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Lendas, mitos, tradi~oes, fábulas e estórias dos índios do Es
tado do Amazonas e dos Territórios de Roraima e Rondónia, 
distribuídos por suas cinco áreas culturais encontraJTh-se reuni
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MORONGU!TA ... 

Um Decameron Indígena 

- obra de ciencia .e poesia que se deve a pesquisa paciente 
. pertinaz e amorosa do etnólogo 

.. 
Nunes Pereira 

•. 

Este livro estuda, também em capítulos · especiais, a fauna e a 
flora, o relevo e· o clima, a economía e a ecología, os antece
dentes da conquista e a situa9áo atual dos índios amazónicos. 
Fruto de 40 anos de rigorosa pesquisa, MORONGUgTÁ é 
ainda um livro romantico, heróico, f escenino, sarcástico bur
lesco e lírico, um Decam.eron cheio de riqueza erótica e do 
encanto da cultura indígena brasileira. 

Este livro foi editado em convenio com o Instituto Na
cional do Livro / MEC, que reservou urna parte desta tira".' , 
gem para distribui~ao a sua rede de bibliotecas em todo 
o território nacional. 
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UM rtrvRo DE 
ESTóRIAS 
ENéANTADAS 

N um dos momentos mais turvos da vida 
<leste País, eis um acontecimento lumino• 
so. Luminoso e sério, e cheio de amor: 
Moronguétá. Um livro de estórias en
cantadas. Estórias inventadas e contadas, 
através de séculos, pelos índios do Ama
zonas, recolhidas diretamente . por um ho · 
mem que, varando verdes e águas, consa
grou quarenta anos de sua vida para rea
lizar, com paciencia e paixao, esta obra des
tinada a permanecer viva no tempo, pela 
sua alta importancia cultural e também 
pela f or&a de sua beleza. 

Moronguétá, ciencia e magia. Livro em 
que viajam, em fraternal harmonia, a poe
sia e a ciencia. A ciencia vai por conta da 
sabedoria do autor : mestre Nunes Pereira, 
nome que aprendi a querer bem· desde me
nino, quando já o seu trabalho entre os 
índios e até a sua própria e mansa figura, 
ganhavam na ternura dos nossos barran
cos, os contornos de urna estranha lenda. 
Nunes Pereira, veterinário viajando a ser
vi90 do Ministério da Agricultura para es· 
tudar a fauna silvestre e aquática do Ama
zonas, de repente, dominado pelo fasCÍ·· 
nio da imagina9ao indígena, dedicou-se in
teiro aos caminhos da antropología. Auto
didata, a falta na época de cursos univer·· 
sitários especializados, o antigo ictiologista 
se fez mestre na ciencia do homem, prÍn· 
cipalmente na ciencia da ra9a. E a verd3· 
de é que se os anteriores livros seus, todos 
sobre assuntos da Amazonia, já atraíram 
a aten9ao e o respeito dos modernos cien
tistas estrangeiros, Metraux e Levy Straus'i 
por exemplo; se os seus outros trabalhos já 
inscreveram o seu nome no Handbook o/ 
Ethnology, - com este admirável Mo
ronguetá, N unes Pereira conquista - rio 
crescido se f azendo em mar e simplesmente 
- um lugar entre os maiores da Etnologia 
Brasileira. 

• 
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U m Decameron Indígena 
. ' 

M. CAVALCANTI PROEN~A 

Nunes Pereira pertence aquele pequeno grupo de pes ... 
soas que, no Brasit pensa nos indios, sinal identificador de 
um extraviado idealismo, nestas horas de auto-suficiente 
tecnología, com certas reacionárias tendencias a tecnocracia. 

Essa marca de idealismo é característica na sua inteli
géncia e na sua obra, onde se colocam, lado a lado, a pes
quisa desinteressada, feíta · pelo humaníssimo desejo de ca... 
nhecer, a. divulgafáo da vida e sabedoria ·de cientistas que 
náo chegaram até ao povo, com·o Alµandre Rodrigues Fer-
reira e Curt Nimuendaju. ' 

Alexandre Rodrigues Ferre ira f oi um naturalista baiano, 
estudante em Portugal, como outros brasileiros, na U niver
sidade de Coimbra, do tempo da colonia, em pleno reinado 
de D. Maria l, e, posteriormente, despachado para o Brasil, 
por indicaf áo de Vandelli, a f im de estu~ar os recursos na-
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turais da Amazónia e, além dessa área, as jazidas de miné.
ríos de Cuiabá. 

Ganhou com seus estudos e viagens o justo cognome de 
Humboldt brasileiro e acabou casando-se, em Belém do Gráo 
Pará, com a filha do seu correspondente, "Capitáo Luís Pe
reiFa da Cunha, que se dizia empobrecido pelos extraordi-
nários gastos a que o forrara a remessa a Lisboa das amos
tras colhidas pela expediráo". 

O governo, surdo como sempre, náo pagava, e, naqu.e .. 
la apertura, até o dote da fil ha f ora atingido. 

O naturalista, porém., ante o que lhe f ora exposto, re
trucara ao futuro sogro: "l sto náo servirá de embararo a seu 
casamento. Bu serei quem recebe sua filha por mulher." 

E tais palavras foram ditas num remoto dia do ano 
1792. 

O outro cientista é alemáo da Turíngia, Curt Unkel, de 
onde vem ao Brasil . 

Vive com os índios Apapocuva .. guarani, no sertáo 
paulista, e deles recebe, segundo um rito tribal, o nom.e Ni .. 
muenda ju, . que adota e passa a firmar com ele os seus tra .. 
balhos. Porque, o nome imposto desta maneira, tem para o 
guaraní um significado superior. 

E para ele, também, alemáo tornado índio. 
Esse cientista, que acabou trágica e misteriosamente em 

terras dos Tucuna, no río Solimóes, tem renome universal, 
dado o valor e extensáo de sua obra, ·e raros a conhecem 
em nosso País. 

Mas Nunes Pereira andou, ainda, com outro etnógrafo, 
agora transformado em ossada, posta numa urna, ora erran
te, ora abandonada. 

Chamava-se Theodor Koch Grünberg, sendo natural de 
Stuttgart, no sul da Alemanha, de cujo museu era diretor. 

Viveu entre os índios da Amazónia Brasiieira e, igual.
mente, entre outros dos países vizinhos, várias e demoradas 
vezes, sendo que, só no vale do rio Negro, dois longos anos. 

Fazendo parte, de agosto de 1924 a junho de 1925, da 
expedifáO chefiada pelo geógrafo Hamilton Rice, que estudou 
o río Branco, o rio Uraricuera e a Serra do Parima, morreu 
de malária na fazenda Vista Alegre, abaixo dCJ porto de Ca
racaraí, isto é,· na segunda seráo do primeiro río citado. 

Repousava ali, em túmulo ck mármore róseo e negro, ho ... 
menagem de Hamilton Rice, quando, por sugestáo do escri
tor Luís da Cámara Cascudo a Federafáo das Academias Bra
sileiras, lhe mandaram os despojos para a Academia Ama
zonense de Letras. · 

Chegando a Manaus, entre os Ó<Íios e misérias da últi
ma guerra, por pouco se náo perdeu a caixa que os conÚnha, 
pois foi parar no depósito de espólios da Chefatura de Po-
lícia Civil. . 

Ali os localizou, porém, o Dr. Geraldo Pinheiro ( entáo 
jovem repórter da impre·nsa locl!-1), levando o fato ao conhe- · 
cim2nto do Desembargador André Araújo. Presidente do 
l nstituto de Etnograf ia e Sociología do Amazonas. 

Providenciada a necessária ide.ntif icafáo, foram os des- . 
pojos de Koch Grünberg acomodados numa urna. feíta de 
m.adeira de lei, e entregues a Nunes Per.eira, qu.e consigo os 
manteve cerca de trés anos. até que, deixando Ma.naus. os 
entr~gou ao Dr. Leopoldo Amorim da Silva Neces, Gover
nador do Estado do Amazonas. · 

Ess.es despojos ilustres jazem hoje. ignorados entre nós 
como a obra do grande cientista alemáo, no cemitério públi;. 
co de M anaus, num túmulo modesto. grafas a iniciativa de 
Ernest Faber, alemáo. tarribém ele, e seu admirador. 

_Pois este Koch Grünberg. em menino. chorou diante ck 
um quadro que representava o viajante /ules Nicolas Cré-
vaux morrendo as máos dos índios do Chaco. 

Mais tarde, quando viu que os indios eram sacrificados 
em choques interétnicos semelhantes · ele "clamou e pro
testou"". 

Pelas admiraróes de Nunes Pereira podemos. indireta
mente. gr.upar os seus modelos. aos quais busca imitar no seu 
apego -aos índios da Amazónia, cu jos mitos e lendas coligiu 
e conientou com prof iciéncia. 

E já é tempo de apresentá .. lo, segundo as boas normas 
do género, para satisfa~áo de leitores mais curiosos e me
tódicos. 

Nunes Pereira nasceu em Sáo Luís do Maranháo, a 26 
de junho de 1893. 

Estudou em Belém. Niterói e Rio de !aneiro. 
' 
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Mas. o que tem importáncia para nós. é a sua formafáo 
de biologista. quando estudou veterinária sob a diref áo de 
Paulo Parreiras H orta. micologista de renome. auxiliado por 
um grupo de colegas do valor de Arthur Moses. Herbert Pe
reira. Aleixo de Vasconcelos e Charles Conreur. 

Inquieto. como ainda hoje. fez jornalismo. pendeu oara 
a literatura, porém nenhum desse.s atalhos conseguiu de;viá
lo da biologia. interessado sempre nos estudos de botánica, 
zool.ogia e, em principal, nos de etnografía e etnologia, aos 
quais se prendeu pelo encanto das efabulafóes que foi c0 ... 

lhendo em incontáveis viagens e vários convívios com os 
nossos indios. 

Para isso. é claro, Nunes Pereira andou rio-abaixo rio
acima. enchendo os olhos de paisagens e os ouvidos de ~itos, 
lc~das. eA es~órias, Amazónia a fora. Depois. teve paciéncia 
e inteligencia. para conferir anotafó.es próprias com observa
fóes de naturalistas. etnógrafos. antropólogos e sociólogos 
que, ant~s dele. tivessem visitado a regiáo ou escrito sobre te
mas relacionados com suas pesquisas. E é impressionante o 
material bibliográfico compulsado e discutido. 

Neste ponto. desejo rea/far que náo tenho competén
cia específica para julgar grande parte dos assuntos estada.
dos neste livro. mas. a avaliar pelo tratamento dado aque
le~ sobre os quais posso dar opiniáo, sinto ... me a vontade para 
afirmar que a honestidad e intelectual e o espirito científico 
com que f oi escrito conf erem grande importáncia ao traba
lho de Nunes Pereira, de vez que, em ciéncia, o mais impor
tante náo é a verdade em si, mas a maneira de acercar .. se 
dela. 

A colef áo de narrativas colhidas e anotadas eruditamen ... 
t~ ~lo a.u~or é precedida de um estudo f isiográf ico do terri ... 
torio. das area~ de cultura percorridas. Ao conjunto Nunes 
Pereira denominou Moronguetá, definindo .. o como um De ... 
cameron indígena. 

Este nome indígena, tao sonoro. merece um pouco de 
conversa. 

M?RONGUET Á: Primeiro a memória convoca a forma 
guara ni monguetá, .. que significa conversa e, como já dizia 
o padre Montoya, Lengua guaraní o mais bien tupi", damos 

um passeio pelos dicionários, sem preocupaf áo de maior mon ... 
ta. Ver apenas. · 

Comefando pelo próprio e citado padre encontramos 
conversafáo - nhomonguetá, o diálogo . - anhomonguetá: 
e depois o porang ou morang significando bel o. f oiimafáo 
agradável. 

No Dicionário Portugues Brasiliano de 17 4 5 e re.editado 
por Plínio Airosa, conversa. é claro. se chama "prática" e é 
Monguetá~aba e praticar é jemonguetá. O bonito continua 
poranga e é bom registrar. para meditafáo. por.anga ... eté, coisa 
realmente bela e poranga ... nheenga - palavras cheias de 
úeleza. 

Também se vé. em Gonfalves Días, a prática - Mon ... 
guetá ~aba e porang - formoso. 

Martius, no Glossaria, registrou, por sua vez, nhe mon
guetá como conversar, porang - bonito. 

E. finalmente, Strade1li registra o purunguetaua como 
conversar. 

Se a gente aproximar porandub - história; a equiva
léncia entre ( p) ( m) como bilabiais, a existéncia do fo nema· 
( mb), f ica bem cómpreensível poronguetá e moronguetá e 
uma pronúncia ditongada. 

MoRANGUETÁ e MORONGUETÁ. Exercícios de trapézio, hi ... 
póteses pelo prazer de sugerí-las. 

E, com rela~áo ao subtítulo desta obra posso me permi.
tir um comentário. 

Nunes Perei-ra tev.e a coragem de náo escrever Deca- . 
merao, conforme aconselham os manuais, forma qua se culi
nária para designar a fina arte de contar. 

Quern reparou, ainda, que, em · Atenas. jamais haveria 
concursos de música e poesía num recinto cu jo nom.e f osse 
pronu(Zciado Odeao? · 

Louve .. se . o titulo da .obra e D súbtítulo que o autor pre.• 
servou da humilhante desinéncia. S ·mesmo um Decameron. 
No mais poderia repetir Boccaccio. ao terminar: Nobilissimi 
giovani, a -conzolazioni delle quali io a cosi lunga fatica messo 
misono ..• 

Além disso o subtitulo vem. náo só da cole,áo de narra· 
dores. em jornadas que sáo as excursóes do autor. mas, tam-
bém. da liberdade de certos temas e linguagem próptia de 
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uma gente que náo chegou ao requinte de velar com euf e
mismo a animalidade do sexo. 

A importáncia da coletánea está em que tem, de si mes
ma, elementos para um estudo comparativo do material apre
sentado e outros registros, permitindo identificar analogias 
e parentescos reveladores de contatos e até de aculturafóes. 
Aproximafóes e afastamentos entre as narrativas heróicas, 
etiológicas ou lendárias, e até fábulas e contos humorísticos, 
constitW!m material importante para o estudo do homem e sua 
evolufáo mental na face da terra. 

E, se o seu personagem Poromina Minare ou Porono
minare aparece, no mesmo plano mitológico ·em que· se .en
contra, por exe.mplo o Macunaíma, que Mário de Andrade 
nos revelou, tomando-o da companhia de Koch Grünberg, 
eu pode ria pór-lhe a figura ao lado de outros heróis-de-cul
tura, represen.tativos dé(l. literatura orai; de outros povos e de 
outras áreas. · 

O seu Baíra e suas Experiencias recebe citaráo especial 
e elogiosa de Claude Levy Strauss, no seu recente (1964) Le 
c.ru et le cuit, onde transcreve a Zenda sobre a coloraráo da 
plumagem das aves, compar~ndo,.,a com outra coletada por 
Murphy 0 Quain entre os indios Mundurucu do vale do río 
Tapajós, no Estado do Pará. 

E, ainda, voltando-me para o Grande Devasso, que é 
Poronominare, poderia campará-lo a um outro herói. 

Le Fripon Divin, por exemplo, pode ser aqui lembrado 
como herói de que se aproximam vários personagens das 
11arrativas colhidas por Nunes Pereira~ náo, é claro, por ele,., 
mentos de identidade mas de analogías muito evidentes. 

E aqui se lembra este volume, publicado em 1958, pelos 
énsaios que lhe dao corpo, assinados por C. G. /ung, Charles 
Kerényi e ·Paul Radin, salientando a importáncia do mito sob 
diferentes aspectos. 

Considerado um speculum imaginations arcaico, Paul 
Radin o caracteriza .como uma tentativa do homem para re,., 
solver seus problemas interiores e exteriores, torná-ndo-o com,., 
preensível ·e significativo na sua especificafáo de mito. 

Enquanto Paul Radin nos of e rece todo o ciclo de W akd-· 
junkaga ·ou Le Fripon Divin (Wakdjunkaga é designado 
assim pelos indios Winnebagos da América do· Norte, signi-

f icando-lhe o nome aquele que prega pe~as, celui-qui-joue ... 
des-tours é niaterial desses indios do médio Wisconsin e de 
Nebraska-Oriental, falando a língua dos Sioux), Cesáreo de 
Arrru!llada recolheu, entre os indios Pemon, algumas narra.
tivas, dentro da mes~a linha que vou acentuando, e que sáo 
aparentadas ou, as vezes, repetidas dos mitos colhídos por 
Koch Grünberg entre os indios Taulipangue e Arecuná, do 
Território F cderal de Roraima, da Venezuela e da Guia
na. . . que f oi dos ingleses. 

Os indios Pemon habitam a regiáo em que se limitam . 
os países citados e o Brasil. 

. Como se ve, náo obstante tu(lo o que adiantei acima, 
náo é a qui o local, nem o pr.ef aciador o mais indicado, para 
fazer o estudo_ minucioso desse material, sua crítica e sua 
louvafáO, material recolhido com extrema dedica~áo por 
Nunes Per:eira. 

· Se bem que nas suas linhas mais amplas, se possa ter 
como universal uma def inifáo mu_ito genérica do herói, náo 
podemos deixar sem registro a opiniáo . cientificamente justa . 
de Egon Schaden: "Desde que cada cultura é um fenómeno· 
único, · com sua configurafáo peculiar, decorrente da conste
lafáo de numerosos fatores, ·a .figura do herói se torna com.
pre.ensível somente em funfáo do contexto cultural em que 
está integrada". · 

Feita. pois, com as palavras do etnógrafo, as devidas 
ressalvas, quero dize·r que as comparafóes algumas vezes tra.
tadas realizam paralelos, de um ponto de vista muito geral, 
em que heróis homéricos e heróis-tribais podem ser postos lado · 
a lado, sem que algum ingenuo conclua que a Zenda indígena 
chegou a Grécia ou que os casos da ILÍADA e da ODISSÉIA te .. 
nham desembarcado na América, pela transmissáo oral. 

Está bem visto o exagero que pus no final do parágrafo 
anterior, buscando na caricatura a énf ase dese jada. Entre-
tanto, prevenidos os riscos do extravío, o exame comparativo 
desse vasto material recolhido por Nunes Pereira será da 
maior importáncia e fértil em resultados científicos. 

Assim o fez Theodor Koch Grünberg no .estudo Mitos e 

Lendas dos Indios Taulipangue e Arecuná, e também, Paul 
Ehrenreich em rela~ao aos mitos e lendas dos indios sul
americanos. 
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A validade desses estudos indígenas, para o Brasil em 
particular, já tem sido demonstrada em vários trabalhos que 
explicam certos fatos e ocorrencias de nossa história pela in.
terpretarao de mitos ou crenras autóctones. Aí está o caso 
de Cortez em quem os nativos reconheceram a representafáO 
de Quetzal Kual, que, segundo a tradiráo, deveria voltar um 
dia; Maire--Monan, espécie de Noé tupi--guarani. foi re·conhe.
cido nos franceses, mair para os nossos indios. 

Náo esquecer, também. o matriarcado que já tem sido. 
e com razáo, identificado como um dos fatores do sucesso dos 
paulistas nas entradas e bandeiras. 

'' Se. aquí. estou a alinhar as tazóes que dáo valor ao 
livro. do ponto de vista científico, náo menos importante 
seráo as anotaróes de ordem naturalística e etnográfica. que 
só uma persist~nte dedicafáo, em muitos anos de trabalho. 
tornaría possível coletar. 

Ao lado da pesquisa original constituem o que deno ... 
- minarei o. testemunho da erudifáo científica numerosa e qua ... 

litativa. 

A leitor comum o livro. escrito sem mistérios nem her ... 
metismos, prestará O grande serVÍfO de instruir sem canS8fO, 
pois. sempre que possível, as informafoes científicas vem 
acomp·anhadas do nome vulgar ou de notas esclarecedoras. 

As narrativas. em estado de pureza. tem, além de outros. 
o atrativo do tratamento inédito: assuntos para adultos vis ... 
tos e contados sob ángulos infantis. até com inesperadas in.
tromissóes ingenuas. De onde o seu encanto. 

Tive a honra de ler este trabalho. ainda no original. para 
escrever esta apresentaráo. Conf esso, honestamente. a minha 
expectativa em receber um exemplar impresso para releitura 
sossegada. _em que possa de novo deliciar.-me com as . narra.
tivas e fixar melhor os. ensinamentos dos comentários e notas. 

V aleu a pena esperar . qu.e a paciencia e dedicafao de 
Nunes Pereira dessem por terminado este longo e proveitoso 
estudo. táo comentado durante 0$ longos anos de sua re(Ú!fáO. 
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RelaJo o que vi e ouvi e aquilo que al
. guém deu de si. 

ANTONIO VIEIRA 

E inexato que a primeira atividade men
tal do homem f osse suscito da pelas ne·· 
c~ssidodes materiais da existencia; .ao 
revés, aquela atividade recebeu o seu pri
me·iro impulso dos criafóes da imaginu
~iío, sonhos, mitos e legendas. 

ALBERTO TORRES 

.. 
O Decameron é a Biblia das mulheres. 

MÁXIMO GóRKl 
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lntrodu~ao 

' ·-

Durante mais de quaroota 
anos, desde o litoral atlantico as encostas guianenses, empreen
demos numerosas e acidentadas viagen6 através da Amazonia 
Brasileira e países limítrofes, lidando quotidianamente com os · 
habitantes das suas cidades, vilarejos, seringais, fazendas, cen-
tros de pesca e de extra~ao de madeiras e minérios. · 

O objetivo das nossas atividades, como Técnico do Minis
tério da Agricultura, a tanto nos obrigou, mas, justo é confes
sar, nós mesmos nisso muito nos comprazíamos, movidos por 
irresistível geotropismo, estimulados, sem dúvida, por for~as 
peculiares as nossas próprias origens. 

Naquelas viagens, em conseqüencia, teríamos de atingir as 
áreas onde o elemento humano preponderante ainda era o In
dio, num progressivo estado de acultura~áo, nos seus contatos 
et11obiológicos ou nas suas fric~óes, principalmente, entre va
queiros e extrativistas, sob a deficiente tutela das Missóes Reli-

, 
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giosas _e a precá~ia assistcncia dos funcionários do Servirn de 
Prote~ao aos Indios. ~"' 

. :E: claro que, desde logo, esse personagem polarizou o nosso 
t~teresse e a nossa simpatía, porque, como Franz Boas n 1 -viamos " · . . . , e e nao 0 inagico, o pnrmtivo ou o pré-'Jógico mas um homen1 
urna m~lher, urna crian~a "of the same way ~f tbinking feeHng 
and achng as man, woman or child in our own society';.1 

Com su~ másc:_ar~ desconfiada, sorridente ou agressiva, 
c?~forme a Circunstan~1~, ele era um enquadrado no martiro
logio ou na morte czv1l que, a partir do Descobrimento do 
Novo ~und. do, envolveu a popula~ao autóctone desvirilizando-a 
escrav1zan o-a, assassinando-a. ' ' 

E, t~ndo-o como guia ou remador, em nossas viagens semf re manhvemos por ele o mesmo entusiasmo, curiosidade ~ des
umbr~~ento dos aventureiros, navegadores soldados estad' -
tas~ med1cos, poetas e ~issionários que, com '1arga ante;ioridaJ! 
eshveram frente . a frente da Amazónz~" B ·z . . ' 

., .ui rasz ezra, visto esta re-
pres~n ta~. para - nos, como nenhuma outra regiao do Universo 
;~~~r~. zmensao plural da vida, a que se refere E. Anderso~ 

Ora, a E!~ologia Brasileira - como a de outro país ual
quer das Amencas - muito ficou devendo aqueles · · ~ 
em obser - e d . . p1one1ros 
,· " ya~o s e epo1mentos, revelados ao Governo do Bra~ 
s11 Colonia e ao Gove.rno ·da Província do Gra-0 p " b s · ' · · · ara em as-
1m a~ pnnc1p~1~s metrópoles da Europa, interessadas , . la vida 

matenal e esp1ntual dos nossos silvícolas pelas . pe 
r · d t . · ' nquezas natu-a1s as err~s que t1nham por pátria. 

Coml ta1s escritos - mais aparelhados intelectualmente do 
que os ~o dados e marujos de Colombo e Cabral de Vespucci e 
Magalh.aes, de Orellana e Pinzón, senhores de '~novos "t d . 
de ma~1nhar., pelo Atlanticc" ~ na expressao de Zeferino ~n~i~~ 
Mu;~o ~essairam os mis::,ionários e capeláes, vindos ao Novo 

Muito emb~ra de modo i~genuo e fantasista, um bom nú
m~ro del~s focah;-ou . problemas peculiares aquelas terras ( com 
~e ;"as' e ag~a~ m1stenosas) ou apontou a etnólogos, zoólogos e 

o an1cos vm ouros, aspectos da sua fauna e da sua flora, além 

1 · · · e o mesmo modo de p n · . 
ou crian~a em nossa própria s~c;:J~ds:~t1r e agir como homem, mulher 
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aos hábitos, usos e costumes das na~5es, ditas selvagens, ali 
vivendo. 

Semelhante contribui~ao, quer se trate do México, do 
Peru, do Chile, da Bolívia, da Colombia, do Equador, da Argen
tina, do Paraguai, e da , Venezuela, qucr se trate de urna das 
mais remotas e opulentas regioes do Brasil, a A1110zónia Brasi
leira, foi considerada inestimável ontem, e ainda o é boje, con
quanto seus autores fossem apontados como faltos de critério 
científico de pesquisa, de orienta9ao metodológica, de especula~ 
90es de _ordem filosófica e metafísica . 

Para muitos sociólogos e historiadores, entretanto, eles te
riam falhado naque le empenho como na Conversao dos Gentios ... · 

Relativamente a falta de preparo científico, seria demasiado 
exigir, entao, pois a Ciencia - segundo Bertrand Russel -
se exercia dedutiva e nao indutivamente. Refere-se, evidente
mente, a Ciencia antiga, ·a que, vindo dos gregos, se estendeu 
pelo mundo europeu, donde procediam os missionários e os 
demais pioneiros. A Ciencia antiga nao era ainda - segundo 
o citado filósofo - como a Técnica "da importancia p.rática c;la 
Arte''; nao era também um poder de "manipular a natureza". 
E o homem de ciencia nao . era suficientemente "cuidadoso, 
cauteloso, minucioso, empírico em suas conclusoes, pouco dis
posto a generaliza~5es, que nao· aceita urna doutrina só porque 
é boa, simétrica, sintética, senao que a examinará em seus de
talhes e aplica~5es." 

E, realmente, aqueles pioneiros longe estavam, com raras 
exce9oes, desse tipo de verdadeiro homem qe ciencia. O que 
·nos deixaram, como espectadores e participantes do Descobri
mento e Conquista das Américas, relacionado com as Antilhas, 
o México e a Nova Espanha, em sua maior por9ao de escritos, 
foi lido e consultado por nós, como lemos e consultamos o que, 
'no Sul do Brasil e na Amazonia, na mesma época histórica, lhes 
me.receu interesse. 

Daí achannos que o Prof. Dr. Herbert Baldus, em sua Bi
bliografia Crítica da Etnologla Brasileira, comemorativa do IV 
Centenário da Cidade . de Sao Paulo ( 19 54), salientou a con
tento a atua~áo inicial e subsidiária dos pioneiros referidos ali, 
tao diligentes quanto carecidos de form~ao científica, básica e 
objetiva. 
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, Mas . ca~ aqui o referi~-se, também, que, depois daquele 
pt;nodo h1stonco do Dcscobnmcnto do Novo Mundo entre os 
séculos XIX e XX, no Brasil como nos Estados Unidos se ve
rificou um fenomeno identico de atra9ao e trabalho de' dentis
tas e pesquisadores, estrangeiros ou ali nascidos estes sem es
pecializa9ao técnica de antropólogos e etnólogos. ' 

Visava~ todos, entretanto, a~ e~tudo das trib~s indígenas 
sob a ~ressao, deformadora ou aniquiladora, das capas sociais, 
que o sistema ?e coloniza9ao lhes havia imposto, primeiramente, 
e, logo a segurr, sob a pressao de outros fatores sociais e bioló
gicc;s, dete~inados pelos movimentos migratórios dos povos, ou 
ma1s dramatices do que os anteriores, tal o da explora9ao do 
homem pelo homem na sociedade moderna. A Amozónia Br'a
sfleira. o~ ~eve e~ seu· cenário natural e nos rumos do seu des
tino h1stonco; ah ombrearam, entreajudando-se, muitas vezes, e 
completando-se, quase sempre. E nós os lemes, do mesmo 

~ ~~o, e os. c~nsult~mos, ~onfo1:111e se e~id~ncia das notas e glos
sano, da b1bhograf1a aqu1 reunida, no 1ntu1to de facilitar a com
preensao desta obra. 

Cada u~ d.eles, nas mais diversas publica~óes, imitando 
os remotos p1one1ros~ expenderám conceitos noves, justos ou ab
su~dos, sobre o lnd10 e seus descendentes, visto que com ele 
~nvaram, tendo-o como guia, carregador, remador, ou, apenas, 
s1.mJ?l~s narrador do lendário e dos feitos mais importantes da 
h1stona de cada · tribo. 

E alguns deles, ontem - como, boje, o D·r. Richard Evans 
Schultes, botanico, da Universidade de Harvard ·nos Estados 
Uni.do~, - teriam chegado, certamente, a convic~ao de que o 
lnd1<;> nunca exerce.ria um ato de vingan9a sobre nós, por nos 
considerar um símbolo solitário do homem 'branca" escraviza
dor e assassino dos seus antepassados; que o Indio' precisa s~r 
tratad~, amavelm~n.t~, como um ser humano; que, dentro da sel
va,. o homel!l c1v1hzado, em alguns aspectos, ·é muitíssimo in-
fenor ao 1nd10 em seu meio nativo." · 

Ora, muitos séculos depois, nao só o Dr. Richard Evans 
Schultes, mas nós, também, exercendo identicas atividades nas 
brenhas amazónicas, encontraríamos no fndio um colaboracio
nista, acima e abaixo dos conceitos líricos de Ronsard das exal
ta96es filosóficas de Montaigne, das conclus5es soci~lógicas de 
Rousseau. 
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E como outro botanico, de alta reputa~ao científica, o Pa
dre Arbelaez, diante de objetos indígenas, "objetos humanos por 
um lado e selváticos por outro", sempre nos perguntamos: ''Por 
que, considerando-nos hom~ns civilizados, nao pos~uímos a c?m
preensao suficiente para .de1xar correr pelos seus le1tos natura1s a 
civiliza9ao dos outros? Por que chamamos inferior o que n~o 
compreendemos? Por que, ao fundar urna escola no Uaupés, 
damos mais importancia a realidades abstratas que ao ens~na
mento da arte manual, ao desenvolvimento das habilidades pro
digiosas des·sas maos, e deixamos atrofiar-se numa gera~ao o que, .. 
durante séculas de atividade, nela se havia adotado?" . 

Por que nao procuramos conhecer e amar, humanamente, · 
O Í NDIO? 

Autodidata - como os missionários a que aludimos aquí, e 
visto nao existir em nosso País, há quarenta e tantos anos passa
dos urna universidade com cátedras de Antropología (física, 
filo~ófica e cultural) , de Etnología e de Etnografia, de Soéiolo.
gia e de Psicología, de Lingüística e de Religiao, !orno~ l~va~o~ 
a interessar-nos pela literatura oral de algumas tnbos 1nd1genas 
do Estado do Amazonas, enquanto nos íamos familiarizando com 
as obras do Dr. Th.eodor Koch Grünberg e, muito tempo depois, 
a altura de 1940, privando da amizade de Curt Nimuendaju, em 
Belém do Pará, déle recebía.mos ensinament~s ou sugestóes qu~ 
um curso universitário nao nos havia proporcionado. E ~sse in
teresse visava, preferentemente, a obten9ao de respostas a fatos 
e problemas de Biología Geral e de Ecología Animal e Vegetal 
que íamos deparando em nossas viagens. 

Como nao se ignora - e o Prof. Dr. Hcrbert Baldus bcm o 
salientou, caracterizando os rumos, científicas e técnicos, da Et
nología Brasileira - o Dr. Theodor Koch Grünberg e Fritz 
Krause, dos Museus de Stuttgart e L.eipzig, respectivamente, 
com Curt Nimuendaju, sao os representantes modernos dessa 
ciencia que mais contribuíram, em nosso País, para a sua ex
pansao e nos legaram um monumental acervo de obras cujo va
lor ainda nenhum antropólogo técnico ultrapassou, só encontran
do rivais nas figuras de Martius, Ehrenreich e Karl von den Stei
nen, que os antecederam. 
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Interessados ~a _Geografia humana,. na Etnobiologia, consi
~rada o ~amo maI·S JOVem da Antropología; dedicados a Zoolo
g1a, ~spec~almente a um d<?S seus ramos mais importantes, que é 
a lct~olo~1a, no qu; respe1ta a Economia amazónica; atentos a 
valonza~ao da HILE~A~ com aspectos sociais e políticos tao mal 
caractenzados e def1n1dos como os seus aspectos físicos ( 0 que 
levou Charles Wagley, com urna equipe altamente categorizada a 
estudar-l~e o ~omem numa área simbólica, a vista de sua co:n
p1exa p~1~ol~g1a, da. extensao geográfica onde vive e rarefa~ao 

. d~m~ráf1c~ _IIDpress1onante); seduzidos pelo estudo das sobrevi
v~nc1as religiosas que descendentes de escravos africanos man
tero no ~o~te do Brasil, aquele interesse em coletar a literatura 
oral .d~ 1nd1genas da Amazonia se transformou numa absorvente 
amb1~ao. 

. . º!ª' gra~as a ela foi que, col tempo, obtivemos respostas 
ong1na1s e esclare~imentos preciosos, reclamados pelos fatos e 
problemas que mot1vavam as nossas viagens. 

E · isso nos veio através da simplicidade da sua urdidura 
do colo!ido das suas imagens, da pluralidade dos seus símbolos' 
da ~us1calida~e dos idiomas que a fantasía e a memória coletiv~ 
hav1a~ ~scolhido_ para a sua fixa~ao na órbita tribal, a fim de 
transm1ti-la depo1s, de gera~ao em gera~ao, para outros hori
zontes, como expressao vivaz de cultura. 

Nesta obra, embora de maneira parcial, estao latentes mui
t~s dos .r~s~ltados que a literatura oral dos indígenas da Amazó-
n1a Braslle1ra nos proporcionou. · 

A -raza o Durante as viagens em que coletamos os 
produtos expressivos da imagiua~ao indíge-

d na, através da ·sua literatura oral ou mito-e Uffi logia OU folclore descritivo, como (Ctendam 

tl'tuJo designá-la, nossa aten~ao registrou as mais 
curiosas e diferentes manifesta~óes da cha
mada sexualidade primitiva. 

e de Uffi Contornos e matizes de fatos, de acon
t~cimentos, d~ episódios reais ou imaginá

SUbtÍtulo nos, eram ah bastante demonstrativos da 
, unidade orgdnica que liga, de maneira in-

des~e.da~avel, numa sociedade indígena, o problema sexual, a 
fam1ha, o parentesco. 
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E essa verdade, desde 1908, já havia sido expressa por 
Bronislaw Malinowski em The sexual lif e of the savages irv the 
North-Western Melon;sia, e por Margaret Mead, em Coming of 
Age in Samoa ( 1949), quando es tuda os problem~ de~on:entes, 
entre crian9as e jovens entrados na puberdade, cu1as 1ntngas e 
jogos amorosos se desenrolam ~o~" as .folhas das palmeiras, com 
a cumplicidade da sombra e do s1lenc10, e quand~, noutra .obra, 
intitulada Growing in New Guinea (1930), anabsa as atitudes 
dos componentes da comunidade dos Manus, indo, no seu desen
volvimento psicossexual, dos brincos inocentes até ao bomosse
xualismo, (isto é, as perversóes entre indivíduos do mesmo sexo), 
tal qual nos ensina Bela Szekely, definindo-o como urna "anor
malidade qualitativa da sexualidade". 

Tais manifesta96es faziam parte · da vida quotidiana, vulgar 
ou heróica dos seres ( animais, pla:ntas, astros) e das figuras ' . . , 
humanas por nós encontradas ou com as qua1s conv1v1amos. 

Numerosas cria96es do instinto, da magia negra, da subo.r
dina9ao a totens, da linguagem excitante, elogiosa ou deprimente, 
da embriaguez com sucos fermentados de frutos e raízes, da mas
!igac;ao ou da absor~ao de afrodisíacos e alucinógenos, como o 
ipadu, o caapi e o paricá, da prática ou da frustra9ao do ato 
sexual, e, neste, da paixao amorosa, podiam ser confinados en
tre o masoquismo e o sadismo, entre os vícios mais abjetos e 
as mais nobres virtudes, em que sao férteis e se distinguem, 
paradoxalmente, tanto os pavos em plena decadencia cultural 
como os que atingiram o. vértice da sua evo1u~ao. 

Porque, ora essas cria~óes eram sombrias, tétricas, grotes
cas, lascivas, violenta~, brutais, croéis, ora eram luminosas, sua
ves, delicadas, tímidas, pueris, ingenuas, i:nocentes, difusas em 
indefinível lirismo. 

Aqui, urna sucessao de aventuras, de lances bufos, de episó
dios burlescos findava em drama, sangue, pranto, gritos e 
estertores de agonía; ma:s, acolá, urna sucessao de aventuras, de 
episódios macabros, de lances dramáticos, findava em comédia, 
burlas, remoques, chufas, facécias, pilhérias, logros, risos e gar .. 
gaJhadas. 

Esse comportamento· do lndio jovial, alegre, trefego, pilhé
rico, sarcástico, satírico, ao longo de sua vida quotidiana, está 
expres-so no entrecho das suas narrativas, de fundo real, histórico, 
alegó.rico ou fantástico, o que nos leva a situá-lo na mesma 
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tela de pro~ao psicológica em que J acob Burckhardt coloca 
os florentinos, em pleno Renascimento italiano, no ambiente in
telectual, administrativo, político e religioso do Século XIV, dentre 
eles se elevando ou rastejando, poetas, papas, reis, panfletárips, 
huf6es, jograis e famulos. Porque é naquele ambiente e naqueia 
época, veja-se, que o grande historiador entencku analisar as 
f ontes da burla e do sarcasmo. 

Bw"/a, be/fa, facezia, vocábulos sonoros da: língua italiana. 
eram de uso constante do povo de urna cidade como Floren~a 
"onde o genio borbulhava como um arroio". Representavam, 
n1ais que o sal e a pimenta, o condimento insubstituível da maio
ria das anedotas, das novelas, das pilhérias, dos truques, invec
tivas, motejos, ditérios, chufas, apelidos, mexericos, maledicen-
cias enfim. ' 

Consultando-se Fernando Palazzi ou Policarpo Petrocchi 
vamos encontrar, além de be/fa e facezia, baia, celia, giarda, 
corbellotura, scherno, irrisione. . . que será giocosa, pungente, 
amara, crudele, na complementa~áo do primeiro desses diciona
ristas italianos. 

Dizia-se do florentino, caracterizando-lhe a inteligencia e o 
uso da mesma, no que se relaciona com a espirituosidade e a ir
reverencia, que possuía "o olhar penetrante e a língua maligna". 

Dante e Petrarca, na análise a que nos estamos referindo, 
ficam lado a lado de Aretino, de Leáo X, do Imperador Car
los V, e, - como representantes do chiste fino (facezia) e das 
bufonerías - Arlotto e Gon:nella, ''per-sonalidades históricas, lo
calmente conhecidas e localmente condicionadas'', esclarece Ja
cob Burckhardt, em sua obra sobre a Cultura do Renascimento 
na Itália. 

Petrar.ca recorreria ao soneto para utilizar a burla: "Já nos 
fins do século XIV, escreve Burckhardt, nos encontramos com a 
burla, em forma de soneto, das amorosas querelas de Petrarca e 
com outras imita~oes em moda." 

Dante, ao deparar com os hipócritas, no Sexto Círculo 
(Canto XXIII, da Divina Comédia) poria um daqueles vocábu
los como rima, para escarnecer Catalano de Malavolti, Loderin
go degli Andaló .e Caifaz, nestes tercetos : 
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lo pensava cosi: "Questi per noi 
so no scherniti, con darmo e con beff a 
si /atta ch'assai credo che lor noi. 
Se l'ira sovra il mal voler f aggueff OI, 
ei ne verraniro dietro piu crudeli, 
che il cane a que/lo lievre ch'egli aceffa.''2 

O encontro de igual comportamento entre os indígenas, que 
nos contaram suas lendas, mitos, estórias e tradi~oes, intriga pelo 
contraste : os florentinos tinham o ambiente requintadamente 
culto da Floren~a; os indígenas,. em nosso país, notada
mente os da Amazonia, tinham o da Selva. Mas o riso é próprio 
do ser humano, qualquer que seja o seu nível cultural. E acon
tece que, até ali, os mesmos animais desfrutam do incompará
vel dom humano do riso: "o riso como vitalidade e como a pri
me ira linguagem do homem". E nao é preciso recorrer-se a 
Bergson para aquilatar a importancia de tal conceito . 

Cumpre-nos ressaltar, potém, que, tanto dentre as narrati-. 
vas dramáticas quanto dentre as cómicas, sarcásticas, jogralescas, 
eis que irrompe um gesto, urna atitude, um exemplo de alta dig
nidade humana, urna li~ao de incalculável nível moral, para a 
mocidade impetuosa, arrogante e libertina, para a velhice claudi
ca:nte, impotente e insensata. 

Assim, visto que o conteúrlo daquelas narrativas era ro
mantico, heróico, erótico, fescenino, escabroso, obsceno mes-
1no, e, igualmente, sarcástico, irónico, pilhérico, humorístico, bur
lesco - como nessa obra-p.rima da literatura florentina do sé
culo XIV que é Il Deca~rneron de Messer Giovanni Boccaccio -
entendemos, de princípio, dar a presente cole~ao de lendas, mitos, 
estórias, contos e tradi~€>es o título de DECAMERO'N INDÍGENA. 

2 "Por nossa causa foram esses diabos 
- pensei - escarnecidos . com tamanha 
mofa e injúria que os creio muito irados. 
Se a raiva a sua malqueren~a ganha 
eles virao atrás de nós, mais cruéis 
do que o cao contra a lebre que abocanha.'' 
(Tradu~ao do poeta· Martins Napoleao.) 
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Porque, sobrelevando as particularidades comuns a obra de 
Boccaccio e a nossa, havia a de - como no desenrolar das no
velas, cosi libere, onde a sociedade do IL DECAMERON (sete be1as 
jovens e tres rapazes apenas), no dizer de Francesco Frola, é 
freada por un sicuro senso moral.e - ocorrer identico freio mo
ral na estrutura das tribos indígenas que conhecemos, na Ama
zónia BrasUeira, conforme pode ser patenteado em muitas pe~as 
do seu lendário. 

É que Jurupari, como grande e impla.cável legislador, (se
gundo se le in La leggenda del Jurupary, de Ermanno Stradelli) 
Ihes havia imposto um Código moral, com terríveis penalidades. 
H'{Jhsam.keré é, segundo Brandao de Amorim, um conjunto de leis 
criadas por Jurupari, um arremedo desse Código, 

Como se ve, na busca do título e do subtítulo da pre
sente obra o que nos preocupou foi essa analogia de conteúdo, 
tao fácil de enco.ntrar na estrutu.ra monumental da obra em que 
Boccaccio, vindo de Paris para Floren~a, transformou suas no
velas, baseando-se na recorda~ao de la gaie science e sob a in
fluencia dos trouveres, conteurs e diseurs gauleses. 

Também nenhuma analogía de unidade poderia sugerir me
lhor aquele título, visto que, muito embora a obra de Giovanni 
Boccaccio "tenha urna aparencia fragmentária, isto é, a peculia
ridade dos argumentos de cada novela, nao é difícil encontrar 
ali os elementos de urna unidade .formal e organica ", conforme 
foi salientado por Umberto Renda. 

Acresce que, igualmente, nao· obstante a origem gaulesa das 
novelas do IL DEOAMERON, muitas foram trabalhadas segundo a 
sintaxe humanística de Boccaccio, sintaxe derivada do latim para 
a cria~ao de urna prosa ''d'oro e d'avorio, che sa diventare in al
cuni punti immateriale come l'aria; questa prosa che conosce 
tutti i tempe delle sinfonie, !'adagio e I'allegro e lo scherzo 
e tutti lor movimenti",~ no conceito de Francesco Frola. 

Mas o DECAMERON INDÍGENA jamais poderia ter aquela 
unidade, dentro dos seus aspectos fragmentários, porque estes, 
transmitidos por narradores de tribos indígenas, naturais de áreas 

a " . . . prosa de ouro e marfim que, em alguns ·pontos, sabe tornar-se 
imaterial como o ar; esta prosa que conhece todos os tempos da sin
fonía, o adágio e o alegro e o scherzo e todos os movimentos." 

JO 

culturais diversas, da Amazonia Brasileira, nao se expressavam 
numa língua de extraordinária for~a de coesao, como a italiana o 
tem, e posta por Giovanni Boccaccio a servi~o de seu estilo. 

:b verdade que lingüistas celebraram a beleza do tupi compa
rando-o ao grego de Homero e de :bsquilo, de Platáo e de Me
nandro, e foi, decerto, no trato dessa Jíngua, mais, talvez, do que 
no latim, que Boccaccio concebeu o seu estilo. 

Ora, o grego antigo chegou até nós tendo sofrido menos mo
difica<;oes que outra .língua antiga qualquer. 

O mesmo, porém, nao se deu com o tupi que, no Vale ama
zónico, pouco a pouco,. vai perdendo muitas das suas peculiari
dades, tais como as que Adaucto de Alencar Fernandes exalt~, 
classificando-a de "língua rica, sonor~, doce, de som baixo e be10 
como neinhuma outra.'' 

· O tupi moderno, com .u nome de nheengatu, está sendo es
quecido e mal falado, com mesclas de impurezas lingüísticas, 
apontadas por Curt Nimuendaju entre as popula<;oes indíg~nas e 
semicivilizadas dos vales do Madeira, Solimóes, Negro, nos do 
Estado do Amazonas, e no atual Território Federal de Roraima: 

Estudiosos da líbgua tupi, que a utilizaram para co1etar as 
suas lendas, mitos e tradi~6es entre os que ali ainda o falavam 
com as aludidas peculiaridades, f oram, principalmente, Barbos a 
Rodrigues, Pedro Luís Simpson, Antonio Brandao de Amorim, o 
Barao de Sant'Ana Ne.ry, Ermanno Stradelli e Dom Frederic~ 
Costa. Mas, um estudo comparativo do texto tupi daquelas len
das, mitos e tradi<;oes comprovará boje, a saciedade, como ali se 
alastrou a "corrutela geral nao só em pronúncia con10 em signi
ficados", aludida por Barbosa Rodrigues nos idos de 1887. 

Essa língua nao tem mais a unidade que os maiores tupi
nólogos apontaram, ao estudar-lhe a gramática e a extensao do 
seu domínio na costa e nos sertoes do Brasil; dela, entretanto, 
ainda nos utilizamos na coleta da maioria das lendas, mitos, tra
di<;oes, contos, estórias que constituem o nosso DECAMERON. 

V aleu-nos o conhecimento prático, a posse daquele "meio 
termo lingüístico" que os missionários utilizaram nos seus con- . 
tatos com os nativos do Brasil Colonia, conforme bem o escla
rcceu o Prof. J. Mattoso Camara Jr. na obra lntrodu~iio as Lín
guas Indígenas Brasileiras. 
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Grande auxílio, porém, nos foi dado por Olavo Soares, na
tural e morador do sítio Temeduaí, a margem direita do rio Ne
gro, no Estado do Amazonas. 

A ele <levemos - além das li~oes práticas e substanciais da 
língua geral, falada diariamente em sua casa e nos arredores -
urna versao para a mesma de todas as ''experiencias de Baíra", 
que aparecem, agora em portugues, na quarta parte de·sta obra. 

E foi com ele que revimos e retificamos o texto em nheen
gatu das lendas recolhidas por Antonio Brandao de Amorim, que 
pretendemos dar a estampa. 

Confrontando-se o texto que <levemos a Olavo Soares e o 
das lendas colhidas por Barbosa Rodrigues, Brandao de Amo
rim e Ermanno Stradelli fácil é verificar-se quanto·vem perdendo 
das suas peculiaridades semanticas a língua tupi ou nheengatu 
da Amaz.ónia Brasileira. 

Na escolha do título desta obra nos moveu, também, o 
exemplo de Leo Frobenius que, encontrando analogía de con
teúdo nas estórias recolhidas entre os povos africanos que estu
dou e as de Boccaccio, resolveu dar a urna sele~ao delas o títu
lo de Der Schwarz Decameron. 

Sao e·stórias de cavalaria e de amor, sagas de heróis do 
povo Sahel com'o Samba Kulung, Gossi, Sira Maga :Floro e Sam
ba Gana, contos e fábulas de Sa:nsani no v.entre da vaca, Somba e 
a filha de Niaka, um embusteiro e um espertalhao, animais que 
agem cpmo os homens e as mulheres, em aventuras de amor e 
proezas de astuciosos, de feiticeiros que manobram com pala
vras de encantamento e f ór~a·s mágicas. 

Leo Frobenius surpreendera, sem dúvida, naquelas estórias 
e cantos dos dialis, conhecedores da epopéia PUi dos antepassa
dos dos Sahel "habitantes das estepes entre o bordo do Saara 
e a grande sel~a do Níger," o mesmo conteúdo romantico, herói
co, erótico, fescenino, grotesco, escabroso, obsceno que Boc
caccio também encontrou entre as composi~oes dos trouveres e 
conteurs gauleses dos séculos XII e XIII e entre as suas recor
da~oes de poeta e cortesao, versado na mitología grega e nas in
trigas amorosas e mexericos de Floren~a. 
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Quatorze anos após a publica~ao do Der Schwarz Deca
meron, Leo Frobenius publicaria a obra VOLKSDICHTUNGEN AUS 

OBER GUINEA (Fabuleien dreier Volker, 1924). Esses povos se 
denominavam Bassari, Tim e Muntschi e sao deles as poesías, 
contos, estórias, lendas é fábulas que Frobenius coletou dire
tamen~. 

Ali personagens humanos e personagens do mundo animal 
amam, empenham-se em lutas heróicas e em aventuras escabro
sas, de acord.o com as suas características psicológicas. 

Aconteceu, porém, que, pouco a pouco, o plano da pre
sente obra de tal maneira nos entusiasmou que pensamos dar ao 
material folclórico por nós coletado a estrutura mais acorde com 
a sua riqueza, de legítimo espólio cultural indígena, onde sao 
inúm.eros os aspectos da própria N atureza amazonica, nos seus 

A • ~ 

excessos e nas suas carencias. 

Por essa .razao e muito embora continuássemos a admitir n 
analogía do seu conteúdo com o da obra de Giovanni Boccaccio, 
também entendemos que seria mais acertado dar-lhe a denomi
na~ao geral de MORONGUET Á - um sonoro título indígena, en
fim, suscetível de ser retido pela ·memória, a vista da sua ex
pressividade. 

Daí haver passado para subtítulo a denomina~ao anterior de 
DECAMERON INDÍGENA. 

Moronguétá, em língua dos índios Cauaiua-Parintinth~, da 
Família Tupi, temo mesmo significado do vocábulo guaran1 mo
rangu, is to é, "fábula, cuento, história, notícia, relato", tendo mo
ra.ndu como sinónimo, segundo o entendem A. Jover Peralta e 
T. Osuna no Dicionário Guarani-Español y Españot-Guarani, ou 
seja !Ve Engueriru Avañe é - Caralñ'é (Ed. Tupa, Buenos Ai
res, 1950). 

Deparamos com esse vocábulo, a primeira .v~z., quando o~
ganizávamos (no Seringa! Tres Casas,) no Mun1c1p10 de Hu~a -
tá, Estado do Amazonas, um V ocabulário da Língua Caua1ua
Parintintim. 

Eram nossos colaboradores, inteligentes e prestimosos, os 
indígenas Cuaa, Paquiri, Iei, Iacá e o velho ,Iguá, de passagem 
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por aquela localidade e, depois, como nossos companheiros de 
viagem entre Pádua e o Livramento, Lago de Tres Casas e Lago 
do Antonio, rio lpixuna e Lago Uruápiára, gra~as a generosidade 
de Manuel de Sousa Lobo, a quem estavam ligados mais por ami
zade do que por subordina~ao como agricultores, pescadores, co
letores de castanha, morando em suas terras ou nas áreas que 
tinham outrora por domínio. 

Cuaa, além de nos esclarecer que moronguetá significava 
conto, história, lenda, narrativa de fatos autenticos e imaginários, 
adiantara que, dentre as "experiencias de Baíra" e aventuras de 
out!os heróis míticos, muitas se destacavam pela particularidade 
sutil das anedotas obscenas ou de certas pilhérias que os civili-
zados contam ou fazem entre si. . 

No entanto, comparando o nosso Vocabulário com o que 
Curt Nimuendaju levantara, de dezembro de 1922 a janeiro de 
1923, no Posto de Pacifica~ao do rio Maicy mirim, só encon
tramos os vocábulos er-mongetá, significando de-lhe conselho, 
e a-mongetá, significando eu conversei. 

Como leváramos conosco algumas obras sobre 9 tupi anti
go e o trheengat':', o 'llvañe é ou guarani, e, igualmente, gramáti
cas, de autores antigos e modernos, da língua tupi, nelas pro
curamos o vocábulo moronguetá com o significado que os nossos 
colaboradores Cauaiua-Parintintim nos haviam transmitido. 

Na Arte de Gramática da Língua mais usual na costa do 
Brasil, feita pelo Padre Joseph de Anchieta e publicada em 
1933, pela Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, ensinando a' pro
n~ncia de certos vocábulos, o jesuíta registra, por exemplo, 
aizmonguet(l, sem lhe dar, po.rém, o significado, que deve ser 
/alar. 

Outro padre - Paulo Restivo - em Linguae Guarani 
Grammatica ou Arte de la lengua Guaraní (Stuttgardiae -
MDCCCXII) registrou os vocábulos seguintes: mongetá-ébo, 
na frase '' cobae rehe guiyepi a mongetaébo, significando conside
re esto á salas'' (pág. 66); morañgetu, na frase ''ybacoti ñote 
arayabetey y n101t0," significando embiando continuamente to. 
dos los aias su Santo Corazón al cield' (pág. 68) ; mongetá na 
frase ''cheye piá mongetá cherinamo, como significado de ... es
tando hablando em mi coraz~'. 
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Na Arte de Grammatica Brasilica, do Padre Luís Figueira 
(1880 - Typ. e Liv. Lombaerts & Comp. - Rio de Janeiro), o 
vocábulo moánga significa "cousa ficticia, ou imaginada, nao 
mais: vem do ver~o Aim0áng, imaginar ou fingir." 

A etimologia que Figu~ira nos dá desse vocábulo se apro
xima, evidentemente, do vocábulo moronguetá que Cuaa nos 
comunicou. 

E o vocábulo moranduguera, que encontramos no Di
cionário da Linigua Tupi de Gonc;alves Dias, significa: "conta
dor de novidades: chocalheiro." 

Em Curso de Tupi antigo, do Padre A. Lemos Barbosa, 
fomos encontrar mo-ngetá, assim definido: ''tr.: falar com: nd' 
oro-i-mo-negetá-i nde r-aixó: nao falamos com tua sogra". , 

O vocábulo oporonguetá, entre os Cauaiua-Parintintim (e 
nós o registramos em nosso .~ ocabuJário) quer dizer saudac;ao, 
ou, melhor, grande conversa, longo discurso pronunciado pelo 
chefe da tribo ao ser visitado por algum personagem importa:nte. 

Esse discurso ou saudac;ao se estendia, em tom de oratória 
d~ comício, por horas e horas e mesmo días e dias, para exaltar 
fe1tos da própria tribo ou de um dos seus heróis de cultura, 
exaltando-se nele, também, os da tribo do visitante ilustre. 

Tanto Barbosa Rodrigues como o Padre Teschauer chama
ram as suas colec;6es do lendário indígena, da Amazonia ou do 
Rio Grande do Sul, PORANDUBA. 

No entanto, ao fim de busca, tao cuidadosa e exaustiva, -
movidos do interesse de encontrar a precisa etimología do vocá
bulo tupi moronguetá - eis que nos ocorreu urna hipótese he
sita1nte, mas justificável. .. 

E essa hipótese se originaria da leitu.ra entusiástica da edi
c;ao crítica de Cantigas d' escarnho e de mal dizer~ dos can
cioneiros medievais galego-portugueses, da autoría do eminente 
Prof. M. Rodrigues Lapa. . 

Na morfología do referido vocábulo tupi entraría o verbo 
morong ou porong e o advérbio etá (que ora se grafa etá, ora 
hetá, ou, en tao, setá), com fun~6es equivalentes, tanto de falar, 
c?ntar, discursar, perguntar, como de imaginar, fabular, fanta
siar, chufear ou chacorrear. 
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Assim, pois, na base de sua polissemia - como a dos 
verbos veer, caer, ficar, dos substantivos pre~o, razon, do adjeti
vo grave, citados pelo Prof. M. Rodrigues Lapa - moron.g sig
nificaría a opulencia da imagina~ao, a multiplicidade de símbolos, 
o dom da poesia, a for~a do sarcasmo, da facécia ou da chufa, 
o potencial erótico do índio da Amazonia Brasileira. 

E, posposto a esse verbo polissemico, tá ou etá ou setá 
seria, como o en ten de P. A. Guasch, com rela~ao ao Guaraní, um 
adverbio de cantidad: mucho (muito). 

E, porque (do mesmo modo, o entende A. de Lemos Bar
bosa) "no tupi colonial, passou-se a empregar etá ( muito)' para 
real~ar a pluralidade ( com a apócope do a final do paroxítono)". 

Na_ opiniao do Prof. M. Rodrigues Lapa "os trovadores 
e jograis tiravam as maos cheias do rico acervo. lingüístico que 
tinham a sua disposi~ao todo o material de que se nutria o s~u 
humorismo." 

E o mesmo aconteceu, decerto, COll]. os poetas e contistas 
indígenas, divulgadores da tradi~ao oral de suas tribos, recor
rendo ao acervo lingüístico do Tupi, para nos legar os seus mitos, 
lendas e estórias. 

Acreditamos, por isso, que moronguetá atende mais (e ri
go.rosamente) a etimología que nos transmitiu o parintintim 
Cuaa, ligando-se, perfeitamente, ao conteúdo das novelas de 
Mes ser Boccaccio. 

Divisao 
da obra 
e das 
' areas 

Dividida em cinco partes, nela incluímos al
gumas das tribos indígenas que constam 
da classifica~ao das áreas culturais propos
ta por Eduardo Galvao a IV Reuniao Bra
sileira de Antropología (Sao Paulo -
1959) e entre cujos remanescentes, desde 
1918, encontramos os narradores das len
das, contos, estórias, mitos, supersti~óes e 
práticas mágicas que se seguem, através des
tas páginas. culturais As áreas culturais indígenas que focaliza

obra, - admitida essa classifica~ao, face a análise mos nesta 
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das que <levemos a Kroeber, Steward e Murdock, e, também, 
porque, embora incompleta, está ela excele.ntemcnte estruturada 
e definida - sao as seguintes: 1 - NORTE-AMAZÓNICA e IV -, 
TAPAJOS-MADEIRA. . 

Como se sabe, tais áreas ficam dentro dos limites geográ
ficos, físicos e políticos do Território Federal de Ro.raima e 
do Estado do Amazonas, extremando com os das Guianas, Peru, 
Colombia, Bolívia e Venezuela, e com os dos Estados do Par~, 
Mato Grosso, Acre e Território Federal de Rondonia. 

No entanto, atendendo ao ~ovimento da nossa pesquisa, no 
campo da literatura oral dos indígenas., que nelas vivem, fugimos 
a rigidez da aludida classifica~ao, com a representa~ao geográ-
fica de núcleos, tribos, etc. etc. . 

E isso porque nela teríamos de incluir, nominalmente, a 
tribo Uapixana do Território Federal de Roraima, a dos UitO'to, 
vindos do alto rio Putumaio, na República da Colombia, para 
Mataurá, situada por Dom Pio"nas margens do Solimoes, no Mu
nicípio de Sao Paulo de Oliven~a, ali vizinhando com os Tucuna, 
e, do mesmo modo e pelas mesmas .razóes, os Baré, espalha
dos pelas calhas do rio Negro, Jurubaxi, Uaupés e em orlas de 
campos no vale do rio Branco. 

Demais, cumpria-nos manter as normas pessoais aplicadas 
no exame do espólio literário ou folclórico e a ordem que apre
sentamos neste Decam·eron, pois os nossos contatos com seme
lhantes áreas e tribos se iniciaram na primeira, isto é na Norte-. . ' Amazónica, em 1918, e os s.eguintes na Tapajós-Madeira, com 
largos hiatos entre as viagens ali realizadas nas datas que adian
te .consignamos. 
. Desse modo facilmente pudemos respeitar a disposi~ao das 

cinco partes em que esta obra se divide. 
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Prime ira P .arte 

ÁREA CULTURA·L 
NOR TE-AMAZÓNJCA 

T erritório Federal .de Roraima 
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ÁREA CULTURAL NORTE AMAZÓNICA: Território Federal de 
Roraima. As conven~oes, ao Jado direito do mapa e de cima para 
baixo (como o fez Edson Soares Diniz, do Museu Paraense Emílio 
Goeldi , em seu trabalho sobre os Macuxi e os regionais de Roraima) 
apontam as trihos Macuxi, Uapixana e Arecuná ou Jarecuna, as tribos 
por nós visitadas Macu, Maiongong, Xiriana, Jngaricó e Uaicá ou 
Aicá e, bem assim, as aldeias, povoados e BOA VJST A, capital do 

Território. 
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Relevo A forma do Ter.ritório Federal de Roraima, na 
feliz expressao de Moacir M. F. Silva, é a de 
um ''pentágono curvilíneo". Na variabilidade 

de . seu r.elevo se encontram o Maci~o Guiano, com a série de 
Roroima, que se desdobra · nas s·erras denominadas Pacaraima .. 

. Roroimai e Pa1rima, e as suas forma~oes campestres, dominadas 
por ciperáceas, g.ramí:neas e raras leguminosas, com "ilhas de 
mato" e a linha de buritizais, destacando-se-lhes ein ondula~6es 
no horizonte. 

Urna rede hidrográfica, das .mais importantes da Amazonia 
Brasileirra, domina as terras · dessa Unidade Federal, com o rio 
B.ranco, cuja bacia mede cerca de 35.000 quilómetros quadrados, 
~egundo o Prof. Agnello Bittencourt. Este rio se divide em tres 
se~6es: baixo rio Branco; zona encachoeirada e alto rio Branco. 
Sao formadores desse rio o Uraricuera e o Tacutu; o rio Surumu 
é afluente des te formador, tendo as suas nascentes na serra de 
Pacaraima. 

Os li,mites do Te.rritório Federal de Roraima sao: Ao N. e 
NW. , com fl República de Venezuela; NE. e E., com a Guiana; 
SE., com os Estados do Pará e Amazonas; S. e SW., com o 
Estado do Amazonas; W. ainda com o Estado do Amazonas e 
a República de Venezuela. 

F 1 A flora desse Território, segundo Lyman E. 
0 r a Smith, tem alto grau de endemismo e afinida ... 

des com a flora andina, contando com árvores 
de grande porte e grande valor económico., 
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Num estudo de etnobotánica, mesmo sumário, além das es
pécies vegetais (fornecedoras de nutritivos frutos, preciosos látex, 
valiosos óleos, perfumadas resinas, belas madeiras de lei, já loo·· 
vadas pelos tecnologistas e .. determinadas pelos botánicos, por
que tem particular significa~áo econ6mica) podemos referir as 
das famílias Sapindáceas, Loganiáceas, Malpighiáceas, Euforbiá
ceas, Musáceas, Podostomáceas, Solanáceas, Bixáceas, Rubiá
ceas, Malváceas. 

Verifica-se, entáo, através das quatro dimensóes hileanas 
dessa flora, especialmente estudada por ·uhle, Wallis, Ducke, 
Blake e Fróes, quanto é importante, ali, também, a íntima rela
~ao do homem primitivo e dos vegetais. E, mais ainda, quanto 
se lhe reflete, nas atividades materiais e nas produ~óes do inte
lecto, na vida sexual e na religiosidade, a envolvente, a avassala
dora influencia do meio. 

Nada, pois, justifica discordar-se da opiniáo, bem funda
da, aliás, de que - mesmo quando se compara a fisionomia da 
vegeta~áo, por exemplo, dos campos do Território Federal de 
Roraima com a dos campos do Brasil Central - a área geo
gráfica, ora focalizada, bem pode ser considerada urna sepa
rate zone. 

F Quanto a fauna rio-bra:nquense, a menos de a u n a cinco décadas, grande era a variedade, distri
bui~ao e número de espécies que a constituíam 

nas montanhas, matas, tesos e campos, bem como nos rios, iga
rapés, igapós e lagos. E isso confirmava a veracidade das des
cri~6es que, a respeito, <levemos a viajantes e naturalistas dos 
séculos XVII, XVIII e XIX, atraídos pelos seus mistérios e 
pelas suas realidades. 

Manadas de veados pastavam nas baixas, restingas e bo
queiróes; varas de porcos caititus e queixadas fossavam a terra 
negra e enxarcada dos miritizais; felinos numerosos circulavam 
pelos campos e grotoes, principalmente o jaguar, a su~uarana e 
a jaguatirica; dezenas de espécies de macacos eram encontrados 
na orla e no recesso das matas, desde a guariba, o uacari, o 
cuxiú, o coatá até os sagüis; roedores como a capivara, a paca, 
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a cutia infestavam os miritizais e os sacaizais; os tamanduás, os 
quatis e os tatus desmíUlchavam os tipiquins em busca de cupins, 
minhocas, bulbos e sementes soterradas. O maior de todos os 
quadrúpedes da regiáo, a anta ou tapir, proporcionava abundan
te e freqüe.nte alimento ·aos ca~adores indígenas. 

Nas águas fluviais e lacustres, baixas e igapós, enormes ja
carés e bandos de ariranhas e lontras perseguiam cardumes de 
peixes; tartarugas, matamatás, aperemas e cabe~udos, na época 
da desova, assim que as praias e taboleiros secavam, acorriam 
para lhes escavar o Jeito de areia e nele depositar milhares e 
milhares de ovos; outros quelonios, como os jabutis e os traca
jás, desovavam nos campos, rente as abas das ·Serras, e nos 
barrancos. 

Peixes de grande por~e, como a piraíba, o pirarucu, o su
rubim e o jaú, enriqueciaÍn aquelas águas. 

Desse modo, mais no vera.o do que no inverno, pescarias 
individuais a flecha ou pescarias coletivas a cavos e paris, con1 
"bati~ao" e plantas ictiotóxicas, proporcionavam aos donas da 
terra, que e.ram os índios e, depois, aos que dela se apoderaram, 
a ferro e a fogo, freqüente e substancial alimento, com a carne 
do tambaqui, da pirapitinga, da jatuarana, do tucunaré, do jan
diá, do matrincháo, da pescada, do acari, do acará-a~u, da sar
dinha, do tamoatá. 

O peixe-boi, difícil de ser encontrado e arpoado, também 
era um dos animais aquáticos mais abu.ndantes naquelas águas, 
principalmente nas do baixo rio Branco e seus afluentes. 

Ras comestíveis eram aproveitadas na alimenta~ao, mo
queadas ou cozidas. 

As margens dos rios e dos lagos, bem como na extensao 
dos campos e dos lavrados, aves do porte do jaburu, do mergu
lhao e das gan;as e maguaris, do colorido das araras, papagaios, 
periquitos e maracanas, de vozes estridentes como a araponga e 
o unicorne, ou canoros como o sabiá e a curuíra, de carne sabo
rosa como a dos mutuns, patos e marrecas, haviam sido distri
buídas generosamente pela · N atureza. 

E de muitas dessas aves, além da carne saborosa e canto 
delicioso, os indígenas retiravam plumas, plúmulas e ri~os 
utilizados na confec~ao dos seus adornos e das suas armas. 

' 
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Várias espécies de abelhas silvestres Jhcs forneciam mcl; 
mas carrapatos, carapanas, mosquitos, piuns, bcrne e nigas ator
mentavam os indígenas, como terríveis pragas. 

Clima Relativamente aos aspectos climáticos do 
Território Federal de Roraima escreveu Ma
rília Veloso Galvao, em Grande R egiiio 

Norte: "O clima Aw do territó.rio e que se estende de N\V 
a SE, até óbidos, no Estado do Pará, tem como fator 
determinante o relevo. · Os alísios de NE, ao galgarem os 
flancos das Guianas, deixam na encosta 'Norte sua umidade em 
forma de grandes chuvas, chegando as encostas voltadas para o 
Sul, em território nacional como ventos descendentes e mais se
cos. Nesta regiao menos úmida, corre-spondente aproximadamen
te aos campos do rio Branco, os totais anuais de pluviosidade 
variara de 1523 mm de chuvas, registradas em Boa Vista, a 
t 680 mm em óbidos. O período chuvoso que ocorre entre de
zembro e maio em óbidos, em Boa Vista corresponde aos me·ses 
de maio, junho, julho e agosto, época em que o equador térmico 
se desloca para o hemisfério boreal atraindo para o Norte os 
ventes alísios da massa Es que chegam a regiao como ventos 
de E que, depois de aquecidos na traves·sia das regióes de baixas 
latitudes, adquirem, gradativamente, umidade (pela forte eva
porar;ao da floresta) indo causar ch uvas no extremo Norte do ter
ritório nacional, ao sofrerem ascensao pelo encontro do obstá
culo do relevo nas fronteiras do Brasil-Guianas e Br~sil-Venc
zuela. Estas chuvas, -sornadas as chuvas de convec<;áo da massa 
Ec que perma:nece nesta área durante todo o ano, sao as .res
ponsáveis pelo acréscimo da pluviosidade de Boa Vista no pe
ríodo que se estende de maio a agosto. Os ventos predominantes 
da regiao sao os de NE, que sopram insistentemente de setembro 
a abril, sendo substituídos na estac;áo chuvosa pelos ventos de 
E e os doldrums de massa Ec." 

O geólogo Avelino Inácio de Oliveira, no Boletim n.0 37, 
intitulado Bacia do Rio Br.anco (editada em 1929, pelo Servic;o 
Geológico e Mineralógico do Brasil, Ministério da Agricultura) , 
nos fo.rnece dados que, num estudo comparativo nao só da plu
viosidade, mas do clima, enfim do Território Federal de Rorai-
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ma, nos mostrarao quantas modifica~ócs ah se tém verificado 
num período de menos de cinco décadas. E isso é, naturalmente, 
importantíssimo para quem nos dias de boje pretende valorizar 
aquela regiao e o elemen.to humano, o que ali entrou em fase 
final de aniquilamento. 

Antecedentes A moldura dessa área geo-econó
mica atrairia, f ascinaria e decep-

da • cionaria . mesmo, algumas vezes, 
COllqUlSta aventureiros como Sir Walter Ra-

leigh, sertanistas como o lusitano 
Francisco Xavier de Andrade, o paraense Francisco Ferreira o 
maranhense Cristóvao Aires Botelho, o irlande-s Lourenc;o Bel
fort, o estadista Brigadeiro Manuel Lobo d' Almada e o natu
ralista Alexandre Rodrigues Ferreira. 

Sir Walter Raleigh, poeta, cavale~ro, marujo, que, na opi
niao de Philip Edwards ''refletiu, de modo perfeito, a imagina
c;ao típica da Renascen~a e foi o símbolo da mente inglesa, num 
períod<? de vigilancia e de versatilidad.e"; o desgra~ado, incom
preend1do, mas glorioso, Sir Walter Raleigh foi, igualmente, 0 
personagem mais singular da História da Conquista das Guianas 
e das Antilhas. . 

Porque, de um lado, se Jhe inflamava os sentidos a possi
bi1id.'1de de recuperar-se no favoritismo da Rainha da Inglaterra, 
de outro lhe excitava a imaginac;ao a lendária existencia da 
Manoa del Dorado, · 

The mythical city of gold 
Glittered with wealth untold 
l ni midst of a lake of sapphire blue.4 

E, no entanto, após as suas primeiras viagens pelo Orino
co, pelos vales e planícies da Guiana venezuelana, pelos campos 
e serras do Parima (boje Território de Roraima) entre o Ro-. ' ro1ma e o Kukenan, no Brasil e na Guiana, a obsessáo 

ti "A cidade mítica do ouro 
resplandecendo com riquezas inenarráveis 
em meio de um lago de safira azul." 
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de Sir Walter Raleigh era incorporar aos domínios de sua pátri::i 
o IMPÉRIO oo OURO, todas as Guianas, enfim·, com as tribos que 
as habitavam e as riquezas ocultas sob os seus campos, monta
nhas e florestas. 

Com a colaborac;ao de Keymis e de Whiddon, a ajuda dos 
índios sobre os quais exercia notável influencia, os recursos da 
J nglaterra e os seus próprios recursos, se empenhou nesse pro
pósito, resultando-lhe a última viagem urna autentica odisséia. 

Sua obra, The Discovery of the Empire of Guiana, editada 
pela Hakluyt Society, com urna introduc;ao e numerosas notas ex
planatórias de Robert H. Schomburgk, foi o que legou, em ter
mos de inteligencia objetiva, aos estu~iosos da História, da Geo
grafia, da E.conomia e da Etnografía duma das mais ricas e das 
menos aproveitadas regioes da América do Sul. 

Contrariamente, embora orientado por aquele mesmo ''es
pfrito aventureiro imperialista do portugues do XVI século", a 
que se refere Arthu.r César Ferreira Reis, conquistadores lusos 
também se aventuraram por terras do vale do .rio Branco (mais 
conhecido entao pela de:nomina~ao de Parima) - porc;áo mag
nífica do lendário IMPÉRIO DO OURO - em busca de suas es
peciarias ou drogas-do-sertao e do brac;o indígena. 

Citamos acima, entre esses pioneiros da Conquista das ter
ras rio-branquenses, Francisco Xavier de Andrade. 

Arthur César Ferreira Reís lhe trac;ou rápido retrato, dde 
dizendo que era um tipo varonil, "a sua palavra era de fiar-se. 
A sua ciencia e1n assuntos, mesmo os rnais grav.cs, o fazia crcdor 
da estima e do respeito das autoridades", etc. Foi companheiro, 
em 17 40, de Lou.ren~o Belfort - ó Creso maranhense - na 
maior entrada daquele trecho da Amazonia, e do qual este, preo
cupado com a cria~ao de bicho-da-seda, e a exporta~ao de 
carnes, voltaria ao Maranháo, para suas fazendas do rio Mea
rim e do Itapicuru, levando consigo índios preados durante .a sua 
aventura no rio Negro e no rio Branco. 

Nao foram menos notáveis, mas tintas de sangue, as aven
turas expansionistas do paraense Francisco Ferreira e do mara
nhense Cristóváo Aires Botelho, cujos nomes, quase dois séculos 
depois, mereceriam ser lembrados por Joaquim Nabuco e Jac
ques Ourique, quando da discussao dos nossos diteitos, frente 
as pretensoes da Inglaterra, relativamente a terras fronteiric;as. 
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A todas essas figuras de conqui5tadores, aventureiros, mis
sionários, sertanistas e preadores de índios, dos séculos XVII e 
XVIII, se avantajaria a do Brigadeiro Manuel Lóbo d' Almada. 

Porque, além de ter sido govemador da Capitania do Río 
Negro e do Rio Bra.nco, mais se di5tinguiu estudando-lhes a 
geografía física, no interesse da caracterizac;ao rigorosa dos nos
sos limites com as chamadas "terras dos espanhóis", levantando
lhes a cartografía, relacionando-lhes as possibilidades materiais, 
também dignas de defini~ao económica, pacificando-lhes as tribos 
indígenas (como já pacificara as ~ribos Mundurucu, Mura e 
Maué) para um aproveitamento verdadeiramente humano dos 
seus bra~os contra o sistema escravocr.ata que os desmoralizava 
e os aniquilava. 

A "De·scri~ao Relativa ao Rio Branco e ao seu território", 
divulgada, posteriormente, pela Revista do Jrnrtituto Histórico e 
Geográfico, do Rio de J an:eiro, documenta minuciosamente as 
suas atividades, de ordem político-administrativa, social, eco
nomica e cult• ral, já continuando a obra científica do Capitao 
Engenheiro Ricardo Franco de Almeida Serra e do matemático . · 
Antonio Pires da Silva Pontes, concemente ao reconhecimento 
geográfico do vale rio-branquense, já iniciando a fundac;ao de 
currais, nos campos e campinas que se estendem pelas terras 
banhadas pelos rios Branco, Uraricuera, Tacutu, Surumu e Maú, 
de maneira a objetivar a idéia do General Joáo Pereira Caldas 
que o fizera Governador da Capitanía de Sao José do Rio 
Negro . . 

A era almadina, como mereceu ser cognominada a do go
verno de Lobo d' Almada, se resultou do seu patriotismo, da sua 
inteireza de caráter, da sua clarividencia administrativa, da sua 
intimidade com os problemas da terra e do homem, muito de
veria, entretanto, ao genio científico do nosso patrício Dr. Ale
xandre Rodrigues Ferreira, com quem privara e através das expe
riencias objetivas e das abalizadas conclus6es deste, no campo 
da botanica, da zoologia, da etnografía, da medicina, da agri
cultura, e grac;as aquela Viagem Filosófica que o Naturalista 
empreendera desde a Ilha de Marajó, na embocadura do grande . 
Rio DAS AMAZONAS, até as selvas do rio Negro e aos campos do 
rio Bra:nco, aos barrancos do Madeira e as lavras de ouro de 
Cuiabá. 
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O Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira mantivera, como se 
sabe, com as autoridades, no Pará e em Lisboa, urna corres
pondencia oficial, assídua e valiosíssima. 

Ora, os principais assuntos da mesma nao teriam sido igno
rados pel? Gove.r~ador Brigadeiro Lobo d' Almada, e, tampouco, 
os concc1tos em1t1dos sobre os problemas da importancia da in
trodu~ao de gados nas vastas campinas do rio Branco e da im
periosidade de pacifica~ao dos gentios, por exemplo. 

. E qui~á cópias das Memórias e·scritas pelo Naturalista já 
senam do conhecimento de Lobo d'Almada, quando este chegou 
a Barcelos. 

As explora~oes geográficas que Lóbo d' Almada realizou te
riam si~o .estim.uladas nao ap~nas pelo .zelo de impedir que os 
espanho1s 1nvad1ssem as fronteiras, que v1nham sendo caracteriza
das e definidas, mas,. também, pelos relatos de identicos estudos 
do geógrafo Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira. 
· Fossem generalizados, pelo tempo afora, ao longo de nossa 
~orma~ao, esses sentimentos, peculiares a personalidade dos dois 
Ilustres homens, que aqui apontamos a admira~ao pública, e, de
pois deles, a de um José Bonifácio de Andrada e Silva e a de 
um Gon~alves Dias, outro seria o destino social e cultural dos 
nossos indígenas, nas campinas e serras rio-branquenses, bem 
como noutras áreas culturais do Brasil. 

O Civilizador 
do .Sertao 

• 
Quando, em 1907, o bravo e jove111 
Candido Mariano da Silva Rondon, 
sertanista nascido nas várzeas do 
Mimoso, em terras mato-grossen
-ses, conf.erenciou com o Presiden

te Afonso Pena, sobre as possibilidades e condi~oes de se esta
b:Iecer igual liga~ao (ele terminara a liga~ao Araguaia-Cuia
ba) com o Acre, alto Purus, alto J uruá e Amazonas foi como 
se estabelecessem urna interru~ao definitiva no martirológio dos 
nossos índios. (Lam-10 Fig. 2 1) . 

. Porque Rondon náo tinha apenas a visao cíclica, panora
mica, dos recursos naturais de cerrados, pantanais, selvas, cam
pos e montanhas; no meio deles, interessando o País e a Huma-
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nidade, lá e·stavam índios, sede:ntários uns e nómades outros, no 
interior das malocas ou, em incontáveis bandos, por todos os 
quadrantes dos Estados do Mato Grosso, Goiás, Amazonas, 
Pará e Maranhao. 

Ora, sendo Rondon, na frase de Alcides Maya, "urna 
energía do cora~ao", a ele caberia iniciar, paralelamente ao 
levantamento de postes e ao desdobramento de fios telegráfi
cos, urna nova técnica de catequese, um novo método de paci
fica~ao e desnomadiza~ao daqueles donos de desertos, um sis
tema objetivo e generoso de incorpora~ao dos indios a socie- . 
dade brasileira. · 

De forma~ao sabidamente positivista, mas influenciado, 
sem dúvida, pelo genio científico de losé Bonifácio de Andrada 
e Silva, ou pelas vozes interiores das su as heran~as étnicas, · Ron
don propos a cria~ao de um Servi~o de Prote~iio aos Indios 
(S:P.I.) e L ocaliza9iio de Trabalhadores Nacionais. E criou um 
lema, para ~er arvorado numa nova Bandeira, "Morrer se for 
preciso; matar nunca". 

A história desse Servi~o, da sua organiza~ao e finalidade, 
nos mostra, ao lado de Rondon - cognominado, anos depois, 
c1v 1LIZADOR oo SERTA.o - militares como Antonio Pirineus de 
Souza, Emanuel Amarante, Amílcar A. Botelho de Magalhaes, 
Nicolau Horta Barbosa, Aluísio Ferre ira e J agua.ribe de Mato8, 
cientistas con10 Roquette Pinto, Alípio de Miranda Ribeiro, F. 
C. Hoehne e Geraldo Kuhlmann. 

Entao, da besta selvagem ou ser humano de indefinível 
condi~ao intelectual e e·spiritual, como o considerava até o sa
cerdot·e, geógrafo e historiador Aires do Cazal, do animal d1.~ 
carga ou do escravo, ainda em pleno século XX, a: servi~o de 
fazendeiros, agricultores e seringalistas, o tndio passou a des
frutar um protecio_nismo, mais que oficial, legítimamente humano. 

De princípio, sob a mesma denomina~ao de tutelado 
(ward) e de tutela (wardship) o Governo dos E.U.A. já se 
nos antccipara com a cria~ao também de um Servi~o de Prote
~ao aos Indios, para amparar os remanescentes de tribos es.ca
pas a f úria assassina dos bucaneers e pioneers, dos faiscadores 
e dos vaqueiros, para lhes garantir a posse de vastas extensoes 
e.la tcrra tribal, para os incorporar ao destino da própria nacio
nalidadc americana. 
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A opiniao pública, entretanto, no Brasil como na Amé
rica do Norte, nem sempre viu com compreensao e solidarie
dade, aquela cria9ao oficial, podendo-se-lhe aplicar aqui o con
ceito de Félix S. Cohen, com referencia ao Servi90 de Prote<;ao 
aos Indios dos Estados Unidos: "Há poucos assuntos na His
tória e na Legisla9ao dos Estados Unidos sobre os quais a visao 
púb1ica seja mais dramaticamente e flagrantemente errónea do 
que o assunto dos negócios indígenas." 

A verdade, porém, é que, aqui como a1i, essas iniciativas 
sofreram as limita9oes decorrentes da falta de pessoal científi
camente preparado para dirigir os 6rgaos desses Servi~os, que 
foram criados entao, e os recursos or<;amentários nem semprc 
atenderam a complexidade da a9ao que a catequese oficial dos 
indígenas, a sua pacifica9ao e a sua incorpora9ao · a sociedade 
estavam exigindo. . 

A nosso ver, entretanto, - além das insuficiencias da tu
tela orf anológica ou do protecionismo oficial, bem como as ir
regu1.aridades na distribui9ao de recursos - a origem dos fra
cassos e erros da pacifica9ao dos indígenas pode ser atribuída 
a incompreensao por parte do Poder Legislativo e do Poder 
Executivo de que a .causa do lndio era urna causa rracional, me
recedora de estudos e de amparo como as que melhor se enqua
dram nessa adjetiva9ao. 

E ao Servi90 de Prote9ao aos Indios nao ra.ro couberam 
as mesmas acusa96es feitas a catequese religiosa, aquela Teo
cracia absurda e interessada, cognominada por José Bonifácio 
de Andrada e Silva, visto que também concorreu para a acultu
ra~ao e a destribaliza9ao dos povos indígenas do Brasil. 

Assim, nem sempre foram objetivados os planos de i11cor
pora~ao que se anunciavam, de real vantagem para o Indio 
e para a N acionalidade, e, tampouco, os da sua valoriza<;flO 
pela educa9áo e pelo trabalho organizado. 

