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0 CEDEM, "Centro Iauareté de Documentação Etnográfica e Missionária”, é 
uma entidade mantida pela Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia com 
vistas à preservação e divulgação do material etnológico e missionário adquirido 
durante oitenta anos de presença na Amazônia. O interesse do CEDEM se arti
cula em quatro direções:

História: de viajantes, crônicas, estatísticas, etc.
Mitologia: mitos, lendas, costumes, ritos, etc.
Lingüística: vocabulários, gramáticas, leituras... das várias línguas.
Pastoral: catecismos, traduções de textos bíblicos, planos de pastoral, etc.

Este caderno é o primeiro da série histórica e traz a tradução dos três 
primeiros capítulos do livro “Dois anos entre os indígenas”, do Dr. Theodor 
Koch-Grünberg. Os capítulos seguintes serão publicados em sucessivos cader
nos. A importância deste documento é grande não só pelos preciosos dados 
etnográficos e pelas fotografias que nos transmite o sábio alemão, mas também 
pela história que relata dos anos imediatamente anteriores à chegada dos 
Salesianos ao Rio Negro.

Manaus, 25 de dezembro de 1995.



PROEMIO

No começo do ano de 1903, a Direção do Real Museu da Etnologia em Berlim encarregou- 
me de realizar uma viagem de pesquisas na região do rio Amazonas, Escolhi o noroeste do Brasil, na 
fronteira com Colômbia e Venezuela por apresentar problemas importantes e interessantes, dó pon
to de vista geográfico e etnográfico.

Em abril do mesmo ano comecei a minha viagem. Andei pelo alto rio Negro e seus afluen
tes Içana, Caiary-Uaupés e Curicuriary e voltei pelo Apaporís e Yapurá ao rio Amazonas, e de lá para 
a minha pátria, onde cheguei no fim de janeiro de 1905.

Dos resultados da minha viagem de dois anos podem ser citados:
• Foi percorrida uma grande região, em parte pouco conhecida, e em parte completamente 

desconhecida.
• Foi constatado o curso de cada rio e sua influência nos territórios do Orinoco, Guaviare, 

Negro e Yapurá, permitindo estabelecer certas conclusões sobre as migrações de tribos 
indígenas.

• Rico material lingüístico, abrangendo mais de 40 línguas e dialetos, até agora desconhe
cidos, permitindo corrigir em muitos pontos a classificação das tribos.

• Mais de 1000 fotografias, reveladas imediatamente no lugar, reproduzem fielmente a gran
diosa natureza, suas belezas e seus medos, a vida da expedição, tipos de cada tribo, os 
trabalhos dos indígenas em casa e na roça, suas diversões, danças.

Minha grande coleção de objetos etnográficos encontra-se agora no Real Museu de Etnologia, 
em Berlim, Uma coleção menor entreguei-a ao Museu Goeldi, no Pará. A identificação e preparação 
das borboletas, plantas e amostras de pedras, que trouxe, foi feita pelo conhecido pesquisador de 
borboletas, Sr. H. Fruhstorfer, meu caro amigo Sr. Dr. Robert Pilger, do Real Museu Botânico em 
Berlin, o Sr. Professor Dr. Von W olff - Danzig e Dr. R. Cramer, do Real Instituto de Mineralogia e 
Petrografia em Berlim. A eles, meu agradecimento.

Mas para mim, o objetivo principal da minha viagem não era o de um colecionador. 
Freqüentemente demorando-me semanas, até meses em cada tribo, e em cada aldeia, participando 
intimamente da vida dos indígenas, eu pretendia especialmente conviver e aprofundar mais a visão 
de suas concepções, pois o viajante que passa rapidamente pela região de suas pesquisas consegue 
apenas impressões passageiras e freqüentemente falsas.



Dois anos entre os indígenas

Até agora, tenho publicado as seguintes monografias sobre as minhas observações:
- Começos da arte na selva. Anfänge der Kunst im Urwald. Ernst Wasmuth. Berlin 1905.
- Tipos de Indígenas da Região Amazônica. Obra de pranchas em 3 remessas. Indianert.ypen

aus dem Amazonasgebiet. Ernst Wasmuth. Berlin 1906,1907,1908.
- Petroglifos sul-americanos. Südamerikanische Felszeichnungen. Ernst Wasmuth. Berlin

1907.

Além disso, foram publicados em revistas especializadas trabalhos lingüísticos menores:
- Os Makú. Pie Makú. Anthropos. Vol. I. (1906)
- Os indígenas Uitoto. Les Indiens Ouitotos. Journal de Ia Société des Americanistes de

Paris. Vol. III. (1906).
- Os Hianákoío-Umáua. Pie Hianákoto - Umána. Anthropos. Vol. III. (1908).
- As tribos indígenas no alto rio Negro e Yapurá e sua classificação lingüística. Pie

Indianerstämme am oberen Rio Negro und Yapurá und ihre sprachliche Zugehörigkeit.
Zeitschrift für Ethnologie. 38. Jahrgang. (1906)

- Viagens ao alto rio Negro e Yapurá nos anos de 1903-1905. Reisen am oberen Rin Ne^ro
und Yapurá in den Tahren 1903-1905. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. Berlim
(1906).

- Panças de máscaras dos indígenas do alto rio Negro e Yapurá. Pie Maskentänze der Indianer
des oberen Rio Negro und Yapurá. Archiv für Anthropologie. Bd. IV (1906).

- Através do noroeste brasileiro. Kreuz und quer durch Nordwestbrasilien. Globus. Bd. 89
und 90. (1906).

- A pescaria entre os indígenas do noroeste do Brasil. Per Fischfang bei den Indianern
Nordwestbrasiliens. Globus. Bd. 93. (1908).

- Caça e armas entre os indígenas do noroeste do Brasil, fagd und Waffen bei den Indianern
Nordwestbrasiliens. Globus. Bd. 93. (1908).

- A casa entre os indígenas do noroeste do Brasil. Pas Haus bei den Indianern
Nordwestbrasiliens. Archiv für Anthropologie. Bd. VI. (1908).

- Trabalho de mulheres entre os indígenas do noroeste do Brasil. A. Elaboração da mandi
oca. B. Cerâmica. Frauenarbeit bei den Indianern Nordwestbrasiliens. A. Pie
Verarbeitung der Mandioca. B. Pie Töpferei. Mitteilungen der Anthropologischen
Gesellschaft in Wien. Bd. VIII. (1908).

Neste livro, apresento os resultados científicos a partir da descrição popular da viagem, 
para que o leitor, através das ilustrações, de certa maneira possa conhecer diretamente a vida dos 
nativos e, fazendo a viagem junto comigo, adquirir suas experiências.

O leigo, freqüentemente, está inclinado a olhar com desprezo esses “ selvagens” , porque 
andam nus e têm outra cor de pele, especialmente quando os “ conhecimentos etnográficos” limi
tam-se às lembranças juvenis das leituras de “Estórias de índios” , de valor duvidoso. Com as minhas 
descrições, espero contribuir para acabar com esses preconceitos e fazer com que um círculo cada 
vez maior de leitores conheça melhor esses povos naturais tão mal compreendidos. .

Eu não era novato nas terras sul-americanas. Em 1899, participei da segunda expedição do 
Sr. Pr. Herrmann Meyer - Leipzig, no Xingú. Mas o resultado desta minha viagem teria sido bastante 
duvidoso, sem a ajuda ampla e generosa de muitos amigos. Se eu quisesse aqui agradecer a cada um, 
não chegaria ao fim. O Comitê Auxiliar Etnológico, em Berlim, colocou à minha disposição uma 
pequena quantia para as despesas da viagem. Meus patrícios em Manáos me receberam como um 
amigo de muitos anos e, quando eu estava ausente, no interior, esforçavam-se, do melhor modo que 
podiam para apoiar os meus interesses. Também os brasileiros não deixaram de manifestar sua 
amizade. Onde chegava, no Palácio do Governador, ou na choupana coberta com folhas de palmeira 
dum colono, tanto quando eu vestia a rigor, como quando voltava depois de muitos dias de excursão 
pela selva, esfarrapado como um vagabundo, em todas partes recebia ajuda amável e hospitalidade 
ilimitada, que é um dos mais belos traços do caráter do brasileiro.

Mas antes de tudo, agradeço aos verdadeiros donos da região, os indígenas. Longe de qual
quer residência de europeus, acompanhado apenas por um acompanhante, eu me deslocava livre
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mente entre essa gente nua. Sem armas, entrava nas suas aldeias, mesmo onde nunca tinham visto 
um branco. Nunca me veio o pensamento de que eles pudessem reagir como inimigos. A minha 
confiança foi retribuída por sua confiança. Sua simpatia e fidelidade me defenderam em mais de um 
perigo, e ajudaram a superar, algumas vezes, pensamentos tristes, que durante a viagem não falta
ram. Somente em raras ocasiões e apenas de passagem as nossas relações sofreram alguma sombra. 
Embora eu às vezes tivesse que opor minha firme vontade contra sua inconstância infantil e contra 
a sua acomodação inata, logo éramos de novo os melhores amigos.

O indígena livre, inicialmente, sempre desconfia do branco. E não é sem razão, pois em 
muitos casos encontra-se com aventureiros, suspeitos, dos mais variados países, o lixo da humanida
de. Assim era na época dos primeiros conquistadores e assim é, infelizmente, ainda hoje, em muitas 
partes da América do Sul. Mas se o indígena vê, no prolongado convívio, que o branco lhe quer bem, 
rapidamente desaparece a desconfiança e se manifesta a sua natureza amável. Ele se mostra como é 
realmente: uma criatura natural, inócua, nas condições normais, e normalmente corresponde com 
uma total confiança à bondade do branco. Desta forma, o viajante, livre de preconceitos, sem tratar o 
indígena como objeto de experiências para seus estudos científicos, considera-o, por princípio, como 
um ser humano na sua plena individualidade. Não devemos esquecer que, apesar dos diferentes 
níveis de cultura, todos os homens são animados por um espírito, embora, influenciados pela cultura 
moderna, freqüentemente nos seja difícil penetrar no modo ingênuo de pensar desses homens natu-

São homens os filhos de homens 
de todos os tempos e de todas as regiões, 
sejam eles moradores dos bosques de bétulas, 
ou debaixo de palmeiras.
(F. W. Weber: Dreizehnlinden.)

Lago de Nikolas, em maio de 1908.

Dr. Theodor Koch-Grünberg.
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ROTEIROS DAS VIAGENS DA EXPEDIÇÃO KOCH-GRÜNBERG 
NO ALTO DO RIOS NEGRO E VAPURÁ, NOS ANOS 1903-1905

Ponto de parttda para todas as viagens: S. Felíppe.

* * - - ■ l viagem: 2B de setembro de 1903 a 08 de janeiro d$ 1904.
Sào Felíppe - rio Içana - rio Aiarf - [por terra) - rio Caiary-Uaupés •* (por 
terra) - de volta para Aiatf e descida para São Felíppe. 

viagem: 07 de fevereiro a 14 de junho de 1ÔÜ4.
São Felíppe - rio Negro - Serra de Curieuriar? - rio Curicuriarí - 
Capatiary-tgarapé (por terra) - Caraná-Igara pé - rio Caíarí-Uaupés - rio 
Tiquié (por terra) - de volta para S5o Felippe. ExcursSo até S. Marcelílno. 

■■ III viagem: 04 de agosto de 1904 a 01 tíe janeiro de 1905.
São Felíppe - rio Caiar^Uaupés, mais 10 dias de viagem acima da 
Yurupary-Cachoeíra - rio Cuduiar)» subindo até as cabeceiras - de volta 
para São Felippe,

-  IV viagem: OS de fevereiro a 28 de abril de 19D5.
Sâa Felíppe - rio Caiary-Uaupés - rio Tlqulè - (por terra) Yauacáca- 
Igarapé - Pirâ Paraná - rio Apaporls - rio Yapurá - rio Solímões - Teffé.

Oedmcin and v tr lc jt  bei Etx*t WMcrandi A.-CL, Ücilin*



Capítulo I

PARÁ E MANÁOS

Vida no Pará. Museu Goeldi. Viagem pelo baixo rio Amazonas. Crescimento e comércio em Manâos. A 
vida em Manáos. Indígenas Ipuriná. Falta de um museu.

No dia 23 de maio de 1903, em Pará, pisei de novo solo sul-americano. ■
Localizada na entrada do rio Amazonas e sendo a mais importante cidade mercantil de toda 

a Região Amazônica, Pará deixa bastante boa impressão, considerando as condições brasileiras. As 
casas de cores claras e as muitas igrejas com suas altas torres, entre as quais a vetusta Catedral, 
construída em 1720, dão à cidade um caráter simpático e ao mesmo tempo grandioso. A movimenta
da vida comercial flui pelas ruas limpas e pelas numerosas praças provistas de belos jardins. O porto 
fervilha de navios de todas as nacionalidades. Na população, de aproximadamente 100.000 almas, 
predomina o elemento de cor. Vêem-se muitos negros de sangue puro e mestiços, de todas as inten- 
sidades na escala das cores, mas há também numerosos indígenas de sangue puro, aqui chamados 
caboclos, que são muito apreciados nas casas ;mais ricas, especialmente como criados. Ao lado dos 
representantes da população indígena civilizada do baixo Amazonas, que já há gerações esqueceram 
suas línguas tribais originárias, e falam português, encontram-se também muitos indígenas dos rios 
afluentes, trazidos ao Pará nos reveses da vida, os quais, além da língua dos brancos, ainda dominam 
as suas “gírias” nativas, como diz o brasileiro, embora por falsa vergonha normalmente não o quei
ram confessar.

O etnólogo, com isso, já recebe alguns estímulos, mas fica mais positivamente surpreendi
do ainda, nesta cidade em que a aquisição do dinheiro ocupa o primeiro lugar, quando encontra um 
Instituto que logo o introduz dignamente na variada ciência dessa imensa região. Trata-se do “Mu
seu Paraense” , como foi chamado antes, e que em 1901 o Governo do Estado do Pará chamou de 
“Museu Goeldi” , em honra do seu genial fundador, Dr. Emil August Goeldi. Na precariedade dos 
inícios, era uma espécie de gabinete de curiosidades, onde estavam expostas amostras da natureza, 
numa confusão colorida, com etiquetas das mais ingênuas, que deviam provocar zombarias da gente 
culta. Depois de uns anos, o museu tornou-se um instituto modelo, que tranqüilamente pode ser 
posto ao lado de qualquer museu europeu. Sim, o Museu do Pará é único na sua espécie. Está forma
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do por um rico Jardim zoológico e botânico, e um Museu zoológico, botânico, paleontológico e etnográfico. 
As coleções limitam-se a uma região bem concreta e bastante delimitada: a América do Sul, principal- 
mente ao Brasil, e de modo especial à Amazônia. E é precisamente nisto que radica o valor de toda a 
instituição. Uma ordem minuciosa manifesta-se já nas pequenas casas (construídas no estilo suíço) dos 
funcionários. Quase todos os funcionários são suíços. A mesma ordem e rigoroso critério científico 
dominam por toda parte e nas encantadoras avenidas sombreadas do jardim botânico.

Os senhores Dr. Goeldi, Diretor, e Dr. Jacques Huber, excelente Chefe do setor da botâni
ca1, receberam-me muito amigavelmente e guiaram-me amavelmente, e assim pude observar aten
tamente todas as coleções e instalações do Museu. O que mais me interessava, na minha especiali
dade, eram as coleções etnográficas que, como acontece em outros lugares, sofrem por causa da falta 
de espaço, de modo que bastantes tesouros amontoados devem esperar a sua ressurreição. São 
muito ricamente representadas as tribos Karayá do Araguaya-Tocantins e as tribos dos rios Negro e 
Uaupés. Mas o Museu etnográfico orgulha-se decididamente por causa da excelente e única coleção 
de urnas funerárias desenterradas em parte nas ilhas do delta do Amazonas, Marajó, Mexiana e 
outras, em parte às margens do rio Maracá e de outros rios, e parcialmente na região de Cunany, nas 
costas fronteiriças franco-brasileiras.

À tarde do dia 26 de maio, “Lydia” , um dos menores vapores da linha Hamburgo-América, 
que lentamente (em 33 dias), mas de forma segura, tinha-me trazido de Hamburgo ao Pará, levantou 
a âncora, e partimos subindo pelo rio Amazonas, em direção à região das minhas pesquisas.

Viajamos primeiro pelo, assim chamado, rio Pará, uma grande e prolongada.baía, formada 
pela desembocadura do Tocantins e o arquipélago do delta do Amazonas. Na passagem, encheram os 
tanques de água potável, bombeando as águas sadias do Tocantins, como reserva para a viagem.

As margens do baixo Amazonas apresentam imagens encantadoras de vegetação, especial
mente no estreito canal de Taji-purú ou Taja-purú, que separa a grande ilha Marajó da terra firme, E 
através dele que se chega propriamente ao rio Amazonas. A bela palmeira buriti, que eu já tinha 
conhecido no planalto de Mato Grosso, é chamada aqui miriti (Mauritia flexuosa) e se apresenta em 
grandes agrupamentos. Por todas partes aparecem seus troncos brilhantes e retos, que atingem até 
30 m de altura: são lisos, de cor cinzenta, destacando-se na escuridão misteriosa da selva. Os gran
des leques da copa estremecem à leve brisa. Entre as árvores de folhagem, leguminosas e bombáceas, 
que alteiam suas copas acima das vizinhas, erguem-se outras palmeiras: paxiúba (Iriartea exorrhiza), 
a majestosa inajá (Maximiliana régia), bacaba (Oenocarpus Bacaba) e o esguio açaí (Euterpe oleracea), 
cujos frutos fornecem uma apreciada e nutritiva marmelada aos moradores do beiradão do Amazo
nas, que os pequenos moleqúes de cor anunciam aos gritos nas ruas do Pará e de Manáos.

Embora a vegetação seja tão rica de variedades, a vida animal é pobre. Pelo menos, do 
navio, não se vê quase nada dela. De vez em quando, voam araras, sempre> aos pares, deixando as 
suas belas cores brilhar ao sol. Incontáveis papagaios e periquitos enchem a floresta com seus gritos 
briguentos. Pequenos martins-pescadores acompanham o navio em certos trechos. Aqui e acolá, 
num galho seco da árvore, uma garça branca está espreitando o peixe, ou, espantada pelos estampi
dos da espingarda dos passageiros,, plaina num vôo majestoso diante do navio, para logo se assentar 
de novo. Mas isto é tudo.

Estávamos na época máxima da enchente. O rio transbordava inundando até'longe a terra, 
submergindo ilhas, atingindo, até as copas das árvores da selva. As longas praias de areia, nas quais,

' Desde 1907, Diretor do Museu.
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no tempo de seca, numerosos patos, mergulhões, maçaricos e bandos inteiros de guarás vermelhos 
procuram sua comida, estavam bem no fundo por debaixo da água.

De vez em quando, passamos ao lado de residências de nativos, choupanas miseráveis, 
palafitas, no meio da água e lama. Os habitantes morenos eram indígenas de puro sangue (caboclos) 
ou mestiços. Os adultos, vestidos - talvez se vestiram, quando o vapor se aproximava estavam 
diante das suas propriedades, como para ser fotografados. Criancinhas nuas patinhavam na água.

Esta pobre gente vive a metade do ano na água, e a outra metade, na lama fedorenta, depen
dendo do escasso resultado das parcas roças ou da caça e pesca, entregues à malária e às febres 
paludícolas. Uma existência indigna, desumana! Porém, talvez sejam felizes, desconhecendo coisas 
melhores. Nada é mais relativo do que a felicidade e o contentamento!

A tarde inteira do dia 27 de maio viajamos pelo estreito canal, que às vezes tinha a largura 
apenas duas vezes maior que a do navio, de modo que o vapor parecia avançar penosamente pelas 
curvas, diante dum cenário móvel de ambas margens, que se destacavam mais pitorescamente ain
da, na luz suave da tarde.

No dia seguinte, de manhã cedo, abandonamos o estreito e entramos no rio Amazonas,

Fig. 1: Paisagem ribeirinha no baixo Amazonas.

propriamente dito, cuja imensidão mal permite pensar que se trate de ura rio. A vegetação das mar
gens é essencialmente diferente, mas não menos grandiosa. Vêem-se poucas palmeiras, e sim, uma 
selva tropical, de indomável exuberância, que não tem nada de semelhante nò mundo inteiro. Gigan
tescas árvores de folhagem, do alto até embaixo, emaranhadas por trepadeiras, que qual espias gros
sas pendem dos galhos para a terra, ou que com a confusão de sua grossa folhagem, como cortinas, 
encobrem os segredos da mata. Algumas delas, mortas pelo peso das parasitas, elevam seus galhos 
despidos ao céu, como que em sinal de acusação. Outras estão tombadas num caos mais selvagem. 
Uma luta contínua da natureza!

Nas localidades mais altas das margens (Fig. 1), na sombra dos gigantes da selva, entrelaça
dos pelos cipós, encontramos choupanas marrons feitas de palha de palmeiras, cercadas por bananei
ras de folhas largas. Ao lado podiam ser vistas, freqüentemente, achas de lenha amontoadas, com
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uma tábua com a inscrição: “Lenha barata” , para os navios fluviais de passagem. Estreitas canoas de 
madeira apressavam-se para as margens, fugindo das ondas formadas pela nossa deselegante “ Lydia” . 
Na correnteza, bubuiavam ilhotas de capim, e até grossos troncos de árvores, que podiam pôr em 
perigo a hélice do navio.

Acima da desembocadura do poderoso Xingú, em cujas cabeceiras, no Mato Grosso, eu 
viajara no ano de 1899, acompanhando o Sr. Dr. Herrmann Meyer-Leipzig, surgiram as primeiras 
montanhas, e o cenário, especialmente da margem esquerda, passou a ser de extensos campos, 
animados por numerosos rebanhos de gado. Rapidamente se multiplicavam sinais de uma civilização 
mais elevada: no meio de ricas plantações de cacau, elegantes casas de moradia, que pareciam im
próprias nessa região selvática. Atrás delas, uma capela branca, as choupanas de palha de palmeira 
para os serventes, um curral para o gado com mansas vacas, e depois, até onde se podia alcançar com 
a vista, campinas, pasto para o gado, até às distantes montanhas: uma propriedade digna de orgulho.

Na tarde do dia 29 de maio passamos a cidade de Santarém, na foz do Tapajós, e na manhã 
seguinte, Óbidos, localizada bem alto, um pouco acima da foz do rio Trombetas, um rio lendário, 
durante muito tempo considerado a pátria das belicosas amazonas. Na sombra das árvores da beira- 
rio dorme seu último sono o pesquisador do Amazonas, Henri Coudreau, depois de uma vida incan
sável, cheia de esforços e trabalhos.

Depois da breve interrupção de trechos abertos de campinas, a vegetação ribeirinha assu
miu de novo um aspecto tropical exuberante: uma pintura grandiosa e impressionante. Ubuçú 
(Manicaria saccifera), a mais magnífica palmeira da baixada amazônica, quase sem tronco, envia para 
o alto o gigantesco, largo leque de folhas de até 10 m de comprimento, com seu verde-claro destacan
do-se claramente do fundo escuro da mata ribeirinha. Os sítios tornaram-se mais freqüentes. Diante 
duma choupana, grande “festa” ; muita gente, em numerosas canoas, adornadas com bandeirinhas 
coloridas. Um santo qualquer estava sendo levado a passear; tipicamente pagã a música festiva, 
toadas de flautas acompanhadas por batidas surdas de um grande tambor; gritaria e agitação de 
bandeiras. Nós também contribuímos com o espetáculo comunitário: o grande apito do vapor estron
dou três vezes, e isto provocou uma impressão imponente, causando visivelmente grande alegria. 
No dia 31 de maio ultrapassamos a cidadezinha de Itacoatiara, a antiga Serpa: uma quantidade de 
casinhas claras na beira alta, magicamente iluminadas por relâmpagos deslumbrantes. Com luzes 
coloridas demos o sinal da Companhia da Linha Hamburgo-América. Diante da igreja, iluminação 
festiva e tumulto festivo: uma espécie de procissão de muita gente morena de roupas claras. Uma 
banda de música tocava “As ondas do Danúbio” . Um festeiro, cheio de bebida, cambaleava para a 
beira do rio. Por toda parte alegria festiva. Celebrava-se Pentecostes, a linda festa. Ó pobre cristan
dade!

