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Resumo 

 

Nà Thamathi bem vivo 

                  

O presente trabalho trata da ressurgência Puri. O povo arrepiado da serra que cuidam 

da terra até os dias de hoje. Eles encontram-se em diversas regiões do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, a se manifestar na busca da sua verdadeira identidade. 

O Objetivo do Trabalho consiste em relatar e analisar a origem e a verdadeira  historia 

da ancestralidade do povo Puri, migração e defesa do território, o inconsciente coletivo e a 

resistência.   

             A metodologia aplicada nesse trabalho consiste em visita in loco a lideranças locais, em 

encontro culturais de troca de saberes, e o uso da sabedoria da natureza nas ilustrações 

musicais, em experiências através de relatos pessoais dos participantes do encontro. Uso do 

conhecimento tradicional do canto e dança. 

Os principais resultados são: Criação literária, despertando para cultura indígena; sua 

participação na criação do Grupo de Estudos indígenas Povos Originários na UFV – Geipó, na 

conquista pela Aldeia Maracanã no Rio de Janeiro de criação do Centro Cultural Indígena; 

mudança de olhares sobre a cultura e suas expressões, as relembranças da presença do 

sangue indígena nas famílias, a desconstrução da imagem indígena folclorizada, a conquista de 

políticas publicas para indígenas.    

             Concluímos como satisfatório o trabalho de pesquisa no campo, a troca de experiência 

e saberes, que vem resultando relatórios, vídeos e livros, em propostas a serem, tais como: a 

criação núcleos de estudos nas universidades, fabricação de instrumentos musicais e 

artesanatos, contação de histórias nas escolas da rede publica e privada do povo Puki, além da 

difusão do conhecimento em meio acadêmico, periódicos, rádios e jornais de grande 

circulação. 

 

Palavras chave: Identidade - Ressurgência - Colonização – Puky 

 

. (*) Puki denominação que os povos originários se davam, já os portugueses chamavam PURI. 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

 

                O autor no inicio buscou suas origens, que desde menino sentia na pele, e nas 

interpelações sobre a origem de seu nome Dauá, de seus colegas na escola em que afirmava 

ser um nome indígena. Mas, não, encontrando as informações do povo. Passou a pesquisar 

com ajuda de amigos, vindo depois encontrar nos registros dos viajantes no período de 1800, 

no vocabulário Puri, no canto dos Caboclo da Mata em Araponga – MG com Jurandir Puri e nas 

histórias de Neném Lupim agricultor de origem Puri, que mantém seus conhecimentos sobre a 

terra, com Willer Barbosa (professor da Universidade Federal de Viçosa) em levantamento na 

Serra dos Arrepiados sobre agroecologia, que encontra registros da cultura Puri no povo, com 

possível indicativo de ressurgência nessa região através das praticas do campo e técnicas 

herdada dos pais.   

Durante mais de 400 anos o Rio de Janeiro resiste aos estranhos invasores, mantendo 

sua beleza e as formas esbeltas dos seres, oxigenam a cidade com a alma indígena que 

banhava o Rio Carioca no Catete, onde houve a queda da ultima Aldeia indigena Uruçumirim 

dos Tupinambá, e foi bem aqui na baia de Guanabara que se organizou a Confederação dos 

Tamoios, lideradas por Aimberê, e Cunhambebe Tupinambá, e marca o fato, de duas vitorias 

sobre os invasores em duas batalhas. Eles pedem trégua após a derrota e formalizam um 

tratado de paz com os indígenas, mas logo depois, os invasores o quebram o tratado, com 

reforços vindos da Bahia.  Entram na enseada entre os morros do Pão de açúcar no atual bairro 

da Urca para fundarem a Cidade do Rio. ME(RCADANTE, 1973, 36).  