Nao há negar-se que é copiosa a Legisla9ao que, desde 
1537, até os nossos dias, podemos apontar aos estudiosos e ad
miradores do Indio, como o demonstraram Rubem de Almeida 
e Rodrigo Otávio, respectivamente, em a tese - O Indio Bra
sileiro em f ace da )egislafao e em Os Selvagens Americanos pe
rante o Direito. 

Mas, cm realidade, ncm · essa Legisla~ao e ncm a criac;ao 
do Servi90 de Prote~ao aos Indios atendeu as sugcstoes e aes 

30 

reclamos de um Gon9alves Dias, de uni Martim Francisco Ri
beiro de Andrada, de um Joaquim Carneiro de Campos, de um 
José Bonifácio de Andrada e Silva, de um Ingles de Sousa, de 
um Perdigao Malheiro, de um Clóvis Beviláqua, de um Leitao 
da Cunha, de um Costa Mira:nda, de um Alípio Bandeira e do 
Apostolado Positivista do Brasil. 

Que nós nao estamos exageran~o aí está a obfa de Darcy 
Ribeiro, Línguas e Culturas Indígenas no Brasil, na qual examina 
o comportamento dos grupos indígena.s brasileiros nos últimos 
cinqüenta anos "quanto ao modo e ao ritmo de conserv~<;ao, 
descarateriza9ao ou desaparecimento das suas línguas e cultu
ras." 

Sao do referido antropólogo as conclusoes seguintes: ''As 
tribos indígenas brasileiras pela insignificancia de seus contin
gentes humanos - que se exprime pelo fato de nenhuma ultra
passar 5.000 indivíduos e a grande maioria contar menos de 
duas ·centenas - e, ainda, por sua diversidade cultural - que 
se reflete na existencia de 35 língüas independentes, divididas 
em mais de urna centena de dialetos ininteligíveis uns aos ou
tros - nem se abrem possibilidades de autodesenvolvime~to 
cultural pelo domínio da tecnología moderna, que lhes permita 
urna existencia de povos independentes. A interven9ao prote· 
cionista constitui o único fator de manuten9ao das configura
c;oes culturais originais pelas condic;oes artificiais ~e interac;~o 
com a sociedade nacional que, as vezes, conseguem impor. Nao 
o faz pelo zelo cons.ervantista em rela<;_ao aos ;st~los de vid~ e, 
sim, porque está interessada na salvac;ao dos 1:nd1os como sim
ples seres humanos e pela considera9ao prática de que sua so
brevivencia parece depender, em muitos casos, de um ritmo 
mais lento de mudanc;as culturais. Caso seja mantida esta situa
~ao, de modo a. colocar · ~ob o amparo oficial os grupos que 
atualmente estao · entrando em convívio com a sociedade brasi
leira, no fu tu ro, os que ai:nda se mantcm arre dios podcrá pro
longar-se por algum tempo mais a existencia de Jínguas e cul
turas indígenas com su as fei~ocs origina is. •Mesmo neste caso, 

31 



porém será um mero adiamento plenamente justificável e alta
mente recomend~vel pelos propósitos de salva~ao que o presi
dem, mas urna simples posterga~ao da inexorável desintegrai;ao 
do mundo tribal." 

Situa~ao 
atual 
dos 

Como ficou amplamente descrito, nas pá
ginas que dedicamos ao relevo, flora e f au
na e antecedentes da conquista do Terri
tório Federal de Roraima, poucas áreas 
fisiográficas do Brasil oferecem ambiente 
tao propício a fixa~ao do hornero e as ex-

d / 
pansóes mais primitivas ou mais cultas das In 1genas su~s atividades. 

. ,, E tudo aquilo pertencia a nume.rosas tri-
bos md1genas, esgalhando-se, predominantemente de dois tron
cos étnicos remotíssimos : o Caribe e o Aruaque: 

. Mas, como chegaram aquelas terras os indígenas dos re
fendos troncos? 

Admitindo-se que pop~la~oes indígenas, acossadas por fe
nómenos sísmicos ou de outra natureza, vindas da Asia, atra
vés do Estreito de Bering, para ali se encaminhassem; admi
tindo-se, também, que, pelos mesmos imperativos, procedentes 
da Oceanía, através do Pacífico, galgando as Cordilheiras andi
nas, se espalhassem depois pelas selvas do Orinoco, dali vindo 
ter ~s planícies e montanhas das Guianas, a verdade é que lá 
se f1xaram, trocando a vida nómade pela vida sedentária. 

Daí as afirmativas, por exemplo, de Felipe Pichardo Moya, 
quando estuda os indo-antilhanos, em Los Aborigines de Las 
Antillas, como se ve destas linhas: " .. . veremos las condiciones 
geográficas que hicieron posible la ruta migratoria y como esos 
indoantillanos se incorporáran - por el casabe, Ja hamaca, el 
algodón, el tabaco en polvo, la sucesión matrilineal y otros 
complejos - al área llamada amazónica, integrada por el norte 

, del Brasil, las Guyanas y parte de la Venezuela. "4 

4 ' :V.eremos as condi~óes geográficas que fizeram possível a rota mi
gratoria e como os indo-antílhanos se incorporaram - pelo pfio de 
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A arquitetura das suas casas comunais ( sobretudo entre 
os índios do tronco Caribe), os aspectos das suas lavouras, das 
suas atividades de pescadores, ca~adores e coletores de frutos 
silvestres, nos tentam a aceitar que das florestas do Orinoco, 
e nao de outras regioes, p~ocedessem as referidas tribos indí
genas. 

E essa tenta~ao aumenta quando o mesmo autor se e9t

pande nesta hipótese: 

"Una sin tesis gigantesca y . cómoda, que dejase a un 
lado problemas que aún no podemos resolver definitiva- · 
mente por falta de investigación, nos permitiría decir que 
las Antilla·s, en la época de ~u descubrimiento por Colón 
a fines del siglo XV, estaban poblados por gente de ori
gen aruaco e caribe, troncos que hoy sabemos tuvieron 

· sus raices e:n las cuenc{ls del Orinoco y del Xingu y el 
Tapajós rt spectivamente, pertencentes a culturas distintas 
aunque similares en muchos aspectos; y es curioso notar 
que en lineas generales las de cada tronco ocuparon uno 
de los grupos en que habitualmente dividen los geógrafos 
el archipiélago; y asi, los aruacos se extendian po.r Jas An-
tillas mayores y las Bahamas, y los caribes por las Pe· 
queñas Antillas. Naturalmente esta afirmación no debe 
aceptarse literalmente y ·sin excepciones, pero si es muy 
ve.rosimil como visión de conjunto. "5 

mandioca, a rede, o algodao, o tabaco em pó (rapé) , a sucessao ma
trilineal e outros complexos - a área chamada· amazónica, integrada 
pelo Norte do Brasil, as Guianas e parte da Venezuela.'' 

r. "urna síntcse gigantesca e cómoda, que deixasse de lado problemas 
que ainda nao podemos resolver definitivamente por falta de investi
ga9áo, nos permitiria dizer que as Antilhas, na época do seu desco
brimento por Colombo no fim do século XV, estavam povoadas de 
gente de origcm aruaque e caribe, tronco que hoje sabemos ter t ido 
suas raízes nas nascentes do Orinoco, do río Negro, Xingu e T~pajós, 
respectivamente, pertencentes a distintas culturas, embora similares em 
muitos aspectos; e é curioso notar que, em Jinhas gerais, as de cada 
tronco ocuparam um dos grupos em que geralmente os geógrafos di
viuem o arquipélago; e assim os aruaques se estcndiam pelas Grandes 
Antilfias e as Baham:1s, e os caribes pelas Pequcnas Antilhas. 

Naturn lmcr.tc. esta afirmativa náo deve aceitar-se literalmente e 
sem cxce<;o~c; . porém 6 muito verossímil como visao de conjunto.'' 
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Os estudos realizados por Betty J. Meggers e Clifford 
Evans, entre 1948-1949, nas libas de Marajó, Caviana e Me
xiana e no Território Federal do Amapá, investigando-lhes a 
arqueología, nas diferentes fases em que se apresenta a sua ce
ramica, nao nos permitiram aceitar as hipóteses de Felipe Pi
chardo Moya, porque os autores de Archeological investigations 
at the. mouth of the Amazon (Washington, 1957) contrapuse
ram h1póteses e conclusoes mais fascinadoras sena o rígidamente 
científicas. ' 

Deliberamos, portanto, retomar nossas coletas da literatura 
ora! dos indígenas do Território Federal de Roraima, nas opor
tunidades que nos foram oferecidas, e, ao mesmo tempo, de 
da~os sobre a situa~ao atual dos indígenas amea~ados de total 
extm~ao, quer os consideremos isolados, em · contato intermi
tente, em contato permanente com a ~ociedade nacional. 

Os representant.es das culturas aruaque e caribe, que visi
ta~os, desde 1918-1919 a 1960-1961, com curtas viagens as 
Gu1anas em 1945-1946, estao ligados a História dos seus terri
tóries, conforme já o referimos atrás. 

Sir Walte.r Raleigh, entrando o Orinoco, em 1599, como a 
great capitaDn of men; o Brigadeiro Manuel Lobo d'Aimada, 
como Governador da Capitanía de Sao José do Rio Negro, em 
1793; o Naturalista Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, a mesma 
época, ali e:nviado pelo Govérno Portugues, para lhe estudar as 
terras e as gentes, que pretendiam valorizar, no contato com as 
tribos que povoavam as Guianas, deveriam ter recebido as mes
mas impressoes registradas pelo explorador Robe.rt Hermann 
Schomburgk ( 1804-1815) e, trinta e tantos anos depois pelo 
missionário W. H. Brett (1867). 

Como tribos sedentárias, trabalhadoras e pacíficas, na sua 
maioria, ali estavam os Macuxi, Taulipangue, U apixana, Are
cuná, A~r?rai, Pa~ayilha~a, I.ngaricó, Purucotó, Maiongongue, 
Macu, X1nana, Ua1ca, Ua1-Ua1, etc. (Lam. 4 e 5. Figs. 1 a 8 I) 

Através da.s narrativas de Ra1eigh, Brett, Schomburgk, 
Alexandre Rodngues Ferreira, bem como da história da Paci
fic~ao, conduzida por Lobo d' Almada, com apreciável sucesso, 
podem-se reconstituir as características físicas as virtude·s e os 

, vícios, o e~til? de vida, enfim, ~os antepass~dos desses povos 
e deles proprios, a menos de do1s séculos, cuja situa~ao atual 
resulta de urna série de er.ros dos Conquistadores e dos Missio-
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nários lusos e espanhóis, na Amazonia, tanto quanto dos Go
vernos e das Ordens que para lá os despachavam. E, posterior
mente, nao menos clamorosos foram os erros cometidos pela 
gente que se apossou de suas terras e os reduziu, como outrora, 
sob o trabalho escravo, a· hordas de maltrapilhos, famintos, en
fermos, desajustados, desgra~ados e irrecuperáveis na sua 
maioria. 

Além dos elementos fornecidos por outros autores sobre 
as características físicas e culturais dos índios do Território 
Federal de Roraima e a quanto montavam, no quadro da po
pula~ao total, nos anos anteriores a nossa mais recente viagem 
(1960-1961), consultamos o Dr. Theodor Koch Grünberg, em 
Vom Roroima Zum Orinoco ( 1917); o Dr. Luciano Pereira. 
em O Rio Bra,nco, lmpressües de Viageim ( 1917); o Dr. Ale
xander Hamilton Rice, em Th~ Rio Branco, Uraricuera and Pc.
rima (1926); K. G. Grubb, em Lowland lndians of Amazonia 
( 192 7) ; Brás D'ias de A guiar, em Trabal.hos da Comissao De
marcadora de Limites ( 1940) ; Angel Rozenblatt, em La po
blación indígena y la mestizage en América (1954); Ju1ian ti. 
Steward, em The native population in South Ame rica ( 1949) ; 
Darcy Ribeiro, em Linguas e Culturas Indígenas do Brasil 
(1957); José da Gama Malcher, em Tribos da Área Amazónica. 

As obras .consultadas se encontram num período de cerca 
de cinqüenta anos, isto é, de 1917 a 1958. 

O Dr. Theodor Koch Grünberg, estudando os Taulipangue 
e seus vizinhos (Macuxi, Sapará, Uapixana, Purucotó, lacu_ná, 
Iaurana, Ingaricó e Arecuná) informa que, entre esses índ10~, 
viviam misturados índios do grupo Aruaque, como os Uap1-
xana, além de outros mais, os de lingua isolada, os Xiriana, 
Uaicá, Auaqué, Caliana, Macu, Pia.roá e, provave1mente, os 
Maracaná. (Lam. 6 e 7. Figs. 1 a 5 l) 

A época de sua viagem científica pelo rio Branco e rio 
Orinoco, o Dr. Koch Grünberg computava em 3. 000 alma~, 
aproximadamente, o n1ais numeroso desses pavos, os Macux1. 
E dava-nos a sua distribui~ao geográfica, no B.rasil, - rio 
Branco - e na Guiana. Ainda, segundo o mesmo au-

' 
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tor, aquela época, os Taulipangue seriam de 1.000 a 1.500 in
divíduos. 

Encontros freqüentes, porém nem sempre sangrentos, se 
verificavam entre elementos desta ou daquela tribo, motivados 
por incompreensoes, ciúmes e bebedeiras, envenenamentos e 
práticas de magia. 

~ estímu.lo específico, entretanto, era sempre a bebedeira, 
com vinhos fe1tos de frutos e massas de batatas silvestres, vinhos 
postes a fermentar, como o faziam com a massa da mandioca, 
~~ gr~nde-s cochos cheios d'água, mas podemos assegurar que, 
Jª entao, vez por outra, entrava nessas bebedeiras a cacha<;a a 
que se haviam afei9oado impressionadoramente. 

Ali~s, referindo-se-lhes as bebedeiras e aos impulsos por 
~la~ motivado~ - como o Padre J oao Daniel, em rela<;ao aos 
1nd1os do Para - o Revere:ndo W. H. Brett esclarecia que, al
gumas vezes eles (os índios) eram apaixonados e violentos mas 

·- ' noutras ocas1oes eram temperados e alegres. 6 

Apreciavam pilhérias e as saudavam com grandes garoa-
lhadas. ~ 

O Dr. Theodor Koch Grünberg, referindo-sc ao caráter 
desses índios, informava, ainda mais, que cram afáveis, de 
índole serena e maneiras delicadas. 

Os viajantes, que com eles tratavam, louvavam-lhes o ca
ráter, a conduta decente, para as crian<;as e para os estrangci
ros, podendo me·smo, como "Selvagens nus" servir até de mo
delo. Nunca um índio entrava na casa de um estranho sem 
an_unciar-se e pedir licen9a. Conservava-se de pé, a entrada, 
gntava. algumas palavras, esperando, até que o dono da casa 
o conv1dasse a entrar. 

J;: evidente que, entre esses indígenas, se encontravam di
feren<;as de índole, mas, na generalidade, todos mereciam os 
e~ogios que lhes faziam viajantes ilustres como os que aqui 
citamos. 

Algumas das tribos indígenas, focalizadas pelo Dr. Koch 
Grünberg, manti:nham a tradi<;ao de inimizade secular e se hos
tilizavam freqüentemente, indo até o extermínio do vencido. 

ll "In the drinking bouts they are sometimes passionate and merry. 
They enjoy a pratical joke imensely, and hail it with shouts of laughter ." 
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Inimigos dos Taulipangue e dos Arecuná, que sao da 
mesma f amília lingüística, eram os Ingaricó - e ainda boje o 
sao daq u eles e dos Macuxi - , devendo-se a extin<;ao dos Para
vilha.na, certamente, a desentendimentos e a hostilidades com 
outras tribos, como os Uapixana, segundo Luís Péricot. 

Através de lendas e .contos, recolhidos pelo Dr. Koch 
Grünberg, num dos volu~es da obra aqui citada, (o intitulado 
Mythen und Legenden), conhece-se que períodos. de fome, en1 
conseqüencia de prolongadas estiagens ou de imprevistas inun;. 
da96es, como as lutas, concorriam, ao longo da existencia das 
tribos a que nos estamos referindo, para as dispersar e reduzir 
mesmo a um estado de absoluta desnutri9ao e miserabilidade. 

N algumas das lendas que aparecem na presente obra, nac; 
e·stórias e mitos, recolhidas por nós entie indivíduos das referi-
das tribos, essas calamidades sao também registradas. · 

Elas eram, contudo, superadas pela energia peculiar aquela 
gente ~ pela estrutura social da~ suas comunidades e pelas con
di~ócs ecológicas que desfrutavam e das quais sabiam tirar 
provcito. 

O Dr. Luciano Pereira esclarece que, ao tempo de sua 
viagem pelo entao Município do Rio Branco, "os índios vivem 
aldeados em suas malocas e só por exce9ao se localizam defini
tivamente entre os civilizados". · E assevera que "índios", pro
priamente em estado selvagem, "já nao existem no rio Branco", 
o que poderia, entao, ser contestado. 

Muitos índios, segundo o Dr. Luciano Pereira, eram "exí
mios vaqueiros", quando viviam entre os civilizados e aprovei
tados "em todos os miste.res." 

Entre outras informa<;oes, acerca dos ín.dios, mesmo dis
cordando de certos conceitos exagerados do Inspetor do S.P.I., 
Dagoberto de Castro e Silva, o mesmo autor afirma: "Sao 
quase todos de índole pacífica, suportando, com resigna~ao, as 
injusti<;as que muitas vezes sofrem dos patroes por nao pode
rem esses compreender a fatalidade das cousas que os obrigam 
a nao poderem viver afastados das malocas natais, mais de 
quatro meses." 

E, quer como vaqueiros, quer noutras atividades, os índios 
recebiam salários ínfimos. Daí entender o Inspetor do S. P. l. 

• 
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que os seus tutelados nao deveriam assalariar-se sem contrato 
escrito. 

·- O g~ógrafo Hamilton Rice, referindo-se aos índios da re
g1~0 do ~10 Brainco, que se estendem do Norte ao Monte Ro
r~1~a, afirmo~ que alguns podem ser incluídos sob o termo de 
c1vllzzados, po1s usam roupas, vivem em . comunidades rurais e 
empregam-se em atividades pastoris. 

.. Os ho.mens que nao podem ser incluídos nessa categoria, 
usam um simples tapa sexo, em forma de T, chamado popular
me:nte rabo; as i:t~lheres usam urna tanga, chamada mof,a (?), 
de forma trapezoide, em campo de tecido de algodáo de 1 o 
por 8 ,Pº!eg~das., !3- o. mesmo autor, de modo restrit,ivo, diz 
qu~ o 1nd10 e estup1do, inerte, apático, ligando, sem distin~áo 0 
estimulo e o reflexo ' 

t "S?a adaptabiÚdade ( escreve) ao meio . é admiravelmente 
ha~~o?1osa, .mas ;sua iniciativa para o progresso pronto se tor
na ng1da e 1mpropria." 

,. ~ concluí que nada é possível obter-se com o indígena da 
Amenca d~ ~ul . a na? ser aproveitando-o em seus primeiros 
anos de ex1stenc1a, po1s - como acontece com os filhos dos 
branco~ e seus mesti~os - tal período é o mais propício. 
. ~ao. obstante ess~s conceitos, que, a nosso ver, devem ter 

sido tn~p.Irados pela 1~compreensáo, por prejuízos raciais ou 
pelo habito d~ ~enerahzar, o próprio Hamilton Rice, descre
vendo. ~.naufragio de urna canoa da Expedi~áo, na Cachoeira 
do ~~nt1, confessa "que tudo seria perdido se os índios, con1 
adm1r~vel presteza de resolu~ao e de a~áo", :nao nadassem para 
os objetos 9ue flutuavam (sacos de roupas, caixas com alimen
tos e gasolina) e salvassem a carga. 
. , Durante a !3-xpedi9ao,. tendo utilizado homens e mullieres 
1nd1.genas, de diferentes tnbos, assim se manifesta sobre o
Maiongongue e os Macu: "Os homens Macu sao de pequen~ 
~statura e musculosos; ~s mulh:res sao gordas e mais fortes 
"

0 qu~ o~ homens; ~s cnan9as ·sao bem formadas. E em todos 
esses t.nd1os predomma a cor azeitonada-escura (N.º 4 da es
cala de Broca). (Lam. 9. Fig. 2 I) 

Os ~acu sao hábeis índios ribeirinhos, conhecedores do 
no (Urancuera) bem como de navega~ao em canoa e mane.jo 

38 

da mesma. Através de toda a .regiao do rio Negro eles 
ocupam urna situa~ao inferior na escala das na~oes." 

E, secundando a opiniao do Dr. Koch Grünberg e de 
Paulo Ehrenreich, assevera que os Macu pertencem ao velho 
estoque original da terra e foram pisados pelos últimos invaso
res do ter.ritório que, origin~riamente, lhes pertencia. 

Para Hamilton Rice os Macu, especialmente as mulheres 
jovens, se manifestaram desejosas de .que nao as ligassem aos 
Xiriana, a respeito dos quais tinham opiniáo desprezivel. E, se:
gundo afirma, foi Koch Grünberg quem lhe chamou a aten~áo 
para essa particula.ridade. 

A respeito dos Xiriana assim se · pronunciou: "Os Xiriana 
nao sao o feroz e intratável povo a que a lenda aponta como 
tal, mas, na sua maioria, infelizes e inofensivas criaturas, de 
baixa estatura, que arrastam urna existencia miserável, sobre
vivendo simplesmente as priva~ües de um meio áspero e exi
gente, urna na~ao muito diferente da dos vaJe:ntes e agressivos 
Guaaribos, na margem ocidental da Serra do Parima." 

O Missionário K. G. Grubb, em sua obra Lowland lndians 
of Amazonia, antes de demonstrar-nos que, das tribos por ele 
estudadas, dois tipos podem ser claramente reconhecidos pela 
prática ou :nao da agricultura, oferece a apreci~ao um quadro 
da popula~ao indígena na Colombia, Venezuela, Guianas (Ho
landesa e Francesa), República da Guiana, Equador, Peru, Bo
lívia e Brasil. Por esse estudo, numa área de 2.073.000 quilo· 
metros quadrados do nosso País, foram localizados 97 .000 in
dígenas. 

Para K. G. Grubb, dentre as tribos enumeradas, os Macu 
do rio B.ranco sáo o povo mais interessante. Com a possível 
exce~ao dos Xiriana, ele nao encontrou paralelo na América 
do Sul. "Sao grosseiros e primitivos em extremo. A agricul .. 
tura é desconhecida entre eles e sua vida nómade resulta da 
busca de alimento por meio da ca~a, da pesca e da coleta de 
frutos silvestres. Nao usam redes e náo constroem canoas. Mi
seráveis, nus e rudes, sua condi~ao desg.ra~ada os expüc a ata
ques de outras tribos e a escraviza~ao. A tribo está prestes a 
desaparecer como resultado da desinteg.ra~ao de sua comuni
dade." 
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Con10 Hamilton Rice, K. G. Grubb acha os Xiriana dife
rentes e bastante inferiores aos Guaaribos: "A cultura dos Xi
riana está na mais imatura fase de desenvolvimento. Tem 0 
corpo mal conformado e sujo. Sáo encontrados no alto rio 
Uraricuera e Parima." 

.. E. sao ainda de K. G. ~rubb estas informa96es: "Amigos 
e 1n1m1gos, consoante a trad19ao e localiza9áo, sao os Uaicá, 
encontrados entre o Aracasa e o Parima. També1n os Mar~
cana sao inimigos dos Xiriana e temidos por outras tribos. Os 
Purucotó, que vem sendo dizimados pelas doe.n9as, sao encon
trados entre os Macuxi, Maquiritare e Arecuná. Os Pauichana 
tribo Aruaque, vivem, em número reduzido no médio Muca: 
jaí, um afluente da margem direita do rio B;anco." 

Concluindo o exame das tribos existcnt<;s ·na América do 
Sul (no B.rasil, e, pcis, no rio Branco), K. G. Grubb mani
festa em Jinhas ge~~is a opiniáo seguinte: "O dec1ínio numérico 
que se processa entre essas tribos torna difícil diz.er-se que a 
silua9áo das mesmas P?Ssa .melhorar no futuro. A menos que 
se comece a melhorar 1med1atamente, será difícilmente possível 
que melhorem de todo. Realmente é difícil evitar a conclusáo . ' . 
que, considerado um todo, os índios dos vales da Amazonb 
estao enfrent(JJ1do sempre gradual extinréo, que nada parece 
capaz de impedir." 

Havcndo visitado os índios Xiriana, cm maio de 1960 -
na sede da missao a cargo do lingüista E.rnesto Mjgliazza no 
r!o Uraricná, afluente do rio Uraricuera, a 180 milhas, cm' vóo 
direto de tcco-teco, de Boa Vista do Rio Branco -- ternos urna 
opiniao bcm diferente da exprcssa por K. G. Grubb, cm relac;ao 
aos mesmos. 

Em suas vastas casas redondas, grande parte dos indivíduos 
Xiriana, com quem tratamos, tinha excelente aspecto físico e 
p.rocedimento bem diverso do descrito pelo Missionário Grubb. 

Com a ajuda de Ernesto Migliazza, a quem salientamos a 
~mportancia de uma coleta de lendas, ao mesmo tempo em que 
ele gravava frases e vocábulos da língua dos Xiriana, podemos 
oferecer, na 1. ª parte desta obra, algumas das mais interes
santes. (Lam. 8. Figs. 1 a 7 I) 
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Objetos da cultura material desses índios, de uso domés
tico, entre os quais aparecem algumas panelas e outras vasilhas 
de barro, sem ornatos, mas de forma apreciável; a técnica de 
construc;áo de gra:ndes c~noas e a habilidade de as dirigir no 
fio das corredeiras e tombos das cachoeiras do Uraricuera; a 
arquitetura das suas casas redondas, coletivas, ou de duas águas, 
para pequena famflia; o preparo de um estupefaciente e veneno 
de flecha, ao mesmo tempo; a formac;ao das suas roc;as; o s~u 
comportamento na abertura de um campo de pouso para pe
quenos avioes; a sua inteligencia e bom humor, no trato entre 
os companheiros e com os el~mentos da própria família, nos 
autorizam a discordar das opinioes tanto de Hamilton Rice 
como de K. G. Grubb. 

.O Comandante Brás Dias de Aguiar, ao descrever a 
fronteira do Brasil-guiana independente, cuja extensáo é de 1.605 
quilómetros, com quatro setores de divisao, afirma: "A regi~o 
atravessada pela primeira sec;ao de fronteíra é habitada, d1s
persamente, pelos índios Arecuná, Pa:ntamona e lngaricó, de 
ambos os lados. Ao lado do Maú ou Ihereng, até ao Timao, 
há malocas de Macuxi, nas duas _margens do río Tacutu e al
gumas de Uapixana. Do lado guianense em toda a área fron
teiric;a ao sul da orla de campos, nao existem habitantes índios, 
com exce~ao de urna pequena maloca de Uai-Uai, próxima as 
cachoeiras do rio Essequibo. Nas cabeceiras dos ríos brasi
leiros, en~retanto, estao espalhadas malocas . de índios Uai-Uai, 
Pu.rucotó, Moiana, .Pianocotó e Rangupiqui." 

O mesmo. autor, referindo-se aos habita~tes do rio Maú, 
assim discorre: "A popula~áo civilizada se restringe aos habi
tantes do rio. A parte superior é exclusivamente habitada por 
índios das tribos Macuxi e Pantamona. A tribo Macuxi está 
localizada na regiáo compreendida e:ntre os domínios dos civi
lizados e dos índios Pantamonas. O censo levantado pela Co
missáo Demarcadora, em 1952, revelou a existencia de 1.294 
índios da tribo Macuxi. Esses índios sao muito laboriosos e 
vivem em permanente contato com a popula~ao civilizada do 
baixo rio a qual prestam seus ~rvi~os. Dedicam-se a cria~ao 
de gado e a cultura de cereais, de milho e de mandioca, ao plan
tio de cana-de-~úcar, banana, mam.ao, na escftla das suas neces-
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sidades. A tribo Pantarnona. ainda rnais nómade e rnais primitiva, 
h~bi~a o trecho ?º" M.aú, compreendid~ entre a foz do igarapé 
T1mao e a confluenc1a do Ireng-Scob1. Os Pantamona dedi
cam-se ao cultivo da mandioca, a ca~a e a pesca. Sao muito 
trabalhadores e tem pouco contato com gente civilizada. Man
tero rela~oes muito amistosas com os índios Macuxi e esse fato 
tem contribuído grande1nente para a modifica~ao gradual do 
estado semibárbaro em que ainda se encontram. 

"Naquela época, esses ainda nao se haviam. habituado com 
roupas e os seus costumes eram os rnais primitivos, notada
n1ente do ponto de vista da a1imenta~ao. 

"Foram vistos comendo carrapatos, gafanhotos, sapos. 
piolhos. 

"A maioria da popula~ao indígena do Maú vive do Jado 
d~ ~epúbli~a. da Guiana: Em virtude. da propaganda feita pelas 
m1ssoes rehg1osas, mant1das pelo anttgo Governo Britanico es
ses índios sao atraídos, em número cada vez maior para o 'tado 
inglés. ' 

:'A . ~atequese . é,. ha~ilme~te feita e a finalidade religiosa, 
que JUStif1ca a ex1stenc1a de 111issoes daquela natureza, cede 
lugar as ambi~óes de conquista." . 

Além das informa~óes acima bastante valiosas sem dú-·a , , 
VI a, o Comandante B.rás Días de Aguiar, referindo-se as tribos 
que habitam as margens do rio Maú nas nossas fronteiras corn 
a Guiana, revela apenas a cifra de ' 1.294 indivíduos da tribu 
Macuxi, cifra esta levantada em 1932, num censo reali
zado pela Comissao que chefiava, sendo de estranhar nao nos 
oferecesse também mais dados demográficos sobre outras tribos. 

Angel Rosenblatt apresenta dados que interessam ma1s a 
geografia demográfica do Brasil do que as indaga~OeS que te
rnos em vista desdobrar nesta parte da obra que agora damos 
a estampa. 

E, quando quer enumerar a popula~ao indígena do Brasil, 
recorre apenas a dados oficiais do censo de 1940, que regis
tram 5?.027 hablantes de lengua indígena, e a Charles Wagley, 
que opina ser de 30 a 40 . 000 o número de índios vivendo iso-
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lados, no Brasil, quasc nus, enquanto os seus descendentes .so
mam 1nais de 50% . 

' 

J ulian E. Steward, · base ando sua classifica~ao em elemen-
tos sócio-político-religiosos, nao satisfaz nossa curiosidade. nem 
atende a necessidade que ternos de utilizar dados seguros numa 
aprecia~áo de otdem social e étnica, das tribos que ainda re
ccntemente visitamos no Território Federal de Roraima. Ele· 
só registra, para a popula~ao indígena, total, do Brasil, a cifra 
de 1.500;000 (no ano 1500) e a cjfra atual de 500.000. 

Darcy Ribeiro, em seu trabalho Culturas e Línguas Indí
genas do Brasil, a que já recorremos, páginas atrás, baseando
se nos Arquivos do Servi~o de Prote~ao aos Indios, nos relató
rios e noutros documentos ~ da Diretoria, das lnspetorias re
gionais e nos Postos de a~áo local do S. P. l., bem assim num 
mapa etnográfico de Curt Nimue.ndaju, nos fornece excelentes 
dados informativos sobre a situa~áo dos grupos indígenas bra
sileiros, quanto ao grau de integra~ao na sociedade nacional, em· 
1900, e, também, em 1957. . 

O estudo comparativo das tabelas levantadas pelo autor o 
levaram a conclusóes de sumo interesse para os estudiosos do 
lndio, pondo-os, por exemplo, diante de "urna drástica rea~ao 
no montante das tribos," de "urna profunda modifica~ao na 
composi~ao dos remanescentes." . 

Estranhamos que Darcy Ribeiro - que deu ao seu traba
lho urna estrutura de indiscutível critério científico, a maneira 
de outros antropólogos, empenhados na avalia~ao das popula
~óes indígenas das Américas - nao nos pudesse proporcionar 
elementos interessando, p:irticularmente, um estudo da situa
~ao atual da popula~áo indígena do Território Federal de Ron
dónia. 

Numa das tabelas a que nos referimos aquí (a V), o 
seu autor nos apresenta sete grupos, na regiio rio-branquense, 
com urna popula~ao míniina de 9. 7 50 indígenas e máxima de 
12. 500. No entanto, da Relaráo dos Grupos Indígenas do 
Brasil (págs. 67 ·a 100), s6 constam dados demográficos dos 
grupos seguintes: lngaric6 (250 a 500), Macuxi (1.500 a . . 
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2. 000), Maiongongue ( 500 a 1 . 000), Taulipanguc ( 1 . 000 a 
1.500), Uaicá (mais de 4.000), Xiriana (500 a 1.000.) 

A ausencia de dados sobre outros grupos existentes na re
giao do rio Branco evidencia nao haver Darcy Ribeiro encon
trado, nas fontes oficiais e na bibliografia a que recorreu os 
ele~e~tos que . completariam a sua Rela~iío, na obra por 'nós 
aqu1 citada. F1camos, assim, sem saber quantos sao os indiví
du~s d~s tri?os Uapixan~; Maqu~ritare,. Purucotó, Saparú, 
Ua1mura, Pau1xana, Atroan, Auaque, Callana, lauarana, Arc
cuná, Pantamona e Piaroa. 

José da Gama Malcher - ex-funcionário do S. P. l. e 
membro do Conselho Nacional de Prote~ao aos 1ndios - nao 
pode, também, encontrar elementos para tornar seu trabalho, 
sobre as tribos da . área amazo.nica, mais completo, nao só lo
calizando as tribos, como, ao mesmo tempo, dando-nos o nú
mero -d.os seus componentes. Nao estariam elas sob a tut~1 :i 
das Inspetorias e dos Pastos do S. P . l.? 

Desse ·autor só nos foi dado utilizar a rela~ao das aldcürs 
dos Indios Macuxi, na qual nao é registrado o número de 
moradores. 
. E evidente, porém, que, ainda assim, as informa~oes con-

t1das ~as obras acima citadas, associadas as impressoe-s por nós 
rec?lh1das em nossas visitas a várias tribos indígenas daqueht 
~eg1ao, muito nos servirao para um trabalho que estamos pro-
1etando, com duplo interesse social e económico. 

Infelizmente, como se verifica, qualquer que fosse o cri
tério dos autores a que recorremos, pretendendo reunir dados 
satisfatórios acerca da popula~ao indígena do Brasil, e, por
tanto, do Território Federal de Roraima, nao é nos mesmos 
que nos podemos apoiar exclusivamente. 

Um olhar retrospectivo ao período que medeia entre nossa 
primeira viagem a. Guiana brasileira, em .1918, e a que errt
preendemos nos primeiros meses de 1946, pe.rmite que recons·
tituamos mu'itas das nossas impressoes, nao·· somente relativas 
aquele gig<UJtesco quadrilátero, da ·expressao de Hamilton Rice, 
nos seus aspectos zoológicos e botanicos, entre . a Colombia, a 
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Venezuela e a Guiana, mas relativas, também, as tribos que o 
habitam. 

Acompanhados em nossa prime ira viagem ( 1918) peio 
tuxaua Macuxi Idelfonso, tivemos ouem nos mostrasse os an
tigos sítios e núcleos demográficos, onde a indiada havia vivido, 
desde tempos imemorais, com seus .usos e costumes, suas técni
cas de trabalho, suas etiquetas, supersti~óes, lendas e estórias. 

Andamos, muitas vezes nps rastros de Koch Grünberg e 
paramos nas malocas onde os moradores dele ainda se Iembra
vam. :Numa delas se reuniram, entao, na casa redonda, mais 
de duas centenas de homens, mulheres e crian~as. E de roda 
a essa constru~ao, sólida e acolhedora, ~jsitámos casas para 
f amílias isoladas, que abrigavam mais . de 15 a 20 indivíduos de 
ambos os sexos. · 

J á entao deparamos coni ruínas de outras malocas e en
contramos inúmeros índios que evitavam a aproxima~ao dos 
civilizados, a vista do procedimento <lestes, agressivos e imo
rais, ora empregando armas e castigos para os ainedrontar e 
dominar, ora invadi.ndo-lhes as festas tradicionais, distribuindo 
entre eles bebidas alcoólicas;· principalmente · cacha~a. 

. A pretexto de · ensinar-lhes prendas domésticas, mocinhas 
indígenas erarn levadas a servir . como amas e criadas, nas ca
sas ck fazcndeiros e comerciantes e das principais autori :la des 
locais; é, se de Iá, ao fim de humilha~oes e sevícias nao fu-
. ' g1am para as malocas, eram violadas e lan~adas a rua, muitas 

ali contraindo moléstias venéreas incuráveis ou de dificil tra
tamento= como a sífilis. 

· Meninos ·e rapazes, sob a designa~ao de af ilhados, também 
eram levados a servir, como criados . ou carregadores d'água, 
sen.do raros os que nao fugiam das casas dos civilizados ou, 
engajando-se a bordo de embarca~oes fluviais, desciam para 
Manaus e para Belém, dali nu.nca mais regressando as malocas 
das suas tribos. 

E isso concorreu para a acultura~ao e desintegra~ao social 
e económica das tribos indígenas do vale do rio Branco e dos 
afluentes deste, além de fatores outros, de ordem biológica e 
climática, apontados por vários estudiosos dos nossos índios. 

Em maio · de 1946, convidados por Alberto Jacobina, en- · 
tao Chefe da I.nspetoria do Servi~o de Prote~áo aos 1ndios, com 
sede em Manaus, acompanhamos Derek Twist, Robert Wes-

' 
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terby e Brereton Porter, da Archer Film, de Londres, a área 
cultural do Território Federal de Roraima. 

A finalidade dessa viagem dos cineastas ingleses era filmar 
tipos bem representativos de indígenas, preferencialmente da 
tribo Arecuná, para atender as exigencias do script que, ba
seado na obra The Death of a common Man, do escritor ame
ricano Desmond Holdridge, fora feito por Robert Westerby, 
também escritor, mas de nacionalidade inglesa. 

Atingindo a Fazenda Vista Geral, em terras da margcm 
dircita do. alto rio Cotingo, pudemos visitar a maloca chefiada 
pelo tuxaua Pedro, onde se haviam concentrado nao só índios 
Arecuná mas também a1guns índios Macuxi. 

Em Aparecida, a margem direita do río Uraricuera os 
cineastas fotografaram e filmaram crian~as indígenas, na' es
co!a .Pública ali exist~nte, com fei~óes que reputaram belas, 
pnnc1palmente as meninas. 

< 

Mas, em todo o trajeto de Aparecida a Vista Geral, só 
deparamos com barracas em ruína, com taperas de antigas ma
locas que, pelo número e altura dos esteios caibonizados de
n~nciavam a altura. e circunferencia das casas redondas,' que, 
a1nda em 1918, abngavam centenas de Macuxi, Arecuná e Tau-
1ipangue. (Págs. 4 e 5. Figs. 1 a 8 I) 

Na base da Serra Maiari, como na vizinhan~a de Vila Pe
reira, viviam apenas duas centenas, se tanto, de índios, en1 
barracas de duas águas, do tipo construído pelos civilizados. 

Voltando ao Território, em julho do mesmo a.no, já agora 
com o propósito de visitar os índios lngaricó, no alto rio Co
tingo, obtivemos dos Missionários Beneditinos, com atividades 
e~ Boa Vista, aJguns dados estatísticos da popula~ao indígena 
r10-branquense. 

Nas malocas do Boqueiráo e Arrais, situadas no rio U ra
ricucra, viviam, respectivamente 88 e 55 índios, num total de 
143, todos da tribo Macuxi. 

1ndios da tribo Uapixana ou Uapidiana se distribuíam, em 
5 malocas, da maneira seguinte: na maloca do Piun, situada 
na Scrra do Tabaio, 80; na do Barata, -situada na Serra do 
Taiano, 26; na do Trua.ru, situada na Serra do Truaru, 21; na 
da Jacitara, situada na Scrra do Taiano, 14; na da M~a, si
tuada na Scrra da M~a, 2 J 5. 
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Nao nos foi possível obter, entretanto, naquela ocasiáo, da
dos sobre os (odios aldeados ou vivendo isoladamente nos rios 
Tacutu, Maú, Cotingo e Quino. 

Viajando a cavalo e a pé, por causa dos caminhos ou 
veredas, íngremes e acidentadas, desde a Fazenda Nacional Sáo 
Marcos, do S. P. l., (nosso destino era a Serra Ueitepe ou 
V eitepe), atravessamos antigos domínios dos indígenas das tri
bos Macuxi, Arecuná e Taulipangue. 

Expulsos dos sítios das suas malocas pela amplia~ao d,1 
pecuária, nos campos e baixas rio-branquenses, pelo estabele
cime:nto de garimpos na vizinhan~a· de algumas delas, os índios 
foram encurralados como gadaria xucra, em nesgas de imen
sos latifúndios, cujas linhas de demarca~áo eram, em sua 
ma1ona, arbitrária~ ou imaginárias, assinaladas por cercas de 
arame farpado, tats os campos de concentra~áo nazista, visto 
que raros fazendeiros pqs~suíam títulos definitivos, expedidos 
pela Diretoria de Terras do Estado do Amazonas ou pelo Go
vern?, ~o atual Território, em que fora transformado aquele . 
mu:n1c1p10. 

, . Suas bel.as casas redondas haviam sido incendiadas de pro• 
P?S1to ou ac1dentaJ~ente pelo fogo lan~ado por vaqueiros em 
v1agem ou em serv1~0 de campo; e muitas foram substituídas 
por casas de taipa ou simples tapiris, sem paredes laterais e de 
cobertura precária. 

Diversos indígenas, havendo trabalhado, como vaqueiros, 
em fazendas de criar, tinham recebido algumas reses em paga
mento ou adquirido outras mesmo por troca ou compra. E seu 
gadinho ( quatro a cinco cabe~as de bovinos um ou dois ani
mais de sela) era recolhido a um arremedo' de curra] na vi
zinhan~a de su as casas. Mas muitos f oram 9brigados' a des
fazer-se dos animais, porque sempre surgiam questoes por 
causa de invasáo dos ro~ados dos civilizados, abertos nas ilhas
de-mato, e os fazendeiros tanto afugentavam as reses como os 
índios a bala de rifle. 

E era-lhes proibido pescar nos lagos naturais e até nos 
rios e igarapés vizinh0s das fazendas ou dos retiros situados na 
vizinhan~a das malocas, tirar madeira e palha para a cobertura 
das suas barracas. 

Como ainda era grande a influencia do coronelato, dos sc
nhores de bara~o e cutelo, as autoridades ·que os deviam assis-
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tir nao se inteiravam dessas e de outras arbitrariedades, aten
tatórias da liberdade daquela gente que fora espoliada de suas 
terras e da própria vegeta~ao que ~s cobria. 

Impressionado e condoído da situa~ao dessas tribos rio
branquenses, com indivíduos escravizados nos seringais do bai
xo rio Branco e dos seus afluentes, o escritor americano Des
mond Holdridge·, fixou, em The Death of a Comtn1Jn Man, com 
impressionante realismo, esses e outros aspectos dramáticos, que 
ali surp.reendera. E o filme The End of the River, da Archers, 
divulgou em nosso país e fora dele a situa~ao atual do índio 
rio-branquense. 

Também · ali, na ·moldura daquelas paisagens campestres 
e no recesso das brenhas do .rio Catrimani, como nas quebradas 
das serras, nos escarpados e nos boqueir5es profundos, incidira 
sobre a indiada o fator de desagrega~ao e mesmo de aniquila
¡mento que os antropólogos denominam cross cultural ou entre-
choque cultural, pois fora impelida das atividades agrícolas e 
coletoras, da ca~a e . da pesca, para as atividades pastoris e 
para o extrativismo da borracha, balata, uquiquirama, etc. 

Repetira-se nos campos do rio Branco e dos seus afluen
tes a mesma situa~áo por que passou a indiada das coxilhas 
gaúchas, do litoral e das caatingas nordestinas. 

E, como o a~úcar, na expressao de Gilberto Freyre, ma
tara o índio dos brejos nordestinos onde os colonos levanta
ram bangües e engenbos, o gado matou o índío rio-branquense. 
Porque, para um povo no estado cultural do indígena, tao seme
lhante ao da morte é o processo de destribaliz.a~ao, de rompi
mento de sµa unidade social e económica, da sua mudan~a vio
le~ta de técnicas, da sua integra~ao brutal numa pretensa sp
ciedade civilizadora, impressionadoramente alheia ao seu 
status. · 

·Troncos de algodoeiros centenários, esteios e caibros car
bonizados parcialmente, como referimos linhas atrás; coberturas 
cónicas de casas redondas, apodrecendo sob a a~ao das chuvas 
e dos ventos, balizavam os horizontes das planícies e, nos de
clives das serras, os antigos domínios dos indígenas, o local .das 
suas malocas, a área das suas ro~as coletivas. 

Em maio de 1960, antes de deixarmos Boa Vista, visita
mos as malocas do Barro, do Diabo e do Canta, no rio ·surumli. 
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Sobre os seus moradores peso u, de maneira funesta, aquel a 
destribaliza~áo a que nos referimos e que Florestan Fernan
des considera processo típico dos séculos XV e XVII. 

Para esse sociólogo, o referido processo foi condicionado 
pela expropri'a~ao territorial das popula~5es indígenas, que nao 
consegúiram se retrair além das fronteiras móveis do· setrtiío, 
a condi~oes bateronomicas ou anomicas de existencia, nas rela
~oes com os portugueses. 

Nao só com os portugueses, acrescentaremos nós, no caso 
da indiada do Território Federal de Roraima, aos primeiros dias 
de sua explora~ao, e conquista e, posteriormente, mas com bra-: 
sileiros, procedentes do litoral norde~tino, ~o oeste e até do 
litoral sul-rio-grandense, atraídos todos pelas notícias ufanísti
cas das suas drogas naturais, das suas especiarias, do seu ouro, 
da sua borracha e das campinas favoráveis a cria~ao de gados. 

A índole docil e acolhedora, daqueles índios, concorreria, 
em grande parte., para os impacto~ desse processo, nao nos 
constando que del.es emanasse, além daquela reQfiio vegetal -
a de urna degrada~ao de cultura por processos mois sutis, se-. 
gundo opina Gilberto Freyre - urna rea~ao violenta, em que 
todas as armas fossem empregad~s, até o exterm(nio do invasor. 

Superiores em numero, aquela época da Conquista, co
nhecedores da terra, do labirinto dos seus rios e igarapés, da 
variedade dos seus recursos, teria sido fácil contrapor aos por
tugueses, primeiro, e, depois, aos neobrasileiros, um tipo maiK 
objetivo, mais drástico de rea~áo. No entanto, contrapuseram 
ao sistema escra~ocrata de explora~ao e incorpora~ao do indí
gena que o luso trouxe.ra da Península, a .rea~ao da inércia, di
tada por i:nfugível e imperioso fatalismo: acomoda~ao nas suas 
malocas, transferencia para as serras e os boqueiroes inacessí
veis, intema~ao voluntária no fundo das florestas. 

Ta1nbém essa índole dócil e acolhedora já nao é a mesma, 
como já deixaram de ser o seu tipo de habita~ao coletiva, o 
seu estilo de vida social, o seu apego a tradi~ao tribal, aos seus 
usos e costumes, aos seus totens e aos seus heróis-de-cultura. 

Foi por isso que surpreendemos entre os indígenas insopi
táveis sentimentos de revolta, fermentando no íntimo da cons
ciencia, dissimulados sob densas camadas · de recrimina~óes, de 
sarcasmos, de humilh~~o.es e de decep~oe-s. 
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Ganhe-se a confian~a de um deles, velho ou jovem, e Iogo 
se conhecerá a causa de seu retraimento, de seu mutismo abuso 
de bebidas, ado~ao de vícios, de desregramentos sexuais 'de fur-
tos, de homicídios. ' 

Mas outras rea~5es puderam ser surpreendidas, igualmente. 
Como a escala e as oficinas, instaladas na P:azenda Sao 

':f arc_os. do S.P .1., nao funcionam mais, com o ritmo que lhes 
lmpr1m1u, em 1946, o lnspetor Américo Jacobina sao iné
meros os índios, adultos e jovens, absolutamente an~lfabetos, e 
rn~smo estranhos as peculiares técnicas das atividades dos seus 
avós e dos seus pais, no . preparo de r~as, na constru~ao de 
casas e de embarca~oes, no aproveitamento das virtudes medi
cinais das plantas que lhes crescem ao alcance. 

_ Por isso.' no esfor~o de ·solucionar o problema de alfabeti
~a~ao das cn~n~as da Maloca do Barroso, da qual é tuxaua, o 
JOVem m~cux1, de nome Abel Viriato Barroso, em companhia 

· de um p~1mo, empreendeu urna viagem a pé, durante cinco dias, 
pa~a pedir ao Gov~rnador ~o ~erritório, Dr. Hélio Araújo, ma
ter!al escolar, ª. f1m de ah cnar uma escola primária mista, 
CUJO. ~estre sena um dos seus primos, ex-pra~a do Exército 
Brastleiro, que se alfabetizara no Río de J aneiro. 

Abel Viriato Barroso, pela Rádio Roraima de Boa Vista. 
no Diado Indio contou como apre.ndera a ler s~zinho, num es~ 
for~o que nao só revela a sua inteligencia como também a 
co.mpreensao da necessidade de alfabetizar, pelo menos, as 
cnan~as da sua e das malocas de outras tribos do Te'rritório. 

Ele atrib~iu, na ocasiao, a ignorancia, grande parte das 
causas determinantes da situa~ao atual dos índios. 

Em núcleos populacionais como Vila Pereira, Nonnandia 
e Boqueiri~, se grande é o número de crian~as, filhas de civili
zados, em idade escolar, nao é menor o de crian~as filhas de 
pais indígenas. · 

E ali, como em todo o Território, o que se verifica é 
sobremaneira lamentávcl e inexplicável, face as finalidades do . 
S. P. l., pois, tanto as crian~as dos civilizados como as dos indí
genas of.erecem um ótimo índice de inteligencia e de habilidade 
artesanal, em qualquer que seja o plano de instru~ao ou de sim
ples aprendizagem de oficios em que as coloquemos. 

, N~o é de estranhar, que, ao fim da escravidáo, em nosso 
pa1s, v1ssenl os Negros os seus filhos, quer no plano artesanal, 
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qucr nas p.rofissócs libcrais, sobrcssaindo brilhantemcnte, na so
ciedade que os mantinha a margem, como indignos e incapazes 
de ncla se incorporarem? 

En1 contraposi~áo, . há rnais de cinqüenta anos, sob a tu
tela da N a<;ao, do protccionismo oficial que o S.P.1. Jhes deve 
assegurar através de copiosa Iegisla~ao, mas de minguada ob
jetividadc e mais minguados recursos, nenhum indígena do Ter
ritório Federal de Roraima se elevou a condi~áo superior a que, 
co1no vaqueiro, Ihe tem cabido até hojc. · 

lmpossível se.rá, conseqücntemcnte, que, sem instru~ao e 
educa~ao, possam os fndios defender e preservar as originali
dades das suas culturas, como os descendc:ntes de africanos es
cravos o conscguiram, em vários centros da intelectualidade 
brasileira. (Pág. 15. Fig 3 11) 

Nenhum filho das grandes tribos indígenas do Tcrritóri~ 
Fcc,leral de Roraima, como de outros Territórios da A1nazónia 
brasileira, saiu de urna Universidade a fim de, segundo acon
teceu nos Estados U nidos da América do Norte e noutros países 
da América do Sul e do Continente Africano, reivindicar para 
sua gente, no can1po político ou no campo cultural, urna posi
~ao paralela que descendentes de indígenas ali tem conquistado.· 

Esta é a si~ua~ao atual das .tribos do Território Federal de 
Ro.raima e, co1n as particu1aridades que as distinguem, como 
s.e ve, as das outras áreas culturais, de que nos ocuparemos, 
extensa ou sumariamente, nesta obra. 

Os No Território Federal de Roraima, para 
a coleta da literatura oral ou do fol-

N d 
clore dos indígenas, co.ntamos com os 

art .. a OfeS narradores seguintes: tuxaua Idelfonso, 
tuxaua Armando, tuxaua Antonio Salda

nha, Do1ningos Hcrmínio dos Santos, tuxaua Jeró:nimo de Melo, 
da tribo Macuxi; tuxaua Alberto, da tribo Uapixana, tuxaua P•.!
dro, da tribo Arccuná, Cecília Messias; prima do tuxaua Jeró
nimo, da tribo Macuxi. · 

Alguns desscs narradores se exprcssavam na própria Jín
gua e, dcpois, com o auxílio d~ out ro con1panhciro, nos trans
mitiam a vcrsao cn1 portugucs, com crros de dií;ao comuns aos . . 
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nordestinos com quem lidavam; outros o faziam em língua ge
ral, mas nós tínhamos de recorrer sempre a um intérprete, poi5 
os nossos conhecimentos do nheengatu nao eram suficientes 
para absorver toda a fluencia · da narrativa: raros, porém, o fa
ziam desembara1Yadamente quando nos contavam as suas estó
rias e Iendas em portugues. 

E outros, tendo estudado o portugues, se exp:-essavam bem 
nessa língua, porque freqüentaram a escola que os Beneditinos 
ali mantinham ou na Serra Grande, abaixo daquela cidade, ao 
tempo em que Dom Boaventura Barbier dirigia outra escoli:nha 
e urna oficina de carpintaria, em 1918, quando da nossa pri
n1eira viagem ao entao município de rio Branco. Urna apre
<.:iável maioria havia aprendido em Sao Marcos, ao tempo da 
administra1YáO do velho Alípio, na escola que o S'. P. l. instalara 
na sede daquela fazenda federal. 

Variavam em · idade e constitui~ao física, bem assim na 
capacidade intelectual, mas todos eram bem humorados, joviais 
e insinuantes. 

Quando as narrativas se desenrolavam em grupos, a noite, 
em Sao Marcos ou na Prelazia da Serra Grande, era de admi
rar-se o quadro ali representado, ganhando especial colorido e 
grande riqueza de movimento, pois um ou outro entendía inter
ferir, para avivar certas minúcias das figuras ou da originali
dade do assunto, tema, idéia, fomentando debates. 

Nós ouvíamos, sem interromper, o narrador, a quem pe
díamos que falasse lentamente, porque íamos anotando ~ se ele 
falava língua geral - as frases ou vocábulos mais expressivos. 

Nao dispondo de um gravador, Iamentávamos a impossi
bilidade de fixar certas vozes, gritos, assovios, dos personagens 
das lendas ou das estórias, fossem eles animais ou seres humanos. 

E lamentávamos mais nao nos ser dado reter as diferentes 
mímicas, na contra~ao dos lábios, no semicerrar as pálpebras. 

E, com urna gesticula~ao complementar e elucidativa, libi
dinosa ou obscena, na sucessao de fatos reais ou de lances ima
ginários, tu do aquilo f azia parte da narrativa e, mais do que 
isso, do estilo do narrador. 

Nada impedia, naquelas horas, que aceitássemos estar o 
narrador . vi vendo um certo p·apel de seu agrado ou de imposi-
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~áo, dccorrente de ser um narrador, cioso . da transmissao oral 
de um fato folclórico, do da a que pertenc1a. 

Tratando-se dos temas daquelas narrativas (dos mitos, len
das e estórias) nao nos satisfaz dizer que e las constituíam urna 
riqueza incomparável da imagina1Yáo indígena, das suas contr~
di1Yóes e coerencias, na vida quotidiana e na vida sublunar, po1s 
ilustravam inquietadoran1ente certos conceitos de Bergson ou 
de Sartre sobre aquela faculdade criadora do ser humano. · 

Quer os mitos cosmogónicos, quer as lendas de carátcr 
etiológico, eram de urna estranha opulencia, só comparável., 
pela quase imatcrialidade do entrecho~ a inflorescencia cm ouro, 
esmeralda e safira, da copa inacessível de gigantescos indiví-
duos vegetais da selva amazonica. . 

Naquelas narrativas nunca havia lugar para eufemismos. 
Daí verificar-se, entre os narradores indígenas, comporta· 

nientos identicos aos dos tro.v~dores medievais galego-ponugue
ses, os quais, ne dizer do Prof. M. Rodrigues Lapa, em Canti
gas d'escarnho e de mal dizer (Ed. ·Galaxia. Coimbra, 1965) 
"nao tinham só os olhos pos tos . no ideal; também fitavam as rea
lidades quotidianas, com olhos de ver" , sendo que "a poesía sa
tírica dos trovadores desconhecia muitas vezes a arte sutil do eu
femismo e p.referia chamar as coisas pelo seu próprio nome". 

Ora, se o narrador mal usava um rudimentar cueio ou 
rc;bo, por que a sua palavra teria de ocultar urna verdade ligada 
a vida sexual, a o.rigem dos órgáos de reprodu~ao dos seres 
humanos e dos animais? 

A figura do sexo de mulher, que Macunaín1a dcscobriu na 
floresta, ·causara a scus irmáos mais horror e repugnancia de 
que aquela fe rita sémper a perta che sanguina e che pu te, porque 
se apresentava engelhada, decrépita, m.orta, sendo, . n1esmo ~s
sim, de estranha fascina1Yáo. 

Entre os mais absurdos, estúpidos ou ardilíssimos hcróis, 
o Grande Herói Macunaín1a nao tem caráter: porque ora é de-
sassombrado e genial, ora é poltrao e covarde. · 

Algumas lendas, pelas sugestoes de defesa contra o abate 
de animais fora de época, representam verdadeiros códigos, re
digidos por poetas, em favor dos animais silvestres, quadrúpe
des e aves. 

No estudo comparativo desta lenda ou daquela estória, 
vamos encontrar a mesma origem, na Africa ou na Polinésia, 
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se recorremos a Susan Feldmann iu African Myths and Tales 
( 1963) , ou a Hermano Melville in Typee. 

E, muitas vezes, nem é necessário ir-se táo longe: basta 
que nos aventuremos por outras áreas culturais, em nossa Ama
zonia brasileira. 

No Jogo dos olhos (Das Augenspiel), contado por Koch 
Grünberg, aparece um camaráo que pode mandar os olhos pasQ 
sear no Palauá ou Lago do mar; na área cultural do río Ma~ 
deira, no Estado do Amazonas, vamos encontrar Revuguivugui 
que pode fazer a mesma coisa; e seus olhos, saltando das órbi
ta·s, váo espantar os ca~adores noturnos, asson1brar as críam;as 
ou espr.eitar o sexo das mulheres no ba:nho ... 

Encontramos variantes, aquí e acolá, e, ouvindo diferentes 
narradores, verificamos quanto é verdadeiro o axioma: quen1 
conta um conto inventa um ponto. 

Só um estudo comparativo e analítico (a maneira dos rea
lizados por Levy Strauss) das lendas, mitos e estórias que reco
lhemos, com as recolhidas por outros pesquisadores, dentro e 
fora da Amazonia, noutra ocasiao, poderá apontar origens co
muns, riqueza de imagina~ao e memária coletiva, bastante r~
sistente a ª~ªº de qualquer fator de dissolu~ao ou de deforma~ao. 

Ao pesquisador Ernesto C. Migliazza, que encontramos en
tre os Xiriana, devemos a corre~ao, em parte, das estórias que 
nos foram contadas no Uraricaá, afluente do rio Uraricuera, 
pelo índio Xiriana - Pedro, o ca~ador. (Pás. 6 e 7. Figs 1 
a 5 I) 

V • Realizamos cinco viagens ao Território Federal 
iagens de Roraima, sendo a primeira em 1918, quan

do era apenas o Município de Rio Branco, do 
Estado do Amazonas. As outras viagens foram feitas em 1946, 
1949, 1960-1961. 
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e Tradi~óes -dos Indios 

T aulipangue, 

Macuxi, 

Uapixan~ 

e Xiriana, 

do Vale do Rio Branco, 
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Lenda do Rio Surumu 
Lenda da Serra dó Banco 
Lenda da Cutia de Ouro 

Lenda de Pacalamoca e os Tajás 
Lenda do Ta~batajá 

Mito de Macunaíma - o Desobediente 
Mito de Macunaimá e as Mulheres Curiosas 

Estória do Homem que se Casou Com Uma Abelha e Depois 
Com Umá Guariba 

Estória do Maiari-Péua 
Estória do Preg"llifoso 

Estória dos Parauini e das Onfas Turutu 
Estória da Velha que Chora 

Estória do Popoca .. 
Estória de Xigui 

Estória da Velha Macuritox, Chouau, Manare e Porc-Pic, 
o Homem-Onfa ( 

Estória do Pajé. da Cutia e do Pore-Pic 
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LENDA 

DO RIO SURUMU 

ENTRE o CANTA, as Ser.ras Marari e Muiritepe, vivia mui· 
ta gente em numerosas malocas. 

Um dia, toda essa gente combinou fazer uma pescaria, 
como nunca havia feíto, nos poc;os e nos lagos do rio Surumu. 

Arrumaram os seus utensílios de pesca, arcos e mac;os de 
flechas. Encheram as cumbucas de iscas e os panacus de tim
bó, bananas, mamoes, tucumas, arac;ás, batatas, milho, carás, 
beijus e pimentas. 

Puseram aos ombros as suas aves domésticas, os seus xe
rimbabos, e carregaram outros como puderam. 

Algumas mulheres iam atrás, com panacus pesados de 
massa para caxiri e paiauaru, com cochos, alguidares e panelas. 
para os seus vinhos e comidas. 

Levavan1 tipitis, esteiras, ralos, pilócs, jamaxis. 
E, como estava fazendo muito frio, ergueram a margen1 

do Surun1u urna Casa-Redonda, com pinturas bonitas nas pq
redes, do lado de fora. 

Ncssa casa ficariam as mullieres moc;as e as velhas que 
eram friorentas, ou aquelas que estavam ·para ter filho. 
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N aqueíe tempo havia multo Purauera, gente corrcdeira, 
que os Iría, seus inimigos, extinguiram, espalhando-lhes o san
gue e os ossos, desde a Pedra Pintada as locas das Serras Ma
rari e Mambaipuim ( Serra do Mel) . 

Com todos esses corredores e pescadores foi o Pajé V elho. 
E, enquanto batiam timbó, faziam tapagens, o ~ajé acon

selhou: - Tomem cuidado. Nes·ses po~os andam do1s tucuna
rés e mais dois outros peixes, seus companheiros, que estao na 
vadia~áo. Esses tucunarés e seus companheiros sao encantados. 
Voces podem pegar e matar todos os demais peixes, menos es
ses. Nao· os arpoem e nem os flechero. 

Alguns homens só bateram timbó, depois que as mulhe
res e as crian~as já estavam com os seus pu~ás e. aturás prepa
rados para apanhar o peixe que flutuasse, tonto ou morto. 

Outros se puseram a levantar grandes moquéns e a arru
mar a lenha que as mulheres e as crian~as haviam trazido 
também: 

Mas os outros homens queriam flechar os peixes e saltar 
n'água para os pegar vivinhos, ainda. 

Por isso um dos rapazes, · querendo e nao querendo, fle
chou um dos tucunarés, que era encantado. 

O Pajé viu. E foi logo gritando: 
- Vamos ernbora! Estamos desgra~ados! Os encantados 

vao se vingar porque um de nós flechou um tucunaré que ia 
chocar. . . Fujarn! Fujam! Fujam todos! 

Nisso, no meio daquela gente, come~ou a chover .e a rela!11-
pejar: Os trovoes vinham ~as serr~s e rebentavam ah, na beira 
do rio.· 

Logo, de dentro das águas do lago, que era o próprio 
Surumu, quando ele ainda nao era rio, saíram duas on~as : URU

TURU e UAIRIRllVIA. 
Todas duas estavam famintas e assanhadas. 
E os índios, que nao eram devorados por elas, eram afo

gados pelas águas, jogados ao chao pelo vento e empurrados, 
de urn e outro lado, pela chuva e pelo vento. 

As tontas, cegos pela luz dos relampagos e surdos pela voz 
'los trovóes, os índios corriam atarantados. 

E, fugindo pelas margens do Surumu acirna, toda aquela 
gente ia sendo devorada pelas on~as .. 
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Entáo, precisando de n1ais for~a para correr ao longo do 
Sururnu, os pescadores foram jogando tudo o que conduziam 
consigo, nas suas águas revoltas. 

Jogaram, primeiro, ·a corda para apertar flechas. 
E esse Jugar se transformou em cachoeira: a de nome 

!v1 ON Bl-SARARU. 
Jogaram, a seguir, os índios Pan uera. 
E aí apareceu urna outra cachoeir;\ : a de nome PARAUER.X

SARARU. 

Mais adiante jogaram estacas ~a madeira darur. 
E aí apa.receu a cachoeira de nome UARADZE-SARARU. 

A altura da fazcnda que hoje o~ brasileiros chamam DE
PÓSITO, jogaram bolas d.e caruru. · 

Aí apareceu a cachoeira de nome UIRIN-SARARU. 

N um po~o fundo jogararn o tarmin. 
· Esse po~b ficou éonhecido pelo norne de T ARMIN-CAÍ. 

Adia:nte des·se poc;o os pescadores jogaram a pedra de 
amolar. · 

E ali está urna cachoeirinha: a TÉ-I-CAÍ-SARARU. 

Numas p~ras,' alérn dessa cachoeirinha, jogararn urn pa
pagaio, que deu o nome a u,rna pancada: a do OROQUE-SARARU. 

Além dessa pancada jogaram um ma~o de flechas. 
Ali está urna cachoeira chamada EREU-SARARU ou 

PELEU-SA:RARU. · ; • 

Adia.nte dessa cachoeira jogaram as pedras verdes, azuis, 
a1narelas e verrnelhas ·do Arco-tris, qu.e · deram o nome a laje 
conhecida pelo norne de EMERE-MERE-TUPAÍ, onde há urn po~o 
fundo. , . ·,'' .. 

Pegando os 1nacacos pelas caudas, as onc;as URUTURU e 
l 1Al RIRlM A os jogararn num pocinho, que é o IUAIC'AIRA-PAIM. 

E noutro pocinho, acima desse, jogaram urna estaca de 
pau d'arco. 

Esse pocinho é o RURÁ-PAIM. . . 
Numa volta do Surumu jogaran1 a pcdra de 1squcuo. 
O nomc dcssa volta é UATQUÉM . 

A Jém dessa voJta os bichos (as onc;as encantadas) jogn- · 
ram un1 .iacu que esta\'a na casa-redonda e que o vento !a 
empurrando a frente deles. ' 

Esse lugar se chama ÓCARÁ-.PAIM. ' 
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Noutro lugar jogaram uma daruana cheinha de peues. 
Ali está boje a CARUMÁ-SARARU. 
O vento e os índios que fugiam, pelo rio acima, iam em

purrando sempre para a frente a casa-redonda. 
E os peda~os de barro e de palha dessa casa iam caindo 

por ali. 
As duas on~as apanhavam esses peda~os de barro e de 

palha e os iam jogando no Ieito do rio Surumu. 
E apareceram no meio do rio as pedras do porto (Vila 

Pereira) chamadas MÓ-SARARU. 

Num ~o, acima dessas pedras, jogaram uma bra~ada de 
mu~uns. 

~ o pocinho chamado ARAMU-PAIM. 
Botarám o coá-cOá n'água. 
E apareceu a COÁ-COÁ-SARARU, que é urna cachoeira. 

· .Depois jogaram uma pedrinha vermelha e lisa, que serve 
para dar acabamento as panelas de barro. 

E apareceu a COIMÁ-SARARU ou CUIMÁ-SARARU. 

Procuraram um p~o bem fundo para nele jogar a casa
redonda. Mas, como na ponta do esteio cstivesse urna arara, 
só jogaram alguns ara~azinhos. 

Esse ~O é O CANOIM-SARAR.U. 

O Vento continuou a empurrar a casa-redonda, no rumo 
das cabeceiras do río Surumu. 

Ali, num boqueiráo, encontraram um ~o fundo, fundo, 
fundo. 

Nele jogaram a casa-redonda, ficando a arara na poota 
do esteio. 

Esse lugar é o chamado RARÁ-ONUTÁ. 

LENDA DA 

SERRA DO BANCO 

Os VELHOS contam ainda que, um día, os índios e os 
bichos do rio Surumu, entre a serra de MAIAJU, a do TARAM'6 
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e a do T ABAco, resolveram f azer uma grande festa, com muitos 
vinhos de frutas e muitas dan~as. 

E lembraram-se de ir convidar o velho Pajé que, com sua 
gente, mulher e filhos, morava na serra CUMAIPIN, onde havia 
um grupo de sumaumeiras. 

O velho os recebeu com muita alegria, mas agradeceu o 
conv•te, alegando que na festa haveria muita bebida (auiri, 
paiuá e paiar.t:iru) e muitas dan~as (parichora, marua . e 
tucui). 

E ele, com certeza, ficaria bCbado. E a sua mulher. E os 
seus filhos também. · 

Os que estavam promovendo a festa e o estavam convi
dando responderam que beberiam mais do que o velho pajé. 

- Voces vio ver. Com tanta bebida eu tenho que ficar 
beb.ado. Mas, como voces insistem, irei a festa. 

E o Pajé foi. · ' 
Quando chegou a casa da festa· já estava muita gente be-

bendo e dan~ando. · 
O velho . Pajé bebeu e . dan~ou. E sua mulher. E seus filh<>ci 

também. 
Daí a pouco estava bebado, as quedas, atrapalhando as 

dan~as, implicando com todo mundo. . 
E depois come~ou a reclamar o seu banco: 
- Eu quero o meu muiritepe! Tragam o meu muiritepé! 

Tragam... . · 

Um parente dele e a jia cu1 o agarraram pelos bra~os e pe
las pernas, tentando deitá-lo numa rede. O velho náo consentiu. 
E continuou a reclamar o seu banco. 

- Quero o meu muirit~pe! Tragam já o meu muiritepé! 
Ele está no alto da Serra onüe o deixei. 

- Ora. . . quem vai carregar aquele banco de pedra? E 
pesa tanto! 

- Eu mesmo nao vou, disse um. 
E todos os que estavam na festa disseram que nio irlam 

buscar o banco, que era de pedra e pesava :tanto. 
A jia ou rá do campo - a cu1 -, entretanto, soltou o· 

bra~o do velho Pajé e disse, decididamente: 
- Eu vou! 
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Todo mundo achou gra~a. E urna vclha disse que a jia 
já estava bebada. . 

Mas viram assombrados, todos os que ah estavam, que a ' . 
jia saiu aos pulos da casa da fe~ta, atravessou o ~erreuo e cn-
trou pelo caminho que levava a s.e.rra onde hav1a um grupo 
de sumaumeiras. 

A jia, assim que lá chegou, meteu-se_ debaixo do banco de 
pedra do velho Pajé. · 

O banco pesava muito. 
Grande espanto causou, porém, a gente da festa e ao 

próprio pajé, quando, poúco tem~o depois, ~ cu1 voltou com 
o banco as costas e parou no me10 do tcrre1ro. . 

Ali foi arriando o banco, devagar, devagar, 1nas f1cou 
debaixo dele, porque o banco tinha· as pernas · partid.as e a · 
jia, ao carregá-lo, as deixara na serra entre as sumaumeuas. 

O Pajé tirou .a jia de debaixo do banco e toda gente 
viu que ela criara um calo nas costas. 

O velho pediu urna cuia grande de paiuá e lhe derramou 
esse vinho pelo corpo, para que readquirisse toda a for~a que 
a fizera carregar sozinha aquele banco de pedra. 

E pediu mais vinhos para toda gente. 
Depois, sentou-se no banco e di·sse: 
- Agora, sim, é que eu vou ~be.r mesmo com gosto~ 

sentado no meu banco. 
E passou todos os dias da festa sentado no banco, beben

do e rindo, mas sem gritar e sem implicar com ningué~. 
Finda a festa, voltou para a serra das sumaumeiras, le

vando o banco. 
· Como o mesmo tinha as pernas quebradas, ao passar por 

urna serra, lá o dcixou: essa é a Serra MUIRITEPE (A Serra dó 
Banco). 

As pernas quebradas do banco· podem ser vistas na Serra 
Cumaipin, onde o velho Pajé mora, desde o Dilúvjo, pois ele, 
quando chegaram as águas ao rio Cotingo, pegando a mulher 
pelos bra~os e os filhos, também ali se meteu, dan~ando, a en
trada da pedra, e bebe:ndo um.a ·cuia de caxiri. 

B ali que o Pajé mora ainda, até boje. 
A jia cu1 mora nos campos do Surumu e todos a conhe

cem porque tem um calo as costas, feito pelo banco de pedra 
do velho Pajé. 
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LEN DA 

DA CUTIA DE OURO 

T AUÉNÁ cstava estendido na rede, de madrugadinha, 
quando ouviu a conversa dos seus irma0s e de outros parente-s, 
acoco.rados em vol ta do fogo: . 

- Os buritizeiros do Igarapé dos Macacos estao carrega-
dos de frutos. . 

- Arara, papagaio, periquito; tucano cstao bicorando os 

cachos. 
. - E cutia, paca, s~liti.tu e rato coró cstáo ap.rov~itan·· 

do os frutos que caem no c?,ao ... · · . . . 
- Esscs bichos nao saem de roda dos bunt1ze1ros e es-

tao· estraga:ndo 'tudo. . , · . . . 
Entre a Serra de Pacaraima e a de Rorouna, o no Cotingo, 

o rio Tacutu e o rio Maú ._nao havia ca~ador mais destemido 
e astucioso do que TAUÉNÁ. 

Do fundo da rede ele viu que seus companheiros se pre
paravam para · ir ao buritizal do lgarapé dos Macacos. E foi 
logo saltando de dentro dela,. dizendo que iría também. 

TAUÉNÁ nao pensava, porém, em ir apanhar frutos de bu
nt1. Indio macho mesmo nao ~panha buriti. Mulher, vclha, 
curumim. . . sim. Indio macho mata cac;a, faz ro~a, rouba cunha 
para companheira. . . 

T AUÉNÁ iría com eles, mas para ca~ar anta, veado, que1-
xada, caititu, cutia, pa'ca. · . 

A n1ae de TAUÉNÁ viu o filho escolhendo as melhores fle:-
chas e falando baixinho:. · 

- Esta? Naq ... Aquela? Nao ... Esta? Sim! 
E a velha disse: 
- ·TAU ÉNÁ! Por que ·nao levas um jan1axi? 
- ~1inha Mae! TAUÉNÁ nao gosta apenas de frutas, gosta 

de ca~as. 
- M as nós já ternos tanta embiara no moquém! Tem 

niacaco, vcado, ·capivara. Tem o peixe jandiá, o acarapixuna, 
a pirapitinga. 

E TAUÉNÁ Jhe respondeu: 
Mi,nha Mae! TAUÉNÁ tem fJechas bqas para matar ca~a. 
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A mae de TAUÉNÁ nao disse mais nada. Seu filho era tao 
valente quanto teimoso. E pensou, com a sua sombra, que o· 
PAi-DO-MATO ou o CAINHAM'É o castigaria. 

(E o que mae pensa, de bem ou de mal, sobre seu filho, 
acontece . . . ) 

TAUÉNÁ acompanhou os irmaos e os cunhados até o buri
ti1al do Igarapé dos Macacos. 

Ainda nao amanhecera de todo, mas os ouvidos e os olhos 
de TAUÉNÁ tudo distinguiam. Sombras rasteiras se moviam em 
redor dos buritizeiros. Deviam ser porcos e cutias. E :no alto 
daquelas palmeiras aves e pássaros estavam cochichando. 

O cora\;io de TAUÉNÁ se alegrou com o que · via e escuta
va. Nao disse .nada, entretanto, aos companheiros. E foi sepa
rando as flechas: - Esta? Nao. . . Esta? Sim. 

E eram flechas novinhas, boas para matar anta, veado, 
porco, macaco, cutia, paca, marreca, pato. 

Minutos depois tudo já estava claro em redor do buritizal. 
E ali estava uma cutia-~u, grande como uma paca, sen

tada na terra, roendo a polpa de um fruto de buritizeiro. 
TAUÉI-fÁ pediu aos seus companbeiros que ficassem quie

tos. Abriu o arco, apurou a pontaria e soltou a flecha. 
Flecha lan~ada por TAUÉNÁ levava a morte na ponta de 

osso, acapu ou bambu. 
Mas aqueJa passou por sobre o lombo da cutia e nem a 

espantou. 
TAUÉNÁ ficou com raiva. Abriu de novo o arco, apurou 

a pontaria e soltou a flecha no rumo da cutia. 

E foi infeliz, também, daquela vez, o ca~ador TAUéNÁ. 

A cutia continuou a roer a polpa do fruto do buritizeiro. 

TAUÉNÁ I~ou outra flecha... e nada! 
Enraiveceu-se e saiu no enca~o do bicho, porque seus 

' companheiros o baviam espantado, aos gritos e as gargaJbadas. 
E a Cutia-a\;U, fugindo a frente de TAUÉNÁ, quando o sol 

tudo iluminava, parecja toda de ouro ma~o. 
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Tomando a diantcira de T AUÉNÁ, a cutia as vezes parava 
para continuar a roer o fruto de buritizeiro que 1evava entre 
os dentes, e outras vezes se punha a saltar de um lado para 
outro, -negaccando. 

O ca~ador pancma . abria o arco, de novo, aprumava a 
pontaria e soltava a flecha. E nada! 

A flecha silvava, por entre as patas de ouro da cutia ou 
por sobre a sua cabe<;;a de ouro. E ia cravar-se no chao.· 

Desse modo, perseguindo a ca~a, sem se aperceber, TAUÉ

NÁ transpos os campos e boqueir0es. E a Cutia de ouro sempre 
na frente dele, ora aos pulinhos, ora sentada, a sua maneira, 
roendo, roendo, roendo a polpa do fruto do buritizei.ro. 

De repente a Cutia desapareceu por detrás de uma espes-
sa moita de banana sororoca. 

Estavam numa cnseada deserta do Surumu. 
TAUÉNÁ, pé ante pé, tentou surpreende-la e apanhá-la. 
Mas, ao rodear a moita, deu com uma Cunhá, sem tanga 

e se1n tatuagens, de corpo dourado como o da Cutia-a~u. 
TAUÉNÁ se lan~ou sobre a moita de sororoca, para agarrar 

a Cunha. · 

A moita de banana sororoca, porém, se transformou numa 
touceira de unha-de-gato e de espera-aí, que sao arbustos cheios 
de espinhos, trangados e retran~ados pelas máos do Pai-do
Mato ou CAINHAMÉ. 

Estavam numa enseada deserta do Surumu. 
A Cunha, sorrindo, saboreava um fruto de buritizeiro. 
E TAUÉNÁ, sem poder agarrá-Ia, rasgava o corpo nos espi

nhos da touceira de unha-de-gato e de espera-aí, que crescera 
cm redor do corpo da Cu:nha. 

Seis dias e seis .noites os seus companheiros rastrearam 
pelas ser.ras, Javrados, campos, várzeas e boqueirües. 

Deram afina] com ele, numa enseada deserta do Surumu. 
meio morto, meio vivo, delirando, delirando. 

Todos os companheiros de TAUÉNÁ contam es~~ estória, 
mas ele nao a conta a ninguém. 
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LENDA DE PACALAMOCA 

E OS TAJAS 

No PRINCÍPIO os índios Macuxi nao tinham tantos irmaos 
e tantas mulheres a margem do Uraricuera, do Surumu, do 
Cotingo e na Ilha Maracá. 

Seus vizinhos os perseguiam, com emboscadas e guerras, 
ou lhes destruíam as r~as, as ubás e as malocas. 

E as doen~as e o Cainhamé os matavam e matavam até 
os xerimbabos quando o inverno vinha das bandas do Roroima. 

Nenhuma afei~ao unia firmemente um índio a urna índia. 
Toda a tribo era infeliz nos campos e nas florestas que 

MACUN AÍMA ]bes dera. 
Entao, sem que o Tuxaua e toda a tribo o soubcssem, o ín

dio Pacalamoca, - . que depois foi um grande pajé - saiu a 
procura da Mae-do-Mato, para lhe pedir que protegesse a sua 
gente e a tornasse feliz e numerosa como eram os Tauli
pangue; os Arecuná, os Uapixana, os Purucotó, todas eJas 
tribos inimigas. 

A Máe-do-Mato estava tratando de enterrar as sementes 
de alguns frutos que os macacos, as araras e os tucanos havian1 
espalhado pelo chao. 

Pacalamoca contou o que se passava com sua gente. 
A Mae-do-Mato, entao, ensinou-lhe o que deveria fazer 

para amparar as ro~as e malocas dos Macuxi, curá-los das 
doen~as, salvá-lo$ das máos do Cainhamé e tornar todos os 
amantes unidos e felizes. 

Naquela :noite, mal se levantou a Lua por cima das ser
ras e dos lavrados, Pacalamoca, ( con10 lhe ensinara a Mae-do
Mato) se pos a caminho, com o seu arco, as suas flechas e duas 
pedras-de-fogo da velha - PELÉNOSAMÓ. 

la no rumo de um campo aberto, sem buritizeiros e sen1 
pedras, com um. lago onde os veados há muito nao bebiam, nem 
nadavam os patos e as marrecas, nem gritavam ~ pta<;ocas e os 
téu-téus, e nem engordavam os jandiás e os mandis. 

J á .na vizinha:n~a do lago o índio Pacalamoca viu um 
bando de corotoicós, que sáo corujas brancas, de cauda con1-
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prida, fazendo algazarra sobre a cabe~a dele num voo que c;e 
dirigia para a lua. ' 

Pacalamoca (como lhe ensinara a Mae-do-Mato) Jan~ou 
urna flecha certeira contra a coruja que ia mais alto e parecia 
que.rer ocupar um lugár no céu ao lado do Mutum. 

A coruja caiu próximo a.o lago, com o corpo atravessado 
pela flecha. 

Pacalamoca nao a tocou, nein tocou também na flecha. 
Saiu catando, pelo c3mpo, gravetos, folhas e capins se

r:os. Pos tudo sol>fe a ave e a flecha. Bateu as duas pedras-de
f ogo da velha Pelénosamó, violentamente, urna contra a outra. 

O fogo inflamou os gravetos, a~ folhas e o capim seco. 
Urna viva fogueira entrou a queimar a ave e a flecha. 

Pacalamoca, como lhe ensinara a Mae-do-Mato, deÚou-se 
de. bru\;os, perto da foguei~a, ao longo do seú arco, das suas fle
chas e das duas pedras de fogo. 

E dormiu tranqüilo sobre a terra seca do campo. 

Pela manha, quando Pacalamoca acordou, em redor dele, 
dentro e ~m ~edor do lago, se aglomeravam todos os tajás que 
os Macux1 hoJe conhecem, com folhas de vários feitios e cores 
deslumbrantes. 

E todos esses .tajás tinham virtudes espcciai·s. 
E Pa~alamoca que, depois, se tornou .um grande pajé, de

les se servia prefere.ntemente. 

Havia o tajá que torna o 'índio bom ca<;ador e bom pc.;-
cado.r. · 

Havia o tajá que torna o índio invisível aos olhos mesmo 
de Cainhamé. · · · 

Havia o ta já que poupa das fadigas da guerra da pesca 
da ca~a e das viagens. ' ' 

. . H~via o tajá que o faz · ganhar nas provas e nas · 1utas tra-
d1c1ona1s da tribo. · 

Havia o tajá que faz os homens queridos das mulheres e faz 
as mulheres queridas dos homens. 
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Pacalamoca arrancou os tajás (como lhe ensillara a Mae
do-Mato) necessários ao trabalho, a saúde, a paz, aos amores 
e a felicidade dos Macuxi, levando-os para o seu povo. 

J;: por isso que a tribo se fez numerosa, nunca mais lhe 
faltaram os peixes e as c~as, cessaram as doen~as e os índios e 
as índias tiveram filhos robustos. 

LENDA 
DO TAMBATAJA 

(Versáo taulip<lllgue) 

U MA ÍNDIA macuxi fugiu da· Maloca Bonita, no rio Suru
mu, com o filho de um tuxaua taulipangue. 

Os pais e parentes dela ficaram zangados. E os país e pa
rentes dele, também. 

Mas a m~a macuxi e o m~o · taulipangue nao se impor
taram com a ·zanga dos velhos, porque se queriam muito na 
fo~a do seu desejo. 

E foram morar para as bandas da Serra da Lua, do outro 
lado do rio Tacutu, onde viviam uns parentes dele. 

E nunca se separav;un. 
Se ele ia pescar, ela ia também. 
Se ela ia banhar-se, ele ia também. 
Se ele ia ca~ar, ela ia também. 
Se ele ia para a r~a, ela ia também. 
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Nove meses depois a índia sen ti u que ia ser mae. 
Assim, a hora em que o sol de verao obriga a toda gente 

.(e mesmo os animais) a repousar na sombra, ela se encaminhou 
para a beira do rio Tacutu. 