Acima de Itacoatiara cai a margem esquerda em altas barrancas de barro e de areia, e de
pois, em rochedos abruptos. Passamos a boca do enorme rio Madeira, que fica escondida atrás das 
ilhas, e ao meio dia do Io de junho entramos no rio Negro, cujas águas pretas bruscamente se desta
cam das aguas pardo-amarelentas do Amazonas, e longe, rio abaixo, indicam a proximidade do pode
roso tributário, ostentando manchas escuras. Paramos, lançando a âncora, diante da antiga “ Barra do 
Rio Negro” , que hoje é Manáos. (Fig. 2)

Nos últimos decênios, Manáos teve um desenvolvimento quase norte-americano. Cinqüenta 
anos atrás era apenas algo mais que um pequeno e sujo ninho de indígenas, sem importância digna 
de nota2, sobre o qual Avé-Lallemant podia dizer nas suas deliciosas descrições: “Tudo parecia como

s De acordo com um relatório brasileiro do ano 1852, em Manáos havia 8.500 habitantes, entre os quais 4.080 indígenas de
puro sangue, e somente 900 brancos, os restantes sendo negros e mestiços. Cfr. Robert Avé-Lallemant: Reise durch 
Nordbrasilien im Jahre 1859 (Viagem através do Brasil setentrional, no ano de 1859). H parte, págs. 126-127. Leipzig 1860.
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Fig. 2: Manáos, porto.

se estivesse ainda à espera de algo que pudesse dar o impulso certeiro” . Este “ algo” chegou mais 
depressa do que se pressentia naquele tempo. Hoje, Manáos, com seus mais de 50.000 habitantes é 
a cidade mercantil mais importante do interior da região do Amazonas, a estação de exportação de 
enormes quantidades de borracha, que cada ano são extraídas num trabalho pesado e perigoso, nos 
numerosos afluentes desse imenso rio, e levadas aos mercados europeus e norte-americanos. .Vári
as linhas européias de vapores, entre elas a Linha de Hamburgo-América e a Linha Booth, oferecem 
um trânsito confortável com os Estados Unidos e com o Velho Mundo, e são numerosos os maiores 
e menores vapores fluviais que, a partir dessa central entram até ao alto nas regiões de cabeceiras 
dos afluentes do Amazonas, para levar até os postos avançados as “bênçãos da civilização” e receber 
em troca, com grandes lucros, o “ouro preto” , do qual, porém, não se pode dizer: “Non olet!” ’

Os alemães em Manáos são bastante numerosos, sendo alemãs as duas empresas comerci
ais mais importantes, com numeroso pessoal. O total de exportação de borracha do ano 1905 foi de 
23.529.566 kg.

Este número pode dar uma pequena idéia da importância de Manáos no comércio mundial. 
Mas, com isto, não se quer dizer que lá se possa facilmente conseguir riquezas, como se só falando, 
caíssem pombos assados na boca da gente. Mesmo que fosse superada a perigosa “ febre de Manáos” , 
que quase todos os anos mata uma quantidade de estrangeiros, ainda seria necessária uma boa saúde 
e imensa energia para ficar sentados freqüentemente até alta noite nos escuros e mal ventilados 
escritórios, e trabalhar duro, especialmente nos meses do verão, quando nas ruas estreitas, depois 
dum dia duplamente ardente, a sufocante noite mal traz um pouco de alívio.

Não é de admirar que o jovem negociante procure recrear-se, depois do peso e do calor do 
dia. Para isso, em Manáos, não faltam oportunidades variadas, conforme o gosto e o dinheiro no 
bolso. Uma pessoa refinada vai ao teatro, que, grande demais, com sua grandiosa cúpula feita com 
mosaico colorido, domina toda a cidade. Os mais modestos amigos de arte contentam-se com o 
Variété, onde sobre as tábuas do palco que representam o mundo, alguma chansonette parisiense 
passa seus velhos dias cantando. Os mais simples, porém, divertem-se - talvez melhor que todos - 
nos locais populares, onde se dança com as belezas morenas, o “maxixe” , uma espécie de dança do 
ventre, que provavelmente veio da Africa para cá. Quem dirige seus sentidos mais para o material, 
encontra abundante, embora caro, refresco para sedentas gargantas, nos Cafés, com um copo da 
autêntica cerveja de Pschorr.
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Na rua principal de Manáos, que é a bela e larga “Avenida Eduardo Ribeiro” , a sociedade 
çncontra-se diariamente. Depois dô pòr-do-sol, a gpnte se encontra aqui junto das pequenas mesinhas 
redondas, para tomar um “chopp* bem gelado, um “whisky com soda” ou uma limonada mais suave. 
Conversam, fazem barulho, fecham negócios, falam da política, especialmente os senhores mais 
idosos. Fazem um joguinho, bilhar, xadrez, dados, e ainda encontram tempo para criticar as elegantes 
damas do mundo e do submundo, que passeiam para serem vistas entre as mesas colocadas nos 
largos passeios.

Uma recreação apreciada, especialmente na manhã de domingo, é viajar no bonde elétrico, 
construído segundo o modelo norte-americano, através da selva, que se estende, com pujança tropi
cal, imediatamente atrás da cidade, até a estação final de Flores, onde em algumas palhoças indíge
nas pode ser encontrado atendimento que corresponde às modestas exigências. Outros, que se po
dem permitir isso, alugam um cavalo, para cavalgarem até lá. Outros ocupam seu tempo livre reman
do ou velejando esportivamente sobre as águas escuras do rio Negro. Os alemães têm até uma pista 
de boliche.

Uma vez por semana e nas maiores festividades, a bem treinada banda musical da polícia 
oferece um sarau musical, diante da majestosa Catedral, ou no belo jardim do Palácio do Governo. A 
maioria são rapazes morenos ou negros, que tocam bastante bem e não apenas bem ritmadas mar
chas e danças mas até as melodias mais difíceis das óperas de Wagner e outras, que dominam com 
máxima facilidade. Estes serões musicais oferecem à juventude uma boa ocasião para namorar. Um 
olhar fogoso de olhos profundos suscita faíscas de paixão, desenvolvendo um fogaréu em alguns 
corações facilmente comovidos.

Sim, Manáos tem nisso e outras muitas coisas, algo das cidades grandes. Somente em 
algumas ocasiões, especialmente nas festas populares, quando as mentes se excitam, percebe-se 
que a gente está na margem da selva.

O clima de Manáos não pode ser considerado pouco saudável. Mas, além de raras epidemi
as da febre amarela, trazidas da costa para cá, surge às vezes uma espécie de febre tifóide, que deve 
ser atribuída ao solo pantanoso, onde está construída uma grande parte da cidade. Esta febre mani
festa-se com temperatura do corpo muito elevada, durante três dias, sem suor e, na maioria dos 
casos, termina com apoplexia. Eu também, infelizmente, experimentei este desagradável ponto não 
programado, pendendo por vários dias entre a vida e a morte.

Como nos tempos mais antigos, ainda hoje os indígenas formam a parte principal da popu
lação de Manáos. Por toda a parte vê-se essa gente morena. Alguns já faz tempo que estão “ civiliza
dos” e como caboclos vivem nos subúrbios, descendentes desfigurados dos antigos donos do país, 
outros - como no Pará - são empregados nas casas aristocráticas, ou levam à cidade desde longe, 
remando, as grandes embarcações. Alguns trazem para o mercado cotidiano, em leves canoas, os 
produtos de suas roças e caça ou pescado. Não é raro ver também os autênticos indígenas, em gru
pos pequenos ou maiores, nas ruas da cidade. Embora usem a prescrita vestimenta européia, calça e 
camisa, é fácil porém perceber no seu modo peculiar de andar - eles vão sempre em fila, um atrás do 
outro e nas outras características que os distinguem dos caboclos locais, que são gente autêntica 
da selva.

O “Diretor dos índios” , de quem dependem nominalmente todos os indígenas do Rio Ne
gro e que por sua “atividade” recebe mensalmente um conto de reis (em 1903, 1000 Réis valiam 
1000 Marcos alemães), era um distinto conhecedor de orquídeas, das quais criava uma multidão das 
mais belas e selecionadas no seu jardim, mas sabia pouco ou nada, nem sequer os nomes dos que 
eram sujeitos à sua proteção. Por isso, nesse sentido foi de maior valia para mim o meu amigo Georg 
Hübner, o dono da “Photographia Allemã” , que conhecera pessoalmente o Orinoco, o.rio Negro e o 
alto Amazonas, e nunca se cansou de usar o seu rico tesouro de experiências para me aconselhar ou 
me ajudar.
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Encontrando alguns indígenas Apuriná, pude coletar um volumoso material lingüístico. O 
patrão deles, um mestiço, tinha-os trazido da terra deles, do Ituxy, afluente da direita do rio Purús, a 
Manáos, para apresentá-los ao Governador, para obter dele apoio para a “catequese” deles; palavra 
cristã, de excelente sonoridade. Infelizmente ela é usada freqüentemente, no Brasil, para encobrir a 
violação dos pobres indígenas. Além disso, ele pretendia obter do Governo uma concessão para 
explorar a selva de seringueiras de lá, e isto era naturalmente a coisa principal. Essa gente, como 
disse o patrão deles, devia “ aprender a civilização na cidade, para depois espalhá-la entre os mem
bros das suas tribos” . Um belo experimento!

Aquilo de que sentia mais falta para os meus estudos etnográficos, em Manáos, era de um 
Museu. De fato, esta é uma falta lamentável em comparação com Pará e sua excelentíssima institui
ção, pois Manáos, como cidade limítrofe da região de indígenas livres, e como o centro do comércio 
de caucho, está de uma certa maneira em contato contínuo com ainda não deformadas tribos indíge
nas e, por assim dizer, está predestinada a colecionar dados etnográficos. Já houve há anos, também 
em Manáos, um belo museu, que durante algum tempo foi dirigido excelentemente pelo conhecido 
botânico brasileiro, João Barbosa Rodrigues e pelo alemão Dr. Pfaff, mas se extinguiu, e as coleções 
se espalharam por todas as direções. Lá havia valiosas peças, como, por exemplo, as interessantes 
coisas etnográficas que Barbosa obtivera entre os assim chamados Krichaná do rio Yauapery. Havia 
a grande coleção que tinha sido trazida pelo viajante austríaco Richard Payer, do alto rio Negro e do 
Uaupés. Desapareceram sem deixar vestígios também os tesouros de cerâmica das escavações pré- 
históricas perto de Itacoatiara e nos arredores.

Cada ano ainda, nos trabalhos de cavar terra, especialmente perto da Catedral, são encon
trados tais peças preciosas junto com antigos instrumentos feitos de pedra que são entregues às 
mãos de sacerdotes ou pessoas poderosas. A quantidade de tais achados em Manáos e nos seus 
arredores pressupõe uma numerosa população pré-histórica ou um povoamento de uma prolongada 
duração.

No ano de 1905 foram retomados os trabalhos para a fundação de um museu zoológico- 
botânico-etnográfico. Um grande complexo de selva, localizado no “Bosque” , numa elevação areja
da, que é um lugar predileto para excursões, foi destinado para isso, e se trabalhava febrilmente. Mas 
o interesse logo ficou paralisado e os trabalhos pararam.

O tráfego principal é mantido entre Manáos e os afluentes do sul do Amazonas, especial
mente Madeira, Purús, Juruá, Javary, que exportam a melhor e a maior parte de caucho, e também 
com Peru até Iquitos, pois até lá viajam os navios transatlânticos da Linha Booth. Os negócios com o 
rio Negro, ao contrário, são bastante insignificantes por causa de pouca exploração de caucho que, 
além disso, é de qualidade inferior, para felicidade do etnógrafo; pois até onde avançam os coletores 
de caucho, não sobram mais condições de vida para os indígenas selvagens.



Capítulo II

VIAGEM DE VAPOR PELO 
RIO NEGRO ATÉ TRINDADE

Meu criado Otto Schmidt. Vida no vapor. Estudos lingüísticos com indígenas Baré e Baniwa. 0 baixo 
rio Negro. Moura. Yauapery, os “comedores de gente Barcellos. Comunicação entre rio Negro e 

Yapurá. Santa Izabel. Novos passageiros. Tapurú-cuára, a primeira corredeira. Serras de- 
Curicuriary. Alfred Stockman. Despedida do vapor. Partida dos batelões. Indígenas Uanána. Indíge

nas Makú. Uma língua horrível. Festa da Trindade.

A partida do vapor do rio Negro estava prevista para o dia 27 de junho. Estando o rio cheio, 
deveria chegar até Trindade, abaixo das grandes cachoeiras. De acordo com a proverbial “paciência” 
brasileira, a viagem foi atrasada de um dia para outro. Por causa da festa de Pedro e Paulo, no dia 29 
de junho, e também em honra do Floriano Peixoto, herói da Revolução, havia uma grande excitação 
festiva em Manáos. A  seriedade voltou, finalmente, no dia 30 de junho. O naviozinho já tinha haste
ado a bandeira da partida. Devíamos desatracar às cinco horas da tarde, mas isto só aconteceu na 
madrugada seguinte entre as quatro e as cinco horas de manhã.

O Governador, Excelentíssimo Silvério Nery, que se diz descendente dos antigos habitan
tes do país, forneceu-me as melhores recomendações a todas as instituições da região do rio Negro. 
Em Manáos, tinha completado bastante os meus equipamentos e consegui contratar como servente 
um jovem brasileiro, filho de pais alemães, chamado Otto Schmidt, de Vitória, Estado do Espírito 
Santo, que durante toda a minha viagem foi meu fiel e útil companheiro. De modo que todos os 
preparativos tinham sido feitos.

Nosso vapor “Solimões” - velho caixote com rodas - construído em 1882 no Estado de 
Delaware, pertencia à grande casa comercial Araújo & Co. de Manáos, que domina quase totalmente 
os negócios na região do rio Negro. Estava sobrecarregado e calava muito profundamente, coisa que, 
na condição do seu “ marasmus senilis” não inspirava muita confiança. Os passageiros formávamos 
uma sociedade multicolorida: nativos brasileiros e venezuelanos, espanhóis e portugueses, um corso
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e um sírio-libanês, negociantes do alto do rio, que tinham passado um par de semanas em Manáos, 
para concluírem seus negócios e respirarem um pouco tfo ar da grande cidade. Estes levavam merca
dorias para o pagamento dos trabalhadores na próxima safra de caucho. Uma personalidade interes
sante era Dom André Levei, de uma antiga família espanhola da Venezuela, ex-governador do Terri
tório venezuelano “Rio Negro” e - naturalmente - general, como muitos outros. Ele conhecia como 
ninguém este rio e o Orinoco, e tinha tido uma vida movimentada, cheia de aventuras que ele gosta
va de contar, usando famosas expressões mímicas. Era um senhor encantador, de avançada idade, 
fogoso como um jovem, o tipo de um espanhol nobre. Por ser incansável e cheio de energia férrea, e 
por causa da sua influência dominadora, os Baré - indígenas do alto rio Negro - chamavam-no “kamahai 
mináre” , “ o dono do veneno” , ou seja, o “ grande mágico (pajé)” .

O convés superior, que ao mesmo tempo é o primeiro camarote, néstes pequenos vapores 
fluviais está coberto por cima mas aberto aos lados e serve ao mesmo tempo como refeitório, salão 
dos fumantes e dormitório. De noite, lá ficam dependuradas redes de dormir, umas ao lado de outras, 
porque dormir nos beliches abafados não é nenhum prazer. Estes ficam reservados para algumas 
senhoras e crianças e para a bagagem de mão dos passageiros. Graças a Deus, no alto rio Negro há 
poucos mosquitos, e se alguma vez a chuva surpreende de noite, a gente acostuma-se logo, embru
lha-se com o cobertor quente, e continua dormindo apesar da ventania e do temporal.

Enquanto em Manáos já estávamos no meio da temporada de seca, apenas um dia de via
gem rio acima, estranhamente, nos encontrávamos numa estação totalmente diferente. Quase cada 
noite, e freqüentemente também durante o dia, caíam fortes chuvas, às vezes verdadeiros temporais 
tropicais, dos quais não se pode ter idéia, na nossa civilizada Europa: um espetáculo medonho e ao 
mesmo tempo extraordinariamente grandioso. As paredes espessas da vegetação da beira do rio, 
durante a escuridão da noite, ficam iluminadas por relâmpagos incessantes. Estrepitosos golpes da 
trovoada fazem estremecer o navio e ecoam por longo tempo nas profundidades da selva; a ventania 
enfurece-se e se despeja uma chuvarada que, conforme os nossos conceitos, nem pode ser chamada 
chuva: os céus estão vindo abaixo, desmoronando.

A comida, no nosso vapor, era suportável, mas a “carne seca” e pirarucu defumado (Cuvis 
gigas Cuv.), em suas diferentes formas de preparação, predominavam, e depois de três dias de via
gem tornaram-se o prato único. Estávamos longe das panelas de carne de Manáos.

Também o "convés intermediário” , isto é, o convés traseiro debaixo do nosso, estava muito 
ocupado. As pessoas estavam deitadas por todas partes, nas redes, armadas umas acima das outras, 
e entrecruzadas, sobre a bagagem.no chão, como vizinhos pacíficos do boi que serviria de provisão 
para os viajantes. Entre eles havia meia dúzia de indígenas Baré e Baniwa do alto rio Negro, serven
tes dos passageiros dos beliches. Com os indígenas, cada dia eu estudava as línguas, até que cansá
vamos. Acho que a maioria dos passageiros se espantava com isso, pois preferiam jogar baralho de 
dia e de noite.

A viagem pelo baixo rio Negro é muito atraente, seja por causa de numerosos sítios com 
suas casinhas claras dos moradores de pele branca, junto às choças de cor castanha, feitas de palha 
de palmeira, da população indígena mais ou menos civilizada que prevalece no rio inteiro. 
Freqüentemente ficávamos parados durante várias horas, em pequenos lugarejos, para carregar le
nha para o aquecimento dos tanques de vapor. Pitorescos grupos de palmeiras, às vezes interrom
pem a bela vegetação da mata alta das margens; altas barrancas [sic] de arenito avermelhado alter- 
nam-se com trechos maiores de planície inundada pela enchente. Especialmente a margem setentri
onal é baixa e sujeita às alagações, por isso quase todos os sítios estão localizados na margem meri
dional que é mais elevada. Sem correnteza perceptível, a torrente escura estende-se como um gi
gantesco lago. Numerosas ilhas ocultam a margem oposta. O mundo animal é extremamente pobre. 
Quando a caça se afasta da beira do rio, e os peixes se perdem na selva inundada, os habitantes estão 
sujeitos às vezes a sérios problemas para se alimentarem.
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De manhã cedo, aos 3 de julho, chegamos a Moura, a primeira localidade maior depois de 
Manáos. No lusco-fusco distinguimos algumas pequenas casas alinhadas na margem do rio. Estáva
mos num lugar interessante. Na frente desemboca o braço ocidental do misterioso rio Yauapery, que 
é refúgio dos “ índios bravos, anthropóphagos” [sic, em português, no original], os temidos Yauapery, 
como em geral são chamados no rio Negro, ou Uámiri [sic], como se presume que eles se chamem, 
ou Krixaná, como os batizou Barbosa Rodrigues, que teve a sorte de ser o primeiro a tratá-los paci
ficamente. Este é um tronco do grupo de Karaib, quase totalmente desconhecido pela ciência, e 
diante deles devem ter tremido até os Manáos. No ano de 1875, assim nos contou Dom André, que 
pessoalmente tinha tido um embate com eles, de repente, com doze grandes canoas assaltaram a 
localidade de Moura, obrigaram os moradores a se refugiarem numa ilha e por vários dias os manti
veram cercados, atirando neles com flechas. Esses revidaram com balas de Winchester, até que 
afinal um corajoso mourense trouxe alguns soldados de Manáos, que rechaçaram os indígenas de 
novo para as suas selvas.

Logo acima de Moura passamos pelo delta do rio Branco, o maior afluente da esquerda do 
rio Negro. No alto, o rio Branco atravessa uma região rica em ouro, a região que recentemente foi 
disputada por ingleses e brasileiros. A água clara do “rio Branco’' distingue-se nitidamente da água 
escura do rio Negro, e corre lado ao lado, por mais de cem quilômetros, sem se misturar com ela.

No dia 4 de julho paramos algumas horas diante de Barcellos, capital do médio rio Negro. 
Em 1756, quando Manáos era ainda um lugarejo indígena sem importância, Barcellos, a antiga Mariuá, 
aldeia indígena, foi a capital de toda a “ Capitania Rio Negro" [sic] e possuia vários milhares de habi
tantes. Agora são apenas umas centenas. Com suas casas meio desmoronadas, Barcellos oferece um 
aspecto de abandono e desolação. Os moradores estão pálidos, com bochechas encovadas, arruina
dos pela febre. Dos funcionários em Manáos ninguém vai de boa vontade para lá. Também nós pres
tamos o nosso tributo ao cemitério, enterrando um indígena Baré, que durante a viagem tinha fale
cido no convés intermediário. Dois companheiros carregaram-no na rede até o lugar do último re
pouso. Os outros seguiram-nos, andando em fila indiana. O navio já tinha apitado três vezes, mas 
nenhum dos enlutados voltara. Finalmente, o capitão teve que mandar buscá-los no campo santo. 
Tinham bebido demais pela ressurreição do morto.

Barcellos está situada no começo de uma gigantesca bacia fluvial cuja largura máxima deve 
atingir 5 até 6 legoas [sic, em portug.], mais ou menos 35000 metros. O rio Negro aqui é muito mais 
largo que o Amazonas no mesmo grau de longitude. Há apenas poucas ilhas intercaladas no rio. A 
margem meridional eleva-se com paredões graníticos.

Em frente do sítio São Joaquim, que é um lugar dos mais vistosos e limpos do rio Negro, o 
rio Padauirí conduz as suas águas para o rio principal. O Padauirí é o afluente mais importante nessa 
região por causa da sua extraordinária riqueza de caucho, mas é também o mais insalubre por causa 
das graves febres que cada ano arrebatam maior número de coletores do caucho, especialmente 
indígenas.

O Yurubaxy, um afluente da direita do rio Negro, cuja embocadura passamos no dia 6 de 
julho, desperta interesse porque, das suas nascentes, um antigo caminho curto e freqüentemente 
usado, leva a um afluente ou lagoa Marrahy - conforme os outros Marahá - do Japurá. Esse caminho 
já foi mencionado por de la Condamine: fala até de uma comunicação fluvial entre ambas regiões 
fluviais, nesse lugar, no tempo da enchente3.

M. de Ia Condamine: Relation abrégé dans Tlnterieur de l'Amérique méridionale. Paris 1745, págs. 127 ss.
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Também outros afluentes meridionais do rio Negro têm tais comunicações com afluentes 
do Yapurá: assim, o Marié, que desemboca mais acima, está separado do Macuerú apenas por um 
breve caminho. Nas regiões das nascentes do Yurubaxy e do Marié, vagueiam numerosos Makú, 
instáveis nômades da selva. Eles estão continuamente em amargas contendas com uma tribo do lado 
de Yapurá, os assim chamados Guariba ou Guaríua-tapuyo (Indígenas do Macaco urlador), sobre os 
quais, mais tarde, no Yapurá, escutei histórias ruins.