Em 23 de Junho de 1778 o vice rei D. Luiz de Vasconcelos e Souza ordenou o 

aldeamento dos índios em virtude dos constantes ataques na região, trabalho executado por 

Joaquim Xavier Curado para atender à determinada nos sertões entre o rio Preto e Paraíba 

 

Reflexos da colonização: Os Puris no centro da cidade do Rio de Janeiro.  

 

Segundo relato de Souza Freitas, aconteceu  na Capital do império. O caso da Revolta 

dos Puris de 1811, ao perceberem que estavam sendo enganados. Percebido o engodo 

fugiram para as matas (seu campo privilegiado); ou seja, não se posicionaram para a luta 

aberta nas ruas e ou no platô do Morro de Santa Quitéria (na época não havia Praça Tiradentes 

centro do Rio, tal como hoje conhecemos).  

Refugiaram-se e mataram de tocaia os passantes; usando arco e flecha. Essa 

resistência camuflada pelas matas possibilitava o ataque nos caminhos utilizados pelos 

brancos, provocando baixas entre seus inimigos, alem de protege - los do imediato contra 

ataque. Embora não estivessem na “Mata do Puris”, estavam num meio vegetal muito 

semelhante e conhecido com basicamente a mesma composição de flora e fauna.   (Souza de 

Freitas Rafael – 60/2003). 

 

Reflexos da Colonização: Presença dos Puris na Paraíba Nova 

 

Segundo Marcelo Lemos, o domínio da região era acirrado com o encurralamento dos 

povos pela coroa. Em Paraíba do Sul - RJ cidade escolhida por Garcia Paes para guarda do ouro 
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vindo do estado de Minas Gerais, um grupo de Puris é seduzido pelos bons tratos para servi-lo, 

até que um episódio inusitado acontece.  

A mulher de Garcia Paes pensava que o bebe de uma linda Puri que havia nascido, 

poderia ser filho do seu marido. Então esperou a saída do grupo para o campo, pegou a 

criança, cortou sua cabeça colocando sobre a mesa e picotou os pedaços e colocou numa sopa 

para servir aos Puris. Ao retornarem diante da cena trágica, a revolta tomou o grupo, que 

quebrou todo local e partiu pro mato, nunca mais voltando à região. (Relato  Marcelo Lemos, 

2013) 

Em Valença -RJ devido aos maus tratos sofridos, no aldeamento prisional, os Puris 

procuraram refugiar se na propriedade do capitão José Thomaz da Silva que usava de método 

adverso, conquistando a amizade e a confiança dos povos da região onde passaram a viver e a 

trabalhar pacificamente. 

Em Volta Redonda -RJ, onde é hoje em 1808 ocorria perigo do ataque dos índios e na 

região,  lá vamos encontrar os Puris  na serra da Mantiqueira, divisa do estado do Rio de 

Janeiro e São Paulo,  na parte divisória com São Paulo o domínio cabia aos Puris.  Segundo 

“Eschewege, Debret e Rodolfo Garcia eram eles de opinião que os Puris tiveram origem 

comum com os Coroados e Coropós e pertenciam a “nação Tapuia”.  

Os Puris também vão ser encontrados, na margem setentrional do Rio Paraíba a cinco 

léguas de Campo Alegre da Paraíba Nova, sitio Minhocal, nas abas da serra Tunifel e à margem 

do ribeirão São Luiz, confluente do rio Preto em razão dos constantes ataques dos Botocudos.  

(Atayde J.B) 

A melhor descrição dos habitantes indígenas consta na igreja matriz de São Sebastião 

de Barra Mansa de J.B de Athayde nas pags. 50,51 e 52 onde observa: “... Usavam o banho 

mesmo que, ao se levantarem, estivesse chovendo; os casamentos representavam grandes 

festas e as mulheres, no momento das dores do parto retiravam se para a mata e davam à luz 

os filhos sem assistência alguma. Seus mortos eram enterrado assentado”.  