E lá onde encontrou _um chao bem Iimpo, debaixo das ra
mas do in.gá-i, pariu um menino. 

O corpo dele era engelhado como a pele e roxo como 
a ti:nta do jenipapo. 

E, enquanto mirava a crian~a com tristeza e lhe ia tiran
do as peles do corpinho, viu que nem rnexia os bra~os e nem 
mexja as per.nas. 

Sentou-se, por isso, junto a água· e nela a mergulhou tres 
vezes. E tres vezes lhe deu leves palmadas nas costas e nas 
pernas para a animar. 

· Mas a crian~a nao se .mexeu e nem chorou. E arquejava. 
E todo o seu corpo tremia. ~ 

A mulher tentou levantar-se. Doíam-lhe os quadris e suas 
pernas nao lhe sustentavam o corpo. 

Entao, gritou, gritou, gritou. 

E parecía que o vento dos campos, soprando sobre as ser
ras e os rios, nao deixaria nu:nca, nunca, que alguém a ouvisse. 

. Mas as mulheres e curumis que vinham banhar-se, a ou
viram. E foram no rumo daqueles gritos. 

A índia estava ali. Tinha um menino morto nos bra~os. E 
nao podia levantar-se. . 

Um dos curumis foi chamar o companheiro da índia. Vie-
ram muitos home:11s com ele. · 

Urna das velhas, chamando outras, havia cochichaf:}ó: 
- Essa ~áo .respeitou os conselhos que lhe deram· quando 

enluou pela pnmeira vez. E a zanga dos país dela a ensªruou. 
O homem tirou a crian~a dos bra~os da companheira e a 

entregou a velha que estava cochichando. 
Levantou-a da beira do rio e a levou para casa. 
Ela chorava baixinho e pedía que lhe devolve.ssem o filho. · 
E assim conti:nuou, deitada na rede que tecera. 
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Num canto da n1aloca as velhas estavam passando uru~u 
e carajuru no cadáver da crian<;a. 

No dia seguinte as mesmas velhas embrulharam aquele 
cadáver nun1a esteira. 

E o enterraram no campo, pouco distante da maloca, sob 
um tapirizinho que elas mesmas lcvantaram. 

No outro dia veio do lado ingles um velho pajé. 
Dan<;ou e ca:ntou, até a noite, em redor da rede da índia. 

Soprou fuma~a de cigarro sobre o corpo dela. Bateu folha nas 
suas pernas, nos seus bra~os e quadris. 

E voltou para o lado inglés, dizendo que a mulher, noutro 
dia, se levantaria sozinha. 

A mulher, porém, nunca mais pode andar. 
En tao, (como nos primeiros dias em que ambos tinham 

come~ado a vi ver juntos) o homem passou a levar a paralítica 
por toda a parte. 

Se ia ca~ar, levava a mulher também. 
Se ia pescar, levava a niulher também. 
Se ia para a ro~a, levava a mulher também. 

Um dia saíram pelo can1po comendo mangaba e murici. 
o hornero a levava as costas. 

O Sol foi embora. Veio a Lua. Veio o Sol. Depois veio 
a Lua. 

E assim aconteceu durante muitos dias. 

Muita gente já andava a procura deles. Andava daqui, 
anda va dali, ·no rastro do peréquet é do hornero. 

E só depois de muitos, muitos dias, encontraram o arco, 
as flechas e o peréqueté do homem, a ta.nga, o pananpanan, 
os brincos e as pulseiras da índia. 

Mas, ao redor dessas coisas, encontraram, também, moi
tas de um tajá, de um verde brilhante, que nao conheciam. 

Do corpo da índia e do companheiro teria nascido aque
la planta, cujas folhas, na página inferior, mostravam urna ou
tra folha semelha:nte a um sexo de mulher. 
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MITO DE MACUNAtMA 

O DESOBEDIENTE 

Q U ANDO Macunaíma a inda era crian~a scus irmáos sem
pre lhe cstavan1 dizendo: 

- Nunca espíes um sexo de mulher. É horrívcl. É perigo-
so. Fogc dele. 

Mas isso só servia para excitar mais a curiosidadc do m~-
nino e o dcscjo de desobedece-los. 

Urna vez, andando pelos matos; Macunaíma cncontrou urna 
árvo.rc muito alta, mas seca, de tronco bastante grosso e cs
corregadio. .... 

De um dos galhos daque1a árvorc, separado do corpo, pen-
día um sexo de n1ulhcr. 

· E mesmo seco e mirrado era tao horrívcl aquilo que Ma
cunníma viu logo nao ser fruto cnluado ou urna vclha pele de 
morccgo. 

- Lá está um sexo de mulher! 
Macunaíma cntáo se transformou imediatamente num ma

caco-prcgo. E tentou escalar a árvorc. E espiar de perto aque
le sexo. 

M as o tronco era muito grosso e cscorrcgadio. E seus bra
~os de macaco eran1 muito curtos. E Macunaíma nao conseguiu 
escalá-lo. 

Transformou-se, por isso, num quati. E nao conscguiu cs
caL1r o tronco. 

Transformou-se, ali n1esmo, numa cobra. E também nao 
conseguiu. 

Transformou-se numa lagartixa. E nada conseguiu. 
T.ransformou-sc numa formiga. E, caminhando cm ziguc

zague, pelo tronco acima, bem devagar, chegou perlo do sexo 
de mu1her e pode espiá-lo como queria. 

Mas o sexo de mulher o descobriu. E, rápido, o engoliu. 
Muitos dias depois os irmaos de Macunaíma, procurando-o 

pelos matos, ao passar por. aquelá árvore, viram o sexo de mu
lher, que conheciam, gordo e vi~oso. · 

Desconfiaram. Puseram a árvore abaixo. Abriram aquele · 
sexo. E ali acharara o corpo de Macunaíma. Sopraram sobre 
ele. E Macunaíma acordou, rindo, rindo. 
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MI110 DE MACUNA1MA 

E AS MULHERES CUR10SAS 

MAcUNAÍMA, querendo experimentar se as suas mullieres 
o obedeciam e nao eram curiosas, mostrou-lhes duas cumbucas, 
bem tapadas, dizendo-lhes: 

- Nao quero que ninguém pegue nestas cumbucas e de
samarre as tampas. 

Passou-se muito tempo: saía o inverno, chegava o verao. 
E as cumbucas estavam sempre no mesmo lugar. 

Todas as mulheres tinham o desejo de ver o que elas guar
davam, mas nenhuma ousava desobedecer Macunaíma. 

Certa vez, ficando sozinha em casa, a mais mo«;a das mu
lheres de Macunaíma, com· muito cuidado, pegou urna das 
cumbucas. 

E, aproximando-a do ouvido e cheirando-a, procurou des
cobrir o que continha. 

Ouviu um zunido forte, que nao pode reconhecer se era de 
animal ou de vento. 

Entao, desatando a envira que sustinha a tampa da cum
buca, foi levantando-a, cautelosamente. 

Tanto bastou para que, de dentro da cumbuca, saíssem 
nuvens de carapanas, que o yento, soprando do Roroima, arras
tou para os lavrados, além das margens do ·rio Cotingo. 

A mulher tentou amarrar a tampa da cumbuca e ·conter as 
nuvens de carapanas, mas nao o conseguiu. 

E, de repente, apareceu Macunaíma, surpreendendo aque
la curiosa e desobed~nte com a cumbuca ainda entre as maos. 

Macunaíma perguntou por que destampara a cumbuca. 
- Os carapanas fizeram for~a e muito barulho, do lado 

de dentro, e saíram por aí. . . Corri para amarrar a tampa da 
cumbuca e vi que ali já nao havia mais nenhum carapana. O 
vento os levou para os lavrados. 

Macunaíma viu que a mulher, além de desobediente e de 
curiosa, ainda mentia. Por isso falou-lhe, zangado: 

- Ainda és mais curiosa que uma crian~a, mentirosa e 
desobediente. Nao tenho mais confian~a em ti. Vai-te! 

Reuniu as demais mulheres em redor dele e lhes disse: 
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- ·Agora vamos ver quem se atreve a desobedecer-me. 
Saibam, além disso, que qualquer curiosidade poderá trazer-i:ios 
grandes sofrimentos. E para os nossos filhos e netos, também. 

A curiosa chorou, chorou, mas Macunaíma nao quis mais 
deitar-se com ela. 

Algum tempo depois ninguém se Iembrava ma1s do _que 
acontecera e nem mesmo daquela curiosa. 

Ficando sozinha, certo dia, a mais velha das mulheres de 
Macunaíma resolveu pegar a outra cumbuca e descobrir o que 
o mesmo nela escondera. E fez. 

Pondo a cumbuca entre os joelhos, sentada numa esteira, 
a velha foi desatando a envira que amarrava a tampa da cum
buca. Depois, com muito cuidado, resolveu fazer nela um bu
ra_quinho, espiar por ele, p.rimeiro, e abrir a cumbuca em 
seguida. 

Mas, mal fizera o buraquinho, por ali se f oram escapando 
os piuns, em nuvens que fizeram escuro dentro da casa. E os 
piuns come~aram a ferrar todo o corpo da velha. E, entao, de-
sesperada, ela atirou a cumbuca ao chao, quebrando-a. · 

Foi justamente quando Ma.cunaíma chegava com as outras 
mulheres e as suas c.rian~as. 

Os piu.ns foram ferrando Macunaíma e toda aquela gente, 
que correu para· a beira do rio Cotingo . 

. Ali havia mais piuns do que dentro de casa. Resolveram, 
por. isso, voltar para casa. Todos acocoraram-se junto as fo
gueiras. 

Macunaíma perguntou a velha por que destapara a 
cumbuca. 

- Os piuns fize.ram muita for~a e muito barulho, até que 
a tampa saltou, e saíram para a beira dos rios e dos lagos. Corri 
rara fechar a tampa da cumbuca e eles me ferraram. Entao jo
guei-a no chao. 

Aquela velha mentia com as mesmas palavras da mulhcr 
mo~a de Macunaíma. 

E ele sabia disso. E sabia que a velha nao só era curiosa 
mas desobediente, também. · 

- Tu foste sempre muito curiosa, desde o primeiro di:i ' 
que te deitaste comigo. E eras também desobediente. Ago.ra és 
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curiosa desobediente e mentirosa, também. Nao comerei mais a 
tamorida que preparavas e nem mais beberei do teu paiauaru. 
E nao me deitarei mais contigo. 

A velha chorou, chorou, chorou. Mas Macunaíma nun~a 
mais quis comer a tamorida que ela preparava e nunca mais 
bebeu os vinhos de frutas que só ela sabia preparar. E nunca 
mais se deitou com ela. 

Os piuns tomaram conta do Roroima, do Ueitepe, do rio 
Cotingo. 

Eles estao sempre atormentando a gente. No inverno e' no - . , verao, nas serras e nos igarapes. 
Contam os velhos que Macunaíma se foi embora dali, do 

Cauaira, na Vista Geral, porque os piuns o atormentavam até 
durante a noite. 

E toda a sua gente se foi com ele também. 
E contam mais que os carapanas e os piuns se espalharam 

pelos Iavrados do Uraricuera, do Tacutu, do Surumu. E tam
bém pelas babeas do Amajari e do Rio Branco. 

ESTóRIA 
DO HOMEM QUE SE CASOU 
COM UMA ABELHA · 
E DEPOIS COM UMA GUARIBA 

u M HOMEM estava a beira do rio fazendo cestos, penei
ras e esteiras de arumii. 

Passaram por ele duas Abelhas que iam buscar água para 
o vinho que estavam preparando. 

De volta elas ouviram o homem dizer: 
- Se essas abelhas f ossem mulheres eu me casaria com 

urna delas. 
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As Abelhas foram passando, como se nada tivessem ou
vido. Mas, daí a momentos, voltaram, transformadas em duas 
moc;as muito ·bonitas. E perguntaram ao homem: 

- Onde está quem disse que, se fossemos mulheres, casa-
ría com urna de nós? 

- Fui eu quem disse, respondeu o homem. 
- Entao case comigo ou com minha irma, que está aqui. 
- Caso contigo, respondeu-lhe o homem, que a acha-

ra mais moc;a e mais bonita. 
E, deixando ali os seus cestos, peneiras e esteiras, levou a 

A belha>-J andaiPa para a casa da sua mae. 
Escolheu o seu canto, armou ··sua rede, naquela mesma 

hora, e, a noitc, dornliu com a sua mulher. 
No dia seguinte, quando a mae daquel~ homem ia saindo 

para a ro~a, recomendou a nora e ao filho que fizessem mais 
caxiri de milho. · ' 

O milho estava suspenso nos caibros da casa. 
Logo a Abelha-Jandaira cuidou de encher de mel e de 

água as vasilhas onde era costume por os vínhos para fermen
tar. Mas só debulhou duas espigas de milho. E disse ao marido: 

- Suspende o milho . para que a velha nao o encontre . , 
ma1s al. . 

O homem Ihe disse que o milho podía ficar por ali. Que 
a mae dele nao se zangaria. 

A mulher avisou: 
- Olha que ela se zanga. 
O ho1nem continuou a embalar-se e nada lhe disse mais, 

ficando de papo para o ar até que a velha voltou. 
E, vendo esta que todo o miJho, destinado ao vinho, ainda 

estava nas espigas, disse ao filho: 
- Essa tua mulher nao presta para nada! Por que te ca

saste com urna mulher tao pregui~osa? Nao quero gente assim 
em minha casa. 

A Abelha-Jandaíra sentiu mágoa no seu cora~ao, mas, sem 
dizer nada, foi deixando a casa da velha. 

O marido pulou da rede e foi cercá-la atrás da casa, pedin-
do-1hc que nao fosse embora, que ficasse com ele. · 

A Abe/ha-Jandaíra nao o quis atender, procurando fugir 
dos brac;os do marido e esse sempre a rod~ando de mais perto. 

77 



\ 

E.ntao foi-se encolhendo, encolhendo, ficando baixinha 
diante dele, e, por fim, voltou a ser a abelha pequenina que 
ela era. 

E o homem nao a pode pegar. 
A Abelha-Jc.rndaíra fugiu, voltando para a casa d:os seus 

pais. 
O homem, furioso, pegou um cacete e, entrando na casa 

da velha, quebrou todas as vasilhas de vinho e emborcou os co
ch<>s onde a Abelha-J•andaíra o pusera. 

Nisso urnas gotas do caxiri salpicaram ª. boca da velha, 
que sentiu, na ponta da lí:ngua, a do~ura do v1nho que a Abe-
lha--1 andaíra fizera. . 

- Nunca bebi um caxiri tao gostoso! Que má eu fui, 
brigando com minha nora! Tao trabalhadora! 

O homem derramo u o resto do caxiri e f oi embora pelo 
mato, furioso. 

A.ndou, andou, andou. E, de repente, viu duas guaribas, 
que iam p~ra uma festa. Passando perto do hotru!m elas o 
ouviram dizer: 

- Se essas guaribas fossem mulheres eu me casaria com 
uma delas. 

As guaribas fingiram. q"ue . nao haviam escutado .nada. 
Andaram até certa distancia e voltaram em seguida. 
- Aquí estamos. Nao disseste que se fossemos mulheres 

casarias coro urna de nós? Escolhe a que te agrada para tua 
mulher. Somos irmas. 

O homem disse: 
- Foi verdade. Eu caso contigo mesma. 
- Entao, vem comigo a urna festa que um parente de 

meu pai lhe oferece boje. . . 
- Mas, eu nao tenho rabo. Como podere1 subir e andar 

pelos galhos das árvores? 
- Sobe as minhas costas, que eu te carrego. 
O homem assim fez. A guariba o levou, de galho em ga

Jho, ao alto das árvores, para poder seguir os rastros do pai que 
já ia na fre.nte, acompanhado pelo seu povo. 

A guariba andou, andou com o homem as costas. Mas, ao 
chegar ao alto de uma sumaumeira, se sentiu cansada e dis3c 
ao marido: 
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- Estou muito cansada. Fica aqui a minba espera, en
quanto eu vou até a festa. 

O homem ficou no alto da sumaumeira, esperando pela 
guariba que era sua mulher. 

J á Iá estava há alguns dias, com sono, fome e sede, quan
do a Dona da Sumaumeira apareceu e foi perguntando: 

- Que fazes aí? 
- Esto u esperando a minha mulher, que f oi a urna festa 

e ainda nao voltou. Estou com fome e com sede, queres me 
descer <lestes galhos até o chao? 

A Dona da Sumaumeira era urna lagartixa, grande como 
um jacaré, com as escamas do lombo. afiadas. 

- Sobe ao meu lombo! 
O homem subiu. E a Lagartixa foi descendo pelo tronco, 

até quase ao chao. Depois foi recuando para os galhos altos. 
O homem lhe pediu que descesse logo. A Lagartixa, entao, 

ora avan~ava, ora recuava pelo tronco da sumaumeira, num 
passo de dan~a, sem se decidir a deiXar o homem no chao. 

Num dos avan~os da Lagartixa, quase perto do chao, o 
homem deu um salto e fugiu pelo mato adentro. · 

Um veado, que estava descansando ao pé da sumaumeira, 
se espantou e também saiu correndo pelo mato. 

A Dona da Sumaumeira, a Grande Lagartíxa, saiu cor
rendo atrás do veado, pensando que era o homem. E o comeu. 

O 'homem foi embora pelo mato cerrado, procurando a 
sua casa. 

Mas, como tinha forne e sede, paro u em casa do papagaio. 
E pediu-lhe um pouco de caxiri e de beiju. 

O Papagaio foi buscar o que o homem pediu e disse-lhe: 
- Bebe. Come. Este caxiri foi feito com milho roubado 

da ro~a de tua mae e da tua. E o beiju foi feito com mandioca 
da tua r~a. E a velha está sempre gritando: 

- Enxota! Mata! Mata! Mata esses papagaios! Eles estao 
sempre roubando· a nossa r~a. 

O homem comeu e bebeu e foi embora dizendo: 
- Nao faz mal que os Papagaios roubem a nossa r~a, 

porque tu me deste vinho e beiju. 
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o homem andou, andou, andou pelo mato cerrado, pro

curando sua casa. 
Mas como estava ainda com sede e com fome, passou pela 

casa da Cutia e pediu-lhe vinho e beiju. 
A Cutia pos diante dele um ja1naru de caxiri e u~ beiju 

fresco. 
o homem estava comendo e bebendo e a Cutia lhe ia 

dizendo: 
- :f:ste caxiri é feito com nlilho da tua ro~a e este beiju 

é feito com mandioca da r~a da tua mae. E a velha está sempre 
gritando: . 

- Mata essas cutias! Mata! Enxota! Enxot~! Essas cutias 
estáo sempre virando nossas ro<;as, roubando nosso milho e nos-
sa mandioca. · 

O homem acabou de comer e de beber e foi embora, di-
zendo: 

- Nao faz mal que as Cutias roubem minha ro~a e da 
minha mae, porque tu me deste vinho e beiju. 

E saiu no rumo de casa. 

Andou, a.ndou, andou. Mas, como aind.a estava c?m fome 
e sede~ passou pela casa do rato cURI e ped1u-lhe comida e be-
bida. 

O Rato lhe deu vinho e beiju. O homem comeu e bebeu a 
vontade. E o Rato lhe ia dizendo: 

- Este vinho foi feito com o milho da tua ro<;a e da ro<;a 
da tua mae. 

E o beiju, também, foi feíto com a mandioca da ro<;a de 
voces. E a velha está sempre gritando: 

- Mata! Mata! Enxota! Enxota! Enxota esses ratos. Eles 
estáo acabando com a nossa roc;a! E agora tu estás comendo do 
beiju e bebendo do vinho que fizemos, com tudo o que rouba-
mos das r~as de voces. 

O hornero foi embora, dize.ndo ao Rato: 
- Nao faz mal que os Ratos roubem a n1inha ro~a e a da 

minha mae, porque tu me deste yinho e beiju. 
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Chegando a casa contou o que lhe acontecera com a Gua
riba e, depois, com a Lagartixa, Dona da Sumaumeira. 

A velha já estava sem esperan~as de ver o filho, por isso se 
alegrou muito. Armou-lhe a rede, deu-lhe de comer e de beber. 

O homem descansou um pouco. E, depois, pegando da sa
rabatana e das suas flechinhas envenenadas, foi ca~ar. 

A.ndou, andou, andou. De repente ouviu vozes de gua
ribas. Era a gente da sua mulher_ que vinha voltando da festa·. 

O homem flechou o CUARUNAÍ, seu sogro. E flechou em 
seguida, a guariba com quem se casara. ' · 

Sua mulher caiu ao chao, mortá, perto do cadáver do gua
riba velho. 

A mulhcr do CUARUNAÍ procurou o marido no alto das ár
v~res. E. nao vendo o gtJ(!ribáo no meio dos seus parentes, se 
pos a gntar e a cantar: 

Naitede Cuarunaí macóne 
Cuarunaí pitaipépú 
Cuarunai pitaipépú 
Tereu, tereu, tereu, tereu 
Turupé, turupé, turupé, turupé 

O homem viu e ouviu tudo. E voltou para casa. 

ESTO RIA 

DO MAIARI-PtUA 

e ONT A~f QUE, antigamente, havia um Pajé, muito mal
vado, de nomc MAlARl-PÉUA. 

. M?rava em Anuroduquena (Serra do Anuro), perto do 
no Panmé. 

81 



\ 

Mas um dia es se Pa jé foi morar na Serra do Macuca u a. 
O cunhado de MAIARI-PÉUA morava com a sua família em 

X uraduquena. 
Um dia o cunhado do Pajé foi pescar. 
Pegou muito pebre. Encheu uma daruana e a entregou a 

mulher, dizendo-lhe: 
- Prepara logo este pebre, porque estou com muita fome. 
E deitou-se para esperar. 
E como a mulher nao o chamasse para comer, o pesca-

dor reclamou. 
E ela lhe respondeu: 
- Niquié canan cupaiua (Já comi o peixe.) 
O marido lhe disse: 
- Piumacudanan uanrviquiné (Bota já a nossa comida.) 
E ela lhe respondeu: 
- Niquié canan (Eu já o comí.) 
E o marido lhe perguntou : 
- Na ápini piniqué canéhe? (Como comeste esse peixe?) 
E a mulher se pos a cantar como ra: 

r.aco, raco, raco, raco, raco 

Aquela mulher havia enlouquecido. 
O pescador disse: 
- MAIARI-PÉUA salamini iquitiii namin tenere! (O Maiari

Péua enfeiti<;ou minha mulher!) 
Entao o pescador chamou a sua gente. E contou-lhe que 

Maiari-Péua lhe havia enfeiti~ado a mulher. Ela agora estava 
louca ( umaduruMna) . 

E cantava como ra: 

raco, raco, raco, raco 

E estava para morrer. 
E poucos dias depois a mulher morreu mesmo. 
O cunhado de Maiari-Péua convidou, entao, a sua gente, 

para fazerem um caxiri grande. E para esse caxi.ri convidariam 
Maiari-Péua. 

Prepararam dois ainhén de fibra de olho de buriti. Manda
ram um a Maiari-Péua, convidando-o. E guardaram outro. 
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Urna semana duraria a festa. 
Mas Maiari-Péua foi avisado de que seria morto. 
Antes de ir para a festa, o Maiari-Péua chamou a sua 

mu her e lhe entregou· um potezinho de barro, para que o es
con esse no peito, debaixo da tipóia. 

(Nesse potezinho ele arrumara o Temporal, o Ve.nto, a 
Chuv,, a Água, o Raio, o Trovao.) 

E e:nsinou-lhe: 

- Quando eles me matarem e enterrarem nao chores e 
nem des.esperes. Sai no rumo de minha sepultura, levando duas 
cuias grandes e duas pedras. Leva nossos filhos contigo. Ali · 
poe urna das pedras em cima da minha sepultura, bem no meio. 
Em cima dessa pedra póe o potezinho. Depois, com a outra 
pedra, ql:lebra-o. E vai logo embora para o Lago do Pombo 
(Uacucanana) . No caminho apanha duas pedras e leva-as con
tigo. Ali nós nos encontraremos . ...., 

A mulher prestou bem aten9ao ao que o marido lhe en
s111ara . 

E Maiari-Péua; a mulher e dois filhos foram para a festa. 
O cunhado o receben com· muita alegria e o fez sentar-se. 

Depois Jhe ofe receu caxiri. Maiari-Péua bebeu e dan9ou seis 
dias. 

No penúltimo dia da festa o cunhado dele lhe ofereceu 
caxiri num jamaru grande ( buona tébehe), tao grande qúe ta
pa va a cara de Maiari-Péua. 

Entao aparcceram os capangas, enquanto o cunhado lhe 
estava dizendo: 

- Potehe iacó! Depehuana noane (Bebe, companheiro. 
Aqui está a tua bebida.) 

E mais: 
- Potehe! Potéhe! 
Os tarubais (capangas) mataram Maiari-Péua com o qu1-

daru (ma~a). 

A mulhcr corren com os dois filhos. 

Os irmaos dela foram ccrcá-la e lb~ disseram: 
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- Nao chora, irmá. Porque ele nos estava matando, n 
o matamos também. Ele nao presta va. (Manii puradan'á uarru · 
na puiehero. IuéncagOl1e. Uiaú.) 

A mulber nao chorou. Foi para detrás da casa, depoi de 
ter ficado um pouco ali. 

Assim que os capangas do cunhado de Maiari-Péua 
ram, carregando o cadáver, ela viu que o iam enterrar. 

Esperou que eles voltassem. Eles voltaram, rindo. 
Ela esperou ainda um pouco e saiu na dire~áo d 

tura do marido. 

Ali fez como Maiari-Péua 1he ensinara. Pos unta pedra 
sobre a sepultura e, em cima dela, o potezinho. E, coti a outra 
pedra, partiu o potezinho. Urna água clara e viva se espalhou 
pelo chao da sepultura. A mulher pegou nas duas cuias e saiu, 
com seus dois filhos, no rumo do Lago do Pombo (Uacuca
nana). 

Antes de ali chegar, apanhou do chao outras duas pedras. 
E, quando ali chegava, seu marido apareceu. 

O Temporal, o Vento, o Raio, o Trovao, a Chuva, esta
vam caindo sobre a casa da festa e em redor dela. 

Os ríos tomaram água e transbordaram pelos campos e 
pelas baixas. 

Muita gente se afogou e morreu. E a água estava sempre 
crescendo. · 

O Maiari-Péua sentou-se no chao e pediu a mulher que 
lhe entregasse as duas pedras. 

. Pegou algumas batatas de piripiriooa ( kumi ou komi?). E 
pisou com a pedra, ora urna, ora outra daquelas batatas. Pos a 
massa das batatas de piripirioca nas duas cuias, que encheu d'á
gua. E deu banho na mulher e nos filhos. E banhou-se em 
seguida. 

Depois o Maiari-Péua, com a mulber e os filhos, mer· 
gulhou no Lago do Pombo. 

E encantou-se. (idehiá). 
Dizem que eles moram na Serra do Anuro ou na de Ma

cucaua. 
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ESTO RIA 

DO PREGUI~OSO 

V M HOMEM morava num lugar muito bonito e farto, 
tendo ali, além de sua casa, urna grande ro~a. _ 

S a casa ficava perto de um lago, de águas an1arelas, onde 
viviam eixes de todas as espécies. 

M s, de vez em quando, saía. para pescar e ca~ar, mais 
abaixo o seu lugar, num sítio que tinha um igarapé e urna 
vazante, boa de plantar, e tenas pretas muito boas para .ro~a. 

Nactuele igarapé apareciam muitos peixes e bichos de cas
co. E nas suas matas viviam antas, veados, cutias, pacas, ma
cacos, mutuns, inhambus, macucauas. Os patos e marrccns 
mrus gordos eram das cabeceiras desse igarapé. 

Um dia esse homem disse a s~a gente: 
- Vamos passar alguns diJs na nossa barr~a do igarapé, 

fazer urna farinhada e beber caxiri a vontade. Aqui ternos tudo .. 
E ali nao :nos falta nada. 

Arrumaram todas as suas coisas e foram. 
Mas esqueceram de levar um tipiti. 
Lá o homem convidou os irmaos e cunhados para pesca

rem e desmancharem p'U'te da r~a. 
E perguntou ao cunhado mais mo~o: 
- Queres ir conosco ou queres ficar? Um de .nós tem 

de ficar para fazer um tipiti. 
Esse cunhado, que era muito pregui~oso, preferiu ficar, 

dizendo: 
- Eu quero. 
- Sabes fazer tipiti? 
- Sei ... 
- Entao, fica. 
Mal o seu cunhado virou as costas, acompanhado de sua 

gente, o pregui~oso se meteu na rede. Passou ali algumas horas 
sem fazer nada. E, já ao ni.eio-dia, pulou da rede e f oi apanhar 
arumá, para preparar talas e fazer um tipiti. 

De volta, sentou-se numa esteira, diante de um monte d~ 
folhas de arumií. 
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Mas nao conseguia tran~ar as talas e fazer o tipiti. 
Depois de muito pelejar, o pregui~oso foi a beira do i -

rapé, levando urna cuia de caldo de tucupi, para tingu · ar 
tamuatás. 

Conseguiu pegar um tamuatá e o levou para a barrac do 
cunhado. Ele quería ver se, olhando as placas do peixe, 
dia a fazer o tran~ado do tipiti. Mas nada conseguiu. 

Nisso chegou o homem com a sua mulher, filhos e 
dos, carregando daruanras de peixes e aturás e jamaxis 
de frutos e de raíies de mandioca. 

Vinham todos com muita fome e muita sede. E as mu-
lheres trataram logo de moquear o peixe e de fazer tam rida. 

O homem, eritao, perguntou ao cunhado pregui~o o: 
- J á fizeste o ti pi ti? 
- Nao. Nao acertei fazer. 
E contou que . tinha apanhado um tamuatá para, olhando

lhe as placas do corpo, aprender a fazer o tra:n~ado do tipiti. 
O homem falou zangado com o pregui~oso, falou, falou: 

depois apanhou as talas de aruma e foi fazendo o tipiti. 
E todo o tempo esteve resmungando. 
- Se nao sabias tecer um tipiti, por que mentiste? Agora 

todo mundo sabe que és um pregui~oso e um mentiroso. 
Como o homem trabalhava depressa, logo aprontou ::> 

tipiti. 
E chamou os seus irmaos e cunhados: 
- Segu.rem esse meu cunhado. Para o castigar bem, va

mos mete-lo no tipiti. 
Assim fizeram. O cu:nhado gritava e eles riam, riam. 
Esticaram, esticaram o tipiti. E o pregui~oso dentro da

quele tran~ado, nem podía respirar. E do corpo dele come~ou a 
pingar sangue grosso, parecido com o caldo de tucup·i pixuna. 

Depois o retiraram do tipiti e o deixaram no chao mole, 
mole. 

E foram con1er peixe moqueado e beber caxiri. 
Depois da farinhada o homem disse a sua gente: 
- Preparem tudo para sairmos amanha cedo. Vamos vol

tar para .nossa casa. 
O pregui\:oso disse a mulher que nao iria com os cunha

dos, que ainda ia pescar. 
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No dia seguinte o homem foi embora com a sua gente, 
ixando o pregui~oso e sua mulher na barraca do sítio. 

Assim que pareceu .ao pregui~oso já irem muito distante, 
o eu cunhado e sua g~nte, saltou sobre a mulher e a matou 
a pu . 

Depois foi jogar, do lado de lá do igarapé, o cadáver da 
mul r. 

fígado da mulhe.r, porém, virou canean e pulou para o 
e urna árvore da beira do igarapé. E o canean se pos 
r: 

Cá cá cá cá 
Carimén carimén carimén carimén 
uaténua uahanan uaténtua uahanan 

Cá cá cá cá 

(Anda depressa. Foge, foge. Meus 
irmaos já vem· aí.) 

O p.regui~oso, ouvindo o canean cantar, tirou casca de 
pau, fez urna canoa grande e remos. E fugiu, rio abaixo, assim 
que saiu do igarapé. 

Os irmaos da mulher do mentiroso ouviram o canean 
·cantar, no alto de um pau: 

Piiduana ruiane paidéidearo 
(O mentiroso matou a mulher) 

ltiuanehe 
(cortou-a) 

/fu tane iquibá 
( tirou-lhe o fígado) 
Cabu tenéhe quibá 

1 nipuJenene quiáu quiái ni 

Os irmáos da mulher saíram, pelo no abaixo, a procura 
do pregui~oso . 

E só encontraram bolhas de espuma, mostrando que a 
canoa dele havia passado por ali. 
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Remarain, remaram, remaram. E só encontraram 
de .espuma. 

Nunca ninguém encontrou o pregui~oso. 

ESTóRIA DOS 

PARAUINI E DAS ON<;AS TURUTU 

Ex1sT1A, antigamente, na vertente do rio Miua com o 
Sururnu, urna tribo. de índios chamados Parauini. 

Eram grandes corredores, porque, desde criam;a, se ames
trayam na persegui~ao a veados das baixas e dos campos. 

Mal viam um desses anirnais, apertavam as alpercatas e 
disparavam no encal~o do bicho. 

As alpercatas eram feitas de fibras de buriti, muito bem 
tran~adas e resistentes. 

Um dia os Parauini combinaram dar cabo das on~as Tn
rutu que lhes devoravam os filhos e os xerjmbabos. 

Tomariam posi~ao, em círculo, a beira do lago (ainda boje 
existente na Fazenda Nova Hamburgo), empunhando archotes, 
de fogo bem vivo, e mandariam mexer com as om;as, que mora
vam no fundo das águas. 

Foi um Parauini. Meten sua zarabatana n'água e soprou 
no fundo do lago, enquanto outros companheiros, em terra, 
batiam tamborins. 

As on~as, com o barulho que os Pa.rauini fi~eram, enfu
receram-se, vieram a tona d'água, e, vendo os índ1os formados 
ern círculo, saltaram do lago para os matar e devorar. 

Mas os índios apertaram o círculo em redor das on~as e 
queimaram todas elas ainda vivas. 

Ficaram assim livres das on~as Turutu. 
Nao tardou, porérn, que caísse sobre os Parauini urna ter

rível peste, del~ trndo escapado uro deles apenas para enterrar 
os que adoeceram e morreram. 
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ES Tú RIA 

DA VELHA QUE CHORA 

NA VJZTNHAN(;A da Serra do Miua, no Caranguejo. ben1 
no alto Sururnu, existía urna grande maloca de í.ndios Macuxi. 

Toda gente ali trabalhava em ro~a, ca~ava e pescava sem 
parar. 

Mas, quando havia estiagern · ou o inverno era rigoroso, 
aquel a gente · passava fome. 

N urna dcssas ocasióes, um índio, que tinha família nume
rosa, andando pela Serra da Miua, encontrou urna Velha. 

- Meu .neto, que fazes por aqui? 
. - Estou ca<;a:ndo. Há muitos dias. E até agora nadn 

achei para matar a fome dos meus filhos e da minha gente. 
A Velha teve pena daquele ca<;ador e lhe disse: 
- Meu neto, ouve bem. Se prometeres nada contar a 

quem quer que seja eu te ensinarei o lugar onde nunca falta 
ca~a. 

O índio prometeu. 
E a Velha o levou até a boca de um túnel, por onde se 

chegava a Serra do Outro Mundo. 
-- Scgue por aquí. A saída deste túnel encontrarás senti

nelas. Dizc-lhes que te n1andei. E pcde-Jhcs que te levem a 
presen<;a' do Pajé. 

O índio seguiu pelo túnel adentro. Encontrou as sentine
las e pediu-.lhcs que o levassem a presen\a do Pajé, porque a 
Velha Jhc havia cnsinado o caminho. 

As scntinelas o Jevaram até o Pajé. 
O ca~ador contou o scu cncontro com a Velha. E o Pajé 

Jhe disse que podia cac;ar naquele mundo tudo quanto quisesse. 
O homem rn.eteu-se nos matos. 
E ca<;ou inhambu, mutum, parco e macaco. 
Fez un1 jarnaxi de talas de aruma. Pós as suas embiaras 

nele e se aprescntou ao Pajé. 
- Podes ir. Volta outra vez. Aqui encontrarás sempre, 

em qualquer época, a cac;a que desejares. Mas cumpre o qut: 
prometeste a Velha. 
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. O ca~ador voltou para a sua maloca. E repartiu meta~ 
das embiaras com os seus companheiros. 

Poucos dias depois foi ca~ar na Serrado Outro Mundo. 
E voltou para casa com um jamaxi cheio de ca~a de tQ'das 

,, . 
as especies. 

Assim aconteceu durante muito tempo. 
Mas os outros ca~adores da tribo come~aram a ter inve ja 

do companheiro. E sempre lhe estayam perguntando onde en
contrava tanta ca~a. Mas ele nada lhes contava. 

. Urna. noite, porém~ e~tando deitado com a mulher, que era 
mu1to curiosa, esta se fmg1u zangada e o repeliu. Fez um longo 
silencio. E perguntou ao seu homem onde encontrava quase 
todos os dias, tanta ca~a. ' 

O homem, que quería ter coito com a mulher, resmungou, 
resmungou, mas acabou contando-lhe tudo. 

No outro dia o ca~ador saiu no rumo da Serra do Outro 
Mundo. 

Mas, ao chegar a boca do túnel o encontrou tapado por 
urna eno~m~ laje, com dois huracos por onde corría, sem pa
rar, um liquido sem cór e sem cheiro. 

E urna voz lhe disse: 
- 1Eu pedi que .nao contasses nada a ninguém. Prome-

teste qu.e me atenderías. E acabaste contando o que nao devias. 
Sou boje esta pedra, por causa da tua leviandade. E é dos 
meus próprios olhos que correm, sem cessar, estas lágrimas. 
Ves? Choro noite e dia. Vai-te. 

ESTúRIA 

DO POPOCA 

U M HOMEM, noutros tempos, foi pescar e levou consigo 
sua mulher. 
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E querendo pescar noutro lugar, onde havia mais peixes, 
dcixou a mulher ao pé da Serra do Maiari, sentada numa pedra. 

Quando o homem já .estava longc e ent.retido em a.panhar 
peixes, apareceu Popoca. 

Popoca era gente e bicho, ao mesmo tempo. E morava 
nas matas da ·s erra. 

' 
Saltou sobre a mulher, uniu seu corpo ao dela. Depois, 

pondo-a .nos ombros, seguiu pelo mesmo caminho por onde 
tinha ido o pescador. 

O hornero já vinha de volta e se· encont.rou com Popoca . 
- Por que vais levando minha mulher? Eu sou o marido 

dela. Larga-a. 

E Popoca, cQntinuand~ ~a andar, disse ao pe-scador: 
- Cala a boca, senáo eu te flecho! 

E o pescador só levava debaixo do bra~o um covo. Nem . 
arco, nem flechas. 

E Popoca era urna fera, que tinha muita for\;a e muita 
astúcia. 

O pescador viu Popoca afastar-se, rindo e cantando: 

Airere rare raruia 

I uanrará ima 

Mapaga 

Em seguida estrangulou a mulher e lhe jogou o cadáver 
num lago perto do Canta. 

E continuou a rir e a cantar: 

¿j_irere rare raruia 
I uanfará imii 

Mapaga. 
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ESTóRIA 

DE XIGUI 

. A S<><;JRA de, Xigui mandou que ele cavasse um fojo, pró
ximo a um 1garape, do lado da Venezuela, onde havia uma ve
reda de anta. 

No º?tro dia, pela manha, a velha perguntou ao genro: 
- Ja cavaste o fojo? 
- Já. 
- Entao vou até Iá. 
E foi. 
O genro tinha aberto um fojo pequeno. 
A velha nao · gostou. E, zangada, arra.ncou um punhado 

de ca~lo. do seu. sexo e o espalhou pelas beiras do fojo cavado 
por X1gu1. Depo1s voltou para casa e disse ao seu genro: 

- A anta nao caiu no fojo. Ela esteve a1i e deixou só 
um bocado de pelo. Vai ver. 

. Xi~ui foi ver. E reconheceu que, nas beiras do fojo, nao 
hav1a pelo de anta mas cabelo de sexo de mulher. 

. E cavou um pouco mais, para alargar e aprof undar o 
ÍOJO. 

Na manha seguinte a velha perguntou: 
- Já cavaste mais o fojo para pegarmos urna anta? 
- Já. 
A velha foi ver. E achando o fojo ainda pequeno e pouco 

fundo, arrancou mais um punhado do cabelo de seu sexo e o 
espalhou pelas beiras apenas. Depois voltou para casa. E disse 
a Xigui: 

--: A anta nao caiu ainda .no fojo porque tu cavaste pou
co. Va1 ver. 
. ~igui . foi, de novo, até a vereda da anta, na margem do 
1garape. V1u que a s~gra espalhara mais cabelo do seu sexo 
pelas beiras do fojo. 

Pos-se, por isso, a cavar mais a boca do fojo e a apro
fundá-lo. Cavou. Cavou. 

E pós nisso toda a sua for~a de Pajé. 
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De repente, do fundo do fojo, saiu um vento violento que 
atirou Xigui contra as nuvens e as estrélas. 

Xigui virou passarinho. E disse: 
- Vou ver o que tem no fundo do fojo. 
Ali chegando, mcteu-se pelo buraco donde saíra o vento 

que o jogou contra as nuvens e as e~ :relas. 

E enco:ntrou, debaixo da terra, urna roe; a muito grande . e 
com tudo o que é bom de comer. 

No n1eio da roc;a Xigui avistou tres moc;as. E elas se puse-
ra¡n a gritar: · 

- É meu! 
- Nao! É meu! É meu! 
- É meu! 
- Nao é! 

A moc;a mnis nova e honita, dentre as tres que ali esta
vam, se pos a convidar o passarinho: · 

- Vem cá! Vem comer maniva. Vem comer, vem! 
Xigui enamorou-se da· moc;a. E foi poisar-lhe no ombro 

csquerdo. 
As outras ficaram com raivá e inveja. 
A moc;a bonita pós Xigui num cestinho e o dependurou 

num canto, perto de sua rede. 
E o passarinho canta va mais forte: Xigui, Xigui, Xigui. 

Xigui. 
- Que tcm meu passarinho que nao pára de cantar? 
E o passarinho canta.va mais fortc: Xigui, Xigui, Xigui. 
A dona dele se levantou e foi buscá-lo. E, deitando-se na 

rede, agasalhou Xigui contra os peitos. Xigui calou-se e logo 
se transformou num rapaz. E uniu seu corpo ao dela, muitas 
vezes, durante toda a noite. 

Pela manha Xigui voltou, de novo, a ser passari.nho. 
E assim acontecia todas as noite·s. · 
Xigui cantava, cantava, cantava. E a moc;a, tirando-o do 

cestinho, o agasalhava contra os peitos. 
O passari.nho virava gente. E unía o seu corpo ao da moc;a. 

Assim, pouco tcn1po depois, a moc;a apareceu prenha. 
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O Tatu-canastra MARUMAIMA era pai da namorada d~ 
Xigui. Vendo a filha prenha falou com a própria sombra. 

- Aqui nao mora nem aparece nenhum homem. Quem 
foi, entao, que emprenhou minha filha? Será que o passarinho 
vira homem? 

Reuniu, portanto, ~oda a sua gente e propós que fossem 
embora dali. 

- V amos para cima da terra! Vamos já comer saúva 
maniuara. 

A mo~a disse a Xigui: 
- Pega nos meus cabelos. Fecha os olhos. Eu vou te le

var para cima da terra. 
~ Xigui fez como a mó~a lhe disse. 

E assim todos deixaram aquele lugar, debaixo da terra, 
onde viviam. 

Chegando a terra logo Xigui reconheceu o lugar de sua 
gente. E falou a mo~a: 

- Espera aí, um pouco. Vou ver minha mae. 
Xigui estava mentindo. Ele queria ver ·sua mae, mas, tam

bém sua mulher, seus filhos e seus sogros. 
A mo~a disse: · 
- Vai. Vai mas nao conta nada da minha terra e da mi

nha gente. 

Xigui foi. Na casa da sua gente estavam bebendo caxiri. 
Xigui viu logo que sua mulher se deitara com outro homem. E 
estava pre,nha. Sua · mae correu para ele, perguntando: 
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- Onde estavas, meu filho? Por onde anclaste? 
- Andava por aí, passea:ndo. 

E Xigui bebeu. Entrou na roda e cantou: 

X igui pé uté tauará 
deuiá reuiá pona 

• • • • • • • • • • • • • ! • • • • • • • • • 

Toron pé Xigui pé 
uJé requi min tauará 
iaún repona uté iaquiné 

• 

Xigui bebeu muito, e cantou e dan~ou n1uito. Depois, be
bedo como estava, queria deixar a sua casa. 

- Quero voltar para o lugar onde deixei minha ge·nte. 

- Tua gente está aquí. E que gente é essa de que estás 
falando? 

Assim lhe perguntou um dos seus cunha.dos. 

Xigui disse quem era a sua nova mulher, as suas cunha
das, os seus sogros. E disse onde haviam ficado a espera dele. 
E foi dormir. 

Os cunhados de Xigui saíram e encontraram o ·Tatu-ca
nastra. E o trouxeram morto para casa. 

Xigui ainda estava dormindo quando seus cunhados vol
taram. 

· - Que é que Xigui vai~ comer? Que é que vai comer? 
E resolveram ir pescar. Os peixes estavam subindo o lga-

rapé Grande. · 

Aí, um dos cunhados de Xigui o viu no meio dos peixes. . 
E atirou-lhe o anzol com isca. O peixe nao quis pegar. 

Os cunhados de Xigui voltaram para casa espantados. Um 
deles perguntou: 

- Xigui nao acordou? 

- Ainda está dormindo. 
- Eu o vi no meio dos peixes que subiam o lgarapé 

Grande. 

- Nao é verdade. Ele estava aqui dormindo. 
- Entao, foi a alma dele. 
Convidaram os amigos e parentes, que ali ainda estavam 

bebendo caxiri: 

- Vamos arrancar a casa dos sogros dele? 

Os sogros de Xigui moravam no Boqueirao, no caminho 
de Santa Elena de Eurén, na Venezuela. 

A casa era redonda. 

Os cu:nhados de Xigui foram. Mataram a sogra e as cunha
das que ali moravam. E queimaram a casa redonda. 
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ESTóRIA 
DA VELHA MACURITOX, 
CHOUAU, MANARE 
E PORE-PIC, O HOMEM-ON<;A 

(Dos índios Xiri·ana) 

Ü s COMPANHEIROS da velha Macuritox mataram um cai-
titu fenica. E perguntaram: 

- Quere·s comprar um pedac;o de carne? 
- Nao. Quero somente o bucho. 
Os companheiros venderam o bucho a Macuritox. 
A velha foi limpar o bucho, na beira do rio. E encontrou 

dentro dele, p.rimeiro Chouau, depois outro menino, Manare. 
Ma.curitox embrulhou os meninos no bucho da caititu e 

levou tudo, num jamaxi, para sua casa, ali os escondendo. 
Ela sabia que Chouau e Manare eram filhos da caititu 

com um de seus filhos, morto, há tempo, por Pore - o Ho
mem-Onc;a. 

Pore, antigamente, vinha dos matos, onde vivia, até as 
casas dos Xiriana. 

No mesmo dia em que a velha encontrou os meninos no 
bucho da caititu, Pore, vi:ndo dos matos, procurou saber se na 
casa da velha havia alguma crianc;a. 

Mas Macuritox, tendo reservado Chouau para vingar a 
morte do filho, mostrando Manare , a Pore, disse: 

- Lambe este. 
Pore lambeu o corpinho de Manare e o achou amargo. 

Nao oostou daquelas carnes. E foi embora. o , 
Os meninos cresceram rapidamcntc. Chouau, porcm, crcs-

ceu mais do que Manare. E, um dia, disse que iría matar Pore. 
Convidou o irmao. Foram para o porto beber água. 

Pore apareceu logo e perguntou a Macuritox: 
- Quem está batendo água no porto? 
- Minha gente. 
Po.re desceu para o porto e viu os netos de Macuritox 

batendo água. 
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Os dois meninos viram Porc - o Homem-On~a, também. 
Atravessaram o río e treparam, emparelhados, na palmeira a~aí. 

Pore atravcssou o rio, também, e se pós a trepar pelo tron-
co da palmeira m;aí. . . 

Os n1eninos chcgaram ao topo da palmeira e, com o peso 
deles 0 tronco da palmcira foi-se arqueando, arqueando. 

. Quando Pore ia chegar ao topo da palmeira, emparelhados, 
os dois irmáos saltaram para outra árvore. . 

Livrc do peso de Chouau e Manare o tronco da palmeira 
se desarqueou e Porc foi jogado, violentamente, contra outras 
árvores e caiu ao chao morto. 

Foi assim que eles se livraram de Porc e vingaram a morte 
do pai, filho da vclha Macuritox. 

' .. 

ESTóRIA 
DO PAJI?., DA CUTIA 
E DO PORE-PIC 

(Dos írrdios Xiriana) 

A cuTIA sA1u para flechar gente que morava embaixo de 
um tapiri, no mato. 

E flechou um homem que era Pajé. 
E este a flechou também. 
E assim a Cutia fugiu. 
E o Pajé a perseguiu. 
Na carreira ambos iam trocando flechas, até que o ho-' . mem caiu e, chamando pela mulher, 1he d1sse: 
- Pinta-me a cabe~a ·e o rosto com urucu, que eu vou 

vingar-me da Cutia. Poe, também, na minba moleira, leite de . , 
pazare: 

A Cutia tinha fugido, indo para a sua ~aloca. 
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Ali chegando, logo se deitou numa rede, para esperar os 
companheiros que tinham ido cac;ar inhambus. 

Quando os companheiros voltaram, chegou ao ouvido de
les urna zoada de onc;a. Era o Pore-pic em que a alma do Pajé 
se havia transformado. 

A Onc;a-homem gritava: 
- Conhec;o teu nome! Conhec;o teu nome! 
E aqueles gritos estavam cada vez mais perto. É que a 

Onc;a-homem vinha próximo. 
Os companheiros da Cu tia a chamavam, familialmente: 
- Cutiazinha! O teu nome está sendo chamado pelo 

Po re-pie. 
- Nao foi Onc;a, nao. Foi o Sapo. 
- Nao foi o Sapo. Foi o Po.re-pie, chamando o teu nome 

bem claro. Vem cá para o terreíro, porque está chegando bem 
perto. 

E gritaram mais f orte ainda: 
- Vem! Vem aqui fora. Já está aqui perto. 
E a Cutia, de dentro de casa dizia: 
- É Sapo. Nao é Onc;a. 
E, para mostrar que nao tinha medo, fez fogo perto da 

porta da sua casa e suspendeu a rede sobre ele. E pos-se, com 
urna perna pendente da rede, a dar embalos e mais embalos. 

- Zaque! 
A·ssim foi a zoada feita pela Onc;a Pore-pic, quando sal

tou sobre a Cutia e lhe abocanhou a batata da perna. 
E fazendo uah! uah! a Onc;a arrastou a Cutia pelo terreiro, 

levando-a para o mato. 
E dizia Pore-pic, que era a alma do Pajé: 
- Eu estou vivo. Eu estou vivo! 
E fazia a Cutia gritar, gozando a vinganc;a. 
Arrastou-a, depois, para o lado da Serra onde tinha sua 

casa numa loca. E ali a matou. 
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SuRlJMU: É afluente do rio Branco, poré~ de importancia inferior 
a do rio Maú ou /rengue dos indígenas. 

Numa descri<;ao da hacia hidrográfica do Território Fe
deral do Rio Branco, ele aparece com o curso de 314 . quilóme
tros e 140 metros. Tem origem, a urna altitude de 1.070 metros, 
na cordilheira de Pacaraima. 

Na lenda, aqui narrada, é posta em evidencia a toponímia 
de todos os seus acidentes geomorfológicos, que os cartógrafo'i 
ignoram. 

É tm1 rio característicamente brasileiro, correndo através de 
dois trechos inteiramente distintos, segundo Luís de Sousa 
Ivfartins, ant igo funcionário da Comissao Demarcadora de Li
mites do Setor Norte, cntao chefiada pelo notávcl oficial d~ 

marinha Comandante Brás Días de Aguiar. 
O primeiro trecho é a zona da mata que compreende a 

parte superior do río, desde as suas nascentes at,! o limite dos 
campos gerais; e o segundo trecho é o que banha a regiiio das 
savanas. 

A etimologia do topónimo Surumu nao é bastante clara. 
O tuxaua macuxi, de nome Jerónimo, da Maloca do Barro, 

nos arredores de VILA PEREIRA, informou que surwnu ou 
xarun1u significa o barulho da terra que se atira ao fundo de 
urna cova, quando alguém é sepultado. 

Richard Schomburgk - cm R eisen in Britisclz Guiana in 
der Jalzren (1840-1844), 2 vols. , ed. 1848, - escrcve XURUMU. 

TIPITI: Entre os utensílios, absolutamente indispensáveis numa casa
de-farinha, teremos de encontrar sempre o, tipiti, quer dele se 
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sirva o indígena ou o caboclo· da Amazonia. Tecido, por exem
plo, de tala de arumií membeca - lschnosiphon aruma - Aubl. 
Reke, da família Marantáceae, segund~ Paul Le Cointe, é o 
tipiti um aparelho apropriado para espremer e comprimir a 
massa da mandioca, tendo forma tubular, com duas al~as as 
extremidades . Colocada a massa da mandioca, a mio, no inte
rior des.se aparelho, é ele suspenso por urna al~a superior a um 
poste ou esteio e amarrado a um caibro de madeira pesada pela 
al~a inferior. A massa da mandioca, dada a lenta distensáo da
quele tubo de palha, é assim espremida, escorrendo-lhe o suco 
pelos interstícios das malhas de tala de aruma, para um cocho, 
alguidar ou outra vasilha, que lhe é posta embaixo. 

Aos desenhos simb6li~os, tanto dos tipitis como das penei
ras, aturás, urus e abanos, estao ligados, principalmente para os 
indígenas, certos animais comuns ao meio em que vivem, nao 
s6 pelas suas formas, mas, também, pelo seu papel no plano 
mitológico . 

A riqueza ornamental desses desenhos, se se der crédito a~ 
~ suas explica~oes, é sempre inspirada ao artesao indígena por 
este ou aquele animal e raras vezes por plantas. 

Por isso, na estória narrada a página n.o 85 des ta obrn, 
o Pregui~oso teve de recorrer ao tamuatá - Callychthis 
callichthis. 

É que, como outro peixe da hacia amazónica - o Acari -, 
tendo o corpo coberto de placas ósseas, verticais e embricadas, 
segundo a descri~io de Rodolfo Von Ihering, os desenhos por 
eles formados lembram os do tran~ado do tipiti. 

O tamuatá ou tamboatá é um peixe andejo, isto é, com a 
particularidade de mover-se por terra, de um lago ou de um 
igarapé, - cujas águas, sob a a~ao dos ventos alísios, se reduzi .. 
ram ou se evaporaram de todo, no veráo -, para outro lago, 
igarapé ou ~o, mais ricos de oxigenio ou que lhes ofer~am 
condi9óes propícias a sua existencia. 

E esse fato é verdadeiramente digno de registrar-se, quando 
sabemos que os tamuatás e os acaris sio peixes de profundidade, 
cavando locas nos barrancos e procurando no limo sua alimen
ta9ao de ilióf agos. ( Lam. 3 fig. 1 1) . 

UM BRINQUEDO INDÍGENA: Entre os brinquedos dos indígenas do 
vale do rio Branco, Território Federal de Roraima, o Dr. 
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Theodor Koch Grünberg, no vol. 111 de sua obra Vonz Ro
roüna Zunt Orinoco, relaciona e descreve os da tribo Tauli
pangue e dos seus vizinhos. 

É ali que está incluída, sob a denomina~ao de Fangspiet, 
a descri~áo de urna pe~a etnográfica de grande interesse, por 
ele encontrada no vale do rio Negro, semelhante a outra que 
encontramos no Rio U aupés, Estado do Amazonas. 

Eis como esse autor caracteriza a aludida pe9a: 
"Bei den Wapischana fand ich ein mir vom oberen Rio 

Negro bekanntes SpieJzeug, einen nach Art der Maniokpressc 
aus demselbe Material elastich geflochtenen, kleinen Schlauch, 
der an dem eine Ende offen ist und an dem andaren Ende in 
einen augeflochten Ring ausgeht (Taf .. 36,9 und 9ª). Steckt man 
den Finger in die Offnung un zieht den Schlauch an dem Ring 
lang, so verenge~t er sich, und man ist gefangen. Man kommt 
crst wieder frei, wenn man den Schlauch zusammenstülpt und 
ihn dadurch erweitert". 7 . , · · 

Tanto no Vol. 11, da primeira edi~ao de Zwei 'Jahre bei den 
lndianf rn N ord-West-Brasiliens, Verlagt bei Ernst Wasmuth
AG-Berlin, 191 O, como na edi9ao da mesma obra (überarbei
tung), feíta por Strecker und Schroder, de Stuttgart, 1923, o Dr. 
Theodor Koch Grünberg se ocupa de brinquedos de crian~a, no 
vale do rio Negro, mas ali nao se refere ao Fingerfang, de que 
trataremos na presente nota. 

E tudo indica nao haver ele surpreendido a liga~ao desse 
brinquedo com a mitologia e a vida sexual dos indígenas entre . . , . 
os qua1s v1veu vanos anos. 

O desenho, porém, a que se refere no trecho acima, cons
tante da prantha n. 0 36, da referida obra, fixa perf~itamente a 
forma dessa pe~a e está ao lado de outros que representam brin
quedos de crian~a, tais -como peteca, piáo, molinilho, etc., etc. 
(Lam. 3 fig. 2 1). 

Na viagem que empreendemos, em 1960, ao Territ6rio Fe
deral de Roraima, demoramos, pela quarta vez, em VILA PEREIRA. 

7 "Encontran~o-me com Uapixanas, no rio Negro, achei entre brin
q!ledos conhec1dos um pequeno tubo, semelhante a urna prensa de man
dioca e do mesmo material elástico, tendo um buraco numa extremi
dade e um anel noutra. Metendo-se um dedo no buraco e cstirando·se 
o tubo, por meio do anel, fica-se preso. E fica-se livre, de novo, se 
encolhermos o tubo." 
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E assiln tiven1os a oportunidade de rever nosso velho amigo 
o Tuxaua Antonio Jerónimo, na sua maloca, fronteira ao campo 
de pouso dos avióes da FAB. 

Mostramos-Ihc, entáo, os prin1ciros volumes da obra Vom 
RoroÍlna Zu1n Orinoco de Koch Grünberg, que de conhecera, 
e o interpelamos a respeito de tipos humanos, sítios, objetos, 
animais e plantas ali focalizados pelo notável etnólogo alemao. 

Desse modo nos foi esclarecido, por exemplo, com rela~áo 
ao brinquedo Fangspiel, o seguinte: 

Quando um rival quer atormentar quem Jhe reqüesta esta 
ou aqueta mulher, tece um pequeno tipiti, e a noite, procura 
suspender ésse objeto a entrada da barraca, por ela habitada, ou 
o coloca ao longo do caminho, no mato; onde aquele a encon
trará para copularem. 

Porque ( assim nos explicou o Tuxaua Macuxi Antonio Jeró
nimo) , além da resistencia material contida em seu tran~ado, 
também possui ele poderosa fon;a mágica; em conseqüencia, 
inevitavelmente, o casal, depois do ato; nao consegue separar os 
seus sexos, por largo tempo, como acontece com os caes. 

Já no río Uaupés, onde encontramos esse estranho tipiti, 
nos foi explicado que, se u1n homem consegue que uma mulher 
introduza o dedo anelar no orifício que lhe fica a base, fácil lhe. 
será conduzi-la para um lugar propício e cotn ela ter relá~oes 
sen1 que Jhe seja oposta resistencia. 

Que esse objeto tem, de fato, urna fun~áo prodigiosa, natu
ral e sobrenatural, física ou mágica, na vida erótica dos indíge
nas; tanto do vale do rio Branco co1no no d~ rro Negro e do 
rio Uaupés; que ele está relacionado com as avehturas dos deu
ses e heróis míticos das tribos do território brasileiro e das d~ 
Venezuela, Colombia e Guiana, é o que nos veio demonstrar um 
recente estudo etnográfico e etnológico, de alto valor elucidativo 
e documental. 

Para comemorar o sexagésimo quinto aniversário de nasci
mento do Prof. Dr. Herbert Baldus ( 1965) foram reunidos itt 
Volkerkundlich Abhandlungen ... Band 1-Beitriige zu Volkerkund 
Südamerika (Hannover-Alemanha) vários estudos, de real vaJor 
científico. 
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Com um estudo intitulado Der Amoahas6 Der Deukwua
na (Makiritare) Und Sein Bedeutung, HeJmut Fuchs aparece 
como um dos seus categorizados colaboradores. 

O autor se ocupa ali da pe~a n.0 3 . .021, integrada numa 
cole~áo etnográfica do ·Museu de Ciencias Naturais de Caracas, 
tendo as características de um tipiti ou prensa cilíndrica, iden
tica a descrita acima por Koch Grünberg, e semelhante b de 
grande porte, utilizadas pelos indígenas e mesmo pelos civiliza
dos, de toda a Amazónia e dos países que lhe sao limítrofes, 
para espremer a massa de mandioca ou a polpa de frutos que 
entrarn no preparo dos seus diversos vinhos. 

A pe9a etnográfica aqui referida foi encontrada casualmente 
por Helmut Fuchs, qua~do .em 1961, esteve entre os índios 
Deukwhuana (Makiritare). na aldeia KAKURI-NÁ, no Alto Ven
tuari, Território Federal do Amazonas, República de Venezuela. 

Helmut Fuchs descrev~t. minuciosamente, a forma desse pe
queno tipiti, que faz parte do grupo de brinquedos de crianfa, 
o material de que é tecido (fibras da palmeira Maximiliana 
regia), suas d.imensóes, a complexidade do seu mecanismo, em 
dupla funsáo, abrindo--se e fec~ando-se, segundo a inten~o de 
quem o manobra, tendo a eb:)ticidade e a resistencia admiravel
mente combinadas. 

Introduzindo-se um dedo no orificio circular, da parte infe~ 
rior .dessa miniatura de tipiti, o rnovirnento de tra~ao, que se Ihe 
imprima agarrará e imobilizará o indivíduo que se prestar as 
manobras desse ínocente (sic) brinquedo de crian~a. 

Em sentido contrário,. r\outra manobra em que se relaxará 
o conjunto de fibras, de désenho hexagonal, do pequeno tipiti, 
~chatando-lJle levemente a fórnia, de cima para baixo (como 
se achatam,. as dobras de um,. fole ou de um acordeáo) facil
mente o dedo se libertará do orifício circular em que foi in
troduzido. 

Mas Helmut Fuéhs foi além dessas observa~óes e descri
~ao desse objeto, pois conduziu sua pesquisa até encontrar a sua 
Hga~ao com a libido dos indios Deukwhuana ( Makiritare). 

A lembran~a feliz de recorrer a episódios de urna interessan
te narrativa de Marc de Civrieux teria de dar-lhe um resultado 
que positivasse urna das suas suposi~óes. 
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Marc de Civrieux havia recolhido notícias dos amores infe
lizes do personagem mítico UANADI, da literatura oral dos aludi
dos índios, com F üRu'MENE, irma de NüNA e, depois, com 
K AWAISHAUA, "que tinha entáo a aparencia de un1 lindo peixinho 
das águas do KuM" . 

Levada num AMO AHÓCo (pequeno covo?) , por debaixo 
das águas, no ventre da formosa KAW ISHUANA se dcsenvolvera1n 
os caribes (piranhas Serrasalnzus) e isso itnpediu que U ANADI 

tivesse coito com e1a. 
Aparecem, ncssa narrativa, pretendendo, tan1bém, possuir a 

forn1osa mulher de UANADI, os personagens scguintes: o M aca
co branco (Sabnirls sciurea), o Rato-pelado (Didelphís ntarsu
pialis ), negativ o Zorro gaucho (Nasua phaeocephala) , o üro
rna Lapa ( Cunictdis paca), denon1ina9óes estas, populares e cien
tíficas, que achamos en1 Helmut Fuchs. 

Sobre a potencia sexual desses animais os Deukwhuana tem 
aito conceito, póis o 1Vasua possui um os priapris que, seco, ra
lado, representa 'um enérgico afrodisíaco, como esclarecemos 
noutra nota da presente obra. 

E isso porque esses animais, para ter coito com a formosa 
KAWAISHAUA, recorreram ao estratagen1a de fabricar com ferro 
maci90 os seus órgáos sexuais, tendo UANADI recorrido a estra
tégia dos seus concorrentes, com igual propósito. (Ver nota 
sobre UANARI, no Glossário e Notas, da 11 Parte) 

Apoiado nessa narrativa, lielmut Fuchs pode salientar o 
tema da geziihnten vagina (vagina dentada) - que tanto te1n 
preocupado os estudiosos da vida sexual dos povos selvagens -
e pode concluir que o A MüllHASÓ é urn símbolo dos órgaos se
xuais da mulher. 

Na impossibilidade de estenc}er-nos mais, ncsta nota, a rcs
pcito nao só desse ten1a inas dos aspectos originais e valiosíssi
rnos da obra de Hein1ut Fuchs sobre tccidos de palha; e porque, 
para nossas conclusóes, bastam as indica9óes ali recolhidas, re
comendamos aos interessados pelo assunto que recorram a pu
blica9ao por nós consultada na bi!Jliot.eca do l\1useu Nacional .do 
Rio de J aneiro. 

CuMnucAs: Sao vasilhas, de capacidadc variável, utilizadas pe1o3 
indígenas e pelos caboclos da Amazonia para contcr 1nel, vinhos 
ou, mais co1numente, água. 
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Sao feítas da casca, dura e resistente, dos frutos de urna 
Bignoniáceae, popularmente chamada cuieira, científicamente 
Crescentia cu jeta L., e em cuja parte superior abrem 11111 orifi
cio de duas ou mais _polegadas. 

Os civilizados chamam a cssas vasilhas também de baldes 
ou cabafas. 

Também com a casca da cuieira fazcm outras vasilhas, cha
n1adas cuias. 

As cuias sao fabricadas, principalmente en1 Santarém (Esta
do do Pará) e vendidas no mercado; ambulantes as vendem a 
bordo das embarca9óes que por ali · transitam. 

H ábil gravador abre no bojo das cuias - algun1as com or
natos de flores, pássaros e mesn10 paísagens - exprcssóes afe
tuosas ou que recordem datas íntimas, junto ao nome de quem 
as adquire ou a quem sao destinadas. 

Com a n1e.sma casca 9~ fruto da cuieira fazem c01npoteiras 
e pequenos cofres. 

Pescadores, seringueiros e madeireiros utilizam, igualmente, 
as cumbucas para guardar anzóis, iscas, linhas de pesca, fumo 
e sementes. 

Tal é a importancia dessas cumbucas e cuias, nos usos e . 
costun1es das popula9oes do interior da Amazonia, que o Na
turalista Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, quando de sua 
Viageni Filosófica pela antiga Capitania de Sao José do Río 
Negro, lhes dedicou urna de suas mais valiosas e interessantes 
monografias. 

Alexandre Rodrigues Ferreira, na referida monografia, nos 
mostra a técnica, ainda boje correntc, da fabrica9ao das cuias, 
de que se ocupavam as mulheres. 

Paul Le Cointe informa que "a po1pa dos frutos da cuieira 
é purgativa; quando verde, misturada con1 a9úcar, usa-se inter
namente co1no febrífugo e expectorante; quando madura é usa
da em cataplasmas como emo1iente". 

Poden1os adi.iintar mais estas informa96es: 
A polpa dos frutos da cuieira, ainda verdes é utilizada . ' ' 

igualmente, como cataplasma para cura da hérnia inguinal. 
Misturando-se-lhe óleo de andiroba ou de copaíba, póe-se · 

a polpa da cuieira sobre a ruptura, mantendo-a ali durante 
vários días. 
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Acredita-se que se verificará a cicatriza~ao interna da ruptu
ra e a consolida~o do tecido da regiao inguinal. 

Para a hérnia umbiUcal também usam a polpa da cuieira 
com os citados óleos, mas nem sempre obtem o sucesso que os 
caboclos garantem para os casos de hérnia inguin~l. 

Quando há insucesso, nos Cásos de hérnia inguinal, cos
tumam recorrer ao couro do peixe-boi, ainda verde ou mesmo 
seco, que se amolece com água fervendo, e óleos ou gorduras 
animais. 

Chama-se cumbuca, também, na Amazonia, aos ouri~os da 
castanheira-do-pará e a píxide da sapucaia. 

É oportuno registrar-se que, no tratamento da bérnia in
guinal - segundo Eurico Fernandes - os índios .Pari4cqr1 do 
Território Federal do Amapá, também utilizatn o couro do peí](.e
boi, amolecido n'água quente e aplicado sobre a ruptura. Gon
~alves Dias, em · seu Dicionário da Língua Tupi, cita Alexa.pdre 
Rodrigues Ferreira, a respeito dessa aplica~ao. 

PANAcus : Cestos, principalmente de forma cónica, feitos de talas 
de várias palmeiras, para conduzir produtos da ~a, roup~ e 
objetos de uso individual. 

Assim o registrou Chermont de Miranda. 

TucuMÁ: Com a denomina~o de tucuná, simplesmente, se encon
tram diversas palmeiras, de gr.ande utilidade, desde as · folhas 
aos frutos, pois daquelas se fazem fibras que, tecidas ~epois, 
sao utilizadas no preparo de redes, ·cordas e atilhos; e os frutos, 
esses sao comestíveis. As fibras tomam o nome .de tucum; dos 
frutos fazem mingaus e vinhos. 

A esta espécie de palmeira, que os índios e os ~~bocios da 
Amazonia aproveitam largamente, os botanicos cham~ A~tro· 
caryum tucumá Mart. O tucumá-a~u, se~do informa Pa~l Le 
Cointe, é o Astrocaryum macrócarpum Hub. 

O fruto dessa espécie é comestível e muito apreciado, qJier 
pelos índios quer pelos caboclos e civilizados de todo o Vale 
Amaz0nico. 

Um estudo da composi~o química e do valor alimentício 
do fruto da palmeira Astrocaryum vulgar Mart., feito pelQS qtú
micos J. M. Chaves e E. Pechnik, revelou que "seu potencial 

108 

vjtamínico é extraordinário: 52. 000 U . 1. de pró-vitamina A por 
1 OOg de polpa comestível. 

·~o potencial carotenico do tucumá, quando os frutos sao 
comidos. em excesso, dete~ina amarelidio da pele", segundo os 
referidos químicos esciarece~ em sua monografía denominada 
Tucuma. 

"O seu valor em vitamina Bl (tiamina) é bem interessante, 
e o teor de vitamina C (ácido· 1-ascórbico) rivaliza com o dos 
frutos cítricos". 

"O valor energético da polpa alimentícia é significativamen
te altb em rela~ao aos frutos frescos em geral, 247 calorías por 
IOOg .. conseqüentes de· glicídios - 19,l %, lipídios - 16,6% 
e proteínas - 3,5 % ". 

·~o óleo extraído da polpa comestível, na propor~áo de 
16,6 % , a presenta propFiedades organoléticas de sabor e aroma, 
características físico-quími~~ e elevado potencial de pró-vita
mina A que o credenciam como óleo comestível de alto valor, 
constituindo, assim, excelente matéria-prima para indústria, para 
o preparo e enriquecimento de alimentos". 

"O óleo da semente de tucumi possui propriedades físicas, 
químicas e organoléticas muito próximas as dos óleos de coco
da·baía e coco-baba~u, que sugerem o seu uso como manteiga 
vegetal de grande aceita~io". 

BuRITI : J;: urna palmeira, também conhecida pela denomina~áo in
dígena de miriti. Grandes associa~óes de buritis dominara as 
iUlas, as baixas, as restin:gas, os campos e os vales úmidos, os 
igapós e os alagadi~os da Amazónia. Longas filas de buritis 
lihheiros se distribuem pelos campos rio-branquenses. 

Os botanicos chamam o Buriti Mauritia vinífera Mart. 
Paul Le Cointe diz dessa palmeira que o seu habitat é o 

meio·norte e, também o sul de Mato Grosso. 
E r.elaciona mais o Buritizinho Mauritia martiano e o Buriti 

bravo Mauritia armata, sendo este conhecido pelo sinónimo de 
caraná Mauritia caraná Wall - a palmeira leque do rio Negro 
(Estado do Amazonas). 

O miriti ("verbete a pág. 660) é a Mauritia flexuosa L. F., 
cuja identidade nos é revelada, ali, circunstanciadamente, pelo 
autor de Árvores e Plarrras úteis (Brasiliana - Vol. 251). 

' 
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Os qu_ímicos J. M. Chaves e E. Pechnik, em 1946, publica
ram dados referentes a constitui9áo química do buriti. 

Num quadro comparativo do valor de frutos amazónicos e 
hortali9as os referidos químicos registram 30. 000 microgramas 
de caroteno em 100 g de polpa do fruto do buriti e 50.000 
U J. de pró-vitamina A em J 00 g do mesmo produto. E 
adiantam mais que nenhum outro fruto brasilciro, a nao ser <> 

buriti, iguala o tucun1a, cuja análisc, con10 antes se viu, também 
f oi por eles realizada. 

ARA<;Ás: Várias cspécies de vegetais, con1 esse non1e, te1n larga 
distribui<;ao, desde o arquipélago do Marajó aos igapós, rios 
e lagos das mais distantes áreas geográficas da Amazonia. A 
família das Mirtáceas é por eles representada através das espé· 
cíes denominadas Ara9á comun1 do Pará, Britoa ácida, Berg.; 
Ara9á de Campo, Psidiunz ara9á Raddi; Ara9á de lgapó - r. 
Tapajós -, Eugenia ~p.; Ara~á Pe~, Psidium arboreum, Vell; 
Ara9arana, Psidium div. e Eugenia div. E Paul Le Cointe, 
além destas espécies, nos fata no Ara9á piranga, no Ara9andeua, 

Coro a polpa de ~lguns desses ara9ás se fabricam doces , 
refrescos e os chamados vinhos dos indígenas. 

CARÁs : Sao assim conhecidos na Amazonia diversos tubérculos de 
Discorea, sendo cará vocábulo da língua geral. 

. Ermanno Stradelli, em seu Vocabu.lário, regis~ra o vocábulo 
e Ihe dá como Alfredo da Mata, essa origem de designativll . , 
daqueles tubérculos. 

Segundo Alfredo da Mata, existem na Amazonia os carás 
seguintes: 

"O cará roxeado ou arr.oxeado, D. brasiliensis Wild, 
também chamado cará mimos~, adocicado e de ·excelente qua
lidade . Bastante cultivado. O cará branco, D. caienensis lam, 
de caule cilíndrico e aculeado. Muito apreciado também. ln
dispensável nao confundir t!ste com o inhame, tao vulgar na 
Bahia e em outros Estados, pouco cultivado no Amazonas, onde 
é chamado também de cará L. G ." 

Já Paul Le Cointe, em Árvores e Plantas úteis, relaciona 
vários carás sob a designa9ao de inhame: cará mimoso, cará 
tinga, cará bravo. 
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Do inhame, Discorea beperifolia Wild, cujos rizomas tu
berculosos sao alimentares, depois de coc~ao prolongada, o n1es
mo autor diz que é urna sorte de tajá, constituindo um excelente 
alimento, sem sabor patticular. As folhas também sao comestí· 
veis substituindo os espinafres. 

E cita mais o Inhan1e-da-lndia e o Inhame-taioba, exóticos, 
que tiveram grande dispersao no Brasil, o Inhame branco, oriun
do da Ásia Menor, também chamado Inliame da Costa, Taro 
turero. 

Esses carás ou inhames sao qiariamente consumidos na 
An1azónia nao só pelas popula9óes indígenas e pelos trabalha
dores rurais, mas, também, pelos mor.adores das cidades. Sao 
cozidos, assados, associados a outros alimentos de origem ani-
1nal, ou comidos como sobremesa, ajuntando-se-lhes mel silves
tre ou mel de cana. 

Vimos, entretanto, entre índios lngaricó e U ápixana, do 
Território Federal de Roraima, que os associavam ao caldo de 
cana, com ligeira fermenta~áo, ou recentemente obtido, por 
pressao, numa pe~a interessante: o "queixo de velha." 

Dizem: uaimi queixo, e nao uaimi suyá, pois o Nheengatu 
tc1n semprc os seus vocábulos (e mesmo expressóes) deformados 
pelos que o falam, cada vez mais erradamente, quer no Rio 
Branco, quer no Rio Negro ou no Rio Solimóes. Uaimi -
velha; suyá - queixo. 

BEIJ US: Segundo Barbosa Rodrigues que, no Vocabulário Indígena 
(Complemento da Poranduba A1nazonense, Ed. 1894), enumerou 
onze tipos, sao os beijus, em geral, bolos feitos de massa 

· ou de polvilho de mandioca-puba e de polvilho ou de massa de 
m andioca fresca. Obedecendo a técnica tradicional da cozinha 
indígena esses beijus sao comidos, como pao, entre os civiliza
dos, isoladamente, ou acompanhando este ou aquele quitute, 
carnes de ca~a ou de peixcs, "chamando-se beiju-a9u, feito de 
n1assa de mandioca peneirada sobre o forno, onde se torra; 
beij1t-cica, espécie de folhado,. feito de massa de mandioca fres
ca, sobre o forno .qucnte, e depois cortado aí mesmo e torrado; 

' beiju-curua, feíto• de massa de mandioca con1 sal, castanha ra-
lada, e assado ao forno, envolto em folha de bananeira; beiju-
1nambeca, isto é, beiju-mole: heiju-peteca, feíto de massa de 
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mandioca-puba com castanha e gordura. Sao compridos, pequc
nos, moles e cozidos no forno ; beiju-pixuna, que é grande, es
curo, dura muito menos e serve para alimento em viagen1; beiju
poqueca, feito somente de massa de mandioca com sal e embru
lhado cn1 folha de bananeira, para assar no forno; beiju-teica, 
feito de polvilho fresco de mandioca, sem ser puba, peneirado 
sobre o forno, misturado, com a massa da .farinha d'água. Sao 
flexíveis e elásticos; beiju-ticií., feíto de massa de mandioca puba 
socada e seca, beiju-tininga, quebradi~o, que é feíto de polvilho 
peneirado de mandioca puba depois de torrada, ao fogo e socada 
em pilao. É n1uito durável; beiju-tipipca, feíto de polvilho pe
neirado sobre o forno quente e depois torrado". 

O vocábulo puba, que aparece na descri<;ao feita por Bar
bosa Rodrigues de váríos tipos de beijus, vem do tupi e, segun
do o Pe. A. L~n1os in Vocabulário Tupi-Portugues, quer dizer 
mole; maduro; podre. Mas o Dr. Alfredo da Mata informa que 
puba quer dízer "azedo por fcrmenta<;ao" . E evoca a autoridade 
de Batista Caetano, que diz provir esse vocábulo do tupi pur -
fermentar, apodrecer, e bae, sufixo de parte, ativo - o que fer
menta, apodrece. 

Em nossas viagens as malocas dos índios do território d0 
Roraima, tívemos oportunidade de comer um outro tipo de 
bciju, a que se associava carne de ca<;a, de preferencia cutia ou 
paca, torrada e pilada antes, de modo a misturar-se, quase ho
n1ogeneamente, con1 a· massa de mandioca que, levada ao forno, 
se transformaría en1 beiju, de forma circular, co1n certa espesA 
sura, mas un1 tanto quebradi90. 

A falta de colher, ped:wos desse bciju - e o mesmo pode 
ser feíto com outros tipos de beijus - scrviam para "pescar'', 
nas panelas de barro, o peixinho ou o na~o de carne, ou o molho, 
ardente e saboroso, da tamorida. E isso robustece nossa afir
n1ativa anterior, linhas antes. 

CAS:\-REDONDA: Entre os tipos de. casa indígena da rcgiao do rio 
Branco, o da Casa-Redonda é o mais original. Ainda vin1os, 
em 1918, numerosas casas desse tipo, quer nas malocas do Ura
r icuera, quer nas do Tucutu, do Surumu e do Cotingo, ond~ 
vivem os Arecuná e os Taulipangue. 
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Macuxi, Uapixana e lngaric6, também construíam casa~ 
desse tipo, sendo que Robert Scbomburgk, em sua via&em atra
vés da Guiana, desde 1840, já as apontava nas malocas uapixana 
das margens do lago Pirara. 

Koch Grünberg, além de referir-se particularmente a "Ma
loca-bonita'', no rio Surumu, dos índios Macuxi, fixou pormeno
res da constr~o das casas dos Taulipangue e dos seus vizinhos, 
pois as características mais interessantes das mesmas se acentua
vam melhor na Casa Redonda ou Kegeldachütte, o que pode ser 
apreciado nas La1n. 1 fig. 1 1 e na Lam. 2 fig. 1 1). 

Que arquiteto indígena teria · criado esse tipo de casa? E 
para atender a que exigencias sociais? 

Possivelmente, durante o longo · período das chuvas de in
verno que inundavam os campos e vales dos domínios desses 
povos indígenas, reunióes festivas e dan~as, como a parixará, 
reqüerendo bastante espa~o, encontravam ali nao só amplitude 
como conforto. · ~ 

O movimento circular dos bailarinos, em longas filas, sob 
um teto de palha, caprichosamente tecido, .em forma cónica, 
lhes deveria proporcionar seguro abrigo e um palco de piso plano 
e enxuto. 

Através da narrativa dessa· estória do rio Surumu, tao rica 
dos dramáticos acontecimentos que influíram na toponímia dos 
seus acidentes, conhece-se que, se a cobertura da Casa-Redonda 
er~ de palha, suas paredes eram de barro, levantadas pelo pro
cesso que tomou entre as popula<;óes do interior a denomina~ao 
de a sopapo. 

A estrutura da Casa-Redonda era de excelente madeira do 
ar, isto é, com a necessária resistencia a a~áo das chuvas e dos 
ventos reinantes nos campos e savanas rio-branquenses, bem como 
a voracidade dos insetos xilófagos. Esteios e ripas procediam 
das matas, de montanhas e colinas, que se erguiam na regiao 
rio-branquense; tanto podiam ser de pau rainha, Centrolobium 
paraense Tub., como de darura, Sweetia nitens (Vog) Benth. 

A palmeira Inajá, Maximiliana régia Mart., fornecia palha 
para a cobertura: o cipÓ ambé e outros epífitas forneciam os 
atilhos, para amarrar varas e ripas no teto e nas paredes. 

Pareceu-nos, ao viajarmos pela regiao do rio Branco, em 
1918, que a arquitetura dessas casas-redondas, majestosas e só-
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lidas, teria influído na constru9ao de n1uitas das casas de fJ_ 
zenda, no que se refería a altura, ªº n1aterial empregado e as 
amplas disposi96es internas. 

A viúva Pican90 Diniz, pa racnse de origem, de pequena 
estatura, filha do fazendeiro Sebastiao Diniz, se notabilizou, no 
rio U raricuera e no río Surumu, pela constru9ao de casas que 
nao eram redondas mas que chamavam a aten9ao pela altura e 
largueza, de propor9óes identicas as das casas-redondas dos Tau
lipangue e seus vizinhos. 

Wendell C. Bennet, estudando, num surver, ;1s habita9óes 
indígenas, se refere as dos Arecuná, Taulipangue, Vapischana, 
n1as nao as dos lngaricó, os únicos construtores desse tipo de 
casa, atualmente, entre os rios Surumu e o alto Cotingo onde 
viven1, e as dos Uaicá e Xiriana, no alto rio Uraricuera e no 
seu afluente Uraricaá. 

P ARAUERA: índios da regiáo do rio Branco, no Território Federal 
·· de Roraima, que, outrora, moravam entre os rios Surumu e 

Tacutu, até a raíz da Serra Marari. 

Esqueletos desses . índios foran1 encontrados por expedicio
nários, sob a chefia de Rondon, na sua primeira viagcn1 ao 
Roraima, e, recenten1entc, por Marcel F. Homet, na gruta da 
"Pedra pintada". 

Eram tipos de complei9ao atlética, con1 tórax bem desen
volvido e tíbias longas e sólidas. 

Constituía1n os Parauera ou Parauerano ou Paravilhana, 
urna tribo relacionada com as de origem aruaque e caribe que 
dominavam a área cultural do citado Território. 

Através da "Lenda do R io Surumu", aqui narrada, pode-se 
verificar que, entretanto, nem sempre eram a1nistosas as rcla
<;óes dos Paravilhana com out ras tribos, também inimigas da<; 
oriundas dos aruaquc e caribe, pois a gente que, na referida 
Icnda, era também perseguida sem cessar e fugia aos encanta
dos, islo é, as Onr;as Urutttru ou Turutu e Uairirima, deles se 
aliviavam, jogando-os nas corrcdciras do rio, como haviam jo· 
gndo animais e utcnsíiios de uso doméstico. 

