização ali 

implantada. 

Em 1749 se organizou uma navegação de 

Belém até o rio Madeira, registrado em um 

diário por José Gonçalves da Fonseca neste 

mesmo ano e publicado em Lisboa no ano 

1826, que parece legitimar as informações de 

Baena (1839). As canoas aportaram em Óbidos 

em 12 de setembro, mas os Pauxi não foram 

citados, nem o nome dos povos indígenas 

“descidos” para a missão nas proximidades da 

Casa Forte. O diário registra estas informações: 

Na elevação está fundado uma aldeia de 

índios de pouco número de gente 

administradas por padres Capuchos da 

Piedade, que também doutrinavam um 

descimento de índios, que se achava agregado 

à fortaleza para serviço dela, que há pouco 

tempo desertaram para o sertão do Trombetas, 

depois de haverem executado várias 

enormidade e delitos, pelos quais deviam ser 

punidos (FONSECA, 1826, p.16). 

Em 02 de outubro de 1754 o governador 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado iniciou 

sua viagem para fazer as demarcações de terras 

e assegurar o domínio de Portugal sobre as 

mesmas. Além da embarcação onde viajou o 

governador compunham a expedição mais 12 

canoas onde viajavam pilotos, oficiais da 

fazenda, astrônomos, engenheiros, militares e 

remeiros indígenas imprescindíveis para as 

ações colonizadoras do período. Sobre as 

profundas mudanças geopolíticas desse 

período e a necessidade de conhecimentos de 

engenharia e produção de mapas, mostra que 

a Coroa Portuguesa contratou engenheiros 

alemães e italianos para ajudar no 

estabelecimento de seus limites territoriais, 

fatos estes descritos no artigo “Os engenheiros 

alemães na Amazônia setecentista: honra, fé e 

mercê no Antigo Regime”, produzido por André 

Augusto da Fonseca (MARTIUS, 2020, p. 120-

139). 

As “canoas pequenas de pescaria” 

apresentam o diferencial comparado aos 

relatos de crônicas e diários anteriores, pois 

quando a expedição saiu de Belém, cinco 
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canoas foram utilizadas exclusivamente para a 

pesca e ao longo da viagem se alcançou o 

quantitativo de dezoito canoas para essa 

finalidade. No dia de 10 de novembro às 07 

horas da manhã, a expedição saiu da “Fortaleza 

dos Tapajós” e chegou ao porto da “Fortaleza 

dos Pauxis” próximo de 5 horas da tarde do dia 

12. A descrição produzida nesta viagem sobre a 

Casa Forte dos Pauxis informa que: 

Nesta fortaleza que se acha em um sítio 

eminente e agradável onde nos demoramos no 

dia 13, em que S. Exª mandou matar duas reses, 

que se repartiam pelos oficiais, e deu mesa a 

todos os que quiseram como também mandou 

repartir pelos soldados da guarnição a mesma 

propina que tinha dado aos destacamentos 

antecedentes. No dia 14 ouvimos missa, e pelas 

8 horas da manhã seguimos a nossa viagem 

com vento brando até a boca do rio das 

Trombetas, aonde chegamos pelo 1/2 dia 

(MENDONÇA, 2005, p. 275). 

A citação não apresenta informações e 

características culturais sobre os indígenas 

Pauxi ou outro povo originário. Em 1758 Óbidos 

foi elevada à categoria de Vila, Reis (1979), 

afirma que em carta datada de 04 de julho do 

referido ano, Mendonça Furtado reúne três 

aldeias com objetivo de tornar a vila mais 

populosa. A primeira aldeia ficava próximo da 

“fortaleza”, a segunda se alcançava 

caminhando por trinta minutos a partir da Casa 

Forte e a terceira distava um dia de viagem 

naquele contexto histórico. Em nenhum 

momento se fez referência que em alguma 

dessas aldeias ainda viviam pessoas 

pertencentes aos Pauxi. 

 Um documento produzido também no 

século XVIII foi o relato do Bispo Dom Frei João 

de São José de Queiroz no contexto da “Viagem 

e visita ao sertão em o Bispado do Grão-Pará” 

iniciada na cidade de Belém em dezembro de 

1762, portanto 146 anos depois da sua 

fundação e 65 anos depois da autorização real 

para a construção da “Casa Forte dos Pauxis”. 

Essa viagem de Santarém para Pauxis durou em 

torno de setenta e duas horas semelhante à 

viagem do padre Samuel Fritz em 1691. São 

José de Queiroz descreve em oito páginas 

(QUEIROZ, 1762,1763, p. 2006-2013), diversos 

aspectos daquilo que Michel de Certeau (1994) 

conceituou como a “invenção do cotidiano” 

tanto nos dias da viagem, como durante a 

permanência da visita no espaço onde se 

iniciava o processo de construção da história 

colonial do município de Óbidos. 