   

  “Os Puris eram pequenos e bronzeados. Eram de corpo 

apoquentado; mas valorosos, velhacos, e pérfidos”... usavam “d’arco 

e flecha arpoada” e tinham grandes estima s qualquer instrumento 

de ferro e sobre tosos os machados. “Na sua língua a residência era 

denominada Cuari, e se constituía no seguinte: sua estrutura 

sustentava uma camada interior de folhas de patioba recoberta por 

varias camadas de folhas de palmeira. A rede era feita de embira”.  

  

Reflexos da colonização em Minas Gerais 

 

Vejamos o que acontecia em Minas Gerais segundo relato de Freireyss, os Puris 

cirrculavam pelos arredores da Serra da Onça, Serra dos Arrepiados, pelas margens dos rios: 

Pomba, Angu, Muriaé, Bagres, Sapé, até rio Pardo e ribeirão meia Pataca, atingindo o rio Doce, 

região conhecida como “Pátria dos Botocudos”. “É especialmente numa outra floresta 

densíssima, a cerca de três léguas de Santana, que eles costumam ficar e que por isso se 

chama a mata dos Puris” (Freireyss, 1978:80) 
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Há também indicação de um grande numero de Puri aldeiados nesse periodo na Zona 

da Mata em 1814 e 1824: 3.300 pessoas (Mappa APM 1907. P.498s.). No entanto nem todos 

os índios foram aldeiados. Milhares de Puri e como dizia Marlière vagando pelas matas. (José, 

1965:16. 

Segundo relato de Eschevege “Ulteriormente, duzentos índios Puri, haviam sido 

levados de suas matas para Vila Rica, por meio de coação e mentiras. Lá chegados, foram 

distribuídos como rebanho entre aqueles que os desejavam como escravos, não escapando 

mesmo as crianças, que foram separadas de seus pais. A isto se chama nos relatórios, 

civilizar duzentos Puri! È bom observar que ao fim de um ano duzentos índios só restavam 

apenas algumas crianças, tendo os outros morridos, quase sempre em conseqüência de maus 

tratos. 

Além do mais cometeu se o erro de não deixarem os índios viverem em família, marido 

e mulher, pais e filhos foram separados e mandados a lugares diversos. “A conseqüência foi 

que, mal tinham os Puri trabalhando uns oito dias, logo que os homens fugiram, tanto por 

causa das pancadas recebidas como” Amor a Liberdade e saudades da família (Souza, 

2003:57) (Eschwege, 1979: 184). 

 

Ofensiva contra os indígenas  

 

A Carta Régia de 13 de maio de 1808, que declara guerra ofensiva aos Puri, 

Botocudos e demais grupos resistentes. Como sabemos, sempre houve resistência indígena 

dominação ao longo da história das Américas: a fuga, os ataques contra povoados ou viajantes, 

o aquilombamento (nos quilombos também havia índios) e as guerras declaradas. (Souza, 

2003:58) 

 Segundo os Viajantes o comportamento dos Puri e de outros grupos, diante das 

experiências negativas do pós-contato com os brancos, não poderia se outro senão de 

animosidade defensiva. Refugiam-se nestas matas e atacavam para se defender e para 

rechaçar. Sua “agressividade” é fruto de seu medo e insatisfação. (Souza, 2003:59) (Freireyss, 

1982:77, Debret, 1978:27, Spix e Martius, idem, ibdem: 194s).     

 

Identidade 

 

Ontem  

Os sem alma   

 

Povo Puri usava utensílio de barro “Igaçaba” onde se depositava o corpo dos falecidos 

em cemitérios indígenas, com o distanciamento do território seu campo sagrado o povo 

ficou vulnerável. 