O historiador amazonense Antonio Clemente Ribeiro Bíttcn
court, estuuando a presenc;a dos Tupinambás, na ilha "/i.,1arac6 
e na que, posteriormente, se chamaría ílha Tu¡1in(l!nhrur;r1a, re-
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fere q qc aqueles indígenas se reuniram ali, deportados do rio 
Negro, em 1790, "por crimes que haviam cometido", índios 
'('aravilhana e Uapixana, o que denuncia, com fundamento, a 
~resen9a de indivíduos; da primeira dessas tribos, para além dos 
campos e savanas rio-branquenses, em plena selva do rio Negro 
e do Uaupés. 

E intriga-nos que o primeiro antropólogo e etnógrafo bra
sileiro, Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, nio dedicasse aos 
Paravilhana urna das suas memórias, como os Mura, Cambeba, 
Carlpuna e outros o mereceram. 

Além dos seus atributos físicos tinham os Paravilhana gran
jeado reputa~áo de corredores, infatigáveis e céleres, vencendo, 
sobre a discreta ondula~áo das campinas e campos rio-branquen
ses as mais impressionantes distancias. 

Absorvidos - como o afirma Luiz Pericot y Garcia, in 
América Indígena - pelos '"importantes uapixana" ou aniquija
dos por enfermidades ou por fnimigos, desapareceram os Paravi
lhana do cenário bucólico do rio Branco. 

Daniel C. Brinton, in The American Race, inclui os Para
vilhana no estoque lingüístico caribe que levantou. 

Mas Paul Rivet informa que eles eram lingüísticamente do 
grupo pró-andino, nao obstante, como se sabe, vivessem entre 
índios aruaque e caribe. 

E A. Meillet e Marcel Cohen afirmam que os Paravilhana 
eram urna tribo caribe que foi aniquilada pelos Uapixana. 

. Nao sabemos, além disso, se, entre nós, um antropólogo ou 
etnólogo teria estudado os Paravilhana, de modo a revelar-nos 
qualquer elemf!nto cultural que, possivelmente, deveriam ter 
transmitido as popula9oes indígenas da regiáo onde viviam, pois, 
esportivos como eram, sempre sobressaíam nas competi~óes com 
seus vizinhos e amigos. 

Koch Grünberg, entretanto, satisfez, em parte, nosso inte
resse por esse povo, cujo nome ele grafava: Paravilyana, 
Palawiyáng, Paláuiyán, Palauiyán. 

Dando-nos velhas notícias de outros povos da regiáo do. 
Rio Branco, esse cientista alemáo escreve, no voL 111 de V oni 
Roroima Zum Orinoco, as págs. 109 e 110, o seguinte: 

"Urna saga dos Taulipangue dá notícias de urna luta entre 
os Kuyálakóg e os Palawiyáng que ocorreu 'na regiáo da Serra 
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U raukaima, precisamente. Diz ela: os Palawiyáng agarrar m 
os Kuyálakóg. Mataram alguns, quando se achavam na r a. 
Entao, reuniram-se os Kuyálak6g, para aniquilar os Palawiy ' ng. 
Vieram e os agarraram. Vieram a aldeia (maloca), que inha 
cinco casas, incendiando-a, cm dojs pontos, a noite, porque, <lesse 
modo, ficando claro, os inimigos nao lhes poderiam fu r:~· 

"Mataram muitos com u'a massa, assim qué· quiseram es
capar-se das casas". 

Os K_uyálakóg, cujo nome foi tomado ao sítio Kuyblá, um 
dos afluentes do Mazaruni, onde moravam, segundo o próprio 
Koch Grünberg, seriam urna horda dos Jngalikóg e pertenciam, 
verdadeiramente, a um amplo ramo dos Akawoio .. · 

"Os Palawiyáng (palauiyáng, palawiyán) dos TauÚpangue 
sao, indubitavelmente, os velhos Paravilhana ou Paravilhanos, 
e foram, na regiáo do Rio Branco, os primeiros propagadores 
do boje esquecido povo Caribe". 

Os irmaos Schomburgk ainda acharam alguns representan
tes desses povos na Missáo Uraputa, no Essequibo. Segundo a 
narrativa dos Taulipangue "foram os Palawiyang outrora um 
grande povo, es ten den do-se desde o Rio Branco e U raricuera 
até o Amajari, porém os Brancos os arrojaram com violencia 
para longe. . 

Agora, porém, nada mais se encontra deles, acima de tudo 
e mesmo no Amajari, senáo grandes pérolas e cacos de grandes 
jarras, que eles teriam oculto na terra". 

Recolhemos do -tuxaua Jerónimo, do Surumu, durante a 
viagem que fizemos juntos, em fevereiro de 1947, as malocas 
dos Arecuná, do alto Cotingo, alguns episódios da história dos 
Paravilhana e a inf ormai;áo de que eram corredores velozes e 
resistentes. Como os Ianduís, da Ribeira do Ai;u, no Rio Grande 
do Norte, eles tinham o genio dos ginastas que, nas Olimpía
das de Esparta, inspiravam os poetas e arrebatavam as multidóes. 

Agnello Bittencourt, geógrafo e historiador, escreveu que, 
em 1775, Le Clerc atravessou os campos da regiáo do Rio 
Branco, partindo da Guiana holandesa, auxiliado pelos 
pirauianas. 

TucUNARÉ: ~ um dos peixes de formas e cores mais decorativas da 
Dacia Amazónica. 
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Determinado cientlficamente, ganhou o nome de Cichla 
Ocellaris Bloch & Schneider. Pertence a família Cichlidae, tendo 
irmáos como o Cichla Temensis Humboldt, que R. Ademar 

raga, do Servi90 de Piscicultura, do D.N.O.S., em Lima Campos, 
stado do Ceará, estud.olJ. particularmente. 

As Iinhas e a colora~ao do seu corpo - onde se misturam 
tons vivos, o vermelho, o amarelo, o verde e o negro -
emprestam mareante expressáo de beleza animal. 
Dois ocelos, de cada lado da cauda, nele se exibem num de

seo o que represent<., em fundo negro, círculos irregulares, 
tod em ouro gema. · 

\Mas é a sua carne, um tanto seca mas delicada e rica 
em. élementos nutritivos, que deve a sua reputa9áo tao celebrada 
por cientistas e gounnets. 

Na época da desova os machos apresentam urna assimetria 
craniana, como o Tambaqqi, Mylectes bidens Castelnau ou My
lectes 1nacropomus Kner. 

Os pescadores caboclos dizem que eles estáo de cabefa 
inchada ou estáo de nó. 

Essa assimetria craniana e mesmo certa escoliose foram 
apontadas, também, em estudQs feitos a respeito do salmio 
americano. 

Fazem ninho no chao e ali desovam, assistindo a eclosio 
dos óvulos, a vida das larvas e alevinos. 

Nao é fantasía a a9ao que se lhe atribui, como aos acarás, 
pirarucus, acaris e aruanas, de ocultar nos opérculos, a vista 
do perigo, os seus alevinos. 

A9ao identica já registrara o Naturalista Dr. Alexandre 
Rodrigues Ferreira, entre os Pirarucus, Arapaima Gigas Cuvier, 
quando se encontram no choco ou desova. 

Razao por que a divulgou em sua Memória Sóbre o Peixe 
Pirarucu, escrevendo: "Feminae ova ab ipsis deposita, imo et 
pisciculos exclusos suboperculis fovent". E, com relai;ao ao 
ARUANA, Osteoglossum bicirrhosus Spix, a que se atribui igual 
procedimento, nao é menos valiosa a informai;ao de Barbosa 
Rodrigues. 

O TucUNARÉ habita águas claras, como as do río Branco, 
e negras, como as do rio U rubu, afluente da margem esquerda 
do Amazonas. 
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Os sistemas de pesca, com pindá-auauca e pindá-siririca 
descritos por José Veríssimo, sáo ainda os que mais 
mendam para captura do tucunaré. 

Mas pescadores modernos, utilizando molinetes ou 
Nylon, já o estáo pescando "de colher'' ou "de 
dizem, também. 

O autor de A Pesca Na Anzazónia obra que está 
exigindo atualiza~áo e reedi~áo - a~sim descreve dois esses 
sistemas: "O pindá-siririca é o cani<;o comum, cujo an l re
cobriram com penas encarnadas de arara ou mesmo de algum 
pedacinho de baeta da mesma cor. Usain-no correndo-o ao de 
leve, a flor d'água, de 1nodo a dar ªº tucunaré a ilu áo dos 
peixinhos daquela cor, de que gostan1. Corre ele a superficie, 
atira-se ao suposto peixinho e faz-se fisgar pelo anzol oculto 
sob as penas. ~ arripiarem com éle a superficie da água, vem
lhe o nome de pindá-siririca, - anzol que enruga, que eri~a 
ou encrespa a água. O prindá-auauca é o mesmo anzol assim pre
parado, nao em linha curta de cani~o, porém na mais longa 
linha de pesca. Soltam-na pela popa da canoa, distante dest:i 
alguns metros, fora de sua esteira. Correndo a canoa com ve
locidade, entra o anzol, sustentado a tona por pequena bola e 
mesmo pelo andamento da embarca~ao, a saltar sobre a água, 
exatamente como f azem os pequenos peixes, enganando, assim, 
nio só-o tucunaré, mas ainda outros peixes que daqueles fazem 
presas". 

O u tras espécies de tucunaré, referidas pelos pescadores da 
Amazonia, sio: o Tucunaré-quitanga, o Tucunaré-pinima, o 
Tucunaré-tinga e o Tucunaré-subiana. 

Os tucunarés da lenda que relatamos pertencem a realida·· 
de dos cenários da Amazonia e a do mundo sublunar que a ima
gina~io da indiada povoa de seres, ora inverossímeis, ora 
reais. 

ENCANTADOS: Na vizinhan~a dos índios ou dos caboclos, no céu, 
nas selvas e nos campos, bem como entre o céu e a terra, abaixo 
desta ou sob as águas, em qualquer parte ou em sítios sagrados 
ou tabus, vivem inúmeros seres, animados por fori;as mágicas 
ou sobrenaturais, antropomorfos, divirios ou satanicos. 
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Wilson D. \Vallis, estudando a religiao na primitiva socie
dade, quando trata dos deuses, adorados e temidos pelo homem, 
afirma haver dito Demócrito, há séculos, que na atmosfera 
"existem seres com formas semelhantes as dos homens, mas ul
trapassando sua humana contraparte em tamanho e extensáo 

e vida". 
Suas diversas influencias eram algumas vezes benéficas e 

1tras vezes maléficas. 

E o mesmo autor refere as opinióes de outros represen- . 
ta ·vos da cultura grega, tais como Pródico e Crítias, Xenofonte 
e piteto. 

Para Pródico os deuses eram . personificai;óes dos corpos 
cel tes, dos elementos, frutos da terra e, geralmente, de , toda~ 
as ousas utilizadas pelo hornero. E Crítias acreditava que os 
deu s eram invem;ao dos políticos. . . Xenofonte dizia que os 
hom~ns imaginavam que ·os deuses nascem, usam trajos, vozes e 

, 
corpo como nos. 

Mas o hornero primitivo, para receber ou contrariar as in
fluencias benéficas ou maléficas desses seres, tem de recorrer 
ao pajé, ao feiticeiro, ao public nlagician ou 1ne.dicine man. 
Porque ele foi iniciado no conhecimento de tudo quanto se 
relaciona com a existencia de tais seres, através de um deter
minado período de reclusao, sujeitando-se a cerimonias e prá
ticas que o revestirao de virtudes específicas e poderes ilimitados. 

Esse personagem participa da vida social da tribo, nela 
influindo ampla e profundamente. 

E, do mesmo modo, poderá .controlar fenómenos físicos 
da Natureza e manifcsta96es sobrenaturais, dos deuses e da
queles seres. 

~le poderá distinguir a difereni;a dos dois tipos - de ho
mem-deus - o religioso e o mágico, cuja diversifica~ao, como 
bem o acentuou James George Frazer, é necessária. 

E, ora encarnará o. próprio deus ou o próprio genio, alma 
ou espírito, ora lhe obedecerá a inspira9ao ou dctermina~áo, 

para o que se faz imperioso recorrer a liba~óes de filtros, a 
inala~óes de estupefacientes, extraídos do mundo vegetal, como 
o fumo, a aiuasca, o paricá e a coca. 
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Assim, os p~j~s <,t~s Amazonia, entre os quais ainda boje 
aparecem rpuitas mQI,heres, - tal Maria Jardelina, nos limite 
do Estadp dp Arriai opas e do Estado do Pará, e tan1bém 
Sururi do ' A.!~apá, no município do mesmo nome, - tivera 
inigualável posi~ao na vida social e mítica dos seus povos. 

Os pajés Sa~a~as, oriundos dos indígenas que habitava a 
Ilha do Mat;lj~, no · Pará, se entendiam freqüentemente con os 
caruanas, bicflá~:0t;lo-fu17:40 e encantados. 

Na lend~ do rio Surumu, como na de outros pov · da 
·bacía amazónica, aparecem encantados; tem formas e orries 
de felinos, cha.mando~se Uruturu ou Turutu ou Uairirima. 

Mas há encan.rq4os cujos nomes sao ignorados o nao 
devem ser pn:>~upciªgQs. 

Alguns desses entanf ~dos acompanhavam, como f nimais 
mitológicos, a fuga ·dos índios castigados por urna inf a9áo a 
ordem. . ou ao conselho 90 Pajé, empenhado em zelar pe a exis
..tencia dos peixes na época da reprodu9áo. Pertencem aqueta 
Zoologia fantástica, estµdada entre nós por Taunay, e, na Ar
gentina, por Jorge Luís ·Borges. 

A distribui9ao geográfica dos felinos nas chamadas G'uia
nas, sobretudo na independente, f oi caracterizada pelo naturalista 
Richard Schomburgk in Versuch Einer Fauna Guiana. E deve
riam ser numerosos e agr~ssivos, coro espécies de grande por
te, multiplicando-se pum meio riquíssimo de outtas espécies 
zoológicas - aves e' quadrúpedes. Teriam, portanto, de in
fluir na imagina9ao dos ·indígenas da regiáo e participar da sua 
opulenta mitologia. 

Daí a a9ao que lhes é atribuída na Lenda do rio Surumu, 
principalmente. Daí a lembran~a de dar a montes e colinas, da 
área que habitam, nomes de alguns desses felinos, naturalmente 
aqueles que mais os aterrorizavam e perseguiam. 

»RIMBABO: É vocábulo registrado por Barbosa Rodrigues, no seu 
Vocabulário Indígena, dando-nos a impressáo de que, coro ele, 
designavam os indígenas os raros animais que domesticavam e 
que criavam, fossem aves ou pequenos quadrúpedes. 

Porque, é sabido, nao possuíamos no nosso país, antes do 
Descobrimento, nenhum centro de domestica~áo de animais, 
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con10 por exemplo o Peru e a Bolívia, e muito menos de plan
tas. E isso nao obstante alguns de nossos indígenas, além de· "&uás 
ro~as de mandioca e de milho, terem feito planta~óes regulares, 
sombreadas, de coca ou ipadu, Erythroxylon coca Lamk. 

Talvez apenas os- índios Maué possam ser incluídos. no 
quadro dos domesticadores primitivos de plantas e de animais. 
Mas ternos a considerar que ainda constituí um problema o . ~a
ermos se o Guaraná, Paullinia cupana H.B.K., seria exótico, 

procedente de regióes limítrof~s da Venezuela, ou se os pthnei
rcs Maué o teriam encontrado na selva em tempos imemori~is: 
É que Krukoff o encontrou no vale do rio Madeira, entre 
as selvas do Machado e de Tres Casas, nos domínios dos · 
ín(lios Cauaiua-Parintintim. 

Cherymbabo, escreve Barbosa Rodrigues, mas Alfredo da 
Mata grafa Cherilnbabo, dizendo aquele que se trata de "animal 
criado em casa, ou aí amansado" e este que é "animal domes
ticado e muito manso" . 

DARURA: É urna árvore, cientificamente conhecida pela denomina
~ªº de Sweetia nitens Vog Benk. (Leguminosa.) 

Dela dizem Record & Hess que é a espécie mais conhecida 
da América do Sul, na regiao central do Amazonas, sendo de 
porte .médio, estendendo-se para o norte, centro das Guianas 
e da Venezuela, maiormentc ao longo dos rios e margens dos 
lagos. 

"É conhecid~ no Brasil como Itaúba-rana por causa de 
alguma semelhan9a com a madeira da ltaúba, (Silvia itaúba), 
e no Suriná como Water-grovenhart (Tabebuia). A madeira 
é de boa qualidade, f orte, durável e acabando agradavelmente, 
mas sua escassez e pequeno tamanho lhe diminuem o valor 
económico." 

Adolpho Ducke, estudando as Leguminosas da Amazonia 
Brasileira, afirma que ·ª Sweetia nitens, no Baixo Amazonas, é 
denominada ltaúba-rana e, no alto rio Branco, a chamam de 
Darura. E esclarece mais: "Árvore pequena ou mediana, de 
igapós ou praias de areia misturada coro lama, nas margens de 
rios e lagos de água timpa. A madeira, • grisalho-parda, de du-
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reza e densidade um pouco tn:iis que mediana (peso específico, 
1,00)' é ainda 1nais resistente a ac;áo da lama que a itaúba vcr
dadeira (Silvia itaúba, da fam. Lauraceae ), porém nao dá pc~a 
grandes. Pará, Amazonas e Território do Río Branco: do T -
cantins (Alcobac;a) , Paru e Xingu até o Madeira, Rio Neg o 
e alto Rio Branco, Guiana" . 

Em língua geral ltaúba quer dizer pau-pedra, conhece 
se na Amazonia a Itaúba abacate Silvia Duckei, a Itaúba 
rela Silvia itaúba e Itaúba preta . A ltaúba amarela é a pref ida 
para a construc;ao naval. Os melhores e mais resistentes cfscos 
sao sempre dessa laurácea. 

CARURU: É urna planta (podostomácea), também conhecida pelos 
nomes de caruru-de-cachoeira, caruru ou caruré, segundo PauJ 
Le Cointe. "As folhas, finamente recortadas, flutuam na cor
rente; as flores, que parecem longas e delicadas penas róseas. 
com cheiro de violetas, emergem da água na extremidade de 
compridos pedúnculos. 

Os índios sccam a planta ao sol, queimam-na e lavam as 
cinzas com água; a lixívia, coada, é evaporada ao fogo; o re
síduo é um sal grosseiro que usam sem outra purificac;ao". 

Essa espécie de caruru, ai~da segundo Le Cointe, é a M oure· 
ra fluviatilis. 

Vimos os índios Ingaricó colherem , nas corredeiras do rio 
Cotingo ou dos igarapés, a sombra da Serra do Ueitepe, o 
caruru acima descrito, e podemos informar que, ali, os índios 
se limitan1 a secar as longas folhas da planta, estendendo-as, 
simplesmente, ao sol, sobre um peda~o de cipó, csticado de un1 
esteio a outro. 

Bem secas as folhas do caruru-de-cachoeira, os índios ajun
tam pequenos peda~os das mesmas a outro peda~o de folhas 
de fumo, e, desse modo, preparam urna mecha, que mantem 
entre os lábios, dando-lhes movimentos rotativos, quase sem 
parar, absorvendo com saliva o suco das folhas de fumo e o 
sal que o caruru contém. 

De quando em quando a 1necha é localizada entre a gen
giva e a bochecha, do lado direiJo ou do esquerdo da n1áscara 
deliciada do índio. 

Os viciados acabam tendo um pequeno círculo, a polpa 
dos lábios, formado pelo extra to mordente do fumo e do sal. 
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Un1 índio - quando mostramos curiosidade por sab~r o 
que estava mascando - nos enfiou na boca, sem c~r irnónia, 

urna dessas mechas; e verificamos que era levemente salgada. 

Outras espécies ·de caruru, porém, existentes c1n toda a 
Amazonia, nas ro~as dos índios e dos civilizados, também sao 
comidas, quando asscciadas a qualquer prato regional, como ge
ralmente o f azemos com os bredos. 

O botanico A.J. de Sampaio cit.\ cinco espécies de caruru; 
e, recorrendo ao depoimento de Waldemar Peckolt, nos fala · 
dos pratos em que eles aparecem, · sobretudo na cozinha baiana. 

Nas ro~as dos Macuxi, na regiao do Cotingo-Quino, vimos 
urna espécie de caruru que nos pareceu nova. . 

O naturalista Helmut Sick, no Vol. 111 da nova série da 
Revista do Museu Paulista, escreveu excelente trabalho Sobre a 

· extrafáo do sal de cinzas. yegetais pelos índios do Brasil Central. 

Ve-se ali que nem Martius, _Schomburgk, Karl von den 
Steinen e, recentemente, Herrmann Meyer, registraram o en1-
prego das Podostomáceas, associadas ao fumo, pelos indígenas. 

Os Cauaiua-Parintintim do río Madeira, no Amazonas, ex
traía1n o sal do amago da palmeira paxiúba e lhe deitavam os 
granulos na carne de seus assados e moqueados. 

Com o contato dos neobrasileiros passaram a usar o sal de 

cozinha, apreciando-o bastante. 
John Luccock, in Grammar and Vocabulary of the Túpi 

Language, assim se pronuncia : "Com esse nome ou Cururé, en
contram-sc no Amazonas algumas Podostomáceas que crescem 
sobre as rochas nas cachoeiras e que se comem em salada e 
dao sal''. 

PAu-D'ARco: É urna árvore, pertencente a família das Bigno
niáceas e ao grupo Lapacho, "representado por todas as partes 
da An1érica tropical e de algumas das pequenas Antilhas", es
clarece111 Record & Hesse. "O grupo," escreveram, "é bem re
presentado no Brasil e humerósas espécies foram descritas. Na 
parte sul do país o nome vulgar é Ipc, com tern1os qualificati- · 
vos referentes a cor das flores ou aparencias das árvores e da 
madeira . A principal espécie é provavelmente a Tabebuia ipé, 
n1as a Tabebuia serratifolia (Vahl) NichoISon é também presen-
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te até no sul de Sao Paulo e Bolívia. A últilna espécie ~ a n1ais 
importante de todas, neste grupo, e a sua ordem se estende 
através da regiáo do baixo Amazonas e Guianas a Venezuela, 
Trinidad e Colombia. ~ provavelmente a principal fonte de ma
deira brasileira conhecida como Pau-d'Arco." 

Hüber (Bol. Mus. Goeldi 6: 201) diz que ela é das mais 
altas árvores das terras firmes do Amazonas e quando se en
cerra a esta~ao das secas, ela perde as su as f olhas e cobre-se 
de um infinito número de flores, de um amarelo de ouro, ass~
melhando-se-.lhe a copa a um gigantesco ramalhete em. · picio 
a floresta. 

Algumas vezes ela é chamada pau-d'arco-amarelo para a 
distinguirem do pau-d'arco-roxo, T-ipe. A madeira é usada 
como dormente, cercas e postes, pontes e toda sorte de obje
tos, requerendo for9a, firmeza, resistencia ao uso, a ataque de 
insetos e deteriora~áo. 

Fazendeiros e criadores do Território Federal de Roraima 
empregam o pau-d'arco na constru~ao de cercas de currais, mas 
os indígenas faziam com sua · madeira, principalmente, armas de 
ca~a e de pesca, e armas de guerra, também. 

JAcu: Olivério Pinto, em Catálogo das Aves do Brasil (S . . 
Paulo, 1938) nos apresenta o Jacu no genero Penelope, dando-lhe 
a determina~áo de Penelope n1arail (P.l.S. Müller.) 

Segundo Luccock o nome dessa ave corresponde a nota 
do seu canto iakuú, "como dizem". 

Emílio Goeldi, citado pelo naturalista Rodolpho Von lhe
ring, em Dicionário dos Anin1ais do Brasil (S. Paulo, 1940), 
se estende longamente sobre a vida dos J acus, dizendo que: 
"Sao aves selváticas, que, excetuando a época da incuba~áo, vi
vem em bandos mais ou menos numerosos". 

E sobre hábitos alimentares dessas aves, esclarece: "Cor
rem em busca de toda sorte de árvores frutíferas, nao desde
nhando mesmo sementes ou bagas, amargas e duras; o coqui
nho do palmito constitui sua alimenta9áo predileta". 

Mas Rodolfo García, em Nomes de Aves em Língua Tupi, 
estudando a etimología do vocábulo (Jacu) afirma que ele 
significa "o que come graos". 
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Ihering assegura que os verdadeiros Jacus (gen. Penelope) 
tem a garganta toda desprovida de penas. 

Na estória d'Os Velhos "o Jacu-pé-mun-hu teve as peles 
do pesco90 pintadas· com sangue" (Bahira e suas experiencias, 
2.ª ed. ·Manaus, Amazonas, 1944.) 

Nós, porém, na l.ª ed. desta ot·ra escreveramos: "o Jacu
pé-mun-hu teve as penas do pesco~o pintadas de sangue". 

Curt Nimuendaju foi quem no$ advertiu do erro. Só o 
jacu-peba tem penas. Penas da cabe~a, do pesco~o e do peito, 
"orladas de cinzento claro", conforme o escreveu R. Ihering. 

SUMAUMEIRA OU SUMAÚMA: e árvor~ de porte majestoso dentre 
as mais representativas da sociología vegetal da Hiléia. Ama
zónica. 

Encontramo-la nas várzeas do Baixo e nas do Alto Amazo
nas, as margens dos seus afluentes, bem como nas chamadas 
"terras firmes", nao sendo de estranhar que a encontremos, tam
bém, desde o seu estuário a margem das campinas da ilha do 
Marajó. 

U m documento remoto dos primeiros dias de explora~ao 
dessa ilha, referindo o roteiro de urna viagem a Vita de Mon
f orte, chama a aten9áo para ·a mata do Paruru e, dentro dela, 
para urna de suas singularidades vegetais: "Penetre na citada 
mata do Paruru: com outras duas horas de viagem, em es
tando no bom caminho, há que topar com urna sumaumeira, 
de porte gigantesco, como nunca jamais se viu em parte alguma 
do mundo: urna copa mede para cima de 80 bra9as de enver
gadura, cobrindo urna área de 15.000 bra9as quadradas apro
ximadamente; e a sua sombra um exército de 25.000 infantes 
pode-se abrigar." E, certamente, deveria ser urna swnaumeira 
a gigantesca árvore que, em 1863, Gustavo Wallis encontrou 
nas florestas do alto Rio Branco, e cujas dimensóes seriam su
periores as do Baobá da Senegambia e as das W ellingtoniae 
da Sierra Nevada e da Califórnia, segundo ternos em Alexander 
Haag. 

Com a primeira denominac;áo é ela descrita por Barbosa 
Rodrigues, em Hortus Fluminensis, E. 1894. A pág. 36 da 
referida obra, escreve esse autor: "Se o Baobá é a maior ár
vore do mundo, a Sumaumeira é a maior da América, pelo que 
os índios do Brasil lhe dáo o nome de máe das árvores. Atinge 
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urna altura de mais de 30 metros e urna circunferencia na base, 
entre as sapope1nas (raízes chatas que saem do tronco e tomam 
a forma triangular) que muitas vezes 20 homens, de bra~os 
abertos, nao abrangem. Vi no Amazonas algumas, cujo espa
~o, entre duas sapopemas, poderia acomodar mais de 30 ho
mens sentados. Cobertas essas raízcs por telhados dao em volta 
do tronco as vezes 10 casas. Muitas vezcs dormi em redes 
dentro delas, principalmente em noites chuvosas. Colombo, na 
sua primeira viagem, viu em Cuba urna canoa feita de um 
tronco de 95 palmos de comprimento, contendo 150 homens . 
Na fndia f azem canoas que levam a carga de 20 toneladas de 
peso. 

A única utilidade que no Brasil tiram desta planta é a da 
paina, alva e sedosa, que dáo os frutos e que servem de tra
vesseiros e colchoes. Os lndios a aproveitam para por nas flechas 
das sarabatanas. Outrora os índios, como os Mura, das mar
gens do Amazonas, aproveitavam a altura dessas árvores para 
ne las f azerem atalaias." 

Paul Le Cointe, em Árvores e Plantas Úteis, entre outras 
espécies de sumaumeiras da Amazonia, cita a Sumaúma da vár
zea, que é encontrada "nas florestas inundadas ou pantanosas 
das várzeas e, também, na terr~ firme, em solo argiloso e fértil." 

E, depois de esclarecer que ela pode ser encontrada em toda 
a Bacia Amazónica até o rio Acre, o citado autor a descreve 
com as características seguintes: 

"Árvore gigantesca, com enormes ~apopemas : até mais de 
50 m de altura". A sua madeira é muito leve e se presta para 
jangadas e bóias. A sua paina tem propriedades hidrófugas e 
suas sementes pequenas, oleaginosas, podem dar de 18 a 30% 
de óleo amarelo-claro, de cheiro e gosto agradável, próprio para 
saponifica~áo e comestível, servindo até para ilumina~áo. Os 
toros da raiz descoberta da margem dos riachos secos, em 
tempo de veráo, dao água potável excelente. 

A seiva é empregada contra a conjuntivite. A deco~áo 
da casca é indicada contra a diarréia, a disenteria; diurética 
contra a anasarca e a hidropsia do baixo ventre. A essas infor
ma~óes acrescentaremos as que Samuel J. Record e Robert 
W. Hess, in Timber on the New World dáo sobre a família 
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pantropical das Bombacáceas, que compreende 25 generos e 
150 espécies." 

Raimundo Moraes, escritor e marujo da Amazonia, tendo 
exaltado a beleza e . a imponencia dessa árvore, desde "a sua 
formidável umbela ao número de suas sapopemas", diz que estas 
tem "forma de porta-de-leme, constituindo muitos abrigos em 
voila do tronco". Podemos informar que as sementes das su
maumeiras representam um alimento para os 9uelonios dos. ríos 
amazónicos, sendo cansa, muitas vezes, da morte dos mesmos, 
pelo entupimento do estomago e do trato intestinal, quando as 
comem excessivamente. 

CAXIRI: .e, em geral, a denomina~ao · dos vinhos de frut~, dos 
indígenas e dos caboclos da Amazonia, cujo sumo é posto a 
fermentar: consomem-no nas festas, bailes e dabacuris, tanto 
dos índios como dos caQ<>clos e até mesmo dos civilizados. 
Quanto mais _fermentado mais será pref eri~o .º caxiri: porque 
embriaga, estimula a alegria e assanha os instintos. D1z-se q~~ 
um caxiri de taperebá só pode ser suplantado por um cax1n 
de polpa de frutos de cacau. O seu us? é tradicion~I, . provindo 
dos primitivos senhores das terras e nos da Amazonia. 

Quando os primeiros colonos portugueses introduziram o 
vinho de uvas e a aguardente do Reino, aumentou entre os 
índios o abuso de caxiris, cada vez mais fermentados. 

Conta o Padre Joao Daniel, .que sendo tao viciados os 
índios em matéria de bebidas, as autoridades lhes · invadiam as 
casas,' a notícia de qualquer festa, e quebravám as vasilhas de 
caxiri, derramando-o pelo terreno. . 

Visavam a pór limites aos excessos de embriaguez e aos 
desregramentos sexuais dos índios, que eram conseqüentes. 

O Conde Ernianno Stradelli, no Vocabulário Nheengatu
Portugues, afirma que também se denom~na c,a~ri a urna . festa 
indígena, "festa particular, para a qual nao h~ epoca pref1xada 
nem bá convites, embora seja sempre bem-v111do · qualquer es-
tranho". · 

PAIUÁ ou PAYUÁ: .e urna das tres bebidas de'_ mai~r · r,eputa~aO· 
entre· os Taulipangue, Uapixana, Arecuná ~ l~g~ricó,. embora cada 

127 



\ 

urna dessas tribos indígenas lhes de nomes diferentes segundo 
a própria língua. ' 

Koch Grünberg as descreveu em Vom Roroima Zum Ori
noco (Vol. 111, pág. 54). 

. Os índios preparam o paiuá com pedacros de beijus de man
dioca, obedecendo a urna técnica tradicional e utilizando vasi
lhame apropriado. Embrulhados em f olha de bananeira sao Iogo 
postos a es~riar:: num angulo da casa, sobre um tendal: Algumas 
horas dep~is, sao postos numa cabacra e dissolvidos n'água mor
na. ~ssociam-lhe, geralmente, mel de abelhas silvestres ou mela
cro, ficando em repouso um dia. 

No dia seguinte estará "doce como acrúcar" e fermentado, 
com bem o anotou Koch Grünberg. E no dia imediato estará 
"escuro, o h · ' ·d b 
entáo. 

c m c erro aci o e em riagador", podendo ser bebido, 

A etiqueta indígena requer que o paiuá seja bebido em 
cuiapitinga, que passa de mao em mao, sendo 0 líquido absor
vido, lenta e saboreadamente. 

CUIAPITING~: A~si~ é chamada, na Amazonia, toda aqueta cuja 
casca nao fo1 pintada pelo processo descrito, há séculas, por 
Alexandre Rodrigues Ferreira. O escritor paraense Jaques Flores 
deu essa denominacrao a um conjunto de versos estampados 
na irnprensa de Belém do Pará. · 

PAIAUARU ou PA;JAUARU: Esse é outro vinho, que bebemos co
pi~samente, muitas vezes, entre os índios Macuxi, em compa
nhia de Raul Mota e de Adolfo Brasil, nas visitas que fizemos 
as suas malocas. ~ feito de beijus de mandiocas, superpostos 
em vasilhas de barro, a que se junta água e mel ou _melacrc:>, frag
mentos de galhos de plantas aromáticas, deixando-o fermentar 
por vários dias. · ·' 

E a pergunta: "Companheiro, o teu paiauaru já levantou?" 
corresponde a "o teu vinho já fermentou?" 

~ urna bebida excelente, que embriaga, se fermentada em 
alto grau, e dá um hálito agradabilíssimo, excitante, afrodisíaco 
mesmo. Essa. bebida seria a piwarrie, "an intoxicating drink, 
made 1n parttcular nasty way", a que se refere Henry Kirk? 
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Sempre a preferimos as demais bebidas enumeradas por 
Koch Grünberg, tais como o Paracali, também feito com beijus 
~e mandioca, e a Cazalumaincu, igualmente feita com beijus de 
mandiocá, partidos epi pequenos pedacros, dando um vinho, re
sultante de técnica bem mais complexa. 

Sobre esses pedacros de beijus se desenvolvem mofos, de cor 
negra, amarela e cinzenta, parecendo·nos, entretanto, entre os 
lngaricó, que juntariam pedai;os de certa massa - um fern:ien
to? - · conservada em embrulhos de folhas de bananeira, tam
bém coberta de mofo, para acelerar a fermentacrao. 

Urna análise bromatológica dessas diferentes bebidas, bem 
como um estodo das diferentes técnicas adotadas, tradicional e 
rigorosamente, pelos indígenas, nos apontariam o valor nutritivo 
e certas virtudes mágicas que lhes sao atribuídas. E esclarece
riam, seguramente, a tradicrao do uso e quii;á do abuso que deles 

. f azem, ainda hoje. 
Necessitaríamos, porérn, para isso, de um químico com a 

capacidade científica do Prof. Osvaldo Goni;alves de Lima, a 
quem devemos, entre outros notáveis trabalhos, um estudo da 
.Tiquira, do Maranhao, "urna cerveja indígena", de elevado teor 
alcoólico; e mais recomendada como especialíssirna aguardente. 

Recentemente, no Tomo · XXIII, N.0 1-2, do Bulletin de 
L' lnstitut Fran~ais D'AFRIQUE No1RE, (Dakar, IFAN, Janvier
Avril, 1961 ), H. Bismuth e C. Ménage, sob o título "Les Bois;. 
sons Alcooliques en A.O.F.", publicaram excelente trabalho, cuja 
estrutura pode levar alguns dos nossos cientistas, interessados 
pela Amazonia, a estudar, nessa regiao, o mesmo assunto entre 
os indígenas_ e mesti<;os dali. 

Os autores visaram a caracterizar os seguintes aspectos: 
- a reparti<;ao geográfica dessas diferentes bebidas e os método<> 
empregados no seu preparo. 

P ARIXARA: Várias sao as dan<; as tradicionais, de caráter social, 
mitológico e panteísta dos índios do Território Federal de Ro
raima. Nunca a vimos entre outros índios que nao fossem os 
Ingaricó, da Serra Ueitepei, vizinha do Roroima, no alto rio 
Cotingo. 

1?. urna dan<;a coletiva, com inúmeras figuras, de ambos os 
sexos, e da qua] participam também as criani;as. , 
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Documentos da mesma sao os fotos n. 0 s 3,4 e 5, Págs.6 e 7, 
J, que tomamos no terreiro da maloca do tuxaua Jones, da tribo 
dos Jngaricó, por nós visitada em 1946. 

Pormenores relativos aos trajos - feitos de folhas de pal
meira Inajá, Maxilniliana regia Mart. - bem como as tatuagens, 
instrumentos musicais, cantos e passos, sao abundantemente for
necidos por Koch Grünberg in Vom Roroima Zum Orinoco 
(Vol. III, págs. 154 / 162.) , 

Koch Grünberg a denomina "urna espécie de Dan~a de · 
máscaras, das mais adoráveis". 

"Os dan9arinos vem em longa fila, um atrás do outro, 0 
tronco voltado para o lado, na dire~ao da Savana". 

Figuras estilizadas, de hon1ens e de animais, aparecem nes
sa dan9a, dando-Jhe colorido e movimento estranho, mas rítmi
co, ao som das flautas de Pan, flautas de imbaúba e tamborins. 

Os Macuxi e Taulipangue chamam a essa dan9a de Paris
clzerá e os Uapixana a chamam de Parischará, esclarece 0 cita
do etnólogo. 

Para Koch Grünberg, com a sua aguda e luminosa inteli-
" . 

gencia, tanto quanto com sua sensibilidade e admirável forma-
?ªº científica, manifesta9óes dessa natureza lhe impuseram urna 
JUSta aprecia9ao crítica. ., 

E nós nunca podemos esquecer, no terreiro da maloca do 
Tuxaua Jones, os belos corpos nus das mulheres Ingaricó e a 
robusta complei9áo física dos seus companhciros de dan~a 
a sombra da Serra do Uéitepei e ao rumorejp do rio Cotingo, en
tre as escarpas das suas margens, descendo das serranías do 
Roroima-Pacaraima. 

MARUA ou MURUA: É urna dan9a que se segue sempre a Pari
xara e, como a Mauári, está sempre relacionada com o Es
pírito da Montanha, indo pela noite adentro, com pausas para 
grandes liba9óes de caxiri e outros vinhos. 

, ~ntre os Jngaricó, do alto río Cotingo, assistimos, tam
?!m, ~ ~an9a denominada Alleluya, a que Richard Schomburgk 
Jª ass1stira, em 1840-1844, percorrendo as Guianas, e que Koch 
Grünberg também estudou. 

Os canticos, típicamente representativos da influencia dos 
m issionários protestantes, entre aqueles indígenas, sao acompa-
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nhados de evolu~óes, lembrando as das procissóes bailadas de 
alguns povos europeus, na ldade Média, e do Sahiré, que era 
comum entre a gente da Amazünia. Genuflexóes e outras ati
tudes, tomadas a liturgia das seitas missionárias que os ingleses 
introduziram nas Gliianas, se misturam com gestos, passos e 
expressóes faciais do inesquecível primitividade. Muitos dos fi
gurantes caíam em transe, como nas sessóes espíritas, nos can
dombles e macumbas. 

Tucuí: É urna outra dan~a, comum aos Macuxi, Taulipangue e 
Arccuná, mas a que nao tivemos oportunidade de assistir. Koch 
Grünberg a classifica de veloz como a parischará, senao muito 
mais do que esta. A Tucuí (tucuí quer dizer colibri), segundo 
ésse autor, é urna dan9a de todos os peixes e de todos os pássa
ros, como a parischará; é urna dan9a de todos os animais ditos 

. de ca9a, particularmente os porcos selvagens. 

Mu1RETEPE: É a Serra do Banco, que aparece nos mapas do Terri
tório Federal de Roraima, com este nome e jamais com o que 
lhc det-am os índios. Os geólogos a denominariam, tal vez uni 
talberg. A distancia, porém, cla tem as linhas de um desses 
bancos indígenas, cavados nunia só pe~a de madeira e variando 
de . ta1nanho, com a configura9ao de un1 macaco ou de out ro 
quadrúpede mostrando desenhos simbólicos, em vermelho e preto, 
estiliza~óes de ziguezagues, escalonados e gregas. 

Cui: Qucr-nos parecer que o narrador da lenda da Serra de> 
Banco ou Serra de l'vluiretepe nao pronunciou corretamentc este 
vocábulo ou nao o pudemos fixar, precisamente. Numa área 
geográfica tao vasta co1no a da encosta guianensc, que abrangc 
os vales do rio Branco e do rio Negro, e tao sen1clhantes, estes, 
nalguns dos seus aspectos etnográficos e em muitos dos seus 
aspectos geológicos, botanicos e zoológicos, o vocábulo indígena 
deveria ser djui, como o ouvimos pronunciado por índios Tuca
no e Tariana do rio UAUPÉS. A rá, que é urna personagem da 
lenda, deve ser a mesma que o Padre Antonio Ruiz de Montoya . 
consignou na sua Arte de la Lengua Guaraní o mas bien 
Tupi, Ed. 1876, escrevendo Yur, "rana pequena". (pág. 199 V.) 
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O Dr. Theodoro Sampaio registrou, a pág. 297 de sua obra 
O Tupi na Geografia Nacional, na edi9ao que possuímos, os 
vocábulos seguintes: "Juihi, corr. gyi-i, aumentativo de gyi, a 
jia grande ou ra grande (Rana), de cor escura, Rot. Brasil, c 
115, Alt. Gia, Yui. Juins, ~orr. de gyi-i, as razinhas, Rot. Brasil, 
c 115, Juiperega, corr. gyi-pererega, a ra saltitante, conhecida 
vulgarmente por perereca, Rot. Brasil, c. 115, Juiponga, corr. 
gyi-ponga, "a ra sonante", cujo cantar imita o trabalho do cal
deireiro. Rot. Brasil, c. 115, Juigiá, corr. gyi-yiá, oriundo de jia. 
~ o nome de urna ra brancacenta, cujo canto simula o choro das 
crian~as; é chamado ca~ote no Norte do Brasil e cumbaca, 
(cu-baca, o que revira a língua), no Sul do País." 

Mas, segundo Antenor Leitao de Carvalho (a quem nos 
referiremos mais adiante ainda), CuMBÁ é, no rio Sao Francisco, 
a Pleurodema dipolitris, um sapinho que vive enterrado na areia 
e serve de isca. Os pescadores das margens do Sao Francisco 
apanham grande quantidade désse batráquio e, para o imobili
zar nos bolsos, quebJ,"am-lhes as pernas. 

O fato de, na 4. ª edi~áo de O Tupi na Geograf ia N acio
nal, ainda podermos deparar, sem nenhuma restri9áo do prof. 
Frederjco Edelweiss (incumbido da sua revisao e notas) os vo
cábulos acima, demonstra que eles tiveram curso no linguajar 
dos nóssos avós indígenas e nao se lhes alterou o valor eti
mológico. 

Nao poderíamos, portanto, deixar de divulgar aqui os vo
cábulos que Theodoro Sampaio registrou, voltando-se para um 
batráquio dos mais úteis e apreciados pelo paladar dos indígenas 
e mesmo de muitos civilizados, entre os quais nos incluímos. 

Rodolpho Von Ihering diz sobre a jia o seguinte: "Na Ama
z0nia e no Nordeste, o vocábulo designa as ras malores- (gen. 
Leptodactylus e outros)". E, mais adiante: "~ curioso que este 
vocábulo da língua indígena tenha adquirido a significa~io de 
ri, no sentido amplo, quando designava apenas um determinado 
grupo de espécies, ao passo que a forma jui, que significa pro
priamente ri, em tupi, nao entrou para o vocabulário brasileiro. 
O índio dizia juiponga, isto é, ra barulhenta, que tem voz forte; 
juiperereca, etc." · 

Antenor Leitáo de Carvalho, herpetologista do MusEu NA
CIONAL, atendendo a consulta que lhe fizemos, a respeito de Cuí 

132 

ou Juí, nos adiantou o seguinte: "Que Juí ·é um yocábulo indí·· 
gena por ele ouvido entre os índios TAPIRAPÉ, 110 rio do mesmo 
nome, para designar, geralmente, a ra Leptod'llctylus ocellatus e, 
também, a PERERECA (Hyla). Um sufixo, lig~dO' ao vocábulo 
juí, serviría para por em evidencia esta ou aquelá característica 
morfológica da rá. A Juí nao tem as costas, igualmente,_ nenhu
ma calosidade ou encrusta~áo óssea da epiderme, como o Bra
chicephalus eppiphium e os Ceratophrys. Mas, encolhendo o 
corpo, ao preparar-se para saltar, seguramente, a vértebra sacral, 
ligada ao íschium, se mostraría em· relevo, sob a pele, dando a 
impressáo de urna calosidade." 

A Juí, que o herpetologista Antenor Leitáo de Carvalho viu 
entre os Tapirapé, é comestível. 

No rio Papori, afluente do Uaupés, no Estado dd Amazo
nas, vimos a anima~áo dos indígenas, abicando a embatca~áo, 
. aqui e ali, para ca9ar juís nas matas ribeirinhas. E Spruce, via
jando pelo Uaupés, também póde ver essa anima~aó~ entre os 
tripulantes de sua canoa. 

Cavam huracos, de meio metro de profundidade- por tres 
palmos de largura, na tabatinga encorregadia, alisan.do-lhes as 
paredes, e ali as váo apanhar depois os moradores. indígenas, a 
época em que aparecem mais abundantemente, época que devc 
ser, provavelmente, a da sua reprodu~áo. 

Caindo naqueles huracos, de paredes lisas, as ras inutilmen· 
te tentam apoiar-se nesta ou naquela saliencia, volt(lndo sempr~ 
ao fundo do buraco. E dali os seus ca~adores as retitiml a mao. 

As juís sao comidas em quinha¡Ara ou quiinhapira - um 
prato regional, da culinária indígena - ou, simplesmente, 
moqueadas. 

Nós a comemos assim, como se estivéssemos num restauran
te de luxo de Paris ou do Río de I aneiro, mastigando o famoso 
Cuisses de Grénouilles aux champignons. 

A carne é tenra, muito delicada e bastante sabQrosa. . 
Nao obstante as informa~óes acima, cabe aqui referit o que 

o inesquecível naturalista brasileiro Alípio de Miranda Ribeiro, 
em sua obra NQfóes Sintéticas de Zoologia Brasílica, escre
v~u sobre a rá ou jia: "Comumente chamamos ri o.u jia a re
presentante do genero Leptodactylus, de que ternos várias espé
cie¡ por todo o nosso vasto território; a maior delas é, certa-
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mente, a Leptodactylus pentadactylus que, quando ben1 desen
volvida, quase iguala um Bufo marinus velho . O macho tem 
um escudo espinhoso sobre cada lado do peito e um tubérculo 
aculeiforme, anexo ao dedo interno das patas anteriores, muito 
desenvolvido. 

"Esta rá tem o nome vulgar de ra-pimenta, por causa das 
faculdades de emitir urna mucosidade que encerra um produto 
volátil das gtandulas dispostas na pele do dorso. Outro Lepto
dactylus menor, que é muito comum e utilizado como alimento, 
é o Leptodactylus ocellatus; mas a nossa verdadeira rá é urna 
espécie que se encontra no Norte do Brasil e se estende até o 
México. Ela é conhecida em zoologia pelo nome de Rana pal
mipes, Spix". E o mesmo autor escreveu mais, relativamente as 
pererecas: "As pererecas ou Hyla sao batráquios noturnos ou 
crepusculares:" 

Os índios Maué, do rio Araticum, do Maué-A9u e do lugar 
MARAU, no município de Maués, Estado do Amazonas, comem 
urna rá - provavelrnente um Leptodactylus - do tamanho da 
referida por Alípio de Miranda Ribeiro, tendo a precau9ao, exa
gerada talvez, de tirar-lhe a "pimenta", isto é, de libertar-lhe o 
couro de urna secr~áo que irrita a pele das maos e a mucos3 
da boca, se nio a chamuscam. 

Segundo Vellard, assim agem, também, os índios do Chaco 
paraguaio com urna ri arborícola - a Dendobrates tinctorius -
mas para aproveitarem urna secre~áo alvacenta, que é utilizada 
como veneno de flechas. 

Com referencia a quiinhapira, o romancista Dalcídio Ju
randir, que a referiu em Tres Casas e u1n Rio, nos deu as in· 
f orma~óes seguintes: 

Entre 1919 e 1920, em Cachoeira ou Arariúna, na liba do 
Maraj6, Estado do Pará, comeu um prato ali chamado ca~ 
nhapira. 

Sua mae· o fazia com o vinho dos frutos do tucumizeiro, 
cuja polpa era socada no piláo e espremida em peneira. O ba
ga~ era jogado aos porcos, indo o vinho para urna panela de 
barro ou para urna lata de querosene, na qual se misturava 
carne de boi, de porco ou de ca~as, como o macaco, etc., etc., 
levando-a ao fogo. 
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Com o caldo, bem espesso, da cor avermelhada dos frutos 
do tucumázeiro, depois de grande fervura, era servido como um 
cozido. 

A. Gon9alves Dias escreveu jui, juhi, yuhi, dizendo que, .ºº 
Maranhao, ela é chamada Jia = Ra. 

TAUENÁ: Nome próprio, já boje, coin a cristianiza9áo das tribos 
do Território Federal de Roraima, inteiramente inaplicado. . E 
seu significado nao nos foi esclarecido pelo narrador da lenda 
aquí incluída. 

CAITITU: Também conhecido pela denomina9áo do Cateto e Tateto, 
noutras regióes do Brasil, é cientificamente chamado Tayassu 
tayassu, segundo lemos em Rodolpho Von Ihering: ":(;: a espécie 
menor, de 90 cm de comprimento, caracterizada pelo colar . 
branco que envolve o pes~'?.~º' do peito as costas; o resto do cor
po é pardacento, abundantemente salpicado de branco ~ Nos seus 
hábitos . pouco difere da espécie congenere, maior, "Quebrada" 
(Tayassu albirostris). Registramos aqui, copiando Joáo Ribeiro 
(Língua Nacional, pág. 235), o provérbio mineiro, muito expres
sivo, e a cu jo fundamento nos referimos sob "Porco do mato": 
"caititu fora da manada cai no papo da on9a." 

RATO-CoRó: Larga é a distribui~áo d'esse roedor em toda a 
Amazonia. 

Nos ocos dos paus, durante o inverno, e nas moitas de ca
pim-seco, durante o verao, a beira dos rios, lagos e igapós se 
aninha o Rato-Coró, emitindo urna voz que, a noite, assusta o 
viajante despreocupado ou o pescador na sua faina. 

Rodolpho Von lhering lhe registrou, além desta denomina· 
9ao, as de Sauiá, Toró e Curuá, e escreve: 

"Trata-se de roedores do feitio de ratos, porém pertencentes 
ao grupo Hystricomorphos e, portanto, mais chegados ao ouri~o
cacheiro. 

"Citamos este em especial, para lembrar a afinidade que se 
manifesta na abundancia de pelos rijos ou cerdas. Os ratos de. 
espinho pertencem a família Echimyidae, porém nem todas as 
espécies desta familia tem tais cerdas. Os generos mais caracte-
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rísticos sao: Echimys e Loncheres . As espécies deste último ge
nero sao arborícolas, ao passo que os outros ratos de espinho 
tem vida subterranea e hábitos noturnos . O nome "Toró" é 
onomatopaico e a esta voz ligam-se lendas indígenas. ~No litoral 
paulista chamam-no lmbucuru. 

Relacionando a voz desse roedor com as do temporal e da 
chuva, já hoje se chama "toró", ao temporal, com trovóes e 
grande carga d'água. "Aí vem um toró", ao temporal que se 
anuncia assim é dito. 

Constantino Tastevin a respeito desse roedor escreve o se
guinte: "Toró ou coró - Rato Loncheres armatus, também cha
mado cururu xoré porque o seu canto se parece com o do sapo, 
e guabiru yu ( wawiru amarelo ou espinhoso) pelos Guaranis. Da 
pele da cauda desse animal é que os índios preparavam as suas 
trombetas toré." 

Em Notas de um Botánico (Richard Spruce), condensadas 
e publicadas por Alfred Russel Wallace, aquele naturalista, a 
respeito desse roedor nos conta o seguinte: ~·u ma vez divehi 
muito os marinheiros ao perguntar-lhes qual era a ave que can
tava em um cacaual próximo . Disseram-me que nao era ave. 
senáo um pequeno quadrúpede, do tamanho de urna rata, que 
tinha sua morada no cacaual e se alimentava de cacau . É um 
dos animais a que acodem mais freqüentemente os índios pajés 
e bruxos. Grande importancia se atribui a suas respostas, que 
consistem simplesmente na repeti~áo de seu canto (que os bra·· 
sileiros escrevem toro, porém soa .como a palavra francesa trou) . . 
para a afirmativa, e o silencio para a negativa. De minha parte, 
muito me distraí com os tripulantes que sustentavam a conver-. 
sa~áo com o toró, da qual o que se segue é uma tradm;áo lite
ral: Sua merce canta mui docemente toda a noite no cacaual -
toró, toró. Sua merce parece estar comendo o delicioso ca
cau - Toró, toró . Quer dizer-me sua merce se vamos ter um 
vento i.'avorável pela manhá? O toró permaneceu em silencio·. (E 
o tripulante continuou): - Vossa merce me fará o favor de 
dizer se amanhá chegaremos a óbidos? Outra vez se fez silencio. 
Vá para o diabo, vossa merce! (gritou o tripulante)." 

E Spruce conclui: "O toró náo prestou aten~áo ao insulto. 
porque o índio estava encolerizado. e nao queria mais fazcr 
perguntas." 
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P ACARAIMA : É urna grande cordilheira, "Iin1itad~ pelos meridianos 
de 590 Oeste Gr. (montes Anaí, cujas fraldas tem contat\J com 
a margem esquerda do rio Rupununi) e 64° 40' Oest~ Gr. 
(- cerro Ariñajidi, .- ponto em que a linha de fronteira. bra
sileiro-venezuclana flexiona para Sueste) . Seu extremo octden
!al é, pois, o cerro Ariñajidi, situado a 1 . 051 metros de a!tura 
acima do nível do mar e sob o paralelo de 4° 02' 38" Norte. 

"Antes dos reconhecimentos feitos pela Comissáo Brasi.Ieira 
e Venczuelana de Limites, era o cerro Mashiati cons_iderado 
como sendo o extremo ocidental de Paracaima. As. cartas geo
gráficas assim no-lo mostram. 

"Foram os reconhecimentos aéreos feitos nos fins de 1939 
sobre essa regiao da Paracaima pelas duas comissóes demarcado
ras, que permitiram se considerasse o cerro Ariñajidi como sendo 
um dos elos da grande cadeia montanhosa que separa as águas 
do Orinoco das que se dirigem ao Amazonas, no ponto em que 

'' ¡ ... flexiona para sueste . 
Assim é identificada, por Marijeso de Alencar Benevides, a 

cordilheira de Paracaima. 
Registramos que vários autores nem sempre dao a essa cor

dilheira o nome de Paracaima, mas sim de Pacaraima. 

RoROIMA: Ainda segundo Luís Martins, da Comissao Demarcado
ra de Limites (Setor Norte), o ponto de "maior altitude conhe· 
cido, pertencente aquele sistema orográfico, é o monte Roroima · 
( 2 . 772 metros) . Roroima quer dizer 1niíe das águas. 

Segundo os geólogos Otávio Barbosa e J. R. de Andrade 
Ramos, a forma~ao Roroima "é constituída de arcózios, siltitos 
argilosos e jaspilitos, rochas essas geralmente de cores verme
lhas, variando do rosado ao sangüíneo púrpura". 

Recordando a viagem que, com o Marechal Candido Ma· 
riano Rondon, fez ao Roroima, o tuxaua Jeronimo, da Maloca 
do Barro, no río Surumu, nos disse que, na base desse monte 
ainda se veem pegadas da "gente de Macunaíma" e um grupo 
petrificado de mulheres. que se estavam penteando, quando essc 
herói-de-cultura por ali passou, certa vez. 

O antigo Município de Rio Branco, em sua evolu~ao ~off
tico-administrativa, até bem pouco tempo, se denominava Terri
tório Federal do Rio Branco. 
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Hoje passou ele a denominar-se Território Federal de Ro
raima, dada a importancia desse monte na orografía das 
Guianas, embora o chamem, geralmente, Roroima. 

CoTINGO: Nasce este rio no "cimo do monte Roroima, onde se 
ergue o marco tradicional de fronteiras (Brasil-Venezuela-Guia
na independente) a presentando um curso mais caudaloso, exten· 
so e largo do que o Surumu". 

"O ponto de jun9ao do Cotingo com o Surumu se verifica 
ria latitude de 30 54' 47", 90 Norte e longitude 60° 29' 58", 05 
Oeste Gr.," conclui Marijeso de Alencar, a quem recorremo-> 
para estas inf orma<;óes. 

Em companhia do tuxaua Armando, da tribo Macuxi, mo
rando em maloca, entao, pouco acima da confluencia do rio 
Quino com o Cotingo, fizemos urna excursao por esse rio, para 
urna visita a tribo dos Ingaricó. ~sses índios vivem no sopé da 
serra do Ueitepei, num pequeno agrupamento; grupos maiores 
vivem no interior da densa floresta que rodeia a orla do campo, 
onde estava a maloca do tuxaua Jones, e o Roroima, isto é, a 
26 quilómetros deste, na dire<;ao Sul. 

Os objetivos de nossa viagem foram: cdnhecer as condi-
9óes ecológicas desfrutadas pelos índios Taulipangue e lngaricó, 
obter dados acerca da fauna ictiológica do rio Cotingo e igara
pés vizinhos das serras Ueitepei e Roroima. Os objetivos do orni-· 
tologista G. H. H. Tate foram, porém, mais amplos, porque 
abrangeram a fauna e a flora do Roroima, bem como a coleta 
e o estudo de f ósseis que ali sao encontrados. 

JAMAXI: f:. um utensílio, bastante conhecido entre as popula~oes 
da Amazonia, pois os índios e mesmo os seus mesti~os, os serin
gueiros, castanheiros e madeireiros dele se servem para trans
portar carga, objetos de uso doméstico e produtos da ro9a. A 
Lam. 2 fig. 7 1 representamos esse utensílio. Além da palha de 
ari11na ou de cipó titica, de que sao feitos, segundo a tribo ou 
grupo social a que pertence, empregam na sua confec<;áo, para 
nao permitir que se deforme, varetas postas lateralmente ou 
amarradas na parte externa do seu arcabou~o. 

E é com urna faixa de envira, retirada da entrecasca ou do 
líber de arbustos ou, propriamente, das árvores acima chama~ 
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das ( diz-se envira e envireira), que se mantém suspensa da testa 
de quem o carrega com a parte externa apoiando-se-lhe as costas,. 
enquanto duas outras fa~ás, também de envira, passando-lhe 
pelos ombros, evitam q~e jogue incomodamente de um lado e de 
outro. 

EMBIARA: A defini9ao de Stradelli é: "o que se pegou na ca<;a e 
na pesca e se trouxe enfiado em embira. O que é destinado par.a 
ser comido . Ce embiara - minha comida e, por extensáo, o 
que me é destinado." 

· A defini~ao que a embiara dá' Alfredo da Mata é a se
guinte: "(REG.) Armadilha (ca~a, pesca ou guerra). Em sen
tido figurado: presa de D. Juan. Melhor imbiara. Corrup. do 
guara ni mbia gente, ra sinal." 

MOQUÉM: StradeHi esclarece que essa pe9a da co~inha indígena é 
um "JIRAU de varas soltas, ·conservado a altura conveniente em 
cima do fogo para nele secarem, com a exposi<;ao ao calor 
moderado, carnes de peixes, pássaros ou quadrúpedes." 

"~ o meio indígena de conservar as carnes por muito 
tempo". 

E Stradelli adianta que o mesmo vocábulo quer dizer mo
queado, "carnes secas ao calor brando do fogo; o ato de secar 
ao calor brando do fogo as carnes para conservá-Jas". 

Ao. dono do moquém se dá o nome de n1ocaen iara; ao qu-.! 
está no moquém se dá o nome de niocaenpora. 

Mocaentaua é "a arma<;áo feita de um jirau, sustentado 
por meio de paus fincados no chao, e as necessárias travessas 
a altura conveniente para as carnes nele colocadas receberem 
o calor do fogo e secarem sem queimar". 

Também, ainda segundo Stradelli, o mesmo vocábulo de· 
signa a "Constela<;ao que compreende parte de Orion e de Sirius. 
O mocaentaua é feito do cinto de Orion e as estrelas que lhe 
formam o busto, sendo que a empunhadura da espada é o aracu 
que está a cozinhar. Sirius, Botelgeuse, Rige), Bellatrix e Min
taca sao lontras que esta o para furtar o peixe do 1nocaen. 

O Pe. A. Lemos Barbosa registra mocae como verbo tostar, 
moquear; secar; moqueado; grelha. E mocae ytá e mocae ytá 
jurá grelha. 
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Julian H. Steward, estudando as culturas sul-americanas, no 
que respeita a prepara~áo dos alimentos, faz referencia a grelha, 
mas nao dá a devida importancia ao moquém, embora o aponte 
como característico das tribos da Floresta tropical. 

Visitando, em maio de 1960, os Xiriana, no Uraricaá, afluen
te do Uraricuera, encontramos ali, em pleno uso, o moquém, 

No rio Branco, como no rio Negro, as tribos indígenas 
que vivem as suas margens ou no interior das suas florestas e de 
seus campos, utilizam o moquém do tipo que apresentamos 
nesta obra. Mas, para grande quantidade de peixe ou de ca~a 
utilizam mais grelhas, de madeira especial, de dois a tres metros 
de comprimento sobre um de largura. (Lam. 8 fig. 7 1). 

A lenha empregada para alimentar o fogo, brando e nao 
excessivo, é bastante inflamável e sem nenhuma essencia ou re
sina que transmita as pe~as moqueadas qualquer sabor ou cheiro 
desagradável. (Lam. 15 figs. 3 e 4 1). 

As carnes dos peixes e dos quadrúpedes, moqueadas, sao 
saborosas e resistero vários días a decomposi~áo. 

CAP IV ARA: Alípio de Miranda Ribeiro nos ensina que sio em nú
mero de 136 espécies,- distribuídas por 37 generos, os roedores 
do Brasil, o gue, em rela~áo as dimensóes do país, representa 
urna propor~áo insignificante. 

O maior dos roedores do mundo Hydrochoerus capibara é 
componente da sua fauna e a medicina já descobriu nele utili
dade. Com efeito, o óleo · de Capivara é muito preconizado na 
cura de ccrtas enfermidades do hornero: 

Esse roedor era considerado pela Divisáo de Ca9a e Pesca 
um animal protegido, a vista da amea9a de extin9áo que sobre 
ele pesa. 

~ que o seu couro tem grande procura pelo comércio expor
tador de peles e couros de animais silvestres, sobretudo na 
Amazonia. 

"O couro", di-lo R. Von lhering, "tem boa aplica~áo para 
certos fins, - la~os principalmente. ~ característica sua posi-
9áo de repouso, sentada como um cáo. Alguns ca9adores dis
tinguem urna espécie branca, "Capivaratinga'', mas trata-se de 
indivíduos velhos, que ficam grisalhos. Na Amazónia, as vezes, 
veem-se capivaras domesticadas, que, entáo, acompanham as 
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crian~as mesmo durante o banho. Estes animais sio atacados, 
como o cavalo, pelo "mal das cadeiras", pelo que alguns cientis
tas desconfiam que sejam estes grandes roedores ~s depositários 
do flagelado Trypanosoma equinum. De fato, é sabido que, de 
tempos em tempos, a epizootia determina grande mortandade 

. " entre as cap1varas . 

O vocábulo capiuara, segundo Stradelli, significa comedor 
de capim. E escreveu: "Pelos exemplares que me vieram as 
maos parece haver duas variedades, que vivem separadas e em 
distritos diversos. Urna maior e avermelhada vive no Sul do 
grande rio, outra menor e mais esctira, no Norte. A sua carne, 
embora nao n1uito delicada, parece ser urna boa alimenta~áo. O 
povo, porém, tem certa preven9áo contra ela e é pouco utiliza
da, especialmente fresca." 

Na Amazonia é cren9a generalizada que todas as espécies 
animais tem indivíduos (um~ou dois) de cor branca, dlzendo-se 

. - . , que ass1m acontece nao somente com as aves, mas com 1acares, 
peixes-boi e porcos do mato, mas nunca vimos urna capivara de 
~or branca. 

Com rela9áo a carne, é o excesso de óleo que a torna im
própria como alimento; posta a fritar, livre de grande percenta
gem do óleo, nós a suportamos bem e isso, talvez, porque nenhu
ma outra ca~a, inclusive peixes, conseguíramos capturar du
rante tentativas de vários dias. 

A pretexto de defender as r0<;as, ca~adores profissionais 
matam anualmente milhares de capivaras, sendo o couro expor
tado clandestinamente. 

JANDIÁ: Na família PIMELODIDAE, subfamília Pimelodinae e genero 
Rhmndia, os ictiologistas situam o famoso JANDIÁ da Amazonia. 
Por isso vemos este peixe referido na obra de Henry W. Fowler 
e de outros estudiosos da ictiof auna amazónica, como nas de 
simples viajantes. 

Ele é um bagre, porém dos mais procurados, de carne de
licada, a qual fina gordura, ªº ser assada, empresta incompará-
vel sabor. · 

Sua distribui~ao geográfica, em todo o Brasil, é considerá
veJ, sendo chamado no Sul, indistintamente, JuNDIÁ e JANDIÁ, 
mas, no Amazonas e no Pará, JANDIÁ. 
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Na obra de Fowler, as determina~óes científicas de Rhamdia 
arekaiama Schomburgk, a de Rhamdia hilarii Valenciennes, 
a de Rhamdia laukidi Bleeker, Rhamdia schomburgkii Bleeker, 
Rhamdia sebae sebae Valenciennes, cabem igualmente ·ªº JANDJÁ. 

Rodolpho Von Ihering, em seu Dicionário, escreve: "JuN
DIÁ - ou na Amazonia JANDIÁ: a pronúncia original indígena 
é antes "Nhamdiá". 1:: difícil definir quais sejam os peixes de 
couro da família Pimelodidae compreendidos sob esta denomina
~ao; talvez todos, com exce~ao dos tipos · especializados e dos 
"Mandis". Em sentido restrito designa as espécies do gen. Rham
dia (nome este que nao é outra coisa senao a pronúncia indí
gena, com a inicial errada) que .abrange cerca de quinze espé
cies; no Brasil meridional sao mais comuns R. sapo, quelen, e 
sebae; há, porém, espécies semelhantes aos mandis compreen
didos no mesmo genero Rhamdia. Anatomicamente pode-se 
dizer que os jundiás se distinguem pela fontanela curta ou fe
chada posteriormente e por nao ter ela nenhuma constri~ao, ao 
passo que os mandis tem fontanela aberta até o processo occipi
tal, tendo além disso urna constri~áo posterior aos olhos . Pel\> 
aspecto do corpo, os jundiás sao menos elegantes que os man
dis, por ser mais volumosa a parte anterior e por ser a parte cau
dal menos .delgada, com alguma semelhan~a, portanto, com os 
bagres. (Veja este também sob "Chorolambre".) Na Amazonia, 
porém, a significa~áo primitiva do vocábulo foi mantida e assin1 
abrange muitos outros peixes de couro, . inclusive, ao que parece, 
formas de vulto do surubim (veja-se o índice da Pesca de José 
Veríssimo) e do jaú. A propósito deste último narra Miranda 
Ribeiro que em Manaus lhe identificaram tal peixe como "Jun
diá de lagoa". Na Amazonia a pronúncia corrente é "Jandiá". 

1:: evidente que o determinador dessa espécie de Pinielodidae 
da Amazonia e do Brasil Meridional recorreu com precisáo ao 
vocábulo nhe~ngatu por que é ali, particularmente, designado, 
com a preocupa~ao de salientar-se-lhe a característica do óleo, 
do azeite, da gordura de que é rica a sua carne . Pois, embora, · 
segundo Stradelli, IANDY designe óleo, o azeite, de origem vege
tal, "qualquer substancia oleosa de proveniencia vegetal", bem 
poderia ser aplicado a gordura, ao azeite, ao . óleo que a carne 
do jandiá verte, no moquém ou na panela onde o cozinham. 
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E há mais: A urna "árvore que cresce nas várzeas altas dos 
rios e igarapés, e cuja fruta serve de isca aos jandiás'\ afirma-o 
Stradelli, "também dao o nome de IANDIÁ-YuA ou JANDIAUBA." E 
informa ainda que é '~árvore de alto porte, embora nao muito 
copada. A sua madeira, embora pare~a própria para obras de 
marcen aria, nao sei que se ja usada". 

. <?º~º. ao Mapará atribue~ ao Jandiá urna nocividade ja
ma1s 1ustif1cada, conquanto Jose Veríssimo o inclua entre outrós 
peixes amazónicos tidos como "produtores de afec~óe~ her
péticas". 

O J andiá é relacionado entre os peixes-do-mato e pescado 
a flecha,, ~rpa~ e, ~isga, redes e armadilha indígena, informa 
aquele cntico hterano e naturalista. 

AcARAPIXUNA: Também chamado Acará preto, é conhecido cien-
·+· . ti...icamente ·pela denomina~ao de H eros niger Heckel, segundo 

Agenor Couto de Magalhaes, em sua Monografia Brasileira de 
Peixes Fluviais. 

"J;:ste peixe ( escreve o citado autor), freqüentador das 
águas dos ríos, lagos e riachos do Pará e Amazonas, é, na ver
dade, o acará mais escuro que ténho visto, confirmando, destar
te, o nome que lhe deu a língua nheengatu do vale amazónico -
píxuna - que quer dizer preto. A cor escura do dorso, os 
tons arroxeados dos flancos do peixe, quando n'água, dao a im~ 
pressao de que ele é realmente preto". 

PIRAPITINGA: É peixe de vasta distribui~ao geográfica na Amazo
nia, principalmente no Estado do Amazonas, Territórios Federais 
de Roraima e Rondónia. 

Agenor Couto de Magalhaes escreveu a respeito deste peixc 
o seguinte: "A Pirapitinga, embora menor que o Tambaqui, tem 
o 1nesmo feitio morfológico, a mesma preferencia para a ali
menta9ao frugívora, os mesmos costumes e o mesmo sabor da 
carne e as mesmas po!!cas e grandes espinhas que caracterizam 
e melhorám a situa~áo do Tambaqui." E adianta estas infor
ma9óes justas: "Pescam-no de gaponga, como o Tambaqui, isto 
é, f azendo ca ir n'água repetidas vezes urna pedrinha redonda 
atada a urna linha amarrada a ponta de um cani~o." 
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Com referencia aos hábitos de vida, o mesmo autor escla
rece: "A Pirapitinga vive tanto nos lagos como nos rios da 
Amazonia; indistintamente procura os lagos ou os rios, prefe
rindo, entretanto, aqueles para a desova; nessa época saem elas 
para os lugares inundados dos igapós, nas barras dos igarapés 
e aí, a pouca profundidade, desovam sobre a vegeta~ao do fun
do. A Pirapitinga, assim como muitos outros peixes de sua 
classe, no dizer de muitos pescadores antigos, depois dos ovos 
fecundados os abrigam cuidadosamente debaixo das escamas." 

~ intere6sante a descri~áo de Agenor Couto de Magalhaes 
sobre o estratagema da Pirapitinga, apontando os meses de Ja
neiro e Mar~o, quando se apresentam "com as escamas mais 
levantadas do que ordinariamente se observa". 

Apresentando-se assim, no Estado do Amazonas, as Pira
pitingas sao ditas arrepiadas, como os pacus e os tambaquis, o 
que é observado a mesa, quando as levam cozidas ou assadas. A 
carne da pirapitinga é inferior a do tambaqui. 

CAINHAMÉ: O Dr. Theodor Koch Grünberg, em Vom Roroima Zum 
Orinoco, escreve Keyemé e diz que, no mundo mitológico dos 
Taulipangue e seus vizinhos, se trata de um "espírito mau", "Pai 
de todos os animais", que ora aparece como gente, ora como 
urna cobra grande ( sucuriju, diríamos nós) , na qual se encar
nam as almas dos animais mortos. Os indígenas explicaram a 
Koch Grünberg que o ·Cainha1né ou Queyemé é como um 
homem, porém, se veste a sua pele variegada, é urna cobra 
d'água, "muito má". 

Alguns índios que temem o Cai11hamé, de modo impressio
nante, também acreditam que índios desafetos ou inimigos, da· 
mesma tribo ou de tribos diferentes, ocultando-se atrás de urna 
árvore ou de urna pedra, atacam os viajantes solitários, mas, se 
estáo acompanhados de urna crian~a, nada lhes acontece. 

A morte por envenenamento, que é urna forma tradicional 
de liquidar a vida de alguém, é, do mesmo modo, atribuída ao 
Cainhamé, que lhe teria mandado o veneno de dentro do Arco
íris . O Cainhanié, para outros índios, também é o Pai-do-Mato, 
sendo senhor de todos os pássaros e ca~as . Para Henry Kirk 
o Cainhamé ou Canaimá "is like the Corsican Vendetta", 
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CuTIA ·A<;u: É un1a espécie de caviídeo, que atinge mais de 50 cen
tímetros de comprimento, tendo o pelo mais amarelo, tirante 
a ouro, do que o tem as espécies menores. Esse roedor tem a 
carne muito apreciada. pelos ca~adores, porém é mais arisca 
do que, em geral, as demais cutias. Além da Dasyprocta agutí e 
Dasyprocta azarae, ignoramos qual seja a denomina~io cientí
fica dessa espécie. 

Nao escapou. a John Luccock, entre os caracteres desses roe· 
dores o da sua pelagem. E escreveu: "Cotia ou Cutia antes 
acutí. Deriva-se este nome, cuja tradu~ao é vigilante, do verbo 
acuty, cspreitar." E mais: "A cor é pardo-ferrugínea na cabe-
9a, pardo pintada de escuro nas costas, confundindo com ama
relo dos lados. A barriga é amarelo sujo e as extremidades pre
tas. Seus movimentos sao rápidos, tornam-se extremamente ve
lozes, quando intimidadas ou perseguidas, sendo sua carreira 
sempre em saltos pela disposi9áo e comprimento dos membros 
posteriores . O couro curtido para cal~ado é melhor do que o 
do veado." 

PANEMA : Diz-se, ero geral, do indivíduo que tem pouca sorte na 
ca~a, na pesca e nos amores. Pira casara panema - mariscador 
que nada traz da pesca, segundo Tastevin. 

Na opiniáo de Stradelli, panema é o indivíduo "infeliz na 
ca~a e na pesca, mofino, imprestável, sem expediente". 

Grande é · a diferen9a em ser panema e estar ensaruado, 
isto é, sob a a~áo de um mal que alguém lhe tenha feito, através 
de práticas de magia negra. Acreditamos, como Eduardo Galvao. 
que panema seja um 1nana negativo. O contrário de panema é 
marupiara - "feliz na ca9a, na pesca e, em geral, em qualquer 
empresa", segundo Tastevin. · 

B ANANA soROROCA ou PACOVA SOROROCA: Ensina Paul Le Cointe 
tratar-se da Ravenala guianensis, (endl.), da Família Musaceae. 

Das sementes os indígenas fazem colares, pulseiras, infor
ma-nos ainda. 

EsPERA-Aí ou EsPERA-PRIMEIRO: É, segundo Le Cointe, urna Ru
biácea - a Ourouparia guianensis Aubl. - "comum na várzea do 
Amazonas e em lugares de solo argiloso e temporariamente inun
dados. Tero ganchos em forma de unhas de ponta serrada". 
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Viajando-se em canoa ou em batelao, ao longo do U rari
cuera ou do Surumu, principalmente no verao, .devido ao ímpeto 
da correnteza, a gente esbarra, inevitavelmente, contra grandes 
associa~óes dessa espécie vegetal. 

ÜNHA-DE-GATo: :E, outra espécie vegetal, abundantíssima, como o 
espera-aí, nas margens dos rios e beira dos lagos. Trata-se de 
urna Bignoniáceae - a Bignoniaunguis cati L. Le Cointe escla
rece que as "Gavinhas (da unha-de-gato) sáó terminadas por tres 
ganchos recurvados". "A tintura das folhas substitui o iodureto 
de potássio nos reumatismos crónicos". 

Richard Spruce descreveu o Jurupari-piná ou Devil's fishing 
hook, que é urna trepadeira leguminosa do genero Drepanocar· 
pus, "with br_oad curved prickles in places of stipules". Da 
unha-de-gato nos diz: "The unha-de-gato ( Uncaria guianensis) 
has long, tough,· hooked prickles, capable of sustaining very heavy 
weights." 

PACALAMOCA: Nome próprio, boje inaplicado, como tantos outros 
onomásticos, entre os indígenas Taulipangue, Macuxi e U api
xana do Território Federal de Roraima. 

MÁE-00-MATO: :E, um personagem mítico, como a Máe-da-Serin
gueira, o Curupira, o Saci-Perere, mas há quem diga tratar-se 
de urna cobra (a jibóia) arborícola, de formas e dimensóes fan
tásticas, que ora é mulher, ora é um réptil . Mas nao é tao má 
como o Pai-do-Mato o_u o Cainhamé ou cobra-d'água (sucuriju). 

TAJÁS: A endobotanica tem, entre os inúmeros vegetais ligados as 
cren~as, supersti~óes e usos dos indígenas e dos caboclos da 
Amazonia, os TAJÁs. Conhecidos, entre os civilizados, pelas 
denomina~óes de tinhoróes e caládios, foram eles batizados, 
consoante a . botanica indígena, pelo nome de tajás. 

A fim de que se tenha urna ligeira idéia da riqueza, em 
tons, formas e propriedades de alguns desses tajás, basta recorrer
mos a Stradelli e a Hoehne. 

Para o primeiro dos dois autores, TAIÁ "é nome comum a 
muitas plantas que se distinguem pelas largas folhas, formando 
toi~a. muitas vezes elegante e caprichosamente manchadas, do 
genero Caladium e afins". 
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E Stradelli enumera os scguintes: Taia-e111bá, "casta de 
Aroidea que toma o aspecto de tajá sem se-lo, como aliás diz 
o nome - nao tajá". o TAIÁ - PEUA - TAJAMBEBA, TAJAPE
BA, "Tajá de raiz C.hata. TAIA PINIMA, "T ajá pintado". Tajá
piranga - "Tajá vermelho, tajá pintado de vermelho. :E, entre 
estes que, parece, estao as espécies mais venenosas. :E, um tajá 
de largas manchas vermelhas, cor de sangue, de cujas raízes os 
indígenas do Uaupés extraem o veneno que propinam as . mu· 
lheres condenadas a morte por terem surpreendido alguns dos 
segredos do Jurupari'1• TAIÁ PURu - TAJÁ PuRu. Tajá a cuja raiz 
se atr:ibui a propriedade de trazer a felicidade nos amores e de 
tornar marupiara a q:uem o traz consigo, pelo que se encontra . 
muito cultivado, especialmente no Baixo Amazonas". 

Já F. C. Hoehne, num trabalho sobre As Plantas Ornanien.
tais da Flora Brasileira, nos ensina q·ue: "A família natural destas 
plantas é muito grande . ~ as suas representantes tem urna área 
de dispersao imensa pelas regióes tropicais e neotropicais dl> 
globo . Mais ou menos 94 % deles medram na zona tropical e 
apenas 8 % aparecem, portan to, na zona subtropical. Das subf a· 
mílias há representantes tanto no Velho Mundo como no Novo 
Mundo. Mas, os generos geralmente tem urna área de dispersao 
geográfica muito mais limitada. A maioria deles só aparece na
quela ou nesta parte qo mundo e muitas espécies sao encontra
das apenas numa pequéna regiao do globo. E, mais adiante: 
"O Brasil e a regiao subandina da América do Sul sao as re
gióes da América que possuem representantes de todos os subge
neros conhecidos deste continente." 

Após enumerar as espécies de grande valor alimentar, como 
a Taioba (Colocásia antiquorum Schott) e o Inhame-a~u (Alo
casia macro-rhiza Schott) Hoehne descreve o genero que possu_i 
as folhas coloridas, a saber, Caladium, que "é,· no entanto, o 
genero mais apreciado em todo o mundo. Gra~~s ao crui:a
mento conseguiu-se arranjar com ele centenares de formas, 
cujas folhas encantam a vista. Para conservarem-se bem convém, 
no entanto, que as batatas sejam recolhidas todos os anos, assim 
que as folhas secam, e plantadas novamente na época em que 
as chuvas come~am, depois do inverno". 

Hoehne . nos a presenta urna referencia, longa e proveitosa, 
quando escreve; HUma das plantas mais interessantes, pela enor-
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me semelhan~a do seu caule com o corpo de urna serpente, do 
genero Lachesis, encontramos no genero Staurostigma, que tem 
muitos representantes nas matas aqui do Sul. No Norte aparece 
ainda Dracontium, que também tem os pecíolos foliares e os 
pedúnculos florais maculados como urna "Jararaca", a ponto 
de poderem ser confundidos com esta serpente quando cortados 
e postos no meio da estrada". 

Vemos, por essas cita~óes tomadas a obra do notável bo
tanico paulista, como estao perfeitamente acordes as enumera
~óes dos tajás, na lenda aqui transcrita. 

Na Amazonia, o povo conhece as virtudes mágicas do "taji 
pirarucu", que o caboclo pescador leva, num ouri~o de casta
nha, sob o panco da sua ubá ou do seu casco quando vai pescar; 
o que a dona da casa planta, a entrada da casa, (para que o 
"tajá on~a" ou o "tajá cobra" a proteja). 

Em simbiose · com essas aráceas vivem espíritos bons, pro-
• tetores e amigos, como também espíritos diabólicos, terríveis e 

implacáveis. 
Todos os tajás tem história, é o que nos afirmam os ca-

boclos, os índios e mesmo os civilizados. · 
O espírito ou a alma de um pássaro se encarna numa dessas 

espécies de aráceas: o "tajá que pia"; e o "tamba tajá", que 
está ligado a vida amorosa da gente simples e romantica da 
Amazonia. Do Tamba-tajá dízem, em Tracuateua, no Estado do 
Pará, que tem "um macaquinho as costas", referindo-se a pe
quena folha que lhe aparece (nem sempre em todas) colada a 
página inferior das principais, e nela se vendo, também, um co
ra~ao rudimentar. Do que ali é conhecido com o nome de Cala~ 
a-bóca dizem, na Amazonia, em geraJ, que, quando se mostra 
com as folhas amarelas, traz felicidade, e, quando as mostra 
verdes, algo de mau ocorrerá. O Tajá Rio Branco protege a 
casa; e do Rio Negro, se ela é invadida, dentre as suas folhas 
saem dois negros que afugentam as feras, os intrusos e os maus 
espíritos. Há urna arácea, com identicas virtudes mágicas, que 
se denomina Puraqué. 

Todas essas for~as mágicas nos sao reveladas pelos índios 
e scus mesti~os. 

G UAARIBos : Sao índios da Venezuela, descritos por K. G. Grubb, 
neste trecho, transcrito de sua obra The Lowland lndians of 
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A1nazonia: "The sources of Orinoco on thc western slopes of 
the Serra Parima are ·still held by a tribe of Indians known in 
Venezuela as the Guaharibos. Their intractable attitude and in
domitable hostility have achieved for them a title to fame which 
commences from the year 1763. In that year the Spanish Bound
ary Commission alienated their sympathics . Ever since that fatal 
day they have dominated the sources of the river, and no explo
rer has penetrated to the actual head-waters . It is considered 
impossible to traverse their territory without loss of life. The 
Guaharibo are not a river people but Indians of the forest only. · 
They use neither rafts nor canoes, and in many respects appear 
similar to the Maku of the River Negro." 

Grubb cita, em sua descri~ao desses índios, o trecho seguintc 
da autoria de A. H. Rice, em Plans for the Exploration , at the 
H eadwaters o/ the Branco and Orinoco: "Ethnologically the 
G uaharibo are of interest as an extremely primitive peoples who 
are anthropophagous, ea·t ~their food raw, and apparently possess 
no knowledge of fire. They have no dogs, live in circular houses 
on the communal plan, cultivate plantations during a part of 
the year, and for the remainder roam in bands over a savage 
wilderness bisected by the Parima Serra." 

Grubb concluí afirmando: "Their linguistic affiliation is 
unknown. It is possible that this designation covers severa\ 
different tribes.1" 

1 "As fontes do Orinoco sóbre os declives ocidentais da· Serra Parima 
sao ainda ocupados por urna tribo de índios conhecidos na Venezuela 
pelo nome de Guaaribos. 