O Bispo observa que no rio Amazonas “a cor 

das águas é como de barro, mas, contudo, uma 

das mais saudáveis do Estado”, confirmando 

uma qualidade ambiental daquele período. 

Constata o fenômeno das “terras caídas com 

arvoredos”. Informa sobre as diversas plantas 

como o açacu, salsaparrilha, epadu, imbaúba, 

jutaí, castanheira do Pará, mungubeiras, 

açaizeiros e “o finíssimo pau mulato”.  

O frei João também identifica as aves a 

exemplo de “marrecas saborosíssimas”, as 

bonitas ciganas, mas de gosto muito ruim, e cita 

também os pássaros mutuns. Além das aves, 

narra os inúmeros macacos, as cotias que eram 

comidas moqueadas, além dos “perigosos 

sucurijus”, os quais “alguns negros” os 

cortavam a faca pela calda por ter menos 

volume que o corpo, além de uma “preta” que 

lavando roupa próximo ao rio, se defendeu e 

atacou um desses animais com um instrumento 

de madeira tão resistente quanto o ferro. 

 Descreve a lavagem de roupas em jiraus, 

o uso de pouca vestimenta dos “índios nus da 
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cintura para cima”, o estilo de comer e beber 

destes, a pouca quantidade de farinha de 

mandioca, mas afirma que tem sim “alguma 

pesca” à flecha ou com linha. Relata que fez a 

crisma de algumas pessoas quando cita as 

“Lívias e Auroras” entre as mais de trezentas 

pessoas da “freguesia”. Demonstra seu 

descontentamento com “os muitos nomes 

gentílicos impostos principalmente por 

jesuítas” e sua inquietação no que tange as 

violências de militares e colonos praticadas 

contra os indígenas e especifica a violência 

“contra suas mulheres e suas filhas”. Mesmo 

enumerando essa diversidade de 

características sobre o que viu naquele 

cotidiano, não menciona a presença dos Pauxi 

entre os trezentos moradores da Vila de 

Óbidos. 

Em 1788 Dom Frei Caetano Brandão visitou 

a Vila Óbidos e escreveu em seu diário 

impressões e informações sobre o ambiente, a 

economia e naturalmente sobre os povos 

indígenas e outros moradores com os quais 

teve notícias ou fez contato. Na subida para o 

rio Negro somente desembarcou em Óbidos a 

pedido do vigário para fazer o batizado de uma 

sobrinha. A única referência a seres humanos 

feita por Brandão além da sobrinha e do vigário 

foi a “família” destes. Depois de continuar a 

viagem com destino ao rio Negro, nas 

imediações do rio Trombetas foi alertado para 

viajar próximo à margem oposta daquela que 

era território do povo Mundurucu que “é uma 

casta de gentio muito feroz, sempre volante 

sem ter domicílio fixo: persegue não só os 

brancos, mas também os outros bárbaros; por 

isso, alguns, acouçados deles, tem buscado 

recursos nas nossas povoações” (AMARAL, 

1818, p. 323). 

No retorno da viagem chegou a Óbidos na 

véspera do Natal, a estadia foi mais demorada 

e os rituais dessa data foram praticados 

conforme as tradições católicas. A 

permanência na vila se deu até o dia 28 e nesse 

período aconteceram visitas, batismos, 

crismas, confissões, missas e bênçãos, mas 

nada cita sobre o povo Pauxi. Frei Caetano 

afirmava que Óbidos era uma das mais 

opulentas povoações do Estado, onde se 

contava mais de “novecentas almas entre 

índios e brancos”, sem especificar quem eram 

os “índios”, nem as suas culturas e/ou etnias. 

(AMARAL, 1818, p. 368). 

As crônicas, diários, cartas dos séculos XVII e 

XVIII não informam nenhum contato direto 

com o grupo Pauxi, portanto não se dispõe de 

elementos específicos da singularidade cultural 

destes indígenas. Os autores Queiroz 

(1762/1763) e D. Frei Caetano Brandão (1788), 

se destacam por meio de uma descrição mais 

densa em seus diários, quanto aos relatos da 

diversidade ambiental, econômica, cultural, 

social e religiosa, mas não fazem referência 

etnográfica sobre os Pauxi. 

 

CONTATOS E CONFLITOS DOS 

PAUXI 
Os autores do século XIX citados neste 

trabalho, além de Antônio Ladislau Monteiro 

Baena (1839), são: Domingos Soares Ferreira 

Penna (1869), Olga Coudreau (1900) e alguns 

textos de José Veríssimo do final do século XIX 

e início do século XX reunidos pela 

Universidade Federal do Pará, publicados em 

1970 e intitulados Estudos Amazônicos. 

Ferreira Penna natural de Mariana (MG) 

chegou a Belém em 1858 e viveu no Pará até 
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sua morte em 1888. Reconhecido como 

naturalista, descreve que entregou em 1868 - 

28 anos depois do término do Movimento 

Cabano - um relatório produzido a partir da 

“recomendação” do presidente do Pará José 

Bento da Cunha Figueiredo, o dito documento 

foi conceituado pelo autor como “A coleção de 

fatos estatísticos relativos às duas comarcas 

ocidentais (Óbidos e Santarém) da Província do 

Pará”.  

