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Os Índios· das ., 
Aguas Pretas 

uma área cultural no 
noroeste do Amazonas 



Fig. 1 A pahmelin gahsilu (transformadora canoa), 
também chamada pahmelin pinlun 
(transformadora cobra) navegando no ahpikun 
moãn (leite, rio), levando no seu bojo a futura 
humanidade. Em pé, Emekho Sulãn Panlamin, 
o ancestral dos Tukâno, caracterizado pelo 
porte do yéi (bastão de mando). (Terminologia 
em desâna.)Desenho de Tolamãn Kenhíri (ou 
Luiz Lana), co-autor; com seu pai, Umúsin 
Panlõn Kumu (ou Firmiano Lana} da. 
cosmogonia desâna intitulada: ANTES O 
MUNDO NÃO EXISTIA. 



Fotos de campo: Berta G. Ribeiro 
Fotos de estúdio: Domingos Lamõnica 



Exposição da coleção de artefatos e desenhos 
indígenas feita por Berta G. Ribeiro durante o 
trabalho de campo realizado entre julho e 
novembro de 1978 nas aldeias dos índios 
Tukâno, Desâna e Baníwa dos rios Uaupés, 
Tiquié e Aiari, afluentes do alto rio Negro. A 
pesquisa foi financiada pelo convênio FINEP/ 
Museu Nacional - UFRJ, Como parte do projeto 
do Setor de Etnologia e Etnografia, Dept9 de 
Antropologia, MN, dirigido pela profê Maria 
Heloísa Fénelon Costa, intitulado "Etnografia 
e emprego social da tecnologia"; pelo CNPq, 
Fundação Ford e Smithsonian Institution. A 
montagem da exposição, projetada por Rodolfo 
Burgos, e assessoria de Roberto Lanari, bem 
como a impressão deste catálogo se tomaram 
possíveis graças ao patrocínio da FUNARTE, a 
colaboração da Fundação Nacional Pró-Memória 
e o apoio da Fundação Roberto Marinho. Ela faz 
parte do programa de comemorações do 16 29 
aniversário do Museu Nacional e da XII reunião 
da Associação Brasileira de Antropologia. 

MUSEU NACIONAL 
Quinta da Boa Vista 
junho /julho 1 980 



"A Civilização Indígena do Uaupés" é o título de 
um dos muitos livros que tratam da cultura dos 
índios que habitam a região objeto da presente 
mostra. Seu autor, Padre Alcionílio Brüzzi Alves 
da Silva, restringiu seu estudo a um dos rios 
habitados pela população indígena que a pratica. 
Essa cultura se estende à rede hidrográfica do 
Uaupés e a outros afluentes do alto rio Negro, no 
Brasil e na Colômbia. Um dos méritos do livro do 
padre Brüzzi é, a meu ver, o próprio título, na 
medida em que reflete respeito e louvor pela 
densa e sofisticada cultura dos índios das águas 
pretas. Cultura esta que só encontra paralelo, 
talvez, nas do baixo rio Negro, que não chegaram 
até nossos dias, aniquiladas que foram pelos 
"descimentos" do século XVIII e outras formas 
daninhas de ocupação "civilizadora" da 
Amazônia. Refiro-me à cultura dos Baré .Pasé, 
Manaó, de cujas aldeias surgiram as cidades de 
Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Manaus; de 
cuja luta restou a legendária resistência de 

Ajuricaba; de cuja cultura se alimenta ainda hoje 
a cultura cabocla do rio Negro. A "civilização 
indígena do Uaupés" e outros tributários do rio 
Negro talvez só tenha sido suplantada pela 
cultura dos Omágua, dos Tapajó e de povos tão 
prematuramente esmagados, que a história do 
Brasil sequer os nomes guarda. Se esta mostra 
não é suficientemente eloqüente para exprirnir 
a grandeza e exuberância dessa cultura é porque 
a seus organizadores faltou o necessário 
"engenho e arte". 

A presente exposição procura mostrar as relações 
dos homens com a natureza para a produção de 
bens necessários à sobrevivência. As relações dos 
homens entre si para a organização da vida social. 
Os produtos mentais da vida associativa, ou seja, 
o nível ideológico. E a transformação de todas 
essas esferas da cultura por influência do contato 
com o branco. 



