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ESTUDOS SOBRE A MUHURAIDA E SUAS RAÍZES CLÁSSICAS 

Maria de Nazaré Carvalho da Silva1 

Weberson Fernandes Grizoste2 

 

RESUMO EXPANDIDO 

 

A primeira obra escrita no período colonial século XVIII na Amazônia por um português 

Henrique João Wilkens (1875) Muhuraida, um poema épico que retrata a pacificação e 

catequização da etnia Mura, segundo o próprio autor da obra os indígenas que este retrata em 

Muhuraida, moravam na Aldeia do Abacaxi, situado no Rio Madeira. 

A obra é composta por seis cantos e a cada canto o autor precede cada um com, a qual 

chama de “argumentos” é como se fosse um pequeno resumo do que será desenvolvido naquele 

canto. 

Mesmo a obra sendo pouca conhecida no meio Literário, muitos autores já dedicaram 

estudos sobre Muhuraida. 

Muhuraida segundo Treece (1993) tem como principal assunto a preocupação básica 

com um contexto estreitamente local e histórico e com a conjuntura imperante de forças 

políticas e econômica. 

Mas adiante o autor ainda ressalta que “ao mesmo tempo o poema não procura desmentir 

o reverso da medalha reformista das leis de liberdade pombalinas, ou seja, o motivo comercial 

da colonização e exploração agrícola” (TREECE,1993:17). 

A autora Tania Pêgo (2010), também uma estudiosa da obra ressalta que a Muhuraida, 

reforça as tentativas de Santa Rita Durão e Basílio da Gama de mostrar a bondade natural do 

índio, antecipando formas de convivências pacíficas, como as defendidas pelo Marechal 

Rondon. 

                                                      
1Acadêmica do 7º período Letras da Universidade do Estado do Amazonas-UEA, Centro de Estudos Superiores 

de Parintins-CESP. Bolsista do Programa à Iniciação Científica-PAIC, Fomentado pela Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Estado do Amazonas-FAPEAM.  

E-mail: nazare.carvalho02@gmail.com. 
2Professor Doutor do colegiado de Letras da Universidade do Estado do Amazonas-UEA, Centro de Estudos 

Superiores de Parintins-CESP. Orientador do Projeto. E-mail: 

mailto:nazare.carvalho02@gmail.com
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Ou seja, Wilkens retrata na sua obra o retrato dos acontecimentos do passado, mostra o 

índio a qual do nome a obra os Mura, de maneira como viviam, que o autor retrata como: 

bestialidade e fereza, que “os tornara um empecilho ao desenvolvimento da região do rio 

Madeira” (PÊGO, 2010:61) na sequencia da narrativa os indígenas sofrem a transformação ao 

aceitarem a catequização e pacificação. 

Caldas (2007) ressalta que enquanto o texto de Wilkens privilegia o caráter 

homogeneizador de todo processo de conversão dos Mura, outros discursos inclusive históricos. 

 Mostram que a decisão Mura de abrir mão de sua resistência às pressões militares e 

culturais da sociedade branca foi resultado da debilitação progressiva daquela população por 

meio de epidemias, crescente interferências de culturas não indígenas em sua vida e guerras 

implacáveis com o Mundurucu, os quais avançavam do rio madeira em direção ao oeste. 

No entanto a primeira obra escrita no Amazonas Muhuraida é de suma importância no 

meio literário, por apresentar acontecimentos históricos de uma tribo que muito resistiu as 

imposições do branco seja na cultura, na linguagem, mesmo sendo ficcional, pode-se voltar um 

pouco a verdadeira historia do homem amazonidas, durante a colonização. 

As semelhanças entre as duas obras é encontrada logo no primeiro canto, pois no início 

da Eneida Virgílio lembra das vidas destroçadas devido o herói de sua epopeia Eneiasser 

“descendentes de Troiano, restos dos Dánaos e do terrível Aquiles” (MEDEIROS, 1992:28), 

mas que para chegar ao Lácio muitas foram as peripécias do herói, lutou e venceu deixando as 

sementes da fundação de Roma. 

O português Wilkens ao cantar o sucesso dos portugueses também se recordou dos 

acontecimentos do passado, dos esmorecimentos que outrora aconteceram, assim como Virgílio 

presenciou muitos acontecimentos reais. O poeta romano viveu em um período conturbado, 

pois chegou a presenciar a guerra da Perúsia. “O vendaval das guerras civis despedaçava todas 

as portas: roubou as terras do poeta e esteve a ponto de lhe roubar a vida” (MEDEIROS, 

1992:08) e Wilkens na sua obra Muhuraida relata que presenciou nas missões, as atrocidades 

que aconteceram nas lutas de portugueses e indígenas, os dois poetas descreveram 

acontecimentos da sua vida pessoal para dentro das suas obras. 

No canto I e possível ver a dor e a tristeza do poeta ao escolher a cantar o sucesso dos 

portugueses, podendo assim perceber as linhas antiépicas da obra do português. 
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Canto o successo fausto, inopinado, 

Que as faces banha em lagrimas de gosto, 

Depois de ver n´hum Seculo passado, 

Correr só pranto em abatido rosto3, 

Canto o successo, que faz celebrado 

Tudo o que a providencia tem disposto, 

Nos impensados meyos admiráveis, 

Que os altos fins confirmãoinscrutáveis. (Muh, I, v.1-8) 

 

Quando o poeta de Muhuraida se submeteu a cantar os feitos portugueses, precisamente 

os feitos da política pombalina sobretudo a expulsão dos Jesuítas é que deixa escapar todo o 

esmorecimento dos fatos, quando diz: “Correr só pranto em abatido rosto” seria o pessimismo 

que os Jesuítas sofreram com a expulsão. Mas o que dizer quando o poeta fala do “Triunfo da 

Fé”? Seria uma contradição? O que realmente os colonizadores estavam interessados era nos 

lucros comerciais e a exploração agrícola, mas mantiveram como pano de fundo “a fé cristã”.  