As informações sobre Óbidos foram 

organizadas por Ferreira Penna em 09 temas: 

aspecto, posição, clima, salubridade, 

população, indústria em geral, Cacoal imperial, 

extinta Colônia Militar e recordações históricas. 

O autor cita inéditas memórias sobre o povo 

Pauxi, sem informar as fontes, são descrições 

inusitadas, se comparadas às referências dos 

séculos anteriores. Ele afirma que na 

construção da Casa Forte erguida sobre a 

gerência de Manoel da Mota Siqueira: 

Foram chamados os índios que residiam 

mais perto e estes deviam ser os que habitavam 

no lugar ou junto ao lago que ali existe. O nome 

Pauchys dado a esses índios que desde então 

formaram ali uma aldeia, parece uma 

corrupção de Epaua-uchy ou Epauchy, a 

palavra- Epaua significando lago. Formada a 

aldeia à custa da fortaleza deu-se aos índios 

Pauchys dois missionários Capuchos da ordem 

da Piedade, foi crescendo a povoação não só 

com recursos da fortaleza, mas com adição de 

novas famílias indígenas que para ali se 

mandava (PENNA, 1869, p. 29). 

A citação acima apresenta um ineditismo da 

tentativa de descrever o contato dos Pauxi com 

os invasores no território onde foi a gênese da 

edificação da cidade de Óbidos. Nem os mais 

minuciosos diários produzidos no século XVIII 

escreveram expressões a exemplo de “Foram 

chamados os índios que residiam mais perto e 

estes deviam ser os que habitavam no lugar ou 

junto ao lago que ali existe”. Cento e setenta 

anos depois da construção da Casa Forte como 

Ferreira Penna construiu essa memória? 

No entanto, após o contato com os 

documentos sobre as histórias de Óbidos, é 

possível pensar a materialidade dos Pauxi 

naquele território e a possibilidade de construir 

cenários baseados em questionamentos nos 

quais os indígenas, senhores do local, 

observaram a chegada de Manoel da Mota 

Siqueira e todos aqueles que o acompanhavam.  

Assim, é possível que os indígenas tenham 

percebido a chegada das embarcações ou 

somente visualizaram os invasores quando já 

estavam em movimento no interior de seu 

território. E também quantas eram as 

embarcações, seus comandantes e quantas 

pessoas ocupavam as mesmas. Os Pauxis 

perceberam a presença dos invasores durante 

a luz do dia ou sob as sombras da noite? Além 

dos europeus estavam outros indígenas e 

africanos livres ou forçados a acompanhar o 

empreiteiro Manoel da Mota Siqueira? Ele fez 

anotações ou algum diário do que viu sob a 

vista dos senhores do território durante a 

construção da Casa Forte? Se os Pauxi foram 

chamados como diz Ferreira Penna, alguém 

dominava a língua deles ou eles compreendiam 

a língua portuguesa? Os Pauxi falavam o 

Nheengatu ou foram chamados por gestos, ou 

mímicas? Os invasores lhes ofereceram 

brindes?  

Quanto ao ambiente; quantas pessoas 

interagiam, como eram os caminhos, estradas, 

portos e habitações? Como era a relação 

sociocultural no contexto da simbiose de 
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várzea e terra firme próprias daquele espaço? 

Existiam áreas ambientadas para agricultura? 

Se sim, quais vegetais eram domesticados pelos 

Pauxi? Quais técnicas e instrumentos eram 

empregados para a adaptação ao complexo 

espaço onde se assentavam? Quais artes 

dominavam? Quais eram as características da 

sua produção artesanal? As diversas questões 

ainda carecem de documentação específica 

que possa nos aproximar daqueles fatos 

ocorridos há 322 anos. 

Outro elemento relevante do contexto 

apresentado pelo autor é a tentativa de 

compreensão ou tradução do nome do povo 

que ele grafa Pauchys, diferentemente dos 

livros pesquisados que grafam “Pauxis” nos 

escritos de Alonso de Rojas, João Filipe de 

Bettendorf, Francisco de São Manços, João de 

São José de Queiros, Frei Caetano Brandão e os 

demais autores que fizeram referência a Casa 

Forte de Pauxis. Outra expressão que merece 

ser observada com bastante perspicácia é “os 

índios [...] que deviam ser os que habitavam no 

lugar”. O verbo “deviam” se veste de 

sinuosidade, esquiva, incerteza, insegurança, 

ausência de fontes histórica seguras? Ainda 

assim, esta corajosa afirmação de Penna irá no 

século XX fundamentar autores importantes a 

exemplo de Artur Viana (1905) e Artur C. F. Reis 

(1979). 