“Aqui os europeus se divertiam em andarem a caça dos gentios, como 

à caça das feras, pelos matos. Havia tal que dava aos seus cachorros, 

por diário  sustento, humana carne, querendo desculpar tão  grave 

culpa com dizer dos gentios, bem que tinham nossa semelhança  

enquanto corpos, não eram como nós  enquanto almas”.  
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(Tomás Antonio Gonzaga. Cartas chilenas. Carta 10) 

Segundo Tomás Antonio Gonzaga que traz esse pensamento escrito nas cartas 

Chilenas traduz a forma de pensamento da época. Nessa chegada ao novo continente os 

invasores argumentaram que os originários da terra, ou os povos das florestas, eram “Sem 

alma”.  

Em primeiro plano eliminaram os pajés e os mais velhos, detentores dos 

conhecimentos do povo que vivia na região sudeste, para abrirem caminho à igreja em sua 

catequese expurgar o mal, fazendo os indígenas terem que aceitar o salvador e se 

converterem a nova condição, e aqueles que não recebessem o aceite dessa doutrina, eram 

excomungados em “os sem almas” como selvagens animais a serem domesticados, com fins a 

uso no trabalho escravo. 

Assim os Puri que eram os fujões e indolentes, livres como os ventos viviam que nas 

proximidades dos novos núcleos eram perseguidos. Seus atributos eram empecilhos a 

dominação total, tanto assim, que em mais de trezentos anos conseguiam fugir, nas 

perseguições ao povo, hábeis na Mata Atlântica, dificilmente eram capturados. 

Situação da Educação no Campo 

 

Hoje 

 

Isolados, nos entre meios da serra dos arrepiados continuam a resistir ao longo tempo 

de massacres, eles são astutos e mantém um sorriso no rosto, desconfiados com a presença 

estranha, vão driblando as dificuldades, em resistência para a sobre vivencia, eles estão 

desenvolvendo agro ecologia e cuidando da terra. Na produção de café, feijão, milho e ouros.  

Observam-se também em algumas famílias alguns problemas de saúde mental ou de raciocínio 

lento.  O quadro de escolaridade na área rural das serras é bem deficiente devido às grandes 

distâncias e ou a geografia da região de relevo acentuado de altas montanhas, onde as 

crianças desde pequenos pegam enxadas, para ajudar seus pais, e deixam de lado o lápis do 

estudo formal.  

E mesmo aqueles que, ainda estudam, enfrentam em diversas regiões dificuldades 

com o transporte escolar, em deslocamentos de até seis horas de deslocamentos diário para 

as escolas nucleadas na cidade, que ocorre com o fechamento das escolas do campo onde 

muitas têm pouco mais de vinte alunos, numa grande evasão escolar. 

Iniciativas para Ressurgencia dos Povos  

Foi então no Rio de Janeiro que diante o quadro nefasto à cultura indígena nos tempos 

atuais na região sudeste, que um grupo de indígenas começou a se reunir em defesa de sua 

cultura, criando um aldeamento cultural urbano multi étnico em 2004 no bairro do Maracanã, 

no imóvel do Antigo Museu do Índio e por lá temos os povos: Puri – RJ, Apurinã - AM, Pataxó-

BA, Tucano-AM, Guajajara-MA, Caingangue- RS. Fulni-ô PE, Caririxocó- AL, Potiguara- PB e 

vários outros  

A índia Niara do Sol Fulni-ô /Cariri-xóco com os alunos de símbolos nativos no grupo 

Índios em Movimento começa a construção no local da Oca para os Pajés e incentiva aos 

demais retomarem os costumes de seus povos, e a Dauá Puri a buscar suas origens, assim ele 

vai buscar na região de Minas Gerais esses registros, realizando coleta das narrativas locais das 



 
 

6 
 

lembranças dos moradores, e dos registros dos viajantes no período de 1800, que coletam 

plantas e palavras dos povos originários.  