Na tarde do dia 6 de julho chegamos a Santa Izabel, o ponto mais importante para o comér
cio com o alto rio Negro. (Fig. 3).

Fig. 3: Santa Izabel durante a enchente.

Santa Izabel está formada por poucas casas pequenas cobertas com ;zinco ondulado, e algu
mas choças de indígenas, espalhadas e meio escondidas no verde da selva na margem meridional do 
rio e numa ilha quase sem árvores. Subimos, cortando a forte correnteza que indicava a proximidade 
da cachoeira (corredeira) e paramos diante da propriedade do português Fructuoso, que é um senhor 
gordo e agradável, a pessoa mais rica do lugar. No porto, junto a esguias canoas feitas de tronco de 
árvore, estavam estacionados alguns batelões, grandes e grosseiras embarcações cargueiras, com 
capacidade às vezes de até 15.000 kg e que servem para levar as mercadorias através das corredeiras 
brabas do alto rio Negro.

Em Santa Izabel, quase durante o ano inteiro reina um intenso tráfego. É a parada final dos 
navios a vapor, que somente nas enchentes muito grandes podem chegar até Trindade, ao pé das 
grandes Cachoeiras. Todo mês, o navio de rodas da Casa Araújo Rozas & Comp. de Manáos, e um 
elegante navio à hélice da Linha inglesa do Amazonas levam mercadorias para os negociantes do rio 
acima. Estas ficam amontoadas nos armazéns ou são transferidas logo para os batelões que estão já 
prontos.

Em Santa Izabel, além de uns poucos brancos, o resto da população está formada por indí
genas de notável feiúra. A “ Lingoa Geral” [sic, em port.] (língua comum), produto artificial dos
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missionários, feito do antigo Tupi, durante muito tempo espalhou-se por grande parte da Região 
Amazônica, e serve como meio indispensável de comunicação.

Na manhã seguinte seguimos adiante. Os batelões tinham recebido uma parte da carga e 
foram amarrados ao lado do vapor, ou rebocados, por meio duma espia, agitando-se em grandes 
curvas todas as vezes que se modificava a posição do leme do navio.

Os tripulantes desses batelões eram indígenas Baniwa do Içana, um afluente da direita do 
alto rio Negro. Em Santa Izabel embarcaram alguns novos passageiros. Entre eles Salvador Garrido 
de São Felippe, dono de um batelão. Com ele, mais tarde, deveriam ligar-me laços de cordial amizade. 
Embarcou também Ricardo Vicente Cluny, Superintendente4 de São Gabriel, capital do alto rio Ne
gro. Para ele eu levava as recomendações oficiais. Uma coincidência favorável.

Logo acima da filial rugia a primeira corredeira, Tapurú-cuára (Buraco de Lagarta), como 
ela é chamada na lingoa geral, oferecendo-nos uma pequena idéia do que nos esperava rio acima, mas 
era apenas uma idéia pequenita. Tínhamos pouco vapor e não pudemos vencê-la. Às vezes parecia 
que o navio estava parado, apesar de viajarmos com toda a força. À direita erguiam-se pavorosos 
rochedos emergindo das águas espumantes. Corríamos perigo de sermos lançados contra eles. Por 
toda parte muita excitação, muita gritaria, especialmente nos batelões rebocados, que foram lança
dos impetuosamente pelas ondas para cá e para lá. Durante duas horas e meia estivemos no mesmo 
lugar e, apesar dos esforços, não conseguimos avançar. O vapor esgotou-se e o nosso caixote bubuiou 
para trás. Depois de preparar mais vapor, fizemos um novo arranque, e finalmente conseguimos. 
Vencemos o ponto morto e passamos devagar ao lado do perigoso rochedo para a água mais calma.

Acima de Tapurú-cuára, o rio torna-se muito mais estreito e tem continuamente uma cor
renteza forte que se quebra nos rochedos graníticos salientes da margem direita, formando numero
sos rebojos. Estávamos entrando na região montanhosa. Ao meio dia, avistamos na frente, no oci
dente, na margem direita, montes em forma de cones, uma serra inteira, a Serra de Jacamí [sic]. 
Ultrapassamos o sítio Boa Vista: uma bela casa residencial, de aspecto totalmente civilizado, com 
algumas pequenas casas mais modestas e cabanas debaixo de esguias palmeiras e altas árvores 
situadas na margem rochosa em suave aclive, justificaram o nome do sítio. Ao pôr do sol encostamos 
para pernoite, na vista da montanha, amarrando o navio a uma árvore, cuja copa estava sendo atingi
da pela água da enchente. Tínhamos somente um piloto, aqui chamado prático, que prestava seu 
serviço durante doze horas ininterruptas. E a viagem por canais estreitos entre os rochedos, que às 
vezes ficavam apenas um pouco abaixo do nível d’água, oferecia bastantes perigos.

Com os numerosos indígenas a bordo, continuei zelosamente os meus estudos lingüísticos. 
Achei que a língua dos Baniwa do Içana era bastante diferente da língua dos seus primos de nome, de 
Guainía, na parte venezuelana do alto rio Negro, e dos Baré do Casiquiare, na bifurcação entre Orinoco 
e rio Negro. Mas os três idiomas fazem parte do mesmo grupo Aruak. Através dos passageiros, meus 
companheiros, fiquei sabendo detalhes interessantes sobre as tribos livres do Uaupés que alguns 
deles tinham visto e conheciam. Considerando tudo isto, estas regiões pareciam-me um Eldorado 
etnológico, bem merecendo uma aprofundada exploração.

Nos dias seguintes, passamos várias corredeiras menores, assim como a Maçarabí-Cacho
eira, semeada de numerosos rochedos, e nos aproximamos da serra de Curicuriary, que se ergue na 
margem direita, perto da desembocadura dum afluente com o mesmo nome. E um maciço majestoso 
que atinge 1000 m de altura e oferece um aspecto magnífico, com seus cumes rochosos escalvados, 
íngremes, de pedra avermelhada. Sobre esta serra contam histórias maravilhosas. Dizem que no alto

O “superintendente" corresponde mais ou menos ao nosso “Landraf.
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da pico maior, há um grande lago onde deve haver uma embarcação feita de pedra, de tempos 
antiqüíssimo. Em outro lugar a gente encontraria um alto portão de pedra, e atrás dele haveria 
rochedos com formas variadíssimas de animais. Mentiras e exageros de indígenas. O gosto de fabular 
neste mundo de trópicos floresce abundantissimamente. Alguns anos atrás, houve um pequeno ter
remoto, e uma parte da serra teria desmoronado.

Nas selvas, na proximidade da serra, vagueiam numerosos Makú, selvagens, que em parte 
estariam vivendo ainda na idade de pedra. Às vezes eles aparecem na beira do rio Negro para obter 
miudezas européias em troca de caças.

Um pouco acima da boca do Curicuriary acha-se o sítio Trindade, o provisório alvo da nossa 
viagem, onde chegamos aos 10 de julho. Seu proprietário era o português José Antonio dos Reis, que 
em todo o rio Negro era conhecido pelo apelido de Salabardot. Havia meia dúzia de pequenas casas e 
choças indígenas e uma capela prestes a ruir. Estava socavada por formigas. Atrás do sítio estendia- 
se até a selva um grande descampado artificial, no qual pastava numeroso gado. A vegetação do 
campo parecia totalmente européia, malvas vermelhas e florzinhas azuis semelhantes às nossas 
“Männertreu” . Mas apesar disso, era diferente. O ar, a iluminação, não combinava, e estava faltando 
o verde fresco de nossos prados.

É interessante que na Europa também podemos constatar que nos lugares onde a mata foi 
derrubada, aparece logo outra vegetação, totalmente diferente, mas que é sempre a mesma. Suas 
sementes teriam dormido até então no solo. Estas planícies descampadas possuem também outras 
características menos gratifícantes, que são os inúmeros mucuins, pequenos ácaros vermelhos, cujas 
picadas provocam pústulas que causam uma coceira desagradável.

Uma ponte de desembarque conduzia ao rio. Junto dela havia uma casa bem primitiva de 
armazenagem. Na margem do rio formigavam indígenas. No porto havia canoas e batelões que espe
ravam por seus donos e pelas mercadorias que deviam ser trazidas pelo navio. Fiquei alegre encon
trando um “ meio patrício” meu, um teuto-inglês, senhor Alfred Stockmann, que viajava a serviço de 
“Para Rubber Plantation Company” de Nova Iorque e queria, através do Casiquiare [sie], viajar para 
o Orinoco, para examinar as matas de caucho de lá. Durante as quatro semanas seguintes comparti
lhamos alegrias e sofrimentos, como bons companheiros.

Logo começou uma atividade febril. As mercadorias do navio foram carregadas nas embar
cações. Havia lá uma quantidade enorme de cachaça (rum), o mais nobre dos cúmplices da assim 
chamada civilização. Era admirável ver as pesadas cargas que os indígenas podiam carregar sobre as 
costas nuas. Mesmo sendo baixinhos, eram muito musculosos, de boa compleição. Também nós 
levamos nossa bagagem provisoriamente a uma das casas, até que chegasse a embarcação que o 
superintendente de São Gabriel nos havia prometido. Entretanto eu tomava nota de amostras das 
línguas dos indígenas que vadiavam perto de nós pedindo cigarro e cachaça. Ocupavam-se, com 
talento artístico em desenhar gente e animais, com lápis no meu bloco de rascunhos oü com carvão, 
na parede caiada da casa e nas tampas de papelão, que sobravam pelo chão, depois de desembrulhar 
as mercadorias. Os desenhos a carvão eram rápidos e muito bem esboçados, pois o material usado 
era mais conhecido pelos artistas.

Na manhã do dia 12 de junho, o navio partiu de volta para Manáos, e nós nos despedimos, de 
certo modo, por um tempo mais prolongado, do mundo civilizado. De tarde, ainda se movimentaram 
os grosseiros batelões rio acima, com os musculosos indígenas remando ritmicamente. Meus ami
gos tinham-me convidado repetidamente para que os visitasse nas suas propriedades, prometendo- 
me todo auxílio. (Fig. 4).

Esses batelões, dependendo do tamanho, tinham dez e até dezesseis remadores que, fican
do de pé sobre uma armação na proa, empurravam a embarcação nos lugares tranqüilos, usando os 
remos de cabo comprido. A popa estava coberta por uma tolda de alguns metros de comprimento: era 
a cobertura contra os raios do sol, construída com ripas e várias camadas de folhas de palmeira. No 
extremo posterior da embarcação, segurando com mão firme o grosso travessão do leme, estava o
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Fig. 4: Baíelões venezuelanos diante de Trindade.

Fig. 5: Os batelões partem da Trindade.

piloto, exercendo a sua tarefa de maior responsabilidade. É o mais valoroso da tripulação, deve co
nhecer cada pedra dos canais muitas vezes estreitos. Do seu saber e sangue frio freqüentemente 
depende a vida dos passageiros. (Fig. 5).

Onde a correnteza émais forte, o batelão deve ser puxado com ganchos, agarrando-se aos 
arbustos da margem do rio, e empurrado com varejões com uma espécie de garfo na ponta.

Nas cachoeiras é usada a espia, uma corda de grossura de um braço, de uns 50 m de compri
mento, também chamado de cabo de piaçaba, porque está torcido com fibras muito resistentes da 
palmeira de piaçaba (Attalea funifera Mart.). Tais espias são as mais adaptadas para esse serviço, 
porque não apodrecem e flutuam na água. A confecção de tais espias é uma forma de indústria bas
tante rendosa dos indígenas mansos do alto rio Negro. Com as mesmas fibras confeccionam também 
vassouras.
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Nas corredeiras, os serventes da espia, os dois 
espieiros, partem com a leve canoa para frente, enlaçam 
uma árvore da beira com a espia e voltam trazendo a ou
tra extremidade para o batelão. Os remadores do batelão 
colhem a espia e puxam assim a embarcação rio acima. A 
canoa fica nesse tempo amarrada ao batelão e recebe a 
espia que fica cuidadosamente enrolada em curvas orde
nadas, para não ficar emaranhada. Quando se chega lá em 
cima, repete-se a mesma operação. As vezes são emen
dadas até quatro ou cinco espias. Nas cachoeiras maio
res, especialmente nas quedas, o batelão é descarregado 
e levado, com grande perda de forças e de tempo, de re
manso a remanso5, e empurrado pelas rochas. Aí pode-se 
dizer de ter tido sorte, se as fortes ondas não jogaram a 
embarcação contra os agudos recifes sem destruí-la.

É por causa disso que a viagem é muito lenta e 
que se gasta, por exemplo, uma semana para subir pelas 
cachoeiras do rio Negro, enquanto na baixada a gente 
percorre a mesma distância num só dia.

Esperando a chegada da nossa embarcação, pude 
aproveitar muito bem o tempo estudando os indígenas.
O genro do Salabardot, um jovem português desembara
çado, voltando da sua viagem para o alto Caiary, como em 
geral chamam o Uaupés, trouxera alguns indígenas 
Uanana, autênticos meninos naturais [Naturkinder], com 
rostos abertos e simpáticos, que ainda olhavam um pou
co admirados um mundo que lhes era estranho. Tirei re
trato de um esplêndido jovem com adornos de dança.
Usava um diadema baixinho com pequenas penas amare
las e vermelhas do tucano, amarrado na cabeça. Na parte 
posterior, tinha enfiado nos cabelos um longo e bem tra
balhado pente, e nas duas extremidades deste havia lon
gas varetas, adornadas com penas coloridas. Do meio do 
pente pendia uma cauda feita de penas brancas de garça, 
quase lhe atingindo os calcanhares. (Fig. 6).

Em Jucaby, pequeno sítio perto da boca do Curicuriary, que visitei passeando de canoa, no 
dia 14 de julho, conheci também a língua dos Makú. O dono do sítio mantinha relações amigáveis
com esta gente da selva e os atraía freqüentemente para trabalharem nas matas de caucho que lhe
pertenciam, mandava trazer-lhe fibras de piaçaba, que se encontram abundantes na região do 
Curicuriary, ou os empregava como caçadores e pescadores. Apresentaram-me um indivíduo peque
no e idoso, que certamente não era uma beleza masculina, com olhos inclinados e vesgos, e com 
cabelos desgrenhados (Fig. 7). Tinha somente 1,52 m de altura, e sua pele era de cor muito escura.

Fig. 6: Unanána do Caiary-Uaupés com adorno (estivo.

5 Remanso é um lugar tranqüilo na correnteza, abaixo dum recife, duma ilha ou duma ponta da beira do rio, onde a água 
freqüentemente corre com força contra a corrente.
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Fig. 7: Makú do Curicuriary.

Das primeiras palavras que obtive perguntando, percebi com alegria, que estava tratando com uma 
língua nova, e não apenas com um dialeto desconhecido dos grandes grupos lingüísticos. Era um 
idioma que não tinha nenhum parentesco na América do Sul. Essa língua apresenta uma quantidade 
de sons nasais e guturais, e é muito difícil de entender, especialmente no final das palavras. As 
palavras eram pronunciadas em parte breves, destacadas, provavelmente por causa das numerosas 
consoantes finais, às vezes eram soltas timidamente, às vezes retidas com hesitação, animalescamente, 
tal como é toda a feição desses inferiores habitantes da selva. Somente depois de ter-lhe ouvido 
atentamente várias repetições consegui captar os estranhos sons. O mesmo indígena, que também 
falava Lingoa Geral, falou das condições de vida desses Makú, e dos outros habitantes ouvi outros 
detalhes interessantes. Com o nome de Makú são englobadas muitas tribos, que falam diversas 
línguas e dialetos. Ocupam a margem direita do rio Negro, nos afluentes: Jurubaxy, Marié, Curicuriary, 
Caiary-Uaupés e seus afluentes da direita, Tiquié e Papury, numa região que se estende cinco graus 
de longitude. Inconstante e fugitivo, sem moradia fixa, o Makú vagueia pelas matas, desprezado e 
perseguido pelo vizinho mais graúdo, ao qual deve servir como escravo nos-trabalhos caseiros e na 
roça, podendo até ser vendido ao branco em troca de mercadorias européias. Um meninote Maku 
vale uma espingarda carregada pela boca, ou até menos. Daí vem que em quase todos os sítios do alto 
rio Negro se encontrem escravos Makú, muito apreciados por causa da sua inteligência inata e por 
serem exímios caçadores. Seu jeito falso, mentiroso, a tendência a roubar e a inclinação a se embri
agar são naturalmente a outra face da medalha. Os Makú selvagens usam arco com vários tipos de 
flechas, entre as quais as flechas envenenadas com pontas de madeira dura de palmeiras, tubos para 
soprar flechinhas envenenadas, e tacapes. As tribos do interior ainda devem estar usando machados 
de pedra. Não conhecem a canoa, e atravessam rios nadando ou passando a vau, onde for menos 
fundo.

No dia 19 de julho finalmente chegou o pequeno batelão que o Superintendente de São 
Gabriel me tinha enviado; mas de noite, de modo misterioso, o bote se afastou da margem e foi 
levado para longe pela forte correnteza. Foi trazido de volta somente depois de três dias. Assim tive 
que suportar ainda a “festa da trindade” [sic, em português e com minúscula], que reuniu uma
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multidão de caboclos de perto e de longe. A festa era genuinamente pagã, apesar do revestimento 
cristão surrado, das imagens dos Santos, e dos cânticos de louvor, entoados gritando com voz mais 
alta de tiple. Porque embora no rio Negro haja muitas capelas, não há nenhum sacerdote, e o povo 
'‘cristão’’ celebra as festas dos Santos de acordo com seu gosto, isto é, com abundante rebuliço e - 
last not least - com rios de cachaça.

Salabardot, o festeiro, o “ imperador da festa” , em nossa presença, estava na sua pátria, 
Portugal, mas a sua esposa, uma mestiça muito enérgica, Dona Antonia, fazia excelentemente os 
honneurs [sic] e comandava o povo como um sargento prussiano, de tal maneira que o “juiz do 
mastro” , que é propriamente o coordenador da festa e mestre de cerimônias, um indígena em andra
jos, fazia apenas um papel miserável. O “juiz do mastro” deve cuidar do preparo da festa e erguer o 
mastro, em cujo cume ficam penduradas bananas e laranjas como ofertas, daí vem o seu nome. A 
comédia inteira dura oito dias e custa ao festeiro alguns milhares de marcos. Cada dia realizavam-se 
procissões com bandeiras esvoaçantes, nas quais estavam pintadas insípidas imagens dos Santos, ao 
som barulhento de tambores e flautas e outros instrumentos de algazarra. Vestidas com claras rou
pas festivas, as morenas belezas carregavam as pequenas figuras de Santos. Incessantemente 
espocavam tiros de alegria e foguetes assobiavam à luz do sol.

Ao anoitecer no dia 22 de julho, todo o sítio da Trindade resplandeceu com iluminação 
encantadora. Todos os caminhos estavam iluminados. Visto que as lâmpadas eram insuficientes, 
foram empregadas cascas de meia laranja, enchidas com petróleo. Dona Antonia convidou-nos à 
mesa. Depois que todos os hóspedes, empregados e empregadas e todos os criados remadores das 
embarcações paradas no porto foram abundantemente abastecidos com café, chá, doce (marmelada), 
bolo doce e finos beijus (bolos de mandioca), procederam à dança, que se realizava numa área coberta 
ao lado da casa. Os participantes eram quase exclusivamente puros indígenas. Alternavam-se valsas, 
polcas e galopes, ao som de uma sanfona. Parecia que se divertiam, mas não havia nenhuma conver
sa entre os dançantes. Talvez ainda não estivessem à vontade, e sentissem vergonha na presença de 
estranhos. De vez em quando distribuíam-se cigarros e se oferecia excelente vinho de Porto, dádiva 
do genro, muito melhor do que o vinho que eu tomara em outro tempo, pagando grande quantia de 
dinheiro em Oporto. A gentinha morena começou a se tornar mais viva, quando começaram as dan
ças locais. Então dançavam uma “ ronda” original. Primeiro, dois tamboreiros e o mestre da dança 
deram uma volta completa, tamboreando e cantando a uma voz. A eles se juntavam cada vez mais 
participantes, enfileirando-se, homens e mulheres. Os homens batiam palmas ritmicamente, até que 
todos os dançantes formavam um grande círculo. Os tamboreiros, de vez em quando, andando rapi
damente para frente, viravam-se para a esquerda ou para o centro, e todos imitavam seu movimento. 
A um sinal dado pelos tamboreiros, todos viraram-se com o rosto para o centro, e então começaram 
as danças individuais. Dois dançantes entravam no círculo, dançando algum tempo um diante do 
outro através da sala para cã e para lá, enquanto os outros tamborilavam ritmicamente, batiam pal
mas e cantavam. Depois se agarravam, um na frente do outro, e com o pé direito encurvado, saltitan
do com o pé esquerdo, tentavam girar. Alguns executavam mal sua tarefa e eram vaiados. As mulhe
res dançavam duas a duas, com  movimentos saltitantes e girátórios no meio do círculo. Ao mesmo 
tempo, lá fora estrondava incessantemente um pequeno canhão de latão e espingardas carregadas 
quase até a boca. Todas essas danças têm pouco de indígena e são provavelmente de origem africana, 
assim como também os instrumentos usados: os tambores, feitos dum cilindro de madeira com pele

6 O mesmo primitivo instrumento musical eu observara no ano 1899, na dança de cururu, entre negros e indígenas civilizados 
do Mato Grosso.
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de cobra esticada por cima, e um pedaço de bambu com muitas ranhuras, sobre as quais o músico 
esfregava uma vareta de madeira, produzindo barulho arranhado, que só podem soar agradavelmen
te a ouvidos sem nenhuma civilização6.

Mais tarde fomos ver o povo que estava dançando numa palhoça. 0  espaço pequeno, mal 
iluminado por poucas lâmpadas a óleo ardendo sem chama; bruta aglomeração de gente totalmente 
embriagada, berrando com gargantas enrouquecidas, que dançavam executando os saltos mais lou
cos e gesticulavam como demônios encarnados. Junto às paredes estavam sentadas mulheres more
nas meio nuas com criancinhas nuas, algumas das quais mamando e chupando assim o álcool junto 
com o leite materno. Além disso, o surdo barulho dos tambores, a poeira levantada pelos dançantes, 
a fumaça dos inevitáveis cigarros, o cheiro ácido do suor de tanta gente, e tudo permeado pelo 
perfume da cachaça... Um quadro cheio de feiúra e de escura romântica, digna do lápis de um Hogarth! 
Ficamos alegres, quando de novo saímos fora e respiramos o ar fresco da noite. Por toda parte, o 
sabbath de bruxas! Bênçãos da civilização!



III Capítulo

COM EMBARCAÇÕES A  REMO, 
ATRAVÉS DAS CORREDEIRAS DO 

RIO NEGRO, ATÉ SÃO FELIPPE.

Demora involuntária em Camanáos. Cachoeira das Furnas. São Gabriel, a “capital” do alto rio 
Negro. Ambiente encantador. Fortaleza. Boca do Caia?y-Uaupés. São Felippe. Dom Germano. Merca

do de caucho. Escravidão dos endividados. Um comandante da fronteira esquecido de seus deveres. 
Valiosos estudos para a continuação da viagem. Formigas migrantes.