Outra conjugação verbal que exige análise 

está nas expressões: “O nome Pauchys dado a 

esses índios” e “deu-se aos índios Pauchys dois 

missionários”. Parece evidenciar que para 

concepção do autor aquele povo não era 

sujeito da sua história. A primeira expressão 

denota a possibilidade daquele coletivo não se 

autodenominar Pauchys, portanto, o 

questionamento é inevitável: quem nomeou 

aos indígenas como tal? E quanto aos 

missionários que foram “dados” aos Pauchys, 

será que o “presente” não está invertido nos 

escritos do autor? É crível a ação de presentear 

seres humanos com outros seres humanos? 

Uma possibilidade inteligível e que 

missionários e indígenas em seus diferentes 

interesses e agência eram brindes em 

reciprocidade peculiar naquele tempo de 

violentas mudanças e conformações históricas. 

Em 1970 a Universidade Federal do Pará 

(UFPA) reuniu e transformou em livro - titulado 

Estudos Amazônicos, editado em 256 páginas - 

ensaios escritos por José Veríssimo, publicados 

em Belém Pará e na cidade do Rio de Janeiro 

nos últimos anos do século XIX e início do XX. 

José Veríssimo (1970), apresenta informação 

inédita sobre os Pauxi, registrada por meio da 

oralidade de uma indígena: 

Óbidos chamou-se primitivamente Aldeia 

dos Pauxis. Este nome é indígena. Até hoje 

acreditei ser pertencente a língua geral ou tupi 

e corruptela do vocábulo YPAUAUICHI – que se 

traduz por Ypaua (lago) de Uichi (fruto), pois é 

certo que o lago situado atrás da cidade 

abundou outrora em árvores desse fruto. Agora 

uma nova versão se apresenta. Conta uma 

tapuia da tribo dos encarinas do Trombetas que 

aqui se acha o seguinte: era na época dos 

pesqueiros reais, um desses pesqueiros estava 

estabelecido no lago ou rio Paru (atual cidade 

de Almeirim) onde fizeram uma grande 

tapagem. Os matupás, verdadeiras ilhas 

flutuantes de capim ameaçavam, descendo o 

rio, destruir a paliçada. Os que dirigiam e 

usufruíam o pesqueiro, obrigavam os índios 

seus pescadores, a saltarem na água afim de 

desviar ou encontrar as ilhas de capim, 

livrando-se assim a tapagem de ser derrubada. 
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Eles (os índios) obedeciam, porém, eram 

vítimas das cobras, jacarés, piranhas e outros 

animais que acompanhavam sempre essas 

ilhas. Irritados abandonaram o Paru e vieram 

estabelecer-se no local ou antes as margens do 

lago que fica ao norte da cidade. Eram, nesse 

lugar, tão abundantes os mutuns, que lhe 

deram o nome desse pássaro no dialeto 

ENCARINÃ chamado Pauici. Eis o que conta a 

índia: tradição guardada na sua tribo e chegada 

até ela (VERÍSSIMO, 1970, p. 221- 222). 

Embora José Veríssimo (2013, p. 30), tenha 

apresentado em sua obra Cenas da Vida 

Amazônica o “tapuio como não apto para a 

civilização”, e assim como o “mameluco com 

menos moralidade e menos desse amor-

próprio um pouco animal que para o selvagem 

é a honra”, é reconhecida a acuidade e a 

seriedade da produção deste autor para a sua 

época. Assim, as informações transcritas pelo 

referido autor a partir da memória da “tapuia 

dos encarinas”, indica sua sensibilidade e 

observação respeitosa à cultura outra, a qual 

ele não identificava como parte do seu grupo 

social, ou seja, Veríssimo não se identificava 

como um tapuio, pois eram indivíduos de uma 

cultura fora da sua “civilização”, mas 

demonstra perspicácia antropológica suficiente 

para reconhecer a importância da memória e 

do relato guardado pela “tribo” e chegado até 

a sua informante. 

 As informações registradas por Veríssimo 

permitem também estabelecer conexões com 

algumas referências anteriormente 

trabalhadas. Bettendorf descreve no século 

XVII contato dos padres da Companhia de Jesus 

com o povo Pauxi nas proximidades da foz do 

rio Xingu, região relativamente próxima ao rio 

Paru e que não oferecia grandes dificuldades de 

locomoção para os povos indígenas 

secularmente estabelecidos e ambientados 

naqueles territórios.   

Outro fato relevante é a tentativa de 

tradução do nome do povo que converge para 

o que afirmam os estudos de Ferreira Pena, 

onde Ypaua também é traduzido como lago. 

Outra informação a ser analisada é a menção 

ao nome do Pássaro Pauici, pois na viagem de 

Pedro Teixeira, Alonso de Rojas noticia que 

entre as aves observadas estava o pássaro 

pauxis.  