Sua atitude intratável e invencível hostilidade lhes granjearam re
nome que comeya- desde o ano de 1763. Nesse ano a Comissao Espa
nhola de Limites lhe retirou qualquer simpatia . 

Desde esse fatal día eles dominaram as cabeceiras do rio e nenhum 
explorador as penetrou mais. 

Considera-se impossível atravessar o seu território sem perda de 
vida. 

Os Guaaribos nao sao ribeirinhos mas índios da floresta . Nao uti
lizam nem jangadas e nem canoas, e, a muito respeito, se parecem com 
os Macu do Rio Negro. . 

Etnologica·mente, como povo, os Guaaribos sao extrema.mente pri
mit\vos e antropófagos, comem alimentos crus e aparentemente nao co
nhecem o fogo. 

Nao possuem caes, vivem em casas redol\das sobre o plano co-
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Robert Lowie, incumbido de escrever sobre as tribos da 
floresta tropical, diz dos Guaaribos que, na mesma área, como 
os Xiriana, U aicá e Macu do rio Negro "formely have not 
farming, but have recently adopted it from their neighbors." 2 

Dados mais recentes sobre esses indígenas nós os <levemos 
a Alain Gheerbrant, explorador frances, que, entre outubro de 
1949 e mar90 de 1950, atravessando a Serra do Parima, tevc 
contato com alguns deles, fotografando-os e filmando-os, o que 
representa, indiscutivelmente, urna notável aventura, pois mai3 
perigosa do que os próprios Guaaribos é, sen1 dúvida, a selva 
que a cerca, refletindo-se no río Uraricuera por onde se desee 
rumo a Boa Vista do Rio Branco, no Território Federal de 
Roraima. 

In Journey to The Far Amazon podemos ler com indes
critível surpresa, . já se ve - "We were also told many stories 
about de Guaicas, the neighbors of the Guaharibos, but others 
insisted that they were more ferocious, and lived in an equally 
primitive state."3 

E depois de Gheerbrant reavivar em nossa memória o epi
sódio ocorrido entre Hamilton Rice e os Guaaribos, quando 
da expedi9áo dirigida por esse famoso geógrafo, utilizando nao 
somente um hidroplano mas um etnólogo alemao, dos mais no
táveis, que ali estiveram, - o Dr. Theodor Koch Grünberg - le
mos mais: 

"In short, from all the inf ormation in our possession it 
seemed impossible to talk to the Guaharibos with anything but 
a Winchester. Now we had no Winchesters, and in any case 
such methods were incompatible with the fundamental aims of 
our expedition. Our proposed crossing of unknown mountainous 

muna], cultivam ro!raS durante urna parte do ano e vague1am pelos 
desertes selváticos que a Serra Parima divide . 

Sua filia~ao lingüística é ignorada. E' possível que o seu nome 
se estenda a várias outras tribos." 
2 Formalmente nao tem rQ!ra, mas, atualmente. a adotaram dos seus 
vizinhos." 
3 "Ouvimos também algumas estórias a respeito dos Guaiaca, vizi
nhos dos Guaaribos, mas outros insistem em que eles sao mais feroze!' 
e vivem igualmente cm estado primitivo . 
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territory was to serve above all as means of getting to know 
and studying the unknown men who inhabited it".4 

ENLUAR: Quando aparece o primeiro fluxo catamenial, diz-se da 
mo9a "que enluou". A a~ao da lua abrangc os seres humanos, 
os vegetais, os animais e as águas . Os frutos ficam enluados. 
isto é, apodrecem, tendidos; as árvorcs ten1 os troncos rachados; 
as mulheres sofrem, nas suas fun~óes fisiológicas, a influencia 
desse astro . Urna lenda aqui narrada, mostra que a própria lua 
está sob essa influencia de extensao universal. 

ENSARUAR: De Sarua, segundo Stradelli. "O mal que alguém pode 
produzir, mesmo de longe, e que é esperado con10 conscqücn
cia natural e necessária de um ato qualquer, voluntário ou ·nao, 
em dano das pessoas da própria família ou alheias, mas as quais 
~ ligado de algum modo, ou sobre as quais pode ter influenci'l 
qualquer, por possuir alguma coisa que lhes pertenceu . É a in
fluencia que pode exercer o pai sobre os próprios filhos, logo . 
depois de concebidos e durante toda a meninice, comendo, be
bendo, ou fazendo alguma coisa que por isso mesmo lhe é -
proibida". 

Contrariando a vontade p~terna - como se ve na lenda 
aqui narrada, - a índia macuxi teria de perder o filho dos 
seus amores e adoecer gravemente. 

O sarua, assim definido, nos parece aqueta forra pura, 
aquela energia sobre-humana e sobrenatural, que constitui a cha
mada polivalencia do sagrado, tao bem exposta por R. Caillois 
cm L'Homme et le Sacré. ~ias apenas o sarua será urna parte 
daquela for9a pura: a que se cxcrce sempre no sentido maléfico. 

URucu: Urucuzeiro ou Urucueiro. Embora nenhuma das duas 
últimas denomina9óes seja tao vulgarizada na Amazonia, ~abe-si.! 
que elas abrangem duas variedades de Bixáceas: a Bixa Orellana 

~ ''E ,para encurtar: de todas as informa96es ern nosso poder parece 
1rnposs1vel fa lar-se ern Guaaribos de outro modo a nao ser com urna 
W fnchester. 

Nao ternos agora nenhuma Winchester, e, em nenhum caso, esse 
~étodo seria compatível com o propósito fundamental de nossa expedi-
9ao. Nosso propósito ao atravessar um território montanhoso, era o 
~e, acirna de todos os meios, conhecer e estudar os homens desconhe
ctdos que o habitam." 
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L., urna de frutos vermelhos e outra de frutos amarelos, sendo 
que estes últimos sáo os mais ricos em vitaminas, consoante- a 
opiniao de Paul Le Cointe. 

E o mesmo autor completa estas informac;óes: "Da polpa 
que envolve as sementes tira-se urna tinta vermelha que pode 
servir para dar cor a certos comestíveis, sem dar cheiro nem 
sabor especial. O urucu contém dois principais corantes: a 
bixina ( vermelho vivo) e a orelina ( amarelo), descolorada-, 
lentamente pela luz." Na medicina popular, ainda segundo Le 
Cointe, a "tinta do urucu passa por antídoto do ácido prússico, 
veneno da mandioca. A raiz é digestiva. As sementes sao 
expectorantes. A tinta do urucu (bixina) protege a pele contra 
os raios químicos (ultravioletas) da luz solar e contra a absor
c;ao do calor solar" . A ac;ao da bixina, como protetora da pele 
contra os raios químicos, o notável dentista brasileiro Prof. 
Alvaro Osório ·de Almeida dedicou um estudo de grande re
percussáo dentro e f ora do país . E os indígenas aproveitam a 
tinta do urucu para untar a cabec;a dos recém-nascidos, prote
gendo-lhes a moleira ou fontanela contra a ac;ao maléfica dos 
seres fantásticos, das águas e das florestas, e, em geral, contra 
todas as enfermidades. E o mesmo costumam fazer com a tinta 
do jenipapo, aproveitando·a e a do urucu, misturadas nas pintu
ras, nas tatuagens que estendem sobre a pele do rosto e do corpo. 
E, na pintura das paredes externas e interiores das malocas, bem 
como nos moiróes e caibros das mesmas, empregam, além de tin
tas minerais, dos tauás policromos, tintas vegetais, sobressaindo 
dentre essas, preferentemente, a do urucu e a do jenipapo. Mu-· 
lheres grávidas e menstruadas cobrem certas áreas do corpo com 
urucu. 

Visando ao urucuzeiro, como fonte de explorac;áo económi
ca, o agronomo José Freire, é autor de um trabalho bastante 
informativo publicado no Boletim do Ministério da Agricultura, 
em 1936. 

CARAIURU ou CARAJURU: Paul Le Cointe ensina que sua denomina
c;ao científica é Arrabidaea chica, H. B. K. -· - Bur., pertencen· 
do a família d_as Bignoniáceas. Carajuru é palavra da língua 
geral, sendo guará - vermelho e juru - boca. 

Segundo ainda o mesmo autor, é das folhas secas que se 
extrai "por macerac;ao, (fermentac;ao seguida de ebulic;ao) urna 
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tinta vermelha; é um pó encarnado, insolúvel na água, solúvel 
no álcool, no éter e no azeite; com ele e com azeite de andiroba 
os índios fazem as suas pinturas nas faces e no corpo. Na me
dicina popular, acrescenta Le Cointe, "a tinta e as folhas sáo 
usadas contra a disenteria e as impingens. Considerado como 
afrodisíaco." 

Alfredo da Mata afirma que o carajaru é chamado, impro-
priamente, na Amazonia, Pariri e também Piranga chica. . 

Stradelli nos f ornece informa9oes nao menos valiosas, escre
vendo: "A matéria corante extraída do cipó do mesmo nome, 
semelha a sangue. É obtido pela ma:cera9ao das folhas em vasi
lhas apropriadas e repetidas lavagens, ficando depositada no 
fundo como matéria impalpável. Seca· ao sol vem ao mercado 
em ~acozinhos de turi. Os pajés usam do carajuru, especial
mente soprado por eies, ern muitas das suas cerimónias e paje
lan9a~. Quem for pintad~·- de carajuru-assoprado, ou, como 
tambem o chamam, de caraJuru-da-lua, nao tem medo de nada. 
Se nao houver alguma coisa mais forte que lhe destrua os efei
tos, pode arrostar tudo - nao há mal nem doen9a que lhe 
entre." 

Observamos entre mulheres da tribo Ingaricó, no alto rio 
Cotingo, no Território Federal de Roraima, o uso do cara
juru misturado a um óleo aromático, que espalham pelo corpo, 
desde as faces aos tornozelos, o que lhes dá a carnac;ao um brilho 
e um perfume altamente excitante e, como o urucu, a defende dos 
raios do sol. O ruge e os cosméticos da mulber civilizada nao 
superam o carajuru como produto de embelezamento e fascina-
9ao individual. • · 

Do LAoo INGLES: Expressao por que designam a Guiana indepen~ 
dente tanto os indígenas como os civilizados. Quem vai a Lethe.11}, 
nos limites do Território de Roraima ou a outro local qualquer 
da República da Guiana, usa sempre essa expressao. 

MANGABA: Também denominada Mangabeira, é urna espécie ve
getal própria dos campos, _quer os da Ilha do Marajó, quer os 
de óbidos, Humaitá e Rio Branco. Pertence a família Apoci
naceae e os botanicos a denominam Hancornia speciosa Gom. 

Do seu látex se prepara borracha, que nao obtém, entre
tanto, os pre~os da borracha fina. 
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Segundo Le Cointe, "o fruto é esférico, amarelo, estriado 
de vermelho, tem suco viscoso na casca e na polpa acidulado. 
de gosto agradável; serve para a fabrica~ao de doces, compotas 
e sorvetes; fermentada, dá um vinho apreciado". 

' 

MuRJCJ ou MuRuc1: ~ urna Malpiguiácea - Byrsonima verbasci-

.. 

1 o lis Rich, como nos informa Le Cointe, a distribui~ao geo
gráfica desse vegetal vai da Ilha do Marajó aos campos altos 
das Guianas, aos campos gerais do Roraima. "Da casca ( diz 
o autor) extrai-se urna matéria corante e tanino. A tinta natu
ral é castanho-vermelha, virándo ao preto com mordente de · sul
fato de ferro. - ~ com essa tinta que os indígenas tingem as 
velas das canoas, as Hnhas e as redes de pescar, ou tingem de 
preto a roupa clara, em caso de luto". 

Outra espécie de muruci, descrita igualmente por Le Cointe 
é a chamadá Muruci ·do campo, Byrsonima crassfolia H.B.K., 
da família Malpighiaceae. 

"Boa madeira para c9nstru~ao civil. ~ este muruci que 
fornece os frutos apreciados para doces; a polpa é agridoce, de 
sabor agradável; é considerada pelos índios como alimento 
de poupan9a e de reserva, inofensivo . A casca é adstringente, 
tónica e febrífuga, aproveitado para combater a marcha da 
tuberculose". · 

Também os frutos da primeira espécie de muruci, acima 
descrita, "sao comestíveis, agridoces, com propriedades laxati
vas. Toda a planta é diurética e emética. A casca é febrífuga". 

PERÉQUETÉ: ~ um chinelo, feíto, gera1mente, de couro. de veado 
ou de· sola de bovino, que vimos, pela primeira vez, usado pelos 
vaqueiros do Roraima. Os indígenas usavam urnas alpercatas 
de fibra da palmeira buriti, mas vemos na obra de Koch Grün
berg que os Macuxi usavam alpercata de couro chamada por ele 
sandália. 

Quer-nos parecer que o vocábulo é indígena, nele apare
cendo o elemento pire que em nheengatu, quer dizer pele. 

Pirerai quer dizer "pele, casca, couro fino, pouco espesso", 
conforme esclarece Stradelli. 

No Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, 
Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira, que se incumbiu dos 
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brasileirismos, registra Perequete e Prequeté com o significado 
de f aceiro, elegante; saliente nos modos. 

O tuxaua Armando nos informou que os seus antepassados 
faziam alpercatas também de couro de anta, para proteger os 
pés nas grandes caminhadas pelos terrenos acidentados que se 
estendem por detrás da serra Marari, na dire~ao da confluencia 
do rio Quino com o Cotingo. 

MACUNAÍMA: Já Richard Schomburgk e W. H. Brett - principal
mente este, que recolheu lendas das tribos da Guiana independen
te, tendo vivido, também, na Gtiiana brasileira - revelaram a 
importancia mítica desse herói-tribal, sobejamente conhecido dos 
Macuxi, Uapixana e Taulipangue. · 

Devemos, porém, ao Dr. Theodor Koch . Grünberg, o tra
balho de coletar inúmeros fatos referentes aos ciclos de nasci
mento, infancia, adolescencia e maturidade . . ~ 

Nao obstante, a nosso ver, a principal característica de sua 
psicología é a freqüencia de contrastes e coincidencias, neste ou 
naquele episódio de sua vida fabulosíssima, entre as atitudes e 
comportamentos peculiares aos diferentes planos cronológicos da 
mesma. e o seu destino de herói. 

Queremos dizer que, ora o homem maduro se apresenta 
tao frágil, tao pueril como urna crian~a; e ora esta se apresenta 
tao forte, tao sábia como um adulto, batendo-se com monstro~ 
terríficos e poltróes, deixando-se lograr por indivíduos ingenuos 
e inertes. 

Tais atitudes e comportamentos talvez sejam próprios de 
todos os heróis mitológicos, talvez próprios dos homens, hojc 
dotados de poder divino, iluminados e predestinados, e amanhi 
dependentes da miserável matéria, da qual tomam a forma. 

Por isso, quando e como quisesse, Macunaíma tinha o 
poder de metamorfosear-se (de envelhecer e rejuvenescer, de 
morrer ou ressuscitar), no cimo do Roroima ou nos barrancos 
do Cotingo, nas "baixas do Uraricuera, nos campos do Tacutu." 

No vol. II de Vom Roroima Zum Orinoco, em que reuniu 
os mitos e as lendas dos Taulipangue e de seus vizinhos Arecuná, 
Koch Grünberg ensina que o nome do herói Macunaíma tem, 
em Taulipangue, a etimología seguinte : M acu - é o seu ele
mento principal e significa mau; ima é , o sufixo-aumentativo, 
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significa grande. "De conformidade com isto, o nome (do herói) 
significaría: "O Grande Mau", o que correspondería ao scu ca
ráter profundamente brejeiro e ardiloso". 

Macunaíma é, apenas, mau, nesta ou naquela oportunidade, 
mas nunca perverso, truculentamente perverso, como outros he
róis e outras divindades. 

Como o Peer Gynt, de Ibsen, ele se diverte com a creduli
dade da sua própria Mae, envolvendo-a em episódios curiosos, 
mas nunca perversos, porque se empenha em conseguir-lhe ali
mento, numa época de fome total, de absoluta miséria. 

. Mente-lhe, como o Peer Gynt mentia a velha Aase, mas 
assiste sua velha máe com solicitude que nao lhe sao demonstra
das nem por Maanape nem por ligue, seus irmaos mais velhoc;. 

Tal vez o sacerdote que, em Copenhague, fez o elogio da 
"bonne tete" de Peer Gynt nao teria escrúpulos de reconhecer 
em Macunaíma os mesmos talentos, a mesma habilidade no ima-

• ginar, no mentir e no agir a sua maneira, irreverente e despu
dorada, heróica e pusilanime, conforme a ocasiao e os seres f an
tásticos, homens e gigantes que tinha de defrontar. 

E sua mae nao guardaria, possivelmente, ressentimento 
contra esse filho, poderoso e astuto, destemido e mentiroso, como 
a velha Aase nao os guardaria de Peer Gynt - certo o herói 
mitológico, de Henrik Ibsen, que mais freqüentemente nos lem
bra Macunaíma. 

No ensaio inédito que dedicamos aos dois heróis, compa
rando-lhes o caráter e as a~óes, como o fez, em parte, o ines
quecível Jorge de Lima, vemos em Macunaíma (um pansexual) 
com as mesmas for~as criadoras e as mesmas f úrias destrutivas 
da própria Natureza. 

.lbara Saikaku, apelidado o BOCCACCIO JAPONES, nasceu em 
Osaka, tres séculos depois do autor do Decameron. A ele deve 
a literatura japonesa a obra Koshoku Scidai Otoka, que um tra
dutor ingles intitulou The Love Rogue. 

O personagem principal dessa. obra é um tipo de rasca!, 
como Don Juan, Peer Gynt, Eulenspiegel, Malazarte e Ma
cunaima, com incontáyeis aventuras de amor, golpes baixos 
de fidalgo e atitudes heróicas de grande vagabundo. 

O cientista Koch Grünberg e o escritor Mário de Andrade 
- que revelaram Macunaíma aos etnólogos e aos intelectuais -
o encaram, evidentemente, como o fazemos. 
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Relativamente a figura paterna, como procedería esse herói 
dos Taulipangue e dos Arecuná? 

E a isso é impossível responder, porque o pai do herói nao 
aparece nunca nesta. ou naquela das suas estrepolias. 

Além de sua velha mae, tinha Macunaíma quatro irmaos: 
Maanape, Anzikilan, Wakalambe e Anike. Um outro irmao, 
ligue, - que é o mais velho, e, tJC>r isso mesmo, a quem o 
herói-tribal atrai~oa constantemente, tendo intercurso sexual com 
a cunhada - é um personagem de origem ignorada. 

Mas, e o pai de Macunaíma? 
Dada a sua origem real ou ·sublunar, mítica ou fantástica, 

Macunaíma talvez nao o conhecesse, sendo o seu nome tabu, 
nao devendo ser pronunciado e nem conhecido. 

E identico fato acontece na vida de outro herói-tribal que 
estudamos - Baíra - dos índios Cauaiua-Parintintim, do rio 
Madeira, no Estado do Amazonas. 

Também de heróis de tribos africanas nao se conhece o pai, 
ou antes nunca lhes pronunciam o nome, como é o caso de Badé, 
(Dono do Trovao), divindade do culto daomeiano, ainda prati-
cado em Sao Luís do Maranhao. · 

A máe d~ Badé é <;obO.. "O no me do pai de Badé nao 
pode ser dito", escrevemos em A Casa das Minas (Rio, 1947.) 

Mas de Schango, "der abstrakt Schango", como o apelida 
Leo Frobenius, em Kulturgeschichte Afrikas, sabe-se que "é 
neto do Áganja (o Deserto ou o Firmamento), descendente de 
Okilische. Seu pai é Orugan (o Meio-dia), sua mae é Yemanjá 
ou Jamajá (a Máe do Peixe), um insignificante rio em Joruba. 
Seu irmao mais velho é Dadá ou a Natureza - de "da" o Cria
dor - . Seu irmáo mais mo90 é o rio Ogum; seu amigo e aliado 
é Orischaco (Deus dos lavradores) ; seu eser avo é Biri (a Treva) ; 
suas mulheres sao a Torrente Oya (o Níger), Oschun e Obba; 
seu sacerdote é Magba (o Destinatário). 

Nao é tao extensa a f amília de Macunaíma e nem a de Baíra 
e a de .Poromina-minare, entre os nossos heróis indígenas, de 
origem divina, também,_ como Schangó. 

Foi, sem dúvida, a opulenta sensibilidade, de poeta e d~ 
músico, de Mário de Andrade, que entendeu de divulgar, em 
seu país, no cam1'9 literário, a estória intitulada MACUNAÍMA, 

na qual o herói se humaniza a ponto de ser admitido como um 
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símbolo do brasileiro, em qualquer plano que o defrontemos, 
mas acreditamos que nem sempre nisso estáo de acordo este ou 
aquele leitor, este ou aquele escritor esquerdista do país. 

Interpreta~óes dessa obra do inesquecível Mário de Andrade 
podem apontar o herói como um terrível satírico, urna voca~ao 
para panfletário, que, a falta de um aparelho de expressao es
crita, desdobrasse a sua personalidade em sucessivas e desorien
tadoras metamorfoses. 

Urna versáo do vol. II da obra Vom Roroima Zum Orinoco, 
de Koch Grünberg, concernente aos Mitos e Lendas dos índios 
Taulipangue e Arecuná, promovida por Herbert Baldus, com 
a colabora~áo de Henrique Roenick ( tradutor) e de M. Caval~ 
canti Proen~a (revisor), tornou acessível a preciosa fonte a que 
recorrera Mário de Andrade. E esse trabalho, separata da Re
vista do Museu Paulista (Nova Série, Vol. VII) mereceria urna 
divulga~áo mais ámpla, entre estudantes da etnología brasileira 
e entre os nossos homens de letras, pois raros homens de ciencia 
fraternizaram, tao humanamente, com o índio, como o Dr. 
Theodor Koch Grünberg. 

No entanto, a falta dessa obra, para compreensao da de 
Koch Grünberg e da de Mário de Andrade, basta recorrermos 
ao Roteiro de Macunaima, de M. Cavalcanti Proen~a, o melhor 
exegeta do Herói. 

ENVIRA: Paul Le Cointe nos ensina que é um "nome genérico dado 
as árvores cuja parte interna da casca é fibrosa e utilizada para 
cordas e ligaduras" . E enumera e descreve 25 espécies de envi
reiras, na sua maioria pertencentes a f amília das Anonáceas. 

Dentre as enviras' citadas por Le Cointe algumas tem pro
priedades medicinais, que os indígenas e os caboclos utilizam 
vantajosamente. Da envira, denominada, científicamente, Guatte
ria ouregou Subl. - Dunel (Anonáceae) utilizam em infusáo, 
principalmente, as sementes·, contra "cólicas uterinas, dores do 
estomago, dispepsia". 

Da envira, Xylopia frutescens Aubl. (Anonáceae) ainda 
segundo Le Cointe, também utilizam sementes, que sao carmi
nativas. E informa ainda: "Os frutos substituem a cubeba; as 
cápsulas encarnadas tem um gosto acre, picante, e cheiro de te
rebintina. Em tintura alcoólica, as sementes sao indicadas como 
afrodisíacas. 

158 

Da envira, Xylopia brasiliensis Spreng (Anonáceae) diz que 
os frutos "sao aromáticos e podem servir de condimento em vez 
de pimenta-do-reino". 

Mas as fibras das enviras ou envireiras servem, preferente
mente, como atilhos, · la~os, cordas, numa considerável e variada 
por9áo de objetos, desde a amarra9áo das palhas, que cobrem 
as casas ou as resguardam do tempo, ou se erguem paredes, até 
como corda para se estender roupa ou para se estender ou para 
se amarrar o peixe ou a carne que se quer secar ao sol é ao 
vento. Alfredo da Mata registra, também, que a fibra de certas 
enviras servem como calafetos das embarca9óes. 

A uacilna, de certa significa9áo no comércio de fibras da 
Amazonia, é considerada urna envira,· o vocábulo envira, segun
do Alfredo da Mata, é tupi "De mbyr-yba - árvore de casca ou 
pele, e é de que retirani. fácilmente fibras". 

LvRADO: :e, um termo expressivo da topografia da Amazonia e 
de Mato Grosso, também, designando urna extensáo de campo 
que a vista nao abrange, "sem árvores e sem arbustos", acres-: 
centam os dicionaristas. No Território Federal de Roraima o 
lavrado abre perspectivas de oceano, na paisagem rasa, de gra
míneas e leguminosas, que lhe atapetam o chao, onde, de raro 
em raro, cintila o espelho oviforme de um lagote ou mesmo 
urna lagoa, coberta de plantas flutuantes ou submersas, com 
pássaros que lhe evoluem a superfície, bicorando peixes ou in
setos . O lavrado de Aruaná é famoso. · Muito cavaleiro ne le 
se tem perdido e desorientado, <liante de miragens que deparam 
no horizonte azul-turquesa. 

Nos campos de óbidos e nos de Marajó se encontram la* 
vrados com essas características, menos áridos e secos, face ao 
clima e a constitui9áo geológica do Baixo-Amazonas. 

Em Mato Grosso, o lavrado dá a impressao de ter sido 
antes um pantanal cuja água se evaporou absorvida pelo subsolo 
arenoso, desaparecendo os arbusto~ que dele emergiam e as 
plantas hidrófilas que o cobriam, naquele estranho complexo 
vegetal que é ali conhecido pela pitoi:esca denomina~ao de 
"marmelada de pacu", pois nele é que esse peixe encontra o seu 
mais rico, mais variado, mais substancial alimento, visto ser peixe 
eminentemente frugívoro e herbívoro. 
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CARAPANA: E., segundo Alfredo da Mata, um "díptero, hematófago 
ou nao, e que na Amazonia abrange diferentes generos - Ano
pheles, Aedes, Cu/ex, Ianthisoma, Sabeth e outros. Goeldi assi
nalou vinte espécies de cara panas hematófagos na Amazonia, e 
certos, com enorme responsabilidade por transmitirem os ger
rnens de moléstias, principalmente o paludismo. Muri~oca. Mar
tius disse que carapaná provém do tupi". 

r 

Stradelli enumera diversos carapanás. E diz: "Nome gené
rico dado a várias espécies de mosquitos do genero· Culex, Ste
gomya e afins. A praga rnaior de muitos lugares de nosso interior''. 

E diz mais que o carapana cetimií. pucu é o "pernilongo", 
carapana de pernas compridas. 

A folhagem e mesmo as flores de certas árvores, sobretudo 
nos terrenos alagagi~os d~ Amazonia, sao escolhidas par.a mo
rada d~sses dípteros. Daí o nome de carapanii-iua ou carapaná
yua ou carapanií.uf>a, por que sao conhecidos pelos caboclos e 
indígenas. 

Na toponírnia dos Estados do Pará e do Amazonas há luga-
res que foram designados por esse vocábulo. 

Mas os trabalhos de profilaxia da malária, na Amazonia, a 
cargo do SESP, principalmente, baniram de inúrneros lugares os 
mosquitos, de fama táo aterradora, que ali dominavam outrora, 

· motivando-lhes a toponímia. 
Emílio Goeldi registrou o canto do macho e da femea, dessa 

espécie de mosquitos, por que podem ser distinguidos, a noite 
ou ao amanhecer. 

PIUNS: ~. também, segundo Alfredo da Mata, urna "pequenina e 
terrível mosca hematófaga, a Simulium amazonicum Goeldi 

' ·causadora de intenso incómodo e prurido". Grupo dos borra-
chudos (Eusimulium). · 

A área geográfica de distribui~ao dessa mosca se estende a 
rios como o Purus e Juruá, no Estado do Amazonas, muito 
além do Cotingo e do Uraricuera, no Território Federal de Ro
raima, donde a curiosidade feminina, contra as ordens de Ma
cunaíma, os Ian~ou primitivamente. 

Arbustos das margens dos ríos sio escolhidos, também, pre
ferentemente, por essas moscas, acreditando os indígenas que 
muitas se "geram" ali, isto é, tem seu ciclo de desenvolvimento 
entre as suas folhagens. 

l(jf) 

Nelson de Cerqueira, estudando os Simulium, em trabalho 
recente, caracterizou a transmissáo da Manzonella ozzardi que 
se verifica no Estado do Amazonas. ( 1939) 

Os machos do Simulium Dio sio hematófagos. 

TAMORIDA: ~ um prato nacional, espécie de bouille-d-baisse .de pei
xinhos, com muita pimenta-malagueta ou mesmo de cheiro. 
.Também a um cozido, apimentadíssimo, de peda~s de c~a, que 
se come com beijus-de-tapioca, dao esse nome os índios do ·Ter
ritório Federal de Roraima. 

Na lenda intitulada Macunaíma e as mulheres curiosas, apa
rece este vocábulo sem que nos seja dado esclarecer a que dialeto . 
indígena pertence. E lendo Koch Grünberg in Mythen und Le
genden (ver: Band - 11 - Vom Roroima Zum Orinoco) nada 
encontramos, nesse sentido, também. 

Na lenda Wayulale Rucht den Tod lhrer Mutter aparece o 
vocábulo; e, aif pé da ·pág. 61, a sua tradu~ao: Pfefferbruhe, 
significando pivarada, que, segundo Hildebrando de Lima e Gus
tavo Barroso, no Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Por
tuguesa, é um "guisado" em que entra "azeite, vinagre, albo e 
pi menta"' o que nao corresponde a realidade indígena da co
mida que ganhou a denomina.~ao em apre~o. 

Já o tradutor de mitos e lendas que Koch Grünberg cole
tou, em Separata da Revista do Museu Paulista (Nova série -
vol. VII - Sao Paulo, 1953), esclarece que o vocábulo tamo
rida corresponde a "caldo apimentado". 

f: um vocábulo estranho, porque tem o prefixo tamb, do 
vocábulo tamba que, em nheengatu, diz Stradelli ser caldo, e 
outros elementos cuja origem ignoramos. 

Domina, realmente, nesse prato um excesso de pimentas, 
principalmente a malagueta, como ·acima dissemos, o · que Ihe 
dá intensa cor vermelha, como se nele pusessem o urucu ou 
outro corante. 

Nesse caldo espesso sao misturados peixinhos ou carne que 
os sucessivos aquecimentos e fervuras transformaram em pasta. 

f: um prato terrível, que incendeia a língua, queima os 
lábios e o céu da boca. 

Mas, se acompanharmos os bocados dessa bouille-<l-baisse 
diabólica com pana1najaru ou caxiri, seu ardor se reduzirá e o 
scu sabor, pouco a pouco, se revelará bem agradável. 

' 
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IGARAPÉ: A hacia hidrográfica do Amazonas nao resulta apenac; 
dos seus manadeiros, das suas caudais, da extensao e volume de 
rios como o Madeira, o Purus e o Rio Negro, mas, também, 
de igarapés, mais ou menos torrentosos, mais ou menos longos 
e amplos, descendo de serras e ·desdobrando-se, meandrosos; 
através da floresta, até a calha dos grandes afluentes daqueles 
e de outros rios. 

• 

No inverno, isto é, quando o índice pluviométrico se eleva, 
com aguaceiros que duram dias, e derrama-se a água dos rios, 
hipertrofiados no seu volume, pelas "enchentes" e "repiquetes", 
esses igarapés tomam a fisionomía de verdadeiros rios, por eles 
subindo e descendo embarca9óes, até de médio porte. 

Madeir~iros · aproveitam as condi9óes desses caminhos lí
quidos, para arrastarem das suas cabeceiras centenas de toro3 
de madeira que, reu;iidos depois em jangadas, sao levados as 
serrarías de Manaus e Itacoatiara. 

Alfredo da Mata caracteriza o igarapé com estas palavras: 
'~Bra90 de rio que penetra pelo interior das terras, podendo apre
sentar condi9óes de navegabilidade, ou entao originar-se de veios 
de nascentes em determinados pontos. Difere do paraná porque 
este principia e acaba no mesmo rio. Todo igarapé possui a 
"boca" ou foz, onde ten1 moradia habitual os jacarés, sucuri
jus, piraíbas, puraqués e outros animais, e que aguardam os 
peixes que durante a enchente emigram dos rios para os igara
pés a proporcionar-lhes fácil alimento . O seu étimo procede do 
tupi-guaraní Y ga montaria, apé caminho, porque para o índio 
o igarapé dá somente caminho as montarias, como também. 
Ygarapé ou água escura, caminho de montaria, porque todo 
igapó tem água escura, o que nao passou despercebido ao abo
·rígine. Disse Chermont de Miranda ter o étimo do tupi yg 
água, a eufónica, ra antifixo e pé caminho. Em guaraní y rio, 
acang ramo, (ramifica9ao) ." 

Nao obstante a justeza da maior parte dessa defini9ao, en
tendemos que os igarapés, tendo cabeceiras, se formam em terre
nos elevados, com declives suaves e nao raro abruptos, sendo
lhes a origem um veio, urna fonte, mas também, este ou aquelc 
lago, de bacia acrescida pelas chuvas, este ou aquele bambu.rral 
que as mesmas encharcam. 

No verao muitos desses lagos secam e se transformam em 
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cacayas ou em pastos de muri e canarana, onde se metcm re
banhos, se perto de núcleos pastoris. 

Na época das chuvas, coincidindo com as migra9ócs dos 
peixes, os igarapés f acilitam a es tes, em geral, águas p~o~ícias., 
para a desova ou para abrigo e fonte de alimento necessario aos 
alevinos. 

Nas cabeceiras desses igarapés, onde a vegeta~ao aquática 
é densa, tanto sobre as águas como debaixo das mesmas, os ale
vinos ficam mais a coberto dos seus inimigos naturais, aves 
ictiófagas ou peixes predadores. 

Jgarapés, escavados pela dinami<;a das suas corredeiras, ten1, 
muitas vezes, terras marginais excelentes para o plantío de ro~a. 

No interior deles se fixam moraqores, indígenas ou cabo
clos, que ali desfrutam urna existencia pacífica e feliz. 

GuARIBA: Paul Russel Cutright, em The Great Naturalists Explnre 
South America, acha que o macaco guariba "é o mais formidá
vel de todos os macacos americanos, ou, pelo menos, o mais 
f ormidável de todos os macacos - · pois pode f azer mais ba
rulho do que um score de out ros animais da jan gal, e faz tsso 
com comparativa facilidade. Esse macaco poderia sagrar-se 
campeao, por isso, entre outros . animais, porque sua voz tem 
muito do rugido do leao, do uivo do lobo, e mesmo o lamento 
da fada irlandesa, reduzindo-o a um mero segredo ante o esfor\:O 
dos grandes barbados vocalistas da floresta sul-americana". 

"Nenhuma das cinco ou seis espécies é muito grande; o 
maior de todos nao excede a 30 libras . Bates mediu o maior 
deles e seu tamanho nao excedia de 28 polegadas" . 

. E esse autor nos fata em Humboldt, que encontrou no Gua
riba tra9os muito semelhantes aos do Homero, dizendo que a 
sua melancolía era decorrente dessa semelhan9a. 

Rodolphc:f von Ihering, falando, porém, como dentista, 
assim descreve o Guariba ou Bugio ou Barbado: 

"Compreende as cinco espécies brasileiras do genero 
Alouatta (antigamente conhecido como Mycetes), havendo 
ainda várias espécies no continente, do Norte da Argentina até 
a América Central. O genero caracteriza-se anatomicamente 
pelo grande desenvolvimento do osso hióide, que funciona como 
caixa de ressonancia. Sao animais corpulentos, mas ainda assim 
lestos e ágeis quando querem; a cabe9a é m~ci~a, o queixo bar-
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hado, principalmente os machos velhos, em cujo pesco90 se avo
luma em demasia, pelo grande desenvolvimento do osso hióide. 
Em algumas espécies o macho é preto e a femea amarelo escura; 
em outras os machos sáo ruivos e ·as femeas quase pretas. 

"Vivem em bandos de mais ou menos urna dúzia de indi
víduos, guiados pelo macho mais velho, que é chamado o "ca
peláo" . De manha a tardinha, principalmente quando o tempo 
vai mudar, póem-se a uivar ( ou a roncar, como diz o povo). 
todos juntos, no topo de urna grande árvore; nessas ocasióes se 
ouve a sua voz a meia légua. Alimentam-se de brotos, folh~s 
e frutos; quando perseguidos, muitas vezes procuram esconder
se entre a folhagem dos galhos mais altos, em vez de fugir". 

~, indiscutivelmente, essa voz que mais se eleva e estende 
no íntimo das mais elevadas copas da floresta amazónica. 

Tanto entre os indígenas como entre os caboclos é cornun1 
a crem;a de que, para estimular urna crian9a a falar, basta que 
se lhe de a beber água no osso hióide do Guariba. Ou entáo, 
basta rnanter esse osso suspenso, no interior das barracas, a ta
cani9a enegrecida pela fuligem das fogueiras ali mantidas cos
tumei rarnente. 

A mulher do tuxaua Alberto, Uapixana, do alto Cotingo, 
cantando os versos que transcrevernos na "Estória do Homern 
que se casou com urna abelha e depois com urna Guariba", 
fez urna demonstra9io da "Dan9a da Guariba", movendo o pe· 
sado corpanzil sob os olhos do marido e dos filhinhos, no pátio 
da Fazenda Nacional Sao Marcos, sede de um Posto Indígena 
do S.P.I., a margem esquerda do Uraricuera, na sua confluen
cia com o rio Tacutu. 

ARUMA ou ARUMAN: ~ urna das plantas de utilidade igual a da 
envira. Alfredo da Mata distingue o arumi (dos igapós de terra 
firme do das margens e várzeas dos rios, sobretudo aqueles de 
águas amarelas) enumerando-as assim: 

"Aruma membeca lschnosiplton ovatus Kcke. l. arumii., 
dos igapós de terra firme, de rizoma comestível. As fibras das 
hastes, pouco flexíveis, porém resistentes, scrvcm para con
fec9óes de esteiras, tupés, urupés, tipitis e paneiros". 

"Arumá-miri; l . Silnplex Humb., de uso identico. 
, "Arumana - Th~lea geniculata L. var. pubescens, que é 
arvore ornamental, de nzoma comestível, assado . Quando 0 pre
param com a tapioca equivale ao "arrow-rooºt". 
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As folhas sio boa forragem e também as da T. geniculata 
L., esta chamada Arumarana-miri ou Caraparu em Marajó, no 
Estado do Pará. 

"Arumi-ua~u - T. obliquus (Rudge) Kern., do babeo 
Ucaiáli ou ltarumá L.g." 

Paul Le Cointe nao se estende em enumera9io tao minu
. · ciosa, e ao referir a Arumarana indicou: "As bastes servem 

para f azer trechas." 

ABELHA JANDAÍRA: E, considerável a importancia do mel entre os 
indígenas brasileiros, quer os do Norte, quer os do Centro e os 
do Sul do País. 

Por isso, ~ntes de urna "civiliza9ao lacustre" e urna "civili
za9áo do couro" houve urna "civilization du miel", como muito 
acertadamente a descreveu J. Vellard. 

. e esta típicamente aborígine, . com o aproveitamento nao 
apenas do mel como alimento, mas da cera. . . e d~ peda9os 
de colmeias, postos nas fogueiras, pára afugentar as pragas, os 
mosquitos e os piuns, bem como os espíritos malignos. 

Além disso, as abelheiras despojadas do precioso mel, to
rnavam as crias, para as saborearem ou para iscar anz6is ou 
f azer cevas, em enseadas propícias dos rios, onde fervilhavam 
peixes, em compactos cardumes. 

· Adolpho Ducke, antes de, sob a influencia dinamizadora 
de Hüber, se entregar aos estudos botanicos, escreveu u'a mo
nografía sobre os Himenópteros brasileiros, pendo-nos em con
tato com aquelas abelhas silvestres, aparentemente frágeis, mas 
tao diligentes e tao caprichosas como as que melhor o sejam, 
no fabrico de urn mel especialíssimo de sabor delicioso, de per
fume suavíssimo, de maravilhosas propriedades nutritivas. 

A jandaíra é, segundo Ihering, "urna abelha social, a M eli
pona interrupta, assim chamada no Norte (Pará e Amazonas), 
cujo ninho freqüentemente se ve instalado ao pé das casas, aco
modado a qualquer caixa. A abelha, que mede 12 mm de com
primen to, é de cor preta, listrada de amarelo sobre o abdomen, 
a moda da manda9aia com· a qual se parece bastante. O mel é 
excelente".· 

. A lenda aqui narrada, lhe exalta o trabalho esmeradíssimo 
e o seu resultado - o mel. 
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Com milho e mel os índios f abricavam um vinho que, post o 
a fermentar, lhes tonificava o cora9ao e lhes a9ulava os instintos. 

Compreende-se daí, por que o homem da lenda a escolheu 
para mulher e por que a velha nao lhe compreendeu as virtudes 
domésticas, senao o feiti90 do seu trabalho. 

O estudo de Nordenskiold, L' Apiculture lndienne, a respeito 
da civilizariio do mel, é dos mais completos que conhecemos e 
foi publicado no número XXI, do Journal de la Societé des 
Américanistes - Paris. 

LAGARTIXA: A um herpetólogo como Raymond L. Ditmars é 
que devemos recorrer, se pouco soubermos desse lacertíleo e de 
outros mais, pois só aos gokkonidae, por exemplo, dedicou 
observa9óes de grande agudeza científica. 

A lagartixa que aparece na "Estória do Homem que se casou 
com urna abelha e depois com urna Guariba", pertence aquela 
zoologia de Monstros e Mostrengos, que Afonso E. Taunay 
escreveu no Brasil, e Anibal Cardoso e Jorge Luís Borges escre
veram na Argentina. 

Mas R. Von lhering diz da lagartixa que a sua "denomina-
9áo abran ge diversas espécies de lacertíleos, de várias f amília'i 
porém, especialmente as das famílias dos lguanídeos (a qua! 
também pertencem o grande "Camaleao" e os "Papa-ventos"), 
bem como espécies menores da família de que, entre outras, faz 
parte o "Teiú". Nao há caráter certo que os defina e parece 
que o termo é tomado geralmente na acep9ao de "lagarto pe
queno". Há contudo urna Iagartixa especial: a da fam. Gecko
nidae. Hemidactylus mabuia, que atinge o máximo de 15 a 
17 mm de comprimento: a cor é terrosa, com numerosos fei
xes transversais, as vezes um tanto .apagados. É muito comum 
e conhecida, principalmente nas regióes quentes do litoral e aí, 
a noite, vem passear pelas paredes das casas, a . cata de insetos. 
Sua pátria é a África, de onde nos veio nos navios negreiros. 

Há, além desta, algumas espécies indígenas da mesma fa
mília, caracterizadas pelos dilatados dedos e providos, em baixo, 
de laminas transversais, dispositivo esse que lhes permite correr 
pelas pedreiras e subir pelas paredes. O ovo, minúsculo, é quase 
redondo. No Estado do Pará essa lagartixa é conhecida pelo 
nome portugues "Osga". 
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A lagartixa, criada pela imagina9ao do índio, morava numa 
sumaumeira, e, ao longo do tronco desta, os seus movimentos 
eram os de dan9a . A "Dan9a da Lagartixa" deveria reprodu·· 
zir-lhe os rastejos incoerentes e fantásticos. 

Alfredo da Mata díz que a lagartixa é "um lacertíleo cras
silungo da família Geckonidae, de pequeno tamanho, vida no
turna predominante e inimigo de insetos, que admiravelmente 
persegue e come. ~ a H emidacty/is mabuia, tendo ~os cinco 
dedos pequeninas !amelas transversais com a fun9áo de ventosas; 
a lhe permitirem correrias nas paredes, tetos, forros. Osga". 

Dragoes, da cosmogonía chines~, deveriam ter sido tími • 
das lagartixas que a imagina9ao popular . transformou em 
monstros. 

J AMARU: f:, segundo Alfredo da Mata, um "cipó da família 
Cucurbitáceas, originário das Molucas, e cultivado no Brasil. 
Lagenaria vulgaris Ser. · ~ 

"Os grandes frutos despolpados sao as conhecidas caba9as, 
ou jamarus, podendo conter até oito Ütros d'água. (Amazonia). 
Caba9a, a servir de balde, depósito de cruera." 

O jamaru é um objeto, como a cumbuca da ergologia in
dígena que se estendeu até o caboclo, e, além dele, até o civili
zado. Serve de recipiente, depois de seco, utilizando-o o seringuei
ro, muitas vezes, para o transporte do látex. 

A fim de poupar a chuva o fumo e o fósforo, o pescador 
nele os guarda sob o banco da canoa. E, quando imprestáveis, 
os jámarus servem de vasos para plantas. 

Na casca dessas vasilhas se abrem, a canivete ou pon ta de 
faca, como nas cuias, nomes e desenhos, alguns bem pitorescos 
e expressivos, representando animais e indivíduos mitológicos. 

RATo-CuRI: Rato do mato, de pelagem vermelha, como o cun, 
que é urna argila avermelhada, segundo Alfredo da Mata. 

Nunca vimos nenhum exemplar desse roedor indígena, que 
a imagina9ao do narrador incorporou a a9ao dos personagens 
amigos, auxiliares do infeliz marido da Guariba. 

DARUANAS f: um cesto, tecido de palha de palmeira buriti com 
a forma de um jabuti, servindo para guardar e transportar fru
tos, sementes, e mesmo pequenos peixes, etc. (Lam. 2 fig. 8 1) , . 
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Tran~ados de palha, tem sempre, entre os indígenas, a for
ma, e, bem assim, o nome de animais reais ou fantásticos, es
tando relacionados com a9oes ou personagens lendárias. 

AINHÉM: Cordao de fibra da palmeira tucum ou da palmeira bu
riti, com fun~ao identica a de um calendário, devendo sua 
origem ligar-se a dos quipos dos povos do altiplano andino. 
Dele se serve o índio para marcar os dias de festas, de liba
~óes de . caxiri, etc. 

No meio de urna das nossas viagens ao alto rio Cotingo, 
vimos o tuxaua Amíando, numa das malocas da Serra do Ma
rari, trocar um ainhém com outro tuxaua. 

Notamos que nesse cordao os n6s estao, convencionalmente, 
de tal maneira espa~ados que, por eles, é dado saber-se em que 
dias haverá caxiri, por exemplo, na casa de fulano, e em que 
dias o mnigo · retribuirá as liba9óes fartas e ritualísticas de 

t caxiri. 
Os nós do ainhém de quem of e rece o caxiri sao iguais aos 

daquele dado a quem . o retribuirá, mas, simultaneamente, cada 
anfitriao deverá desfazer, todos os dias, um n6 correspondente 
ao do seu ainhém, até o dia ou dias em que voltarao a encon
trar-se e a beber ambos, sozinhos - o que é raro - ou cole· 
tivamente. 

Estudiosos e intérpretes desses aspectos ergol6gicos, entre 
os indígenas sul-americanos, fazem remontar o uso de quipos 
a tempos imemoriais e os relacionam com idades e personagens 
históricas de civiliza~óes de outros continent~s. 

Nos hieróglifos egípcios está representada a corda de nós, 
com fun~ao mnemónica. 

Heródoto, por exemplo, citado tantas vezes, por vários 
desses pesquisado res, no século V A. C., ref ere em sua História 
(tradu9ao de Ricci) que "o monarca persa entregou aos jónicos 
urna corda com nós, indicando cada nó os dias que deviam 
esperá-los sem dcsfazer a ponte de barcos estendidos sobre o 
Istro; todos os dias deviam desmanchar um dos nós, e, se afina! 
nao houvesse regressado, poderiam retornar a sua pátria''. 

' Armando Schevel esclarece, além desses aspectos, que "o 
sistema de quipos se encontra empregado por numerosíssimos 
povos, nao só da América, mas das ilhas do Pacífico". 
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"En1bora seja conhecida a tradi9ao de que o Inca Tupac
Ypanque teria introduzido o uso do quipo no Tahuantisuyo, 
nao é ele patrimonio da cultura incaica". 

Laro Hoyolos, que foi Diretor do Museu Lara Herrera, do 
Peru, chamou a aten9ao dos estudiosos para um vaso mochica 
com uns homens correndo, que levavam as maos urna espécie 
de corda de nós. Deveriam ver chaskis ou estafetas da admi
nistra9áo pública do Império Incaico. 

Achamos, como Garcilaso em rela9ao aos quipos incaicos; 
que ele "es mas que todo un instrumento numeral estadístico y 
n1nemotécnico". Em Mythen und Legenden Koch Grünberg 
também se refere ao ainhém, numa das proezas de Macunaíma. 

Assim, os ainhéns da província etnográfica do Território 
Federal de Roraima; mas a corda de fibra de buriti, onde ~ao 
fcitos os nós, nao é pintada. "Demais, (veja-se Lockes), nos 
quipos as cores indicariam substancias (amarelo-ouro; branco
prata); a conven~ao dos obj~tos que representariam se basearia 
na ordem de sua importancia, (armas: l.º lan9a, 2.0 dardos, 
etc. ; idade do mais velho ao mais jovem, etc.); além disso, as 
cordinhas laterais, ou secundárias indicariam variantes do tema 
principal apresentado, por exemplo, se se trata de um censo 
da popula9ao: qualidade civil dos nomeados". 

O ainhém dos indígenas do· referido Território nao tem 
essa complexidade, e só a pÓderia ter sob a dependencia de co
nhecimentos de aritmética e contabilidade; e é sabido que a 
maioria dos nossos índios contam apenas utilizando-se dos dedos 
<las maos e dos pés, sem se aventurarem aqueie jogo de núme
ros requeridos nas quatro operai;óes fundamentais. 

Em scu estudo M nemonic and Recording Devices, 
Wendell C. Bcnnet nao trata do ainhém: (ver Vol. V -
lfandbook of Etlznology). 

Da importancia e do uso tradicional do ainhém, entre os 
indígenas amazónicos, gra9as a Joao Ribeiro Mendes, no estudo
síntese que dedicou ao Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, como 
geógrafo, encontramos um episódio sobremaneira interessante, 
tomado a "Men1ória da terra que serve de limites ao Srasil pelos 
lados das Guianas e do Rio ·Branca que dele veni ao Rio Negro". 

Ei-lo: 
"Perguntando o Sr. Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira a um 

índio morador do Rio Branco quantos rios se misturavam na sua 
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corrente o índio para o satisfazer foi formando com urna pia9ava 

0 tronco principal daquele rio, e a um e outro lado, ia deixando 
tantos e tao propiciados filamentos quantos sao os rios que nele 
deságuam. Em cada filamento dava um ou mais nós, conforme 

0 número das povoa9óes que neles se encontrava; e <leste modo 
lhe figurou o rio Branco, e todos os seus confluentes. 

"O Dr. Alexandre ajuntou-lhe por escrito os nomes com 
que o índio expticou esta carta geográfica de urna nova forma". 

É evidente que, nao tendo ªº alcance fibras das palrneiras, 
empregadas na confec9ao dos seus ainhéns, recorreu o índio as 
fibras da palrneira pia9ava, o que foi, incontestavelmente, um 
feliz expediente. 

TIPÓIA: É entre os indígenas urna pe9a de algodao cru ou de pal ha, 
com urn tran9ado caprichoso e resistente, variando de cornpri
mento e de largura, simples ou com urna riqueza extraordiná
ria de desenhos, para carregar urna crian9a, geralrnente, ou para 
descansar urn bra90 partido ou mao ferida, e que corresponde 
a defini9ao do dicionarista. 

Algurnas tipóias sao pintadas com tintas vegetais, e muitos 
dos seus desenhos sao .tao variados quanto artísticos. O vocá
bulo é tupi. 

TARUBAI: É um vocábulo uapixana, significando capanga, auxiliar, 
e, tarnbérn, sirnplesmente, o que serve bebidas - o escan9áo. 

Qu10ARU: É também um vocábulo uapixana, querendo dizer, real
mente, ma9a, arma, pequena, fácil de ernpunhar, de madeira 
pesada, formato típico, com gumes na parte mais larga. Na 
empunhadeira há revestirnento de algodao cru, para que a arma 
nao escorregue entre os dedos. 

:E. urna arma usada, também, pelo Cainharné, personagem 
mitológico, trai9oeiro, astuto e perverso. 

PIRIPIIUOCA ou PlUPRIOCA: Diz Le Cointe que é urna raiz aromá
tica, para perfumar a roupa, sendo o pó também usado no ca

- belo. Escreve: "Piripirioca, Killingia" · E esclarece mais: "O 
cozimento da raiz é febrífugo ( em banhos) ". 

O uso dessa raiz, - que chega a constituir praga em certos 
lugares da Amazonia, como nas ruas de S. Paulo de- Oliven~a, 
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no Estado do Anrnzonas - está ligado a lenda da gente Manau 
"Piripirioca Iypirungaua", contada por Maximiano J. Roberto a 
Brandao do An1orim e divulgada por este na obra Lendas enz 
Nheengatu e Portugues (Rev. do Inst. Histórico e Geog. do 
Rio de Janeiro.) 

Piri piri, filho de Sesi, perseguido pelas mo9as M anau, é ·me
tamorfoseado nessa raiz, de aroma enfeiti9ador. 

Por isso a piripirioca é considerada urna "pu~anga" (fei
ti90, amavio) prodigiosa. 

Roquette Pinto, o inesquecível . mestre de urna gera9ao de 
etnólogos e antropólogos brasileiros, achava que essa lenda é a 
mais bela dentre inúmeras outras do .folclore indígena. 

Em casas especializadas de Manaus, de Belém e Santarém, 
artesaos mesti~os e até mesmo estrangeiros confeccionam com 
e.ssa raiz cestas, cintos, ventarolas, etc. 

. ' 

CANCÁ: Informa Alfredo da Mata qu.e o nome científico desse 
pássaro é lbycter americanus Bodd e l. ater Vieill, tendo este 
preta e branca a parte basal da cauda, e aquele, preta a barriga 
e as coxas brancas. . 

Rodolf o Garcia nada diz da origem deste vocábulQ. E 
Ihering ensina que o vocábulo "canean" ou "canea" cabe as 
gralhas do Nordeste. 

"As duas sílabas do seu nome onamotopaico soam metáli
cas e o pássaro as repele freqüentemente". 

TucuPIPIXUNA: Ao "sumo que, segundo Alfredo da Mata, resulta 
da expressao, no tipiti, da massa da ~andioca descascada e ra
lada, chamam tucupi. Em repouso, deixa sedin1ento, que é fi
níssima e ótima tapioca. Esse líquido é entao decantac1o e 
exposto ao sol com sal, pimenta, albo, constituindo o "tucupi 
simples"; e, quando levado ao fogo e fervido, é chamado "tucupi 
cozido". 

"Excelente molho para carne de ca~a ou de pescado. Do 
tupi-guaraní, ticu sumo, pi. coisa crua, isto é, ao natural. É ainda 
tucu-pi-y coisa líquida que entontece, ou, quando nao houvc 
elimina9io completa, pelo sol, da toxicidade da mandioca. Api
mentado, quando há excesso de pimenta. Pixuna, quando 
reduzido o volume a metade sob a a9ao do. calor, o que torna -· 
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0 tucupi condimento excelente e muito apreciado. Amazonia". 
Stradelli diz: Tucupipixuna - "Tucupi preto. É o sumo 

da mandioca fresca apurada no fogo, até tomar consistencia e a 
cor do mel de cana, para o meu gosto é o rei dos molhos, tanto 
para ca9as, como para o peixe, devendo-se acrescentar que é 
aconselhado para a cura do beribéri, na dose de um cálice depois 
de cada refei9áo, e se lhe atribuem curas extraordinárias". 

Achamos que o tucupi-pixuna nem sempre se apresenta táo 
espesso, "lembrando o mel de cana", como o afirma Stradelli. 

A sua cor é realmente escura, daí o indígena dizer do sumo, 
que é pixuna - preto, negro. - e o sabor é ligeiramente 
adocicado. 

E lembra, pela cor escura e sabor adocicado, o choio dos 
' A 1aponeses. 

o· tucupi de cór amarela, leve, é mais apreciado pelos be
bedores de tacacá, a típica bebida das popula9óes da Amazonia. 

O tacacá, preparado com tucupipixuna, nao nos pareceu 
superior aquele. 

PARAUINIS: Nao encontramos indica9ao dessa tribo indígena nas 
obras sobre as Guianas, principalmente a brasileira, que con
sultamos. 

Nada consta, igualmente, na obra Os Indios do Brasil, vol. 
111, do Marechal Rondon, a que recorremos, e, tampouco, em 
Línguas e Culturas Indígenas, de Darcy Ribeiro. 

Mas quer-nos parecer - em face das qualidades esportivas 
de corredores que o narrador nos salientou - que talvez fossem 
os próprios Paravilhana ou Parauiana, cujas oss.adas nos foram 
mostradas, em 194 7, em locas da Serra de Marari. 

ALPERCATAS: Ainda vimos, em 1918, algumas dessas alpercatas de 
fibra de buriti, mas os índios logo as trocaram pelas de couro 
ou pelos, chamados perequetés dos vaqueiros nordestinos, traba
lbando nas f azendas rio-branquenses. 

ONc;AS TuRUTU ou URuRuTu: Todos os viajantes e exploradores, 
que percorreram as terras rio-branquenses, sempre se referiram 
a abundancia e variedade de on~as, habitando as serras, os bo-
queiroes e os ..campos. 
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Mas o Reverendo W. H. Brett, autor da obra Legends and 
Myths o/ the Aborigenes o/ Guiana, o faz de modo verdadeira
mente minucioso. 

Partindo da proverbial expressao indígena "Cada coisa tem 
a sua on9a" ( Everything has its tiger), característica do "estado 
de perigo em que vivem as criaturas neste mundo", o missioná
rio ingles afirma ter obtido de um índio aruaque, chamado 
Arrisan, o nome de todos os tigres ( on9as, diríamos nós) que 
vivem nas matas das Guianas. 

"Cada animal felino'', escreve, "exceto o gato doméstico, 
é urn. tigre. ARUA (pronunciada jaguar pelos espanhóis) é pala
vra Aruaque. Outras ra9as tem nomes diferentes para o mesmo 
animal. Os Uarau o chamam "tobi", os Caribe e Acauoios "cai
cusi", e assim por <liante". 

. Em urna nota de pé de página, na aludida obra, o Rev. 
Brett adianta mais: "A espécie chamada, por causa de seu grito, 
"uaracobbé" é o pássaro trombeteiro (jacamim, em alemao 
trumpet vogel, perguntamos nós?) . Muitos índios acreditam em 
sua existencia. Eu nunca vi um desses tigres ( on~as) , nem me 
encontrei com alguém que tivesse visto. Dos seus supostos há
bitos contam-se curiosas história_s. Arrian, que era um hábil ca-
9ador e gostava de contar histórias de seres selvagens que teria 
morto, de bom grado daria as informa9óes solicitadas. Assim, 
sentando-se num banco indígena, sob o frescor do teto de sua 
casa aberta, onde eu parara por causa do calor do meio-dia, co
me9ou a f alar de todas as espécies de "arua" que conhecia. Co
me9ando pelo grande jaguar manchado, como o "arua" por exce
lencia, falou do formidável "carimetu arua,,, ou tigre preto; o 
"cuiarra-arua-te', ou tigre veado, que é a "puma ou cougar"; o 
"abuia-arua-te'', ou tigre das moitas, que é o ocelote grande (ja
guatirica?); e o "laba-aruate", que captura a paca ou porco
d'água. O "corií-arua-te'', tigre rato, fechava a lista desses feli
nos, que eu vi e conheci nas matas da redondeza". 

E o reverendo imprimiu mais interesse a essa enumera9ao, 
escrevendo: "Os pássaros e peixes, de acordo com a sua expla
na9ao, tinham cada qual o seu tigre, ou destruidor; mesmo a 
mais gigantesca serpente, de quem outras criaturas fogem, tinha · 
o seu "tigre" no hornero, cujo poder de destrui9ao é o maior de 
todos." 
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Na lista do índio Arrían, dada ao Reverendo, náo aparece, 
entretanto, a on\:a denominada TURUTU, personagem mítico da 
lenda que ora narramos. 

Para Martius, as on\:aS se caractcrizam pela "magnitudo 
et audacia formidabilis". 

Alípio de Miranda Ribeiro afirmou que "sao 24 as 
espécies de carnívoros, distribuídas por 14 generos, existen
tes no Brasil". ( ... ) "O maior e mais forte é a conhecida 
on\:a, representante brasileira da pantera africana, com a qual 
tanto se parece que até os preparadores se servem, indiferente
mente, do cranio de urna ou de outra nas montagens. Entretan
to, a on\:a é maior e mais f orte que a pantera, a pesar de menos 
feroz, só atacando o homem excepcionalmente. Ao seu lado 3. 

"Puma", a "Su\:uarana" ( on\:a cor de veado), corresponde ao 
caracal da 1ndia e da África. O "Puma", ainda mais raramente 
que a on\:a, atac~ o homem. Contudo sao muito nocivos, pelos 
prejuízos que nos dao ao gado. Dotada de grande for9a, a ºº\:ª 
mata e carrega um novilho de dois anos, e mesmo um touro, se 
for apanhado de surpresa, permitindo que ela salte ~obre as es: 
páduas e consiga . passar-lhe as garras aduncas ao f oc1nho, estar a 
irremediavelmente perdido. Tal é, aliás, o processo usado por 
ambos aqueles gatos; por urna tor~ao apropriada deslocam o cra
nio de sua articula9ao cervical, o que, produzindo o estrangula
mento do bulbo, dá com a vítima em terra como a mais inerte 
das massas. Enquanto tremem ainda os músculos do abatido boi, 
rasga-lhe a on\:a o pesco~o, apanha-lhe a carótida e bebe-lhe 
gulosamente o sangue; saciada cobre com f olhagem os restos 
e vai dormir a sesta, a pouca distancia." 

Ihering, escrevendo acerca da on9a "Felis on~a'', t~mbém 
nos ensina: "Os ca~adores distinguem ainda duas variantes: 

- "Cagu9u" que é pouco menor, de cabe~a mais grossa e manchas 
do corpo menores e mais numerosas; a "On~a preta" é de colo
rido escuro, quase preto, onde dificilmente se des;acam ~s con

. tornos das rosetas. Estas variantes, contudo, o zoologo nao con
segue fixar nem como subespécies." 

"A on~a", diz ainda, "tem todos os predicados para dominar 
e de fato, impera no sertáo. Trepa em árvores com a mesma 
f~cilidade com que atravessa os maiores ríos; nao há quem a 
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iguale nos saltos em altura e em distancia e a tudo isto alia urna 
sagacidade e habilidade de emérita ca~adora". 

Angel Cabrera, chefe do Departamento de Paleontologia, do 
Museu do Prata, escreveu um excelente estudo sobre Los yagua
res vivientes y extinguidos, com mensura~oes que nos revelam a 
que ~amanho atingem os felinos na América do Sul, principal
mente na regiáo limítrofe entre Brasil, Parafuai e Argentina, 
pois examinou inúmeros esqueletos desses animais, existentes río 
referido Museu e que ali foram ter, provenientes de Mato Grosso. 

FAZENDA NOVA HAMBURGo: Propriedade de Homero Cruz, um dos 
nossos companheiros de viagens, nos .idos de 1918/ 1919; essa 
fazenda está situada em terras do rio Surumu, na vizinhan9a da 
Serra Miangue ou Miá, como ouvimos pronunciar. Um igarapé 
ali tem o nome de Mia, também. 

. -
SERRA-oo-OuTRo-MuNoo: Todas as serr.as tem genios protetores e 

génios maléficos, pajés poderosíssimos e terríveis "encantados", 
como os tem o fundo das . águas e os abismos da terra. Numa 
nascem as doen~as: a diarréia, o sarampo, o catarro; noutra 
nascem os piuns que se levantam como rolos de fuma~a e se 
espalham pelos campos e baixas. Na Serra do Miangue ou Miá 
se encontra "a pedra que dá fogo" e numa de suas furnas ou 
locas há grandes depósitos de guano ali amontoado pelos mor
cegos, com espécies responsáveis pela dissemina9áo do vírus da 
raiva. };: por isso que ali existiu um frondoso cajueiro, cu jo tron
co tinha tamanho diametro que só quatro homens o podiam abar
car. Urna dessas serras era denominada SERRA-DO-OUTRO-MUNDO, 
da orografía fantástica que as len das revelam. A estória da 
VELHA QUE CHORA se passou no bojo dessa Serra. 

E isso é perf eitamente explicável, porque, segundo Koch 
Grünberg, a imagina~áo indígena admite dois mundos e mais: 
o "ober" superior e o "unter" inferior. 

PIAt;;OcA: Ja9aná ou Ia9aná: Urna pequena ave, graciosa, da famí
lia Rallidae, em bandos numerosos e aos gritos, voa e saJtita 
sobre os largos charoes da Vitória Régia. No Baixo-Amazonas 
e no Pará todos a conhecem pelo nome de Ia~aná, mas no rio 
Solimoes a chamam de Pia~oca, é o que nos' informa Stradelli. 
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Jhering diz dessa ave, grande comedora de insetos, princi
palmente de gafanhotos, que é da família dos Parridae, P~rra 
¡acana é urna das aves "mais comuns nos a~udes e nos bre1os; 
com seus dedos alongados ainda por meio de unhas compridas 
e direitas, ela facilmente corre sobre a vegeta~ao aquática, onde 
outros pedestres plumados afundariam. A cor geral é castanha, 
destacando-se as remiges da mao pelo colorido verde-claro; no 
encontro das asas salienta-se urna forte espora amarela. A ca
be~a, 0 pesco~o, e o lado inferior sao pre tos. O bico é amare lo 
e expande-se na fronte em urna sorte de escudo. Vivendo sem
pre na regiao de brejo, aí também choca seus quatro ovos cor 
de barro, com numerosas linhas pretas, que se entrela~am. Nao 
lhes prepara ninho, nem mesmo urna simples cama; ao céu aber
to os deita sobre .as plantas aquáticas, quase em contato com a 
água. Parece incrível que urna ave relaxada e simplória consi
ga, da mesma forma como as mais cuidadosas e astutas, manter 
sua ra~a proliferando, apesar de todos os perigos, os persegui

dores e as próprias enchentes, que de um momento a outro, 
podem deitar a perder tais ninhadas." 

~ ave de grande vivacidade e o seu grito metálico menos 
agudo e ecoante que o dos téu-téus, alarma os demais seres, 
contra os ca~adores e pescadores que, na Amazónia, se aven-

turam pelos lagos. 

Ihering adianta mais que a J a~aná "em ·lugares apropriados 
a sua multiplica~áo, podem se encontrar em bandos de cente
nas" e que, no entanto, fazem de forma "a se poder distinguir 
as várias famílias, chefiadas pelos respectivos progenitores". 

TÉu-TÉu: No Rio Grande do Sul, em redor das estancias ou nas 
coxilhas essa ave tem urna fun~ao, verdadeiramente, de senti-' . 
neta, tanto durante o dia con10 a noite. E esse costume também 
se verifica nos campos marajoaras e nas campinas rio-branquen
ses. Ihering diz que se trata da Belonopterus cayenensis, mas 
na Amazonia há urna espécie afim: o Oedic/me1nus bistriatus ou 
téu-téu da savana, sem penacho. 
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O poeta norte-rio-grandense Jorge Fernandes fixou as ativi
dades do téu-téu num poema que assim come~a: 

Téu-téu canela fina .. . 
Sentinela dos campos . . . 

MANDI: Ihering ensina que 1nandi é "um nome genérico, que abran
ge a rnaior parte das espécies pequenas e médias da família 
PIMELODIDEOS, que tenham tres ferróes rijos, agu9ad.os e em 
geral serrilhados. Poucos sao os nomes compostos que tenham 
valor específico ou que sejam aplicados a pequenos grupos, tais 
como os seguintes: MANDI-CHORÁO - Restringe-se as espécies do 
Genero Pimelodella, em geral de pequeno porte, até meio palmo 
de comprimento e que ao serem agarrados, fazem ouvir 'ruído 
característico, semelhante ao choro, como o lembra o nome vul-

. gar . Entre os entendidos, este peixinho só tem valor como isca 
ou quando aproveitado para fazer cuscuz. Apesar de pequeno, 
é, porém, temido, porque a ferroada que dá com o raio ósseo 
das nadadeiras peitorais e dorsal é muito doída e a ferida arruína 
freqüentemente; a dor aguda persiste durante horas. Poi co1n 
urna espécie deste genero Pimelodella lateristriga que consegui
mos, juntamente com o Dr. Pedro de Azevedo, realizar pela 
primeira vez em S. Paulo a fecunda\:ªº artificial de óvulos, 
depois de aplicada a inje~ao de hipófise. A evolu9ao dos óvulos 
realiza-se em algumas horas. MANDI-GUA~U - Pim'elodus do 
Rio S. Francisco muito semelhante ao MANDI-JUDA, porém um 
tanto rnaior, pois atinge a 4-5 quilos de peso; também sua orna- . 
menta9ao de pintas pretas é diferente, por serem as manchinhas 
bem rnen~r.es e mais abundantes . A carne é um tanto mais 
grosseira, e, além disto, esta espécie nao se r.ecomenda a pis
cicultura, por ser este mandí essencialmente carnívoro, como 
os surubins. MANDI-JUBA ou MANDI-AMARELO, MANDIÚ ou 
MANDI-PINTAOO e no Rio Grande do Sul (nos ríos em que nao 
existe o grande surubim pintado) simplesmente PINTADO. ~ o 
peixe de couro bem conhecido em quase todo o Brasil . Pimelo
dus clarias, semelhante aos demais mandis, porém caracterizado 
por várias séries de manchas escuras, arredondadas, sobre os . 
flancos. Com semelhante desenho há apenas urna espécie com 
que poderia ser confundida, o MANDI-GUA~u, do rio Sao Francis
co, cu jo desenho de pintas é, porém, diferente. O MANDI-JUBA 
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atinge, conforme as águas em que vive, 30/ 40 e mesmo 50 cn1 
de comprimento, com peso que vai até 2 e 1/2 quilos . A carne 
é bem saborosa, ainda que um pouco flácida; preparada como 
ensopado é, para muitos apreciadores, o mais saboroso dos pei
xes d'água doce, acompanhando este prato o clássico pirao". 

lhering ainda se alonga noutras informa9óes, mas as que 
aqui transcrevemos bastam para caracterizar urna espécie ictio
lógica de inconteste importancia para a vida nao só da gente da 
Amazonia mas de outras regióes do Brasil. 

Henry W. Fowler também enumera representantes dessa<> 
espécics, cmbora com determina9óes muitas vezes diversas das 
que nos oferece Ihering, tanto no genero Pinzelodella, como no 
genero Phnelodus e no genero Rhamdia. 

M uTUM: Ensina-nos. Rodolfo Garcia que este é o nome genérico 
. das aves da família CRACÍDEOS. 

E Ermanno Stradelli, que grafa o vocábulo a maneira nheen
gatu, isto é, mytu, nos enumera os seguintes mutuns: Mytu ou 
Mytuni "Ave <;lo tamanho de um peru, tQda preta, o ventre 
branco e o bico vermelho-alaranjado. Crax rubirostris; My
tua9u - "Ave maior que a anterior, com que aliás muito s~ 
parece, com a diferen9a de ter o ventre (de cor semelhante a 
do leao) leonato e a ponta da cauda branca". Mutum grande, 
mutum cavalo. Crax globulosa; Mytu-pinima. Mutum pintado, 
ave que tem o porte geral das antecedentes, mas se distingue 
pelo bico que é amarelo e menor. Crax discors; Mytu puran
ga - Mutum bonito. A ve de porte igual ao das antecedentes, 
negro-azul-ferrete, com o abdomen, o uropígio e as extremida
des das retrizes brancas. Crax alector". 

R. Von lhering, discordando da origem que Stradelli dá ao 
vocábulo Mytum, o diz de origem Manau, e nos presta estas in
forma9oes interessantes: 

"Pelo tamanho e vulto, os mutuns sao, sem dúvida, os re
presentantes mais importantes da família Cracídeos; como seus 
parentes (os jacus, aracuas e cojubins) levam vida arbórea e 
poucas vezes descero ao chao, aliás a conforma9áo dos pés, corr1 
o dedo posterior articulado na mesma altura dos tres dedos ante
riores, · indica tal modo de vida. Considerados como ca9a, os 
. mutuns corpulentos e saborosos, de carne branca e porta1_1to em 
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tudo comparáveis ao peru doméstico, sao, na Amazonia do Sul, 
a mais valiosa presa, entre toda a ca9a de pena". 

A sua cria9áo em cativeiro f oi tentada, ao que se sabe, na 
Holanda. 

Os ca9adores indígenas e os civilizados, do mesmo modo, 
nao costumam dar a seus caes o encontro (como é chamado o 
ponto de articula9ao do úmero - na asa das aves - com 0 rá
dio e o cúbito)' porque, comendo-o, estes ficam invariavelmentc 
loucos ou com rabugem, que é urna doen9a de caes. 

Tanto quanto nos foi dado observar parece que num dos 
ganglios da regiáo do encontro, se Jixa certa substancia tóxica 
peculiar as sementes de urna leguminosa papilionácea, que lhes 
entra na aliment~19ao. Trata-se, talvez, de sementes de M a
cuná, denomina~ao, na Amazonia, de diversos vegetais tóxicos. 

Tufos das penas e da crista do mutum sao usados, encastoa
dos em ouro, no pesc090 das crian9as e das mulheres, como 
adorno e feiti90. Um cla ·eta tribo Cauaiua-Parintintim do rio 
Madeira, no Estado do Amazonas, se chama Mitu ou 'Mutum; 
outro clá, da mesma tribo, que apontamos, se chama Japu; e 
outro Quandu ou Gaviáo. 

COROTICÓS: No vol. II de Voni Roraima Zu1n Orinoco, intitulado 
Mythen u,,n~ Legenden,. encontramos com esse nome um perso
nagem m1hco: a Coru1~, cunhado do Pato, ambos rivais em 
atividades de ro9as. Coroticó nao é nome de um herói de na
tureza humana, mas, sim, de natureza animal, com a proprieda
de, entretanto, de agir como um ser humano. O nome do seu 
cunhado é MAI'UAG. 

Na Ienda que recolhemos da boca de Pedro, tuxaua de urna 
maloca de índios Arecuná, pouco distante da Vista Geral na 
:egiáo do médio ~otingo, COROTICÓ é urna Coruja, mas sua ~9ao 
e a de um pregu19oso, que trabalha pouco e dorme muito du· 
rante o dia, e trabalha muito a noite. Porque Pacalamoca ~ vai 
surpreender em pleno vóo, numa noite de luar, para atender a 
w:1ª. recomenda9áo do pajé da sua tribo e ignora as suas for9as 
mag1cas. 

Em Ornithologie Brésilienne, Decourtilz descreve urna ave 
not~rna, da família "Strigideos" a Strix perlata, que nao é outra 
~,:~ao ,,ª ,~ossa Suind~ra. ou Rasga-Mortalha, com o seu grito 
a1gre , sonore et desagreable" . 

' 
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Rodolpho Von lhering informa que a determina~áo cientí
fica da Suindara é Strix flamniea perlara e a descreve assim: "O 
corpo mede 35 cm. A cor é cinzento-amarela nas costas, com 
salpicos brancos e pretos; a grande regiáo ocular, branca, é mar
geada por urna linha escura; o lado ventral é branco, salpicado 
de preto. Vive nas regióes de campo ... ,, 

E isso é o bastante para que se conhe9a essa ave que é en
contrada nos campos rio-branquenses, tendo atividades noturnas, 
razáo por que, como ao caboclo da Amazonia ·que se dedica a 
pesca ou atua em f aina .de remador, di as e di as, numa embarca-
9áo, a apontem inexplicavelmente como pregui9osa. 

Em Parintins, Estado do Amazonas, recolhemos urna lenda 
que nao incluímos neste trabalho porque nos faltam algumas in
forma9óes sobre se a sua procedencia é mundurucu ou tu
pinambá. 

Ncssa lenda, o herói partira para a guerra, e, ao voltar a 
sua n1aloca, nao encontra senáo o velho sogro (pajé da tribo) 
que o informa de haver a filha se tran·sformado numa coruja, 
de plumagem alvíssima, e passado a morar entre os galhos da 
árvore muiratinga, a mais alta árvore existente a beira do Lago 
da Aninga. Entao o herói se transforma num pequeno roedor, 
do tamanho de urna paca, que, todas as noites de luar, fica ro
deando a muiratinga, enquanto a coruja canta tristemente. 

A muiratinga é árvore da família das Moráceas, denominada 
Ollnedio-Perebea sclerophylla Ducke, bastante conbecida pela 
apresenta9ao de galhos caducos, em forma de falo, e a abundan
cia do látex, de valor medicinal, utilizado no tratamento da go
norréia pela gente do Amazonas. A pedido do Prof. Dr. Henry 
Wassén - Curator do Departamento da América, do Museu de 
Gothenburg, na Suécia - obtivemos do Dr. Djalma Batista, 
Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, gra9as 
ao botanico Williams Rodrigues, alguns quilos das semen
tes dessa árvore a fim de que o Prof. Bo Holmsted, do Swedish 
Medica/ Research Council, em Estocolmo, pudesse prosseguir. 
nos Laboratórios do Karolinska lnstituet, pesquisas de sumo in
teresse para a f armacologia moderna. 
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ÁREA CULTURAL NORTE-AMAZÓNICA: Estado do Amazonas-
V~le do Rio Negro. As conven~óes, ao lado esquerdo e de cima para 
b.a1xo, como num mapa de Koch Grünberg, apontam as tribos Maqui
ntare, no vale do Ormoco, Macu, no rio Aiari, Xiriana, na vizinhan~a 
da s_erra Parima, º. domínio da família Jingüística Aruaque, no vale 
do no. J;legro, as, c1dades de Barcelos e Sáo Gabriel, e os povoados 

Manua, Bararua, Thomar e Si.lo Felipe ou I~ana, no mesmo vale. 

Aspectos 
Físicos 

De um av1ao que· sobrevoasse nossas fron
teiras com a Venezuela e a Colombia, en
tre os cerros Cucuí e Caparro, teríamos urna 
visao panoramica nao só da bacía do rio Ne
gro e · seus afluentes, da impo.rtancia do 
Uaupés, I<;ana e. Branco, mas das suas flo

restas e outras forma<;6es vegetais, tao típicas · como as campina
ranas, enfim das suas possibilidadcs e dos seus claros demo
gráficos. 

Mas nós nao nos limitamos· a esse meio de transporte, fa
zendo-o, primeiro, no vapor Inca, de Manaus a Santa Isabel ou 
Tapurucuara, e, depois, nas lanchas de Gon<;alves & Irmaos, a 
Sao Gabriel, e nos motores dos Salesianos até nossas fronteiras 
com a Colon1bia e a Venezuela. 

Tivcmos, dt.:ss·~ modo, imp.ressóes diretas e demoradas, da 
fisiografia (relevo e cJima), da flora, da fauna e da gente dis
tribuída pela bacía do río Negro, cognotninado por Henry \\'al
ter Bates de noble st.ream e pela bacia do Uaupés, cognominado 
por Alfred Russel Wallacc o grande e desconheciiáo rio Uaupés. 

Pusemo-nos, depois, a reler as obras dos geólogos, como 
Antonio Teixeira Guerra e Aveli:no Inácio de Olivcira, dos geó
grafos como Pierre Gourou, Agnello Bittencourt, Lú.cio de Castro 
Soares, Boanerges Soares; dos botanicos do vulto de Richard 
Spruce, Alexandre Rodrigues Ferreira, Adolpho Ducke, Filip. 
Luetzbourg, Ricardo Fróis e Joao Mur~a, dos zoólogo~ como l\1-
fred Russel Wallace, dos etnólogos como Koch Grünberg e Curt 
Nimuendaju. 

183 



... 

Pierre .Gourou, por exemplo, mesmo scm ter percorrido a re
giao do alto rio Negro (como o nao fizc1 a1n Martius e Spix), em 
sua Observafóes Geográficas, assim se pronuncia sobre essa área 
geológica incluída na chamada· regiao da encosta guianense: 

''A montante de Moura, no rio Negro, as areias. e os arcni
tos dáo lugar ao granito fundamental, que forma u1na penepla
nície característica, urna das mais notáveis do mundo, nao so
mente pela tranqüilidade de seu relevo mas também por sua 
fraca altitude. É, na realidade, urna peneplanície reladonada ao 
nível atual dos rios, embora seja estabelecida sobre granitos an
tigos. e esteja fossilizada ao sul por sedimentos do início do 
priinário, o que confere a esta peneplanície urna idade antiga, 
do início do primário ou mesmo do arqueano. Sobre o nível 
geral destacara-se a1guns monadnocks, testemunhos, como a fa
mosa "rocha de Cucuí" (300 m). 

Os desníveis suaves, apresentados, ainda boje, pelos r ios, 
provam estar a peneplanície em concordancia com os níveis atuais 
dos ríos. 

Na confluencia do Cassiquiare (na Venezuela), o rio Negro, 
a 1.200 quilómetros de sua foz, está apenas a 65 metros de· alti
tude, isto é, somente a 40 metros acima de seu nível em fvla
naus. 265 quilómetros adiante, o Cassiquiare, ao deixar o Orc
noco, está numa altitude de 90 metros; por conseguinte, o. 
desnível numa distancia de 1.565 quilómetros nao ultrapassa 65 
metros, ou seja, 41,7m por quilómetro. 

Por outro lado, o caráter de peneplanície é confirmado pelas 
enormes extensóes inundadas durante a cheia 11a regiáo dq Cas
siquiare. Dezenas de milhares de quilómetros quadrados de pt>n~
planície sao recobcrtas pelas águas na esta~ao das chuvas na re
giao do Cassiquiare e do Desecho de Sao Miguel." 
· ' E, depois de formular diversas hipóteses, face "ao caráter 

senil da topografía onde o escoamento das águas é muito im
preciso," Pierre Gourou concluí: 

Esse caráter de peneplanície, fartamente confirmado por 
tu do o que f oi exposto acima, tem urna significa~ao im· 
portante para os solos e a economia. De fato, solos de penepla
nície sao, evidentemente, solos esgotados, particularmente quan
do se trata de urna peneplanície a cuja co.nstrm;ao serviam mais 
ou menos areias e arenitos eopaleozóicos e das areias e arenitos 
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terciários nao puderam doar a estas forma~oes a fertilidade que 
já lhes fazia falta em seu sítio original. ,.. . . , . 

''A pobreza dos terrenos da Amazonia terciana, que se ex-
prime nos solos superficiais, é a her~n~~ de u~ ~ongo pas~~d~: 
de um passado tao longo quanto a historia geolog1ca da reg1ao. 

Já Lúcio de Castro Soares, qtt !, naturalmente, teve um c0n
tato mais amplo com a regiao, nos tJÓe sob os olhos a descri~ao 
seguinte: 

"O peneplano do alto rio Negro está tao arrasado que. s~b 
o manto espesso e contínuo da floresta, par~ce ser a co~t1.nua~ao 
do baixo plato terciário ( comume.nte · co~hec1do Po.r plan1c1e an:a
zonica), já que a presenta a mesma alhtude media <leste, mu1to 
embora se destaquem muitos inselbergs cujas alturas geralmente 
ultrapassam 100 m, como os ~erros e pequen~s serras enc~n
tradas as n1argens do rio Uaupes (entre os qua1s o cerro Cu1u
bim) e do rio I~ana (cerro Tunuí, 300 m), bem como do a~to 
rio Negro (Serras Curicuiiari, 400 m; Uranari, 260 m e do 
Caranguejo, com mais de 100 ~)? ·em .cuja mar~e.m. esqu~~da 
acha-se a famosa pedra de Cucu1, imponente monolito gran1tico 
de flanc~s abruptos, de rocha nu~ e lisa, que se eleva a mais de 
300 m acima da peneplanície cristalina, coberta de floresta. Ou
tra eleva~ao isolada que aí aparece é o cerro Caparro (320 m) 
na fronteira Brasil-Colombia." 

Mas, sobre a origem, as atividades e a fisionomia do rio 
Negro, o Prof. Agnello Bittencourt nos ensina o seguinte: 

"Grande afluente da margem esquerda do Amazonas. Ten1 
suas or~gens nas alcantiladas regióes de .P~p~yan, na ~oló~bia, 
aos 2º aproximadamente de lat. N.,. a princ1p10 com a ~1;e.~ao E. 
e mais adiante para S., voltando a SE. Entra em terntono bra
sÚeiro passand~ em frente ao forte de Cucuí, aos 1° 13' 51" d~ 
lat. N: e 23º 39' 11 '' de long. O. do Rio de J aneiro. Corta 3 

linha equinocial. Sua foz é de cerca de quatro quilómetros de l~r
gura, está pouco abaixo da ilha de Marapatá e cerca de 01to 
milhas distante de Manaus. 