  Outro elemento clássico encontrado no poema de Wilkens, podendo assim afirmar de 

que o poeta conhecera as obras épicas antigas e usou-a como modelo para confecciona a sua 

Muhuraida, na quarta oitava mais uma vez assim como Virgílio retoma suas ideias do passado 

ligadas aos portugueses causadores de todos os infortúnios, o poeta expõe: 

Mais de dez Lustros erão já passados, 

Que a Morte, e o terror accompanháva 

Aos Navegantes tristes, que occupádos, 

Estávãoco´o o perigo, que esperava 

A cada passo ter nos descuidados 

Segura preza em que se alimentava, 

Despojo certo, e victima inocente, 

Na terra, ou mar, do Rio na corrente.(Muh,I,v.1-8) 

 

                                                      
3 Ao dizer que os dois poetas levaram acontecimentos reais para sua obra,vejamos o que Wilkens expõe no rodapé 

da sua obra, Do horrózoestrágo, e mortandade, que os Muhuras fizeram no anno de 55 deste Seculo, nas missões 

dos índios Moradores da Aldeya do abacachi, Missão dos Jesuítas do Rio Madeira, fui eu ocular testemunha; do 

que fizeram nas povoaçoens do Solimoens em 56 e 57, também vi; e da Desolação em que tudo ficou, enchendo 

todos de horror.Wilkens.1993,p.99. 



 
 
 
XXV Congresso Internacional da ABRAPLIP  

Cartografias literárias em língua portuguesa: experiências estéticas e culturais no contexto global 

 

 

123 

 Vejamos o quanto à linguagem clássica, está presente na obra de Wilkens, quando o 

poeta diz: “Mais de dez Lustros erão já passados”, Lustro na tradição romana, segundo Grizoste 

(2014) era um sacrifício expiatório, uma cerimônia de purificação promovida pelos censores 

latinos de cinco em cinco anos quando do encerramento do censo, a fim de purificar o povo 

romano. 

Tânia Pêgo (2010) ressalta que foi um período que compreende as três partes em que a 

narrativa se divide: antes, durante e após o processo de pacificação. 

A narrativa de Muhuraida gira em torno da pacificação e da conversão dos índios Mura 

pois eram ausentes do Diretorio Político, sociais e econômicos dos portugueses, “haviam se 

tornado um entrave ao desenvolvimento da região onde habitavam dificultando a extração e o 

comercio das drogas do sertão” (PEGO, 2010:62). 

Para Grizoste (2014) é incoerente, é doloroso este destino dos homens, porque aquele 

que escapa da liberdade das Trevas é submetido à servidão da luz.No entanto faço valer as 

palavras de Walter de Medeiros quando expõe: 

 

A vitória é uma derrota, a breve ou a longo prazo, se não for mortificada com a 

fraternização(...)Virgílio não via essa fraternização: via encarniçamento, prepotência 

autocracia, a lei do mais forte, a criar revoltados, resignados ou extintos. 

(MEDEIROS, 1992, p. 08) 

 

Assim como Virgílio também podemos ver em Wilkens que ele não via essa 

“fraternização” entre Muras e os portugueses e sim a lei do mais forte. Com tanta desventura e 

pessimismo que o autor termina o primeiro canto sem nenhuma esperança dizendo: 

 

Mas minha Casta Musa se horroriza; 

Vai me faltando a voz; Distemperáda 

A lira vejo; A magoa se eterniza. 

Suspenda-se a Pintura, que inlutáda 

Das lagrimas, que pede, legaliza, 

Vendo a mesma Natureza ultrajada 

A dor; o susto; O pasmo; O sentimento 

Procure-se outro tom, Novo Instrumento. (Muh.1º,v.XVI,1-8) 
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Nesse quadro de Muhuraida pode observar que Wilkens fala em pintura “Suspenda-se 

a Pintura, que inlutáda” assim como na Eneida, quando o herói troiano chega no templo da 

deusa Juno em Cartago ao ver nas paredes do templo as pinturas que o remetem as lembranças 

de sua pátria o fazem chorar. 

Assim, pesquisar uma obra desconhecida, pode ser um trabalho árduo mais também 

valioso e desafiador. 

A obra Muhuraida por ser a primeira obra escrita no Amazonas no período colonial no 

gênero épico, é importante estuda-la, pois apresenta na sua narrativa acontecimentos históricos 

do Amazonas no século XVIII. 

Além dos fatos históricos, a obra também não faz parte do cânone da literatura, e essa 

pesquisa visa contribuir para que futuramente possa despertar interesse de outros estudiosos e 

assim esta possa ficar em igualdade junto ao Uraguai e Caramuru uma vez que as três obras 

cantam o índio brasileiro de norte a sul do Brasil. 

Mas o intuito da pesquisa foi pesquisar as suas raízes clássicas, que a obra apresenta, e 

verificou-se, que há muitos quadros em Muhuraida que pode ser dito “herdado” de outros 

clássicos, como a Eneida de Virgílio. Trabalhar a Eneida também foi desafiador, mas muito 

proveitoso. 

Portanto, foi de suma importância essa pesquisa tanto para o pesquisador como para os 

estudos dentro da universidade, pois, trabalhar a Muhuraida seja através de estudos científicos 

como nas aulas de literatura é importante, principalmente para alunos e pesquisadores do 

Amazonas, uma vez que a obra é um a narrativa que mostra a história de uma das etnias mais 

resistentes que habitavam o rio madeira. 
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