O relato da “tapuia da tribo dos Encarinã do 

Trombetas” trouxe, porém, uma descrição não 

rara entre os povos indígenas na Amazônia, o 

nome de um povo expressado por outras etnias 

e assimilado pelos colonizadores, não é 

autonominação deste, porém um apelido 

vulgarizado por estranhos.  

Estes fatos têm correspondência com a frase 

escrita por Ferreira Pena “O nome Pauchys 

(era) dado a esses índios”. Um exemplo dessa 

cultura relativa aos nomes dos povos indígenas 

é o conhecido povo Kaiapó que, se referem a si 

próprios como mebêngôkre; em outro sentido 

o escrito de Veríssimo evidencia que o povo em 

questão teria chegado àquela região, arribados 

por maus tratos no pesqueiro real do rio Paru 

continuando sua fuga para o sertão iniciada em 

meio aos conflitos contra os povos de Mêrêió 

relatadas por Bettendorf. 

 

O SÉCULO XX E A 

APROXIMAÇÃO COM 

ELEMENTOS DA CULTURA PAUXI 
O casal francês Olga e Henri Coudreau 

estiveram na região do rio Trombetas entre 

1895 a 1899 e depois da morte de Henri, Olga 
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voltou em 1900, último ano do século XIX. 

Nesse ano ela empreendeu uma viagem ao rio 

Cuminá e mesmo apresentando evidente 

preconceito em relação aos mocambeiros, 

profunda ignorância de suas estratégias para 

sobreviverem e ocultarem seus conhecimentos 

pertinentes ao ambiente onde se refugiavam, 

para assegurar suas defesas; a autora conviveu 

com eles pelo imprescindível trabalho na 

execução da complexa viagem pelas 

corredeiras e cachoeiras do rio Cuminá.  

Olga fez os registros da viagem em um diário 

e relata que no dia 14 de agosto de 1900 

chegou à residência de um mocambeiro 

identificado por ela como Lothario, o objetivo 

da visita era obter informações sobre os 

“Pauxis” (ela grafa o nome dessa forma) no 

igarapé Penecura. Depois de descrever seus 

conflitos e desconfianças em relação ao seu 

interlocutor afirma ter recebido dele estes 

conhecimentos:

Habitam (os Pauxi) as nascentes do igarapé 

d’Água Fria, do rio Penécura e do rio Acapu, que 

antes viviam em Óbidos. Lothario diz que os 

Pauxis são tão numerosos que acabaram por se 

estabelecer nas margens do Cuminá, então na 

foz do Penécura, que se retiraram ainda mais 

para as fontes, ainda fugindo dos civilizados 

(COUDREAU, 1900, pp. 52). 

Em seguida relata pela primeira vez em toda 

a documentação e bibliografia averiguada 

sobre os Pauxi, elementos culturais relatados 

por um sujeito histórico como específicos da 

etnia investigada. Ela declara que Lothario 

forneceu-lhe algumas palavras do dialeto 

“Pauxis” que “eu fielmente recortei, mas que 

dou apenas com reservas, embora não me 

pareça possível que sejam de sua invenção” 

(COUDREAU, 1901, p. 150). Com as 

informações desta autora organizou-se o 

quadro 1: 
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As palavras registradas por Olga Coudreau 

revelam importantes e inéditas características 

sobre os Pauxi e seu possível cotidiano. 

Observa-se um recorte de gênero e grau de 

parentesco; há uma classificação entre os 

animais e seus diferentes ambientes; os 

elementos da natureza são notabilizados, assim 

como os objetos para uso na caça e na pesca; 

nota-se também a presença de vocábulos 

caracterizando medidas a exemplo do que era 

pequeno e do que era alto; A língua é 

evidenciada também na composição de frases 

curtas.  

A lista da geógrafa revela um coletivo até 

então coadjuvante dentro de sua própria 

história, considerando os registros feitos 

anteriormente por outros autores e confirma 

que os Pauxi existiram e produziam sua história 

mesmo diante dos contatos e dos conflitos 

existentes no contexto do entorno do Forte. 

É muito importante observar que, Curt 

Nimuendajú (1948), analisou as palavras 

citadas por Coudreau e afirma que são da 

língua Karib, mas difere do dialeto dos kasuend 

(cashuend, Kaxúyana?) do rio Cachorro, 

também de seus vizinhos mais próximos e do 

dialeto dos Pianocotó do alto Erepecuru, e 

parece indicar uma singularidade linguística 

naquela região. Nimuendajú (2002), foi o 

primeiro autor estudado neste processo a 

grafar a palavra Pauxi. Esta mudança foi 

registrada no seu mapa etno-histórico em 

1944, portanto 10 anos antes da Convenção 

para a Grafia dos Nomes Tribais publicadas na 

Revista de Antropologia em 1954. O referido 

autor faz referência a esse povo no rio 

Erepecurú e no rio Xingu. Segundo ele os Pauxi 

do rio Xingu falavam Tupi e os de Erepecurú 

falavam Karib. 