A parte sup.erior do rio é conhecida pelos nomes indíge
genas de Guiari ou Quiari, também Guiania. A cor negra das 
suas águas, porém, valeu-lhe a denomina~oo que possui, · desig-
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nados os trechos até Sta. Isabel e daí para cima, de baixo e alto 
rio Negro. Aquela colora~ao contrasta com a do Solim6es bar
rento e esbranqui~ado, formando, no torvelinho da confluencia, 
nódoas que dáo a esse peda~o um aspecto bem curioso. 

. _"P~r alguns quiló!11etro,s abaix<;> ainda se nota essa per
m1stao singular, que, af1nal, · e absorv1da e dominada pelas águas 
do Rio Mar. Agassiz acredita que aquela colora~áo seja devida 
a dissolu9ao de matérias resinosas." 

Também outro naturalista, como .Bates Richard Soruce 
adm!raria o contraste da cor de um e outro 'rio, bem como ~ 
placidez de lago de um, face a violencia de outro. Spruce ano
tou: "A mudan~a da água amarela do Amazonas para a negra 
~o rio Negro é mui perceptível e abrupta. Esta é negra como 
tinta, quanqo se a ve do alto, e as pedras e os paus parecem 
vermelhos no fundo; porém, quando se observa ela com óculos, 
tem uma suave cor ambarina, livre de tóda vaza." 

· ~~chard Spru~e, diante desse ~mbate desigual de águas 
tranquil~s e água~ 1mpetuosas, tao d1ssemelhantes na colora~ao, 
descobnu que o no Negro tinha urna individualidade dentro da
quela impressionadora . serenidade de rio domado. ' 

. O bar~o Ale.xa~der Von Humboldt, diante das águas do rio 
Onnoco, nao tena 1mpressoes menos mareantes que as recebi
das pelo botanico ingles. 

Prosseguindo, na sua descri~ao, o Prof. Agnello Bittencourt, 
ap6s nos afirmar que, dos 1.340 quilómetros do seu curso em 
território brasileiro (dao-lhe em geral a totalidade de 1.551 qui
lómetros) o rio Negro tem 83 quilómetros francamente nave
gáveis, nos mostra que, ao tempo das águas baixas - setembro, 
outubro e novembro - a cachoeira de Camanaus limita o "iti
nerário livre. Daí para cima surgem os obstáculos a cada ins
tante, fato que se repete em quase todos os scus afluentes até 
as cachoeiras . .E: que a hacia do rio Negro é bastante desigual, 
marcando essas cachoeiras pequenos, mas numerosos, degraus 
de terras altas que lhe circunscrevem os manadeiros." 
.. 5J mes~o autor, citando o Barao de Marajó, a propósito da 

d1v1sao do no Negro em quatro bacias, nos leva a recorrer a 
Martius ~ q~e, aliás, nao esteve no alto rió Negro), quando le
vanta a h1potese de que as mesmas resultariam de um sistema de 
lagos interiores, existentes outrora, ''que, só pelos seus afluentes, 
tomou a condi~áo de rio independente. '' 
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O mesmo autor do estudo que vimos citando nos ensiua 
mais o seguinte: "A largura do rio Negro é extremamente va
riável, chegando a ser vasta, na baía chamada Boiu~u, de n1ui
tos quilómetros logo acima de Manaus. se nao fossem as illias 
que ali existem, deixando ~s água~ passar .entre tantos c'.\nais, 
bem assim os igapós laterais, esse tn.cho do rio seria um conside
rá vel pélago, nao obstante as profundidades fora do talvegue. 
Mais além, volta a largura comum, de tres quilómetros para, d~ 
Sta. Isabel para cima, estreitar-se outra vez. Sua profundidade 
também é variável. Ao tempo do veráo, quando as águas mar
cam ainda meia vazante, o prumo assin 3 e meia a 6 bra
~as, até a foz do rio Demini. Entre arabitana e Cucuí há de 
2 a 5, quer nos trechos livres, quer nos ·esco os das cachoeiras. 
Há, todavia, lugares profundos, como em frente a Manaus, onde 
a sonda atinge a 40 bra9as. A corrente do .rio Negro é urna ex
pressao das irregularidades de seu leito. Nas partes largas veri
fica-se urna velocidade de meia milha por hora. Onde se estreit&, 
normalmente, aumenta para duas milhas. Nas passagens de ca
choeiras atinge a 5, 6 e mais, forma·ndo correnteza muito peri
gosa e quase invencível. O regime das águas difere do de outros 
tributários do Amazonas, da margem oposta, quanto a época 
em que se efetuam as enchentes .e vazantes e, mesmo na ex-: 
tensao do seu dilatado vale. Tudo depende do regime das chu\·as, 
da lentidáo da descida das águas, das nascentes a foz. 
. "V ariável de alguns dias, a vazante com~a em junho e i¡ai 

afé outubro ou novembro, quando, após urna parada de aJguns 
días, o rio vol ta a encher." 

Na morfologia 4o rio Negro - adiantamos nós - se ~ im
portante a comunica~ao entre· as suas águas e as do Solimoes, 
através de furos, paranás e igarapés, na sc~ao d·!nomiilada baixo 
rio Negro, principalmente Iogo depois da baía de Boiu~u, nao me
nos importante é a comunica~ao entre as bacias amazonica e a 
do Orinoco, ''feíta pelo já famoso canal de Cassiquiare, que une 
o rio Guainia ( denomina~ao venczuelana do rio Negro) ao O.ri
noco. ", como é salientado por Lúcio de Castro Soares, em seu 
estudo Hidrografia, inserto em Grande Regioo Norte, publica~ao 
do I.B .G .E. 

Recorrendo a autoridade dos estudos do geógrafo Francisco 
J aguatibe Gomes de Matos,. um dos · mais ilustres colaborad0res 
de Rondon, o mesmo autor, acima citado, re.fere o seguinte: 
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"Outras liga~oes entre estas duas bacias sao assinaladas por 
J aguaribe de Matos em sua "Carta Potamográfica Especial' da 
América do Sul" e que sao as seguintes: a) por um canal que 
une o Guaviare (afluente do Orinoco) ao Uaupés (tributári0 do 
Negro); b) por um miritizal (brejo), nascente comum do Guai
nia e do Irinida (hacia do Orinoco); e) pelo lago Macavacape, 
donde fluem o Cogorchito, afluente do Guainia e do rio Mé ou 
Desecho, que vai ter ao canal de Cassiquiare; d) por dois canais, 
um deles o de Maturucá, que interligam os rios Caaboris e Bariá~ 
que afluem, respectivamente, para o Negro e para o Cassiquiare. 
Estas quatro últimas liga~óes f~rmam a grande ilha Pedro IJ, 
cortada pela fronteira Brasil-Venezuela." 

Os viajantes que se aventuraram as nossas fronteiras C•Jm 
a Colombia, entre os rios Uaupés e I~ana, conhec~ram esse ara
nhol de comunica<;óes fluviais, e anotaram que, tanto ali como em 
tóda a hacia amazónica, os seus moradores sempre utilizanun, 
principalmente durante o período das enchentes, aqueles canais 
naturais e, além deles, urna rede de igarapés, de furos e atalhos, 
que os póem em fácil contato com moradores de outros sítios ou 
paragens, as mais distantes, apontadas, em geretl, como de aces
so difícil ou inatingível. 

Mas é impressionante que o Iendário dos povos, habit~n· 
do os nossos rios, como o Negro, o Uaupés, o Xié, o Papori e o 
Tiquié, registrem a origem ou forma~áo dos referidos canais 
ou caminhos líquidos de interliga~ao, periódica ou constante. 

A ess~ sistehla hidrográfico do Vale do Rio Negro, que, 
com seus afluentes e conflueni:~s é dos mais típicos da Amazonia 
Brasileira, devemos atribuir as legítimas características desse no
tencial de energía . criadora que Brunhes, entre outros geógrafos, 
reconheceu na Agua. 

Como for~a natural, a ela, tanto quanto ao solo e ao clima, 
é que <levemos a vegeta~áo da encosta guianense, com áreas tao 

• vastas, tao densas, tao impenetráveis, que viajantes alemaes as 
apontam nos seus mapas, com um sumaríssimo •1ocábulo apenJs : 

' unbekannte, - isto é, desconhecidas. 
Porque a Agua nao reflete apenas, dos quadros paisagísti

cos da Amazonia, a heterogeneid.ade das espécies, n variedade e 
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multiplicidade das formas vegetais? na sua ~tividade geomórfica 
e hidrocórica concorre para a plen1tude de vida das p~:intas, par.a 
a sua distribui~áo e aniquilamento, também, para a vida e o an1-
quilamento dos animais e do Homem, ali na sua representa~ao . 
mais expressiva - o lndio. 

Debordando-se das calhas dos ríos Negro, Uaupés, I~ana (e 
os afluentes <lestes, Tiquié, Papori, Cuiari ou lquiari) por exem
plo; insinuando-se por aquela outra calha ganglionar, constituída 
por um sistema de paranás, lagos, furos e igar~pés e comum a 
outros sistemas fluviais da Amazonia - como já o salientarnn1 
O. Rodrigues de Albuqueique e Gilberto Osório de Andrade -
a ÁgUJJ leva no seu bojo o húmus e a semente: aquele para enri
quecer a terra e esta para ali se esc0:nder, medrar e elevar-se. na 
estrutura dos mais humildes e dos mais gigantescos indivíduos 
vegetais. 

· Impoe-se-nos salientar; ,ROrtanto, aqui - através das ativi
dades dos botanicos que a estudaran1 - a importancia dessa 
vegeta~ao dominadora das scrras, dunas, ccmpos intercalado$,
ou campinaronas, da área cultural do rio Negro. 

A flora Ao Dr. Alexandre Rodrigues Fer.reira, man
dado as terras amazónicas, no ano de 1783, 
em missáo científica planejada pelo Govcr

no portugues, cabe, cronologicamente, a prioridade 'dos estudos 
geográficos, geológicos, mineralógicos, botanicos, z.oológicos, ar
queológicos, sociológicos, antropológicos, etnográficos e econo-

. micos que, posteriormente, ali realiza.ram naturalistas estrangei
ros e nacionais. 

Que nao a tenham compreendido os seus contempQraneos e, 
ainda boje, conserve o Governo do nosso País, largadas a poeira 
e as tra<;as dos arquivos, aquelas Memórfras e outros trabalho~, é 
o que nos custa admitir, pois, como se sabe, nao foram r:iros 
os estudiosos que lhes exaltaram os méritos e nem menos nu
merosos sao os que, nos nossos dias, as estao consultando e 
referindo. 

Como botanico, o Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira viria 
encontrar n:i Amazó.nia - isto é, nos seus rios, lagos, s.elvas, 

' 
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campos, · serras e cavernas - rico e abundante material de es
tudos, interessando a taxonomía e a técnica agrícola. 

Carlos Fran~a, um dos seus panegiristas como o é igual
mente o Dr. Luiz Emidio de Melo Vieira, ao fim do seu estu
do, nos oferece urna rela~ao das plantas colhidas pelo Dr. Ale
x_andre Rodrigues Ferreira durante suas viagens pela bacia do 
no Amazonas, desde 1783 a 1792. Essas plantas constituem o 
Herbário do naturalista patricio e segundo o referido autor 
"f ' ' oram bem preparadas e tem sido bem conservadas. Estao 
quase todas .classificadas, mas ignora-se quem fez éssr servi<;o." 

O Herbário está ;110 Museu Botanico da Faculdadc de Cien
cias da Universidade de Lisboa. 

Est~a~hamos dele ~ao constassem várias das palmciras q'.Ie, 
na Memoria a elas dedicada por Alexandre Rodrigues Ferreira 
mereceram descri~ao minuciosa, a vista da sua utilidade. ' 

Seus frutos e palmito. entram na alimenta~ao dos indígenas; 
seus troncos e palhas entram na constru~ao de casas e pali~a
das; as bastes, das mais delgadas, servem para o preparo de sa
rab.at~nas e de i~strumentos musicais; com as palhas secas, da 
i:ia.1ona, confecc1onam artefatos da sua espartaria ou cestnria 
típica. 

Como Barbosa Rodrigues, mais de um século depois, o autor 
dessa Memória sofreu· a fascina~ao das palmeiras amazónicas 
tais C.s:gundo grafía própria) as seguintes: Uassahy-ua<;u, Uassa~ 
hy-mrrzm, Baoaiba ou luacaua (grande) Bacava ou Juacaua-mi
rim (pequena) Patauá, Tucumii-u~u, Tucuma-mirün, Tucumii
hu, Tucum;. ~°.CX:iá, Murutim, Murumuru, Mumbaca, Mairajá
itafU, Mara¡a-m1nm, .Popunha-uafu, Popunha-mirim, etc., etc. 

. É de justi\:a destac~rmos, entre os botanicos que estiveram 
no no Negro, a personaltdade deste notável Brasileiro: Joao Bar
bosa Rodrigues, cujas obras o recomendaram ao Governo Im
perial que, pelas máos da Princesa Isabel, lhe confiou a dire~ao 
do Museu Botanico do Ama.zonas, fundado em 1882, no governo 
de José Paranaguá. 

Em suas viagens de explora~ao e estudos do Vale do Rio 
Amazonas e terras de Mato Grosso, embora Barbosa Rodrigues 
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se dedicasse a outros ramos das ciencias naturais, tinha ele pre
dile~áo especial por aqueles que lhe proporcionavam as múltiplas 
faces da Botanica. 

Daí os trabalhos reunidos em V eliosia ( Contribui~oes do 
Museu Botanico do Amazonas, em 2 vols., datando de 1885-
1888, primeira e segunda edi~oes) em mais de vinte e tantos re
lativos as palmeiras e as orquídeas. 

Além de estudar inúmeras plantas novas, Barbosa Rodrigues 
dedicou as Heveas ou Seringueiras, um estudo que nao se limitou 
apenas a sua taxonomía, a sua morfología e fisiologia, mas, se 
estendeu, igualmente, as suas interliga.~oes com fenómenos c1i
máticos e imperativos ecológicos. E foi além: mostrou os in
convenientes do uso do mutá, comprom~tedor da vitalidade das 
seringueiras, relacionando com a explora~ao dessas árvores ~s
pectos económicos e sociais de grande significac;ao para a de
fesa e co:nserva~áo das áreas do seu habitat. 

· "E, surpreendentemente, ( escrevemos certa vez) invade 
o campo económico, depois de fixar as rela~oes do solo com as 
seringueiras e certos aspectos da climatólogia amazónica, que só, 
posteriormente, foram fixados por Koegel em Das Urwaldphiino
men Amazoniens." 

A Barbosa Rodrigues <levemos estudos que o autorizariam 
a dar-nos a monumental obra Sertum Palmarum, entre cujos indi
víduos descritos aparecem alguns, como a Pia~ava Leopoldina 
piassaba Wallace, de apreciável distribui~ao geográfica na hacia 
do rio Negro. Em Les Noces des Palmiers estudaria a fisiolo
gía de diversas palmeiras amazónicas. 

A base dessas explora~oes da flora da bacia do rio Negro 
e de outros rios da Amazonia, escreveria urna Botanic2 Indígena 
ou MBAÉ CAÁ e o UIRAERY ou CURARE, de real inte.resse para os 
etnólogos, químicos, fisiologistas e clínicos, sendo como no rio 
Uraricuera (Rio do Veneno Velho), na área cultura) do Rio 
Branco, de remotíssimo e largo emprego entre os indígenas, so
bretudo os Macus, do alto río Uaupés, nas suas atividades de 
ca\:adores. 

N ~ maioria dos seus estudos e enumera\:6es de vegetais 
da Amazonia se encontraram referencias a localidades do rio . . 
Negro, ero cujas florestas herborizou espécies vegetais de sua 
predile~ao científica, principalmente ao tempo em que tentava 
a pacifica~ao dos índios Crixanás. 
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De Barbosa Rodrigues - como se disse do Dr. Alexandre 
Rodrigues Ferreira - podemos dizer também que foi um pionei
ro no esfor~o de defender e proteger o seu patrimonio florestal, 
tanto em favor da economía como da cultura dos povos da 
regiáo. 

Ora, antes de Barbosa Rodrigues, estivera no rio Negro 
Richard Spruce, um "dos maiores exploradores botanicos da 
história", conforme escreveria Victor W. Von Haagen, seu mais 
recente biógrafo. 

E Richard Spruce nao era apenas um naturalista profissio
nal, mas também um botanico de voca~ao ou um enthusiastic 
botanist, de grande sensibilidade artística e excepcional com
preensao dos tipos humanos e das coisas que <lefrontava. 

O Rio Negro, passadas as cenas quotidianas, a sua con
fluencia com o Solimóes, colhidas e estudadas as plantas que ali 
encontrara, assim que por ele se internou, logo lhe pareceu que 
bem poderla denominar-se o Rio Morto (The Rio Negro might 
be called the Dead River), pois nunca vira urna regiáo tac de
sértica. E.m Santa Isabel (boje Tapurucuara) nao pudera ter 
contato com urna simples alma, e tres cidades, apontadas no mais 
moderno mapa que possuía, haviam d~aparecido junto da 
face da terra (have altogether disappe<tred from the face of the 
earth.) 

O lúgubre coaxar dos sapos, porém, contrastaría depois, 
. para o botanico, com as mais belas árvores do rio Negro ( the 
fines! trees on the Rio Negro). 

Através da obra Notes of a Botanist on the Amazon and 
Andes (2 vols., ed. de 1908, Macmillan and Co. - St. Martin 
Street, London), carinhosamente organizada por Alfred Russel 
Wallace, Richard Spruce registrou, desde logo, a diferen~a entre 
a vegeta~ao do Amazonas, na confluencia do rio Negro com o 
Solimóes, adotando a providencia de marcar com as palavras 
"embocadura do Rio Negro" e "embocadura do Solimoes'' as 
plantas que remeteu a George Bentbam, segundo a sua carta de 
7 de Novembro de 1851. 

:E. que as primeiras baviam sido banhadas com água negra 
e as segundas com água branca, resultante nao somente da colo-
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' 
ra~ao peculiar a esses dois ríos mas. da sua c~mposi~ao quími
ca, visto que suas calhas sao geologicament~ diferentes;, 

Confessaria Spruce, na mesma oportun1dade, que entre as 
plantas das selvas na en:ibo.cadura ~o Rio Negro nen~uma }ne 
interessou tanto como o ca1u-a~u, arvore da qual bav1a ou\ ido 
falar em todo o Amazonas sem dar com ela até entao. Aparen
temente, é um Anacardium, porém alcan~a noventa pés de a1tura. 

Esse indivíduo. da flora amazónica seria chamado pelo d~
terminador, em homenagem ao botanico ingles, Anacardilon 
spruceanum Bth.; sua admira~ao se desbordaria, porém, cada vez 
mais, a propor~áo que subisse o rio Negro e entrasse um dos 
s~us afluentes - o rio Uaupés ou Caiari dos indígenas. 

A nosso ver nenhum naturalista apontou as características 
do igapó como o fez Spruce, distinguindo o formado pelos rios 
de água branca do que é formado pelos rios de água negra, onde 
se ~ncontram também espécies vegetais diferentes, tal quhl já 
assinalara a embocadura ou ··na jun~ao do Solimóes e do río 
Negro. . 

E ao longo das margens do rio Negro sao numerosíssimos 
os igapós do último tipo. 

A presen~a da palmeira jauari Astr<;caryum jaua~i Mart. 
de.nunciava-lhe o igapó, pois granQe era ah a sua comunidad~ e, 
igualmente, nas ilhas inundáveis, na parte baixa do rio, com urna 
franja de louros e de ingás. Nele, do mesmo modo, com as s~a.s 
pequenas flores de cór creme, abundava o Strychnos rondelet101-
des, descoberto por ele, pendente, em grandes rolos, do topo das 
árvores a beira d'água. 

E especialmente a tarde ou as primeiras horas da manhñ, 
aquelas flores, com seu aroma perfumavam todo o igapó. 

Após o registro dessas curiosidades botanicas e do des
lumbramento que delas recebera, Spruce se alonga no referir 
mirtáceas, clusiáceas, caesalpináceas, humiriáceas, ianonáceaü, le
cytidáceaiJ, combretáceiru1 etc., etc. 

Enumera plantas flutuantes como as naiades, as marsiliá
ceas, euphorbiáceas; aponta a vegeta~ao típica das caafinga~ (ali 
também chamadas campinaranas) em volta do Iauarete, como as 
de Panuré ou Ipanuré, sendo as daquela menos rica do que a 
desta; relaciona frutos comestíveis como a cucura, a pupunha ~ o 
umari, pime.ntas de diversas espécies e raízes que entrarn na 
alimenta~áo da indiada. 
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Vira ele em Maués o Guar<Nrá, mas só no rio Negro pode 
ve-lo cultivado, nao indicando, entretanto, a localidade, talvez 
diversa de Marabitanas onde Adolpho Ducke e Ricardo Fróis a 
encontraram, muito antes de ali termos nós estado também. 

Arbustos e cipós, utilizados pelos indígenas no prepare do 
curare, f oram por ele coletados, bem assim espécies ictiotóxicas 
das quais os índios se servem para tinguijar as águas de lugares 
abundantes de pescado. 

Ref e rindo-se a um dos Strychnos (que sao utilizados no pre
paro do curare ou uir«i ou niima ou niimarés, denomina~áo por 
que esse veneno é conhecido naquelas regioes), Spruce nos 1e
vela que o Uirari-raña Strychnos brasiliensis Mart., pequena ár
vore que encontrou ·nos arredores de Santarém e, igualmente, 
no Uaupés, tem frutos de tres sementes, cuja polpa é comestível, 
embora insípida; os pavoes selvagens comem as bagas do Strych
nos ran'deletiodes Spruc. 

.E assevera que poder-se-ia organizar uma longa lista das 
plantas que, embora deste genero funesto do rio Uaupés, te1n 
a polpa do seu fruto comestível, conhecendo-se (como nenhum 
índio ali o ignora) que as sementes e outras partes da planta se
jam venenosas. 

De duas plantas, de grande importancia para os botanicos 
e também para os etnólogos, tratou Spruce: o IPADU Erythroxilon 
coca· e o CAAPI B•anisteriia. caapi Spruc., aqueta já sua conhecida 
desde urna pequena planta~ao as margens do lago J anauari, cm 
frente a Manaus, e esta bastante cultivada na v1zinhan~a mesmo 
das malocas dos índi0s do U aupés e dos seus afluentes. Com um 
"punhado de ipadu um índio pode caminhar dois ou tres dias sem 
comer e sem sentir dese jo de dormir''; e com alguns goles de 
urna po~ao de caapi o mesmo índio pode, dadas as virtudes mági
cas nela contidas, comunicar-se com os seus deuses primitivos 

. ou antever a realiza~ao de fa tos maravilhosos, para lá do tempo 
e da distancia. 

Urna voquisiácea, a Erisma japurá Spruc., - de cuja polpa 
leitosa os índios fabricam um tipo de queijo, de elevado teor 
de acidez como o gorgonzola, o limburgo e o camembert, dos 
civilizados europeus -- foi por ele descrita e apontada a locali
dade onde a coletou: Panuré ou Ipanuré. 

Como se ve, Spruce coletou nas florestas das margens do 
Amazonas, bem como nas do rio Negro, e revelou~ particular-
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mente, primeiro a seu amigo Bentha.m, e, depois. a to~os ~s 
estudiosos da Botanica, as pl~ntas ma1s rep!e~entativas (1ncl~s1-
ve a Seringueira e a Castanheira) da Amazonia: as que lhe ues
lumbraram a vista e Ihe deliciaram o ~I!ato, pelas formas, ~o
loridos e aromas; as que eram de real utihdade na cultura dos in
dígenas e poderiam ser técnica e científicamente explorndas pelos 
civilizados. . o fairplay, que Salvador Madariaga nos aponta co~o s1s!~-
ma característico do ingles (e Spruce era um dos rna1s leg1tl
mos tanto assim que o denominaram a nat"!raJ man of York
shir; ) , dera ao insigne botanico o dom de integrar-se .com ~o~os 
os aspectos da N atureza amazónica numa generosa e ob1et1va 
atitude. 

A fauna 
Com a · mesma pa1xao científica de Henry 
Walter Bates pelo mundo dos insetos e o 
rnais ardente e ininterrupto interésse pelo 

mundo das plantas, das aves, dos pássaros, dos quadrúpe.des: dos 
répteis e do hornero da Amazonia, cnquanto aquele sub1a o ~o
limoes e se fixava em Tefé, também Alfred Rus:;el W::.Ilace v1a
java através de urna das suas maiores bacias - a do rio Negro 
e seus afluentes. 

J á entre nós ao seu inte.resse pela Botanica, contraporia 
seu entusiasmo pela Ornitologia e pel~ Entomologia., por9u~, 
como" se verifica em sua autobiografía, tres aspectos da Amazonia 
particularmente o impressionararn: "~ prirneiro foi a ~orc.sta 
virgem, grande em qualquer parte, mu1ta v~~ bela e sublime; o 
segundo, a maravilhos3: variedade e a esqu1s1ta beleza das bor
boletas e pássaros; o terceiro, o encontro com o homern no :seu 
estado natural como selvagem absolutamente puro." 

Na obra A narrative of travels on tire Amazon and Río 
Negro, ed. de 1889 - resultado de suas viagens, excursóes e 
pesquisas - facilmente se verificam todos os tres aspectos da 
sua admira~ao e do seu interesse. 

Nós aquí, por vezes," recorreremos a traclu~~~ da. mes~a . 
obra, feita por Orlando Torres e anot~da P?r Bas1ho. de Maga
lhaes para a Brasiliana, da Companh1a Editora Nacional, Vol. 
158 (1939). 
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Nos ar.redores de Belém Wallace excursionou pela flo~csta 
_e verificou que o esplendor da vegeta~ao que -ª constituía ( tlze 
overpotJJteT"ing beauty of vegetation, na expressao de seu colega 
Bates) fóra apoucada pela esta~ao chuvosa; que nem todos os 
animais que a habitavam podiam ser vistos imediatamente; que, 
para isso, era necessári-0 conhecer os seus habitats e adquirir a 
experiencia de os localizar. 

Sente-se nesta ou naquela passagem da citada obra que Wal
lace procurava a inte.rliga~ao de todos os fenómenos e de todos 
os seres da Natureza que viera estudar, com urna finalidade su
perior:~ robustecer sua famosa teoría evolucionista, como Dar
win o fizera noutras regioes do globo. 

Porque aqueles seres estavam sujeitos as leis da ontogeniese, 
da sele~ao natural, da reprodu~ao e crescimento, da distribui~ao 
e variabilidade. 

Palmáceas, bromeliáceas, solanáceas, aráceas, papilionáceas, 
mimosáceas, convolvuláceas, apocináceas, euforbiáceas, etc., com
punham as chamadas zon(JS de vida dos ecologistas, para que 
aqueles seres exibissem as mais surpreendentes formas, as mais 
simples, as mais complexas, as mais pletóricas atitudes da vida 
e da morte nos trópicos. 

Ao tempo em que Wallace chegou as portas da Amazonia 
devera ele ter sentido ainda, ao redor de si, um espetacular re
sumo da vegeta~ao e da fauna, que Ihe sao próprias, nos limites 
urbanos da cidade de Santa Maria de Belém do Grao Pará. E 
mais: · solo e clima, águas e gente, sobretudo gente, com as ex
pressóes, tao coloridas, dos seus hábitos e costumes. 

Mas o naturalista - como o antropólogo, o psk ólogo e o 
economista, tambéin - registrou, no desdobramento das ocupa
~oes quotidianas, os elementos componentes da sua popula~ao em 
desenvolvimento: brancos, negros-escravos, índios '! rnesti~os 
destes. 

Os primeiros se apresentariam limpos, de boas maneiras, 
bem postos nos seus trajos, chegando alguns ao exagero de, com 
uma temperatura de 85 a 90 graus, ostentarem casac~ e grava
tas, os segundos de usarem apenas urnas cal~as e os terceiros de
se ap.resentarem quase nus. 

Negras escravas e mulatinhas forras exibiriam jóias de ouro 
maci~o, como as vira Burmeister, no sul do país, mal contendo 
a admira~ao. 
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Tipos de · casas indígenas, no Território Federal de Roraima, segundo o 
Dr. Theodor Koch Grünberg, na obra Vom Roraima Zum Orinoco. 
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..... . 

1 - Casa redonda ou casa comunal, também 
segundo o autor citado. 2 - Tanga, de barro 
cozida, de urna cole9ao de pe9as arqueológicas, 

2 
3 

5 6 7 

da Ilha de Marajó. (Pacoval) estudada por 
Frederico Hartt. Trata-se de urna pe<;a, pro~ 
vavelmente, relacionada com a entrada na pu-

berdade da mulher indígena. 
3 e 4 - Ti!;>OS de cestos. 5 e 6 - Tipos de abanos. 7 - Jamaxi (para 
transporte de produtos das ro<;as). 8 - D aruana (bolsa de fibra para 

transporte de peixe). 

---

1 

---· 

1 - Ilustra<;ao para a estória do Pregui<;oso a pág. 
85 desta obra. 2 - Um pseudo brinquedo de 

crian<;a, também segundo Koch Grünberg. 



3 

4 

5 

8 

De 1 a 8 - fndios Arecuná, Uapixana e Macuxi. Tipos selecionadcs pelo 
operador da Archer·s Films, de Lcndres, para estudo des personagens da 
película O Fini do Río (The End cf the River), baseada no rom::rnce de 

Desmond Holdridge The Death o/ a Cammo11 Mr.11. 



l 

2 

3 

De 1 a 5 - Indios lngaricó, do alto rio Cotingo. 1 - O velho e o 
novo forno. 2 - Corneado tamorída ao ar livre. 3, 4 e 5 - Baila

rinos da Dan~a A /eluia . 
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1 - O tuxáua Jerónimo, da tribo Macuxi, em Vila Pereira, no 
rio Surumu, entre os Drs. Durval Caldas, antigo Inspetor do 
S . P . 1., Moysés Rozenth~I. do C. N. E. do Rio de Janeiro e 
o autor. 2 - 1 ndias maiongongue. A avó e a net:i , na confluen:ia 

entre o Parima e Auari (Gentileza de Ewaldo O. Koch). 

Indios X :rianá, do rio Uraricaá: 1 - O etnólogo Ernesto Mi
gliazza e o autor. 2 - Um velho Xirianá e o autor. 3 - Casa 
de Migliazza, no Uraricáa. 4 - fndios Xiriantí arrastando urna 
canea por eles mesmo construída. 5 - O autor admira um dos 
caes de ca~a des Xirianá. 6 - Disco de barro cozido para assar 
beijus . 7 - M oquem típico e a pe9a ch;imada queixo de ve/Iza 

oara cspremer cana. 



1 - Concentra~áo de Tuxáuas. 1 - Pedro (Arecuná); II - Jones (ln
garicó); IH - Armando (Macuxi); IV - Jeronimo (Macuxi). 2 -

Rondon, o Civilizador do Sertáo. 

2 

. ~ 

I 

1 

• 

2 

1 - Um filho de índia Baré e 
mesti~ venezuelano, localizado 
no rio Jurubaxi, afluente do rio 
Negro. 2 - O velho Martinho, 
do lugar Temeduaí, narrador das 
aventuras de Poromina Minare ou 
Poronominare, herói dos índios 
Baré e de outros do vale dos 

ríos Negro e Uaup~s. 



----- - -

2 

1 - Instrumentos de Jurupari (herói de cultura dos índios 
dos ríos Ne~ro-Uaupés) feitos de cascas de árvcres, que nao 
podem ser vistos pelas mulheres. 2 - f ndios Tuca no, num 

dabacuri, tocando em flautas cham1das Japurutu. 

• 

t e 2 - Aspectos do Euá (armadilha de pesca), na foz do 
rio Papori (afluente do rio ·uaupés), frente a Cachoeira 

de Iuarete . 
1 

2 



1 

3 

1 - Ocarina feíto do cranio de um pequeno veado. 
2 - Flauta de canela de veado . 3 - Carapa~a de 

jabuti utilizada cerno instrumento rítmico. 

2 

1 

2 

-l___ -~ c:::5:-------
... ........... __ _ 
' 

3 

4 

-. 

1 e 2 - Fachada de um:i Casa Pintada, com motivos ligados as máscaras 
tctemicas, no Vale do rio Uaupés. 3 e 4 - Suporte, de barro cozido, 
para panelas, e um forno, com motivos ornamentais, também de barro cozido, 

mas para torra~ao da farinha de m:rndioca e de bcijus. 
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1 - Pote de curare. 2 - Posi9ao de um ca9ador, soprando urna saraha-
tana. 3 - Depósito de patu ou coca. 4 - A {ja va para os dardos ou 
carabis , cujas extremidades, embebidas de curare, fazem parte dessa arma 
de ca9a. 5 e 6 - Duas flautas de Pa, feítas de urna haste (ie gramínea 
(bamb u) que, ligadas a outra fl auta de canela de veado, compoem o ins-

trumento chamado l 11occ11uí. 

Os índios pareceriam a Wallace muito dóceis e pacífkos, 
distinguindo-se pelas maneiras e pela rusticidadc, den!re os mes
tic;os, que eram multidáo, na c!dade se~ higi~ne. 

Numa excursao de dez d1as ao ba1xo no Negro, em com
panhia de Henrique Anthony, e outra ao rio Solimoes, pode 
w allace coletar e descrever~ consoante suas observa~oes, alérn 
de insetos, aves e quadrúpedes, principalmente, um mamífero 
aquático - o Peixe-Boi - como nao o fizeram Humboldt ~ 
Bonpland, encontrando-o nas águas do Orinoco. 

E, também, noutras excurs5es, teve o ensejo de. conhecer 
extensos igapós cujas associa~oes vegetais enumera e descreve, 
como o fizera Richard Spruce, com rigorosa precisáo. 

A primeira viagem, propriamente falando, de WallaC'- ao 
alto rio Negro ou Paraná-Pixuna ou Uruna dos indígenas, foi 
iniciada no último dia de agosto de 1850. 

Numa embarca~ao de 35 pés por 8 de largura, servida de 
urna ·tolda, entre as mais variadas mercadorias, ora costeando 
praias arenosas, ora atravessando u~ mar de ilhas e canais, 
Wallace atingiu Carvoeiro, Barcelos, Santa Isabel (boje Tapu
rucuara) e, finalmente, Sao Gabriel. 

De todo o itinerário, tanto a flora como a fauna forneceram 
ao naturalista abundante e curioso material para as suas cole~oes 
e herbário. 

Na serra Cubati Wallace cac;ou galos-da-serra Rupicola ru
picola. que lá eram abundantes; e, voltando a aldeia de Nossa Se-~ 
nhora da Guia, ( em companhia do Tenente Felisberto, coman
dante da fortaleza Marabitanas), eis que lhe apareceu Frei José 
dos Inocentes, ex-soldado, ex-frade carmelita, mas já entáo 
sacerdote missionário, um personagem boccacciano, contador 
de anedotas, em sua maioria, desagradavtelmente picantes . .. 
escreveu ele. 

Wallace, a respeito des~e personagem, faz um trocadilbo 
mais: "De sua vida de convento conta várias histórias, tais as 
que lemos em Chaucer, dos feitos deste em seu tempo. Don 
luan, comparado a Frei José, era um inocente." NaG obstante, 
seu nome está ligado ao mo~imento nacionalista dos Estados do 
Amazonas e Pará. · 

Já nos limites do Brasil com a Venezuela, es~revendo a 
Spruce, Wallace sintetizou numa frase o seu entusiasmo sincero 
frente a Na tu reza amazónica, que estudara nqs seus mais com-
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" to gozando de um país romantico e plexos aspectos: ... es u 
quase inexplorado." 

Nos rastros de Wallace, anos depois, outros naturalistas, 
botanicos e etnólogos principal:nente, subiriam o rio Negro e 
seus afluentes, estudando-lhe~ a vegeta~ao e ~ali levand': p ara 
os Museus e os laboratórios i,ncalculável matenal para anahse e 
experimenta~ao. . . 

Filip Luetzelburg foi um ·deles; e, nos nossos dias, Adolpho 
Ducke, Ricardo Fróis, M. A. Krukoff, Richard Evans Schultes~ 
J oáo Mur~a lá se demorararr no mesmo empenho. 

Deve-se a Luetzelburg, entre outras observa~óes, a seguin
te: ''Que as altitudes - nas zonas das matas da regiao - r~
duzem os componente,s da madeira de lei em favor da vegeta~ao 
arbustiva e herb.ácea, em conseqüencia exclusiva da a~sencia de 
húmus que, nestas alturas, nao pode mais segurar-se as roch3s, 
devido a sua pronunciada inclina~ao." - . 

Como clareiras, na estrutura da vegeta~ao do alto no Ne
gro, o referido botanico encontr?u e cogno~inou d~" "campos 
intercalados" ao que ali s.e denomina de camp1narana, aos cam
pos que diferem em sua qualidade ecológica, fl?rís!ica e bi?!ó
gica dos campos geralmente encontrados nas imensas reg1oes 
amazónicas como as do rio Branco e as do alto Orinoco." 

Em tr;balho dado a estampa recentemente o botanicc' Ma
sayuki Takeuchi que boje dirige o Instituto de Botanica de 
Ciencias da Universidade de Tóqüio - condensou suas obser
va~óes e divulgou os resultados de suas pesquisas, de so~iolo
gia e ecología vegetal, na regiao do rio Negro, vi~do confirmnr 
o conceito que, a respeito da caatinga ( campo-zntercalqdo ou 
campf.rraran'al), <levemos a Luetzelburg. 

Para o botanico japones as campinas do rio Negro nao ~e 
caracterizam pela estrutura da mata decídua, durante a esta~ao 
quente e seca, que é a mata do Brasil, no co~ceito de c.arpenter. 
E ''isto porque as matas chamadas de caatlngas do r~o Negro 
sao sempre verdes. Por outro lado, as características do solo 
sao muito diferentes nos dois casos. 

Assim o solo da caatinga do rio Negro consiste de areia 
descorada ~ no Nordeste o solo tem a tendencia de endurecer 
muito na superficie." 
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A estrutura da campina ( denomina~ao que o . autor pre
ferc ao de caatinga, para aquele tipo de mata) . "~onsiste ,,e~ á~: 
·ores dispostas em tres estratos, su bosque, cipos e ep1f1tas. · 

" Nao obstante a extensao do sistema hidrográfico do Vale 
do rio Negro e o volume de cursos ,d'água como o Uaupés,. l<;a
na, Tiquié e Papori, o número e a area dos lagos por eles :n~n
dados periodicamente, de pouca expressao é a sua fauna 1.ctiO
lóaica se a comparamos coro os representantes do mundo das 
av~s ~ dos pássaros, dos quadrúpedes silvestres e dos répteis .. 

O pira rucu, por exemplo, é escasso, mesmo antes dos rre
chos encachoeirados do rio Negro, · mas aparece em rios de 
áauas claras como o Tiquié. 
º D epois dessa espécie a piraíba é ·a que se destaca pdo 

porte, seguindo-se-lhe o su.rubim, o pintado, a pirarara, cuja 
gordura é utilizada pelos indígenas para mudar as c9res das · 
aves,. principalmente dos papa&aios, como também o fazem com 
a secre9ao de urna ra. Arrancando-lhes as penas inoculam a 
secre9ao ou gordura na pele, conforme descri9ao de \Vallace. 

Vem a seguir as espécies seguintes: aracu rintado, o preto 
e o branco, o acará, branca e a9u, o jandiá, o cascudo, o cubiu, 
o pacu-preto, o tucunaré, a pescada, o m.andubé, a piranha, o 
mandi , a sardinha, o jeju, o sarapó, o jacundá, o tamuatá, a 
ra ia, o ca.ndiru, o cuiu-cuiu, o peixe cachorro, o puraqué. 

Urna espécie de valor alimentar bastante conhecido é a 
vulgarmente chamada tambaqui, mas só aparece no baixo rio 
Negro. 

Os quelonios aparecem mais nos lagos de águas claras e 
nos afluentes como o Demeni, porém, os jabutis e tracajás sao 
mais freqüentcs, no ve.rao, em águas do rio Negro. 

As co.ndi9oes, temperatura e Ph, provavelmente, nao sao 
propícias a fauna ictiológica de outras espécies encontradas nos 
demais ríos da Amazonia, no rio Purus, pór exemplo. Mas só 
ali vimos cardumes sucessivos de pirá-mirim, que é comido em 
poquecas. . 

Com a explora9ao intensiva da ca9a, quer pdos índios, 
que r pelos seringueiros, as matas do rio Negro nao oferecem 
fácil alimenta~ao a quem por elas se aventura. 

E as aves, -só por ocasiao da vazante do rio Negro e dos 
lagos interiores, sao encontradas em grandes bandos e podcn1 
ser mortas facilmente. Também o mesmo se verifica quaodo 

199 



\ 

e1as entre outros animais, estao comenoo o barro salobro dos 
can~mas. As aves ribeirinhas aparecem em maior número. 

Animais de grande porte, como a anta, o veado, o quei
xada e o caititu, também ocorrem, mas já rareiam nos altos 
rios da bacía do rio Negro. 

Antecedentes 
da conquista 

País romdntico e inexplorado, 
como o chamou Wallace, - o 
gigantesco vale do rio Negro -
desde cedo atrairia tropas de r.es
gate, missionários serta_nistas e 

aventureiros, pois propalara-se a riqueza em minérios do seu 
solo, a opulencia das suas florestas, tanto em espécies veg~tais 
como em espécies animais, a enumera~ao fantástica de tnbos 
indígenas, ali vivendo sem Deus, sem Lei e sem Rei. 

~ Mas, mesmo assim, nao acreditamos que isso ba~tasse 
. para impelir os lusos as terras descobertas, do outro lado do 
Atlantico, na Amazonia Brasileira. . 

Porque Caio Prado Júnior, estudando a forma~ao do Bra
sil, na objetividade e clareza do seu raciocínio de histori~dor e 
economista, nos ensina que todo povo tem na sua evolu~ao um 
certo "sentido". E é fato que Portugal o teve, através de fe
nomenos externos e internos, envolvendo a sua estrutura ou 
equilíbrio. . 

Ora esse "sentido", esse "fermento propulsor", ~miravcl
mente caracterizado por Caio Prado Júnior, teria sob sua in
fluencia a nova Colonia, isto é, todas as regioes qur. a cons
tituíam. 

· Demais, esclarecera ainda: a coloniza~ao portuguesa na 
América nao era um "fato isolado, a aventura sem precedente 
e sem seguimento de urna determinada na~áo empreendedora. '' 

Que.r-nos parecer, entretanto, que a coordenac;ao de ener-
. gias, necessária a posse das ter ras e a utiliza~ao das su as fon
tes naturais de vida, tanto quanto o aproveitamento do bnu;o 
indígena, em inúmeras circunstancias, fugiu a influencia . da
quele "sentido", nao obstante a finalidade ~e todo o ~~f~r~o, 
propriamente, do simples colono, das autondades ecles1astt-;;as, 
das "'-!toridades civis. 

200 

• 

Daí aquele caranguejar do colonizador, ao longo do lito
ral do Brasil, e aquela rea~ao da inércia que o Dr. Alexandre 
Rodrigues Ferreira apontou na paisagem do vale do rio Negro, 
rea~ao típica do colonizador que ali fora estabelecer-se. 

~ verdade que cad_a luso possui urna natural avidez de 
bens materiais e voca~ao dominante de mercadejar ou de bar
ga.nhar, de aco.rdo com o seu desenvolvimento intelectual e o 
meio em que se encontra, mas as drogas do sertiío ainda ·nao 
eram suficientemente conhecidas na península ibérica e as do 
Oriente eram mais acessíveis, entao; ali Portugal já dispunha, 
nas feitorias e a sombra das fortalezas, de um eficientíssimo 
maquinismo de comércio, segundo ainda nos esclarece Caio 
Prado Júnior. · 

E, desde logo, de parceria com Orellana ou com ·Pedro 
Teixeira, sao dois frades, Gaspar de Carvajal e Cristobal de 
Acuña, que apontam a explorac;áo da gente peninsular, lusos e 
iberos, o vale do rio Negro, entrevisto da confluencia do So
lim6es . 

A Conquista desse vale se fez mais sob a influencia, caó~ 
tica e cruel - depois desse aceno dos· frades de S. Francisco 
- do que sob a do ''sentido" a que se refere o autor de F or
mafiío do Brasil Contemporaneo. 

E, nas tropas-de-resgate que, pouco tempo depois, sobem a 
prear índios e a desee-los, para as vilas e fortes que se levan
tavam, as margens do Amazonas, do Tapajós, do Madeira e do 
rio Negro, lá se vao os jesuítas e os dominicanos, mercedários 
e franciscanos, ávidos de converter o gentío, enquanto Pedro 
dé! Costa Favela Jhe invadía as aldeias e o punha a fc.rros e 
o trucidava. 

A Conquista do país rpmantico e inexplorado foi feita, as
sim como noutras áreas amazo.nicas, entre o símbolo da cruz 
e o trabuco das tropas de Favela. 

Urna consulta rápida a algumas das obras que, a respeih1 
da chamada Conquista Espiritual da Amazonia ou do Proce5so 
Histórico da Economia Amazonense, de Arthur Césnr Ferreira 
Reís, ou o Compéndio das Eras, de Baena, e Os Jesuítas no 
Gr(;o Pará, de Joáo Lúcio, onde aquele se abebera.ra, nos per
mite relacionar os mais importantes personagens dessa con
quista, como segue: 'Padre Manuel Pires, da Companhia d~ 
Jesus (segundo Serafim Leite), no ano de 1657, subía o rio 
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Negro, com os cognomes de ''clérigo das Paredes" e "sonhado; 
de coisas futuras'', quatro vezes lhe ~e~etrou a .calha,. a~omp~
nhando tropas de resgate; Frei Teodos10 da Ve1ga, m1ss10.cano 
Mercedário em 1668, entrou o rio Negro, indo da alde1a do 
rio Urubu 'e durante muitos anos, missionou, entre os indíge
nas desse ;io 'e os do rio Negro; nessa viagem foi acompanhado 
por Pedro Favela. 

Depois das entradas de Favela e, lan~ados os fundamen
tos da fortaleza da Barra por Francisco da Mota Falcao, em 
1669; confiada a catequese dos silvícolas aos Religiosos Car
melitas intensificou-se ali o movimento de tropas de resgate, 
paralel~mente com a a~ao d<?s miss.ionários, embora ~á em 1693, 
segundo Arthur César Ferre1ra Re1s, o sargento Gu1lherme Va
lente o estimulasse, unindo-se, matrimonialmente, a urna mu
lher indígena. 

Guilherme Vaiente como tantos outros soldados da His
tória da C0.nquista, ced~ra a fascina~ao da mulher ~mazonica, 
cujo papel económico e social ficou tao bem caractenzado num 
estudo de Günther Tessmann. 

A essa época, com a funda~ao ~e. al~eias e povoa~os ~o 
longo do eixo do rio Negro e a 1dentt!1ca~ao e explora~ª.º __ das 
drogas do sertiio, o Governo Portugues, . ~ert3do pelas 1n':ur
s6es dos espanhóis nas fr0.nteiras mal definidas, com . a Cclon1-
bia a Venezuela e a Guiana independente, come~ou a ligar o pro
ces~o expansionista da Conquista ao ''sentido" que o povo 
portugues, como na~ao, desenvolvía, lado a lado de outros po-· 
vos, no Continente europeu. 

Daí com a carta régia, de 3 de mar~o de 1755, a cria
~ao da Capitanía de Sao José do Rio Negro. e, possivelmente, 
porque o Marques de Pombal deve ter visto no~ tra~alhos 
apostólicos de alguns missionários, _do tipo de Fre:i. Jose dos 
Inocentes alguns interesses mercantilistas, o alvará de 7 de 
julho do' mesmo ano, que pos os Missionários fora d!-quelc 
campo tao propício a Religiáo Católica como a expansao co-
mercial. 

Mas nao bastou, contudo, que, avisadamente, o Man.~ues 
de Pombal estendesse o seu genio político e administrativo, 

. através daqueles dois atos, até o longfnquo país, romantico e 
quase inexplorado. 
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E ·1eio, a seguir, a nomeac;ao de Joaquim de Melo Póvoas, 
a 16 de julho de 1757, para Governador da Capitania. E al
deias e povoados logo passaram a vi/as, como a de Moura e a 
de Airao, e a de lug~res, as aldeias de Aracari (que outros 
dizem Cravoeiro) em lugar de Carvoeiro e a de Cumaru en1 lu
!!ar de Poiares. 
'"' A aldeia de Mariuá, que passara a vila de Barcelos, por 
fon;a dos rumos que o novo Governo iria dar a Cafitania1 foi 
escolhida para sua sede. 

Fra:ncisco Xavier Mendon~a Furtado sugerira a nomea
<;ao daquele Governo, a vista do movimento expa.nsionista dos 
espanhóis no alto rio Uaupés e, do outro lado, nos nossos lin1i
tes com as savanas venezuelanas e guianenses. 

As bandeiras, missóes e tropas de resgate haviam denun
ciado seguramente aquelas perigosas incurs6es, mas do perigo 
qqe elas representavam o próprio Mendonc;a Furtado se capa
citara qua.ndo subiu o rio ·Negro no ano de 1754, "numa luzi
dia frota de 3 7 embarcac;óes (canoas) em demanda de Mariuá", 
segundo lemos no estudo Ria Negro, de Agnello Bittencourt. 

Na antiga e modesta vila de Mariuá, com um Palácio para 
os Plenipotenciários espanhóis que, como os representantes do 
Gover.no portugues, iriam ajustar ''as condic;óes em que se te
ria de efetuar a demarca~ao dos limites entre os domínios de 
Portugal e Espanha na América do Sul", habitac;oes para Ofi
ciais, quartéis e hospícios para os Frades, dominando cais, pon
tes e ruas aformoseadas pelo alinhamento, Mendonc;a Furtado 
esperará em vao os Comissários espanhóis. Mas, já tendo es
tudado a regiáo, voltou a Belém e dali sugeriu a Pombal scu 
. - ' umao, que desse nova estrutura administrativa e política aqucle 
rel!loto centro do expansionismo portugues. 

Mas a antiga missao carmelita, que fora Mariuá, só adt[ui
riu, realmente, a desejada estrutura quando foi seu Govern1dor 
o Brigadeiro Manuel da Gama Lóbo d' Almada, e quando, ao 
lado des te ou por f ore; a da contribuic;ao científica que só ele 
poderia dar, ali vamos encontrar o naturalista brasileiro Dr. 
Alexandre Rodrigues Ferreira. 

Cessadas as atividades espoliativas das tropas de resgale, 
o preamento desumano da indiada, para a explorac;ao feudal 
do seu trabalho, empenhados nao apenas no aproveitamento 
das suas fontes naturais de vida, donde provinham as drogas 
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do sertao mas no estabelecimento de atividadl!s agrícolas e in
dustriais 'condizentes com a própria evolu~áo da Metrópok, 
aquele ;omantico e inexplorado país, ofereceu, p~r algum, te~
po embora, condi~óes de liberdade e de tra~~~ digno do 1n~~º· 

:E:sses dois ilustres personagens da H1stona da Co.nqutsta 
da Amazonia Brasileira, o Brigadeiro Manuel Lobo d' Almada e 
o naturalista Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, ali se nott?bi
lizariam, nao apenas pelas obras materiais e científica~ que re~
lizaram e, sim, paralelamente, pela profunda concep~ao da ps1-
cologia do Indio, na visáo global ~os pr~ble?1.lS da Selva. " 

Pois, já entáo - como na f1~ra s1mbohca que toma~os 
a Franz Kafka - era impossível de1xar-se de reconhecer a 1n
despeda~ável interliga~ao do Indio a sua origem, a sua verda
deira pátria - a Selva. 

A base daquela cortcep~áo o Brigadeiro Manuel da Gam.a 
Lobo d'Almada afirmaria: ''Que eu nao sou capaz de copsentir 
que os que me acompanham passem por trabalhos e perigo al.
gum em que eu nao seja o primeiro a dar-lhes exe1:11plo." 

E, entre os que o acompanhavam, na~ suas v1~gens e de
marca~óes, lá estavam os Indios como guias, , remeuos, car.re-
gadores, pescadores e ca~adores. · 

E mais, numa correspondencia a D. Francisco Sousa Cou
tinho escreveria, elucidativamente: " ... pois Tapuios Silvestres 
nao se levam como os mais homens que entendem a razáo." 

Tais conceitos lhe definiam, sobejamente, os sentimentos 
que nem sempre distinguiram os demais personagens ( capitáes
de-tropas sertanistas, missionários e até mesmo juízes) da 
Conquist~ da Amazonia Brasileira e de outras regioes do Brasil. 

Obrigado a utilizar Indios nas suas viagens de naturalista, 
para identicos misteres que Lobo d' Almada lhes dava, o Dr. 
Alexandre Rodrigues Ferreira com eles se familiarizara até a 
mais generosa compreensao. 

Exemplificando, pedimos que se aprecie uma das ~mas ati
tudes. 

Pace as suas deser~óes, nas düíceis. conjunturas e~ que 
o colocaram tantas e tantas vezes, - con1unturas a que nao es
capou o prÓprio Lóbo d'Almada, urna feíta, no ,rio Uaupés -, 
sao dele estas palavras: ''Nós os chamamos b~rbaros, porem 
eles nesta parte nao desonram tanto a Human1dade, como as 
mais polidas na~óes da Europa, que sem embargo de terem a 
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razao exercitada pela Filosofi~ e iluminada pela Revela~ao, em 
se estabelecendo na América, parece que de propósito excogi
tam os meios de fazer mais pesado o jugo da escravidao dos 
Negros." · 

Referia-se aos Guaicuru, que escravizavan1 indivíduos de 
outras tribos que conhecera, tais os Tucano e os Tariano, do 
alto rio Uaupés, escravizando os Macu, desde tempos imemo
riais, da mesma maneira por que entre os povos africanos -e.ra 
comum a utiliza~ao do bra~o escravo. 

E que o naturalista nao estaya de acordo com a tu~e!a 
oficial dos Diretórios de Indios (como nós nem sempre eshve
mos de acórdo com o S. P. l.), afirµiaria ele, desassombrada
mente: ''Pigo o que sempre disse, que os Indios depois de li
vres ficarao nesta parte de pior condi~áo, que a que tinham 
qua.ndo escravos. O senhor na vida clo escravo zelava o seu 
dinheiro; o Diretor na vida .do Indio nao zela interesse algum." 
E isso foi escrito no remoto ano de 1786, há mais de cento 
e setenta anos. 

Situa~ao 
atual 
dos Índios 

Por sua extensáo geográfica, aspectos na
turais, história e destino, nenhuma outra 
área cultural da Amazonia Brasileira -
a parte a do rio Branco, no Território 
Federal de Roraima - nos atrairia tanto 
como a do rio Negro, no Estado do 
Amazonas. 

Ela já atraíra, como se viu, páginas atrás, sertanistas, 
aventureiros, caiptaes de tropas de resgate, missionários, natu
ralistas (botanicos e zoólogos, etnólogos e antropólogos), go
vemadores e cientistas . 

Mas foi, ·sem dúvida, a nossa intimidade com os feítos e 
os escritos de algumas centenas daqueles personagens que exa
cerbaría em nosso íntimo o desejo de subir-lhe o rio principal .: 
os seus afluentes, vencer-lhes as cachoeiras e rápidos, atraves
sar as suas campinor<lntlS ·e lagos, escalar as suas serras ·e as 
suas dunas, visitar malocas e relacionar-nos com os seus babi- · 
tantes, principalmente, os indígenas. 

Tivemos sempre como norma de est~do, antes t:c . quat
quer contato com terras e povos, civilizados ou primitivos, fa-
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miliarizar-nos com as impress5es e os ~onceitos, as críticas e 
as louvac;óes que outrem lhes tenha dedicado. . . 

. Porque, evidentemente, nao nos parece existir mais pro-
veitosa e mais prudente norma. . . 

Sentimo-nos por essa razao, bastante autonzados a dizer, 
páginas atrás, c~mo nos. apres~nt~am a situac;ao, remotíssima 
e dramática de tantas tnbos ah v1vendo, antes mesmo da che.
gada dos brancos ou civilizados; nos primeiros contatos com 
eles atados aquela "coluna de sofrimentos"' a que aludia o na
tur~Iista Dr. Alexandre Rodrigues F~rreira, inseguros nos ca
minhos da Fé que lhes abriam perspectivas superiores ao do 
mundo imaginário dos seus mitos e estórias, traumatizados pelas 
técnicas de trabalho que, ao repicar dos sinos ou. ao estal~~ dos 
azor.ragues, Ihes prometiam um bem estar mate~ial e espint~al, 
mais acima que o desfrutado em suas casas p·zntadas ou sim
ples tapiris, nas épocas de pescaria ou de espera d~ cac;as. · 

· E nós nos apoiamos no depoimento de histonadores ho-
nestos como todo dentista deve ser. ' - " . ·-Mas, agora, nas páginas que se ~eguem, nao e na op1n1ao, 
nos conceitos, Iouvac;óes e críticas detXa~as por outrem ~os ar
quivos e registros ofi.ciais, que nos ~poiaremos, para dizer da 
situac;ao atual do tnd10 do Vale do no Negro. 

Expondo-a, entretanto, nao subestimaremos a de. todo 
aquele que Já esteve, sem paixao .e se~ plano .preconcebid? de 
ver m41s ca!ar porque talvez um depoimento sincero e des1nte-

' ' d . ·¡ t t t 1 ressado ainda possa desviar dos rumo~ e an1qui ~roen o o a ... ~ 
pelo menos ali, os índios e seus mesttc;os, s~b~ettdos a nova~ 
experiencias e contatos, nesse ritmo, ex~a?~ion!sta, de desen
volvimento material e espiritual, que a Civ1hzac;ao, no presen!e 
século com foguetes e bombas de hidrogenio, lhe está ponao 

' . . 
sob os olhos deslumbrados e inquietos. · 

Segundo os melhores e mais escrupulosos pesquisadores do 
que fot' a chamada ex?ans~o . européia, no vale. do r~o ~egro~ 
pode-se afirmar que la ex1sttram numerosas tr1bos 1nd1genas. 
os Manau, Baré, Baniva, Taria~~' .. Uaup~s, T1:1c,ano, ~anana, 
Macu, D~c;ana, Paravilhana, J1boia-ta.puia, Pira-taputa.' Co-

' béua, Miriti, Tuiuca, Kaua-tapuia (que, como Curt N1muen
daju, vimos no rio Aiari), Micura. ou Mucura, Arapa~o, 
Bará, Aracu. Sao nomes de algumas tnbos que recqlhemos, .co
mo outros pesquisadores, em diários, relatórios e obras dedica-
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das a bistória do Vale do .rio Negro, no que toca a sua con
quista e explorac;ao, antes de te.r contato com os seus remanes
centes. 
. Nao acreditamos, . porém, que fóssem numerosos os indiví
duos que as compunh~; e isso nos é confirmado pelas listas 
relativas ao censo demográfico ali empreendido pelo Dr. Ale
xandre Ródrigues Ferreira, Sampaio e Frei Gregório, por 
exemplo. 

Deveria ter acontecido que, ao avolumar-se a expansao 
portuguesa, em tódas as direc;óes do rio Negro e do rio Branco, 
os elementos de várias tribos se transferiram para as terras dos 
espanhóis e para as terras dos ingleses, fugindo aos trabalhos 
agrícolas e extrativistas que lhes queriam impor. 

Na categoria de Colonia e na de Província, entre outros 
problemas, havia o da falta de br~os~ razao bastante para le
var os seus administradores a buscar noutras regióes os de que 
necessitavam. · ~ 

A introdu~ao de enfermidades, dos quadros nosológicos 
da Europa, a carencia e mudan~a de dieta dos indígenas, as en
f ermidades próprias da regiao, teriam concorrido, gradativa
mente, para grandes babeas no seio das tribos que acima foratn 
apontadas e de outras relacionadas por vários pesquisadores. 

Mas, mesmo assim, quando se inicia o Ciclo do Ouro Ne
gro, é ao bra~o indígena que se recorrerá, prolongando-se atra
vés dele, como condi~ao do próprio expansionismo, o martiro
lógio do Indio. 

Seguindo a esteira de outras Ordens Religiosas que, no 
passado, missionaram entre os indígenas do rio Negro, a dos 
Salesianos, há mais de trinta anos ali procurou realizar urna 
obra diferente da dos seus antecessores, nao se limitando ape
nas a arrebanhar ovelhas para o chamado Redil do Divino Pas
tor, mas levar-lhes, através de métodos pedagógicos atuais, a 
instru~ao e a educac;ao que se fazem necessários a sua incor
porac;ao a sociedade brasileira: a fusao das suas nafaes numa 
única - a N ac;ao Brasileira. . 

Os que conhecem a- história do ensino na Itália saben1, 
perfeitamente, que antes de ser Santo, D. Joao Bosco fora um 
admirável Educador. 

Suas experiencias de Mestre nao se enriqueceram nas Uni
versidades, nos grandes Institutos e Colégios do seu país, mas 
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no arrebanhar crian~as pobres e miseráveis, marginais inocen
tes de urna sociedade sempre em Juta para se impor entre os 
demais países europeus. 

E os discípulos de D. Joao Bosco, continuando a obra do 
incomparável mestre, a estenderam pelo mundo, até as tribos 
indígenas da Africa e das Américas, do Brasil, principalmente, 
nos sertóes de Mato Grosso, primeiro, e, depois, nos do Estado 
do Amazonas. 

O Servi~o de Prote~ao aos tndios lá estava, no Vale do 
rio Negro, iniciando suas atividades de catequese ou de tutela 
oficial. 

Que benefícios resultaram da prese·n~a dessas duas organi
za~oes visando a defender o lndio ou prepará-lo para sua par
ticipa~ao, de homem livre, numa nacionalidade democrática 
como pretende ser a nossa, precisam ser analisados, criticados 
ou elogiados. · 

E é com tristeza que diremos do S . P . I. que, por for~a 
das suas deficiencias, sem homens orientados cientificamente, 
e sem recursos or~amentários, falhou inteiramente, com irreme
diável descrédito para o próprio tndio, como falhou a organi
za~ao dos Diretórios. 

J á a obra dos Salesianos produziu resultados magníficos; 
do ponto de vista social, merce dos métod0s educacionais que 
nao foram impostos mas acomodados aos imperativos das suas 
origens étnicas, estrutura tribal, características da sua religiao 
e da sua psicologia. 

Mas os colégios instalados em Santa Isabel (Tapurucuara), 
Barcelos, Sao Gabriel, Iauareté-Cachoeira (Missao de Sao Mi
guel), Tiquié; e as escalas isoladas no I~ana., por exemplo, nao 
impressionam apenas pela harmonia do conjunto, mas pelas 
suas finalidades. 

A orga.niza~ao escolar dos Salesianos é dividida em Apren
dizados masculino e Patronatos femininos, mantendo os cursos 
Elementar, Profissional, Agrícola e Normal Rural, este último 
apenas em Tapurucuara. ... 

As referidas escolas, sob "regime e com programa de ar
tesanato, estao localizadas em sete Miss5es Salesianas (prepa
rando jovens operários nas artes de alfaiataria, marcenaria, 
carpintaria, serraría, mecanica, olaria, ceramica e vimaria ou 
espartaría ou cestaria (como dizem os etnógrafos). Os Patro-
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natos Domésticos, inclusos na citada organiza~o, preparam me
ninas, em regime de internato, inteiramente gratuito, onde fun
cionam os cursos Elementar e escolas profissionais de corte, cos
tura e bordado, culinária; lavandaria, horticultura, tecelagem e 
confec~oes em couro e plástico. 

A introdu~ao de novas artes na educa~ao de meninas e 
meninos nao prejudicou aquelas em que se distinguem ainda 
f ora do ~biente d~s , es~olas salesianas, porque, por exemplo, 
a de tec1do de adm1rave1s redes de tucum continua nos esta
belecimentos de forma~ao profissional fentlnina. 

Em 1964, foi diplomada a primeira turma de D\O~as da 
Escola Normal de Tapurucuara, que recebe m~as das demais 
Missóes. · · 

Em 1963, o número de matrículas comparado ao dos 
anos anteriores, figura nesta progressao: ' 

.1960: 2.454 - 1961: 2.699 - 1962: 2.821 e 
1963: 2 . 712. . ~ 

As Missoes Salesianas do rio Negro tem 8 Aprendizados 
agrícolas profissionais para meninos, 8 Patronatos Domésticos 
par~ meninas, 8 Hospitais, 14 Ambulatórios, 5 Crecbes, 4 Ma
ternidades, 50 escolas isoladas gratuitas 6 Artesanatos Indus
triais de Meninos, 6 Artesanatos Domésticos de meninas 1 Es
cola Normal, a de Tapurucuara, a que já nos referimo~. 
, _ Numa regiao de 300 mil quilómetros quadrados, essa obra 
e tao grande como a Natw-eza que a cerca, reafirmamos boje, 
como ontem. 

N? entanto, muit? maiores seriam os benefícios da atua~ao 
educac~onal dos Salesianos, na área cultural do rio Negro, se 
o Governo ~ederal a c~plementasse com a vaJoriza~ao das 
nossas f~nte1ras, do al_t~ no Uaupés, Papori e Tiquié, ali fun
dando nucleos de abv1dades que representassem verdadei
ros focos de a~lo,_ n~ sentido de ali se fixarem, progressiva
mente, as gera~es 1nd.1genas s~ídas das esc?l~s Salesianas, apa
relhad~s para um estilo de · vida, para at1v1dades · materiais e 
cultura1s que a nossa evolu~ao ali está reclamando. 

, Estudando a Aculturar;iio Indígena do Rio Negro, o antro
~ologo Eduardo Galvao (e outros, como n6s, que estiveram na 
area ocupada pelas obras de educ~ao artesanal dos Salesia-
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nos) deve ter sentido as deficiencias e os erros mesmo que 
incid~m sobre as suas realiza~oes, como as sentimos. 

Dá-lhes o Governo Federal recursos vultosos para a ob
jetiva~ao dos seus programas, da continua~áo naquele mun~o 
maravilhoso, da missao profundamente humana de Dom Joao 
Bosco. 

É urna assistencia que tem produzido admiráveis frutos, 
examinados, apreciados e exaltados por Governantes que esti
veram naquela regiao. 

Ela precisa ser ampliada, fiscalizada em todas as suas li
nhas, complementada enfim, por outras obras, de iniciativa do 
próprio Governo Federal e do Governo do Estado do Ama-
zonas. • 

Indígenas do vale do rio Negro e dos seus afluentes, en
quanto se processa a sua acultura~ao. inevitável, ~ind~ traba
lham sob regime escravo ou espohahvo, nos sennga1s, bala
tais, castanhais e piai;abais. 

E tem elevado grau de indiferen~a, face a certos aspectos 
dramáticos do traballÍo indígena naquela área c~ltural, a es
craviza~iio nao só, da parte de latifundiários nac10.n?is, mas o 
seqüestro, o aliciamento, por parte dos nos!os . v1z1nhos, dos 
trabalhadores indígenas, levados para a Colombia ou ·para a 
Venezuela donde muitos jamais regressam ao Brasil. · 

Edua~do Galvao, na obra a que nos referimos aqui, viu 
a possibilidade de dar-se novo estilo de vida aos indíg~n~s, ~ue 
estudou escrevendo ao tratar do problema da ass1m1la~ao: 
''O pro~esso de mudan<;a cultural dessa área tende a assimila
~ao dessas tribos pela sociedade ?~cional. Nao le~ando em 
conta diferen<;as em aspectos acessonos, a homo~ene1dade cul
tural rnanifesta entre os diferentes grupos, en1 s1 mesma urna 
tesultante de processo de acultura~ao intertribal, .é fator .positivo 
para essa assimilai;ao. Independente de sua ongem tribal, to
dos esses índios tem urna experiencia e urna tradi<;ao cornum 
no processo de acornodai;ao e adapta~ao a sociedade dominan
te. A língua geral identifica o índio e o caboclo em contrapo
sii;ao ao portugues do urbanita ou forasteiro, é talvez um dos 
fatores psicológicos mais positivos nessa adapta~ao." ~ !11ª~: 
"O fator preponderante de acomoda~ao ~ ulten?r ass1m~la~ao 
é sem dúvida a ativa participai;ao do índ10 na vida econom1ca 
local, dependente exclusivamente de indústrias extrativas, cuja 
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natureza nao é inducente ~ formai;ao de núcleos urbanos onde 
sao rnais vivos os processos discriminatórios e mais acentuada 
a clivagem étnica e social." 

N d - Nas viagens realizadas ao Vale do arra Ores Rio Negro e seus afluentes, no Estado 
do . Amazonas, foi que coletamos as len

das, mitos, estórias, constantes da segunda parte desta obra. 
Dentre as figuras inesquecíveis dos . seus narradorei podemos 
enumerar as seguintes: André Leopoldino Farnela - nosso guia 
nas viagens aquele vale em 1. 50-1952 .- era da tribo Tariana, 
sendo filho do tuxaua Leopoldino Joao Farnela. Fora aluno ·dos 
Padres Salesianos, da Missao Sao Miguel, em Iauareté-Cachoei
ra. Alérn de incomuns dotes intelectuais, ali orientados e acres
cidos, era un1 excelente caráter e exprimía-se, desembarai;ada
mente, nao só na própria língua, a Tariana, mas em portugues, 
tucano, uanana, pirá-tapuia e nheengatu. D!evemos a ele, entre 
outras, a estória de Uanari, de Uéno, da Festa dos Mortos, UaJ.i
pero. e outras mais, com temas macabros e eróticos como Hue
nique Haripona e Baiá. 

Outro narrador foi Marcelíno Cordeiro, descendente de 
país tarianos entre os quais aparece o famigerado tenente Je
suíno Cordeiro, posto em triste evidencia por Alfred Russel 
Wallace, em sua obra sobre o Amazona.s e o rio Negro, editada 
em Londres, no ano de 1889, por Ward Look & Co. . 

O rnestii;o e ignorante Jesuíno fora incumbido pelo Gover
no do Rio Negro de transportar dive.rsos tuxauas da regiao e, 
para isso, lani;ara mao de urna canoa já. adquirida por AlfrecJ 
Wallace. 

Devemos a Marcelino algumas informa~óes sobre a topo
grafia do lugar Santa Maria, com a sua pedra MOfocá que, 
se tocada por alguém, lhe faz rebentar do corpo inúmeros tu
mores. Foi ele quem nos contou a estória do Surucucu e do 
Sapo Torobeque. 

Ao velho Martinho, do Lugar Temeduai, vizinho de Ola
vo Soares, devemos as aventuras de POROMINA M!NARE e des
cri<;oes das solenidades relativas ao Sairé. (Lam. 11. Fig. 21) 

António Barreto, Indio Tucano, que encontramos no lu
gar Nazaré, no rio Jurubaxi, afluente da margem dircita do rio 
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Negro, foi quem nos contou as estórias (Quitiro, em tucano) 
de Yaperikuli ou Inapirico e de Poe.rare, sendo nisso ajudado 
por indios Baré, moradores daquele rio. Na mesma ocasiao, 
os irmáos Padrón, filhos de mae Baré com pai venezuelano, 
proprietários no alto rio . Negro, nos contaram outras lendas e 
estórias. (Lam. 11. Fig. 1 1) 

Policarpo Xavier nos contou a Ienda do Aturá e algumas 
tradi~0es. 

Carlos Piñedo, aparentado dos Padrón, nos contou a es· 
tória da Cobra Grande do Lago Maiuaroca. 

E, por fim, Valentim Garrido y Otero, filho de Dom Ger· 
mano Garrido y Otero, amigo e colaborador de Koch Grünbe.rg, 
que foi seu hóspede no sítio de Sao Felipe, nos contou outras 
leodas, mitos e estórias, com temas interessantes como a d~ 
Aparanei. 

E todos os narradores nos asseveraram que as lendas, mi· 
• tos e estórias sao conhecidos entre os indígenas do rio Ne gro 

e seus afluentes. 
Daí as variantes desses mitos, lendas e estórias, com per

sonagens diversos e episódios identicos, como no Mito de /~'l· 
pirico (página 219). na EJstória de Poácore (página 225), na 
Est6rias de Poromina Minore (página 232) e na Estória do Atu
rá (página 250). 

Proezas de Poronominare ou Poromii.na Minare ocorrem na 
obra de Brandáo de Amorim Lendas ª"' Portugues e Nht!;engatu. 
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Mito de Paitunare 
Mito de Jnapirico (/, JI, 111) 
Estória de Poácare (1, JI, 111) 

Estórias de Poromina Minare (1, JI, Jll) . ~ 
Estória do Aturá 

Mito de Etom 
Mito de Uanari 

Estória da Cobra Surucucu e do Sapo Taró-Bequé 
Estória da Festa dos M ortos 

Mito de Ualipera ou Sete-Estrelo 
Mito de Arapanei 
Lenda de Uéno 

Lenda de Huenique Haripona 
únda da Maloca dos Mortos 

Estória da Guerra dos Jibóia~ Tapuia e dos Cobéua 
Lenda do Carrico de lauacaná 
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MITO 

DE PAITUNARE 

. ~ 

U M HOMEM morava com a mulher na beira do rio Ne
gro, mas trabalhava numa r~a distante dali. 

Indo um dia, para a ro~a, apareceu a sua mulher um 
homem que se parecia muito com ele. 

Esse homem agradou-lhe a mulher e a levou para a red,~, 
depois, juntando seu corpo ao dela. 

Todos os días, quando aquele marido ia para a ro~a, vinha 
o outro homem, que se parecia com ele, agradava-lhe a mulher 
e deitava-se com ela. • 

Durante muitos días assim aconteceu. 
Um dia, a mulher, desconfiando, esperou que seu marido 

chegasse e, quando este a abra~ou, perguntou-lhe por que nao 
se cansava de deitar-se com ela. 

O marido fingiu que nada havia compreendido. 
Mas, no dia seguinte, dizendo que ia para a ro~a, foi es

conder-se no alto de urna árvore, próximo a sua casa, de onde . 
podía espiar o que se passava ali. 

Daí a instante, chegou-lhe a casa, vindo da banda do rio, 
o homem que se parecía com ele. 
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Esse homem· agradou-lhe a mulher e a arrastou para a 
rede, onde uniram seus corpos. 

O marido daquela mulher viu tudo. 
No dia seguinte disse que ia, como de costume, para a 

ro9a. 
E f oi para o mato, on~ preparou a sua sarabatana e en

venenou muitos curabis. 
O homem, que se parecia com ele, veio do lado do rio. 
Agradou-lhe a mu)her e a levou para a rede, onde, muitas 

vezes, uniu seu corpo ao dela. 
Do alto da árvore o marido lan9ou curabis sobre o outro, 

que logo se transformou num bicho, com cabe9a de cobra, e 
se foi desenrolando do corpo da mulher. 

O homem o flechou várias vezes e, por fim, a cobra (pois 
aquele bicho era urna cobra grande) se desenrolou do corpo 
da mulher e corr~u na dire9áo do rio. 

O marido correu-lhe atrás, lan9ando-lhe-curabis. 
E, a propor9áo que ia se aproximando do rio, a cob.ra 

. grande ficava grossa e comprida. 
E a barriga da mulher, que unira o seu corpo ao daquela 

cobra, ia crescendo, crescendo. 
Quando a cobra chegou a beira do rio nele se lan~ou. 
O marido, também, perseguindo-a, mergulhou. 
A cobra entrou num buraco, do outro lado do rio. 
O marido cavou o buraco, e flechou a cobra. 
A cobra saiu para a te.rra e foi pelos matos a fora, pondo 

árvores abaixo, sempre perseguida por aquele marido. 
A cobra fugiu e seu perseguidor nao deixava de flechá-la. 
Chegando a beira de um paranazinho a cobra nele mer-

gulhou. • 
O marido foi buscar muitos companheiros e cavou o pa

ranazinho em volta, formando o lago MAIUAROCA. 
Mataram a cobra, cortara.m-lhe a ca~a e a ente~aram 

na lama do paranazinho, porque o bicho nao pode ser arras
tado pelo marido e seus companheiros. 

Entáo o marido come~ou a cortar o corpo da cobra, prin
cipiando pela cauda e mostrando os peda~os aos companheiros. 

Enquanto aquele marido ia retalhando a cobra grande, a 
barriga da mulher, que unira o corpo ao dela, ia crescendo, 
crescendo. E cresceu tanto que espocou. 
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Do bucho da mulher saiu urna crian<;a que Iogo se pos 
a andar e cantar. . _ 

Era um menino, mas nao mijava ~em su1ava, porque nao 
tinha -inembro e nao tihha anus ta~bem. 

Tudo o que comia era lago vc._n1tado. 
A cama dele era um casco vt 1ho de tartaruga. 
De manha cedo aparecia no terreiro e contava que, quan-

do queria, ia passear pelo rio abaixo, a~é a BA~~A. · 
Nas suas cantigas, também, mentindo, d1z1a que, donde 

estava .podía mijar sbbre a BARRA • . E afirmava que a máe dele nao estava morta, porque se 
encantara e estava passeando por ou!ras t:rras: . , 

Um dia esse menino desapareceu. E ate ho1e n1nguem sou-
be para onde ele f oi. . 

A Cobra Grande se chamava PAITUNARE e a sua casa foi 
sempre o Lago MAWAROCA. ~ 

MITO 

DE INAPIRICO 

INAPIRIOO tinha tres cunhados. 
E seu irmao mais velho era POERARE. 
Um dia seus cu.nhados o convidaram para fazer urna ro9a. 
Eles tinham, porém, urna pu~anga para dar for~as a quem 

ia derrubar as árvores. 
Poerare foi com os cunhados. 
E, chegando ao mato, tratou de por as árvores abaixo. 
Mas trabalhava muito devagar, enquanto seus cunhados 

trabalhavam rapidamente. · 
Poerare desconfiou. 
E foi espiar os cunhados de l:napirico que estavam con

versando no mato, defronte de urna vasilha cheia de formigas 
tocandiras. 
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Poerare esperou que seus companheiros se afastassem dali. 
E foi correndo abrir a vasilha. 

Tirou-lbe a tampa, as pressas, e as formigas, assanhadas, 
lhe ferraram o bra<;o direito. . 

E isso bastou para que se sentisse com mais for<;a e mais 
disposi<;áo para o traba1ho. 

Entáo, foi para onde estavam os companheiros e se pos 
a derrubar as árvores, deixando os cunhados de Inapirico para 
trás. 

Os cunhados de lnapirico desconfiaram que Poerare havia 
descoberto a vasilha com as tocandiras. Porque essas formigas 
eram a pu<;anga deles para dar for<;a e resistencia. 

Os seus companheiros foram procurar a vasilha e a acha
ram cheia de mofo e sem nenhuma formiga. 

Combinaram vingar-se. 
O menor dos. cunhados de Inapirico - o curumi - con

tou a Poerare o que os cunhados de Inapirico pretendiam f azer. 
Convidariam Poerare para fazer tapagens num igarapé. 
Nessa ocasiáo mandariam que ele mergulhasse, levando 

as costas urnas varas, pois assim, tapado o igarapé, poderia ter 
mais peixe. 

Isso era, porém, para o enganar. 
Porque se vingariam dele, por haver roubado tocandi.r~s~ 

flechando-o. 
Poerare f oi e mergulhou. 
Mas, quando o quiseram arpoar e flechar, como já sabia, 

deu um jeito no corpo e os cunhados erraram o alvo. 
Vindo a tona d'água Poerare disse aos cunhados do irmao 

que eles haviam errado o peixe que pretendiam matar. 
O curumi havia explicado, também, que, na ocasiao de 

ser tinguijado o igarapé, ele nao fosse apanhar o peixe no meio, 
porque ali correrla risco de ser arpoado e morto. 

Tendo subido a um pau, que estava atravessado sobre o 
igarapé, Poerare escorregou e caiu nágua. 

Os cunhados do irmáo, entáo, aproveitaram a ocasiáo para 
o matar. 

Mas, ao ser arpoado, Poe.rare virara Surubim. 
Logo que os seus companheiros o mataram Inapirico soube 

o que acontecera com seu irmáo, pois do céu come<;ou a cair 
um chuvisco de sangue que ele aparou na máo direita. 
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Entáo, imediatamente, Inapirico se transformou e~ Cab.l 
e foi ao igarapé, para roubar o cora<;áo de Poerare, ass1m que 
seus cunhados o esquartejassem. ~ . ... . 

Lá chegando, Inapirico furtou o cor~u;ao uo irmao e fo1 
moqueá-lo. . . 

Com o calor do fogo; daquele sangue que 1a pingando, nas-
ceu um gaviáo pequenino, c?medor de borbo~etas, o TAUATÓ. 

Esse gaviáo estava gritando que quena comer o velho 
cUNAFARE, que era o sogro de Inapirico, para se vingar da 
morte de Poerare. 

Inapirico disse ao gaviáo TAUATÓ que ele era muito pe-
quenino para comer um homem. 

Aí pingou outra gota de sangue do cora<;áo de Poe~are, 
dele nascendo o gaviao que come calango, cobra e passannho 
- O CAURÉ. 

E ele disse também, como o TAUATÓ, que queria comer o 
velho CUNAFARE. . ~ 

Com o calor do fogo, de novo, pingou outra gota de san-
gue do cora<;áo de Poerare, dele nas~endo um. gaviáo maior, o 
UAUA - comedor de aves, inhambu, 1acu, qu~hs e macacos. 

E este gaviáo, também, disse que quena comer o velho 
CUNAFARE. ~ 

Inapirico lhe disse que podia, de fato, porque o . resto do 
cora<;áo de Poerare já se derretera de todo. 

Ele poderia comer a carne dura do co~~<;áo do velh?· 
Inapirico, porém, soprou sobre o gav1ao UAUA m~1ta fu

ma<;a de cigarro para fazer esse gaviáo tomar-se pequen1no e o 
velho nao saber que ele já o poderia comer. 

Desde aquele dia Inapirico come<;ou a fazer ro<;a perto da 
casa do velho Cunafare. . .... 

Durante esse tempo aproveitou para: ens1nar o gav1ao UAUA 

a carregar cousas pesadas. . . . 
Um dia Inapirico cortou um galho de 1na1aze1ra e o ga-

viáo foi experimentar se já podía carregar peso. . 
Estava fazendo exercício para carregar, depo1s, o velho 

Cunafare. • 
Todos os dias a gente da casa do velho Cunafare ouvia 

barulho de pau caído e pensava que era Inapirico que eslava 
ro<;ando. 

Mas era o gaviáo UAUA experimentan9o for<;a. 
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No outro dia Inapirico mandou que o gaviao fizesse a 
mesma coisa com um peda~o maior de inajazeira. 

Para o gaviáo nao ficar grande de urna vez Inapirico sem
pre soprava sobre ele fuma~a de cigarro. 

E o gaviáo UAUA continuava pequenino. 
Um dia, chegando a casa, a mulher de Inapirico pediu 

aquele gaviáozinho para criar. 
lnapirico, primeiro, nao quis atender a mulher mas de-

. d ' ' po1s, ce eu. 

No dia em que entregou o gaviáo a mulher, Inapirico fez 
chover, sendo esse um sinal para que as formigas saúvas voassem. 

Enqua;11to a mulh~r e Ina~irico saíram para pegar saúvas, 
o velho CUNAFARE ped1u para ficar em casa como gaviaozinho. 

Estava tirando bichos-de-pé para o gaviao comer. E o 
gaviáo já estava ficando impaciente e zangado. 
. Inapirico e a mulher estavam procurando saúvas, mas 
1am afa,stando-se cada vez mais, de propósito, para deixar o 
velho so com o gaviao. 

Também iam fazendo barulho, pelo caminho, para ninguém 
desconfiar. . 

Quando já estava agarrado no ombro do velho o gaviáo 
UAUA cresceu, de repente, abriu as grandes asas e as garras, 
para o carregar. 

Depois o gaviao voou para fora de casa, carregando o ve
lho CUNAFARE. 

Antes, Inapirico, com cautela, já havia feito o cupim es
tr~gar a~ armas, as ~~rabatanas, as flechas e os cacetes, para 
nao servuem na ocas1ao. 

Enquanto o gaviao esta va no ar, mas ainda muito baixo · 
o velho gritava. , ' 

Nisso Inapirico chegou, e, em vez de flechar o gaviao, fle
chou o velho, ajudando o gaviáo a matá-lo. 

Entao, a filha do velho CUNAFARE, chegando, também per-
guntou por que Inapirico estava flechando o velho. ' 

Inapiri.~o ment~u, dizendo que queria acertar no gaviao. 
O gav1ao, ouv1ndo-<>, voou e foi poisar, com o velho nas 

garras, numa ingazeira. ' 
(J;: por isso que essa árvore é babea e de copa esparramada.) 
Daí o gaviao saiu e foi poisar na cucuRA-YUA. 
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Voando, depois, dessa árvore, deu muitas voltas pelo ar 
com o velho Cunafare preso entre as garras, para logo voar so
bre a casa deste. Estava dando tempo para que o velho apo
drecesse e os seus restos, caindo nas terras firmes, se transfor
massem em TIMBÓ. 