O primeiro tema é tratado através da exibição do 
equipamento usado no processamento da 
mandioca, na tecnologia pesqueira e na · 
tecnologia da caça, com curare e sarabatana. Ao 
mesmo tempo se aborda a grande fonte de 
entrada de moeda na área através da venda de 
artesanato, principalmente cesteiro, de farinha, 
feixes de cipó titica para vassouras e, na região do 
r. Içana, também de leite coagulado de sorva. 

Os índios do alto rio Negró conhecem 40 · 
cultivares de mandioca brava (Manihot esculenta, 
Cranz). Dela extraem 80 a 85% dos alimentos 
que consomem. Cerca de 28 pratos são 
elaborados à base de mandioca enriquecida pelas 

· frutas da estação e os produtos da caça e da 
pesca. A mandioca proporciona ao índio o pão 
de cada dia, o beiju; as farinhas que acompanham 
seus assados e ensopados; os mingaus, "refrescos" 
e bebidas fermentadas - o famoso caxiri - de 
melhor sabor que as bebidas não fermentadas, 

Fig. 2 Grande tacho de barro (0,94m de diâmetro]: 
poáli em baniwa. Usado para assar beiju e 
torrar farinha. Na foto vê-se a cinza de cortiça 
de waápa com que foi cozido. 

mais alto teor em vitaminas é calorias e que, além 
do mais.alegra e anima suas festividades. 
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A tecnologia pesqueira no alto rio Negro é de 
uma criatividade ímpar, se se considera a pobreza 
da fauna aquática dos rios de águas pretas. Isto 
se deve a fatores como: a coloração escura dos 
rios e igarapés, que não permite a filtração da luz 
solar; sua extrema acidez - que tanto incide na 
terra firme como na água e é das mais severas 
que se conhecem ( 4,5 PH) -; e a presença de 
possantes cachoeiras que impedem a subida dos 
peixes de maior porte. Tudo isso impede a 
formação de plancton para a alimentação dos 
peixes que subsistem das frutas e folhas da flora 
ciliar, bem como dos insetos que caem na água. 

A caça de aves e macacos é feita principalmente 
com sarabatana, uma espécie de espingarda de 
sopro que requer o emprego de um veneno 
específico: o curare. Elaborado à base de plantas 
tóxicas, o curare relaxa os músculos da caça, 

Fig. 3 Muhípu kasauie (matapi da lua). Armadilha de 
pesca. Indios Tukâno, Iauareté cachoeira, r. 
Uaupés. 

fazendo-a tombar do alto das árvores. Mas não 
envenena sua carne, tornando-a comestível. 



A produção de artesanato para a venda não é, 
a meu ver, um mal em si. Seu aspecto mais 
deletério, no caso do alto rio Negro, talvez seja 
o de transformar objetos de uso cerimonial em 
mercadoria. Essa atividade, tão desenvolvida na 
região, a ponto de transf armar cada casa em uma 
oficina de produção artesanal, principalmente 
cesteira, apresenta inúmeras vantagens. Tais são: 
1) a de obstar a saída dos homens da aldeia para 
a venda de sua força de trabalho na extração de 
drogas da mata, nas lavouras ou construção de 
estradas, no baixo rio ou na Colômbia; 2) a de 
reavivar a vida comunitária na "casa da · 
comunidade" que, de certa forma, passou a 
cumprir uma das funções da antiga maloca, 
porque aí se reunem homens e mulheres para 
conversar, trançar, fiar e tecer; 3)' a de induzi! 
o índio a realizar tarefas dignificantes a que está 
habituado e que fazem parte do seu patrimônio 
cultural; 4) a de estimular a conservação do seu 
artesanato que, de outra f arma, correria o risco 

de desaparecer na voragem aculturativa, Os 
aspectos negativos são: a exploração do trabalho 
indígena pelo pagamento irrisório que recebe 
pelos seus produtos, e a deformação inevitável 
que sofre o artesanato tribal quando manipulado 
pelo branco para atender a seu gosto e 
idiossincrasias. 

Fig. 4 Apá pequena {bah tiaka, em tukâno). Usada 
para servir beiju e peixe assado. A tua/mente 
este cesto é confeccionado sobretudo par~ a 
venda. 