Quanto ao fato de identificar um troco 

linguístico para os Pauxi do Xingu diferente dos 

Pauxi do Erepecurú não significa de pronto que 

eram povos diferentes, pois existe a 

possibilidade de os primeiros terem se evadido 

para o lugar onde mais tarde Óbidos foi 

fundada, um espaço habitado por várias tribos 
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do tronco Karib, a exemplo dos Kaxúyana, além 

dos estudos de Dias (2016) que apontam uma 

rede de comércio intertribal em toda a Calha 

Norte, desde o arquipélago do Marajó até as 

Guianas. Quanto a sua afirmação “os Pauxi não 

existem mais”, também escrita em 1948, os 

estudos feitos por Protásio Frikel apontam 

evidências contrárias. Ele descreve assim: 

Nimuendajú menciona como ‘moro’ habitat 

de desses índios, as cabeceiras dos afluentes 

direitos do Cuminá, mais exatamente o baixo 

EREPECURU, ACAPU, ÁGUA FRIA e PENECURA. 

A frase conclusiva: ‘The Pauxis no longer exist’, 

parece-nos precipitada. Até 1946 os Kaxúyana 

ainda tiveram contatos ocasionais com os 

Pauxis. Esta tribo também teve contatos 

esporádicos com os castanheiros que subiam o 

rio Erepecuru. Os índios sempre se mostravam 

pacíficos, mas por precaução ou movidos pelo 

medo (tradicional) do civilizado, nunca levaram 

forasteiros à suas aldeias, as quais deviam ficar 

umas três horas distantes da beira do rio. Para 

entrar em contato com os índios, os 

castanheiros costumavam dar três tiros pelas 

sete horas da manhã e os índios apareciam, 

geralmente, pelas 10 horas, isso deu-se no 

decênio de 1950 e 1960 (FRIKEL, 1970, pp. 38-

39). 

Protásio Frikel não escreveu obra exclusiva 

sobre os Pauxi, no entanto a partir dos relatos 

dos pajés Kaxúyana etnografou fatos inéditos 

referentes a este povo. Afirma por exemplo 

que eles tinham um "ptaitóno", ou seja, um 

líder, mas que obedeciam a um grande chefe 

que mandava em todos, Tawírikemá. Segundo 

os relatos Kaxúyana o último grande chefe que 

morava em Txuruta-húmu (rio Tapajós), 

possivelmente antes da chegada dos 

portugueses.  

De acordo com esses relatos Tawírikemá 

mandava também nos “Pawixi” que moravam 

na boca do Kahú (Trombetas), lá onde 

português, mais tarde, fez «úbidu" e "Oridjí-

mána" (Óbidos e Oriximiná), e continua, 

“depois Pawíxi foi embora, subiu o Paríkuru e 

fez maloca grande no Ponékuru” (Ibidem p. 21), 

convergindo para a descrição feita pelo 

mocambeiro Lothario e anotado por Coudreau 

em 1900. 

Outros autores como Peter Paul Hilbert 

(1955), fazem referência aos Pauxi, ainda que 

não tenham se debruçado exclusivamente 

sobre a história desse povo. Hilbert relata a 

narrativa feita por João Barbosa Farias que 

estudava o povo Uaboí e revela quando os 

Pauxi se rebelaram contra seus diretores, 

porém não cita em qual ano aconteceu a 

rebelião e fuga desses indígenas para o rio 

Trombetas quando se estabeleceram entre os 

Uaboí depois de praticarem “enormidades e 

delitos” (HILBERT,1955, pp. 8). 

Até o momento o trabalho exclusivo sobre os 

Pauxi registrado neste estudo, é o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), “Pauxi: uma tribo em 

fuga 1655 – 1697” de Délio Reis Matos de 

Aquino (1996). O autor fundamentado em 

Bettendorf (1990), Frikel (1970), Veríssimo 

(1970), Reis (1979), compreende que a 

arribação desse povo “teria se dado nos 

seguintes estágios: da ilha de Marajó desceram 

para a foz do rio Xingu, depois trabalharam em 

um Pesqueiro Real no rio Paru e finalmente 

chegaram ao local onde hoje está localizada a 

cidade de Óbidos” (AQUINO, 2004, p. 38), e 

resistiram ao processo de estabelecimento 

colonial dos portugueses com a edificação da 

Casa Forte de Pauxis e as missões dos Padres 

Capuchos da Piedade e se evadiram para as 
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terras no entorno de vários corpos d’água na 

Bacia do rio Trombetas. 

No século XXI, Porro (2007), coadunado com 

Bettendorf (1990) e Nimuendajú (2002), 

apresenta os dados já citados destes autores e 

Vera Guapindaia (2008), ao apresentar 

detalhes arqueológicos sobre a ocupação 

Konduri e Pocó na bacia do rio Trombetas, 

analisou a presença dos Pauxi naquela região, 

mas não adentrou com profundidade nos 

relatos dos pajés Kaxúyana, abordados na Etno-

História de Protásio Frikel em 1970, ainda assim 

apresentou  conclusões importantes além de 

disponibilizar rica bibliografia que faz 

referência aos Pauxi. 