Assim foi vingada a· inorte de Poerare, irmao do Gr<lnde 
Chefe INAPIRICO. 

11 

N AQUELE. tempo nao ~existia noite. 
E nao existia também o fogo. 
As ca~as e os peixes eram comidos assados ao sol. 
Inapirico foi pedir ao pai de urna m~a - também filha . 

da noite - que a desse para sua mulher. 
O· velho deu sua filha aquele homem. 
E lnapirico a levou para sua casa. 
Aí a múlher dele come~ou a ver que Inapirico trabalhava 

sem cessar. 
E explicou que seu pai tinha remédio para lhe dar de·scanso. 
Inapirico disse, e:n.tao, a mulher, que fosse buscar a Noite. 
A mulher foi a casa de seu pai, levando duas vasilhas, 

para as encher com a escuridao da Noite. , 
E levou, também, um cacete, que era para acordar o ve

lho, muito dorminhoco. 
A mulhe.r de Inapirico voltou sem trazer a Noite, porque 

seu pai nao estava em casa. 
Entao foi Inapirico procurá-lo, levando as vasilhas e um 

cace te. 
Ao chegar junto ao velho, que estava cochilando, Inapirico 

lhe deu algumas cacetadas. 
O velho acordou e perguntou ao genro o que ele queria. 
Inapirico Ihe . co.ntou a sua vida e disse-lhe que já estava 

cansado de trabalhar. 
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Mostrou ao sogro as duas vasilhas. 
O velho disse que eram demais grandes e que Inapirico 

nao poderia carregá-las. 
O vel~o mandou lnapiri~o. buscar um fruto de tiririca, que 

era para ali ser pasto o remedio que n0s dá descanso. 
O velho explicou a Inapirico que esse remédio era a Noite. 

_ A No~te era femea, e com ela andavam sempre os Carapa
nas e o Fno. 

Inapirico disse que queria a Noite assim mesmo. 
E o velho pos a N oite num fruto de tiririca recomendan-

do-lhe que só o abrisse depois de comer. ' 
Mas Inapirico e.ra curioso e teimoso. 
No meio do caminho abriu o fruto da tiririca e de dentro 

dele saiu a Noite que o fez dormir ali mesmo. 
Assim, só no outro día de manha, foi que chegou a casa. 
Mandou a mulher preparar comida. Depois foi para a 

r rede e dormiu, dormiu até vencer o cans~o que ~us trabalhos 
na r~a e nas pescarias lhe davam. 

III 

. D EPOIS de arranjar a Noite, Inapirico pensou em arran-
1ar o Fogo. 

Quem tinha o Fogo, também, era o seu sogro. 
lnapirico foi pedir ao velho e esse nao quis atende-lo. 

. Como Inapirico insistisse muito, o velho disse que lhe Ic
vana a casa o Fogo. 

E recomendou a Inapirico que, com sua mulher, quando 
vissem o Fogo, nao corressem. 

Quando o velho cheg<>u trazendo o Fogo, eles, porém, cor
reram assombrados. 

J?nquanto os dois corriam o JACARÉ veio e engoliu o Fogo 
que o velho levava entre as maos e atirou-se n'água ficando 
dono do Fogo. ' 

o 
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Entao, o velho, lnapirico e a mu1her, para poderem tomar 
o Fogo do J acaré, fizeram um dabacuri, com caxiri de frutos, 
e convidaram todos os animais. 

E pediram ao Jacaré que trouxesse o Fogo para alumiar 
a festa deles. 

O J acaré tardou a chegar. 
Mas, assim que sentiu o cheiro do caxiri, foi rumando li

geiro para a casa do velho, sogro de Inapirico. 
Ali deram Iogo uma cuia enorme e outras cuias mais, cheias 

de caxiri, para o J acaré ficar bebado. · . 
O J acaré ficou bebado. 
O velho e Inapirico, vendo o J acaré bebado, abriram-Jhe 

a boca e nela meteram uma forquilha de mulungu. 
E tiraram-lhe o Fogo da goela. 

1 

~ por isso que nós, boje, temos o Fogo. 

F.sTóRIA DE 

PO ACARE 

P OÁCARE, um dia, foi fazer um dabacuri para uma família. 
Chamou todos os bichos que encontrou e mais o Bacaco, 

a Tibira, a Inhambu, a On~a, o Mucura, o Macaco. 
E, no dia da festa, lá encontrou todos os seus convidados. 
Beberam e dan~aram inuito. 
No meio daquela. gente a m~a mais bonita era a Inhambu. 
Poácare se pos a namorar com a Inhambu, filha do J acruaru. 
E, dan~ando, a corividou para dormir com ele depois do 

dabacuri. : · 
O Mucura Grande, porém, ouviu tudo. 
A meia-noite Poácare levou a mo~a , Inhambu. 
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O Mucura, que já estava bebado, foi atrás. 
Poácare e a Inhambu deitaram-se na rede. 
O Mucura veio e se pos debaixo da rede. 
Poácare disse a lnhambu que, de manhi, ela f os se pelo 

caminbo onde viss~ urna pena de arara, pois esse sinal estava 
indicando a casa dele. 

O caminho, que tinha um olho-de-cana como sinal, estava 
indicando a casa do Mucura. 

O Mucura Grande ouviu essa conversa. 
Fugindo dali o Mucura foi esconder-se, por detrás de um 

pau, junto ao caminho. E viu quando Poácare espetava urna 
pena de arara no caminho que ia para a casa dele. 

O Mucura, quando Poácaie se afastou, tirou a pena de 
arara e a pos a entrada do caminho que levava a sua casa. 

A Inhambu, de manhá, veio e encontrou a pena de arara 
no caminho da casa do Mucura Grande. E foi por esse cami
nho até encontrar urna casa. 

Entrando, a Inhambu viu urna rede, e, como estava 
can.sada, deitou-se, mas levantou-se logo, porque a rede fedia 
mu1to. · 

A Inhambu disse a si mesma que aquela rede nio era 
de Poácare. 

E, enta~, a mae do Mucura Grande apareceu e foi logo 
perguntando a mo~a Inhambu se ela era a .namorada do seu filho. 

A Inhambu, para :nao zangar a velha, disse que sim. 
A Mucura velha foi buscar urna cuia de caxiri e deu a 

mo~a, com muito agrado. 
De repente chegou o Mucura Grande. 
A Mucura velha disse a mo~a que fosse a ro~a tirar man-

dio~a e ralar a que estava no porto, dentro de um casco velho. 
O Mucura disse: 
- Eu também vou. 
Foram os dois. 
Mas, no meio do caminho, o Mucura se pos a abra~ar a 

mo~a e ali mesmo quis unir o seu corpo ao dela. 
A mo~a o repeliu. 

, O Mucura entao foi tirar folha de bananeira sororoca. 
Como se esquecera do ter~ado o Mucura mordeu os talos 

das folhas e ficou com a boca cheia de sangue. 
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(~ po.r isso que, quando se tiram folhas de sororoca as 
maos da gente ficam vermelhas como sa:ngue.) 

Enquanto o Mucura estava tirando folhas de sororoca a 
mó~a Inhambu fugiu. 

No meio do caminho encontrou o Socó e pediu-lhe: 
- Esconde-me! Esconde-me! 
O Socó engoliu a mo~a para a defender do Mucura. 
Depois que o Socó engóliu a mo~a, ali mesmo engoliu 

muitos peixinhos para a esconder melhor e, depois, vomitar 
bastante. 

Qua.ndo estava engolindo · os. peixinhos, apareceu o Mu· 
cura, que vinha correndo atrás da Inhambu. · 

Ali, encontrando o Socó, perguntou-lhe se nao havia visto · 
a Inhambu. O Socó respondeu: · 

- Nao vi. 
Entao o Mucura disse: 
- Vomita para eu .v~r o que estás comendo. 
O Socó vomitou os peixinhos que engolira por último. 
A mo\:a Inhambu estava encolhidinha no hucho do Socó. 
O Socó, depois de vomitar, disse ao Mucura: 
- Voce estragou a minha comida. 
O Mucura voltou para casa muito zangado, murmurando 

contra a mo~a e contra o Socó. 
A mo~a Inhambu foi, entáo, a casa de Poácare, para lhe 

contar o que havia acontecido. 
Mal chegara logo apareceu o Mucura. 
Poácare estava abra~ado com a Inhambu e, para se ver 

livre do Mucura, convidou o seu rival para ir tirar com ele ca
chos de patauá. 

E, porque Poácare era um grande pajé, fez aparecer, no 
ineio do caminho, urna grande árvore de patauá. 

Subiu pelo tronco da árvore-patauá e disse ao Mucura que 
tocasse buzina, chamando todos os bichos que eram seus amigos. 

Enquanto o Mucura estava tocando buzina, chamando os 
bichos, Poácare foi jogando do alto da árvore cachos de pa
tauá, que era para os bichos que nao podem trepar. 

Chegaram os bichos. E muitos deles f oram logo tirar ca
chos de patauá. 

Os Macacos, os Quatis, os Quatipurus subiram até os ca
chos mais altos. 
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E, de combina~ao com Poácare, ali deixaram apenas u1n 
cacho. 

Os bichos quando desceram, disseram ~o Mucura: . 
- Agora, vai buscar o cacho que dentamos para ti. 
o Mucura trepou ligeiro, mas, quando ia descendo, como 

o cacho pesava muito, caiu da, árvore. . 
O cacho pesado de pataua caiu em cima dele e o matou. 
Nesse momento o saco dele foi cair em casa da Mucura 

velha. 
E a velha disse: 
- Ah! Me'1 filho! 
A velha pensava que, tendo visto um chuvisco, com o dia 

claro que fazia, aquilo era sinal de casamento. 
(Por isso, até boje, quando cai um chuvisco, :nos días de 

sol, a gente pensa que é casamento de Mucura.) 
Mas, os comparµteiros do Mucura, encontrando-lhe o ca

dáver, fizeram um cora~ao de cera vermelha e o pregaram no 
séu peito. 

~ Aí o Mucura ressuscitou. 
Os seus companheiros o aconselharam a nao beber nada 

quente, para que o seu cora~ao de cera nao derretesse. 
E voltar<1m todos para casa. 

11 

TEMPOS depois fizeram um dabacuri e convidaram todos 
os seus pare.ntes e amigos: 

Deu uma chuvarada muito grande, mas alguns dos seus pa
rentes e amigos nao puderam vir. 

O Mucura, entretanto, apareceu, com surpresa para todos 
os que conseguiram vir ao dabacuri que seus amigos haviam 
preparado. 

Um deles, porém, lhe deu urna cuia de mingau quente. 
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E o Mucura, esquecido do que já lhe havia acontecido, 
bebeu o mingau quente. 

E morreu. 
A mae do Mucura, sabendo que o filho morrera, chamou 

o Gaviao e o encarregou de vingar a morte de seu filho, da:n
do-lhe pagamento adiantado. 

E chamou, também, macacos, para matarem a mulher de 
Poácare. 

Todos esses bichos arranjaram instrumentos de Jurupari, 
que descobriram ocultos entre pedras, na vizinhanc;a das ca
choeiras. 

E convidaram todos os demais · bichos· que tinham estado 
no dabacuri dos amigos do Mucura. 

E Poácare também foi convidado. 
Mas Poácare, :nao tendo onde deixar a mulher, ficou muito 

preocupado. 
. Por fim, mais calmo, resolveu incter a mulher na sua sa

rabatana. 
. ~ 

E assim fez. 
Poácare só andava com a mulher dentro da sarabatana, 

carregando-a com a cabec;a para o alto, para que ela nao visse 
os instrumentos de Jurupari. 

Poácare foi caminhando, tranqüilo, pelo mato adentro. 
Andando assim, distraído, o Macaco UACARI lhe soprou 

a sarabata:na. 
A Inhambu saiu de dentro da sarabatana e foi cair mesm0 

entre os tocadores dos instrumentos de Jurupari. 
Esses, aos gritos, a mataram e esquartejaram. 
E viram que a Inhambu estava prenha. 
Mas veio a Aranha Tapir, da beira d'água, e, sem que os 

matadores vissem, roubou a crianc;a: 
Depois, correndo, foi entregar a crianc;a ao PAU que, na 

beira do rio, ora mergulha, ora aparece. (Como um membro 
viril em erec;ao, explicou o narrador.) 

O PAU tomou conta da crian~a. 
E passou a dar-lhe, todos os dias, muita comida e muito 

banho. 
Quando a crianc;a já estava bem crescida o PAU foi entre

gá-la a RAIA. 

E a Raia o criou até ve-lo rapaz. 
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Todos os días a Raía ía tirar camaráo de um po~o, na 
cabeceíra de um rio. 

O Camarao era a pímenta da Raia. 
O menino foi-se acostumando a comer aquela pimenta. 
E, quando a velha ia para a r~a, ele comía todo o ca-

maráo que a velha apanhava. . 
A velha brigava com o filho da Inhambu e o menino lhc 

dizia que aquilo nao era pimenta e sim camarao, porque a 
Mae dele, a Inhambu, assim lhe ensinara. 

A Raia disse ao menino: 
.. - Entao vai procurar a pímenta que a tua máe comía. 

O menino foi e encontrou, numa capoeira, um grande pé 
de pim~nta. 

Fez um ganchi:nho que é boje a cobra chamada SACAIBÓIA 
- e com ele apanhou as pimentas que quis. 

Em seguida voltou para casa e cozinhou aquelas pimentas 
sem que a velha visse. 

· Quando a velha voltou da ro~a o menino lhe entregou 
urna panela com aquelas pimentas, dizendo que era quiinhapira. 

E a Raia se püs a comer. as pimentas. . 
As pimentas ardiam ta:nto que a velha chorava e espirrav::t. 
(Por isso a Raía ficou de nariz chato.) 
Todos os dias, porém, mandava o menino buscar pimentas. 

111 

O A vó do menino era o J acruaru e tomava conta da pi
menteira. 

Mas, como era muito velho, estava sempre cochilando. 
O menino aproveitava o sono do velho e furtava as pi

mentas. 
O velho, ve:ndo que as pimentas estavam desaparecendo, 

um dia foi espiar quem era o ladráo das suas pimentas. 
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E viu que a SACAIBÓIA se transformava num ganchinho e 
esse ganchinho era movido por um menino oculto entre os ga
lhos altos de urna árvore vizinha de sua pimenteira. 

O J acruaru pegou ·a cobra com um pau e a jogou longe 
da pimenteira. 

Daí a pouco ouviu choro de crian~a próximo e urna voz 
lhe dizer: 

- Meu avo, po.r que está sovinando as pimentas de m1-
nha mae? 

E o velho respondeu: 

- Eu nao tenho neto. Quando · minha filha morreu nao 
deixou nenhum filho. f: mentira. Eu nao tenho neto. 

O meni:no se pos a chorar mais forte ainda. 

O velho foi buscar a crian~a. 

A crian~a era o CUAMATÁ. 

O J acruaru a levou para casa, entregando-a a mulher, di- . 
zendo-lhe ter encontrado a crian~a que ali estava e se dizia 
seu neto. 

A velha foi criando o menino, com muito mimo, até que 
ele come~ou a fazer flechas. 

O velho J acruaru também fazia flechas e deu algumas ao 
menino, dize:ndo-lhe: 

-- Quera ver se és mesmo filho de minha filha. 

U m dia o menino saiu para o mato e o velho, que era 
pajé, virou J acruaru novo e correu logo pelos matos. 

O menino, vendo aquele J acruaru, o flechou na cabe~a, 
mas o J acruaru quebrou a flecha e fugiu. 

A tarde veio o velho e mandou o menino tirar um espinho 
que tinha na cabe~a. 

O menino, quando tirou o espinho, reconheceu a ponta da 
flecha que ele a tirara no J acruaru. E disse: 

- Esta é a ponta da minha flecha. 

O velho assim conheceu que o menino 'era seu neto. 
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ESTóRIAS DE 

POROMINA MINARE 

l 

ANTIGAMENTE, contam os velhos, morava nestas terras 
urna m~a muito bonita, chamada POROMINA. 

Vivia sozinha e vários bichos queriam casar-se com ela. 
O Mucura Grande era quem mais a perseguía, mas tam

bém o Mucura POÁCARE a cobi~ava. 
Poromina nao gostava do Mucura Grande, porque fedia 

,. muito, mas gostava muito de Poácare. 
~ O Mucura Grande, porém~ a todo instante, a qualquer de

sejo da mo~a, co.rria a carregar lenha, a buscar água, a fazer fogo. 
Mal Poromina se levantava, para fazer isto ou aquilo, o 

Mucura se adiantava e dizia-lhe: 
- Deixa que eu vou buscar. 
Um día o Poácare foi a casa da mo~a e perguntou-lhe se 

queria casar com ele. 
A mo9a disse que sim. 
E estavam combinando como se ca.sariam, quando o Mu

cura Grande, ao cruzar o caminho da casa de Poácare e Poro
mina, viu o rastro do rival, indo na dire9ao da casa da mo9a. 

O Mucura Grande correu e foi esconder-se por detrás da 
casa da mo9a. 

Dali ouviu a conversa de Poromina e Poácare. 
O Poácare dizia: 
- Quando fores para minha casa repara na encruzílhada 

dos nossos caminhos. No caminho do Mucura Grande vou 
espetar algumas penas do rabo de arara. No meu caminho vou 
espetar penas de f odori. 

Assim que o Mucura Grande ouviu esse acordo, deu volta 
a casa e f oi esperar Poácare perto da encruzilhada, para. ver 
como o seu rival espetaría as penas de arara e fodori. 

E püde ver o que Poácare fez. 
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Depois que este se afastou, o Mucura Grande trocou ao; .· 
penas espetando as de fodori no seu caminho e as de arara 
no caminho de. Poácare. 

Mais tarde Poromina deixou a sua casa em dire9ao a casa 
de Poácare. 

Ao chegar a encruzi1hada a mo~a ficou indecisa, porém 
logo tomou o caminho que levava a casa da mae do Mucura 
Grande. 

Chegando a casa da mae do Mucura Grande, Poromina 
reconheceu que se enganara. 

E quis sair daquela casa. 
Já ia fugind_o, quando a mae do Mucura Grande a v1u e 

nao deixou que ela fosse embora. · 
E a velha dizia: 
- Ah! Como é bonita a mo~a que nieu filho escolheu 

para sua mulher! 
Abra~ou a mó~a e depois foi lhe mostrar um monte de 

ananases e urna capoeira cheia de galinhas que o Mucura ha
via roubado. 

E, para entreter a mo~a, Ínandou que ela de·scascasse os 
ananases e os ralasse para mingau. 

Entregou-lhe urna fa.e~. 
A n1d~a descascou os ananases e depois ralou as fatias. 
Nisso chegou o Mucura e correu a abr~~a~ a mo~a. 
Poromina fugia ·aos abra~os do Mu cura, af astando-o, eno-

j áda, porque o bicho fedia muito. 
Os companheiros do· Mucura, que o estavam ajudando na 

derrubada de urna ro9a, foram chegando e viram o Mucura 
perseguindo a mo~a, e esta sempre fugiíido aos seus abra9os. 

A velha tratou de preparar comida para aqueles compa~ 
nheiros do Mucura e para Poromina. 

Comeram. 
E, depois do almo~o, o Mucura continuou a perseguir a 

mo~a, querendo aora~á-la e arrastá-la para a rede. 
Poi:omina estava sempre fugindo dele, afastando-o, enojada, 

porque o bicho era muito · fedorento. 
Teimando sempre em abra~ar a mo~a e deitar-se com ela,. 

o Mucura nao queria voltar mais para o trabalho na ro~a. 
Mas os companheiros o estavam chamando sem cessar. 
- Vamos! Vamos embora! Vamos trabalhar, Mucura! 
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b Mucura nao queria afastar-se de perto da mo~a. 
Afina!, constrangido, acompanhou a · gente que o esta va 

ajuuando a fazer a ro~a. 
A moc;a e a velha ficaram sozinhas. 
A moc;a estava triste, pensando sempre em fugir. 
Disse a velha que ia lavar o ralo :na beira do rio. 
A velha deixou Poromina ir. E Poromina assim que se viu 

Jonge da velha fugiu pelo mato e correu pelo caminho que le
vava a casa de Poácare. 

Ali, sentada numa rede, ficou a espera do companheiro. 
Poácare nao tardou. Estava ajudando o Mucura Grande, 

mas, assim que acabou, correu para casa. 
O Mucura Grande, também, já tinha voltado para casa, 

onde nao encontrou Poromina e soube que ela havia fugido. 
O Mucura desconfiou logo que Poromina tinha ido para 

a <:asa de Poácare; . 
E cor.reu para lá. 
Encontrou Poácare e Po.romina embalando-se na rede. 
Vendo o Mucura, os dois se levantaram. 
O Mucura quis abrac;ar a móc;a, mas essa correu para 

Poácare, dizendo: 
- Tu é que és meu marido. 
O Mucura ouviu isso. E viu, já de noite, que os dois 

se deitaram na rede. 
O Mucura subiu para o travessao, bem por cima da rede 

de Poácare. 
• 

Estendeu-se ali e ficou, de cabec;a para baixo, espiando o 
que os dois estavam fazendo. 

(f?. por isso que o Mucura tem os olnos salientes e o foci
nho comptido.) 

Depois, quando Poromina e Poácare dormiram, o Mucura 
arregalou mais os olhos e estendeu mais o pesc~o, porque a 
mulher adormecera de pernas abertas. 

O Mucura, entao, por vinganc;a cuspiu no sexo de Poromina. 
(E: por isso que todo sexo de mulher fede.) 
No outro dia o Mucura nao quis afastar-se da moc;a, pas

Sa:ndo toda a noite estendido no travessáo. 
Tudo o que Poromina quería, ele ia buscar antes de Poá

care faze-lo. 
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Entao Po.romina disse ao marido que convidassc todos os 
bichos que sobem as árvores e delas dcscem de cabcc;a para . 
b~x~ . 

E Poácare fez como Poromina lhc di~sera. E a todos os 
convidados dizia que o dabacuri ~eria de bacaba. 

No dia combinado vieram a Om;a, o Maracajá o Taman
duá, o Quati , o Quatipuru e o lagarto Jacruaru. ' 

O Mucura, nao sabendo descer de cabe~a para baixo, . viu 
logo que nao podía acompanhar os outros bichos até o sítio . 
onde apanhariam bacaba. 

Mas f oi, assim mesmo. 

Os outros bichos subiram a bacabeira, e lá de cima, foram 
desce.ndo de cabec;a para baixo, carregando cachos de bacaba 
as costas. 

· O Mucura quis fazer o mesmo. Pos um cacho pesado de 
bacaba as . c9stas e procurou descer. 

Mas tonteou e caiu do alto da · palmeira. 
E o cacho de bacaba que trazia as costas o enterrou no 

chao. 

Poácare correu, foi buscar um cacete, e aconselhado pelos 
seus companheiros, deu com ele no Mucura. 

Os bichos diziam: 
- Bate mais, bate mais, porque ainda está vivo. Corta 

a cabec;~ dele, para que morra de urna vez . 
Poácare disse que nao era mais preciso: que o bicho já 

estava bem morto. 
Os seus companhei.ros diziam: 
- Nao está. :rvtucura é bicho que custa a morrcr, di8sc 

o Quatipuru. 
Poácare pegou o Mucura pela cauda, deu .com a cabec;a 

dele no tronco da palmeira e o atirou no cerrado. 
E todos voltaram para a casa de Poácare, pois tinham de 

fazer um dabacuri. ,· 
Fizeram o dabacuri. Comeram. Beberam. Danc;aram muito. 

Tres dias depois da festa, Poromina e Poácare estavan1 
sentados defronte da porta da casa, no terreiro, quando viram 
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que 0 ~1ucura apa_recia camin~ando devagar, de cabe~a baixa, 
envolvida numa faIXa de turun. 

E passou por eles gemendo, sem parar, de cabe~a baixa. 

Muito tempo depois Poromina ficou prenha. E Poácare 
só andava pelos matos, procurando coisas gostósas que ela 
desejava. . , . . , 

Foi assim que encontrou num p~o de igarape mu1tos pira· 
mirim, bonitos e. gostosos de comer. , . 

Poácare voltou para casa e contou a 1!1-ulher que hav1~ en
contrado aqueles peixinhos e nao tardana que eles sa1ssem 
para o rio Negro. . .. 

Combinaram, pois, que, logo no outro d1a, 1nam ao po90 
do igarapé apanhar peixinhos. , 

De manhazinha Poácare e a mulher foram, levando pu9as 
matapis e aturás p~a ~J?anhar e trazer. os p~ixinhos. , . 

· Mas, como os peIX.inhos eram mu1to ariscos, Poacar~ de1-
xou Po romina ali e f oi apanhar folhas e raízes de cunambz para 
tinguijar a água do ~o. 

Voltou para junto da mulher, depois, machucou as folhas 
~ pisou raízes de cunambi, jogando tudo n'água. 

Nao tardou que fossem aparecend<? a to~a d'água algu~~ 
peixiohos, de todas as cores, alguns a1nda vivos e outros Jª 
mortos. 

Poácare ia apanhá-los com pu9ás, quando ouviu barulho 
de gente que se dirigía para o ~o do igarapé. , . 

E no meio de vozes, de bater de pés ele tambero ouv1u 
sons de instrumentos de JURUPARI. 

Poromina baixou a cabe9a, tapou os ouvidos e disse: 
- )';: o Mucura e a gente dele que vem nos matar. 
Entao Poácare mandou que Poromina se escondesse no 

tubo de sua sarabatana. 
A mulher fez. 
Poácare encostou a sarabatana a urna árvore perto. . 
E tratou de apanhar os peixinhos que boiavam tontos do 

leite de cunambi na água do p~o e do igarapé. 
Nisso os inimigos de Poácare - o Mucura e sua gente, 

chegaram e foram logo rodeando o pescador. Alguns puseram-
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se a tocar os instrumentos de Jurupari que traziam. E outros 
dan9avam. Um dos dan9arinos perguntou a Poácare: 

- Onde está Poromina? 
- Nao está aqui; respondeu Poácare. 

- Está sim, disseram outros dan9arinos. 
- Nao está, disse Poácare, de novo. 
- Está aqui, disse um dos dan9arinos, está aqu1 dentro 

desta sarabatana. 
E bateu com a sarabatana no ·tronco de urna árvore. 
De dentro da sarabatana saltou Poromina e foi cair mesmo 

na água do p~o. 
Os inimigos de Poácare pularam n'água do po~o e ali ·mes

mo a esquartejaram. 
· . Depois fizeram o mesmo com Poácare. 

Quando abriram a barriga de Poromina os matadores nao 
viram que lhe saltara de dentro um menino. 

E essa crian9a logo se agarrou ao peito do IAUACA-KIIUA 
que a esconden dos matadores de Poromina e Poácare. 

Um desses matadores, porém, disse: 
- Ouvi falar que Poromina estava prenha. Voces a ma-

taram e nao lhe mataram o filho? 
- Nao vimos nenhuma crian~a, disseram todos. 
- Ela estava prenha. Procurem a crian9a. 
E pularam de novo n'água. E procuraram, procuraram. 
Deram com o Iauaca-kiiua que ia por ali. E perguntaram 

se ele nao tinha visto uma crian~a. 
O Iauaca-kiiua havia escondido a crian~a, mas disse que 

nao a vira. 
E mentiu mais, dizendo que estava procurando a crian~a 

para a matar e lhe beber o sangue, como bebera o sangue de 
Poácare e Poromina, que tingira as águas do po~o e de todo . , 
o igarape. 

Os matadores foram embora, cantando e dan~ando. 
Entao o lauaca-kiiua, . tirando a crian~a do esconderijo, a 

levou para as cabeceiras do igarapé. 
Lá encontrou a Cutia - mae velha de todas as Cutias -, 

que estava apanhando camaróes nas águas do igarapé. 
O Iauaca-kiiua pediu a Cutia velha que , ficasse com aquela 

crian~a e a criasse. 
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A Cutia ficou com a crianc;a. O Iauaca-kiiua foi embora . , 
para a boca do igarape. · , . . · · d º 

A Cutia velha nao dava, porem, mu1ta comida ao filho "' 
Poromina e Poácare. · _ . 

Pegava camaróes, cozin~av~-?s. , Os. camaroes f1c~vam ve~
melhos, vermelhos. E a Cutia d1z1a a cnanc;a que aqu1lo era_ p1-
menta. E só lhe dava tucupi com caldo da casca de camar~es. 

A Cutia velha comia sozi:nha toda a carne dos camaroes. 
Um dia a crianc;a nao pode mais. E queixou-se de fome. 
A vclha disse que iria arranjar beijus para Ihe matar a ~orne. 
A Cutia foi ao mato e apanhou um bocado de urupes do 

tronco de urna árvo.re. 
Ao chegar em casa cozinhou os camaróes, pos caldo dek·s 

numa vasilha e entregou a crianc;a os urupes, dizendo-lhe: 
- Come o teu beiju. 
o menino procurou embeber os urupes no caldo de cama-

roes para os amolecer, porque eles estavam secos e duros. 
- O menino se queixou de fome. 

No outro dia a Cutia velha lhe disse: 
- Vou arra.ojar mandioca para o nosso tucupi, . porque 

já a.cabou o que eu tinha. 
Saiu e foi a roc;a de um homem, bem perta de sua casa. 
Ali desenterrou as raízes de mandioca e fugiu para casa. 
O homem chegou pára ver a sua roc;a e achou os huracos 

vazios. E falou muito zangado: 
- Há urna Cutia que invade a minha roc;a e rouba sempre 

1ninhas mandiocas e carás. Um dia eu matarei c-ssa ladra. 
A Cutia vclha já estava em casa mas ouviu os gritos e as 

amcac;as do dono da roc;a. . 
A velha pos as raízes de molho, ~epois as ralou, ti:ou 

tu cu pi, fez f arinha da massa. E fez ma1s caldo de cama roes 
para o menino. 

Mas o tucupi acabou e a fari.nha também acabou. 
Entác a Cutia disse de novo que ia buscar raízes de man-

dioca para f azer tu cu pi. . 
A crian~a disse que queria ir com el~. A v~lha d1sse que 

nao era preciso. Depois disse que era mu1to pengoso. Porque 
o dono da ro~a estava muito zangado e ~mea~ava. matar que1n 
lhe roubava a mandioca. Mataría a Cuua e a cnan~a. . 

O menino era teimoso. Disse que iria com a velha. E fo1. 
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Chegando a ro~a a Cutia tratou de desencovar depressa 
as raízes melhores. 

E o menino foi passear pela r~a. No meio da planta~ao 
viu urna pimenteira. As pimentas eram grandes e amarelas. O 
menino fez urna caapara e a encheu de pimentas. 

~ velha e o menino voltaram para casa. 
Quando a velha botou a panela de tucupi defronte do me

nino este lhe. disse: 
::--- Nao quero desse caldo. Quero isto. 
E apontou para os camaróes que a velha tinha noutra pa-

nela e ia comendo sozinha. 
A velha disse: 
- Isto é pimenta. 
O menino lhe disse que sabia o que era pimenta: 
- Pimenta é isto. 

. E abriu <liante da velha a caapara onde pusera as pimen-
tas amarelas que apa:nhara ·na ro~a. 

A velha lhe disse que aquilo n~o era pimenta. 
O menino en tao lhe disse: 
- Vamos fazer urna combina~ao. Eu como as tuas pi-

n1entas e tu comes as minhas. 
A velha aceitou. Encheu a . boca de pimenta. 
O meaino encheu a boca de camaróes. 
As pimentas queimaram a boca da velha e ardiam tanto 

que ela disse: 
- Basta, Já comí bastante. 
E correu para a beira do igarapé. 
O menino arpoou a velha com um ferro-de-cova. E a ve

lha, caindo, virou Raia. E o ferro-de-cova virou rabo de Raia. 
E como e.ra muito pesado arrastou a velha para o fundo do . ,. 
igarape. 

(É por isso que toda Raía vive no fundo dos rios, dos 
lagos e dos igarapés.) 

O menino saiu por aí para se · vingar da morte dos seus 
país: Poácarc e Poromina. 

Andou, andou, •:ndou. 
E chegou um dia a urna terra. Ainda de longe, viu urna 

casa grande, de cuja cumeeira saía muita fuma~a. 
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Encaminhou-se para lá. E encontrou duas crian~as, so
zinbas, embalando-se numa rede e cantando. 

o menino perguntou pelos donos da casa. 
As crian~as responderam que tinham ido para o mato. A 

mulher tinha ido por um cai;ninho e o homem por outro. 
o filho de Poromina e Poácare viu duas cuias, sendo urna 

de casca de sorva grande e outra de casca de sorva pequena. 
Perguntou para que serviam. 
As crian~as responderam que serviam para tomar caribé. 
O menino pediu que Ihe dessem caribé na cuia grande. 
As crian~as disseram que só podiam dar na pequena, por

que a grande era para quando houvesse alguma festa e muita 
gente quisesse beber caribé. . 

O menino bebeu caribé na cuia feita de casca de sorva pe
quena. Ficou satisfeito. Só bebeu a metade. Entao jogou a 
cuia no chao. Os meninos zangaram-se porque ele nao acabara 
de beber o caribé. 

Quando a cuia bateu no chao as duas crian~as morreram. 
Antes porém, as crian~as haviam contado que seu pai 

lhes disser~: - Poromina Minare, filho de Poromina e Poá-
~ . 

e are, vero por a1 para se v1ngar. 
Poromina Minare foi procurar o pai das crian~as e viu que 

ele virara Surucucu, e estava rente a um pau caído, esperan
do-o. E matou aquele velho. 

Depois Poromina Minare saiu a procura da mae daquelas 
crian~as e encontrou a mulher, também, transformada em Suru
cucu, noutro caminho, debaixo de urna folha de ambé. 

Poromina Minare matou aquela Surucucu. 
E continuou a procura dos inimigos dos seus país, dos ma-

tadores dos seus pais. 

Andou, andou, andou. 
E chegou a outra terra onde encontrou um velho lavrando 

um pau, urna velha fazendo beijus e dua~ ~o~as: urna penei
rando massa e outra espremendo-a num tlp1tI. 

Poromina Minare bastou olhar para essa gente e toda ela 
ficou ensaruada. 

Na mesma ocasiao, depois que Poromina Mina.re se afa'.)
tou daquela casa, chegou ali urna filha casada, daquele velho, 
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que morava distante. Trazia duas crian~as consigo. Sentou-se. 
E .foi logo convidada para comer urna quiinhapira. 

A velha botou a panela <liante da filha, mas esta notou que 
seu pai estava virando bicho. 

Lavrando a tábua o velho fazia: Ahn! Ah:n! Ahn! 
A velha lhe perguntou o que tinha. O velho lhe disse: 
- Tu estás virando bicho também. 

Quando a velha ia virando um beiju no forno, o beiju se 
transformou numa raía que caiu ao chao, batendo as abas. 

O tipiti transformou-se num enorme sucuriju e dele pin
gavam urnas gotas qu.e faziam barulho feio. A peneira, que a 
outra mo~a tinha suspensa sobre um· alguidar se transformou 
também neutra raia. . ' 

A filha casada, que fora visitar os seus pais e suas irmas, 
viu tudo aquilo e ficou assombrada. 

Quebrou, portanto, urna pimenta na boca de um dos seus 
filhos. 

A crian~a se pós a chorar e a gritar. 

A velha perguntou o que tinha a crian~a. 

A filha mentiu dize:ndo que a crian~a mordera uma pimen
ta da quiinhapira sem querer. 

E disse a mae que ia até a beira do rio lavar a boca do 
filho, que continuava chorando e gritando. 

E foi. 

Mal chegou ao porto, embarcou com os filhos na canoa e 
remou depressa para casa. 

Ali encontrou o marido e Iogo Ihe foi contando o que vira 
cm .casa dos seijs pais. Sua gente estava virando bicho. 

O marido, acompanhado da mulher e dos filhos, embarcou 
numa canoa e foi até o lugar onde o seu sogro morava. 

E, ao chegar ali, viu· apenas um lago enorme e, pulando 
nele como cobra, o velho, a velha e as duas mo~a·s. 

Poromina Minare, filho de Poácare e Poromina, continuou 
a andar pelo mundo, vingando a morte de seus pais. 

' 

241 



\ 

• 

11 

Um dia Poromina Minare encontrou no mato urna sor
veira muito alta e de tronco muito grosso. 

Estava carregada de frutos, e Poromina Minare tinha fome. 
Entao, arranjou urna vara, · amarrou-lhe a ponta um cam

bito e trepou numa outra árvore que ficava perto da sorveira. 
. Quando chegou aos g~lhos mais altos da árvore por onde 

sub1ra, puxou com o camb1to um dos galhos da sorveira cujos 
frutos desejava comer. E assim aproximou os galhos da sor
veira grande daqueles da árvore por onde subira. 

E, entao, passou para a sorveira grande, amarrando com 
u~a envira os galh~s. da outr~ árvore, para voltar depois por 
ah e descer com facil1dade. E 1ogou fora a vara com cambito. 

Escanchado nuina forquilha de galhos, carregados de fru
tos, Poromina Minare comeu sorvas até que a noite chegou. 

Re·so~veu, por isso, dormir ali mesmo, e, no dia seguinte, 
comer ma1s sorvas. 

Dormiu. 
De noite, bem de noite, veio o JU-PARÁ (macaco-da-noite) 

com os seus companheiros, para comer sorvas, também. 
Acompanhado de todo o bando, tinha subido pelo tronco 

da árvore próxima, saltando dos seus galhos para outros car-
regados de frutos, da sorveira. ' 

E viu ali um homem dormindo, escanchado numa forqui
lha de galhos. 

O JU-PARÁ mostrou aos companheiros admirados aquele 
homem e pediu-lhes que comessem sorvas sem fazer barulho. 

Poromina Minare dormia, dormía e nada viu. Nem ouviu 
o macaco-da-noite dizer. aos companheiros que, quando acabas
sem de encher as barrigas com sorvas, iria desatar os galhos 
das duas árvores que tinham servido de pinguela para o homem 
passar. 

Os macacos comeram, comeram, comeram as sorvas maio
res que encontraram. 

E depois trataram de descer dali, aproveitando a pinguela 
por onde Poromina Minare passara. 

242 

O JU-PARÁ foi o último a passar. Fez o que clissera. 
Desatou os galhos das árvores. E desceram sem fazer 

barulho. 
Poromina Minate continuou a dormir, só acordando quan

do, no dia seguinte, o sol já estava bem alto. 
Viu, entao, que haviain desatado a envira que juntava os 

galho~ das duas árvores e assim nao poderia mais descer daquela 
sorveira de tronco grosso e galhos tao altos. . 

Teria de morrer ali, quando acabassem os frutos da sorveira. 
Poro mina Minare já e·stava . no alto daquela árvore há mui

tos dias quando viu um bando de J aburus passar defronte da 
sorveira, mas muito alto. · 

Poromina Minare pós-se a gritár ·para os Juburus. 
- Se voces fossem gente viriam descer-me daqui! Se , vo

ces fossem gente viriam desce.r-me daqt:ti! . 
. Os Jaburus foram passando sem prestar aten~ao aos gritos 

do homem. , ~ 

Poromina Minare voltou a comer sorvas, andando de galho 
cm galho. . 

Mas nisso ouviu barulho de asas no céu, defronte da sor-
veira grande. . 

Eram outros Jaburus, que também foram passando, e nao 
ouviram Poromina Minare gritar-lhes: 

- Se voces fossem gente viriam tirar-me daqui! 
Quando esses J aburus já iam um pouco longe da sorveira, 

apare.ceu atrás dele um -Jaburu que se desgar~ara do bando ou 
vinha atrasado. . 

Poromina Minare se pos a gritar de -novo, secudindo os 
bra~os: 

- Se tu fosses gente virias descer-me daqui! 
O J aburu ouviu a voz de Poromina Minare e viu aquele 

homem sacudindo os bra~os, do. alto de urna sorveira. 
A ave deu urna volta grande sobre a árvore. E poisou num 

dos seus galhos. Dáli perguntou a Porómina Minare se f ora 
ele que havia grit'ado airi.da. há pouco. . 

Poromina Minare respondeu que sim. E contou o que 
lhe havia acontecido. 

O Jaburu disse que o levaria .dali da sorveira para a terra 
da sua gente. ' · 
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Poromina Minare aceitou. O J aburu fez o homem mon
tar as suas costas. 

Depois, levantou vóo do alto da sorveira no rumo da sua 
casa. 

A mae do J aburo era também mae de todos os pássaros 
e aves que migram. 

E esses pássaros e aves tinham de viajar, no inverno e no 
verao, em tc>das as dire~oes, a procura de comedias, de barrei
ros ou ninhais. 

A velha .recebeu Poromina Minare em sua casa. 
E o J aburu, filho dela, disse a Poromina Minare que ficasse 

ali a vontade, até eie voltar com os seus irmaos. 
Mas recomendou também que Poromina Minare nao bu

lisse com a velha. 
E voqu logo para se juntar aos companheiros, que tinham 

passado de viagem ·pela sorveira onde esta va Poromina Minare. 
Poromina Minare ficou muitos dias em casa: da mae do 

J aburu, saindo para ca~ar ou para pescar, quando tinha vontadc. 
Mas um dia, vendo que a velha ainda era bonita e -forte, 

falou em juntar o seu corpo ao dela. 
A velha nao quis aceitar a proposta de Poromina Minare. 

E fugia aos abra~os do m~o atrevido e teimoso. 
O ~o insistía. E a velha recusava. 
Afinal, para se livrar dele, disse: 
- Nao posso me deitar contigo. Nao posso. Tenho mui

tos bichos venenosos na minha concha: cobra, candiru, piranha, 
lacrau, aranha, centopeia, todas as espécies de carrapatos. 

- Mas eu cato, respondeu o mo~o prontamente. 
E a velha, consentindo: 
- Entio, cata. 
A velha se deitou numa este ira e o mo~o f oi tirando, um 

a um, aqueles bichos. Mas, lá no fundo, ficou um carrapatinbo, 
do macho da anta, venenosíssimo. Assim, quando os dois uni
ram os seus corpos, aqude carrapatinho ferrou o membro e, 
também, o escroto de Poromina Minare. 

E logo o membro e o escroto dele come~aram a doer e a 
inchar. E o membro cresceu tanto que ele o enrolou pela cin
tura, dando-lhe tres voltas, e depois pelo pesc~o, sustentando-o 
com as maos e a cabe~a. 

244 

• 

A velha aconselhou o mo~o a ir procurar no mato as fo
lhas de cucura-i e nelas embrulhar o membro e o escroto. 

Gemendo e chorando Poromina M.inare foi. 
E, encontrando folhas de cucura-i, ali mesmo se sentou 

debaixo da árvore. 
Desenrolou o membro e suspendeu parte dele a um dos 

galhos da árvore. 
Depois, com as folhas de cucura-i, fez urna caápara e nela 

ajeitou o escroto. E pos·se a cochilar. 
Nisso o macaco Ju-Pará veio comer frutas de cucura-i. 

E deu com a cabe~a do membro de Poromina Minare, grosso 
como um sucuri, suspensa de um galho e meio escondida nas 
ramas. 

Entao o macaquinho Ju-Pará foi buscar um cacete, curto 
e pesado, e deu urna pancada forte na cabe~a daquele membro. 

Poromina Minare deu um grito que abalou a terra, as ár-
vores, as estrelas. · ·· 

Vendo aflito que o seu membro ia desaparecer na bolsa 
do escroto, tratou de segu.rá-lo a toda pressa. 

Se Poromina Minare nao fosse tao ligeiro, nós, homens, 
nasceríamos sem membro. 

Com o escroto murcho, dentro da caápara, o membro de 
Poromina Minare voltou ao tamanho normal. 

Dali mesmo correu para casa e nunca mais se deitou com 
a velha. 
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U M DIA Poromina Minare saiu matando os reis dos ani
mais que existiam nestas terras. 

E encontrou urna Anta, que estava deitada num barreiro. 
~ Anta lhe perguntou o que esta va f azendo por ali. E .ele 

lhe disse que estava perseguindo os reis dos animais e ma
tando-os. 

A Anta perguntou se ele nao podía fazer um anus na sua 
hunda, porque quando comia nao podía sujar. Perguntou tam
bém se doeria quando ele lhe fizesse o anus. 
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Poromina Minare lhe disse que nao <loe.ria porque ele iria 
fazer-lhe um anus com um peda<;o de talo de an~nz~-1nembeca . 

Mas em vez de talo de aruma-membec.a fo1 apanhar un1 
galho de 'pindá-yua, cuja madeira é muito _dura. 

Depois foi experimenta:ndo coro a mao esqu~rda ?s . Iug~
res mais moles da hunda da Anta e ~om a mao dire1ta 1a 
guiando o espeto de pindá-yua por deba1xo da cauda ~1,1r~a. 

E ali empurrou, com tóda a forc;a, o espeto de pmda-yua. 
A Anta morreu. E Poromina Minare foi embora. 

Mais adiante encontrou urna Cutia macho, que estava 
amolando um ferro-de-cova, para matar Poromina Minare, po~
que soubera que ele vinha por aquelas terras matando os re1s 
d~~m~. . 

O Cutia perguntou-lhe se nao tinha visto um homem mal-
vado que se chamava Poromina Minare. . . 

~ Este lhe respondeu que nao. E perguntou se o Cutia 1a ma
tar Poromina Minare com aquele fer.ro-de-cova. 

- Vou mostrar como é que mata.reí aquele malvado. 
Correu o Cutia na direc;áo de urna árvore, de tronco bem 

grosso. E bastou que a tocasse com a ponta do ferro-de-cova 
para a pür logo abaixo. . . " " 

E o Cutia, pulando de lado, sa1u gntand~ : E! ~! e! 
Ao passar 0 Cutia por perto de Porom1na Minare, este 

lan~ou sobre ele urna flechinha de sua sarabatana, ~ o matou. 
(Numa ilha do rio Ic;ana está a cabe~a dn Cutia. Chama

se, em nheengatu, "Acuti-acanga-oapuama".) 

Na mesma ocasiáo passava por ali o rei dos Tucanos. 
Poromina Minare o flecbou. 
(Próximo a ilha onde caiu a cabec;a do , Cutia fo.i cair a 

Tucano e virou-se numa pedra grande, que e conhec1da pelo 
nome de TUCANO-PONTA.) 

Mais adiante Poromina Minare encontrou o .rei dos Mu· 
tuns e o flechou. 

Po.romina Minare estava perto do igarapé do Arabite. 
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O corpo do Mutum caiu no lugar que é boje a SERRA oo 
rv1uTu~1 ou MITU-IRITERA, na margem do igarapé do Arabitc. 

Mais adiante encontrou o rei dos Cuandus, fazendo cura
bis, enquanto esperava Poromina Minare. 

O Cuandu perguntou se ele havia visto um homem que 
vinha matando os reis dos animais. E disse que se o encon~ 
trasse seria capaz de matá-lo. · 

Poromina Minare perguntou como faria o Cuandu para 
matar o malvado. . 

- Vou mostrar como o matarei. 
E arrepiou os curabis que tinha. espetados no co.rpo, es

palhando-os em redor. 
Assirn o Cuandu ficou desarmado. Poromina Minar~ lhe 

perguntou: 
· - E agora como é que tu o matarás? 

- Ora! Com urna flecbinha apenas, que lhe empurrare1 
no focinho. · 

Poromina Minare matou o Cuandu a cacete. 

Mais adiante Poromina Minare foi encontrar a tapera de 
urna casa pintada e a capoeira de urna grande r~a. 

Os donos haviam marrido. E o Arapari, que é um taman
duazinho, vivía por ali. Trepado num urucuzeiro informou :i 

Poromina Minare que agora estava aproveitando as fruteiras 
porque os donos do lugar haviam morrido. 

Poromina Minare perguntou ao Arapari por que, ao infor
n1ar isso, se pusera a chorar. 

E o Arapari, que depois foi morar no céu, na Maloca do 
Cruzeiro, disse que estava chorando a morte dos antigos donos 
daquele sítio. 

Os seus olhinhos estavam vermelhos nao de chorar, mas 
porque neles pas·sara massa de urucu. 

Poromina Minare teve pena dele. E nao o matou. 

Continuando a sua viagem, Poromina Minare foi bater · 
na casa dos Teiúcima ( calangos lisos) e ali encontrou dojs 
curumis. 
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_ Onde estáo teu pa1 e tua máe, perguntou Poromina 
Minare. 

- Saíram para o mato. 
Entao Poromina Minare pediu aos curumis que tirassem 

os bichos que tinha entre os dedos dos pés. . 
Os curumis tiraram os bichos-de-pé de Porom1na Mina·· 

re. E pediram-lhe que também tirasse os bichos que tinhan1 
,. 

nos seus pes. 
Poromina Minare empurrou a ponta de um curabi no dedo 

de um dos meninos e o matou. 
Depois foi tirar bicho-de-pé do outro curumi. E espetou 

outro curabi num dos dedos do curumi. E o menino morreu. 
Daí a instantes chegou o pai das crian~as. E foi logo fle

chando Poromina Minare. 
E este só fazia aparar com a patrona as flechas que o velho 

lhe atirava. 
Quando o velho já nao tinha mais flechas, escondeu-se nas 

palhas, fingindo-se morto, para poder escapar. 
~ Deixa:ndo o velho ali, Poromina Minare seguiu ·seu cami

nho. E foi encontrar a velha INHAMBU-JURUTr, que estava em 
casa, enquanto o marido estava· no mato ca~ando. 

Poromina Minare, olhando a velha, viu que ainda era bo
nita. ( Uaimi poranga-éte.) E propós unir seu corpo ao dela. 

Entao a velha disse que nao podía, porque no seu sexo 
havia escorpiao, centopeia, carrapato e jararaca. 

Poromina Minare disse que podia matar aqueles bichos 
todos. 

- Entao mata os que estao aqui neste cerrado abaixo do 
. meu umbigo. 

Poromina Minare matou logo a jararaca. E matou depois 
a centopeia e o escorpiao. E catou os carrapatos. Mas a velha 
escondeu bem no fundo da sua concha a Formiga-de-fogo. 

Assim, quando Poromina Minare uniu seu corpo ao da 
velha bonita, a Formiga-de-fogo lhe ferrou o membro. 

E aquele membro cresceu tanto que ele teve de tecer u1n 
panacu para o carregar. 

Poromina Minare deixou a casa da velha e seguiu viagem 
pelo rio Cubáti, afluente do I~ana, até qu~ cheg.ou ao l?gar 
Acará. Encontrando ali um estirao, Porom1na Minare deixou 
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o membro dele ir de bubuia, na esperan~a de que as piranhas 
lhe cortassem a metade. 

Quando se sentiu cansadq, Poromin& Minare escolheu urna 
pedra da beira do rio, na curva de urna enseada. E sentou-se 
ali. Mas logo se levantou porque viu um esqueleto de boto no 
meio de urnas ramas de · i:ngarar.a. A caveira do boto a inda 
tinha uns dentes alvos e bonitos. 

Poromina Minare quis quebrá-los com um peda~o de pau. 
Mal bateu no osso da queixada do bicho ele ressuscitou. 

E falou: 
- Tu fizeste o favor de acordar-me, pois há muito es

tava dormindo. 
E perguntou a Poromina Minare que pagamento queria 

receber. 
Poromina Minare pediu ao boto que procurasse um remé

dio . para desinchar o seu membro ou que o cortasse bem perto 
da raiz. · ~ 

O boto lhe pediu: 
·- Espere mais uns dias, enquanto eu vou a MAIRY. 
O boto foi a MAIRY, ali demorando tres dias. E Poromina 

Minare o esperou sentado naquela pedra. No fim do terceiro 
dia viu quando o boto saiu da ponta do estirao. 

Mas n~o viu quando o boto lhe bateu na bunda com um 
ramo de pinó-pinó. 

Entao, com a dor que sentiu, o membro voltou ao que 
era da:ntes. 

E tao depressa que ele teve de agarrá-lo com a mao di
reita, para lhe sobrar um peda~o, que é o que nós ternos . 

Depois disso Poromina Minare continuou a sua viagem. 
E foi encontrar o Mutum cantando. 

Voltando o rosto para cima, viu, assombrado, que era um 
monte de sucurijus na forquilha de urna árvorc. E aquetas co
bras arremedavam o Mutum. 

Poromina Minare flechou as cobras e as matou, deixando
as apodrecer ali mesmo. . 

. Muitos dias depois foi ver se já haviam apodrecido de 
verdade. E viu que no meio dessas cobras podres, havia tapu
rus de todas as cores: brancos, vermelhos, pretos, azuis. 

E Poromina Minare voltou para casa. , 
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No outro dia, foi, de novo, ver como estavam aqueles ta
purus. 

E viu que já estavam grandes e iam virando gente. 
Come~ou a dar-lhes trabalho. Porque naquele tempo nao 

havia gente. Só ele. 
Deu um lápis para um caboclo, mandando que ele escre

vesse, como a gente branca faz. 
O caboclo nao soube escrever. E os seus companheiros 

também. 
Por isso Poromina Minare lhes deu machados de pedra, 

arcos e flechas. 
Dessa gente nasceram todos os trabalhadores que temos 

na terra. 

~ ESTóRIA 

DO ATURA 

ANTIGAMENTE, contam, morava a margem esquerda do 
rio Negro, um velho chamado JACRUARU. 

E com ele só vivia urna filha muito bonita. 
Um dia o INHAMBU foi a casa do velho e lhe pediu a filha 

em casamento. . 
O J ac.ruaru deu a filha em casamento ao Inhambu. 
Todos os macacos, quando souberam disso, ficaram com 

inveja do Inhambu-homem e resolveram matar a filha do 
Jacruaru. 

Por toda a parte os macacos perseguiam a mulher do 
lnhambu. 

Ele escandia-se e escandia sempre sua mulher. 
Até que um dia, vendo que seus inimigos lhe vinham no 

' rastro, escondeu a mulher dentro de sua sarabatana. 
E pos-se a lutar com todos os seus inimigos, que eram 

muitos e valentes. 
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Uro deles dando com a sarabatana do Inhambu encosta
da ao tronco de urna cucura, desconfiou qu~ o Inhambu ali a 
houvesse escondido. 

. . E, enquanto os outros lutavam com o Inhambu, arreba
to.u a sarabatana e ·soprou pelo bocal com toda for~a. 

De dentro do tubo saltou a mulher do Inhambu. 
Os macacos, largando o Inhambu, pegaram a mulher e. a· 

mataram. . 
De dentro do ventre da· mulher pulou urna crian9a_. 
E a QUIINHA-TAPIR, que por ali pass~va, roubou a crian-

<;a e fugiu com ela. . 
Mas, nao sabendo como criar o neto do J acruaru, foi levá

lo ao Pau que, na correnteza, está sempre sendo sacudido (como 
o homem sacode o membro), porque só aquele Pau podia 
alimentá-lo. 

Passado um mes, já estando a crian9a bem criada, o PaiI 
a foi levar a RAIA. 

A Raia continuou a criá-Io com muito cuidado. 
· Assim, todos os días, ia apanhar camar6es · com l:lm pu~á 

que o Tamaquaré lhe ensinou a tecer. 
Cozinhava todos os camaroes e dava ·a crian~a dizendo: 
- Come, crian~a sem máe! Come essas pimentas! 
A Raia mentia. 
Mas um dia a crian~a disse a Raia que sua mae comia 

urna coisa que ardia muito e era pimenta mesmo. 
A velha en tao lhe disse: 
- Vai procurar as pitnentas que a tua mae comia. 
A cria.n<;a f oi pelas capoeiras e encontrou quatro. pimen~ 

tas que levou para a Raia. 
A ·Raia, quando mastigou as pimentas, deu um espirro tao 

grande que o seu nariz lhe saltou da cara. . 
A velha ralhou com o menino e disse: 
- Agora que já fizeste o meu nariz saltar com essa pi

menta, o uve bem: todos os dias terás de tr.azer pimentas _para 
m1m. . . . . 

A veiha ficara gostando do ardor e do cheiro. das pime~tas. 
E pensou Iogo em fazer urna quiinpapira de camaroes com 

basta~te pimenta. A crian~a .. sail;l a prOCQI:a' de pimentas· .. 
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Encontrou a cobra SACAIBÓIA e com ela arranjou uma 
vara, tendo um cambito numa das pontas, para apanhar pi
mentas nos galhos altos. 

Um dia,.. estava apanhando pimentas dos galhos altos, quan
do o seu avo, o Jacruaru, pensando que o comedor de pimen
tas era algum de seus vizinhos, tomou a varinha da mao do me
nino, matou a cobrinha e a jogou fora. 

O menino disse: 
- Meu avo quebrou agora mesmo minha varinha. Que 

velho mau! 
O J acruaru nao reconheceu. o menino como seu neto. 
Mas, mesmo. assim, o levou para . casa. · 
Dias depois o J acruaru fez um arco e umas flechas de 

talo de patauá. · 
E deu tudo ao neto dizendo: 
- Um J acruai:u costuma aparecer por aqui. Quando o 

'vires, manda-Ihe logo uma flecha. 
O menino saiu para o mato com o arco e as flechas. E 

deu com um J acruaru. 
Era o velho que levava a cabe~a uma cuia pintada com a 

cabe~a de um Jacruaru. 
O menino o flechou na cabe~a. 
E o Jacruaru saiu correndo pelo mato, com a flecha es

petada na cabe~a. 
Longe, o velho tirou a flechinha e voltou, depois para 

casa. ' 
Seu neto já estava ali. 
O velh? perguntou se o menino encontrara um Jacruaru.. 

. O menino disse que encontrara um no mato. Mas o bicho 
fug1ra, levando a flechinha espetada na cabe~a. 

A boca da noite o velho chamou o menino e pediu-lhe: 
. - Vem ver aqui o que está na minha cabe~a. Parece que 

ho1e, na r~a, um espinho entrou na minha cabe~a. Vem pro
curar o esp1nho. 

. O menino procurou, e achou ali a pontinha de sua flecha. 
D1sse ao velho: 

-- Meu avo, este .bico é de minha flecha. Aquí nao há 
nenhum espinho. 

- :e mesmo o bico de tua flecha. Fiz isso para saber se 
eras mesmo meu neto, filho de minha filha com o Inhambu. 
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Se nao acertasses na minha cabe~a eu te mataria. Fica aqui 
perto de mim, que um dia vingaremos a morte de tua mae. 

O curumi ficou. E o J acruaru lhe dava muita comida e lhe 
ensinava artes mágicas e maneiras de Iutar. 

O menino em pouco tempo se fez rapaz. 
Um dia o J acruaru foi pedir urna filha do macaco UACARI 

para ser mulher de seu neto. 
O U acari deu sua filha para mulher do neto do J acruaru. 
E o rapaz foi morar com sua mulher em casa do sogro.
Estava ali um día quando o sogro mandou que fosse fazer 

urna ro~a em companhia do avo. 
O genro de U acari foi falar coin o velho J acruaru e todos 

do is foram f azer urna ro~a. 
Derrub.aram páus. Encoiv~raram. 'Tocaram, fogo. E quando 

a terra esfnou plantaram man1va, batatas, caras, ipadu, timbó, 
cucura, mamáo, ananás e muito milho. 

· E plantaram no meio .. da ro~a um abieiro, que foi Iogo 
crescendo, florindo e dando·-frutos. 

O rapaz levou urna péra desses abius para a sua mulher 
e a gente do seu sogro. 

A mulher ficou muito contente e distribuiu abius entre os 
seus vizinhos, que eram outros macacos, inimigos do Inhambu 
e que lhe haviam morto a mulher. · ' 

O sogro do rapaz ~rguntou: 
- O.nde está a árvore que deu tantos abius grandes e 

gostosos? · 
- Está na ro~a que eu fiz. 
O Uacari chamou toda a sua gente e mandou chamar os 

seus vizinhos. E quando todos vieram se pos a frente deles, 
gritando: ' 

- Vamos, companheiros! Vamos comer abius! 
E foram. 
Assim que o rapaz e o_ J acruaru viram aquele povo, tra

taram de fazer dos tapecuás piranhas, e, de peda~os de molon
gó, fize.r~ jacarés e todos os bichos d'água que matam e co-
mem gente. · 

Os macacos comeram; comeram, comeram~ E, depois, des
cerarn para procurar o rapaz. 

A frente deles ia a filha de U acari. O velho J acruaru a inda 
teve tempo de fugir e esconder-se. 
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o rapaz, porém, foi cer~ado pelos macaco~. ~ a mulher 
dele, entao, póde agarrá-lo, 1mped1ndo que fug1sse. E o car .. 
regou para cima da árvore. 

Mas ele pode transformar-se numa pequena aranha e es
capulir dos bra~os da macaca. 

Tentou descer da árvore. Os macacos haviam deixado, en
tretanto, em baixo, junto as raízes, a pregui~a Al, e e~ta nao 
o deixou fugir, gritando: fin! fin! fin! 

O rapaz teve de voltar, por isso, para o alto da árvore. 
Ali fabricou urna teia muito comprida · e f orte, descendo 

por ela, a toda a pressa. 
Assim que pisou em terra, saiu correndo para se encontrar 

com o Jacruaru. 
E os do is de longe, por artes mágicas, transf ormaram a ' . 

r~a num grande lago. No meio desse lago f1cou apenas o 
abieiro. 

O velho e o rapaz puseram-se a jogar n'água as rangauas 
que fizeram de molongó. 

O U acari, a filha, todos os seus paren tes e vizinhos ficara1n 
presos, nos galhos da árvore, cercados pela água do lago. 

o rapaz disse ªº avo.: 
. . - Há muito tempo prometeste que vingarias minha mae. 

Os macacos agora estao · presos em cima da árvore, no lugat 
onde estava minha ro~a que viramos em lago. Que vamos fazer 
com essa gente? 

O velho segredou urnas palavras ao neto. 
E, noutro dia, de manhá cedo, o rapaz e ? velho arma

n}m-se com duas lan~as cada um. E o J acruaru 1ogou urna das 
lan~as na dire~ao do tronco do abieiro. 

Mas a sua lan~a alcan~ou a copa da árvore e, atravessan
do-lhe os galhos, foi espetar-se numa das margens do lago. 

(A lan~a pode ser vista ali. O barranco onde a lan~a se 
· fixou é boje a ILHA DAS FLORES. E o lago é boje, também, urna 
baía do rio Negro.) Como o cabo da lan~a ficou ligado a copa 
da árvore, os macacos procuraram fugir para terra. 

O rapaz zangou-se e disse ao velho: 
- Prometeste vingar a morte de minha mae e agora aju

daste os macacos a fugir para a terra. 
Entao jogou a sua primeira lan~a no meio da copa da 

árvore, derrubando dos galhos, de um golpe só, muitos macacos, 
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Mas sempre alguns conseguiram fugir. 
Os que caíram n'água foram devorados pelas piranhas e . , 

1acares. 
No abieiro ficaram a pregui~a Ai e urna macaca que car-

regava um filhinho as cos~as. . , 
Es·sa macaca perguntou a um 1acare: , 
- Meu avo, tu nao podes passar-me para o lado de la?. 
O jacaré concordou que a atravessaria. :E: que ele quena 

comer a macaca e o filho. 
A macaca pulou do galho do abieiro para as costas do . , . 

1acare. 
Ao atravessar o lago, o jacaré, de propósito, arrotou fe-

dorento. 
O macaquinho disse: - Que f edor! 
O jacaré perguntou a macaca: 
- Que disse teu filho? 
- Ele está dizendo qúe nosso avo nos leve mais depressa 

para terra. 
O jacaré fez como a macaca pedía. 
Quando estava mais próximo da terra o jacaré arrotou 

de novo. 
O macaquinho disse: - Que. fedor~ 
O jacaré perguntou a macaca: 
- Que disse teu filho? . 
A macaca, vendo que já estavam perto da fl!argem, d1sse: 
- Meu filho está dizendo que nosso avo arrotou fe-

dorento. 
E saltou, com o filho as costas, para um galho de ingarana 

vergado sobre as águas. 
Mas o jacaré ainda teve tempo de dar-lhe un;ta rabanada, 

cortando-lhe a cauda. Por isso o macaco Uacan tem cauda 
curta. 

A pregui<;a Ai, que ficou presa a um ~a~o ~to do . abiei
ro, fez camaradagem com um bando de penqu1tos que ah pou-
saram, pedindo-lhes: . 

- Meus netos, voces poderiam levar-me para a outra 
margem do lago? 

Os periquitos disseram que a levariam. 
Pegaram a pregui~a e a carregaram pelo ar. 
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Mas o corpo dela era muito 'pesado e os periquitos tiveram 
de ir renteando a água do lago. 

A Ai, naquele tempo, tinha a cauda con1prida. E de tanto 
ro\:ar a água a cauda da pregui\:a assanhou as piranhas que lhe 
comeram um peda~o. É por isso que ela ficou com a cauda 
curta. 

Os periquitos, voando, gritavam: 
---i Quiriri! quiriri! quiriri! 
E isso queria dizer: vamos depressa! vamos! 
Porque a pregui\:a, tao pesada, já ia mergulhando n'água , 

sempre perseguida pelas piranhas. 
O pelo dela estava encharcado d'água e a cauda estava 

sangrando rnuito. 
Os periquitos deram com urna grande pedra a margem es

querda do lago, parecida com um aturá cheio de ramas de man
dioca, de ipadu e de cucura. 

E os periquitos ali deixaram a pregui~a. 
E a estória acabou-se. 

MITO 

DE ETOM 

A NTIGAMENTE morava para as bandas de IAUA-RETE-CA
CHOEIRA um hornero chamado ETOM. 

O velho tinha mulher, filhas, filhos cunhados e um neto 
chamado DIROÁ. 

Um dia Etom desceu para as bandas de IPANORÉ-CA
CHOEIRA. 

Porque precisava fazer muitos balaios para um dabacu.ri, 
e ali era mais fácil encontrar cipós e talas em grande quan
tidade. 

Etom passou muitos dias ali fazendo balaios. 
Fez muitos. 

256 

• 

Nessa ocasiao os parentes dele mataram DIROÁ e o co
meram, depois de pilado, lambendo todos os pingos de sangue 
do chao. 

Quando Etom voltou para Iauarete-Cachoeira procurou 
o neto. 

E, nao o encontrando, desconfiou dos parentes. 
Procurando, procurando achou só um pedacinho de osso 

de um dedo de Diroá. 
Apanhou o ossinho com todo o cuidado e o jogou, por 

cima dos .ombros, para trás de sua sombra. 
O ossinho foi cair em lauarete-Cachoeira, afugentando a 

gente com um .estrondo horrível e abrindo um buraco. 
A mulher de Etom, indo tomar banho, viu aquele buraco. 

E dentro d'água, que o enchia, viu um peixe-agulha, ainda 
pequenino. . ._ 

Quis pegá-lo fazendo urna caapara com as maos. 
Nao conseguiu. 
Fez um pu\:azinho. Pegou o peixinho. 
E, quando ia levando o peixinho para casa, ele se tra:ns

formou num ossinho de dedo. 
A velha pos o ossinho dentro do matapizinho onde havia 

guardado pimenta e estava sempre suspenso sobre o fogo . . 
A noite, quando os velhos est~vam dormindo, daquele os· 

sinho saíram tres meninos. 
Um deles subiu pelo punho da rede do velho, transforma-

do em grilo. 
E sujou-lhe nos olhos. 
O velho, zangado, disse a velha: 
,,__ É teu netinho, que está fazendo tolices. 
Na outra noite, estando a ve1ha dormindo, veio outro grilo 

e abriu-lhe na cabe~a urna careca. 
Pela manhá os grilos viraram gente, porém do tamanho de 

urna cria:n\:a. 
O velho estava fazendo um pilao. 
E os seus netos come~aram a aborrece-lo. 
Pulavam no fogo e dali para a boca do pilao. 
O velho Etom foi buscar breu e espalhou um pouco na 

boca do pilao. 
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Os an6es pularam dentro do pilao. 
o velho aproveitou a traquinagem dos netos. Tapou a boca 

do pilao, com os anoes dentro. E atirou tudo na água do 
Uaupés. 

Os an6es, dentro do pilao, foram de bubuia pelo rio abaixo. 
O velho Etom fez isso pela manha. 
A tarde os an6es voltaram carregando o pilao e disseram: 
- Nosso avo, por que jogou o pilao n'água? 
O velho nao respondeu. Ficou admirado da e-sperteza dos 

anoes. 
No dia seguinte o velho estava fazendo matapi. 
E os anoes se puseram a saltar de um lado para o outro, 

atormentando-o. 
O velho se zangou. 
E fechou o matapi com os anoes dentro. 
Depois jogou o matapi, com os a:noes dentro, nas águas 

<lo Uaupés. 
O matapi afundou como pedra. 
A tarde os anoes voltaram com o matapi as costas. 
E f oram sair mesmo no porto de Iauarete-Cachoeira. 
O velho ficou admirado, mas nao disse nada. 
No outro dia o velho Etom foi para a sua r~a. 
Os anoes queriam ir com ele. 
E pediram, pediram, pediram. 
Queriam ajudar o velho Etom. 
O velho nao quis. E saiu as escondidas. 
Os a.n6es foram atrás do velho. 
O velho derrubou paus. 
Num deles os matadores de Diroá se haviam escondido 

numa casa de cupim, para matar os anoes. 
Mas o velho e os an6es derrubaram todos os paus que 

tinham casa grande de cupim. 
Depois foram encoivarar. 
Etom mandou os netos para o meio da coivara. E foi 

ateando fogo em redor. 
Os meninos ficaram cercados pelo fogo. 
O velho queimava os galhos e as folhas com turi. 
Os meninos gritavam porque já sentiam o fogo perto deles. 
Esconderam-se, por isso, no oco das imbaubeiras1 
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Quando o fogo as queimou elas explodiram como foguc
tes: "po pá po pá po pá zuim zuim zuim". 

Os meninos f oram · a tirados longe, perto de um igarapé, 
no meio do caminho por onde Etom tinha de passar no rumo 
de casa. 

Quando o velho Etottl foi passando os meninos aparece-
ram e perguntaram: 

- Vovo nao se queimou? 
Disseram isso para ca~oar de Etom. 
E voltaram todos para casa. . 
No dia seguinte o avó foi ao mato para comer moniuara 

e levou os tres netos. 
A velha foi apanhando maniuara. 
Os meninos acharam urna árvore de pefá, cujas frutas as 

cutias apreciam muito e é semelhante as do ingazeiro. 
Subiram pelo tronco acima. 
E lá do meio dos galhos altos come~aram a jogar as frutas 

inteiras numa ro~a vizinha, que era dos filhos dos seus inimigos. 
As frutas, caindo no chao da r0<;a, viravam cutias, que· 

iam corren do e gritando por todos os lados: quem! quem! 
quem! · 

As mo~as, filhas dos inimigos, vendo que as cutias lhes 
passavam por entre as pernas, quiseram matá-las com um ferro 
de cova. 

A avó gritou para os netos: 
- Des~am! Des~am! 
Eles fingiram que nao ouviam e continuaram a jogar as 

frutas do pe~á na ro~a dos inimigos. . . 
A velha entao fez aparecer muitas form1gas tocan~1ra~, 

dentre os cabelos do seu sexo. E o ferrao delas era o propno 
cabelo do sexo da velha. 

A velha levou as tocandiras para o tronco. da árvore pe~á. 
E mandou que elas ferrassem os seus netos. . 

Os meninos nao se incomodaram com os gntos da velha. 
E já vinham descendo quando, na metade do tronco, as 

f ormigas os ferraram. 
Os anoes caíram ao chao. E da boca deles saiu escuma, 

porque já estavam mortos. 
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A velha ficou olhando, olhando. Teve pena dos netos. Foi 
buscar um pouco de água na mao. Soprou essa água na boca 
dos netinhos, para que ressuscitassem. 

Como nao estavam bem mortos, quando a velha ia pro
nunciando palavras mágicas, eles viram e ouviram tudo. 

A velha mandou o veneno das tocandiras sair do corpo 
dos netos. 

Eles ressuscitaram. 
A velha mandou que mordessem talo de hoquét. 
Morderam. 
E foram depois com a velha procurar ninho de maniuara.. 
Metendo um peda~o de talo de hoquét nos ninhos eles 

mandavam as maniuaras morde-lo. 
:l;:Ies em seguida puxavam as moniuaras de dentro dos 

ninhos. 
E a velha ia enchendo com elas os aturazinhos que trou

xera de casa. 

Quando a velha já estava com todos os aturás bem cheios, 
mandou que os netos fossem buscar folhas de bepeá pomim. 

Os tres anües nao quiseram ir. 
E mandaram que a velha Josse. 
Ela também nao quis ir. 
Eles entao fizeram que ali aparecesse urna touceira de 

bepeá pomim. 
A velha, mesmo, foi apanhar as folhas da planta bepeá . 

pomzm. 
Apanhou urna folha, depois apanhou outra. 
Nj.sso a aranha BUPÉ a ferrou. 
E a velha morreu. 
Os tres an6es fo.ram buscar água. 
Sopraram a água. Disseram as mesmas palavras que tinham 

ouvido da velha. 
Fizeram os mesmos gestos m·ágicos que viram a velha fa-

zer, depois que lhe puseram aquela água na boca. 
E, quando a velha engoliu a água, logo res·suscitou. 
Pondo-se de pé, a velha ralhou e insultou os netos. 
Voltaram para casa, calados, enquanto a velha nao pa-

r ava de falar. 
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Lá naquela casa de Iauarete-Cachoeira os tres anoes cres
ceram e fizeram-se homens fortes e corajosos. 

Etom rcsolveu, algum tempo depois, descer para a SERRA 

DO IHÓ, perto de IPANORÉ-CACHOEIRA. 

Nao queria mais ser vizinho de seus inimigos. 
Levou consigo a mulher, netos, toda a sua gente, descen-

do o Uaupés. 
Entrou no rio Negro, vencendo as corredeiras e cachoeiras. 
Chegou a lpanoré-Ca.choeira. · 
Mas, com sua gente, arrastou a canoa por terra, e parou 

no lugar que já conhecia. 
Ali fez sua casa. E ajudou a fazer casa para s.ua gente: 
Ü caminho que O levava da SERRA DO IHÓ a ilha onde ia 

apanhar aruma, pia~ava e cipós para seus balaios, aturás, aba-. . . ,,, ..., 

nos e t1p1tis, era o PARANA MIRIM. 
Ali ainda está o pórto que ~tom chamou DIROÁ-PEÁ. 
Ele secava o aroma numa pedra do URUBUQUAit.A. E assim 

f azia com os cipós e as fibras ·de pia~ava. 
Todo o tempo que ali morou, o velho Etom fez balaios, 

cestos, aturás, cumatás, abanos, ·peneiras e tipitis, dizendo que 
eram para os dabacuris que ia oferecer aos seus amigos. 

Mas nunca disse que a sua inten~ao era voltar para Iaua
rete-Cachoeira e matar todos os seus inimigos . 

Um dia, quando ele já tinha tecido grande quantidade de 
balaios, aturás, paneiros, cestos, tipitis e abanos, levou tudo 
para o porto e encheu a sua canoa, s6 deixa,ndo lugares para 
ele e a mulher. 

Os netos viram a canoa cheia daquilo tudo, sem nenhum 
lugar onde pudessem sentar-se. E disse.ram a Etom: 

- Nosso avo! Voce nao sabe arrumar uma canoa. Nós 
vamos arrumá-la. 

Os rapazes haviam percebido que o velho quería voltar 
· para Iauarete-Cachoeira sem os levar. 

Com artes mágicas amarraram a canoa no porto. 
O velho fez for~a, muita for~a, falou, falou. Depois de- · 

sembarcou todos os objetos que tecera. E lev~u tudo, de novo, 
para casa. 
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Os netos de Etom riram-se dele. 

E, quando o velho levou o último objeto, ineteram-se na 
canoa, indo dois a frente e um no piloto. 

Iam ma~ar os assassinos de Diroá, os inimigos de Etom. 

Na ILHA da CABE9A da ON9A encontraram alguns inimi
gos. Estavam preparando cacetes. E, ao bater esses cacetes, as 
on~as produziam com eles o som: "Diroá tem! D.iroá tem!" 

Perguntaram a um velho que estava preparando esses 
cacetes: 

- Que é que estás fazendo? 

O velho respondeu: 

- Estou preparando estes 
migos - a gente de Diroá. 

. . cacetes para matar meus 1n1-

- Onde está .Diroá? 

- Ninguém sabe notícias dele. E ninguém sabe notíd~s 
de Etom. Dizem que ele mora, com sua gente, lá ern"' ~=xo, onde 
acaba o rio. 

- Como é que vais matá-lo e matar sua gente? 

- Com estes cace tes. J á estou experimentando alguns. 
Quando bato com eles no chao oi~o: Diroá tem! Diroá tem! Di
roá tem! Já estao bons para matar. 

- Faz como é que o vais matar! 
O velho, apanhando um dos cacetes, mostrou como o 

faria. 
U1n dos netos de Etom pediu: 
- Empresta-me um desse·s cacetes. Quero experin1entar, 

tambén1. Diroá pode aparecer e eu já sei como acabar com 
ele. 

. O velho emprestou o cacete. 

E o neto de Etom come~ou a rodar o cacete no ar até que, 
de repente, deu urna pancada na cabe~a do velho. O velho caiu 
no chao, morto. 

Agarrando os cacetes, que já estavam feítos, os outros :ne
tos de Etom foram matando toda a gente da Ilha da Cabe~a da 
On~a. 
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... 

A cabe~a do velho virou pedra. E ali está urna ilha qu~ 
se chama IAIDIPOÁ. 

Noutro dia, continuando a subir o rio, chegaram os tres 
netos a TUCUNARÉ-PONTA. Ali morava a gente TUCUNARÉ, que 
era inimiga de Diroá e de Etom. 

Lá estava outro velho fazendo cacetes. E, quando batia no 
chao, eles faziam: Diroá tem! Diroá. tem! Diroá tem! 

Os tres rapazes lhe perguntaram: 
- Que é que estás fazendo? . 
O velho res~ndeu: 
- Estou preparando estes cacetes para matar Diroá e 

Etom e a gente deles. · 
- E onde está Diroá? E onde está Etom? 
- Ninguém sabe notícias deles. Dizem que Etom mora 

coin sua gente lá embaixo, .onde o rio acaba. 
- Como é q:ue vais matá-los . e matar a gente deles? 
- Com estes . cacetes. Estou experimentando alguns. · 

Quando bato com eles no chao logo oi~o: Diroá tem! Diroá 
tem! Diroá tem! J á estao bons para matar. 

- Faz como é que vais matá-los! 
O velho, apa.nhando um dos cacetes, mostrou como () 

faria. 
Um dos netos de Etom pediu: 
- Empresta-me um dos teus cacetes. Quero experimen

tar também. Diroá pode aparecer e eu já sei como acabar· 
com ele. 

O velho emprestou o cacete. 
E o neto de Etom fez como fizera com o outro inimigo. E 

matou o velho Tucunaré. 
A cabe~a dele está naquela ponta. E virou pedra. 
Os tres netos de Etom continuaram a subir o rio. E en

contraram na ILHA da GUARIBA um velho fazendo cacetes 
também. 

Repetiram as mesmas perguntas. E acabaram matando o 
velho GUARIBA, jogando-lhe a cabe~a naquela Ilha onde virou 
pedra. 
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Remaram, remaram, remaram. E,. no fim do estirao, che
garam ao IGARAPÉ da RAIA: Ali também um velho, daquela gen-
te inimiga, estava fazendo cacetes. . 

Repetiram as mesmas perguntas. E, por ftm, nao o mata
ram. Sopraram-1he no nariz pó de tabaco. 

E aquele inimigo, mal espirrou - ah! siá! ah! siá! -
mergulhou no igarapé e virou raia. 

Ainda boje, quando a pescam e a tiram d'água, assim es-
pirra. 

Remaram, remaram, remaram. E chegaram a ILHA dos 
TUCANOS, que era gente inimiga de Diroá e Etom. 

Um velbo, também, estava fazendo cacetes. 
Repetiram as mesmas perguntas. E, depois, o mataram. O 

corpo dele virou pedra. 
Acima do lugar dos TUCANOs encontraram, em seguida, a 

ILHA- do PORCO-ESPINHO. 

Nela estava outro velho, também fazendo cacetes. 
Repetiram as me·smas perguntas. E, depois, mataram o 

velho e sua gente. 
O corpo deles virou pedra. 
Perto de Iauarete-Cachoeira, num lago, moravam outros 

assassinos de Diroá e inimigos do velho Etom, chefiados pelo 
velho BUAÁ. 

Esse velho, que era urna . Cobra Grande, também havia 
ajudado a matar e comer Diroá. 

Mas, já en tao, se fizera gente. como nós. Estava f azendo 
cace tes. · 

Os netos de Etom lhe fizeram as mesmas perguntas. Nao 
o mata.raro, mas fizeram que ele voltasse novamen.te a ser 
cobra. 

Depois de matar todos os assassinos de Diroá e inimigoo 
de Etom os tres rapazes voltaram para a s~RRA do IHÓ. 

Lá encontraram o velho Etom e a mulher. 
Contaram o que tinham feito . . E embarcaram Os velhos 

na canoa, com todos os seus cumatás, balaios, aturás, cestos, 
tipitis, abanos. 

Iam levá-los para o dabacuri que o velho planejava fazer. 
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De urna remada só, chegaram ao lugar que boje se chama 
Sao José. Ali dormiram. 

No dia seguinte, com outra remada, chegaram ao lugar 
chamado DIROÁ CANENU:r<>. Ali dormiram de novo. 

Quando deram essa remada os rapazes fizeram a velha cair 
no fundo da canoa, de propósito, para se divertirem. 

No día seguinte embarcaram, novamente. 
Deram urna remada e chegaram ao LAGO oo IAPU. 
Lá é que morava a BUAÁ - a Cobra Grande. 
Mataram a Cobra Grande e a picaram em peda~os, de todos 

os tamanhos, que se transf ormaram em peixes. 
N aquel a mesma noite moquearam todos os peixes: traíra, 

pacu, tucunaré, piraíba, sarapó, matrinxao, pescada, surubin1, 
filhote. Todos os peixes. 

J á estavam perto do lugar onde Etom queria fazer um 
dabacuri. 

· De manhá os tres rapazes, o velho e a velha embarcaram 
de novo. 

Os tres deram urna remada e chegaram a Iauarete-Ca
choeira, porque era ali que o velho Etom queria faze¡ un1 
dabacuri. 

O dono do lugar veio recebe-~os no porto e os levou para a 
casa da festa, onde estava preparado urn grande caxiri. 

E o velho Etom, a velha e os tres rapazes ofereceram só 
cumatás ao dono do lugar. 

Os tres netos puseram-se a beber e a dan~a.r. Toda a gente 
bebia e dan~ava. 

Os netos de Etom, já de madrugada, escapuliram do meio 
dos seus inimigos e subiram ao céu, para falar com BEPÓ o 
TRov~o, que era dono de um brinco mágico, feíto de raios, que 
usava suspenso as orelhas. 

E pediram ao velho BEPÓ os seus brincos, só por em
préstimo. 

O velho emprestou, porém, outros brincos, bem ordinários, 
que nao prestavam para matar, como o outro feíto de raios .. 

Eles desceram do céu com aqueles brincos. 
E chegando a terra foram buscar folha de bacaba e fizeran1 

um pana.cu. 
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Depois outros panacus mais. . 
Sopraram sob.re eles. E os panacus v1raram porcos. 
Naqueles porcos é que experimentaram a for~a do brinco 

que BEPÓ lhes emprestara. . .. 
Os porcos nao morreram. Ficaram apenas ale11ados. 
Os rapazes f alaram zangados: 
- O velho nos enganou. Vamos, de novo, até o céu. 
Foram. 
E disseram ao TROVÁO que queriam os brincos de matar, 

que tinham a for~a de raios. 
O velho disse que nao emprestava seus brincos. 
Os rapazes entao sopraram sobre o TROVÁO. O velho ador

meceu. 
Os rapazes tiraram os brincos feitos de raios, puseram os 

outros, que nao prestavam para matar, nas o.relhas do velho. 
E desceram do céu. 
Fizeram de novo alguns panacus de folha de bacaba. So-

praram em cima. Os panacus viraram porcos. Experimenta· 
ram a for~a dos brincos batendo com eles nos porcos. 

Os porros se desmancharam em sangue. Nao ficaram nem 
a carne e nem os ossos do co.rpo deles. 

(Na ILHA oo IAUARI há quatro pedras que sao as sombras 
dos porcos.) · 

Os tres rapazes ficaram satisfeit-0s. E foram, de novo, para 
a casa da festa. 

Beberam mais caxiri e dan~aram muito. E beberam tam
bém caa.pi com os seus inimigos. 

Eles já estavam bébacJos. 
Nisso puseram-se <liante dos trés rapazes tres inimigos. 