 

Ressurgência   

 

Enquanto esse movimento acontece em uma região em outros estudos são 

desenvolvidos por Willer Barbosa. Destacamos trechos de sua tese. (CULTURA PURI E EDUCAÇÃO 

POPULAR NO MUNICÍPIO DE ARAPONGA MINAS GERAIS: DUZENTOS ANOS DE SOLIDÃO EM DEFESA DA VIDA E 

DO MEIO AMBIENTE) (Barbosa: 16) 

  No final do século XX a criação de uma Unidade de Conservação nas Serras próximas 

à divisa entre os estados brasileiros de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo 

fomenta, no meio popular, o afloramento de uma identidade étnica, auto identificada como 

indígena. A considerar que na região muito pouco ou quase nada se falava da importância da 

cultura indígena Puri, perguntamo-nos a respeito do potencial educativo e da memória social 

que sustentaram essa cultura até que se reiniciasse seu afloramento e sua emergência.  

  Sr. Fizim Que Guarda: "sempre estivemos aqui, somos nós quem protegemos essas 

matas, nós somos os Puri".  

                De 1996, durante o Diagnóstico Participativo que compôs o estudo sócio-econômico 

para a legalização do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, (O Parque foi legalizado pelo Decreto 

Estadual 38319, de 29 de setembro de 1996, abrangendo Serras de nove municípios mineiros.) 

Vem a notícia de que um velho casal de índios vivia pelas matas e que famílias lhes deixavam, 

sob a soleira das portas, alimento. Pessoas na faixa etária dos 40 anos de idade afirmam ainda 

tê-los visto em jornadas através das Serras. (BARBOSA: 123) 

Sr. Fizim Que Educa, mostra-se curioso sobre a história dos índios em Minas Gerais e 

daquela região especificamente, pois "sou remanescente do povo Puri e preciso conhecer mais 

sobre os antigos". O livro 'A história indígena em Minas Gerais' (SOARES, 1996), circula de mão 

em mão entre as comunidades e, esporadicamente, uma e outra pessoa comenta sobre a 

leitura do livro para conhecer "nossos parentes". (BARBOSA: 123) 

Segundo Mercadante, até mesmo o nome Puri - que significa audacioso não é um 

nome auto-proclamado, foi dado pela tribo co-irmã e ao mesmo tempo inimiga dos Coroados, 

também pertencente aos tapuios Botocudos e que, em tese, são oriundos dos Goitacás, 

participantes da Confederação dos Tamoios, quando se instalam no território do baixo Rio 

Paraíba do Sul (MERCADANTE, 1973, 36).  

 

Resiliencia do Povo Puri na Agricultura em Minas Gerais 

   

Na cidade de Araponga – Minas Gerais, os irmãos Neném e Bibinho, seu Cosme vários 

outros, ajudam a articular o sindicato dos trabalhadores rurais.  Junto com um grupo de 

professores da Universidade Federal de Viçosa colaboraram na criação do Centro de 

Tecnologia Alternativa - Zona da Mata (CTA-ZM) com fim especifico apoiar os pequenos 

produtores, também passaram a participar da Troca de Saberes um evento cultural inserido na 

da semana do fazendeiro da Universidade Federal Viçosa -UFV, com organização do 

departamento de educação, onde citamos Willer Barbosa e Edgar Coelho, representando a 

todo corpo de professores do DPE- UFV.  
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Com esses passos de motivação foi importante para os agricultores se esclarecerem, 

sobre os prejuízos à saúde no uso de agrotóxicos nas lavouras. Eles passaram a desenvolver 

experiências de plantios intercalados utilizando arvores, fruteiras e leguminosas nos círculos 

do principal produto da região nos plantios de café.  

Com as primeiras etapas vencidas, foi à hora de pensarem então na educação dos 

jovens, reservaram uma parte da propriedade e criaram a Escola Família Agrícola - Puri 

reuniram treze alunos debaixo da mangueira na casa do seu Cosme, enquanto o prédio fosse 

construído, os alunos contaram com o apoio de seus pais. Com o prédio da escola pronto, a 

escolha do nome outro desafio, que eles decidiram ser EFA PURIS totalmente diferente das 

outras EFAS.  