Nesse longo processo histórico a palavra 

Pauxis foi apresentada em diferentes 

contextos, significados conforme a análise dos 

autores que dela já fizeram uso. Desde a 

viagem de Pedro Teixeira (1637-1639), quando 

Alonso de Rojas nomeou entre as aves 

silvestres “o pássaro pauxis”, esta palavra foi 

grafada pouquíssimas vezes no período 

colonial na Amazônia, se comparada às 

palavras Aruan, Mura, Konduri, Mundurucu 

entre outras, contudo, ganhou expressividade 

em diversas dimensões socioculturais e 

científicas na contemporaneidade. No 

município de Óbidos Pará é estudada, 

vivenciada, simbolizada, verbalizada e discutida 

com mais profundidade e identidade que as 

outras palavras das culturas das “Amazônias 

Brasileiras”, como compreende e nomeia a 

região (CANTO, 2019). 

Muitos obidenses se identificam como 

“Pauxiaras” e alguns usam Pauxis como 

codinome. O vocábulo nomeia rua, lago, escola, 

festa junina e ganhou dimensão nacional com o 

Carnapauxis que é um dos maiores, se não o 

maior, carnaval de rua da Amazônia, um 

folguedo singular, que é brincado livremente 

nas ruas representado pelo seu símbolo maior, 

o Mascarado Fobó. Nessa folia os obidenses e 

visitantes não necessitam de ingressos para 

acessar os blocos, nem para brincar os 07 dias 

de folia na “Praça da Cultura”. 

Contudo, mesmo que Francisco Manoel 

Brandão tenha publicado a primeira edição do 

seu livro “Terra Pauxi” em 1955, e, ainda que 

seja reconhecido como um dos maiores 

literatos da história de Óbidos referendado 

com frequência nestas décadas mais recentes, 

não influenciou a popularização do vocábulo 

“Pauxi”, o qual é utilizado quase que 

especificamente em estudos acadêmicos dos 

séculos XX e XXI. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa nasceu do interesse em investigar o máximo possível de informações sobre 

os indígenas Pauxi, com o intuito de registrar essa história sob outras concepções e análises que 

permitissem evidenciar a “voz” desses indígenas, ainda que não apareça diretamente nas fontes 

consultadas. Os diferentes documentos examinados revelam que existem caminhos diversos para 

se alcançar especificidades sobre a história dos Pauxi e permitem o diálogo do passado com 

aspectos culturais presentes no município de Óbidos. Os detalhes encontrados sobre o ambiente, 

o trabalho, a diversidade social e cultural dos grupos indígenas naquela região, favorecem a 

certeza de que a história de Óbidos não deve ser contada apenas sob a perspectiva do 

conquistador europeu.   

Os documentos e os estudos acumulados desde o século XVI até hoje, evidenciam que 

povos indígenas produziram conhecimentos milenares que antecedem ao processo de invasão e 

colonização de seus territórios e corpos, que permitiram inclusive, a logística básica para o 

estabelecimento dos portugueses na Amazônia. Neste século XXI, os trabalhos de arqueologia, 

história, etnografia, etno-história, geografia, antropologia e até já se inclui neste rol os estudos 

da genética (SCHIOCCHET, 2013), possibilitam o conhecimento de muitos fatos históricos e 

culturais de milhões de pessoas dos povos originários antes, durante e depois da colonização. 

Contudo as notícias históricas e culturais do povo Pauxi ainda estavam dispersas em diferentes 

documentos e literaturas desde o século XVII até o XXI.  

O objetivo central deste artigo foi reunir e analisar os documentos já escritos que citam os 

Pauxi desde a primeira citação de Bettendorff entre os povos de Mêrêió (Marajó), no século XVII 

até a fuga desses grupos para o rio Kahú (rio Trombetas) e como esses indígenas resistiram e 

foram protagonistas de sua história diante da invasão de seus territórios.  

A maior fragilidade deste estudo é a exígua referência de documentos relacionados aos 

contatos diretos com o coletivo indígena em questão e em consequência, a ausência de 

etnografias. Em contrapartida a existência de apenas um trabalho exclusivo sobre os Pauxi 

(AQUINO, 2004), possibilitou resultados inéditos para o processo de outros estudos acadêmicos 

sobre este grupo originário, especialmente quando neste trabalho destaca-se as trinta e oito 

palavras do dialeto “Pauxis” reveladas unicamente nos escritos de Olga Coudreau, analisadas por 

Curt Nimuendajú e que comprovam aparentemente, a existência singular de um conjunto 

linguístico exclusivo desse grupo na região do rio Trombetas.  