O caráter homogêneo das manifestações culturais 
"dos índios alto rio-negrinos, que permite tratá-las 
como urna unidade, como uma área cultural, se 
expressa nos modos de provimento da 
subsistência; na organização social dividida em 
clãs exogâmico-patrilineares; no sistema 
ideológico centralizado no chamado "culto do 
jurupari", hoje celebrado secretamente, devido à 
oposição que lhe é movida, há décadas, pelos . 
missionários; no sistema de trocas intertribais em 

· que cada tribo, ou cada conjunto de tribos se 
especializa na manufatura de um determinado 
artefato de que detém monopólio; e, finalmente, 

. na adaptação ecológica dos grupos de língua 
tukâno e baníwa à vida ribeirinha ·e dos Maku à 
silvestre e das relações simbióticas estabelecidas 
em função disso. 

A influência mais nociva da ação missionária no 
alto rio Negro e que operou uma mudança radical 
na vida econômica, social e religiosa de seus 

habitantes foi a destruição de sua célula ma ter: a 
. maloca. Nela vivia um clã exogâmico que 
funcionava como uma unidade econômica 
equilibrada e solidária. Nela se processava a vida 
cerimonial que propiciava a. reunião e 
confraternização de vários clãs amigos, a troca de 
bens, a entabulação de namoros, a expansão da 
alegria de estar junto, de dançar, cantar, fazer 
música e honrar os ancestrais. A maloca foi 
destruída pelos missionários sob a alegação de ser 
um antro de promiscuidade, quando, 
efetivamente, nenhum homem podia ter relações 
sexuais com uma mulher que nela vivesse, a não . 
ser a sua própria, pois todas as demais, de sua 
geração e das gerações mais novas, eram suas 
irmãs clânicas. A.demolíção da soberba maloca 
alto rio-negrina, que em regra media 20 metros 
de frente, 30 de fundos e 1 O de altura, deu lugar 
a minúsculas casas de famílias nucleares, 
erradicando a estrutura sócio-cultural que a 
antiga maloca, por sua própria concepção 



arquitetônica, ensejava. Uma prova de que os 
índios·ainda se recordam de como era construída 
é a miniatura de maloca e de porta de maloca 
aqui expostas. Outra prova é que, mesmo na casa 
atual definhada, se encontram vestígios da 
cobertura e da porta da destruída maloca. 

Fig. 5 Maquete de maloca feita por Manuel da Silva, 
índio Hohodene (de língua baniwa} de Uapui 
cachoeira, r. Aiari. 

O impedimento por parte dos missionários da 
realização de rituais tidos como "demoníacos", 
a exemplo do chamado "culto do jurupari" - a 
flauta sagrada proibida de ser vista pelas mulheres 
.:_ representou uma pá de cal na vida religiosa e 
cerimonial dos índios alto rio-negrinos, voltada 
ao culto dos ancestrais. Esta nova realidade pode 
ser inferida, comparando-se a vida cerimonial na 
maloca com a vida "recreativa" na povoação. Ou 
seja, contrastando a beleza heráldica das antigas 
danças de máscaras com a pÓbreza franciscana 
das atuais festas "folclóricas", fomentadas muitas 
vezes pelos próprios missionários para entreter 
autoridades e outros visitantes ilustres. 

No entanto, há muita brasa sob a cinza. Exemplo 
disso é o ingente esforço de dois índios desâna, 
pai e filho, em registrarem, eles próprios, sua 

· mitologia. Umúsin Panlõn Kumu, analfabeto, 
porque se recusou a aprender a falar e escrever a 
língua do dominador, e seu filho, Tolamãn 



Kenhíri, escolarizado pela Missão até a 5~ série 
primária, levaram dez anos para fazer esse 
registro. Primeiro, Umúsin ( ou Firmiano Lana) 
ditou os mitos a seu filho em desâna. Este os ia 
transcrevendo em um caderno e depois 
traduziu-os ao português. Por último, Tolamãn 
(ou Luiz Lana), não contente em recuperar seus 
mitos pela palavra escrita, registrou-os nos 50 
desenhos apresentados nesta mostra. O livro 
"ANTES O MUNDO NÃO EXISTIA" acaba de 
ser publicado pela Editora Cultura. É o primeiro 
livro da autoria de dois índios, cujo objetivo mais 
alto é levá-lo às escolas da Missão e tomá-lo 
leitura obrigatória das futuras gerações Desâna, 
Tukâno, Baníwa e outros· povos que habitam o 
alto rio Negro. O mesmo esforço fõi feito por 
Feliciano Lana, sobrinho de Firmiano, com cujos 
desenhos o escritor amazonense Márcio Souza e 
o Padre Casemiro Beskta compuseram o poema 
épico transformado em filme: -"O COMEÇO 
ANTES DO COMEÇO". Outros exemplos 