Outro elemento importante na auto-afirmação do povo Puri, foi o acréscimo de uma 

família Puri na logomarca da escola, fato nunca acontecido antes. Essa iniciativa foi à 

reafirmação da historia do povo que foi a base de formação da sociedade local, e uma 

referência de conhecimento de toda flora e fauna local, numa ação afirmativa de 

fortalecimento da historia dos antepassados. Vencida a etapa de implantação, hoje essa escola 

é um dos modelos de educação no campo.  Ho Bugre! * Bugre termo  usado pelo povo para 

denominar os índios  

                 Quebrar os grilhões da colonização vem sendo uma marca desse povo Puri ao longo 

dos tempos construindo sua independência. Os tempos passaram e eles cuidam da terra e 

como sementes que ficaram em dormência os remanescentes atuais do povo Puri relembram 

as historias de seus avôs e avós, e pais, voltam a se encontrar e em diversas regiões, começam 

a se manifestar em busca de sua verdadeira identidade num caminho de volta as suas origens, 

se agrupando aos poucos esse movimento tem seus pilares iniciais em se Bibinho, Nenem 

Lupim, seu Cosme e tantos outros que discutem os problemas da terra, a necessidade de 

espaço pra produção agro ecológica, gestão da terra para plantio, e produção de alimentos 

saudáveis. 

Assim eles freqüentaram durante trinta anos as reuniões de preparação da 

organização de base para a implantação na região de São Joaquim da compra participativa da 

terra, reunindo vários agricultores que se associam com recursos próprios (enxadas, pá, boi...) 

para aquisição de pequenas propriedades. 

 

Ressurgencia Puri e afirmação da Identidade                         

  

Jurandir Puri e Antonio Carlos reúnem e pensam na cultura do povo, relembrando os 

sonhos de Giníco e Dedé, seus pais que dançavam o Caboclo da Mata nos festejos da cidade lá 

pelos anos 50. Jurandir encontrou Dinei e criam o CEPEC – entidade cultural e com ela 

organizam um projeto de registro da cultura, a participam da criação do parque estadual da 

serra do brigadeiro. “Jurandir estuda o vocabulário da língua Puri de Alberto Torrezão, e faz a 

tradução da musica “os caboclos lá da mata” Ho Puky ah lekah tschore” e compõe Ho Ho! 

Bugre* canto de vitória do povo Puri, com as lembranças de seu Ginico  e as historias que 

ouvia Jurandir reuniu novamente os Caboclos e gravou imagens do grupo, e a presença sonora 

viva ainda hoje do povo. Ho Bugre!  
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Conclusões 

 

Calado e Sem Voz 

 

“A riqueza de detalhes de algumas descrições deixa bem límpida a forma 

estereotipada de encarar o início como um ser inferior, bizarro, animalizado. Consideramos 

importante apresentar o curioso comentário de Debret sobre os Puri, colocado logo após a 

gravura: “Mulher Puri cuja expressão abobalhada corresponde a uma degeneração parcial da 

raça primitiva” (Debret, 1978:10) (Souza, 2003:55)  

Assim ficou o povo, pois falar o homem não podia sonhar era só agonia então eles 

foram ficando calados e depois de tanto tempo eles perderam a voz. Nascemos diante desse 

quadro, os questionamentos permeiam o pensamento: de como podem ser as relações de um 

povo perseguido e oprimido e depois de passar do tempo é suprimido no contexto da 

sociedade branca que se instalou nos trópicos os colocando invisíveis. 

Observa-se na formação dessas pessoas sofridas certa desconfiança ao contato com 

outros povos muitas vezes negando sua identidade, a ponto de não falarem de seus 

antepassados que foram perseguidos e estigmatizados como coisa ruim, atrasada, preguiçosa 

e selvagem, em sua mente um glossário pernicioso que os acompanha. 