Na Amazônia de Pauxis, os Pauxi tiveram participação ativa nesse cenário em momentos 

distintos de contato, alianças, conflitos, resistências e fugas. Os registros da sua história 

continuam fragmentados e indicam que há muito para ser investigado. No território onde a 

história oficial relata que permaneceram, os Pauxi são “os outros”, os indesejados, aqueles que 

podiam ser dominados e despidos de suas culturas, coletivo que vivenciou o risco de extinção de 

sua gente e resistiu apesar das conquistas lusitanas. 

 Frikel (1970), argumenta que os Pauxi “arribaram” pelas águas bravas do rio Trombetas, 

arribaram para sobreviver, subiram para mostrar que queriam viver e protagonizar sua história. 

Eram belicosos e evidenciavam sua agência em gerir sua própria história, pois negavam a 

submissão e o cerco de seus corpos. Mas a história de Óbidos que os portugueses fundaram sob 
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a bandeira da domesticação corporal e doutrinação de suas mentes necessita entender que os 

Pauxi antecederam os colonizadores, conheciam o ambiente onde viviam e interligavam sua 

identidade com as águas, ironicamente as mesmas que trouxeram os invasores para suas terras. 

O marco temporal de suas existências não é e nunca será 1697 ou 1698, como alguns 

autores que já registraram histórias de Óbidos insistem em manter, pois essas datas invisibilizam 

povos originários inteiros e os relegam a papéis secundários dentro da História geral de Óbidos e 

da Amazônia, desconsiderando a diversidade social e cultural que habitava as margens do estreito 

do hoje chamado rio Amazonas.  

A data mencionada e adotada, inclusive na disciplina História de Óbidos continua a ser 

propagada designando Óbidos como “a cidade mais portuguesa da Amazônia”, frase essa 

carregada de enganos que legitima apenas a influência dos europeus na história do município, 

invisibilizando muitos aspectos das histórias indígenas e africanas que também fazem parte da 

Amazônia obidense. 

 Importante ressaltar que Queiroz (1762/1763), escreveu em seu diário as expressões 

“uma preta” e “alguns negros” sem afirmar que eram pessoas de etnias africanas, no entanto 

como em toda a sua narrativa sobre o cotidiano de Óbidos o autor se utiliza da expressão “índios” 

quando se refere aos mais antigos daquele território. Assim sendo, parece indicar as primeiras 

referências sobre os negros na história de Óbidos nos séculos XVII e XVIII. 

É urgente que “As outras Histórias de Óbidos” sejam contadas e registradas, pois um 

município atualmente com 52.306 pessoas distribuídas nos meios urbano e rural, com 

descendência indígena, negra e branca não pode ser entendido e pesquisado apenas sob a 

perspectiva eurocentrista. E as histórias sobre os indígenas Pauxi são parte de um caleidoscópio 

plural, necessário, urgente e importante para a análise dos conhecimentos históricos e culturais 

dos obidenses.  

Citados ao longo desse texto, os coletivos indígenas mostram que o processo de 

colonização foi destruidor, apagou suas histórias de vida e que alguns viajantes, geógrafos, 

arqueólogos, historiadores registraram esses períodos de acordo com seus interesses ou sequer 

registraram. Para Celestino de Almeida (2010), as relações de contato entre brancos e indígenas 

eram vistas, grosso modo, como dominação, submissão. Nessa perspectiva os indígenas 

integrados à colonização foram “submissos e aculturados, não constituindo categoria cultural 

merecedora de maiores investigações” (Almeida, 2010, p. 16), logo, não aparecem na história 

oficial de “fundação” dos municípios. 

Sob a análise de Bárbara Sommer (2005), os indígenas eram “mestres do seu ambiente” 

que viajavam por verdadeiros labirintos de rios, conhecimentos necessários às disputas de poder 

entre eles e os colonizadores. Nesse sentido, o contato entre nativos e colonizadores era usado 

para as mais diversas finalidades políticas, entre elas a “proteção, bem como para se vingarem de 

seus inimigos” (SOMMER, 2005, p. 03). 

A Terra Pauxi possui assim como o rio que lhe banha, diversas águas. Algumas foram 

remexidas e suas gotas ressoam em livros, versos, canções, artigos e teses; outras necessitam de 

fenômenos mais intensos como a pororoca para que a areia fina seja soprada e sacudida e novos 

olhares intensifiquem outras formas de conhecer um povo: seu chão, a terra onde pisam. 
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 Por esse olhar, os Pauxi podem nos informar sobre sua cultura e seus artefatos; sobre sua 

gente e suas crenças; sobre seu refinado paladar. É possível que eles nos atravessem todos os 

dias dentro de um pescador ou de um agricultor, no linguajar de um professor, na experiência 

matriarcal de uma anciã e no alvo certeiro da caça. Eles existiram, resistiram e persistiram para a 

continuidade de suas vidas e de sua cultura e os obidenses podem e devem prosseguir com essa 

(r)existência.  
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