
O mito de Ajuricaba 
Ajuricaba era filho de um cacique, da tribo Manaós, na 

Amazônia, onde hoje é a cidade de Manaus e Manacapuru. Nascido 
no início do século XVIII.  

Os Manaós eram reconhecidos como grandes guerreiros e seu 
pai, Huiuebene, havia feito um acordo com os portugueses para 
escravizar e comercializar membros de outras tribos. Quando ele 
morreu, Ajuricaba tornou-se o novo cacique, porém, ele  não 
concordava com estas práticas de seu pai e passou a lutar contra 
toda forma de escravidão. 

Para fortalecer sua luta, casou-se com uma bela cunhatã do 
poderoso povo Titiá, uniu mais de 30 tribos próximas, criando a 
Confederação do Rio Negro e rompeu o acordo com os europeus. 

Passaram a dificultar as rotas dos portugueses, pelo rios e pela 
mata, assaltando tribos que compactuavam com os colonizadores, 
aumentando ainda mais o seu poder.  

As estratégias de Ajuricaba foram tão bem sucedidas que o 
governador do Pará, assustado, pediu reforços ao rei de Portugal.  

As tropas portuguesas atacavam com canhões e armas de 
fogo, enquanto os indígenas lutaram com flechas, zarabatanas e 
estratégias. A Confederação do Rio Negro venceu várias batalhas, 
utilizando principalmente a deficiência de comunicação entre os 
portugueses ao seu favor e as emboscadas.   

Até que em uma dessas batalhas, a mais sangrenta de todas, o 
filho de Ajuricaba, Cucunaça, foi  morto e o nosso guerreiro 
lançou-se cegamente contra os portugueses, conseguindo matar 
muitos inimigos, mas acabou sendo prisioneiro. 

AJuricaba, lutou contra a escravização e liberdade de todos os 
povos, não poderia ser um prisioneiro, contam que pulou do barco, 
mesmo acorrentado e nunca mais apareceu. E o lugar onde pulou 
ficou marcado para sempre pela separação dos rios Negro e 
Solimões. 

Por Ana Paula Borborema escrito exclusivamente para Nova Escola. 
Bibliografia de apoio: 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2017-09/historia-hoje-saiba-mais-sobre-o-indio-g
uerreiro-ajuricaba-morto-ha-290-anos 
https://www.infoescola.com/brasil-colonia/guerra-dos-manaus/  

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2017-09/historia-hoje-saiba-mais-sobre-o-indio-guerreiro-ajuricaba-morto-ha-290-anos
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2017-09/historia-hoje-saiba-mais-sobre-o-indio-guerreiro-ajuricaba-morto-ha-290-anos
https://www.infoescola.com/brasil-colonia/guerra-dos-manaus/


https://noamazonaseassim.com.br/o-guerreiro-ajuricaba/   

https://noamazonaseassim.com.br/o-guerreiro-ajuricaba/