No dia seguinte, de manhã, partimos. Passamos com dificuldade as primeiras corredeiras, 
mas já no dia de 25 de julho tivemos que abandonar o nosso batelão acima de Camanáos, num peque
no lugarejo, e descarregar toda a nossa bagagem, porque o casco apresentou um grande rombo, e eu 
não quis arriscar toda a expedição, nas próximas perigosas cachoeiras. Assim ficamos parados de 
novo, por quatorze longos dias, debaixo duma miserável choça indígena, aberta por todos os lados, 
que não nos deu suficiente abrigo dos temporais e ventanias de cada dia e quase de cada noite. O 
comandante do batelão avariado, que mandamos a São Gabriel, nos prometera vir buscar-nos em 
poucos dias com uma embarcação melhor, mas não cumpriu sua promessa. Assim fomos obrigados a 
nos dirigir ao Subprefeito (prefeito de polícia) abaixo de Camanáos e, apoiando-nos nas recomenda
ções oficiais que possuíamos, pedimos uma embarcação com a tripulação necessária, que consegui
mos depois de algumas discussões prolongadas. ,

Finalmente, no dia 8 de agosto continuamos a viagem. Tivemos que superar uma série de 
corredeiras difíceis, que dependendo do nível das águas podem ser muito perigosas, embora de 
aspecto inócuo, como a Cachoeira das Furnas com sua pitoresca confusão de rochedos. Na sua íngre
me margem, blocos de rochas amontoados uns sobre os outros formam uma gruta profunda, furna, 
dando o nome ao lugar. Não longe dali, uma rocha gigantesca repousa sobre á ponta aguda de um 
outro rochedo, bem no limite do possível, como um cogumelo monstruoso, oferecendo um aspecto 
assustador. No dia 10 chegamos a São Gabriel, onde já deveríamos ter chegado três semanas antes.
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São Gabriel, a “ capital” do alto rio Negro, é um ninho miserável, quase sem habitantes. As 
casas, na sua maioria, estão abandonadas e arruinadas. Na única rua cresce espesso capim e ervas 
daninhas, cobertas com montões de esterco. E ura lugar para o querido gado passear. O solo rochoso 
tem apenas fina cobertura de húmus e é pouco fértil, servindo apenas como pasto para o gado. Existe 
um pouco de gado, e uns poucos porcos magros, que de noite procuram abrigo nas ruínas das casas. 
Os poucos habitantes da cidadezinha não têm nada para comer. Lá a situação está invertida: os habi
tantes não oferecem sustento aos viajantes, mas esperam que esses lhes tragam alimentos. Mas São 
Gabriel é a sede do Governo, do Superintendente com sua guarda pessoal, que consta de cinco 
soldados de polícia que passam o dia sem fazer nada, numa casa meio em ruínas que leva o nome 
orgulhoso de “ quartel” .

Os arredores da cidadezinha são encantadores: perto se eleva um morro íngreme, formado 
por um único bloco de rocha, coroado pelas ruínas de uma fortaleza dos melhores tempos antigos. O 
interior e os muros estão cobertos por densa vegetação. Os muros estão dispostos em forma de 
pentágono irregular que até a altura das seteiras ainda estão bem conservados. No interior, meio 
escondidos pelas brenhas, em vários lugares, jazem antigos canhões de ferro, grosseiros, corroídos 
pela ferrugem e quebrados, que parecem ser do fím do século 17 ou do começo do 18: deviam dar 
força moral à vigilância das fronteiras frente às posses espanholas, rio acima.

A  “Fortaleza” , situada numa curva aguda do rio, deve ter sido um ponto militar de primeira 
ordem. Domina por todos os lados os arredores mais distantes. Lá do alto, a vista é maravilhosa. A 
leste, agora já longe, encoberta pelo véu da bruma, avistam-se os bruscos declives da Serra de 
Curicuriary; a oeste, ergue-se como uma esfinge a Serra do Cabary, destacando-se distintamente no 
horizonte (Fig. 8). Atrás dela, são reconhecíveis outros cumes: as serras do Caiary-Uaupés. Ao pé da

Fig. 8: Os arredores de São Grabiel. Rio Negro. Vista de Fortaleza e da Serra do Cabary.

rocha jazem espalhadas as pequenas casas claras de São Gabriel, palhoças cobertas com folhas mar
rons de palmeiras nas numerosas ilhas do rio. Quietas enseadas, circundadas pór grupos pitorescos 
de palmeiras yauary (Astrocaryum Jauari Mart.), convidam a um banho refrescante (Fig. 9 e 10). Rio 
acima, com uma gigantesca torrente de vagas, ronca a Cachoeira da Fortaleza, a mais importante e a 
mais perigosa das corredeiras do rio Negro. Além disso, no alto, apesar do calor equatorial, domina o 
ar puro de montanha. O quadro é belíssimo e, deixando de lado os estragos feitos por obra humana, 
é um lugarzinho maravilhoso da terra.
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Mas, estava claro que eu não poderia escolher aquele lugar como ponto de apoio para meus 
futuros empreendimentos, pois já estava começando o trabalho nas matas de caucho, e em breve 
todo o ninho estaria vazio. Decidi então seguir o convite dos meus amigos do navio e visitar em 
primeiro lugar o Senhor Garrido, em São Felippe [sic], onde, como foi me garantido, receberia o mais 
amplo auxílio. Também esperava poder organizar melhor de lá uma viagem ao rio Içana, que me foi 
apresentado como sede de uma série de tribos indígenas ainda pouco contactadas. Em São Gabriel 
tinha visto alguns dos seus produtos de cerâmica e de trançados, ricamente ornamentados com 
padrões antigos dos Aruak. Fiquei encantado e o meu interesse etnográfico era enorme.

O Superintendente ofereceu-me amavelmente uma embarcação maior, e no dia 18 de agos
to recomecei a fatigante viagem pelas cachoeiras. No terceiro dia da viagem, já tínhamos passado 
todas as corredeiras, e fizemos uma breve parada em São Joaquim - uma antiga aldeia indígena na 
delta do Caiary-Uaupés - para substituir remadores. Também esta localidade estava marcada pelas 
festas de Santos, mas entre os muitos festeiros não havia nenhum embriagado. Isto não aconteceu 
por serem excepcionalmente abstêmios, mas pela triste circunstância de ter acabado o condimento 
da festa, a cachaça, e quiseram que eu arranjasse para eles.

Toda a região das cachoeiras do rio Negro, que tem por centro São Gabriel, é praticamente 
uma corredeira contínua, que os moradores do lugar subdividem conforme cada um dos saltos e as 
pontas de rochedos de ambas margens do rio, em cerca de 40 cachoeiras diferentes, com seus nomes 
próprios.

Na proximidade da boca do Caiary-Uaupés, por todas partes se encontram indígenas meio 
civilizados do Uaupés: Tariana, Tukano, Dessana e outros, procedentes das Missões de outrora. Suas 
casas bem construídas, limpas, cobertas com folhas de palmeira, freqüentemente estão escondidas 
longe na selva, nas margens dos igarapés afluentes, onde os habitantes sentem-se de certo modo 
mais defendidos dos ataques das autoridades.

No dia 22 de agosto passamos pela aldeia indígena de Santa Anna [sic], que em outros 
tempos tinha sido uma missão. Como lembrança havia uma capela em ruínas. Todos os moradores 
tinham ido para a festa em São Joaquim. Ao meio dia chegamos a São Felippe.

“A localidade S. Felippe, um pouco ao sul da boca do Içana, está na terra baixa e em outubro 
de 1857 contava nove pequenas casas e uma capela, todas cobertas de palha e em estado decadente.

O lugar estava abandonado e invadido por arbustos. Quando no dia 01 de janeiro de 1958 
reuni os moradores, contei 20 homens, 26 mulheres e 14 crianças.

Os homens, quase todos, são mamelucos7 e falam bem português, mas as mulheres são 
morenas e falam somente a Lingoa Geral” 8.

Assim era 50 anos atrás. O valente comandante de fronteiras que nos deixou a descrição 
acima, hoje dificilmente reconheceria a ruína da missão de outrora. Graças à inteligência e à incansável 
atividade de 38 anos de um homem, São Felippe hoje é uma benfazeja exceção nas condições de desor
dem do rio Negro. Dom Germano Garrido y Otero, nascido no norte da Espanha, manda aqui com rigor 
e justiça. Todo o aspecto da pequena comunidade, com suas pequenas casas limpas e simpáticas, onde 
residem Germano e seus dois filhos mais velhos com suas famüias, prima pela ordem e o bem-estar 
(Fig. 11). A praia gigantesca que fica em frente das casas, como distintivo de São Felippe, visível desde 
longe, oferece na sua deslumbrante pureza quase um símbolo do lugar inteiro e do caráter dos seus 
moradores. Fui recebido com muitíssima cordialidade e conheci em Dom Germano um homem extraor-

7 Mestiços entre brancos e indígenas.
8 Dr. Robert Avé-Lailemant: o. cit. II, pág. 162. Conforme o relatório oficial do comandante da fronteira brasileira Joaquim 

Firmino Xavier do dia 31 de dezembro de 1858.
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Fig. 11: Sao Feiippe. Rio Negro.

dinário sob todos os aspectos. Ele conservara fielmente seu caráter e modo de pensar europeu, e isto 
significa muito nesta terra, já no extremo limiar da civilização européia.

Se demoro mais aqui descrevendo o melhor dos meus amigos brasileiros, faço isto porque 
sinto de coração um dever de gratidão para com ele, que em grande parte contribuiu para o sucesso 
das minhas viagens. Nunca tinha encontrado um homem de sua idade com uma educação tão variada, 
tamanha elasticidade de corpo e de espírito e capacidade de se entusiasmar como um jovem, como 
meu velho amigo. Eu o admirava muitas vezes, quando depois do pesado trabalho diurno agüentava 
até alta noite numa conversa viva e estimulante. Devo confessar que ele me confundia muitíssimo, 
quando de um só jato discutia sobre o equilíbrio europeu, o prêmio Nobel, o “perigo amarelo” etc., 
pois estava muito bem informado tanto da antiga quanto da nova e da novíssima história. Das bata
lhas napoleônicas conhecia exatamente os nomes dos principais oficiais e as posições de cada um dos 
corpos do exército. Estava bem orientado a respeito da situação do mundo., porque assinava bons 
jornais, mesmo se as “novidades” , devido ao longo caminho, chegavam a São Felippe com um mês de 
atraso. Seu maior orgulho era a sua pequena biblioteca, na qual havia somente bons livros das mais 
variadas ciências e de autores de várias nacionalidades, em traduções espanholas e portuguesas. O 
magnífico “Soll und Haben” (Dever e Ter) de Gustav Freytag era sua leitura predileta, e o “ Quo 
vadis" de Sienkiewicz, somente lá o conheci na sua versão portuguesa.

Dom Germano interessou-se muitíssimo pelos meus estudos e procurou sempre aplainar- ' 
me os caminhos. Nunca esquecerei a sua ilimitada hospitalidade, o auxílio desinteressado que nunca 
negava, seu amor verdadeiramente paternal. Quando depois de dois anos de minhas muitas viagens 
fui despedir-me definitivamente daquele magnífico ancião, sentimos ambos o peso da separação.

São Felippe ocupa uma posição excelente e dominadora, situada num trecho reto e calmo 
do rio, entre os dois maiores e mais povoados afluentes do alto rio Negro, que são Caiary-Uaupés e 
Içana, e está a poucos dias de viagem da fronteira venezuelana. E parada natural para os grandes 
botes cargueiros venezuelanos que trafegam entre São Carlos e Manáos, entre Venezuela e Brasil.

Mas o maior lucro da Casa Garrido, como de muitas outras, vem do comércio de caucho. 
Durante a época de chuvas, quando o rio alcança seu nível mais alto e a navegação é mais cômoda e 
menos perigosa, Dom Germano manda mensalmente um batelão rio abaixo a Trindade ou Santa 
Izabel, para receber mercadorias trazidas sob encomenda por navios de Manáos, e que depois ficam
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armazenadas em São Felippe. Quando vem a época de seca, o "verão” , que costuma durar de agosto 
até fevereiro, preparam-se para a colheita do caucho. Dom Germano manda seus filhos para fora. Um 
trabalha no baixo Caiary com os indígenas extraindo caucho, e outro viaja pelo alto rio Negro até a 
fronteira venezuelana, fazendo de regatão e trocando o caucho por mercadorias européias. Quando 
ajuntam vários milhares de quilos, um grande batelão os leva ao navio de Manáos, onde são recebi
dos pelo representante da Casa Araújo Rozas & Co. e avaliados pelo preço em vigor. É uma especu
lação um pouco insegura, pois o preço do caucho oscila continuamente e às vezes, por causa das 
maquinações artificiais dos atacadistas de Manáos, cai consideravelmente de um dia para outro.

Para viajar continuamente para lá e para cá com grandes botes a remo e para explorar as 
matas de caucho é necessário dispor durante o ano inteiro de muita mão-de-obra, que em São Felippe 
é proveniente, em primeiro lugar do baixo Içana. Os indígenas de lá, assim como uma grande parte 
dos indígenas do baixo Caiary, dependem da casa Garrido como uma espécie de escravos por 
endividamento. Tal relacionamento para com os nativos é mantido pelos brancos, donos da terra e 
negociantes, em todo o rio Negro.

O branco fornece fiado ao indígena toda a mercadoria que quiser, e a avalia, dependendo da 
sua honestidade, com preços correspondentes. O devedor tem que trabalhar para pagar essas, 
freqüentemente muito altas somas, fornecendo farinha de mandioca, sarsaparilha9 e outros produtos 
regionais, ou trabalhando nas matas de caucho. Às vezes, fica empregado durante vários meses 
perto do patrão, como caçador e pescador. Ao fazer as contas sempre se dá um jeito para que o 
indígena não se livre da dívida, e mesmo que a tivesse pago toda, ainda receberia aviada outra vez 
tanta mercadoria nova, que ficaria sempre dependente. Este sistema de escravidão por endividamento, 
do ponto de vista moral, certamente deve ser rejeitado, mas nestas regiões é um mal inteiramente 
necessário, para conseguir mão-de-obra e tem a sua razão de ser na indolência do indígena e na sua 
relutância contra um trabalho ao que não está acostumado. E necessária uma certa pressão para 
induzir o indígena a um trabalho regrado, e essa pressão é exercida através das dívidas. Negociantes 
e colonos sem escrúpulos freqüentemente aproveitam-se deste sistema e exploram os pobres indí
genas de maneira irresponsável. Já o excelente capitão Firmino acusa com palavras eloqüentes esta 
situação e chama os culpados de “ cânceres que roem no rio Negro e por causa deles é que os indíge
nas regridem” 10.

Dom Germano procura com toda a força evitar esse abuso e proteger os indígenas dos seus 
exploradores. Com seu marcado senso de justiça manifesta-se exato na sua relação para com os 
súditos. Trata os seus indígenas com rigor patriarcal, mas com a bondade de um pai para com seus 
filhos. Os indígenas sabem que nunca serão abusados ou logrados por ele. Sabem que ele é amigo 
deles e procuram sua proteção contra os excessos de outros. Poderia mencionar alguns exemplos. 
Quando coletores de caucho de fora queriam arrastar um indígena do baixo Içana velho e cheio de 
achaques (Fig. 12), Dom Germano pagou toda a sua dívida e resgatou-o assim daqueles desumanos.

O fato de os indígenas dependerem de certos patrões pode ser fonte dé atrasos para o viajante. 
Com freqüência, no rio Negro, não é possível obter embarcações ou remadores, nem por muito 
dinheiro, nem com palavras bondosas, porque os habitantes estão ausentes para trabalharem, como 
na época do caucho, ou então porque devem estar continuamente à disposição dos seus patrões. 
Somente uma amizade com estes últimos pode abrir o caminho.

5 Sarsaparille, salsaparilla, sassaparille, port.: sarsapariíha: Smilax L., espécie de liliáceas. Arbusto trepador. A decocção da 
raiz é usada como meio contra o syphilis constitucional. Nos tempos anteriores, a sarsaparilha era muito explorada no rio 
Negro.

10 Avé-Lallemant: o. c it II, pág. 166.
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Fig. 12: Dérunei. Rio Negro.

Dom Germano confirmou minha intenção de preferir o rio Içana e suas hábeis tribos do grupo 
Aruak. Também ajudou neste sentido o fato de que nos primeiros dias do setembro, seu filho Salva
dor, com o qual eu tinha feito amizade no vapor Solimões, tinha que viajar por um bom trecho do rio 
Içana acima, para comprar farinha e ajuntar os indígenas para o próximo trabalho nas matas de cau
cho. Mas a nossa partida atrasou muito, por causa de alguns acidentes desagradáveis que afligiram 
os indígenas de toda a redondeza.

O comandante de Cucuhy, posto de fronteira brasileira, a oito dias de viagem acima de São 
Felippe, um simples tenente com cinco soldados, praticava um comércio intenso com Venezuela. Ele 
fazia chegar as mercadorias de lá e as contrabandeava pela fronteira. Mandou seus soldados - não são 
os melhores os que ficam confinados nesses distantes postos de fronteiras - para recrutar, no baixo 
Içana, remadores para suas embarcações, prendendo e maltratando brutalmente os indígenas. Natu
ralmente estes logo fugiram, e a notícia destas violências logo se espalhou por todo o rio, e os 
habitantes decidiram abandonar as aldeias e ir para a selva. Dom Germano naturalmente fez de tudo 
para impedir os abusos do oficial que tinha esquecido os seus deveres e que ainda andava pelos 
arredores com sua brutal soldadesca. As relações de Dom Germano para com este “ limpo” vigilante 
da fronteira já tinham sido tensas, e nesta ocasião ficaram deterioradas. Nestas condições, por en
quanto, não se podia pensar numa viagem pelo Içana.

O tempo da minha espera involuntária não passou inutilmente. Pude melhorar meus conheci
mentos da Lingoa Geral, que é o único meio de comunicação inclusive com as tribos mais distantes, 
fiz com calma anotações lingüísticas e fotográficas, conseguindo assim uma boa base para meus 
trabalhos posteriores. Além dos numerosos serventes da casa, que pertenciam a diferentes tribos 
(Fig. 13 e 14), por São Felippe passavam muitos indígenas do Içana e do Caiary-Uaupés. Dom Germano, 
de boa vontade, colocava tudo à minha disposição e freqüentemente mandava vir gente de longe, 
somente para servir-me. Também foi lá que recebi informações sobre a divisão dos sistemas fluviais 
do alto rio Negro e do Orinoco, por bifurcação, especialmente durante a época de chuvas, e sobre os 
caminhos por terra, que mais tarde, em parte, tive oportunidade de verificar pessoalmente.



33 - Dois anos entre os indígenas

Fig. 12: Mulher Makú do fioTiquié. Servente em São Felippe.

Frg. 13:Tukáno Lorenço do rio Cayary-Uaupés.

Certo dia, uma visita maciça de formigas migrantes (Eciton spec.) causou uma excitação cômi
ca no pequeno sítio. Estes enérgicos bichinhos, chamados tauóka em Lingoa Geral, vieram da selva 
numa procissão densa e se dirigiram diretamente às casas. Já tinham ocupado um grande armazém, 
onde estava o depósito de madeira para construções e de espias de piaçaba. Os térmitas (cupins) 
apavorados abandonaram seus esconderijos. Tínhamos medo de que fossem visitar também as casas
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residenciais, pois ninguém poderia impedi-]os no seu caminho, mas parece que reconsideraram e, 
fazendo um grande arco, dirigiram-se de novo à selva. Esta invasão às vezes pode ser tão ruim que 
até as pessoas fogem dela abandonando suas casas, enquanto esses bichinhos se aplicam ao trabalho 
da limpeza. Comem sem compaixão todos os insetos daninhos, baratas, térmitas (cupins), escorpi
ões, centopéias, até mesmo cobras. Nas minhas viagens posteriores, mais de uma vez, fui obrigado a 
abandonar, de noite, o meu pouso na selva e passar para o outro lado do rio, para escapar das suas 
dolorosas mordidas. Dizem que essas formigas em pouco tempo percorrem grandes distâncias na 
sua procissão irresistível.
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Capítulo 4

VIAGEM SUBINDO PELO RIO 
IÇÁNA ATÉ TUNUHY

A  missão de outrora, Nossa Senhora da Guia. Afluente Cubâte. Retiro do “Messias”. Movimento de 
Messias. Pedras de Camarões. Monotonia do baixo Içána. Viagens diárias forçadas. Noites 

equatoriais. Baníwa, Karútana, Korekarú. Capacidades artísticas. Aldeias indígenas abandonadas. 
Inspetor Rafael. Boca do Umaçá. As primeiras corredeiras. Petróglifos. Cachoeira e a aldeia Tunuhy. 
Despedida do Salvador e HUdebrando. Visitando os Katapolítani fugitivos. Negócio. Inspetor Diogo. 

Inspetor Antonio. Visita dos indígenas Siusí e Ipéka do alto Içána.

Os ânimos já tinham se acalmado um pouco, o “bonito” comandante tinha se retirado para 
sua fronteira e pelo meio-dia do 28 de setembro partimos. Nossa embarcação era um pequeno batelão 
com uma tolda fixa; suportava alguns milhares de quilos de carga e sua tripulação era de seis rema
dores e um piloto. 0  comandante da embarcação era Salvador. Seu irmão menor, Hildebrando, foi-lhe 
dado como ajudante. Meu servente Schmidt e eu representávamos os passageiros. Dois indígenas 
viajavam para frente de nós em uma leve canoa e tinham que cuidar de caça e de pesca. Viajando para 
o norte, primeiro entramos por um braço do rio, formado entre a margem do rio e duas longas ilhas, 
e depois do meio-dia dobramos para o largo Içána, cujas águas mais pretas do que as do rio Negro, 
vinham do noroeste e durante todo seu percurso mantinham essencialmente esta direção.

Um lugar na margem direita perto de uns rochedos chama-se ainda hoje Destacamento. Há 
tempos, aqui residia um detachement (sic) de alguns soldados para impedir deserções pelo Içána para 
a Colômbia. Um pouco mais ao norte da boca do rio, estava visível o povoado chamado Guia, cujo 
nome completo é Nossa Senhora da Guia, uma dúzia de pequenas casas junto de uma capela meio 
arruinada, situados em um barranco alto. Esta é uma missão de outrora, fundada com os indígenas de 
tribos Aruak: Baré, Baníwa e Uarekéna, que hoje, além da Língua Geral, quase todos falam portugu
ês e se tornaram caboclos civilizados.

Na manhã seguinte, passamos pela boca do Cubâte, um pequeno afluente da direita, que 
ficou com certa importância porque nele reside Anizetto (sic, no orig.), o messias dos indígenas do 
Içána. Este Anizetto (sic) é um vagabundo, um hermafrodita, como dizia Germano; só Deus sabe, de
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que tribo ele é. Faz mais ou menos 25 anos que ele apareceu no Içána como messias, dizen
do-se que era o segundo Jesus Cristo. Surgiu um grande movimento entre os indígenas que juravam 
por ele. Ajuntaram-se muitos ao redor dele. Ele os curava, assoprando neles e ungindo-os, visitava 
os povoados com grandes cerimônias. Aos seus seguidores dizia que eles não precisavam mais traba
lhar nas roças, porque tudo cresceria por si mesmo quando ele abençoasse as roças. Gente vinha de 
longe para consultá-lo. Eles lhe traziam tudo que tinham, celebravam festas e dançavam dia e noite. 
Uma expedição punitiva, enviada de Manáos contra este movimento, fracassou. Um guarda nacional 
foi morto a tiro pelos indígenas. Uma outra expedição punitiva conseguiu prender o Aniceto. Ele foi 
conduzido para Manáos, para trabalhos forçados e, durante mais de um ano, trabalhava forçado na 
construção da catedral. Depois, ele foi declarado irresponsável e inofensivo, porque se dava por 
louco e foi solto de novo para a terra dele. Hoje ele não está mais perigoso, mas ainda tem grande 
poder entre os indígenas do Içána, que firmemente crêem nele e que por meio dele possam conse
guir muita coisa. Sua aldeia no Cubâte é uma espécie de retiro, onde ele tem reunido indígenas de 
várias tribos e regiões e até do Caiary-Uaupés, velhacos como ele, os que na sua maioria têm algo na 
consciência e têm a necessidade de fugir da publicidade, uma espécie de “ mucambeiros” (sic), como 
os negros fugitivos que se reuniram era sítios na Guiana Holandesa e nos rios Trombetas, Urubu e 
outros afluentes do norte do Amazonas. Durante a avalanche deste movimento, os Huhúteni do 
Cubâte, partidários do Anizetto (sic), de uma tribo que ainda hoje no médio Içána e no seu afluente 
Aiary tem uma fama dúbia, mataram uma outra família indígena de sete pessoas, homens, mulheres 
e crianças, de uma maneira horrível, com terçados, cortando-os em pedaços; talvez uma antiga rixa 
entre famílias, um ato de vingança de sangue.