                Nos tempos atuais muitas pessoas querem encontrar respostas para os vazios 

deixados pela falta das historias de seus antepassados e dessa historia que não podia ser 

contada por serem frutos de relações violentas ou violentadas, onde encontrar as informações 

das origens? Como conquistar a confiança dos parentes? 

Ao se chegar ao campo de pesquisas encontram-se famílias silenciosas, onde os pais e 

avós, não mais vivos os parentes negam suas origens com afirmações tipo: você meu filho não 

é índio, pois não pari índio, pari um branco. Falar da identidade indígena e do índio é coisa 

ultrapassada, pergunta: pra que viver do passado? As duvidas continuam, dentre tantas 

outras. Mesmo quando você se identifica como Puri, sua família não o aceita, porque só 

prevalece e reconhecem as origens européias, renegando a identidade indígena. 

 

Novos passos a seguir  

 

Conquistar a confiança no dia a dia identidade indígena é um desafio a ser enfrentado, 

vencendo barreiras de superação ideológica. Pois, é dentro do lar caboclo, mestiço ou nêgo 

Puri que mora o silencio, o medo e a vergonha de ser do mato em face do juízo pejorativo do 

povo da cidade de que são: matutos, gecas, capiau ou brega, aonde essa estigmatização vem 

apagar da sua memória aniquilando sua raiz de cultura nativa.  

                Mas as raízes estão vivas e são acessadas no subconsciente nas lembranças da 

infância do contato com seus pais e a avôs da casa onde viviam, das historias orais do campo, 

dos tratamentos de saúde com ervas medicinais dos chás e xaropes, das simpatias de cura, dos 

costumes sociais de troca, das festas de terreiro com sanfona, viola batuques, dos rostos e 

cabelos longos das avós e da fala diferente delas sem sabermos de onde tinham vindo, e de 

sua língua que não era aceita pelos colonos. 
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               Os hábitos nativos ao longo de mais de 300 anos em marcha de fuga desse povo 

sobreviveu na mata quase até 1900 a sucumbir após perversa perseguição. Seus adornos hoje 

enfeitam os castelos da Europa. No território da serra dos Arrepiados ocupado pelos Puri, foi 

encontrada a primeira mina de ouro do Brasil, nosso povo já usava o ouro (mereteteno) no 

adorno.    

    

Ação de afirmativa indígena   

 

Concluímos que era necessário para a afirmação dos povos, a implantação da lei 

11645/98 que estabelece o ensino das culturas indígenas nas escolas, bem como ampliar-se a 

discussão de políticas publicas para os indígenas nas áreas do campo em contexto urbano, 

garantindo direito à busca de sua identidade e a dos seus antepassados.  

Outra luta na atualidade que vem sendo vencida no movimento do povo indígena é ao 

acesso ao ensino superior e a todos os bens de consumo do mercado e operar todas as 

tecnologias, como direito ter essa igualdade de condições para poder competir, e espaços 

onde possa demonstrar sua competência. 

                Dados recentes do IBGE de 2010 demonstram uma nova dimensão da população 

indígena que cresce, com uma população de mais de 940 mil pessoas, contando com mais de 

340 etnias e 180 línguas e hoje já formados índio Médico, Advogado, Antropólogo, Enfermeiro, 

Sociólogo, Professor, Musico, Poeta, Contador de Historias, Escritores e uma Editora Indígena, 

Cineastas do Grupo Vídeos nas Aldeias, Rádios e Revista em fim os indígenas estão presentes, 

produzindo com seu próprio olhar e com sua língua e traduzindo em vários idiomas seu 

pensamento sem intermediações. Quem sabe talvez, perto de você tenha um índio ou dentro 

de você tenha ma poção indígena.  

No Rio de Janeiro o Grupo Puri vem se juntando a partir de ouvir as historias e do que 

a musica tradicional da serra dos arrepiados “É de machachi é de machuá, é de tamguarina e 

de tanguatá, é que eu vi Puri por lá!” fonte: Jurandir Puri / Cepec 2010.  