Fig. 6 Umúsin Panlõn Kumu (ou Firmiano Lana] 
co-autor de ANTES O MUNDO NÃb·EXISTIA, 
coletânea de mitos sobre a origem dos Desâna. 
Na foto, preparando o arumã para trançar um 
cesto. 



poderiam ser citados. Com efeito, os índios do 
alto rio Negro vêm envidando todos os seus 
esforços para conciliar o cultivo da herança 
ancestral com um dos instrumentos que a nossa 
civilização lhes proporciona: a escolarização. 

A influência da escolaridade promovida há 
décadas pela Missão Salesiana sobre a população 
indígena no alto rio Negro, de que resultou a 
alfabetização de quase todos os adultos homens 
de menos de 40 anos, e dos jovens e crianças de 
ambos os sexos, é talvez um dos saldos mais 
positivos de sua ação catequista. A escolarização 
permite aos índios enfrentar com vantagem o 
membro comum da comunidade nacional com 
que entram em contato. Ajuda-os a discernir os 
valores que informam a atuação competitiva, 
acumulacionista e depredadora de recursos 
naturais da sociedade envolvente. Contudo, 
quando ela se processa fora da aldeia, na sede 
da Missâo, ou pior ainda, em cidades como São 

Gabriel da Cachoeira ou Manaus, contribui para 
marginalizar o índio, 'transformá-lo em mendigo, 
cachaceiro, trabalhador subalterno, "índio 
profissional", empregada doméstica ou 
prostituta; e fazê-lo introjetar os preconceitos 
que a seu respeito nutre a população regional. 

A escolarização tem outro efeito. Descaracteriza 
a concepção artística peculiar do indígena, 
introduzindo novos temas e novos modos de 
exprimi-los. Isto se reflete nos desenhos das 
crianças, pela eleição de temas estranhos à 
cultura tribal e pelo formalismo dos desenhos 
em si. Ilustra-o também, os desenhos de artistas 
indígenas, como Luiz e Feliciano Lana, quando 
comparados aos recolhidos por Koch-Grünberg 
no começo do século eritre seus cotribanos ou 
os estampados nas gravuras rupestres. 

A antigüidade de ocupação da área é expressa, 
nesta mostra, pelos petroglifos existentes em 



quase todas as cachoeiras dos rios Aiari, Uaupés e 
Tiquié, onde estivemos, e nas dos demais rios que 
conformam essa área cultural. Nesses rochedos 
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Fig. 7 Petrog/ifo de Uapui cachoeira, r. Aiari. Padrão 
de trançado dawake wida (mandi, cabeça), 
em baniwa. Desenho de Eugênio, índio 
Siust-tapuia, 16 anos. 

estão gravados motivos tradicionais, tais como· 
máscaras, sobrenaturais, desenhosde trançado, 
adornos corporais e outros que ospróprios índios 
já são incapazes de interpretar. Na dura penédia 
está inscrita sua civilização. Ela não é, como 
levianamente se disse, alienígena ou alienadora. 
É genuinamente amerícana.E uma das matrizes 
da cultura amazônica. Só temos a perder se a ·. 
esmagarmos ou desperdiçarmos. Ela nos oferece 
as lições do passado para o futuro. A excelência 
da-adaptação ecológica indígena às terras firmes 
da Amazônia, sua criatividade artística, sua 
fantasia alegórica é um patrimônio que cumpre 
ao Brasil preservar para toda a humanidade. A 
primeira providência a tomar é demarcar as 
terras de toda a área do alto rio Negro em nome 
das comunidades indígenas que as fertilizaram 
com seu saber mílenar. 

Berta G. Ribeiro 
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Fig. 8 A esfera - êmékiu» patolé [universo, barrigat - 
e sua« quatro camadas - êmékho tali dihpá bu 
(universo, camadas; plural). Na parte superior, 
a 'emesin doló (universo, torre), morada do 
grande morcego. Desenho de Tolamãn Kenh iri 
(ou Luiz lana), índia desâna de S. João, r. 
Ttquié. 
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