Já pela metade do século passado, no alto rio Negro, um indígena venezuelano, chamado 
Venancio, tinha se apresentado como messias e sua atividade não era diferente da do Anizetto. Como 
Avé-Lallemant conta, conforme o relatório do capitão Firmino, “ ele tivera a habilidade de fazer com 
que os nativos acreditassem que ele era o segundo Cristo e enviado pelo Criador do Mundo” . “Ele 
açoitara os seus seguidores e eles se agruparam ao redor dele, para se entregarem à bebedeira, a 
excessos e danças selvagens” . Aos poucos, muitos indígenas tinham aderido a ele e às suas extrava
gâncias; e visto que tais motins não são sem importância, foi enviado um jovem oficial com alguns 
soldados, que procedendo com impetuosidade e com crueldade, enxotaram o Cristo e o seu bando, 
mas também dispersaram algumas outras pequenas aldeias ou sítios, onde tinha se originado o tal 
culto. Aí aconteceu que o  capitão Firmino, quando realizou a corajosa viagem até às cabeceiras do 
Içána, no ano de 1857, para acalmar os indígenas, encontrou quase todas as aldeias abandonadas e em 
parte queimadas. “Ao mesmo tempo” , diz Firmino no seu relatório, “apareceu um desertor, Bazilio 
Melgueiro, que se denominou um novo Cristo e repetiu as escenas do Venancio (sic). Os indígenas 
abandonaram os trabalhos e se entregaram a uma desenfreada vida de preguiçosos” 11.

No ano de 1880, no médio Caiary-Uaupés, um pajé da tribo de Arapáso apresentou-se 
como Salvador. Seu nome era Vicente Christo. Ele dialogava com as almas dos finados e com “Tupána”, 
o Deus cristão. Ele mandava seus sequazes dançar ao redor da cruz. Afirmava ser o representante 
do Tupána - o pai dos missionários, que foram enviados pelo Pai, para o Caiarv, porque Vicente 
assim o pedira. Pelo poder da sua personalidade, ele fanatízou os indígenas no rio inteiro e teve 
grande clientela. Mas logo ele abusou do seu poder. Aconselhava seus seguidores que expulsassem 
todos os brancos, visto que estavam enganando o povo indígena. No rio Negro, a gente ficou com 
medo e já temia uma sublevação dos indígenas. Aí, alguns corajosos coletores de caucho prenderam

11 Avé-Lallemant: op.cit., II, pág.154 ss.
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o “ messias” , mandaram dar lhe uma boa surra e jogaram-no por vários dias na cadeia em Barcellos 
(sic). Com isso, a sua estima e o seu poder acabou-se e seus discípulos espalharam-se. Mas até o 
tempo mais recente este Cristo ainda teve sucessores.

E um fenômeno notável que estes movimentos messiânicos sempre se reacendem exata
mente nesta região. Está evidente que se trata de uma lenda antiga indígena com revestimento cris
tão, própria às tribos do grupo Aruak, que está sendo explorada por pajés espertalhões e sem escrú
pulos, para o seu próprio proveito. No mundo inteiro encontramos analogias de uma crença em um 
salvador, talvez o herói cultural que volta de novo, que vai libertar o seu povo do jugo dos opressores.

Appun relata algo semelhante da Guiana Inglesa, onde um indígena miserável, antigo intér
prete do Schomburgk, junto do monte Roraima, se apresentou como messias e reuniu quase mil 
indígenas de várias tribos, que aliás, tinham sido inimigos entre si, e com eles celebrava orgias 
desregradas, durante semanas. O movimento acabou em uma pavorosa carnificina^.

No segundo dia da nossa viagem, paramos brevemente junto das pedras de camarões, na 
margem direita, com petróglifos interessantes e bem conservados. Além de algumas representações 
bem reconhecíveis de aves e peixes, encontram-se aqui três figuras estranhas alinhadas, nas quais 
os indígenas vêem camarões. Daí provém o nome do lugar. Sobre muitas rochas a gente percebe 
redondas cavidades polidas e sulcos lisos, da amolação dos machados de pedra de antigamente, que 
quase sempre se encontram junto com os petróglifos. Aqui está o lugar mais estreito do rio.

O cenário da margem do baixo rio Içána está extremamente monótono. Em uma linha quase 
reta horizontal, como uma espessa parede sem interrupção, recorta-se a escura mata alta contra o 
céu. A vida animal está totalmente retraída. Apenas um bando de papagaios verdes e um par de 
brilhantes araras que passam voando com roucos gritos lembram a gente que estamos nos trópicos. 
Com breves impulsos vai esvoaçando o ridículo tucano (comedor de pimenta)13 atrás do seu disforme 
bico. Aqui e acolá, pelos golpes dos remos, espantado emerge um curioso boto, com metade do corpo 
fora d’água, e brinca provocantemente perto da embarcação, espirrando com barulho, despreocupado 
com a gente, da qual ele não deve ter medo, porque a morte dele não tem utilidade para ninguém. 
Nossos caçadores freqüentemente devem entrar longe nos pequenos riachos afluentes, para conseguir 
um mutum14ou alguns peixes. O baixo rio Içána é um “rio faminto” , como diz o brasileiro, e os 
moradores muitas vezes não têm nada o que comer, tanto mais que continuamente durante meses 
ficam a serviço dos colonos brancos do rio Negro e por isso descuidam das próprias roças. A correnteza 
está continuamente caudalosa, especialmente nas pontas dos rochedos, onde as ondas se quebram. 
Nossos remadores tinham que trabalhar duramente.

Fazíamos forçadas viagens diurnas, porque Salvador quis ao menos parcialmente recuperar 
o tempo perdido. Além disso, o rio já tinha baixado muito e ele devia recear que não poderia mais 
passar sua pesada embarcação pelas corredeiras. Nesta viagem, eu admirei freqüentemente a resis
tência tenaz dos indígenas. Tendo uma pausa de uma hora pelo meio-dia, eles trabalhavam diaria
mente dezoito horas, com impassibilidade estóica.

Somente tarde ao anoitecer, quando o sol já faz tempo tinha mergulhado atrás da escura 
selva ribeirinha, parávamos e preparávamos o nosso acampamento em uma das gigantescas praias, 
que o rio, ao baixar, tinha desnudado. Os indígenas rapidamente fincaram as estacas na areia, amar
raram as redes de dormir e no ar fresco da noite a gente esticava com satisfação os membros endu
recidos, por ter ficado sentado durante tanto tempo na embarcação.

11 Cari Fardinand Appun: Unter den Tropen, II, pág.257 ss. Jena 1871.
13 Ramphastus spec.
14 Um galináceo: Crax spec.
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Há uma peculiar beleza nessas noites equatoriais debaixo do céu aberto, especialmente na 
época bela do ano, quando não precisa temer nenhuma chuva que atrapalhasse. Como diamantes 
faiscando, brilham as inúmeras estrelas através de um ar límpido e deitam longas estrias cintilantes 
nas ondas do rio. No sudoeste está a radiante constelação do Escorpião que os indígenas, por causa 
das suas ousadas curvas, chamam de “ Cobra Grande” . Os grilos estridulando ritmicamente, o con
certo melancólico das rãs conduzem-nos aos poucos para o reino dos sonhos, até que um pouco 
depois da meia-noite ressoava o grito do comandante, exortando a continuar a viagem. A lua cheia já 
está no alto e com sua clara luz mostra-nos o caminho.

De tempo em tempo, quando passávamos perto de casas, um dos remadores soprava em 
uma grande concha marinha que Salvador sempre levava consigo nas viagens. Os sons abafados da 
buzina lembravam vivamente o uivo do apito a vapor de um navio. Quase era possível sentir-se como 
se estivesse em um navio; somente os rítmicos golpes de remos dos indígenas não se combinavam 
com a ilusão. 0  som bem conhecido da buzina devia acalmar os habitantes e dar-lhes o aviso de que 
seu patrão se aproximava.

A população não insignificante do baixo Içána distribui-se em sítios (casa isoladas) e povoa
ções (pequenas aldeias), que na maioria têm sido estações das missões, sempre localizadas em luga
res elevados, sempre na proximidade de um riachinho afluente, cujas margens fecundas permitiam 
fazer plantações. 0  brasileiro chama este terreno útil de terra firme, em oposição ao igapó, mata 
inundável e inutilizável. As residências são como as dos brasileiros mais pobres, choças com teto de 
palha de palmeira, com paredes barreadas.

Estes indígenas são conhecidos com o nome de Baníwa e se denominam assim diante dos 
brancos. É um nome coletivo que abrange, nesta região, todas as tribos do grupo Aruak. Seus vizi
nhos do norte chamam os Baníwa do baixo Içána com o apelido de Karútana ou de Korekarú, por 
causa do costume deles de usar constantemente as palavras “ karú” (não), “ karupakápa” (não há). Eu 
adotei o nome Karútana para esses indígenas do baixo Içána que, abstraindo das pequenas variações 
dialetais, falam um idioma Aruak, pretendendo romper finalmente o uso do nome coletivo de Baníwa, 
porque este causa equívoco e confusão com as tribos homônimas da vizinha Venezuela. Na sua inti
midade, estes indígenas usam nomes especiais de hordas, representadas freqüentemente por uma 
pequena comunidade da aldeia. Assim os moradores das aldeias Pirayauára, Sta. Anna e Carmo, que 
passamos na viagem de um só dia, pertencem a três distintas hordas: Dãzui - mínanei (Indígenas de 
Onça), Mabátsi - dákeni, Uãtsoli - dákeni (Indígenas de Urubu).

Os Karútana são, no geral, de estatura mediana com musculatura fortemente desenvolvi
da, de um tipo caraterístico. Seus rostos angulosos, com nariz fortemente adunco, distinguem-se 
logo das feições suaves dos Baré e Baníwa do Guainia (Fig. 15). Famílias destes Baníwa e dos Uarekéna 
(outra tribo Aruak do alto rio Negro) estabeleceram-se entre os Karútana e até hoje eles as conside
ram como estranhas, mesmo se elas já faz tempo adotaram a língua local. Os moradores da pequena 
localidade Mumbáca, na margem esquerda, um dia de viagem pelo Içána acima, antigamente imigra
ram para cá, são chamados Déruneí (Fig. 12).

Como todas as tribos Aruak do Içána, os Karútana também são jeitosos em algumas habilida
des e seus potes ou trançados, adornados com seus antigos padrões de bom gosto, podem satisfazer 
mesmo às exigências mais altas. A influência européia não tinha sido muito radical, como se poderia 
presumir depois de ter havido prolongado relacionamento com os brancos, e sua economia e todo o 
modo de sua vida, apesar de algumas aquisições européias, tinham permanecido autenticamente 
indígenas. Os homens usam costumeiramente a calça e a camisa, as mulheres usam saia e até o 
corpete de chita barata. Além do seu idioma, os Karútana quase todos falam correntemente a Língua 
Geral, mas somente poucos falam português. Eles, nominalmente, são cristãos e celebram os dias 
dos santos com muito barulho, com muita cachaça - se puderem consegui-la - e sem compreensão, 
como os caboclos do rio Negro.
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Durante toda a viagem, encontrávamos rastros do nobre comandante das fronteiras. Quase 
todas as casas estavam abandonadas. Em um sítio, um pouco acima das Pedras de Camarões, nos 
receberam apenas poucas representantes do belo sexo que pareciam considerar como muito supér
fluo o uso de vestimentas do busto. Tendo ouvido a retirada dos soldados elas tinham voltado para 
casa. 0  dono da casa tinha duas esposas. Os indígenas “cristãos” tinham esquecido muitos dos ensi
namentos dos piedosos pais. Em toda a parte, formigava de criancinhas; um sinal, como o bom ho
mem tomava seriamente a sua obrigação.

As quatro pequenas e limpas casas de Pirayauára15, que alcançamos no dia 30 de setembro, 
estavam vazias. 0  igarapé maior do mesmo nome, afluente da direita, no qual se pode viajar por cinco 
dias, de canoa, tinha oferecido um refúgio seguro aos habitantes e a seus bens móveis. Noutro dia, de 
novo passávamos diante dos povoados de StaAnna e Carmo, na margem esquerda, igualmente aban
donados. Eles podem ser considerados como centros da população Karútana, tendo suas oito ou 
cinco casas. Carmo, na verdade Nossa Senhora do Carmo, está colocado de modo extraordinaria
mente pitoresco sobre um rochedo íngreme, ao pé de um baixo morro. Esguias pupunheiras (Guilielma 
speciosá), cujos frutos, de cor douradamente amarela, são excelente alimento, estendem seus belos 
leques sobre as pequenas e quietas casas, como que as protegendo.

15. Karúíana Raphaêlo. Rio Içána.

O tuxaua (chefe, regedor local) do Carmo, o velho Rafael, um homem de confiança de Dom 
Germano, é o "Inspetor” do baixo Içána (Fig. 15). O governo estabelece tais Inspetores nos rios com a

15 Pirayauára = peixe cachorro. Assim, na Língua Geral chamam o delfim da água doce. Os brasileiros chamam-no boto.
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população preponderadamente indígena. O Superintendente de São Gabriel nomeia para este cargo 
indígenas que pertencem às antigas famílias de chefes ou de alguma maneira merecem respeito dos 
membros da tribo e falam um pouco de português. Eles exercem, na sua região, o poder oficial e 
devem, por exemplo, fornecer remadores, por uma quantia correspondente, às pessoas recomenda
das pelo Estado.

Nos sítios isolados, ficara um morador como vigia, pronto para fugir também, para avisar 
os outros, se chegasse perigo. O rio estava como despovoado. Rara vez encontramos alguma canoa 
com pescador que timidamente se metia entre os arbustos da margem e desaparecia no próximo 
igarapé. Alguma vez trouxe-nos alimento, nos balaios bem adornados, que encantavam meu coração 
de etnógrafo. Medrosos, os pobrezinhos indagavam sempre a respeito do comandante e do seu 
bando.

No dia 3 de outubro, à esquerda, passávamos a boca do considerável Umaçá-Igarapé, que 
constitui antigo limite entre os Karútana e as tribos seguintes do rio acima. Entre ambas as partes, 
que hoje mal se distinguem por pequenas diferenças lingüísticas, desde os tempos antigos, existe 
uma certa inimizade. Eles se consideram reciprocamente como grandes confeccionadores de vene
nos, espertos na preparação do Maracaimbãra, daquele secreto veneno mágico, ao qual atribuem 
cada caso de morte.

A forte correnteza, que já na ponta rochosa do Carmo e noutros lugares nos causava dificulda
des, agora se transformava em distintas cachoeiras, formadas pelos prolongamentos de baixos mor
ros, como a do Capim (Erva) e Cauaróca (Ninho de Caba), que somente no rio baixo é desagradável, 
em outro tempo são apenas corredeiras (no original: Corredeiras), e a perigosa Malacaxeta (sic, 
com x), cheia de rochas e quedas, que conseguimos vencer somente depois de várias horas de 
grandes esforços, com auxílio da espia.

A pouca distância rio acima, na margem esquerda, está o sítio de Tatupiréra (Casco do 
Tatú), denominado assim por causa de um petróglifo, já bastante desgastado, que consta de 36 bura- 
quinhos dispostos em 3 fileiras paralelas, tendo muito pouca semelhança com o desenho que há no 
casco de tatu.

Há outros petróglifos, em parte do mesmo tipo, no sítio de Taiasucaüêra (Osso de Porco), 
onde nós por um triz não naufragamos, na selvagem confusão de rochas.

Aqui recebi uma lembrança feia de uma centopéia do comprimento de uma mão. Ela se 
tinha instalado no meu pijama e picou-me no antebraço. O lugar inchou logo e durante várias horas 
eu tive fortes dores até as pontas dos dedos e no lado esquerdo do peito. Ainda durante um mês, eu 
sofri com a ferida cheia de pus.

Depois de uma curva aguda, na qual vimos a formosa serra de Tunuhy de frente, ou então ela 
nos ficava às costas, um longo estirão16 leva a gente quase em direção ao norte, imediatamente em 
direção a uma pitoresca montanha que parece fechar o rio. Depois de uma cansativa viagem de quatro 
horas nas águas tranqüilas, chegamos na manhã do dia 6 de outubro ao pé da montanha, na saída de 
uma cachoeira estrondosa (Fig. 16 na pág. 12), no porto de baixo da homônima aldeia indígena.

Uma trilha arriscada conduz para uma baixa lajem de rocha que está situada diante da serra 
e, estreitando fortemente o rio, forma a cachoeira. Aqui fica a povoação de Tunuhy, que, conforme o 
conceito indígena, é uma aldeia grande com 14 casas de barro habitáveis, dispostas em duas ruas 
limpas. Este lugar já tem tido sorte cambiante. Surgiu de uma antiga estação missionária e foi 
denominado conforme o santo padroeiro do rio: São (sic) Antonio de Tunuhy. O pesquisador naturalista

16 Estirão, em português = íongo e reto trecho do rio.
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16. Cachoeira deTunutií’. Vista rio Içána abaixo.

austríaco Johann Natterer, que em 1821 na sua viagem pelo Içána chegara até Tunuhy- 
Cachoeira, encontrou neste lugar poucos restos “de uma grande aldeia dos Baníwa” 17. Mais tarde, 
este lugar deve ter sido habitado de novo, porque o capitão Firmino relata no ano de 1857, que os 
indígenas, por medo de soldados, tinham queimado as casas e fugido para selva. Por sua disposição, 
veio “da selva, o tuxaua com a sua gente e começou a construir uma nova aldeia no lado oposto do 
rio” 18, cuja capoeira19 ainda agora está distinguível. E ainda hoje, depois de 50 anos, o mesmo quadro. 
A localidade é deserta e abandonada, os moradores fugiram com medo dos maus “ surãra”20.

Aquartelamo-nos com toda a nossa bagagem em uma das casas vazias que estava cheia de 
potes belamente pintados, belos produtos da arte artesanal local, mas também pululava de pulgas, 
minúsculas formigas de fogo21 e de outros bichinhos daninhos.

Tendo ouvido sobre nossa chegada, alguns indígenas acorreram dos seus esconderijos, 
para ajudar-nos, na passagem pela cachoeira, mas já era tarde demais. O rio tinha secado demais e 
depois de esforços sobre-humanos de puxar o pesado bote para o alto, pelas pedras agudas da mar
gem esquerda, Salvador desistiu da tentativa e decidiu deixar aqui o batelão, para viajar adiante com 
botes mais leves.

O pequeno promontório, onde está situado o povoado, e os rochedos da cachoeira consis
tem de um quarzito branco, de granulação muito fina, cuja superfície está coberta com uma camada 
avermelhada de decomposição. Do alto do morro vizinho (Fig. 17 na pág. 13), coberta por uma mata 
rala (caatinga), tem-se uma belíssima vista panorâmica. Rio abaixo, vê-se a poderosa torrente até a 
sua grande curva e pode-se acompanhar o seu percurso ainda mais longe, pela incisão que faz na

17 Dg acordo com as cartas não publicadas e folhas do diário do viajante. O Senhor Franz Heger, Conselheiro do Governo, do 
Real e Imperial Museu da Corte, em Viena, amavelmente concedeu-me o acesso aos documentos,

16 Avé-Lallemant: o.c. pág.166/167.
19 kapuéra, na Língua Geral, chama-se um lugar, onde outrora estava uma povoação.
20 Assim os indígenas chamam os soldados. A palavra originou-se do soldato (sic) português.
s' Formiga de fogo em português; tasíua ou tasíua pirénga, na Língua Geral.
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17. Serra de Tunuhy. Rio Içána.

constante planície dos cumes da selva. No sul, erguem-se isolados montes de aspecto grotesco, 
divisor das águas entre o Içána e o Caiary- Uaupés. No noroeste, em uma longínqua distância azulada, 
prolonga-se uma serra comprida e do oeste (sic! Devia ser “ leste” ) saúdam os dois escarpados picos 
rochosos de Cucuhy, marcos naturais que há entre o Brasil e a Venezuela.

No dia 8 de outubro, os nossos amigos viajaram adiante para o Cuiary, um considerável 
afluente da esquerda do Içána, que desemboca nele pouco acima de Tunuhy. Salvador ainda tinha 
cuidado bem de nós. A gente de Tunuhy, à qual fomos bem recomendados, colocou à nossa disposi
ção dois remadores e botes, e o Inspetor Antonio, que residia um pouco abaixo da cachoeira, em um 
igarapé, tinha recebido a incumbência de continuar a nos ajudar adiante. Eu tinha planejado de explo
rar primeiro o Aiary, um afluente da direita do Içána, que devia estar densamente povoado pelas 
tribos Aruak, ainda pouco contactadas, e ainda não foram visitadas por nenhum cientista viajante.

Fui retribuir a visita aos fugitivos. Timotheo, um dos meus novos remadores que imediata
mente tinham entrado no meu serviço, conduziu-me para o lugar do seu refúgio. O outro, Ignacio 
(Fig. 18 na pág. 14), já tinha se apressado a ir lá antes de nós, para anunciar a minha vinda. Eu me 
tinha abastecido bem com mercadorias para troca (tabaco, pequenas facas, anzóis, fósforos, espelhos, 
miçangas e outras futilidades, preciosas para os indígenas). O pequeno igarapé por onde viajamos 
estava cheio de paus caídos, permanecendo apenas estreitas passagens. Em alguns lugares, tinham 
ajudado à natureza e feito uma espécie de empecilho, com paus derrubados e com galhos enredados. 
Finalmente, encostamos em um porto totalmente enlameado, no meio da selva, onde estavam para
das umas esguias canoas e andando por uma trilha cheia de curvas, caminho tipicamente indígena, 
chegamos em uma grande roça de mandioca, com três miseráveis choças de palha de palmeiras, 
construídas ad hoc, o retiro da gente de Tunuhy.

Lá estavam amontoados indescritíveis utensílios indígenas: caixas, maletas, vasilhas 
belissimamente pintadas, cestos, armas de fogo, carauatanas, cultura e selvageria em uma confusão 
completa. Ignacio já estava lã e balançava-se em uma rede, sem prestar atenção a mim. O resto dos 
moradores inicialmente mantinha-se timidamente nos fundos. Uma jovem mulher, que carregava um 
bebê no peito, vestiu uma blusa. Todos eram feios tipos, muitos afetados pelo purupurú, muito fre
qüente em todo o Içána. Uma velha bruxa, por causa desta nojenta doença de pele, tinha o rosto com
pletamente preto. Sentei-me em uma rede, que um jovem meio cego me oferecera e por algum tempo
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18. Katapolitani Ignacio. Rio Içána.

não prestei mais atenção aos moradores que estavam acocorados nos cantos e vivamente sussurrando 
faziam seus comentários sobre o estranho branco. Então, conforme o método já experimentado, dei à 
criancinha uma grande pérola azul, de presente, provocando um agrado geral. A pérola foi logo amarrada 
no pescoço da criança. E o gelo quebrou-se! Começou o negócio. Eu remexi nas palhoças e ajuntei logo 
uma pequena, mas valiosa coleção de camutis (potes para a água) e pratos em forma de taça que tinham 
apreciáveis desenhos pintados de vermelho, balaios que tinham semelhantes desenhos trançados em 
preto; uma gigantesca carauatana (tubo para soprar flechinhas) de 3 metros, com as correspondentes 
flechinhas enfiadas em uma aljava que também estava trançada com lindos desenhos; alguns potezinhos 
com o pernicioso veneno de curare e ainda outras belas coisas. Tudo isso cederam sem hesitações, a 
mim, em troca de ninharias européias. Esta boa gentinha sacudia-se de tanto rir, por causa desse estra
nho negócio. Eles aparentemente me consideravam um pouco doido, porque até então ainda nenhum 
branco tinha ido ao meio deles, desejoso de tal tralha, e a seu ver pagando tão excessivamente.