 

Ação efetiva em Construção 

 

Pertença do povo em sua língua 

 

Puri do tronco lingüístico Macro – Jê - Brasil 

 

De posse do vocabulário de Alberto Torrezão escrito em 1845- IHGB e com as 

informações e do vocabulário de palavras em língua Puri organizado por Marcelo Lemos em 

2012, Dauá Puri desenvolve produção de textos, musicas e historias em língua Puri e encontra 

sua verdadeira identidade, nesse caminho de volta a suas origens e passa a compartilha com 

os outros parentes e a comunidade suas novas descobertas poética. 

 

Eis algumas criações 

 

Textos em Língua Puri  
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ALKEH POTEH   

 

Cambona schuteh  

Boacé poteh  

Koiah  macapon  

Chúri  poteh  laman  Puky 

tuschahih   poteh     sanà 

omi  alkeh  poteh  chiman   

Haèraga ocòra 

Ignamá boté lò 

Miricòdha alkeh poteh 

TUTU 

Tutu Brâ Uchô 

Uchô Mehtlon Tutu 

Krim Tutu Bokê Tê Immih 

Asoua Popeh Tutu Bokê Tê Immih 

N’dond Cadando Immih Puky 

Mehtlon Kschê Samee Cocha 

Ah tl’amatl’i Tutu 

POEIRA DE LUZ 

 

Conversa boa 

Palavra de luz 

Falar de amor  

Estrela luz alma Puri  

Vésper luz do caminho 

Uma poeira de luz estrada         

Nuvem no céu 

Raio corta  

Estrela pequena poeira de  luz   

Tatu 

Tatu abre a terra 

A terra da força a tatu 

O sangue de o tatu espirrar no corpo 

Cozinhar casca de tatu e espirrar no corpo 

Cura a doença do corpo Puri 

Força de dentro da criança grita! 

Eu gosto de Tatu 

 

Transcrito por Dauá Puri das energias das montanhas de Araponga – na troca de saberes 2013 

 

Thiuli Opeh      

Schuteh opeh                

Opeh poteh              

Imi prehtoma   

Ah Muya mehtl’on       

Añimim beroro acora 

Boteh Hueratirukah            

Maxê nhamaquê temembôno       

Tcham’ba capuna  

Schuteh, schuteh, schuteh        

N’dlono, n’dlono chipampe     

Thiuli opeh poteh uchô              

Dieh boteh prehtoma uchô                                     

Grande estrela sol 

Bom dia 

Sol e luz 

Corpo esquenta 

Eu quero força 

Olhar o azul do céu 

Fogo do meio dia 

Comer peixe sentir fome 

Beber a cana 

Lindo, lindo, lindo 

Canta, canta passarinho 

Grande estrela sol luz da terra 

Seu fogo esquenta a terra  

 

Pelas energias das montanhas de Miguel 

Pereira /2013 - Transcrito por Dauá Puri 

 

ANEXOS 
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Dauá Puri, Afonso Apurinã e Tia Lúcia no Dia 

de colheita do projeto Agricultura é cultura – 

Praça da Harmonia – 2014 

Roda de canto e danças Indígenas na praça da 

Harmonia – Rio de Janeiro - 2014 

  
Contação de Histórias Puri – Praça da 

Harmonia  - 2014 

Contação de Histórias Puri – Praça da 

Harmonia  - 2014 

  
Contação de histórias medicina natural é 

legal! 

Projeto Agricultura é Cultura - 2014 
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Contação de história em escola da rede 

pública de Ensino – aplicação da lei 11.645 

(referente ao estudo da cultura indígena ) 

Projeto Agricultura é Cultura - 2014 

 
 

Projeto Agricultura é Cultura – 2014  Gandarela – MG  em defesa das Aguas 
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