A conversa corria desembaraçadamente, porque todos os indígenas em Tunuhy dominam a 
Língua Geral e até no seu convívio usam-na quase exclusivamente, assim que o seu próprio idioma fica 
sempre mais esquecido, e apenas em parte fica entendido pela geração mais nova. Eles tinham um 
pavor do comandante. Parecia que as infâmias dele, na boca dos indígenas, tinham aumentado em pro
porção da distância do lugar onde tiveram sido cometidas. Somente ao pôr-do-sol separei-me dos meus 
novos amigos e fui voltando, com ambos os meus remadores, carregando o peso das minhas aquisi
ções, para libertar o Schmidt da sua solidão, pois ele tinha permanecido em Tunuhy junto da bagagem.

Noutro dia, toda a sociedade estava já bem cedinho no nosso confortável hotel e trouxe uma 
completa mobília caseira que eu de bom grado comprei deles.

Os assim chamados Baníwa de Tunuhy e de alguns sítios rio acima, hoje, além da Língua 
Geral falam um dialeto Aruak, que tem muitas palavras idênticas com o dialeto dos Karútana do 
baixo Içána. Nos tempos idos, eles tiveram outra língua, muito feia, semelhante à dos Makú, e como 
estes vagueavam na selva, sem lugar fixo de moradia, até que aceitaram a cultura e a língua dos 
Baníwa, tribos Aruak, que invadiram do noroeste. Ainda hoje, estão sendo desprezados pelos seus 
vizinhos do oeste, os Siusí, que habitando nos afluentes Cuiar# e Aiary, representam o mais puro
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tipo Aruak. Também eles, como os Karútana, consideram-nos como perigosos envenenadores. Os 
Siusí dão-lhes o nome de Katapolítani; o capitão Firmino chama-os no seu relatório com o nome de 
Acaiaca22. Diante de mim eles diziam orgulhosamente que são Baníwa.

Apesar de terem seus nomes cristãos, em todo o seu pensar e no seu modo de vida, eles 
têm permanecido indígenas. Eles nada conhecem da religião cristã, que desde gerações não mais 
lhes é ensinada; celebram apenas algumas festas dos santos, especialmente a festa de Santo Antonio, 
junto com suas antigas festas pagãs, com danças e bebedeiras! A doença deformadorada pele, purupurú, 
a inata feiúra selvagem dos seus rostos e os farrapos europeus que dependuram sobre si mesmo, dão 
a estes indígenas um aspecto de degeneração, embora seus corpos estejam bem proporcionados.

Pelo meio-dia - nós estávamos fazendo a sesta, na rede de dormir - de repente, dizendo “eré 
patrão!” (“bom dia, senhor!”) 23 pela porta traseira da casa entraram quatro indígenas: um velho bem 
obeso, que era o Inspetor Diogo, da região acima de Tunuhy, e três esbeltos jovens. Vieram para ajudar 
Salvador na passagem da cachoeira, mas já no caminho ouviram que estava tarde demais. Surpreendi
dos de encontrar-me a mim, aqui, primeiro tomavam-me por comandante, mas logo se tornaram ami
gos, quando nós nos explicamos e lhes oferecemos um “trago”24 e cigarros. Com muito zelo, indaga
ram se e quando voltaria o comandante. Acalmamos a eles e fizemos todas as possíveis promessas, se 
nos trouxessem potes ornamentados e outras coisas. Com umas poucas ninharias, presentes para 
mulheres e criancinhas, eles partiram de volta para suas casas, encantados e apaziguados.

Na manhã seguinte, chegou o Inspetor Antonio. (Fig. 19). Por ele, eu quase ia pagar com a 
minha vida. Eu andava trepando pelos rochedos, a fim de dar tiro em rolinhas, que tem lá muitos 
ninhos, exatamente quando abaixo de mim aportaram canoas de indígenas. Com alegria no coração,

19. Katapolítani Antonio. Rio Içána.

22 Avé-Lallemant: o.c. pág. 167
23 eré, na Língua Geral = sim, pois bem, embora; por exemplo: eré katú! = convite para comer e também para trabalhar; 

literalmente: embora, bem!
2,1 Uma dose de cachaga, em português vulgar.
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arrisquei-me longe demais para a frente e caí um bom tre
cho para baixo, enquanto o gatilho da minha espingarda 
engatou e, por sorte, descarregou um tiro para cima, sem 
me ferir. Abstraindo de alguns dedos arranhados e grandes 
dores em certas partes do corpo, a coisa terminou ainda 
bem; somente eu cheguei um pouco desarrumado junto 
dos indígenas, mas eles conservaram a pose. Quando me 
aproximei do Antonio para saudá-lo, ele até virou-se para 
trás, para vestir sobre o peito nu uma camisa ofuscante
mente branca - muito mais limpa do que a minha.

Ele era um decoroso senhor de idade, falava um 
pouco português e por isso serviu excelentemente para a 
nossa finalidade. Depois de se aconselhar algo demora
damente com ambos os meus remadores, e depois de eu 
lhe garantir uma boa recompensa, ele concordou de nos 
conduzir até o maior povoado dos Siusí no Aiary, uma 
viagem de uns dez dias.

Pelo meio-dia, apresentou-se Diogo com um ban- 
do de uns 30 Siusí, vindos da localidade chamada 
Tucümarapecúma25e de outros sítios rio acima, com uma 
dúzia de canoas carregadas com utensílios caseiros. Os 
homens estavam vestidos com camisa e calça, as mulhe
res na maioria meio nuas e, como as crianças nuas, pinta
das com pontos vermelhos, em todo o corpo: um meio de 
se defender contra o catarro e outras doenças, que se en
contram na viagem. Eles nos venderam uma quantidade 
de objetos etnográficos. Seus potes belamente adorna
dos, pratos, cestos distinguiam-se, por serem muito finamente confeccionados (Fig. 20,21,22 nas 
pág. 16 e 17). Grandes peneiras chatas, que serviam para peneirar a massa seca de mandioca, tam
bém estavam trançados com padrões vermelhos e pretos. Em troca de algumas peças de chita e 
sabão para as mulheres, munição para os homens, obtivemos toda a tralha. O negócio era rápido e 
ordeiro. Ambas as partes estavam satisfeitas. Depois de uma hora, tudo estava pronto e a gente 
continuou a viagem. Briosamente conduziam seus botes pela cachoeira espumante. Pretendiam ir 
para o rio Negro, para trabalhar durante o verão nas matas do caucho.

Antonio possuía também em Tunuhy uma casa, mas residia nela somente durante as festas. 
Depositei aqui, até a minha volta, a coleção etnográfica que já estava consideravelmente acrescida, 
mas o senhor Inspetor achava que na sua casa as coisas não estavam suficientemente seguras, se 
viesse o comandante e incendiasse todo o povoado.

Um pouco antes da nossa partida chegou aqui uma família Ipéka26, um belo indígena, esbel
to, com traços elegantes, que usava um estranho cilindro de palha sobre seus cabelos negros, sua 
ainda jovem esposa e cinco robustos meninos, enfileirados como tubos de órgão. Estavam voltando 
para o alto Içána, onde esta tribo Aruak, acima das grandes cataratas, reside em uma série de aldeias.

25 tukumá, uma palmeira: Astrocaryum Tucumá. sapekúma, na Língua Geral, ponta, cabo. O “s” inicial, na composição, 
transforma-se em “r” .

26 Ipéka-tapuyo = Indígenas Patos, na Língua Geral.



Theodor Koch-Grünberg -17

Com ajuda de Antonio consegui empregar os dois filhos maiores como remadores. Além disso, o pai 
ainda aceitou uns dos nossos pesados caixotes, para conduzi-los até a boca do Aiary, aliviando-nos 
assim um pouco. Com isto, o último dilema estava resolvido e partimos cedo no dia 12 de outubro,
viajando em duas canoas com cinco remadores.

22. Balaios das tribos Aruak do rio Içána.

21. Darapí. Pratos de barro das Iribos Aruak do rio Içána.
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Capítulo 5

VISITANDO OS HUHÚTENI E 
SIUSÍ NO AIARY

O Cuiary e seus habitantes. Outros sítios dos Katapolítani. Cabeçudo - tartaruga. Lagos piscosos. 
Altos barrancos arenosos da "Barreira de Yuí”. A  boca do Aiary. Viajando sozinho adiante. Afluente 

Quiary. Residências abandonadas. Huhúteni fugindo. Correio na selva. Finalmente, moradores, 
Visitando uma maloca dos Huhúteni. “Empresário”Antonio. Uma manhã contemplativa. Uirauasú- 

paraná. Atiaru-igarapé. Chegando entre os Siusí em Cururú-cuára.

Sem contar algumas pequenas corredeiras, que se percebem somente quando o rio está 
seco, acima de Tunuh^-Cachoeira, o rio corre tranqüilo. Apesar disso, avançávamos somente deva
gar, por causa da carga pesada, nas embarcações.

Até a boca do considerável Cuiary, onde chegamos à tarde, a esticada, mais baixa serra de 
Tunuhy acompanha o curso do rio que lhe corre pertinho, e lhe imprime a direção quase que para o 
sul. Em um breve trecho, ela fica ainda ao longo do Cuiary. Este afluente, rico de cachoeiras, conduz 
a mesma água preta como a do rio principal, tem suas nascentes na Colômbia. Do seu afluente da 
esquerda, o Péua-Igarapé, um breve, muito freqüentado caminho conduz a Macaréo, uma aldeia Baníwa 
no Aquy-Igarapé, um afluente da direita do alto Guainía, facilitando contínuas mudanças dos indígenas 
para lá e para cá. Em toda a sua extensão, no Cuiary habitam tribos Aruak. No seu curso inferior, estão 
os Siusí-tapuyo (Indígenas das Pléiades ou Sete Estrelas), subdivididos em Sukuriyú-tapuyo, e em 
Yauareté-tapuyo (Indígenas da Cobra Grande e da Onça); na sua vizinhança encontram-se os Kuatí- 
tapuyo (Indígenas do Coatí) e, finalmente, na distante região de nascentes, os Tatú-tapuyo (Indígenas 
do Tatu). Os indígenas afirmaram que todas estas tribos falam a mesma língua dos Katapolítani, com 
umas divergências dialetais, não essenciais. Mais tarde, eu consegui provas disso, com os Siusí.

A tarde, passamos ao lado de mais dois sítios dos Katapolítani, na margem direita, Yapú 
rapecúma27 e São Joaquim, e pernoitamos em São José que consta de três casas e é a propriedade do 
Inspetor Diogo. Fomos recebidos cordialmente pelo gordo e idoso senhor. Ele tentou logo tratar de

27 yapú = japú, uma ave: Cassicus cristatus Daud.
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negócios, mas prometemos fazê-los na volta. Noutra manhã, viajando adiante, encontramos alguns 
botes de Siusí seminus do Aiary, que estavam indo para o  seringal (mata de caucho). Também eles 
nos julgavam sermos o  comandante e tremiam com todo o corpo, de medo. Eles conduziam consigo 
apetrechos caseiros indígenas, um museu etnográfico em ponto pequeno. Em troca de uma caixinha 
de fósforos e duas agulhas de costura compramos uma carga de peixes moqueados.

Com o sítio São Marcellino, que fica acima de São José, na margem direita, termina a região 
dos Katapolítani. Depois, há um trecho vazio de gente, durante a viagem de dois dias, encontrando- 
se algumas casas abandonadas e capoeiras que indicam povoações de outrora. Uma caatinga muito 
rala, na qual sobressaem-se poucas altas árvores, substituem a mata virgem. Em vez de rochas que 
acima de Tunuhy estão freqüentes e oferecem perigo para a navegação, encontram-se extensas prayas 
(sic, em port.), praias de areia branca. A caça está mais rica. Nos pequenos afluentes, protegidos pela 
selva, o pesado tapir e o pequeno veado vermelho vão para o bebedouro. Em numerosos bandos, 
gordos cararás (aves mergulhadoras)28 voam em círculos no ar; grandes patos preto-brancos, yaburú29, 
cegonhas-maguar^30 e garças brancas indicam a proximidade de lagos e, aqui e acolá, na mata res
munga um mutum, cuja saborosa carne merece um lugar de destaque na lista alimentar tropical.

Uma esquisita experiência de caçadores deu-nos muita satisfação, embora os que não 
acreditarem poderão suspeitar de que se trate de uma patranha de caçadores. Meus indígenas apa
nharam com as mãos, em um lugar de pouca profundidade, um grande peixe sorubim31, pesando uns 
10 kg, que estava levando na sua larga boca uma grande tartaruga, cabeçudo, vivo. O cabeçudo tinha 
se agarrado na boca do peixe e o teria matado. Infelizmente, ele escapou, quando a minha gente 
suspendeu o bem-vindo peixe para colocá-lo no bote.

0  cabeçudo, uma tartaruga aquática, tem seu nome por causa da sua cabeça grossa e é uma 
especialidade do Içána e  de seus afluentes. Os indígenas preparam-no de uma maneira extremamente 
cruel. Colocam o animal de costas sobre um fogo forte, onde ele esperneia devagar até a morte. Somen
te então, esvaziam-no e o repartem. Assim, a carne se desprega mais facilmente do casco. Às vezes, 
arrombam um buraco nas costas do animal vivo, retiram os intestinos e assam-no inteiro no casco.

Perto da boca do Aiar^, o Içána forma uma rede de inúmeros lagos que estão famosos no rio 
inteiro por serem riquíssimos de peixe. Quando o rio está baixo, os indígenas vêm de longe e nas 
grandes praias estabelecem seus acampamentos com todos os seus apetrechos caseiros, para obter 
aqui seu rico alimento. No lago Cuétani, assim contam os Siusí, havia antigamente uma grande casa 
de peixes, chamada “ Kuyánali” , que agora se tornou invisível aos olhos da gente.

No meio da chata e pantanosa região dos lagos, a margem direita eleva-se de repente para 
grande altura, formando a luminosa “ Barreira de Yuí” (Cancela de Rãs)32. Ela consta de areia branca 
e  fina, através da qual se erguem isolados rochedos escuros. A seu pé encontram-se ninhadas do 
barro azulado, do qual as indígenas formam suas belas vasilhas. Com muita pena trepamos, pela areia 
escorregadiça, até o alto, onde cresciam isoladas árvores baixinhas. Muitos largos rastos indicavam 
que aqui freqüentavam as onças. Estas campinas, como os brasileiros chamam os areais pobres de 
vegetação, prolongam-se para longe, rio abaixo e até ao alto Aiary, oferecendo aos indígenas cômo
dos caminhos para trânsito.

Aos 16 de outubro, passamos Arapáso rapecúma (Ponta de Pica-pau), o primeiro sítio dos 
Siusí, uma cabana no estilo brasileiro, com uma parede, dividindo-a ao longo em dois quartos. Estava

25 Colymbus ludovicianus.
29 Mycteria americana.
30 Ciconia Maguari.
31 Platystoma spec.
32 yuí = rã, em Língua Geral.
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completamente vazia. Havia somente um gigantesco camuti, envolvido por um trançado de 
cipó (liana, planta trepadeira), e um comprido cocho de madeira, que servem para preparar o apreci
ado kaxirí, uma bebida levemente alcoólica. Os habitantes estavam no seringal. A tarde, chegamos 
na boca do Aiar£ e passamos uma noite horrível na margem oposta, na selva pantanosa.

Na manhã seguinte, separei-me do Schmidt que devia aguardar aqui a chegada da família 
Ipéka e da nossa bagagem restante e sozinho com Antonio viajei rio Aiary acima. Depois de poucas 
horas, chegamos à boca do seu afluente da esquerda, Quiary33 que é quase tão grande como o rio 
principal, mas de acordo com a informação da minha gente, por causa das suas margens pantanosas 
e estéreis, ninguém mora nele. Os primeiros dias da viagem estavam infelizes. Tivemos muita chu
va, o  tempo frio e úmido. Lutamos penosamente contra a forte correnteza e ao chegar a cada ponta 
tivemos que atravessar para outra margem. Assim perdemos muito tempo.

0  baixo Aiary está escassamente povoado por Siusí e  Huhúteni. Encontramos bem poucas 
habitações, em parte à beira do mesmo rio e em parte situadas nos pequenos igarapés ou lagos, 
choças de palha de palmeira sem subdivisões internas e com teto quase chegando até o chão. Estavam 
vazias, havendo nelas apenas umas panelas velhas e outra tralha inútil. Os moradores estavam 
ausentes, no trabalho de caucho. Em uma praia, encontramos um cachorro meio morto de fome, o 
qual como autêntico cachorro indígena fugiu com medo de nós e voltou fazendo amizade somente 
quando Antonio o chamou na sua língua, “ tsínu uatsipínu!” (“cachorro, vem cá!” ). Infelizmente, 
tínhamos que deixá-lo lá, para não aumentar peso no nosso sobrecarregado bote e para não termos 
que alimentar mais um hóspede faminto.

Na tarde do dia 18 de outubro, ouvimos de repente, na nossa frente, latido de vários cachor
ros. Na manhã seguinte, chegamos a um quieto igarapé na esquerda, onde, como Antonio tinha 
ouvido dizer, devia haver um sítio dos Huhúteni. Entramos no igarapé e chegamos deveras a uma 
choça na margem elevada, havia mais duas barracas de cozinha, no meio de um bananal.

Em uma picada que conduzia para a selva, latiam enraivecidos três cachorros. Não havia 
ninguém mais aí. Mas a habitação estava cheia de utensílios e até as armas estavam ali, somente 
faltavam as redes de dormir. Mandei Timotheo pela picada para a selva atrás dos fugitivos e fiquei 
com Antonio passeando pela choça. Não havia nela nada de belo ou interessante. Quase todas as 
vasilhas estavam sem pintura. Uma aljava mal feita, sem flechinhas envenenadas. Alguns cestinhos 
defumados com pimenta estavam pendurados em um jirau. Na parede, estavam encostados arcos, 
flechas com pontas de ferro, carauatanas e até uma par de espingardas que se carregam pela boca. 
Antonio gritou repetidas vezes, com tonalidade mais cordial “pinuadése! pinukáku pxiuaíne!” (“Ve
nham para cá! Conversem conosco!” ), mas somente o eco lhe respondia. Finalmente, voltou Timotheo, 
sem ter nada conseguido. Longe na mata, ele achara um velho indígena, sentado e descansando na 
beira do caminho. Ele lhe gritou, na sua língua, mas aquele se levantou e fugiu apavorado. Como 
constatamos mais tarde, essa gente ouvira nossa conversa na tarde anterior e fugira rapidamente 
para a selva, porque julgara que eu fosse o comandante cuja fama tinha chegado até eles. Uns dias 
mais tarde, Schmidt encontrou o igarapé fechado com estacadas.

As margens do baixo Aiar£ mostram pouca variação. A gente já se alegra, quando uma 
abertura de um lago ou de um pequeno afluente interrompe a eterna mesmice. Aqui e acolá, de 
dentro da escuridão das árvores de folhagem, erguem-se imponentes miritís ou grupos de caranaí, 
palmeiras de leque, com troncos finos.

Nos lugares visíveis de longe, especialmente nas praias mais elevadas, eu deixava escritos 
explicativos ao “ karíuatínga” (“ o branco estrangeiro”, como os indígenas apelidaram o meu fiel Schmidt

33 Assim o chamaram os Siusí. Os Katapolítani disseram Tiary.
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por causa de seus esbranquecidos cabelos louros). A cartazinha, coberta com umas folhas 
para sua proteção, ficava presa a uma vara fincada na areia. Uma tampa de uma lata de conservas, 
brilhante como espelho, servia até como sinal deste primitivo correio da selva (Prancha I).

No dia 20 de outubro, na beira do Lago de Samaüma34, encontramos uma cabana com cinco 
fogões e logo depois, no Mirití-Igarapé, um afluente da direita do Aiary, uma grande e bem construída 
casa do clã, malóka em Língua Geral, a primeira residência de origem indígena, que achamos nesta 
viagem. Em ambas as casas não havia moradores, mas todos os apetrechos caseiros estavam aí. O 
lado frontal da maloca, até a altura da pessoa humana, estava revestida com largos pedaços de casca 
de árvore, os quais estavam cobertos com desenhos grosseiros a carvão, representando gente e 
animais, ornamentos e outras coisas. Havia indícios de que há pouco houve uma bebedeira. Havia 
um cocho de madeira e vários grandes camutis, enlaçados com trançados, estavam ainda no meio do 
grande espaço e em um círculo ao redor deles estavam vários banquinhos de pouca altura, como se 
apenas agorinha tivessem sido abandonados, depois da refeição. Tomei um feixe de grandes flechas, 
cujas pontas de lenho estavam envenenadas e enfiadas em uma aljava bem trançada para proteger o 
seu portador. Como presente, deixei em troco duas caixinhas de fósforos. Quatro, como eu queria 
deixar, teriam sido demais, disse Antonio. No porto, jazia na água um número de grossas flautas de 
madeira de paxiúba35, até um metro e meio de comprimento, chamadas yapurutú na língua Baníwa; 
mas elas já estavam rachadas e não valiam a pena levá-las comigo.

Continuando a viagem, encontramos os moradores da maloka, um homem jovem e forte (Fig. 
23), duas mulheres e uma meia dúzia de crianças, remando em três canoas, cheias de coisas. Estavam 
voltando de uma festa dançante que houve em Cururú-cuára (Buraco de Sapo)36, que é a maior aldeia

23. Huhúteni Chico. Rio Aiarÿ.

34 samauma ou samuúma, na Língua Gerai, indica Eriodendron Samauma Mart.
35 Paxiúba = palmeira, Iriartea exorrhiza.
36 Em Língua Geral.
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dos Siusí, um dia de viagem rio acima. 0  homem, magnificamente crescido, estava nu, exceto 
da faixa nas pudendas, uma tira estreita de um tecido europeu, que passara entre as pernas e prendera 
na frente e atrás debaixo da corda com que cingia os quadris. As mulheres usavam curtas saias de chita. 
Seus rostos estavam espalmados com vermelho brilhante e os bustos pintados com pontos pretos. 
Sinais da festa passada. As crianças gozavam ainda da sua nudez natural. Antonio deu-lhes um grito de 
animação, e eles se aproximaram confiantemente, envolvendo-se logo em uma viva conversação, por
que a língua Katapolítani pouco difere da língua Siusí, falada por estes Huhúteni. Antonio deu informa
ções pormenorizadas da viagem, de onde e para onde e a sua finalidade. Várias vezes repetiu sublinhan
do como eu era “matsiãtüne” (“excelente” ), e quantas belas coisas eu levava comigo e isto parecia 
deixar uma boa impressão. Eles acompanhavam as explicações dele com pequenas e polidas interjei
ções de surpresa: “óho kã! 6ho ká r-------/ ” e repetiam palavras isoladas importantes em um tom de
reconhecimento. Circulou também una espécie de “cachimbo de paz” . O homem ofereceu aos meus 
remadores seu toquinho de cigarro, um pouco de tabaco envolvido na vermelha entrecasca de árvore 
(tauarí), eles tomaram uns tragos e devolveram-lhe o cigarrinho. Soubemos de algumas novidades. Em 
Cururú-cuára mora Mandú, o chefe dos Siusí que fala bem português. Lá há muita gente.

O Huhúteni consentiu rapidamente de nos acompanhar e embarcou no meu bote. Despe
dindo-se dos seus, ele tirou do pescoço Vários cordões de miçangas brancas e azuis, embrulhou-os 
em um saquinho e entregou-lhes. Levou consigo a rede de dormir, os beijús (bolos chatos de mandi
oca) e a farinha. Continuamos subindo, com a velocidade de um trem diretíssimo. Naturalmente, eu 
nem podia mais mexer-me, porque o bote estava apenas por dois dedos acima do nível d’água e, com 
o mínimo de movimentação lateral, as ondas d’água batiam para dentro da esquerda e da direita. À 
tardinha chegamos de novo a uma maloca dos Huhúteni, na margem esquerda. No porto, estavam 
quatro pequenas ubás (canoas feitas de um tronco de árvore), três outras estavam sendo feitas, na 
margem. Uma trilha conduzia para o interior da selva. Enviamos Chico37, como Antonio chamou o 
nosso Huhúteni, antes de nós, para nos anunciar, e seguimos em fila, como patos.

Quando estávamos aprontando-nos para a visita, o civilizado senhor Inspetor disse: “ Oh, 
agora a minha camisa está suja!”. Consolei-o, dizendo que a minha camisa estava ainda mais suja do 
que a dele e a gente aqui não saberia disso, porque eles andavam nus. Contra os cachorros bravos, 
como de costume, quando a gente visita uma residência indígena, fomos armando-nos com bons 
cacetes. A maloca estava em uma clareira, era uma casa igualmente grande e limpa, como a prece
dente. O dono da casa,, que se distinguia com grande e ondulada cabeleira, recebeu-nos com amabi
lidade. Eu o tinha apreciado um pouco abaixo do seu valor, porque para festejar a recepção ele se 
vestiu camisa e calça e a dona da casa usou uma blusa branca. Os outros estavam mais ou menos nus. 
Para mim, logo amarraram uma rede de dormir, Antonio sentou-se em uma caixinha velha, Timotheo, 
em um banquinho e a conversação começou. Antonio, como empresário e porta-voz, do melhor 
modo como sabia, explicou aos moradores da casa a finalidade da minha estada aqui, apresentou os 
meus méritos com cores mais róseas. Em troca de miçangas, facas e outras maravilhas, eu queria 
adquirir panelas pintadas, , cestos ornamentados e outros utensílios caseiros, o que provocou uma 
risada geral de admiração. Durante toda esta conversação, feita “ em Baníwa” , eu fazia o papel do 
observador mudo e sentia-me admirado como um bicho maravilhoso.

Evidentemente, agora estava presente apenas uma família, mas a grande casa parecia ser 
habitada por mais pessoas. Percebi muitos belos objetos etnográficos. Alegrei-me especialmente, ven
do balaios bem ornamentados que eu, pela experiência adquirida até então, não mais esperava encon-

37 Abreviação de Francisco.
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trar aqui. Um balaio, começado a ser trançado, permitia perceber bem o processo do trabalho. Dentro 
da casa havia calor forte. Por isso, despedimo-nos e fomos para a praia na outra margem, para pernoi
tarmos debaixo do céu aberto; infelizmente, logo depois da meia-noite, prorrompeu um pavoroso 
temporal prolongado e nós nos refugiamos debaixo da lona com que tínhamos coberta a nossa carga 
que estava amontoada na areia. Assim encolhidos e tremendo de frio, passamos a longa noite. So
mente pelas oito horas de manhã, veio Chico com outro moço do outro lado e nos conduziu consigo.

O nosso hospedeiro, nesta vez, inteligentemente tinha posto de lado a importuna vesti
menta e aparecia na sua beleza nua. Dando-nos as boas-vindas, a dona de casa ofereceu-nos uma 
cabaça grande cheia de chipé, que é a farinha derretida na água. A bela e robusta filha, que estava 
vestida apenas com uma saia curtinha e com cordões coloridos de miçangas nos pulsos, assou para 
nós um grande beijú, por um pouco de tabaco. Eu tinha trazido algumas pequenas mercadorias para 
troco, mas a gente não estava disposta para negociar. Eu teria gostado de adquirir vários objetos, mas 
estes pertenciam a outra gente que ainda estava na festa em Cururú-cuára. A propriedade alheia é 
respeitada rigorosamente. Ninguém vende nem uma bagatela que tenha um outro dono, sem con
sentimento dele. Ninguém aceita um pagamento destinado a outrem.

De novo, longas conversações em Baníwa. Pronunciam rapidamente as palavras, as sílabas 
são muito breves. A entoação era cantada e muito gentil. Muito perturbadoras pareciam-me as fre
qüentes repetições e muitos “óho kâ” de cortesia do ouvinte. De novo era eu o assunto da conversa, 
como eu podia claramente perceber dos seus olhares desembaraçados e das risadas alegres. A dona 
de casa participava vivamente da conversa, deitada com seu filhinho doente, na rede em um canto da 
casa. Noutra rede estava deitada a velhíssima avozinha, desinteressada e de vez em quando tossindo 
levemente.

Dez horas e ainda não cessava a chuva. Passamos o tempo contemplativamente, embalando- 
nos na rede, fumando um cigarro depois do outro e conversando, como podíamos em “ português” , na 
Língua Geral e em Baníwa. Chico começou a trançar um belo cesto com padrões brancos e vermelhos, 
usando o material que estava espalhado ao redor. Trançado é trabalho masculino, como a cerâmica é 
um monopólio de mulheres. Mas ele se aborreceu com o trabalho, sentou-se perto do fogo e conversava 
com outros. No entanto, a dona de casa catava atentamente os piolhos de um menino, sentada na 
porta traseira. O pai procurava acalmar a criança doente na rede, que queixosamente chamava “nãna” 
(mãe). E lá fora, monótona, rumorejava a chuva.- Quadros impressionistas-. Somente pelo meio-dia, 
o tempo clareou um pouco e nós partimos. Na direita desembocava o Puraquí-Lago, do qual a maloca 
recebia seu nome: Puraquí-cuára (Buraco de Peixe elétrico)38.

Logo depois passamos à esquerda o considerável Uirauasú-paraná, que corre rapidamente. 
Lá estava situada uma grande maloca dos Káua-tapuyo. O rio está aqui relativamente muito povoado. 
Pelas quatro horas, descansamos um pouco na grande e ainda nova maloca Dzoroalinumána39 dos 
Huhúteni, na margem direita, onde encontramos apenas três moradores, homem, mulher e criança, 
ainda festivamente pintados. Depois de quase uma meia hora de viagem, chegamos ao Igarapé Âtiaru40, 
pequeno afluente da esquerda. Aqui encontra-se mais uma casa dos Huhúteni, que nós, por íalta de 
tempo, não pudemos visitar. Ao escurecer, chegamos ao porto de Cururú-cuára.

38 Em Língua Geral. Na língua dos Siusí, esta maloca chama-se Dakatjikútsoa.
38 Na língua dos Siusí. O sufixo nirmána = desembocadura (nüma -  boca) indica sempre que o sítio está na proximidade da

boca de um riacho ou de um lago.
Na Língua dos Siusí.
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Capítulo 6

ESTADIA EM CURURÚ-CUÁRA

Recepção molhada. Preparação do kaxirí. Embriaguez total. Ritual da distribuição da cerveja. Negócio 
com o pajé embriagado. Chefe-mor Mandú. Direitos do chefe. Maloca, a casa comunitária. Posição. 
Construção, instalação interior. Tamanho, número de habitantes. A  vida na maloca. Ralos para a 

mandioca. Indústria no Aiary e no Içána. Pouca vontade para negociar. Primeiras máscaras. Bastões 
de dança. 0  chefe distribui a caça. Homens e mulheres comem separados um dos outros. Aí 

maravilhas da civilização. Decoro, honradez e concórdia dos indígenas. Purupurú, a doença da pele.
Consultas médicas.

Parecia que ainda reinava bastante alegria. 0  barulho de muitas vozes ouvia-se até embaixo, 
no porto. Alguns meninotes nus corriam pelo barranco para baixo. Um totalmente embriagado 
aproximou-se cambaleando, gritando em alta voz: “ Branco, branco!” . Era o pajé da aldeia. Pegou-me 
pela mão e acompanhou-me para a casa de festejos, ou melhor dizendo, ele se deixou guiar por mim 
e, na porta, deixou-me a precedência. No grande espaço havia muita gente nua, e entre eles, pareciam, 
muitos visitantes. Saudaram-me cordialmente e pediram que eu me sentasse em uma rede. Antonio 
disse o seu discursinho e encontrou, como sempre, gratos ouvintes. A bebedeira continuava 
animadamente. Um bom número de grandes potes estavam cheios de nobre líquido. Um indígena nu, 
esculturalmente belo, com feições clássicas do rosto, o irmão do chefe ausente, fazia às vezes do 
dono da festa (Fig. 24 na pág. 26). Uns senhores idosos, já tendo tomado demais, jaziam nas redes, 
com olhares vidrados. Eu me despedi logo, para recuperar o sono perdido da noite passada.

Debaixo de umas árvores, perto da embarcação, tínhamos instalado o nosso acampamento. 
Da casa do kaxirí ouvíamos ainda por muito tempo conversas vivas e algumas exclamações dos em
briagados. Os sapos no pequeno lago em frente, do qual a localidade recebera o  nome, organizaram 
um concerto monstruoso. Na manhã seguinte, ofereceram-nos uma barraca miserável, um pouco 
mais alta que a estatura da gente, na qual mal cabíamos nós com a nossa bagagem (Fig. 49 do cap. VII).

Cururú-cuára ou Dorátauanumána, como o lugar é chamado na língua dos Siusí, constava de 
duas grandes casas novas, alinhadas com fachada para o rio. Uma das casas ainda estava incompleta. 
Faltava ainda o revestimento do lado frontal (Fig. 31 na pág. 30). Há pouco tempo, a aldeia tinha sido 
incendiada pelas crianças que brincavam com fogo. Cada família estava acampada em cabanas provisórias.
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24, S iu s í  Chico. Rio Aiary.

O dia inteiro estava debaixo do signo do parágrafo 11. Eu fui 
logo de novo para a casa da festa e participei desta vez do banquete. O 
hospedeiro, gravemente embriagado, balançava continuamente entre os 
potes do kaxirí e os seus hóspedes e trazia para cada um em fila uma 
grande cabaça que ele sempre enchia de novo. Muitos já estavam capotados. 
Chico roncava esticado sobre um banco de ripas. Apesar da embriaguez 
coletiva, ainda estava mantido um certo ritual. O hospedeiro oferecia a 
cabaça, dizendo um “ãhâ!” encorajador e o hóspede ao recebê-la respondia 
“ho!”, Quando ele a esvaziava, freqüentemente de um só trago, devolvia 
a cabaça ao dono com um “ãhd!”, e este respondia com “hõ!” Também eu 
tomei uma quantidade incrível dessa bebida marrom, que tinha um paladar 
ácido efervescente, com leve semelhança da cerveja branca.

Muito repugnante é o aspecto e também a preparação dessa 
bebida tão apreciada em todo o alto rio Negro e nos seus afluentes e em 
muitas outras regiões tropicais da América do Sul. Beijús de mandioca, 
bastante queimados, ficam despedaçados e jogados em um cocho de 
madeira, irrigados com água fresca. Para acelerar a fermentação, mulheres 
(ou em outras tribos também homens) mastigam alguns beijús e cospem 
no mesmo cocho. Folhas de uma certa árvore, às vezes até o caldo de 
cana contribuem como ingredientes embriagadores. As mulheres 
amassam tudo isso cuidadosamente. 0  cocho fica bem coberto com folhas 
verdes da bananeira ou com esteiras e permanece na maloca quente, 
perto do fogo da cozinha que fica avivado durante a noite inteira. No dia 
seguinte, a beberagem pode ser tomada, como adocicado, inofensivo 
payaurú (sic)41. O verdadeiro kaxirí42 torna-se depois de dois dias de

fermentação e con
tém então suficiente 
álcool, capaz de 
produzir uma forte 
embriaguez. A mu- 
lher, além de mastigar, 
tem o verdadeiro 
monopólio da prepa
ração do kaxirí: na 
grande peneira tran
çada, colocada em um 
suporte tripé de ma
deira, ela espreme a 
massa marrom, pas
tosa (Fig. 25). Este 
ainda grosso caldo 
corre para o pote 

„ „ ., colocado embaixo da
25. Preparando o kaxirí.

41 Nome em Língua Geral.
42 Nome em Língua Geral.
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peneira e daí a dona ou seu marido oferece-o, em cabaças, aos 
hóspedes. As vezes, a massa recém-preparada, no cocho de 
madeira ou em um pote maior, ou simplesmente embrulhada em 
folhas verdes de bananeira, fica conservada durante semanas e 
na ocasião do seu uso basta peneirá-la, acrescentando água. Os 
potes bem fechados freqüentemente estão envolvidos com uma 
rede trançada de cipó, para não racharem durante a fermentação 
(Fig. 26)43. Além da mandioca, usam-se também cará44, batatas 
doces45, milho e vários frutos de palmeiras, para preparar o kaxirí. 
Especialmente os frutos amarelo-dourados da palmeira de 
pupunha produzem uma bebida muito saborosa.

O kaxirí em Carurú-cuára tinha sido peneirado muito 
descuidadamente. Bebendo-o, precisava coá-lo entre os den
tes e sem cerimônias cuspir no chão a borra que se depositara 
na boca. As mãos sujas a gente limpava-as, esfregando no es
teio da casa, que mostrava sinais evidentes de uso freqüente.

O pajé de novo estava mais embriagado que outros.
Aproveitei a ocasião para negociar cóm ele e  consegui adquirir 
uma grande parte dos seus apetrechos mágicos. Vários objetos 
tinham sido importados de fora. Dois cestinhos cilíndricos, bem 
trançados, eram diferentes dos que são usados aqui e procediam 
do norte, provavelmente das tribos do Inírida ou do Guaviare 
(Fig. 27); também um colar com dois dentes gigantescos de 
jacaré grande, que não existe nas águas do Içána, mas está tanto 
mais freqüente no Orinoco e seus afluentes (Fig. 28 na pág. 28). Em muitas 
tribos sul-americanas, a estes dentes atribuem-se certas forças mágicas. 
Ao seu instrumental pertenciam também dois pedacinhos de resina 
transparente. Ele os esfregava entre as mãos e mandou-me cheirá-los, 
como ele fazia nas suas curas de doentes. Um grande cristal de quartzo 
que também devia ser de origem distante, era-lhe ainda mais importante 
e não o quis ceder por nenhum preço. Eu já tinha quase adquirido a pedra, 
mas ela desapareceu misteriosamente. Depois, quando o meu amigo se 
tornou sóbrio de novo, arrependeu-se do negócio feito e quis desfazê-lo. 
Mas já estava tarde demais.

Pelo meio-dia, chegou do trabalho o tuxaua Mandú; finalmente 
um com que se podia Mar razoavelmente. Ele era um homem nos melhores 
anos de sua idade, com rosto sério, inspirava confiança e era evidentemente 
muito inteligente (Fig. 29 na pág 28). Seu português, embora não fosse 
excelente, estava suficiente para se comunicar, junto com a Língua Geral 
que ele dominava bem. Logo prometeu-me providenciar um bote maior e 
gente para a nossa viagem e ajudar-me em tudo. Na sua juventude, Mandú 
tinha passado bastante tempo nos sítios dos brancos no rio Negro e estava

26. Potes para kaxirí. Rio Asar^. De acordo com de
senhos esboçados pelo Autor.

27. Cestinho para os apetrechos 
do paié.

43 De acordo com os desenhos esboçados peio Autor.
44 Dioscorea.
45 Batatas edulis.
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bem consciente das suas melhores maneiras. Além disso, Antonio que tinha 
muito grande respeito para comigo, tinha me apresentado como uma perso
nalidade oficial muito alta, que viajava por ordem do Governador de Manáos, 
“ o primeiro tuxaua” (chefe supremo), de cuja existência Mandú tinha alguma 
escura intuição.

Como Mandú mesmo orgulhosamente narrava, ele descendia de uma 
família antiquíssima de chefes e se considerava como chefe-mor de todos os 
moradores do Aiary. Antigamente, seus antepassados tinham vindo do alto 
Içána para Aiary e subjugado e assentado os Huhúteni, que antes inconstan
tes vaguearam pela selva. Estes esqueceram aos poucos seu próprio idioma 
“muito feio” e adotaram a língua sonora dos vencedores. Mas seus grosseiros 
rostos ossudos, com ossos zigomáticos muito salientes, a boca larga, a estrei
ta fenda dos olhos e a leve inclinação dos olhos ainda hoje os distinguem das 
feições bem modeladas, quase européias, dos Siusí. Mandú denominou-se a si 
mesmo e os seus dois irmãos como Oalíperi-dákeni de puro sangue: assim se 
chamam os Siusí-tapuyo, na sua própria língua. O resto da população do Aiary 
é uma mistura de várias tribos, porque não são raros os casamentos corri mu- 

28. pingente de dentes de ja- lheres do próximo Caiary- Uaupés, especialmente dos vizinhos Uanána.
A dignidade do chefe é herdada e vem do pai para o filho, mas bem 

freqüentemente passa pelo atalho através do irmão do pai. O pai do Mandú, um ancião inócuo, vivia 
ainda em Cururú-cuára (Fig. 30 na pág. 29). A seu tempo, ele tinha voluntariamente cedido o seu cargo 
a favor do filho primogênito um irmão maior do Mandú, porque já não mais podia dar conta dos servi
ços do governo, como Mandú me explicou com palavras algo diferentes. Quando o filho mais velho 
morreu depois de algum tempo, embora tivesse deixado um filho adulto, quem se tornou tuxáua foi o 
Mandú. Se Mandú morrer, seus dois irmãos sucederão no cargo, sempre de acordo com sua idade. 
Somente depois da morte do irmão mais novo, o filho do irmão mais velho poderá tornar-se chefe.

A autoridade de um tal chefe é pouca e se limita usualmente na comunidade da aldeia à qual 
ele pertence e  preside como o ancião. Sua posição é principalmente representativa, ele recebe os 
estranhos e conduz as negociações com eles, como representante da aldeia inteira, transmitindo os

29. Mandú, tuixaua-mor dos Siusí. Rio Aiary.
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desejos dela. Em todas as consultas, cujas reuniões ele pode convocar, ele 
as preside. Nas ocasiões que atingem toda a aldeia, caça comunitária, pes
caria, construção da maloca, hostilidades com outras tribos que agora já 
quase não mais acontecem, ele pode convocar a sua gente e indicar a cada 
um o seu lugar. De vez em quando, ele manda consertar a casa, limpar a 
praça e reparar os caminhos. Nas festas, ele preside a dança, como o puxa
dor da fila dos dançantes e mestre de cerimônias. Se ele se afastar da 
aldeia por algum tempo, ele transmite ao seu irmão mais velho a repre
sentação do seu cargo, fazendo um prolongado discurso de despedida, fre
qüentemente interrompido pelas cerimônias de lamentações, como eu fre
qüentemente pude observar. Nas brigas entre os moradores da aldeia, que 
são raríssimas, o tuxaua vai apaziguando, admoestando com palavras: “ Isto 
não está bem, deixem o barulho!” . Ele não pode castigar. A senhoria sobre 
outras tribos do Aiary, Huhúteni e Káua-tapuyo, hoje está apenas de nome, 
mas em todas as aldeias que eu com ele visitei mais tarde, ele sempre foi 
recebido e respeitado como chefe. A gente poderia comparar este sistema 
de chefia e sua competência com o cargo do alcaide da aldeia alemã 
(Dorfschultze); o conselho comunitário daqui corresponde à sociedade 
dos homens casados de lá.

Na maior das casas comunitárias em Cururú-cuãra (Fig. 31 na 
pág. 30), moravam o tuxaua Mandú, seus irmãos Gregório e Chico, o pajé, 
e um certo Ignácio com suas famílias. A outra casa pertencia ao filho casa
do do finado chefe. O dono da pequena barraca, que nos foi cedida para
morarmos, um jovem Siusí com mulher e três crianças pequenas, tinham 30.0  pai do Mandú, ex-1uixaua-mor 

se abrigado na segunda casa grande. A totalidade dos habitantes poderia dosS,usl'
somar umas 40 almas. Todas as outras aldeias no Aiary constam de uma 
só casa comunitária, que é a maloca.

A maloca está sempre colocada na margem alta do rio, que não fica atingida pela enchente 
anual, na proximidade imediata de um riacho afluente que garante terreno fértil para extensas roças 
de cada família e fornece água potável sadia. Diante da casa, cuja frente está sempre dirigida para o 
rio, estende-se uma grande praça livre conservada incomparavelmente mais limpa do que os pátios 
das maiores propriedades rurais alemãs. Freqüentemente aqui jaz um tronco de uma árvore, no qual 
se sentam os homens, para um bate-papo, no tempo mais arejado de tardinha. A praça da aldeia está 
circundada por um pequeno bosque de bananeiras com folhas largas e de altas pupunheiras, cujos 
frutos são usados pelas mulheres para elaborar todos os possíveis petiscos. Esta palmeira é uma das 
mais importantes plantas utilitárias do indígena, o qual a multiplica pelos brotos, porque o coquinho 
duro como pedra não favorece plantio e às vezes está até desaparecido. Daí, podemos concluir que a 
planta já faz séculos está sendo cultivada.

Atrás da casa, apenas uma estreita faixa do terreno desbravado ou uma plantação de mandioca, 
de milho ou de cana de açúcar separa a residência da eterna mata virgem.

Os habitantes de uma tal maloca em mais das vezes pertencem a uma só família extensa: 
freqüentemente está aí somente um casal idoso com seus filhos adultos e suas famílias. Desde que 
as esposas nunca são tomadas da mesma tribo, encontram-se na maloca mulheres que pertencem a 
várias tribos com línguas distintas. O mais idoso da família, neste caso, é o chefe local e cabeça da 
comunidade.

A construção da maloca está em toda a parte igual, se a gente não considerar as diferenças 
proporcionais de tamanhos e é a seguinte: a planta está retangular ou quadrada. Há seis esteios 
verticais, sendo cada dois deles ligados entre si por uma viga horizontal. Os esteios sustentam assim 
o alto teto, que desce quase até o chão. O teto está suportado por caibros. Do meio de cada viga



31. Cururú-cuàra, aldeia dos Siusí. Rio Aiarÿ.
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horizontal ergue-se um poste vertical e na sua extremidade superior, freqüentemente em forma de 
forquilha, repousa a cumeeira do teto, apoiada por várias vigas, normalmente quatro, curtas, hori
zontais. Duas fileiras de cinco ou seis menores esteios verticais estão mais perto das paredes late
rais que são muito baixas. Os esteios do mesmo tamanho estão ligados entre si por meio de vigas 
horizontais, nas quais se apóiam os caibros do teto. Do lado de frente, o  teto projeta-se muito adiante, 
dando assim um certo abrigo da chuva. (Fig. 32).

0  espaço longitudinal livre, no meio da casa, serve como corredor e espaço de circulação, 
como salão festivo e lugar de dança. Nos espaços laterais, estão as residências de cada uma das 
famílias que ficam separadas entre si, na maioria das vezes, por meio de paredes feitas de esteiras. 
Aqui jazem espalhados os variados apetrechos caseiros; redes de dormir, feitas de fibras marrons de 
folhas de palmeiras, estendem-se entre os esteios; pedaços de lenha carbonizada, colocados entre 
algumas pedras, em forma de estrela compõem a lareira, cujo fogo raramente se apaga. Um forno 
maior, comunitário, serve para todos os moradores da maloca, para preparar beijú de mandioca, para 
torrar a farinha, que é o alimento básico dos indígenas. Às vezes, nem falta a primitiva prensa do 
colono brasileiro, feita de madeira, para moer cana-de-açúcar. Ao lado de ambas as paredes laterais, 
correra os jiraus, até a altura da gente, feitos de lascas da madeira de paxiúba, onde estão dispostos 
os cestos e outros utensílios caseiros. Outros cestos, destinados à venda, ficam dependurados no 
alto, abaixo da cumeeira. No revestimento do teto, que consta de várias lajens de leques de folhas de

32. Consírução da maloca. Rio Aiary.

palmeira caraná, estão enfiados os arcos, não muito compridos mas muito bem alisados e as flechas 
emplumadas que freqüentemente estão com pontas de ferro europeu com rebarba. Nas tribos menos 
contactadas, as pontas de flechas são de ossos duros do macaco barrigudo (Lagothrix olivaceus), e são 
usadas, junto com maiores ou menores redes, para a pescaria. Feixes de flechas mais compridas, 
feitas de cana selvagem, com pontas de madeira, ervadas, que junto com poucas armas de fogo são 
usadas para abater caça de maior porte, ficam encostadas na parede traseira; ao lado delas, os pode
rosos tubos de carauatana, a principal arma de caça destes indígenas, que desde a meninice mostram 
grande agilidade no seu uso. Em um jirau estão dependuradas as belamente trançadas aljavas que 
abrigam as mortíferas flechinhas (Fig. 33 na pág. 32).

A entrada e a oposta saída da casa são altas e largas. Para fechá-las, usam uma espécie de 
portas levadiças que se dobram do alto para baixo e ficam fechadas durante a noite. Tal porta é feita 
de um par de grades de lascas de paxiúba, amarradas entre si com cipó. Entre as duas grades está 
colocado um espesso enchimento de folhas bem comprimidas. Ao raiar do dia, a porta fica dobrada 
para o alto e enganchada em um laço de corda ou de uma liana que, amarrada na cumeeira, pende para 
baixo.
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33.0  interior da casa do tuíxaua em Cururú-cuára. Rio Aiary.
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As baixinhas paredes laterais e as paredes de frente e de trás são feitas com uma armação de 
varas que se cruzam em ângulo reto. Do lado de fora da casa, colocam-se várias camadas de folhas de 
caraná, sobre elas colocam lascas de paxiúba no sentido horizontal e as apertam com toda a força. O 
conjunto fica amarrado com cipó, formando uma cobertura impermeável. Também na cobertura do teto, 
cada folha fica cuidadosamente amarrada com cipó às ripas horizontais do teto. As paredes de frente da 
casa, às vezes, são cobertas com esteiras trançadas das belas folhas da palmeira inayá. (Fig. 23 e 49).

Em muitas malokas, o  lado frontal está revestido, até a altura da gente, com làixas de cascas 
achatadas de árvores, colocadas em sentido vertical.

Não há chaminé; a fumaça escapa pelas frestas do revestimento de palha de palmeira da 
parte superior de ambas as paredes frontais.

Mesmo sendo pequena, cada parte da casa tem seu nome próprio.
Não podemos negar a merecida admiração a toda a construção que resiste eficazmente ao 

vento e à chuva, embora os esteios e as vigas, feitos de troncos fortes de árvores, bem alisados, estejam 
lixados apenas por amarras de plantas trepadeiras, sem uso de revestimento metálico e sem pregos.

O interior da maloca, na maioria dos casos, é mantido limpo. O chão firmemente socado é 
freqüentemente varrido pelos habitantes, que consideram a limpeza como condição principal na 
vida. Por via de regra, deixam esta tarefa suja, como muitas outras coisas desagradáveis, aos cuida
dos das velhas que se dedicam ao seu trabalho com amor e com energia. Infelizmente, sua grande 
vassoura feita de ramos levanta nuvens de poeira, porque varrem a seco e borrifem somente depois. 
0  lixo e cisco da casa é jogado na mata, na beira da praça da aldeia, onde freqüentemente se acumula 
uma verdadeira circunvalação baixa. Para certas necessidades, o indígena vai longe dentro da mata, e 
assim se distingue vantajosamente dos camponeses alemães.

As maíokas atingem freqüentemente dimensões respeitáveis. Assim, a casa do chefe em 
Cururú-cuára tinha 18,60 m de comprimento, 16,80 m de largura e 7 m de altura. A altura das pare
des laterais era de 1 m; a armação para guardar os utensílios caseiros era de 1,80 m de altura e de 2 
m de largura. A outra casa estava apenas um pouco menor.

A construção da maloca é tarefa exclusivamente dos homens, como o observei em Cururú- 
cuára. Cada um executa uma parte específica do trabalho, de acordo com as indicações do chefe. Para 
os trabalhos acima do chão, usam uma escada primitiva, dois troncos finos de árvores, amarrados por 
meio de um tronco horizontal.

O número dos habitantes está muito variado, oscilando entre 10 e 100 almas que convivem 
em concórdia neste grande espaço. Eu vivia por meses em algumas dessas malocas, mas em condi
ções normais nunca ouvi brigas e altercações. Eu só posso testemunhar como está elevada a 
moralidade dessa gente.

A vida em uma dessas grandes casas comunitárias, nos dias comuns, desenrola-se com 
uniformidade idílica. Muito antes do raiar do dia, os habitantes já estão acordados e conversam da 
rede em rede, através da maloca inteira, com vozes descuidadas, causando-me um aborrecimento, se 
eu tinha trabalhado pela noite adentro, porque com tamanho palavreado não era possível continuar 
dormindo. Ao primeiro clarear de manhã, pelas cinco horas, todos vão tomar banho no próximo rio. 
Logo, as mulheres chamam para tomar a primeira refeição. Cada uma delas coloca no meio da casa 
uma grande panela de barro com restos aquecidos da refeição de ontem, caldo de peixe ou de caça, 
com muita pimenta e um balaio com beijú de mandioca. Então os homens levantam-se das suas redes 
onde tinham se recostado depois do banho, sentam-se de cócoras em círculo ao redor das comidas 
para pegarem com as mãos as gostosuras preparadas. Depois de comer, cada um lava a boca e as 
mãos, com água fresca, para receberem a sobremesa. Grandes cabaças circulam de mão em mão, 
cheias de caldo de manicuera, que refresca e alimenta, ao mesmo tempo. Depois dos homens, comem 
as mulheres, conforme os bons costumes daí. Então, cada um sai para as suas ocupações; os homens 
para caçar e pescar, as mulheres para trabalhar nas roças, e na aldeia reina um silêncio de paz. Apenas 
uns velhos ficam em casa e balançam na rede sem fazer nada. Do porto, ouve-se de vez em quando o
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barulho abafado das crianças patinando na água, ou do alto de uma 
árvore na beira da mata um grito rouco de um papagaio manso.

Quando o sol sobe mais alto e o calor torna insuportável o 
trabalho no ar livre, as mulheres voltam aos poucos, inclinadas e ofe
gantes, debaixo da carga pesada dos grandes uaturás, cheios de tu
bérculos de mandioca, que lhes pendem nas costas, sustentados por 
uma faixa de embíra apoiada na testa (Fig. 34 e 35). A criança caçu
la, que ainda não pode dispensar os cuidados atenciosos da mãe, vai 
assentada na anca da mãe, ligeiramente abraçada ou sonecando na 
larga faixa de entrecasca vermelha, junto do peito da mãe que com 
uma folha de bananeira ou com uma pequena peneira defende-lhe a 
cabecinha delicada dos raios agudos do sol. Logo que voltaram, as 
mulheres trabalhadeiras passaram a elaborar os recursos trazidos. 
Daqui a pouco, chegam também os homens com a presa que as águas 
piscosas lhes permitiram. As mulheres cozinham peixes com muita 
pimenta para a refeição vespertina que tomam pelas seis horas. Re- 
petem-se as cenas vistas de manhã. Ainda ficam sentados juntos, 
com cigarrinho, contam as aventuras da caça e outras histórias. De
pois do pôr-do-sol, aos poucos vão todos reclinar-se nas suas redes.

Havia muito pouca indústria em Cururú-cuára. Somente 
as poucas mulheres oriundas do Içána sabiam confeccionar potes 
bem pintados, panelas e ralos para a mandioca. Logo na minha che

gada eu encomendara tais coisas, mas ninguém teve a idéia de fazer coisas, além das que precisavam 
para o uso caseiro. As pessoas absolutamente não estavam dispostas a trabalhos supérfluos. Os 
homens preferiam ir caçar ou tomavam kaxirí, e somente com todas as possíveis promessas eu 
consegui que uns rapazes trançassem para mim uns cestos bem ornamentados.

Os ralos para ralar a mandioca são mais ou menos retangulares e na sua superfície levemente 
côncava têm agudas pedrinhas, inseridas como dentes (Fig. 36 na pág. 35). Tirei um retrato da irmã 
do Mandú, uma simpática senhora já idosa, muito atenciosa para comigo, quando ela estava ocupada 
com a confecção de um tal ralo. O trabalho é delicado e penoso. Na tábua já estavam riscadas as belas 
gregas, as mesmas que as mulheres pintam nos 
potes e nos vasos. Tomando uma pedra de granito 
que lhe jazia ao lado, a mulher, usando um grande 
prego de ferro, jeitosamente quebrava pequenas 
lasquinhas agudas e depois fincava-as igualmente 
espaçadas nos buraquinhos furados nos traços do 
desenho-padrão (Fig. 37 na pág. 36). A superfície 
pronta era pintada de preto e esfregada com cera, 
as beiras recebiam pintura ornamental amarela e 
vermelha. Tais ralos são feitos somente por 
mulheres do Içána, especialmente as Karútana e 
Katapolítani e pelo tráfico vivo entre as tribos são 
comerciados por toda a região, até ao rio Tiquié, o 
mais meridional dos afluentes do Caiary, e além 
dele até os afluentes do Yapurá. As pedras usadas 
nos ralos, granito ou quartzito, provêm  da 
cachoeira de Tunuhy ou da região das cachoeiras 
do alto Içána e Aiary.

35. Llaturá, cesto usado por mulheres para transportar carga. Rio Aiar^.
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Ao ralar mandioca, a mulher está sentada no chão e sustenta o ralo no regaço (Fig. 38 na pág. 
36). No compasso do trabalho, ela expira o ar aos intervalos, pelos dentes, e inspira o ar de novo, ofegando.

Também a confecção dos potes pintados e vasos, as mulheres do Içána são mestras, en
quanto produtos semelhantes de outras tribos, por exemplo, de Huhúteni e Káua-tapuyo, em com
paração, são obras mal feitas. Os cestos ornamentados e aljavas trançadas são mais belos os que 
provêm do Cuiary. No Aiary encontrei aljavas feitas na maioria sem arte, recipientes trançados e 
espalmados com breu. A mercadoria mais bela era na maioria importada. Os moradores no Aiary 
produzem especialmente canoas. Na viagem subindo encontramos vários estaleiros.

a b o
36. (b,c) Ralos para ralar mandioca, (a) Ralo inacabado (no processo de confecção). Rio Aiarí.

A gente de Cururú-cuára demonstrava pouca disposição para negociar. Raramente alguém 
trouxe espontaneamente alguma coisa para vender. Quase tudo que obtive foi conseguido indo pelas 
casas e procurando coisas. Em um canto escurò, achei com muita alegria, em um jirau, duas másca
ras belíssimas, já totalmente empoeiradas, que estavam bem conservadas, apenas com poucos defei
tos. O revestimento do tronco era trabalhado de entrecasca branca, pintada com vários padrões. As 
mangas eram de entrecasca vermelha e estavam inseridas nos buracos para os braços. Longas faixas 
de entrecasca amarela pendiam das mangas e na parte inferior do revestimento do corpo. Uma das 
máscaras representava borboleta, makálu46, a outra representava lagarta, ákoro47, como Mandú ex
plicou (Prancha II). Elas provinham dos Káua-tapuyo, que viviam em algumas grandes malokas rio

46 Em língua Siusí.
47 Em língua Siusí.
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acima. Lá deveria haver ainda mais dessas 
máscaras. Decidi, depois que chegar o 
Schmidt, subir logo pelo Aiary até onde se
ria possível viajar, para continuar a procu
rar seguindo esta interessante descoberta 
etnográfica.

Na mesma casa, achei pendurado 
em um dos esteios principais um feixe de 
bastões de dança, cilindros ocos de madeira 
de ambaúva48, adornados com motivos quei
mados e pintados e tinham cabos esculpi
dos. Os dançantes batem ritmicamente com 
estes bastões no chão. Os diâmetros dife
rentes destes bastões produzem sons dife
rentes (Fig. 39 na pág. 37)49.

Em um dia, os caçadores voltaram 
trazendo um tapir. Foi o Gregório, irmão de Mandú, quem o atirou com uma velha espingarda trovejante, 
que em parte estava amarrada com cordas de fibras. A gente do povoado rejubilou-se. Destripando-o 
embaixo, no porto, jogaram as tripas no rio e o esquartejaram. Era um animal grande. O tuxáua tomou 
parte na distribuição e mandou pedaços para as maíokas vizinhas. Em troca por um pouco de pólvora, 
recebemos um bom pedaço de costelas. Em ambas as casas foram construídos moquéns, para conser
var a carne, assando-a sobre fogo lento. Uma parte da caça foi cozinhada por mulheres e comida na 
casa do chefe. Minha gente foi também convidada, mas receberam sua parte separadamente dos 
outros. No meio da casa acocorou-se o tuxáua com a parte masculina dos habitantes ao redor de 
algumas panelas e potes. Cada um metia os dedos em uma das panelas, pegava um pedaço de carne, 
intingia-o noutra panela com caldo de pimenta, depois na farinha, e o consumia. No círculo, uma 
cabaça com caldo de carne passava de um para outro e  cada um tomava disso um gole. Esquisitamente, 
o pajé estava sentado sozinho, à parte dos outros, e apenas de vez em quando, com um pedaço de 
beijú, pegava um bocado de carne da panela da minha gente.

Quando os homens acabavam de comer, ajuntavam- 
se as mulheres ao redor das panelas e comiam o que os homens 
tinham deixado. Provavelmente, ao cozinharem, elas já tinham 
antecipado a sua parte, porque a sua refeição foi despropor
cionalmente breve.

Nos dias seguintes, vieram muitas visitas. Poderia até 
pensar que a gente tivesse percebido o cheiro do assado. Mandú 
apresentava a mim os visitantes e através de mim procurava 
conseguir mais honras. A minha pequena barraca estava cheia 
de gente que admirava todas as coisas, mas não surrupiava nada.
Esse povinho vivo fazia um barulho enorme, sempre disposto a 
chacotear. Mesmo quando eles riram de mim, de maneira ino
fensiva e decente, eu não podia ficar zangado com eles; visto

38. Moça Káua, ralando mandioca.

37. Mulher Siusíconfeccionando um rato. Rio Atarí.

48 Cecropia concolor W.
49 Os bastões de dança dos Káua estão depositados em Field Musaum nf Natural History em Chicago, Coleção de Koch- 

Grünberg.
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que tudo o que eu fazia e eles não entendiam, julgavam como muito lou
co. Aproveitei para mostrar-lhes as minhas artes. O que lhes atraía mais 
atenção e provocava gritos dos jovens e dos idosos, era um livro com 
grandes e coloridas imagens de animais do antigo e do novo mundo. Eu 
explicava as imagens ao Mandú, em português e em Língua Geral, do 
modo melhor, como eu podia, e ele traduzia isto aos da suá tribo, na língua 
Siusí. Cada pata do animal, cada unha foi comentada pormenorizadamente 
e todos os presentes repetiam em coro os nomes estranhos que se lhes 
dizia. O paquiderme do Nilo, com seu rosto feio e com o seu nome ridícu
lo de “ hipopótamo” , provocava muita alegria, assim como o rinoceronte e 
os macacos grandes, orang-utan (sic.) e  gorila. Quando terminamos o li
vro, pediam: “Mostre a grande ‘mukáua’50, mostre a pequena ‘mukáua’, 
toque a corneta!". Mandu comandava e eu obedecia. Eu lhes explicava a 
minha espingarda de caça com os grandes e pesados cartuchos, disparei 
seis tiros em seguida, um depois do outro, de revólver, diante da casa e as 
mulheres gritaram. Eu lhes tocava a buzina de caçador, mostrava-lhes o 
relógio, o tique-taque que está acordado de dia e de noite. E finalmente 
mostrava a fita métrica que por si mesma se recolhia na sua caixinha, 
fazendo um barulhinho. Demonstrei-lhes até a câmera fotográfica e es
tranhei como eles rapidamente mostraram sua compreensão. Logo eles 
reconheciam a imagem invertida no vidro fosco. Quem não podia mais 
ser afastado de por debaixo do pano preto erâ o Mandú. Ele mostrava 
uma alegria inferi til, quando via no vidro fosco passar um menino ou um 
cachorro correndo. Na hora de tirar retrato, ele me ajudava excelente
mente, como assistente, trazia pessoas para serem fotografadas e, com 
algumas palavras enérgicas e uns empurrões amigáveis, fazia-as tomar a 

Aiar̂ De- posição certa. Também à noitinha, quando eu revelava as chapas debaixo 
uwm.Qf. da tenda preta, eu tinha sempre um público grato, que durante o meu 
.cago, co- r̂a ,̂aij10 misterioso ousava conversar apenas sussurrando. Cada chapa 

pronta que eu trazia para fora era devidamente apreciada com gargalha
das e a imagem negativa era na maioria das vezes imediatamente identificada.

Apesar do seu entusiasmo por todas essas novidades inauditas, os indígenas comportavam- 
se muito mais urbanamente do que os nossos habitantes das cidades grandes, em condições 
semelhantes. Não havia empurrões, nenhuma briga feia perturbava o aconchego. Tudo corria segundo 
certa ordem e regradamente. Os objetos iam de mão em mão e voltavam a mim pelo mesmo caminho. 
Mesmo quando o primeiro recebedor já se tinha afastado, eles corriam atrás dele para lhe entregar o 
objeto, afim de que ele o colocasse em minhas mãos.

Mesmo nas refeições comunitárias ou no trato com os hóspedes na maloca estranha, observei 
com meu agrado essa concórdia. Nunca vi nas minhas viagens algo contrário. Cada petisco que eu 
dava aos meus remadores, eles o  repartiam entre si, como irmãos.

Quando estavam olhando ou escutando, estes indígenas preferiam encostar-se um ao outro, 
colocando o braço ao redor do pescoço do outro, ou se acocoravam três ou quatro, um atrás do outro, 
abraçando com as mãos o pescoço de quem lhe estava em frente.

39. Uána. Bastões de am 
a dança, dos Káua. Ri' 
positados em Fiel 
Natural History em C 
leção de Kcch-Grünb

90 mukáua = arma de fogo, na Língua Geral,
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Os meninos, já desde pequenos, de 5 ou 6 anos de 
idade, usavam a faixa nas pudendas. A corda que cingia as 
ancas estava tão apertada que para alguns tinha produzido 
cicatrizes. Os homens não eliminavam os pentelhos, mas os 
ralos cabelos da barba eles os arrancavam, usando pequenos 
espelhos. As crianças em geral já tinham dentes estragados, 
e isto talvez possa ser atribuído ao consumo de muita 
mandioca, cujos restos perm anecem  entre os dentes, 
fermentam lá e destroem seu esmalte. As pequenas crianças 
do Mandú tinham cabelos de cor marrom que brilhavam 
avermelhados, quando estavam iluminados pelo sol. Este feto 
estranho eu o já tinha observado em um jovem Ipéka-tapuyo, 
que nos acompanhara desde Tunuhy ate à boca do Aiary.

Também em Cururú-cuára havia algumas pessoas 
afetadas pelo purupurú. O corpo inteiro estava coberto com 
manchas pretas e brancas, que mais intensamente se locali
zavam nas mãos e nos pés. Se as manchas brancas represen
tam o estágio inicial da enfermidade, ou se há duas espécies a 
serem distinguidas, como os indígenas afirmam, um purupurú 
branco e um purupurú preto, onde se acrescentaria ainda um 
puruprurú vermelho, não posso dar nenhuma informação cer- 40. Káua, com começo da doença d» purupurú. río  

ta, porque a origem e a natureza da doença espalhada sobre Aiary' 
uma grande parte da América do Sul, ainda estão situados na
escuridão. Como quer que seja, eu encontrei entre pessoas jovens, onde a doença estava apenas 
começando, somente manchas brancas com margens dentadas (Fig. 40). Estas aumentam continua
mente, reúnem-se e segregam uma crosta, a qual, se for misturada com alimento, deve transmitir a 
doença. O pajé e sua mulher em certas partes do corpo estavam pretos como mouros, e noutras mais 
claros que eu. As partes pretas, apalpando, parecem duras e ásperas, as brancas são lisas e um pouco 
rugosas e têm o aspecto de cicatrizes de queimaduras (Fig. 41 na pág. 39). Uma mulher trouxe-me 
seu filho, um menino de uns 12 anos, para ser curado. Esta nojenta doença tinha lhe formado formas 
de úlceras no corpo. Purupurú parece ser hereditário, mas se manifesta com certa idade. O pajé tinha 
três encantadoras criancinhas, bem formadas e aparentemente totalmente sadias. Parece que purupurú 
não tem nenhuma influência no senso de bem-estar geral. Os indígenas não conheciam nenhum 
meio de cura. A causa desta doença poderia ser atribuída à localidade e ao modo de vida, mas os 
indígenas consideram como sua causa o consumo de certos peixes, por exemplo pírarára. Não é 
impossível que ele tenha certa influência no surgimento do purupurú, porque a gordura deste peixe 
parece ter poder especial para mudar a pigmentação. Ao arara vermelho amansado os indígenas 
arrancam as penas verdes na inserção das asas e ungem as feridas com a gordura de pirarára ou de 
um certo sapo. As novas penas que renascem tornam-se de belíssima cor amarela-alaranjada e con
servam essa cor para sempre, mesmo se depois mudem de penas por várias vezes, porque os indíge
nas de vez em quando lhes arrancam tais penas, para usá-las na confecção de adornos para a dança.

Crianças pequenas que se arrastam no pó da terra ou nas cinzas do forno sofriam de olhos. 
Seus pais me consultaram freqüentemente como médico oculista. Eu lhes dava o “colírio de Dr. 
Romershausen” da minha fermácia portátil, que me tinha aliviado em uma inflamação ocular depois 
da noite de chuva na boca do Aiary. Como Antonio informava os indígenas sobre todas as coisas, deu- 
lhes também a notícia sobre este remédio miraculoso.

Também o chefe solicitava de bom grado a minha ajuda médica. Uma vez ele tinha uma 
bochecha inchada e dor de dentes. Noutra vez, era palpitação forte do coração e enjôo geral por ter



Acervo
— //\C I S A Theodor Koch-Grünberg - 39

bebido muito kaxirí. Como remédio universal eu lhe dava um “Amargo de Angostura” , o qual não lhe 
causava mal, mas como parece não lhe tirava as penas, porque ele voltava sempre.

Um dia, eu tive um acidente cômico com o meu leal Inspetor Antonio. Na nossa barraca 
miserável eu bati fortemente a minha cabeça e o buraco sangrava fortemente. Seguindo minhas 
informações, Mandú lavou a ferida derramou nela o pó de iodofórmio. Brincando, derramei na mão 
de Antonio um pouco desse pó com cheiro acre. De repente, ele se assustou muito, correu para a 
mata e não apareceu mais por algum tempo. Quando ele voltou, contou para mim que “ o veneno lhe 
tinha causado “kaká” horríveis” 51. Para reparação dessa travessura borrifei os meus três rapazes 
com patchuli e eles ficaram perfumados como uma loja de perfumes. Logo, Antonio, o piedoso cris
tão, pediu-me um frasquinho destes, para se ungir na festa do seu padroeiro protetor.

41. Mulher Siusf, afelada pela doença de purupurú. Rio AiarJ.

51 kaká, na Língua Geral: diarréia; kaká piránga = diarréia vermelha -  disenteria de sangue.
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