Eram tres on~as fortes e bravías. 
Urna delas disse ao maior dos netos de Etom que iria 

experimentar mordé-lo no cangote. 
O neto de Etom mandou que experimentasse, dizendo-lhe: 
- Todos os teus dentes cairáo. 
A On~a disse: 
- Eu vou experimentar. 
Fez. E os dentes todos da On~a caíram no chao. A On~a, 

' sem dentes, se afastou Iogo dali. 
Veio outra On~a e disse ao segundo neto de Etom que 

iria morder-lhe a garganta. 
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O neto de Etom disse: 
- Morde. Tua garganta vai ficar azeda. 
A On~a disse: 
- Eu mordo . 
Mordeu a garganta do neto de Etom. E a garganta da 

On~a ficou azeda. A O.n~a se afastou dali. 
Veio outra On~a e disse ao neto mais mo~o de Etom que 

iria morder-lhe a · garganta. 
- Morde. 
A On~a mordeu a garganta do rapaz e logo se afastou 

dali com a garganta seca. 
O dia vinha clareando. 
Toda a gente inimiga ainda estava bebendo e dan~ando. 
Os tres foram experimentar aqueles ·brincos do TROVAD 

nos bébados. 
.E toda a gente, que estava bébada na casa da festa, mor-

reu. E morreram também os avós dos filhos de Diroá . 
Só eles estavam vivos. 
Tiveram pena dos seus avós. 
E, com palavras mágicas, foram soprando sobre os velhos. 
Enquanto estavam soprando viram que, também, seus ini-

migos estavam querendo ressuscitar. 
E os tres irmaos disseram: 
- Sao os nossos avós que queremos ressuscitar. Só eles 

e nao os nossos inimigos. 
Mas, assim que os velhos iam ressuscitando, também os 

inimigos ressuscitavam. 
Os tres irmaos disse.ram: 
- Tudo vai morrer, de novo. 
E puseram os raios dos brincos do TROVÁO sobre o corpo 

dos seus avós e sobre o de todos os seus inimigos. 
Tudo virou sangue. 
Eles, entao, dan9aram e cantaram. 

I ' I 1 S h · 1 1 ' H · 1 S h .,. a. a. an z. a. z. e u. 
I ana ricá nina iana ricá 
N iná dahi uanari piná ricá 
Niná ricá niná ricá niná ricá 

(Voces quiseram. Assim foi feito. Voces quiseram. Assim 
foi feíto.) 
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Subiram depois para o céu. Queriam devolver os brincos 
de raios do velho Bepó. 

O velho ficou zangado. Rerebeu os brincos e os experimeu
tou nos netos de Etom, dizendo: 

--.¡ Vou ver se voces agüentam sem morrer. 
A cabe~a deles saltou dentre os ombros. A de um deles, 

caindo, se grudou a barriga. 
- Agora somos como mulher, disseram. 
E foram para o outro lado do céu, para um lugar qualquer 

do outro lado do céu. 

MITO 

DE UANARI 

U ANARI era um deus, irmao do Deus dos Cubéuas. 
Era um deus vagabundo, sempre sujo e fedorento. 
Quando assava peixe sempre se sujava de tisna. 
E comía a ca~a quase crua, misturada com terra. 
Comía carvao e cinza das fogueiras. 
Ainda era crian~a, mas o irmao dele estava sempre ra

lbando com ele. 
- Uanari, tu és um sujo. Teu cabelo está sempre atra

palhado. Tua cara está suja de tisna. Quando tu fores homem 
nenhuma mulher gostará de ti. ·Todas fugirao de ti. Po.rque tu 
fedes. 

U anari se fez rapaz e depois homem. 
Durante essas mudanc;as nao melhorou nada. Andava sem

pre sujo. E fedia, fedia. 
Um dia, o irmao mais velho, vendo-o assim, sujo e com 

cara de doente, disse: 
-U anari, tu precisas tomar um purgante, limpar esse es

tomago e essa barriga. 
Uanari foi buscar raspa da planta popoeque. 
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· . E fez ~orno o irmáo lhe en-~inou: Vomitou muito. E sujou 
mu1to. Vom1tou peda~os de caryao, c1nza, terra, bichos, sujeira. 

E, a proporc;áo que ia botando fora tudo aquilo, seu rosto 
ia ficando bonito e o s~u corpo ágil e forte. . 

O irmao mais velho viu essa mudan~a de Uanari e disse: 
- Agora sim. Es um homem bonito e limpo. J á podes ter 

m~lher. Vou dar-te um conselho. Abandona o nosso lugar e 
vat a:ndar por · outras terras. Ali chegando, procura no mato 
um c1pó, grosso e bonito. Mede um pedac;o, do teu queixo aos 
teus pés. E depois o poe na proa de tua canoa. 

Uanari deixou a companhia do irmáo. E chegando aqui · 
entre nós, fabricou rápido urna canoa e remos. . ' 
. Em seguida, f oi ao mato e escolheu o mais bonito dos 

c1p6s. Cortou um pedac;o, do tamanho que o irmao Ihe dissera. 
Embarcando-se, pos o pedac;o de cipó na proa da canoa . 

. E saiu remando pelo rio acima. 
. De repente, a~anhou um pouco d'água na cuia, para ver 

se a1nda estava bonito. E assim viu na proa de sua embarca~ao 
urna mo~a bonita, também. 

Ela se gerara daquele pedac;o de cipó. Era do tamanho 
dele. Muito risonha e brincalhona 

Uanari falou com ela. E a fe~ sentar-se no banco da fren-
te da sua canoa. 

Perguntou-lhe se queria ser sua mulher. 
Ela disse que queria. 
Uanari continuou a remar, rio acima. 
E ele ~scolheu um sítio perto de MANIUARA-PONTA. E ficou 

morando ah com a sua mulher. 

. Um dia, o irmao mais velho de Uanari lhe apareceu e 
d1sse: 

- Naquela ponta boje vai aparecer muita· maniuara. Vai 
buscar para tua mulher e para ti também. 

Uanari deixou a mulher sozinha no sítio e foi até a CAA
PARA-PONTA buscar folhas de bananeira sororoca, para fazer 
urna caopora. 

~nquanto Uanari foi buscar maniuara veio, do outro lado 
do no, voando, enfeitado de acanitara, pintado de caraiúru, 
O URUBU-BRANCO • . 

A mulher de Uanari se enfeiti~ou dele. 
O UAUÁ lhe perguntou: 
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- Queres ir para minha casa comigo? 
A mulhe.r respondeu: 
- Quero sim. Eu vou contigo. 
O Urubu disse: 
- Sobe aquí as minhas costas. 
A mulher subiu. 
O Urubu voou com ela as costas, para um lugar distante 

de MA.L~IUARA-PONTA. 
Quando Uanari. voltou, a tardinha, nao encontrou . mais 

a mulher. Ficou muito triste. 
Seu irmao lhe apareceu, de novo, e disse: . 
- :f:s um tolo. Nao soubeste guardar tua mulher. Por. 

isso outro a roubou. Vai embora daqui. 
Uanari dcixou o lugar e baixou para IUARETE-CACHOEIRA. 

J á nao estava mais bonito e forte. Parecia um velho, feio 
e SUJO. 

Voando sobre as pedras, na Cachoeira·, andavam as ANDO-

R~INHAS-TESOURA) apanhando pirá-mirim. 
Uanari pegou um peda~o de pau e o atirou contra urna 

andorinha que lhe passou ao alcance. 
A andorinha caiu, ferida numa das asas. 
Uanari correu para a apanhar. 
A andorinha lhe disse: 
- Tu estás zangad0, Uanari. Por que já entao me jogas-

te aquele pau? 
- Sim. Estou zang.ado. M~nha mulher fugiu de casa ou 

foi roubada. Estou com raiva. Que é que voces estao fazendo 
'? aqu1. . 
- Estamos apanhando pirá-mirim, para um dabacurí. 

Como tu és deus, se curares a ferida da minha asa, eu vou 
te levar até o sítio onde vao fazer o dabacuri. Tua mulher 
mora lá com o velho Urubu-Branco. 

Uanari curou a andorinha-tesoura. 
A andorinha chamou as companheiras. E pediu-lhes que 

a ajudassem a levar aquele velho até o sítio onde iam fazer 
dabacuri. 

As andorinhas seguraram U anari com as garras e os bicos. 
E o levaram pelos ares. 
Chega!lldo a casa da festa, a andorinha nao disse que 

aquele velho era Uanari. 
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A mulher dele estava lá, mas nao o reconheceu. 
Depois do dabacuri toda a gente foi embora. 
Só Uanari, sujo e feio, velho e triste, ficou ali. 
A mulher dele sempre vinha lhe dar de comer e de beber. 

E dizia ao marido: 
- Vamos tratar do nosso avo! Coitado! Tao velho! 
Uanari fez aparecer no corpo urna por~ao de feridas 
E passava os dias numa rede, embalando-se e enxotando 

as moscas e mosquitos. 
Um dia apareceu urna Varejeira, levando debaixo das asas 

muitos tapurus, dentro de urna caaparcri. E anunciou: 
- Preparem-se, porque amanha vai aparecer muito pirá

n1irim. 
E, dizendo isso, sem que ninguém visse, jogava aqúeles 

tapurus por todos os cantos da maloca . 
. A mulher de Uanari, :nao tendo acompanhado o Urubu-

Branco, disse-lhe: · ' 
- Meu avo! Vai rachar lenha,. para fazermos urna quii

nhapira gostosa com os pirá-mirins. 
O velho, que era Uanari, levantou-se da rede e foi para · 

trás da casa, rachar lenha. 
Mas, ali mesmo virou um bonito mo~o, forte e limpo. 
E apareceu assim a mulher. Esta ficou muito admirada 

e correu logo para o abra~ar. 
Uanari contou como viera para ali, fingindo-se velho e 

doente. 
A muJher se abra~ou com ele e o arrastou logo para: a 

rede. 
Aconteceu que, passando por ali o Urubu-Rei, parou a 

porta da casa do seu parente, o Urubu-Branco. E viu Uanari 
deitado com aquela mulher. 

- Que é que estás fazendo por aqui, Uanari? 
Uanari lhe pediu: 
- Queres nos levar contigo, para minha casa? 
- Levo. Trepem aqui nas minhas costas. 
Os dois treparam as costas do Urubu-Rei. E este foi logo 

levantando voo. · 
Voando, voando o Urubu-Rei arrotou. Voltou-se, por isso, 

para U a.nari e perguntou: 
- O meu arroto é cheiroso? 
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- É cheiroso como o fundo de urna mala. 
Quando o Urubu-Rei já estava para pousar, Uanari e a 

rnulher aproveitaram para saltar logo. 
De terra g.ritaram para o Urubu-Rei: 
- Teu arroto é fedorento! b! 
O Urubu-Rei lhe·s respondeu: 
- Voces f oram espertos. Se voces dissessem que o meu 

arroto era fedorento, quando eu estava voando, eu jogaria 
voces do céu. 

Muito tempo <kpois Uanari mudou para TUPANA-OCA. 

Sua primeira mulher havia morrido. 
Ali em Tupana-oca morava urna velha com duas filhas. 
Uanari se juntou com a mais nova e que era, também, 

muito bonita. . 
Viviam os dois muito bem. 
Na loca de urna pedra, porém, ali perto, morava BOOCÉ

PINÓ, urna Cobra Grande, também chamada COBRA DA FESTA. 

Um dia a mulher de Uanari estava tomando banho quan
do a Cobra da Festa, de acanitara, arco e flechas, toda pintada 
de caraiuru, boiou defronte dela, ali no porto. 

A Cobra era bonita. E ali mesmo se virou num m~o boni
to, sendo hornero da cintura para cima e cobra da cintura para 
baixo. 

E a mulher de Uanari se engra~ou dela. 
Aí a Cobra da Festa uniu seu corpo ao daquela mulher. 
E, de vez em quando, aparecia, toda enfeitada, virava 

mo~o bonito e se unia a mulher de Uanari. 
" 

Ten1pos depois 'ª mulher de Uanari ficou prenha. 
Uanari desconfiou. E um dia foi espiar a mulher totnar 

banho. 
Assirn, escondido, viu a Cobra da Festa chegar, de acani

taira, arco e· flechas, toda pintada de caraiuru. E virar mo~o 
bonito. E unir seu corpo ao da mulber. · 

U anari fingiu que nao vira a mulher unir seu corpo ao da 
Cobra da Festa. E nada lhe disse. 

Mas, noutro dia, Uanari disse que ia ca~ar. 
E, levando sua sarabatana e os seus curabis, foi esconder

se no alto de um apuizeiro. 
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E ali, dentre os galhos viu a Cobra Grande chegar, virar . 
mo~o bonito e unir seu corpo ao da mulher. 

A Cobra chegava e cbamava: Inhom! Inhom! 
Uanari soprou a sarabatana. Os curabis batiam nas esca

mas do corpo da Cobra e saltavam. 
Uanari soprou o último curabi, antes de o meter na sara

batana. E este atravessou as escamas da Cobra e lhe rasgou o 
cora~ao. . 

A Cobra foi morrendo aos poucos. E foi escorregando do 
corpo da mulher. Afundou n'água e desapareceu. 

A barriga da mulher, dia a dia ia crescendo. E ficou 
enorme. 

Um dia Uanari disse que ia pegar pirá-mirim. E foi até 
deQaixo de TUPANA-OCA. 

Pegou muitos peixinhos-. 
Depois, vendo que o cadáver da Cobra Grande estava apo

drecendo numa enseada, tinguijando as águas, cortou-lhe o 
membro e o levou para casa, pondo-o em duas caáparas. 

Entregou as caáparas a mulher, dizendo: 
- Sei que estás desejando . comer pirá-mirim. Eu mesmo 

os apanhei com o meu uéua. E eu mesmo fiz estas caáparas. 
Nas caáparas estavam pedacinhos do membro da Cobra 

da Festa. 
U anari disse a mulher: . 
- Faz quiinhapira para ti. E come estes peixinhos bo

nitos. Eu vou moquear os que estáo nesta outra caapara. 

A mulher, muito contente, preparou a quiinhapira. E es
tava comendo, quando Uanari se pos a cantar: 

Noá man'api aiunhá baaca1na noline 

( Quem tem marido bonito lhe come o membro) 

Assim U anari se esta va vingando. 
A mulher só entao compreendeu que Uanari sabia que eta 

estava prenha da Cobra da Festa. 
E a irmá dela também soube. 
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Uanari, entao, falou corn a velha: 
- Fica corn a tua filha. Ela nao presta. Andava com 

urna Cobra. E é da .Cobra o filho que ela está gerando. Eu 
vou embora para o lugar donde _viro. 

A velha lhe disse: 
- Nao vai ainda. Faz urna ro~a grande para nós. Porque 

eu nao tenho quem derrube o mato para mim. 
Uanari convidou o A.RAPA~o e a gente deste para o ajudar 

a f azer a ro~a. 
E convidou todos os outros pássaras seus amigos. E todas 

as aves também. 
Uanari e seus amigos come~aram a derrubar os paus. 
U anari lhes dizia a todo instante: 
- Trabalhem bem! Vamos! Trabalhem bem! 
E assim ele mesmo se animava. A sogra dele só ouvia o 

barulho dos paus que caíam. 
No outro dia Uanari disse a velha, a mulher e a cunhada 

que ia embora. 
A velha disse: 
- Nao vai ainda. Quero ver nossa ro~a. 
E a sogra de U anari foi convidar urna outra velha que 

morava por ali mas saía raramente de casa. A velha nao estava 
em casa. 

A sogra velha, a mulher e a cunhada de U anari foram ver 
a ro<;a. 

E alegraram-se com o trabalho de Uanari e seus com
panheiros. 

· No carninho encontraram a velha que morava sozinha, 
com um aturá as costas, carregado de maniva. 

Passando entre aquelas mulheres a velha parou e disse a 
de Uanari: 

- Eu soube que Uanari vai embora. E vai levar tudo o 
que é dele e é teu. Queres que eu guarde as tuas coisas? 

A mulher de Ua~ri, ouvindo isso, tirou de um aturazinho 
uns brincos que a Cobra da Festa lhe havia dado para guar
dar. 

Enquanto a velha estava conversando, um Arapa<;o, do 
tronco de urna árvore, riu alto e depois disse: 

- O marido nao é nem conhecido pela sogra. 
Aquela velha era Uanari disfar<;ado. 
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U anari tomou os brincos da Cobra Grande de dentro de 
aturazinho. E, voltando para a ro~a, no caminho, pos o atu
rá no chao. E o transformou numa casa de cupim. 

( Ainda boje o mostram, dizendo: este é o aturá de 
Uanari.) 

A velha e as filhas voltaram para casa. 
No meio do caminho a cunhada de Uanari viu urna árvore 

de cunuri e disse: 
- Se tivéssernos um homem aqui ele apa.nharia os frutos 

de cunuri para nós. 
Aí o filho da Cobra da Festa, de dentro da barrig~ da 

mulher de Uanari, ouvindo falar em cunuri, disse: 
- Mae, eu quero comer cunuri. 
A mulher lhe disse: 
- Vai, se és gente. Vai! 

. O filho da Cobra da Festa come~ou a sair dentre as pernas 
da mulher de Uanari. · ~ 

~ foi logo subindo pelo tronco e galhos da árvore de 
cunun . 
. , Dent~o da mulher só ficou a ponta do rabo da cobra que 
Jª era o f1lho da Cobra Grande. 

J?e .c~a da árvore o filh9 dela, jogando os frutos de 
cunun, d1z1a: 

- lnhom! Aí vai cunuri! 
Um dos frutos de cunuri, batendo no chao, virou ra. 
(:É a Ra que está sempre cantando: in1hom! irJionz! 

inhom! - Falsa mae! falsa mae! falsa mae!) 
Comeram, comeram, comeram cunuri. 
A mu~her de U anari, zangando-se, apanhou urna folha e 

fez urna caapara. 
Depois puxou o pedacinho do rabo do filho, de dentro 

d? seu sexo. E, pondo-o dentro da caápara, cuspiu-lhe em 
cima. E jogou tudo aquilo ao pé da árvore. 

E disse: 
- Toma o teu rabo. 
Entao com a irmá e a velha, fugiu para casa. 
A tardinha chegou U anari com os seus companheiros. 
Comerarn quürmapira e beberam caxiri. E foram todos 

para suas casas. 
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A noite, deitado na rede, Uanari estava comendo uns fru
tos. E jogava os caro~os para o ar. 

Um dos caro~os caiu sobre a barriga da velha. Ela per-
~untou o que era. 

Ele respondeu que era bacaba. 
A velha pediu a Uanari que fosse apanhar ba.caba. 
U anari disse: 
- Vamos, vamos todos. 
Uanari embarcou com a sogra, a · mulher e a cunhada na 

sua cano~. Deu uma remada . e chegou a BACABA-CACHOEIRA. 

Apanhou muitos ca~hos de bacaba, que as mulheres foram 
pondo na canoa. 

Uanari disse que ia aproveitar aquela bacaba toda pa:-a 
fazer vi:nho. E faria ao mesmo tempo uro dabacuri. 

Uanari convido.u muita gente. Mas s6 apareceram homens 
e mulheres com as caras iguais a dele. 

~ Durante a festa do dabacuri de bacaba, Uanari mandou ser
vir também caxiri e caapL E mascaram patu. 

A mulher de Uanari apareceu também na Casa da Festa. 
Uanari escondeu-se no meio daquela gente de cara igual 

a sua. E desapareceu. 
A mulher entendeu que devia servir caxiri. . 
Ofereceu ao primeiro homem que se parecia com Uanari. 

O homem disse: 
- Nao quero. Eu nao sou teu marido. 
A mulher ofereceu a outro. 
- Nao quero. Eu nao sou teu marido. 
E ofereceu também a outros homens. Todos recusaram, di

zendo: - Nao queremos. Nao queremos. Nenhum de nós é 
teu marido. 

A mulher gritou por Uanari. 
E ele. nao respondeu. 
De repente, todos viram Uanari ir subindo para o céu. 
A cunhada agarrara U anari pelas pernas, mas foi atirada 

ao chao. 
A velha e a mulher dele continuaram a cbamá-lo. E ele 

nao respondeu. 
• 
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Porque já havia deixado este mundo. Tinha ido encon
trar-se com seu irmao, que era deus, também, acima das 
nuvens. 

De repente caiu um temporal feio. 
Todos os convidados, aqueles homens e mullieres pareci

dos com Uanari, foram embora, nao se sabe se atrás dele. 
A sogra de Uanari, a mulher e a cunhada se puseram· a 

tremer, porque pareceu que, de dentro do temporal, se ouvia a 
voz do filho da Cobra da Festa . gritando: inham! inhom! 
inhom! 

. A .cun_hada de Uanari foi buscar .um cumatá grande e co-
bnu a urna. · 

Passado o temporal, levantou o cumatá, a mulher de Uana
ri havia virado PIRARARA. 

· Entao a velha e a outra filha jogaram aquela Pirarara 
n'água. 

Depois fugiram rio abaixo. 
Nisso chegou o filho da Cobra da Festa. 
E, vendo o rastro da · sua mae, atirou-se n'água gritando: 

inhom! inhom! inhom! 

ESTO RIA 
DA COBRA SURUCUCU 
E DO SAPO TARO-BEQU~ 

U m dia a SURUcucu se pos a pensar na vida. 
Todo o mundo a acusava de ser venenosa. Só ela estava na 

terra para picar a gente, matar ou aleijar. 
A Surucucu sentia-se muito infeliz. 
Por isso foi a casa do sapo TARÓ-DEQUE que, vendo-a tris

te, perguntou: 
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- Que é que voce tem? Por que está com essa cara? 
- Ora, eu estou triste porque, pen·sando na minha vida, 

vejo que só a mim acusam de ser venenosa e causar a morte 
de tanta gente destas terras. 

Taro-beque, coro malícia, perguntou a cobra: 

- E nao é verdade? E tu nao és mesmo venenosa? A tua 
picada nao mata a gente? 

- Nao sou. O que mata a gente é o medo. E posso pro-
var o que estou dizendo. Vamos andar por aí. 

O Taro-beque saiu de casa com a Surucucu. 
Andaram, andaram, andaram. 
Já a tardinha chegaram perta de urnas casas. 
A cobra disse ao sapo: 
- Vamos esconder-nos naquela moita, na beira do ter

reiro. E ali esperaremos que alguém venha mijar. Entao eu 
,pica.reí o hornero, a mulher ou a criarn;a. Depois, eu me es
conderei, de novo. E tu, deµressa, correrás para perto da pes
soa que eu picar. 

O sapo concordou. 
Esperaram, esperaram. 
Mal escureceu saiu de urna casa, perto da moita onde os 

dois estavam escondidos, um homem que ia deitar-se cedo. 
E esse homem, de costas para a moita, mijou, mijou, 

mijou. 
A Surucucu entao deu o bote e ·o picou no .calcanhar. 
O hornero deu um salto, pondo-s.e a gritar e correndo para 

dentro da casa: 
- Fui picado por urna cobra! Fui picado por urna suru

cucu! - Vao ver a cobra! Matero, matero! 
Os homens da casa acenderam turis nas foguei.ras de de

baixo das redes. 
E saíram para o terreiro a procura da Surucucu. Deram 

com o Sapo Taro-beque que deles fugia aos pulos. 
- Vejam! Nao foi cobra que o picou. Foi aquele sapo. 
Voltaram para casa e disseraro ao hornero e as mulheres 

que o cercavam: 
- Nao vimos nenhuma cobra. Só enco.ntramos um sapo 

que fugiu para urna moita. 
O homem calou-se no fundo da rede. 

278 

E todos se deitaram de novo. E dormiram tranqüilos. E o 
homem também dormiu. 

A Surucucu, ·saindcS da moita com o Sapo Taro-beque, 
disse: 

- Viste? Piquei aquele homem no calcanbar e ele .nao 
roorreu. 

O Taro-beque, com malícia, disse: 

- i;: verdade . . . Mas. . . hum . . . hum ... 
A Surucucu lhe disse: 
- Nao acreditas? Tu mesmo nao viste e ouviste? Vou 

provar-te mais urna vez o que falei. É o medo que mata e nao 
o meu ve:neno. Vamos andar por aí. 

Foram. 
· Chegando perto de outr~as casas, quando o dia nao cla

reara de todo, saiu urna mulbe.r para o terreiro. Agacbou-se e 
mijou, mijou, mijou. · 

A cobra , mandou o sapo morder a perna da mulher. O 
sapo fez. A mulher deu um salto. E, como combinou c~m a 
cobra, o sapo se escondeu por ali. E a cobra apareceu <liante 
da mulher que se pusera a gritar: 

- Fui picada por urna cobra! Fui picada por urna Suru
c.ucu! Eu vi a cobra. Corram, corram! Matem a cobra, matem! 

Os homens da casa vieram ver a cobra. E com eles veio o 
marido daquela mulher. E deram com a surucucu que ia fugin
do no rumo do cerrado. 

Correram atrás da cobra. Jogaram-lhe em cima pcda~os 
de paus e cacos de panelas que apanharan1 no terreiro. E un1 
disparou urna flecha que :nem lhe tocou a cabe~a. 

Mas todos, voltando para casa, disseram que só haviam 
encontrado um sapo. 

- Nao foi cobra. Foi um sapo, confirmou o marido, que 
te espantou. 

A mulher se pos a gritar e a gemer. E tremía da cabe~a 
aos pés. 

E pouco depois morreu. 
A Surucucu, encontrando-se mais adiante com o Sapo Ta

ro-beque, assim faJou: 
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- Eu nao te disse? Foste tu que bateste :na perna daquela 
mulher. E ela logo me acusou. E depois morreu. Mas nao mor
reu do teu veneno nem do meu. Mor.reu de medo. 

ESTóRIA 
DA FESTA DOS MORTOS 

U M CHEFE tinha dois filhos: um casado, o mais velho, e 
outro solteiro, o mais mo~o. 

Esse Chefe havia criado o DIA. 

O mais novo seduziu a mulher do seu irmao. E os dois 
amantes viveram assim até que o casado descobriu a trai~ao da 
mulher e do irmao. 

O enganado, sabendo do lugar onde os dois se encon
travam, foi escQnder-se por ali, pertinho, entre os galhos de ,. 
urna arvore. 

Dali viu sua mulher aparecer primeiro, e, logo depois, o 
namorado dela. 

O marido envenenou com cuidado um c~rabi, mergulhan
do-lhe a ponta, num potezinho de niimá. 

Pos a flechinha na sarabatana, soprando-a certeiro no 
rumo do irmao, que ali mesmo caiu morto. 

A mulher fugiu para casa. 
O marido dela desceu da árvore e carregou o corpo do 

irmao para um lugar onde havia um pé de macucu. 
Cortou o membro dele e o embrulhou num pari tecido de 

fibra especial de tucum. E o suspendeu depois a um galho da 
árvore de macucu. 

E voltou para casa. 
Durante o resto daquele dia e no dia seguinte o Chef.e 

esperou pelo filho mais novo. E resolveu procurá-lo. E o pro
curou por toda parte. Mas ninguém deu notícia do rapaz. 
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J á estava sem esperan~a quando resolveu pass ar pela casa 
dos SAPOS e escutar o que um deles dizia. 

Prestou bem atengao, para náo perder nenhuma palavra 
do que dissessem. . 

E ouviu um dos sapos dizer: . 
- O velho nao sabe, mas a nora dele enganava o marid0 

com o próprio cunhado. Entáo este, com ciúme, foi espiar o 
encontro dos dois amantes, escondido no alto de urna árvore. 
E de lá soprou a sua sarabatana com urna flechi;11ha envenena
da de niimá. E matou seu irmao mais mogo. Levou-lhe o ca
dáver para longe dali, cortou-lhe o membro e o suspendeu a um 
galho de macucu . . 

O Criador do Día andou por todo o mundo, procurando 
o cadáver do filho. 

E o encontrou. 
_ Soprou, soprou sobre a cabe~a e o cora~áo do filho. E 

o rapaz ressuscitou. · ~ 
Vendo-se, porém, sem membro, ele ficou triste. 
O velho, entao, foi buscar a flor do tajá UÁ-QUENUNI. 
E a pos entre as pernas ·do filho, em lugar do membro que 

o marido ciumento havia cortado. 
E disse ao filho: 
- Fica com isto, como membro, por enqua:nto. 
O rapaz dísse: 
- Este membro nao é como o de minha própria carne. 

Era melhor continuar morto. 
.o pai o consolou: 
- Fica com este mesmo, meu filho. B melhor que 

nenhum. 
O rapaz, para nao desgostar o pai, fingiu que se conten

tara com aquele membro. 
E pai e filho voltaram para casa. 
O irmao mais velho, vendo que o rapaz ressuscitara e vol

tava para- casa, em companhia do velho Criador do Dia, virou 
passari;nho. E do alto de urna árvore gritou: 

- Aí vem UATI! Aí vem UATI! 

O rapaz assustou-se. Escorregou numa raiz, caiu e que
brou o membro que era a flor do tajá uÁ-QUENUNJ. 

E morreu. 
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O velho reuniu a. sua gente. Carregaram o cadáver do ra
paz para casa. E o puseram num pari de luxo. E o embarca
ram na canoa que ele mesmo havia feito. 

O velho, toda a sua gente junto, se ~teu em canoas, com 
a canoa do rapaz rebocada por elas. 

E todos foram remando, rio abaixo, até as PEORAS. 
Ali, com toda a sua gente, se pos a chorar, a lamentar a 

morte do filho. 
E aconteceu urna desgra~a. 
Toda vez que um dos seus parentes, chorando e gemendo, 

se curvava sobre o cadáver do rapaz, morria também. 
Nisso o velho e seus parentes, entre aqueles gritos, gemi

dos, lamenta~oes e choro, ouviram urna gargalhada e sons de 
instrumentos alegres. 

En tao, urna voz, de ser invisível, disse: 
- Tu criaste o. DIA. E, quando mataram teu filho mais 

IIJ.O~o, ·nao soubeste achar o seu cadáver debaixo dos galhos de 
macucu. E fóste escutar a conversa dos Sapos. Agora, quando 
ele morre pela segunda vez, nao fazes senao gritar, gemer, der
ramar lágrimas e lamentar-te. Para que esque~amos os nossos 
mortos e nao nos acabemos chorando, gritando e lamentando
nos sobre os seus cadáveres, eu inventei a ALEGRIA da FESTA 
dos MORTOS/ 

O velho Ch.efe Ievantou-se. E sua gente se levantou 
também. 

E a alma do seu filho procurou saltar o vau das PEORAS, 
para alcan~ar, do outro lado do rio, o sítio da FELICIOADE. 

MITO 
DE UALIPERA 
OU SETE-ESTRELO 

O VELHO Ualipera, que gostava muito de pescar, tinha, 
entre seus filhos, um muito pequeno ainda, que nasceu com 
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um tumor na hunda. Do tumor estava sempre escorre.ndo san
gue e pus. 

O velho, entao, quando ia para a r~a, punha esse íilho 
num cesto e o suspen<;Iia, a certa altura da água, a um galho 
curvo de árvore sobre o rio. 

Os pingos de sangue e de pus atraíam aracus, pescadas, 
tucunarés, todos os peixes. 

E os peixes até pulavam d'água para o cesto. 
Ao voltar da ro~a o velho Ualipera apanhava o cesto, que 

estava sempre cheio de peixes. E ficava contente. E levava o 
filho, dentro do cesto, para casa. E lhe <lava muita comida. 

Seu · filho mais velho, vendo como ele pega va tanto peixe, 
teve inveja e foi espiá-lo, no outro dia, quando o velho foi para 
a ro~a. 

E viu o que o velho fazia. 
Assim, no outro dia, depois que o velho suspendeu o 

cesto sobre a água, o invejoso foi até a beira do rio. Desamar
rou o cesto do galho e o mergulhou um pouco n'água. 

Vieram logo muitos peixes, muitos. 
E o barulho desses peixes atraiu DOÉ-PINÓ. E essa engoliu 

o cesto, com os peixes e o filho de U alipera. 
Ao voltar da ro~a, como. era seu costume, o velho foi 

até a beira do río e lá nao encontrou o cesto. 
Pela inhaca que ficou no lugar o velho soube que lá esti .. 

vera a DOÉ-PINÓ. 

O velho jurou vingar-se. 
Falando ao filho mais velho, este disse que talvez tres 

companheiros houvessem furtado o cesto e morto o menino. 
U ali pera lhe disse: 
- Eu sei que foi Doé-Pinó. Vou perseguí-la até vingar 

a morte do menino. 
Sabendo que Doé-Pinó morava num lago, acima de IUTICÁ, 

f oi até ali, para a matar. · 
Mas a cobra fugiu por um sumidouro que liga o U aupés 

ao Papori. 
Foi a TAPIRA-JIRAU · e ali encontrou apenas o retrato de 

Doé-Pinó nas pedras. · 

Atravessou o Papori e fez um matapi numa de suas ca
choeiras. 
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E a cobra, s.empre fugindo a frente dele, passou pelo pa
ranazinho do velho Etom, perto de Ipanoré. 

Vendo que Doé-Pinó rumava para a Cachoeira Grande 
(boje chamada Sao Gabriel), Ualipera encurtou caminho por 
um igarapé e foi fazer um matapi um pouco acima (entre a 
antiga Fortaleza e a margem direita do Rio Negro). E ali es
perou a cobra, mandando recado para os BARÉ a matarem, se 
ela inda conseguisse escapar. 

Doé-Pinó arrebentou o matapi que U ali pera fez perto de 
Sao Gabriel. 
~ . 

A cobra baixou para CAMANAU. 

Mas ali os BARÉ a mataram, abrindo-a pela barriga. 
Do seu cora~ao, fígado e tripas, que jogaram para baixo, 

nasceram os pirarucus, as pescadas, os aracus, todos os peixes 
gastosos. 

Como nada disso jogaram para cima da cachoeira de Sao 
Gabriel, nenhum pirárucu, nenhum jandiá sao encontrados no 
alto Rio Negro e· nos seus afluentes. O que eles tem mais é sa-, 
rapo e aracu. 

. A cabe~a de Doé-Pinó virou pedra, chamada MBÓI
ACANGA. 

Os Baré encontraram IJlO buche da cobra uns pedacinhos 
de ossos. E disseram que devia ser .o filho de Ualipera. 

Puseram os ossinhos num aturá pequenino e mandaram 
por tres portadores levá-los ao velho. 

Ualipera nao foi encontrado. 
Os portadores tinham levado arco, flechas, cani~o e mi

nhocas para pescarem algum peixinho. 
Puseram o aturá .no chao. 
Nisso o Gaviao-da-Serra roubou os ossinhos do aturá e 

os engoliu, cantando: Ca, cii, ca, cií! 
Dias depois encontra.ram o velho. 
E os tres portadores contaram o que havia acontecido. 
Ualipera saiu com os tres portadores e foi procurar, o 

Gaviáo-da-Serra. . . 

E o encontraram. E o mataram. 
Abriram-lhe o hucho. E nada acharam ali. 

, Escalaram a Serra onde o Gaviao morava. 
E encontraram sobre urna pedra os ossinhos que o Ga

viao havia vomitado. 
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U ali pera soprou sobre os ossinhos e seu filho foi ressus
citando. 

De volta para casa, ao passar pelo lgarapé do Mel, Uali-
pera deu ao filho ág~a. e mel. E, ao passar por urna Iagoa, ? 
pintou com um barro vermelho das rnargens, para que ele f1-
casse corado e tivesse for~a. 

Chegando a sua casa mandou preparar um caxiri e festejou 
a chegada do filho. . 

Disse-lhe antes, porém, ao ouvido: 
- Nao dances com mulher menstruada ou com mulher 

grávida. • 
O rapaz, esquecido da recomenda~ao, dan~ou corn urna 

rnulher menstruada. 
Seu corpo foi vergando para o chao, suando sangue, san-

gue, e morreu. 
Ualipera, depois que o levou para as PEORAS DA FELICI-. , 

DADE, voou para o ceu. 
Virou SET~-ESTRELO! 

MITO 
DE ARAPANEI 

A NTIGAMENTE era morador da ILHA DE ARAPEI, perto 
da cachoeira do mesmo nome, um homem que se cbamava 
ARAPANEI. 

O velho tinha vários filhos e filhas. 
No igarapé do alto do CAUARÁ, bem· nas cabeceiras, havia 

urna seringueira. 
Era a única daqueles sítios. 
Arapanei tinha ciúmes da seringueira, porque, com os seus 

frutos, ele fazia muitos beijus para comer com sua família. . . . , 
Nao deixava, por 1sso, que os peI.X.es entrassem no 1garape. 
U m dia, os Peixes se reuniram e escolheram um deles 

- o CORUTE ou ACARI - para ir espiar onde o velho ia buscar 
frutos da seringueira. 
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O CORUTE foi pedir a sua namorada, que era urna das 
filhas do velho, que Jhe dissesse a data certa da ida de Arapa-
nei ao igarapé do Cauará. · 

O Corute quería roubar frutos da seringueira para seus 
compa.nheiros. 

E quería urna pas·sagem na canoa do velho. 
A sua namorada disse que Arapanei nao deixaria ninguém 

viajar com ele. 
Muito tempo depois a mo~a avisou o namorado. 
Assim, quando o velho estava embarcando as suas cou

s~s (balaios; a.turás , e cumatás) e a sua gente, o Corute veio 
v1ndo, por oaixo d água, com todo cuidado. 

E !ºi agarrar-se, com a boca, no fundo da canoa de 
Arapane1. 

Arapanei costumava fazer essa viagem até a seringueira 
em duas remadas. 

Urna remada, ao sair do porto de sua casa outra na me-
tade da viagem. · ' 

E alcan~ava Iogo a seringueira. 
. N aq~ele dia o velho, em vez de alcan~ar a metade da 

v1agem, so alcan~ou o lugar que depois se chamou ACARI. 

O ~elho desconfiou. E .ralhou com as filhas, dizendo que 
elas hav1am embarcado alguém na canoa. 

E proc,urou raspar .º fundo do casco, com um remo, para 
ver se alguem estava ah agarrado. 

Arapa~ei nao conseguiu tocar no Corute, porque ele poi
sara na are1a do fundo do igarapé. 

Mas, quando o velho deu a segunda remada, já o peixe, 
depressa, se grudara ao fundo da canoa. 

Arapanei tornou a b.rigar com as filhas, e a passar 0 remo 
no fundo da canoa, por debaixo d'água. 

E o Coru~e, como da primeira vez, se despregou do fundo 
da ca:noa e po1sou na areia do igarapé. 

Arapanei deu a terceira remada. 
Mas o Corute já se havia agarrado ao fundo da canoa. 
E chegou com Arapanei ao sítio da seringueira, despre

ga~do-se logo do fundo da canoa e escondendo-se num lugar 
ma1s raso de onde póde ver Arapanei. 

286 

Arapanei e sua gente apanbaram depressa os frutos da 
seringueira. Encherani os aturás, os balaios e os cumatás com 
muitos frutos da seringueira. 

E com apenas duas remadas o velho voltou para o seu sítio. 
O Corute, quando viu o velho af astar-se, apanhou quatro 

frutos da seringueira. 
Pos duas sementes nas bochechas e duas espetou nos es

pinhos do peito. 
E voltou a toda a pressa para a casa de sua mae, que · era 

também a de todos os pebtes, e morava no Rio Negro. 
A velha se chamava CABERO .e sabia também fazer beijus 

dos frutos da seringueira. 
O Corute contou a velha o que havia feito para saber onde 

ficava a seringueira do velbo Arapanei. 
E entregou-lhe as quatro sementes. 
Com elas a velha Cabero fez uns beijuzinhos para que 

seus filhos provassem um . pouco da comida de Arapanei. 
Depois que os filbos da velha Cabero provaram os beiju

zinhos de frutos da seringueira, combinaram ir ao igarapé 
Cauará e apanhar muitos frutos para oferecerem um dabacuri. 
a velba Cabero. 

E um dia os Peixes, em cardumes, foram ao igarapé. 
Apanharam muitos frutos da seringueira, encheram pa

nacus de todos os tama:nhos. E, carregando-os, voltaram pelo 
igarapé fazendo grande algazarra. 

Arapanei, vendo-os passar, chamou quatro de seus filhos 
para que o .ajudassem a perseguir aqueles ladroes dos seus fru-
tos da seringueira. · 

Meteram-se na canoa e chegaram antes dos Peixes a Ara
panaim-Cachoeira. 

Ali o velho deu ordem aos filhos para que fizessem um 
pari de paxiúba, bem forte, para pegar os peixes. 

Os filhos de Arapanei fizeram o pari. E puseram-se dois 
de cada lado do pari. 

O velho baixou até· o lugar Acari e foi construir outro 
pari para que nenhum peixe passasse. 

Os peixes, descendo do igarapé, encontraram o primeiro 
pan. 
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Pararam ali, fazendo urna grande zoada, que estrondava no 
fundo das águas do igarapé. 

Dias depois que ali haviam sido for~ados a parar, combi
naram que todos os peixes lmamaiacus se fingissem mortos. 

Os companheiros lhes passaram pelo corpo a massa do 
queijo japurá, para ficarem com o cheiro de podre, porque a 
massa do japurá fede muito. 

E os mamaiacus, depois de enchcrem o bucho de ar, se 
puseram a flutuar, como se estivessem podres. 

No dia seguinte os guardas do pari sentiram urna inhaca 
de peixe morto. 

E Arapa:nei, chegando para ver os peixes presos pelo pri
meiro pari, sentiu aquele fedor e viu os ladroes dos frutos da 
seringueira de bubuia. 

Arapanei mandou que os filhos afastassem um pouco as 
varas do pari, para que a água do rio levasse os pebres que já 
estavam podres. 

Os peixes aproveitaram a abertura feita no pari, e esca
puliram por ela. 

E na for~a da carreira que levavam, puseram o segundo 
pari abaixo. 

Arapanei correu e foi por na boca do Cauará urna onc;a, 
para que el~ os devorasse, quando fossem p~ssando por ali. 

Mas a onc;a, vendo tantos cardumes de peixes, se atrapalhou. 
E só pegou algu.ns peixinhos e o panacu que o Aracu vinha 
ca.rregando. 

Logo que os peixes chegaram ao Rio Negro, cuidaram de 
f azer um dabacuri para a velha Cabero, mae deles. 

E convidaram todos os peixes que moravam em outros la-
gos e igarapés do Rio Negro. 

Também convidaran1 o Tapir, a lurará, a Arara e o Cururu. 
Essa gente só chegou mais tarde a casa da velha Cabero. 
O velho Arapanei também foi convidado. 
Como toda a gente já sabia onde se achava a sua serin

gucira, Arapanei resolveu levar a família ao dabacuri da velha 
Cabero. 

E comec;ou a carregar sua canoa, com as suas cousas e a 
' sua gente, até ao amanhecer. 

Quando viu a claridade do· dia, ele, com as su as filhas, 
filhos e mulher foram virando pedra. 
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. E tod~ os outros bichos que se atrasaram, como Arapa
ne1, foram vrrando pedra. E a canoa dele também virou pedra. 

Depois do dabacuri ·a velha Cabero reuniu os seus filhos, 
que eram os pebce6, e, antes de fazer beijus dos frutos da serin
gueira que haviam sobrado, mandou que plantassem as semen
tes pela beira dos rios., dos igarapés e dos lagos, para que 
nunca lhes faltasse comida. 

LENDA 
DE UÉNO 

. ~ 

e UE era um deus dos . T ARIANA. 

E um dos ·seus irmaos furtou a filha do velho Uéno .. 
Uéno era tuxaua e conhecia · muitas artes mágicas. 
O irmao de Cue foi morar com a mulher num sítio, perto 

da casa de Uéno. 
O velho nao gostava do genro. E todas ás vezes que ele 

passava pela casa do genro fazia cara feia e resmungava. 
Um dia Uéno fez a filha chamar o genro para ir morar 

com ele. 
- f: melhor. morarmos todos juntos. 
A mulher convidou o companheiro. Ele disse que nao que

ria ir. Ela insistiu. Ele foi. Mas, chegando a casa do velho, nao 
entrou logo. 

O velho chamou a filha e disse: 
- Resolvi mat.ar meu genro. Nao gosto dele. Mas és obri

gada a morar com ele aqui em minha casa. 
E, pedindo as maos da · filha, escondeu-lh.e sob as unhas da 

mao direita dentes de jararaca. 
Depois falo u: 
~ Agora, convida teu marido, para o catares. Quando 
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ele estiver coro a cabec;a no teu colo, tu, minha filha, enterra 
na cabe~a dele estas unhas com dentes de jararaca. 

A filha chamou o companheiro. E o levou para um canto 
da casa, dizendo: . 

- Deixa que eu te cate os piolhos. 
O companheiro sentou-se, encostou a cabe~a no colo da 

mulher. E a filha de Uéno lhe apertou a Cabe~a com forc;a 
contra os seus peitos. E foi fingindo que o catava. 

De repente empurrou as unhas de sua máo direita na ca
bec;a do irmao de Cue. 

E o veneno da jararaca matou o genro de Uéno. 
Cue soube que o irmáo havia morrido porque os mús

culos dos seus brac;os comec;aram a tremer. 
O velho Uéno e a filha foram buscar folhas de bananeira. 
E teceram um pari, nele pondo o morto, que deixaram 

ficar num jirau. 
Cue - o deús - saiu a procura do irmáo. 
Passou pela casa do velho Uéno. E viu a companheira de 

seu irmao. 
Perguntou por onde ele andava. 
A mulher mentiu, dizendo: 
- Foi pescar. E disse que, se v1esses, podias ir comigo 

apanhar raspas de popoeque. 
Cue disse: 
- Entao, vamos. 
Foram. 
Cue procurou a árvore de popoeque. E estava tirando ras

pas quando a sua cunhada veio e disse: 
- Teu irmáo mandou, também, que aqui unisses teu cor

po ao meu. 
E quis abrac;á-lo. 
Cue zangou-se, viu que ela quería matá-lo. E deu-lhe pon

tapés e murros, machucando-a muito. 
Deixando aquela mulher estendida no chao, Cue saiu cor-

rendo para a casa do velho Uéno. . 
Ali tirou o cadáver do irmáo de cima do jirau. E o levou 

para casa. 
Soprou o cadáver, da cabec;a aos pés, muitas vezes. 
E seu · irmáo ressuscitou. 
Cue disse: 
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- Foi Uéno e tua companheira que. te mataram. Eles 
nao gostam de ti. Agora, nunca mais deves morar na casa dele. 

Muitos dias depois, o irmao de Cue foi passear e encon
trou no caminho sua mulher. 

Esta conversou, coriversou muito. E acabou convidando-o 
para irem pescar peixinhos. 

O irmao de Cue aceitou. 
Foram. 
Lá no igarapé, escandido, estava o velho Uéno. 
A mulher foi buscar um pedac;o oco de paxiúba. Meten

do-se n'água com ele, mandou o companheiro ficar na outra 
ponta, com a saída da J'c'lXiúba em cima do peito. 

Por dentro daquele tronco deveriam pass ar peixes. 
Mas o velho Uéno, por artes mágicas, mandou que . ja-

raracas fossem picar o genro. 
A mu1her recomenda va ao irmáo de Cue: 
·- Agüenta bem, em cima de teu peito. 
O homem, porém, afastava sempre para o lado direito, lon

ge do seu peito, a boca daquele tubo de paxiúba. E as jara
racas, ao sair do tubo, caindo n'água, viravam peixinhos. 

O velho Uéno meteu-se pelo tubo adentro. Mas, nao ve'Ildo 
a boca junto ao peito do genro, ia saltando n'água, quando este 
Jhe deu urna cacetada. 

Caindo n'água, o cadáver daquela jara.caca virou tronco ve
nenoso. Se o irmáo de Cue pisasse nele, morreria. Ele, po
rém, nao pisou. 

Entao, fazendo schiiú-u, a alma de Uéno voltou para o 
próprio corpo, escondido no mato, a beira do igarapé. 

O irmao de Cue voltou para casa. 

Tempos depois, o velho Uéno mandou convidar o genro 
para urna tinguijada, na boca daquele mesmo igarapé. 

Sem dizer nada a Cue, seu irmáo foi. 
O velho Uéno queria matá-lo. 
No igarapé o velho Uéno ficou do lado da tapagem e con

vidou o irmao de Cue para· ficar do outro lado. 
Este nao quis, dizendo que ia tinguijar por ali perto e aju

daria a apanhar os peixes tontos. 
' . 
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Os companheiros do velho Uéno, da cabeceira do igarapé, 
cstavam gritando: 

- :E:h! :E:h! Venham por aqui! Tero muito peixe deste lado! 
Tem muito peixe! Venham! 

Isso era para distrair o irmao de Cue e o velho Uéno o 
arpoar. 

Ué.no, vendo que o seu genro nao se distraía nem ficava ao 
alcance do seu arpao, convidou-o a vir ajudá-lo. 

- Vem tomar conta do outro lado da tapagem. 
O genro veio. 
Uéno pegou um cigarro e o jogou n'água. O cigarro virou 

traíra. 
Uéno pediu que ele mergulhasse. Ele mergulhou. · 
O velho aproveitou e o arpoou bem na nuca. Aí, ele, ir

mao de Cue, virou surubim. 
Cue, em casa, .sentiu que os músculos dos seus bra~os tre

miam. 
E disse: 
- Mataram meu irmao! Mataram. E eu vou ver o cor

po dele. 
Antes de ir, porém, mascou patu e fumou. 
A noite veio um vento. Chegava perto de Cue. Soprava 

e desaparecia. 
- Esse vento deve ser a alma de meu irmao. Ele está 

morto. E ela quer voltar para meu lado. 
Foi o que disse Cue. 
No dia seguinte Cue se transformou em pássaro CHI.ERA e 

voou até a casa de Uéno. · 
A gente de Uéno estava comendo piolho. 
O pássaro _cantou. 
E a gente disse: 
- Esse pássaro está com fome! Olha, Chiera, vai até a 

tapagem do igarapé. Lá está surubim grande. Vai come-lo. 
Cué disse: 
- Meu irmao está morto de verdade! 
E foi até a tapagem. 
Abriu o surubim que encontrou e. tirou-lhe o cora~ao e 

o fígado, pondo tudo numa cuiazinha. E a levou para casa. 
Passando pela maloca disse: 

Passarinho está de barriga creia. 
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E chegou a casa. Mascou patu. E come~ou a soprar so
bre as vísceras do surubim que pusera junto ao fogo. 

No día seguinte, daquele cora~áo e do fígado se gerou 
um ovo. . 

Ao meio-dia o ovo já havia estalado. E de dentro dele 
saiu um pássaro bonito. 

Cue pegou sua sarabatana e curabis bem envenenados, pa
ra ir a rrn;a e levou esse pássaro consigo. 

Mas, primeiro, passou pela casa de Uéno. A gente deste 
estava comendo piolhos. 

A mulher do. irmao de Cue viu e perguntou-lhe que pás-
saro era aquele. 

Cue mentiu: 
- É um bacurau. 
- Nao o podes dar? 
- Sim, quando crescer mais. 

· E f oi pass ando para a. ro~a. 
A tarde Cue passou por ali, de novo. 
A gente de Uéno estava comendo piolhos. E a mulher de 

seu irmao perguntou: 
- Que pássaro levas aí? 
Cue mentiu: 
- É um papagaio. 
- Tu nos dás ele? 
- Amanhá eu dou. 
Assim respondeu Cue. 
No dia seguinte, o pássaro já estava coberto de penas. Cu¿ 

o levou para a ro~a. E fez que carregasse peda~os de pau. E 
depois outros peda~os maiores. 

De volta da ro~·a Cue deixou o pássaro na casa de Uéno. 
A m ulher perguntou: 
- Que é que ele come? 
- Come patu duas vezes por dia. 
O pássaro viu o velho Uéno e come~ou a ficar brabo. 
A filha perguntou a Cue: 
- Que tem ele para ficar brabo? 
- Ele está se agradando de voce. 
Cué deixou ali o pássaro e voltou para casa. 
O pássaro, mal Cue saiu, voou p~ra um biribazeiro. Eru 

para criar mais penas e ficar mais forte. , 
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A filha de Uéno gritou: 
- Ele vai fugir! Ele vai fugir! Nao poderemos agarrá-lo 

mais. 
- Nao! Ele volta! 
Quando o pássaro já estava com as asas bem crescidas e 

sentiu que tinha bastante· far<;a, voou do biribazeiro e caiu em 
cima do velho Uéno. Agarrando-o pelo pesco<;o, o pássaro o 
levou pelos ares, até o tronco do céu. 

Depois, voltou. . 
E no meio do caminho soltou o velho. E, depressa, o apa

nhou no ar, apertou-lhe bem a garganta e o peito. E o matou 
a bicoradas. 

Quando o velho bateu em terra já era cadáver. 

O pássaro voltou para a casa do irmáo, que era Cue. 
E este disse: · · 
- Eu sempre te aconselhei e tu me desobedecías. Ma

taram-te. Agora eu nao posso fazer que voltes a ser gente. Se
rás sempre um pássaro ou urna ave. Vai por aí. 

E o irmao de Cue, que virou pássaro, voou para o Sul. 

LENDA 
DE HUENIQUE HARIPONA 

U M velho tinha urna filha. Ela era muito bonita mas tímida. 
Um día a deu para companheira de um .rapaz, que a levou 

para a terra de sua gente. 
No día seguinte a mo<;a amanheceu doente. E disse ao ma

rido. A noite já estava pior. 
Entao, na manha seguinte, o rapaz resolveu levar a mu

lher para a casa do sogro, a fim de que este, se ela morresse, 
nao o acusasse de crime. 
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Assim fez, levando em sua canoa a mulher e tudo o que 
era dela: um cumatá, urna rede e um camoti para preparar 
minga u. 

O velho recebeu a. filha e nada disse ao genro. 
O rapaz voltou para sua casa, na terra de sua gente. 
A mulher morreu, cinco días depois de te.r unido seu corpo 

ao do companheito. 
O velho a enterrou no chao de sua casa. E, para ninguem 

ver ali sinal de morte, espalhou cinza sob.re a sepultura. 
Depois mandou um portador · dizer ao genro que viesse bus

car sua mulher, porque ela já estava boa. 
Mas o velho, antes de mudar-se daquele sítio, fez urna 

arte mágica junto a ·sepultura da filha. 

O genro receben o recado com alegria. E embarcou na 
sua· c~noa, levando sarabatana, carcás com curabis, pote de 
veneno, arco e flechas, rede 'e panacu . 

Em viagem flechou dois macacos de rabo curto. 
Remando sem parar chegou logo ao sítio do sogro. 
E, ainda longe, já havia avistado sua mulher, de cabe~a 

baixa, tecendo urna liga de tucum. 
O rapaz saltou no porto. Quando ele foi-se aproximando 

da casa do velho viu sua mulher levantar-se e desaparecer. 
O rapaz chamou e ela nao lhe responden. Entao parou a 

entrada da casa, ouvindo o barulho de cuias batidas, de pare
des de palha arranhadas e sacudidas. 

Entrou, e encaminhou-se para o interior da casa, no rumo 
daquele barulho de cuias batidas, que a mulher deveria estar 
fazendo. 

Nao encontrou ali ninguém. E ao voltar deu de cara com 
a mulher, que vinha entrando pela porta da frente, muito pá
lida e de cabe~a baixa. O rosto dela ainda era bonito, mas os 
seus gestos eram est.ranhos. 

As sombras da noite entraram atrás dela. 

A mulher o foi abra~ando, sempre de cab~a baixa, di
zendo que o estava esperando para se deitar com ele. E o foi 
arrastando para o canto da casa, onde havia urna rede, ali 
mesmo onde o velho a enterrara. 
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E, já na rede, come~ou a puxar-lhc a pele dos bra~os e do 
rosto morde·ndo-o. Depois puxou os cabelos do sexo dele e 

' o escroto. 
o hon1em estranhou o que a sua 1nulher estava fazendo. E 

di-sse: - Mulher, tu nao eras assirn. Estás muito diferente. 
Eras tí1nida, caln1a. E agora fazes coisas estranhas. Olha, es
pera. Vou até o porto buscar dois macacos que trouxe para tua 
q uiinhapira. 

E afastou-se dos bra~os da n1ulher, levantando-se da rede. 
A mulher também se levantou e o acompanhou até a porta. 

Mas sempre p estava beliscando e abra~ando. · 

O rapaz conseguiu ir até o porto. Carregou os dois ma
cacos. E , voltando do porto, foi dizendo a mulber: 

- Vai cozinhá-los para nossa quiinJuipira. 

. Sempre de cabe<;a baixa, a n1ulher apanhou os macacos e 
foi para o interior da casa. 

O rapaz foi espiar. 
E viu que a mulher, na beira do fogo, nao pusera os ma

cacos para cozinhar em nenhuma panela. 

la queimando-lhe os pelos e assando-os, inteiros, com tri
pas e tudo. 

E, depois, tirando-lhes os olhos e peda~os de carne crua e 
sangrenta, ia devorando tudo, com esgan~ao. 

Assombrado e desesperado, andando de um lado para ou
tro, o rapaz acabou descobrindo sinais de oova no chao. 

E compreendeu que sua mulhe.r estava morta. 

E quem estava lá dentro, perto do fogo, era urna HUENIQUE 
HARIPONA, era a alma da sua mulher. 

Dali mesmo gritou para a mulher que ia até o porto bus
car suas coisas. 

E, embarcando na canoa, remou, remou, remou para a 
terra da sua gente. 

Nisso a Huenique Haripona apareceu no meio da porta. 
E o seu rosto era magro e pálido, como o de um cadáver. 
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LEN DA 
DA tv1ALOCA DOS MORTOS 

U M homen1 e.ra DAIÁ, qucr dizer, músico e cantor e orh.~n-
tador dos dan9arinos. 

E tinha niuihc r e um filho único. 
Um dia sentiu-se doente e teve a certeza de que iria morrer. 
Disse a mulher e esta se pos . a chorar e a 1nal.dizer-st , 

agarrando-se a ele e ao filhinho. 
O hon1en1 enfeitou-se. Pos aca.nitpra, pintou-se, suspendeu 

seu tembetá ao pesco90. Depois enfiou o bra~o no escudo de 
couro de anta. E empunhou urna lan~a. 

A n1ulher disse que quería morrer com ele e com o fi-
lhinho também. . ._ 

O Baiá disse a muJher: 
- Vai esperar-me, na entrada ·do caminho da mata. E 

leva contigo nosso filho. 
A mulher fez. 
Daí a pouco chegou o Baiá (que tinha marrido na sua 

maloca) enfeitado de acanitara, · tembetá de pedra branca e 
escudo no bra90 direito. Na máo esque.rda empunhava urna 
lan~a. 

O Baiá perguntou a mulher: 
- Tens coragem? 
A mulhcr respondeu: 
- Tenho, sim. 
O Baiá disse: 
- Fecha os olhos como se estivesses dormindo. 
E mandou que o filhinho fizesse o mesmo. 
Os d ois fizeran1. O Baiá soprou sobre eles. 
E logo a mulher e a crian9a, quando o Baiá mandou que 

abrisscm os olhos, se acharam no terreiro de urna grande ma
loca, num sítio desconhecido. 

De dentro da maloca foram saindo homens, que eram 
Baiás, mas que já haviam marrido há muito tempo. 

Estavam enfeitados com as suas acanitaras e seus tem-
betás. E carregavam escudos, arcos e flecha'S. · 
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E aqueles Baiás, músicos e cantores, eram muitos, muitos. 
Um deles, por isso, cantando, disse: 
- Aquí está fedendo a gente viva. 
Referia-se aquela mulher e seu filho. 
Na casa do Chef e daquele lugar o menino disse que estava 

com fome. 
No mesmo instante apareceu por ali urna velha e disse a 

viúva do Baiá: 
- Procura batatas no terreiro. Aí encontrarás muitas ba

tatas. 
A mulher saiu revirando o chao do terreiro mas só encou-

trou tapurus. 
Eram enormes e feios. 
A viúva do Baiá voltou e disse a velha: 
- Nao encontrei batatas. 
A velha disse: 
- Tem, sim. Procura de novo. 
A mulher foi buscar um tapuru e o mostrou a velha, per-

guntando: 
- Como é que a gente come tapuru? 
A velha disse: 
- Nao precisa fogo para assar. P6e o tapuru no sovaco 

e ele assará. 
· A viúva fez. Pos aquele verme no sovaco. E o tapuru 

virou batata, bem assada. A mulher deu ao filho. E este co
meu a batata que se parecia com um tapuru enorme e feio. 

Nisso, come~ou a ficar noite e a fazer frío. 
A viúv~ do Baiá procurou ali fogo para se aquecer e 

alumiar. 
De repente ouviu um barulho de passos leves. E foram 

!ogo apa.recendo luzezinhas, andando de um lado para outro 
e iluminando o tefreiro da maloca. E tinham a cor do fogo-fátuo. 

A mulher apanhou um turi e procurou acende-lo numa das 
luzezi:nhas. 

Mas urna voz disse: 
- Aqui fede a carne de acutiara. Amanha mataremos 

esta mulher e seu filho. 
A mulher ouviu tudo. E sem esperar o marido, fugiu da

quela maloca, carregando o filho. 
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Assim desceu até a beira . do rio e chegou a Terra das 
Cu ti as. 

As Cutias convidaram a mulher para comer quiinhapira. 

Elas haviam cozinhado camaróes, e estes pareciam grandes 
pimentas vermelhas. O menino, que estava com muita fome 

. - ' com1a os camaroes sem se engasgar. 

As Cutias disseram a mulher: 

- Como seu filho come pimenta! 
A mulher contou as Cutias o que Jhe havia acontecido e 

. ao filho, depois da morte de seu marido, na MALOCA oos MOR
TOS. E pediu-lhes que a levassem, com o menino, para a casa 
de sua gente. 

A·s Cutias tiveram pena da mulher e do menino do Baiá. 
Porque o Baiá era um grande músico e um grande cantor. . .. 

E levaram a mulher e a crian~a para a terra da sua gente. 

ESTúRIA 
DA GUERRA DOS JIBóIA-TAPUIA 
E DOS COBE.UA 

U M DIA os Jibóia-Tapuia estavam tomando cax1n. 

1 

De repente, os mais bebados e exaltados se lembraram de 
levantar urna guerra contra os Cobéua, que eram seus vizinhos . . 
E saíram, no mesmo momento, da casa da festa, para atacar 
os Cobéua. 

Feriram e mataram muita gente. 

Entao, depois, para firmar a paz, o Tuxaua dos Cobéua 
propos o casamento de urna de suas filhas com um dos filhos 
do Tuxaua dos Jibóia-Tapuia. 

E este aceitou. 
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A partir daquele dia, entao, foi firmada urna paz que durou 
muitos anos. 

Mas os Jibóia-Tapuia eram guerreiros terríveis, nao tar
dando que se pusessem a perseguir e matar outros povos. 

Nas cabecciras do rio Querari existiam duas ma1ocas de 
Cobéua. 

E a gente que a habitava era nume.rosa.. , . . 
Um dia, porém, um pequeno grupo de J1bo1a-Tap~ia~ ven

do morrer um irmao do Tuxaua que firmara a paz, atnbu1u aos 
Cobéua o seu envene:namento, num caxiri. 

E atacaram as duas malocas, matando muita gente, mulhe
res e crian~as, furtando-lhes tudo: arcos, flechas, sarabatanas, 
careases de curabis, potes de veneno e inhambus moqueados, que 
deveriam ser comidos num dabacuri dos Cobéua. 

E levaram consigo urna das filhas do Tuxaua daquelas 
malocas. 

Na viagem a mo~a come~ou a gritar e a insultar os Ji
bóia-Tapuia. 

- Voces nao prestam para nada, mataram e roubaram 
mi;nha gente. Larguero-me! Larguero-me! 

Os Jibóia-Tapuia diziam-lhe que se calasse, porque eles a 
juntariam a um compa.nheiro que gostaria muito dela e a tra
taria muito bem. 

Ela continuou a gritar e a insultar ·seus inimigos. 
- Nós também somos gente, nós os Cobéua. Larguem

me! Larguero-me! 
E insultou feio a gente inimiga. 
Entao, um velho Tuxaua dos Jibóia-Tapuia se zangou e 

a1i n1esmo na canoa lhe enfiou urna lan~a no peito. E, quando 
. o corpo da rno~a caiu no rio, os companheiros do Tuxaua o 

transpassaram corn suas Ian~as. 
O cadáver daquela Cobéua desapareceu debaixo d'água. 
Aqueles Jibóia-Tapuia voltararn para as suas malocas com 

as coisas roubadas aos Cobéua. 
Ao chegar ali, sujos de sangue, brandindo suas Ian~as~ ar

cos e flechas, as suas mulheres, filhos e até parentes fugtram 
deles e esconde.ram-se nos matos. E tremiarn ouvindo os gritos 
de guerra e de vitória. 
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Os guerrciros Jibóia-Tapuia entraram na casa da festa, be
beram caxiri, tocaram, cantaram e dan~aram. 

E depois forarn ban'1ar-se no rio para lavar o sangue. Vol
tando do banho, foram beber caxiri, de novo. 

Só entao as suas mulheres, filhos e parentes voltaram para 
a maloca. 

E, na Casa da Festa, bebendo e cantando, festejaram a 
vitória. 

Tempos depois os Jibóia-Tapuia se dirigiram para as ca
beceiras do rio Papori. 

Surpreendendo urna parte da tribo dos De~ana dormindo, 
c.lepois de um grande caxiri, eles os atacaram e mataram. . ~ 

Roubaram mulheres, moqueados, armas e enfeites. Lc
varam quartos dos cadáveres dos De~ana, para os comerem, 
depois, moqueados. 

De volta as suas malocas, festejaram a vitória, com caxiri, 
canticos e dan~as. 

Passadas muitas luas, depois da guerra aos De~ana, foram 
atacar os Carapana. 

Sabiam que os Carapana iam beber um grande caxiri e re
solveram atacá-los, também. 

Nessa ocasiao os Carapana se viram apertados entre duas 
tribos, a dos Jibóia-Tapuia e a dos Tariano, vindos do Baixo 
Papori. 

Mas os Jibóia-Tapuia fo.ram vencidos. Os Carapa;na, en
tao, mandaram propor aos Tariano que estes oferecessem as 
suas filhas aos Jibóia-Tapuia. 

?s Tariano aceitaram, porque eram arn.ige>s dos JibÓia
Tapuia. 

. Firmou-se, assim, urna paz que já existía entre os Tariano 
e J ibóia-Tapuia. ' · 
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Os Tariano entenderam-se com os Jibóia-Tapuia, propon
do-lhes o que queriam os Carapaná, mas os Jibóia-Tapuia da
riam suas filhas para mulheres dos filhos dos Tariano. 

Desde aquele tempo nunca mais houve guerra entre os Ca
rapa:na, os Jibóia-Tapuia e os Tariano. 

LENDA 
DO CARRI<;O DE IAUACANA. 

CoNTAM q~e Iauaca¡1á foi um grande sedutor de mullieres. 
E foi ele quem inventou um carri~o constando de duas 

Flautas-de-Pa, de cinco tubos, cada urna, superpostas, e as 
quais se prende urna flauta, . de osso de canela de veado, com 
tres orificios apenas. A parte inferior dessa flauta é tapada 
po.r cerol, no qual, também, se abriu um orifício. 

Na parte superior dessa flauta havia urna palheta, que se 
un:tava com mel. 

Iauacana foi quem inventou esse instrumento, para enfei
ti~ar as mulheres, principalmente as virgens, ora tocando numa 
ou noutra Flauta-de-Pa, ora tocando na flauta de osso de ca
nela de veado. 

Ao soprar essas flautas, Iauacaná obtinha melodías que fa
lavam as suas amadas. 

E todas elas corriam a encontrar-se coro ele, sem poder re
sistir a sua sedu~ao. 

Nem mesmo as mulheres casadas, por mais honestas que 
fossem, resistiam a fascina~áO do CARRI~O DE IAUACANA. 
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?AITUNARE: Era urna cobra grande, de irresistível fascina9ao sobre 
as mulheres, metamorfoseando-se na figura de um homem, ·para 
as surpreender no banho, principalmente se a este iam sozinhas, 
ou quando, as prirneiras luzes do dia, iam apanhar água nas 
margens do rio Negro e seus afluentes. 

Entre as lendas dos povos primitivos da Amazonia Brasilei
ra sao numerosas as que tem, como principal personagem, a 
M aór A<;u ou Cobra Grande. 

E esse monstro ali nao só devora as criaturas mas com 
• elas tem amores, resultando sempre de suas ligac;:oes novos 

monstros. 
Despojado da sua fealdade, como a Górgona entre os gregos, 

a pavorosa figura da Cobra Grande era substituída, da cabe9a 
até a cintura, pela figura de um belo homem, encantador e 
amoroso. 

Sob a água lhe ficava o resto do corpo, alongado e cober
to de escamas, semelhante ao de urna Sucuriju Eunectes 1nuri
nus da família Boídeos. 

Barbosa Rodrigues, in Poranduba Anzazonense, enquadran
do-o entre os contos astronómicos da sua classifica~áo, divulgou 
o da Bóia a~u ou Boiu~u, como é chamada também. 

Eis como o grande naturalista patrício i ntcrpreta a presen-
9a desse monstro na mitologia dos povos indígenas, dos cabo
clos e mesmo dos civilizados da Amazonia: "Sob este título (Co
bra Grande) há vários contos, mas que se refcrem a um ofídio . 
fantástico, cujos olhos dardejan1 luz como um farol. 

Afirman1 alguns que já a viram : um me disse que, em 1835, 
diariamente ~1parecia por debaixo do forte s:Ie Belém, outro que 

305 



a via no rio Purus. O que me admira é que ambos eram pessoas 
circunspectas. . 

"A Cobra Grande, o dragáo, nao é mais do que um mito 
modificado pelas gera~oes, legado por aqueles filhos das serpen
tes e do sol, que vieram para a América em época muito ante
rior a colombiana. 

"O Gucumate do México e da Guatemala, conhecido no 
Peru, simboliza o mesmo mito". . 

A Cobra Grande, entretanto, em suas aventuras e conquis
tas amorosas, nao é menos fascinante do que o Boto, figura de 
sedutor impenitente, violador e fecundador de mulheres. 

Raul Bopp, em Cobra Norato, celebrou os aspectos poéti
cos dessa lenda. Raimundo Morais divulgou-lhe urna das mais 
alucinadoras metamorfoses, quando a Cobra Grande desee o 
Amazonas, com as linhas, o mastrame, as luzes e a velocidade 
de um na vio fantástico, pondo no fundo outras e!llbarca~oes, 
ancoradas nas margens dos grandes rios, ou arrastando as terras 
·aluvionais onde o ~aboclo ergueu a sua barraca e abriu a cla
reira verde de urna ro~a. 

No Erere, em terras de Monte Alegre, Estado do Pará, 
vjvia outrora, o velho Paituna, com as suas mulheres. Mas, no 
Rio Negro, aparece a Cobra da Festa ou Cobra Grande, também. 

Paituna. . . Paitunare! Seriam ambos o mesmo personagen1 
do lendário indígena, do Baixo Amazonas e do Alto Rio Negro·? 

Nas Adaptations, feitas por Duchartre, com ilustra~oes de 
V. Rego Monteiro, aparece Pahi-Tuna ou Pahi-Tunaré. 

A cren~a de que serpentes nidificam no útero das mulhe
res está espalhada pelas Américas, o que é referido por Tobias 
Rosenberg, notável folclorista argentino, e~ sua obra La Ser
piente en la Medicina y en el Folklore (Ed . . Tridente S.A.C. e 
I, Buenos Aires, 1946). 

Na IV parte dessa obra, tratand<:> das cren~as e supersti
~óes relacionadas 'cóm a Serpente, escreveu Tobias Rosenberg: 
"14. - Las serpientes anidan en el útero de la mujer. No es 
dificil sacarla pero cuesta trabajo extraer las chalas." 

E complementa a sua informa~ao com a Nota seguinte: 

"Se trata, como ya hemos dicho, de una p0sible explica
ción del origen de los fibromas". 
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Poder-se-ia, também, admitir a migra~áo para a vagina da 
mulher de ascarídios ou de outros vermes, a que a imagina~ao 
daria forma e tamanho de serpentes. 

E nós chamamos. a aten~áo para a Estória da Ve/ha que 
apanhava castanhas na IV parte desta obra, pois se relaciona 
com um indivíduo vegetal - o cipó - de vasta distribui~ao na 
selva amazónica. · 

Sentando-se a velha ao chao, abria as pernas e f azia sair 
de dentro do seu sexo urna cobra. 

O réptil estava encarregado de apanhar castanhas e vol
tava, a seguir, para o lugar donde saíra. 

Morta a Velha, essa cobra foi metamorfoseada em cip6, 
isto é, numa planta escandente, que, geralmente, desee dos altos 
galhos da Castanheira Bertholetia excelsa H. B. K. ' 

Claude Levy Strauss, que é, sem dúvida, o maior antropó
~ogo da Fran~a, em Le Cru et le Cuit ( Plon-Paris, 1964) faz a 
análise estrutural de um mito, recolhido por R. F. Murphy, no 
qual urna cobra, amante de certa índia mundurucu, apanha fru
tas de sorveira. 

Vários cipós da Amazonia vivem em simbiose com outros 
vegetais, tem atividades parasitárias e possuem propriedades me
dicinais, estando ligados a sua mitologia. 

E o Cipó d'Água Doliocarpus Rolandri Gmel é um inigua
Iável recurso para quem atravessa, sobretudo no verao, vastas 
extensóes de matas de terra firme, cujos igarapés e olhos d'água 
secaram totalmente. 

Ternos experiencia própria da utilidade desse cipó, mas 
damos a palavra a Paul Le Cointe para a descrever: "Cortando 
rapidamente peda~os (0,50m a lm) dos grossos sarmentos e 
virando-os por cima de um recipiente qualquer, obtém-se, en1 
abundancia, urna água fresca, clara e de gosto agradável." 

O mesmo autor enumera e descreve mais os cipós seguin
tes: cipó-d' alho, cujas folhas, em infusáo, podem ser utilizada~ 
como febrífugo; cipó-amargoso, com raízes tónicas, diuréticas, 
usadas contra os cálculos renais. O caule e as raízes sáo vene
nosas em alta dose, entrando, as vezes na composi~áo do curare; 
cipó-cruz, cujo caule, cortado transversalmente, apresenta um de
senho em forma de cruz de Malta; cÍflÓ-cururu, de cujo caule a 
infusáo é um purgativo drástico, muito perigoso, sendo o Ieite 
venenoso e serve para tinguijar peixe; cipó,escada-de-jabuti ou 
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pacapia ou pacapeua; cujas sementes (levemente torradas) sao 
amargas, tónicas e estomáquicas; purgativo enérgico; tóxicas em 
alta dose. A gordura é amarga, purgativa, usada em fric9oes na 
erisipela, nas impingens. O suco do caule novo é excelente 
carrapaticida. (Esse cipó - permitimo-nos acrescentar a des
cri9ao e enumera9ao de Paul Le Cointe - aparece na lenda 
Wie der Mond zum himmel kam (Como a Lua chegou ao Céu) 
inserta no Vol. 11, intitulado Mythen und Legenden der Tau
lipang (Mitos e Lendas dos Taulipangue), da autoría do Dr. 
Theodor Koch Grünberg. 

Prosseguindo na enumera9ao e descri9ao dos cipós, que 
devemos a Paul Le Cointe, podemos referir nlais os seguintes: 
cipó-língua, "de grandes di1nensoes, cuja madeira é formada de 
camadas concentricas e se divide facilmente em laminas cónca
vas, de espessura variável, rígidas, cuja facé interna é coberta de 
~ugosidades formadas de concre9oes minerais muito duras e que 
podem servir de ralo. Sob o nome de Anospermum grandifo
lium Eichl., o Dr. J. B. de Lacerda estudou esta planta, assina
lando que no río Cachorro ( afl. do R. Trombetas) preparam 
"curare" unicamente com ela; já o tinha afirmado o Dr. J. J. B. 
de Faria; chamam cará-uri; cipó-taiá, cuja raíz, triturada ou 
em pó, com água, faz efeito de sinapismo. Para dores reumá
ticas substituí o salicilato de metila. Usado com exito no be
ribéri, junto com a mucura-caá. O suco, com óleo de amendoas, 
contra a otite supurada; cipotuíra, adstringente, cujo cozimento 
é usado em banhos contra a leucorréia; cipó-catinga, cujas folhas 
secas sao usadas em banhos aromáticos; cipó-de-chumbo, apli
cado seco sobre feridas e úlceras para cicatrizá-las. Usa-se con
tra as hemoptises e a diarréia sanguinolenta. Em gargarejos nas 
amidatites e laringites ( cozimento)." 

Como se viu, na Amazonia Brasileira, a presem;a da Cobra 
Gra~de ou da Cobra da Festa - tal qual a Serpente emplu
mada da América do Norte e do México - enriquece estra
nhamente a sua mitología, a literatura oral dos indígenas e 
mesmo dos civilizados. 

Esse réptil é urna constante mesmo nas alucina~oes dos in
divíduos dados ao uso e abuso da ayuasca ou o yagé. 

E isso nos leva a considerar que Ruskin nele via um sím
bolo da astúcia e da f or9a, "divino símbolo do poder demoníaco 
da terra". 
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SARABATANA ou CARAUATANA: É urna arma de ca9a, de fácil manejo 
e apreciável eficiencia. ( Lam. 16 fig. 2 1) 

Stradelli a designa, porén1, pelo vocábulo Carauatana, refe
rindo-se-lhe ao uso, entre os indígenas do Alto Rio Negro e 
afluentes, no Estado do A,mazonas. 

Também Curt Nimuendaju a designa pelo mesmo vocáhulo, 
embora os índios Tucuna, do rio Solimoes, na se9ao que fica 
entre S. Paulo de Oliven9a e Benjamim Constant, a chamem ine. 

Nas obras dos cronistas, missionários, navegadores, aventu
reiros e homens de ciencia, essa ar~a é sempre indicada, mas 
sao sempre incompletas as descri9oes e referencias a técnica 
adotada pelo indígena no manufaturá-1.a com. a delgada e longa 
haste desta ou daquela palmácea. 

Cronologicamente estudada, a sarabatana teve em Carlos 
~aterton, por exemplo, um dos seus melhores descritores, e isto 
entre 1782 e 1865, como · e verificamos através da sua obra 
Wanderings in South A1nerica. 

No come90 do século atual, Paul Fountain, em The Great 
Mountains and Forest of South America ( 1902), fez urna des
cri9ao da famosa arma dos indígenas que se baseia mais em 
Charles Waterton do que em observa9óes diretas. 

Caberia, na atualidade, a Curt Nimuendaju, in The Tukuna, 
dar-nos a desejada descri9áo da técnica de manufaturar a Sara
batana, sua utiliza9ao com o aproveitamento do curare em fle
chinhas lan!radas através do tubo retilíneo dessa arma. 

A técnica em apre90 exige a utiliza9áo de urna espécie ve
. getal, conhecida entre os Tucuna pelo nome de puna u Tryanthe
ra tricornis Ducke, e, mais comumente, de palmeira bacabinha 
Oenocarpus multicaulis Spr., conhecida pelo nome de nye entre 
os referidos indígenas. 

Com ferramentas modernas essa técnica de manufaturar ca
rauatanas ganhou n1ais facilidade, porém, a nosso ver, nao tanta 
perfei9ao. 

Salientamos, ao tratar da cultura material dos Tucuna, na 
terceira parte desta obra, a descri~ao feíta por Nimuendaju, 
bem assim a técnica do preparo do veneno, curare (como é 
geralmente conhecido) gu: re, que os ca~adores da referida tribo 
usam nas suas flechinhas. 
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A carauatana dos Tucuna, que Curt Nimuendaju considera 
como a maior dentre as que out ros indígenas f abricam, tem 3 
metros de comprimento. As flechinhas, que se chamam oca' gu, 
tem 30 cm de comprimento. 

O preparo e o uso do veneno usado nas flcchinhas ou 
dardos, desde os mais remotos días das tribos do alto rio Ura
ricuera, teriam determinado a denomina9ao désse afluente do 
río Branco, pois "urari" significa veneno e "cuera", velho, (Rio 
do Veneno Velho), que seria portanto, o exato significado do 
topónimo Uraricuera na potamografia indígena. 

No rio Negro o uso da carauatana tem maior expre~sao en
~re os índios Macu, povo assim chamado pejorativamente pelos 
Tariana (macu quer dizer podridao), e vi vendo entre esse rio 
e o Japurá, no Uraricuera e no Orinoco . . Grande parte deles, de
nominada Macu mansos, vive como escrava dos Tariano e dos 
Tucano, a margem direita do rio Negro e dos seus afluentes tal 
o Uaupés; também os encontramos no rio Papori. Os Macu 
brabos vivem a margem esquerda do rio Negro e evitam qual
quer contato com os civilizados, mas, nao há muito, um padre 
Salesiano, da Missao em Sao Gabriel, teve contato com eles e 
quis atraí-los a civiliza~ao. 

O S.P.I., entretanto, foi absolutamente contrário a esse 
propósito, que redundaria, como tantos outros, em total acultu
ra~áo ou em absoluto aniquilamento daqueles indígenas. 

O dialeto Macu - que foi estudado por Tastevin, Rivet, 
Grünberg, P~. Kok e, atualmente, pelo Pe. Giacone, Salesiano 
da Missao de S. Miguel, em lauarete-Cachoeira, - está em 
franca desintegra~áo, segundo A. Metraux, dado o isolamento 
dos elementos da famosa tribo. 

No rio Solimóes os Tucuna e os !agua também se nota
bilizaram no preparo do curare, como ternos em B. Rodrigues, 
Nimuendaju, Stwart, Tessman e Metraux. Obtivemos entre os 
lagua, morando próximos a Benjamim Constant, potes de curare, 
por eles próprios preparado, de grande ai;ao paralisante. 

Os estudos mais recentes do curare, na regiao do rio Negro, 
An1azonas, foram realizados pelo prof. Bioea, e a eles fizemos 
larga referencia quando estudamos a situa~ao atual das popula-
9oes indígenas da hacia do rio Neg.ro e afluentes. Mais recente
mente, Berta C. Ribeiro e José Candido Car.,valho, num Sympo-
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sium sobre curare, dedicaram longo estudo a sarabatana como 
arma de guerra e de ca~a. E o botanico maranhense Ricardo 
Fróis, - tendo feito pesquisas diretas entre várias tribos da Ama
zonia - na mesma reuniao, apresentou substancial estudo inti
tulado: Les Strychnées Sud-Américains et leur utilisation dans la 
préparation des curares par les indiens. 

CURA BIS: Com a arma .de ca~a, que é a sarabatana ou carauatana, 
sao empregadas urnas flechinhas de 25 a 30 cm de comprimen
to, conhecidas pelos · nomes de curabi, curambi e curami, como 
Stradelli registrou no rio Negro. 

Como acima dissemos, a utiliza9áo da referida arma de 
ca9a só poderá ser feíta com o emprego dessas flechinhas, cuja 
extremidade é envenenada, antecipadamente, com curare, razao 
por que sao guardadas em aljavas, "em geral muito artistica
. mente trabalhadas, tecidas de fasquias de jacitara ou de outra 
palmeira, mas raramente ' de outros materiais." 

Entáo, para que um ca~ador indígena ~e sempre sua sara
batana, necessita dessas flechinhas, duma aljava e de um pequeno 
pote do .famoso veneno. (Lam. 16 Figs. 1 e 4 1) 

Também, na al java, · quando a outra extremidade da fle
chinha curabi nao foi envolvida ·em paina ou em algodáo cru 
leva o ca~ador um pouco desse material, para o utilizar con
forme se le a pág. 309 <leste trabalho. 

Stradelli errou ao dizer que os curabis sao arremessados a 
mao. Foi no tubo de urna sarabatana que Poácare escondeu a 
Inhambu, sua mulher; e o mesmo gesto teve Poromina Minare, . 
filho desse casal mítico. 

· O herói cultural dos Tucuna, IPI, querendo também ocultar 
a mulher a seus inimigos, lan9ou · riiáo do· mesmo estratagema. 

PARANÁ: Segundo Alfredo da ··Mata é ••um bra~o :mais oli menos 
·caudaloso e extenso, verdadeira canal ·a permitir a franca navega-
9ao até a embarca~oes de grande calado. Bra~o· com saída a mon-
tante e a jusante do ·mesmo rio. ' 

Anatomosain-se por vezes entre si, ou com os ríos e lagos. 
Muito freqüentes na potomografia amazoneilse. Sao, em verda-. 
de, característicos na regiao porque navegáveis até em lugares 
longínquos, em longos estiróes, sem singrar a embarca~ao o no 
que lhe deu origem. 
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Do tupi "paranan-miri - Pequcno paraná (a permitir 
ou nao a navega9ao em montarías, igari tés ... ) . " 

Teodoro Sampaio, relativamente a este vocábulo, escreve: 
"- Paraná, corr. pará - nií, o que é semclhante ao mar; deno
mina9áo dada aos grandes ríos". 

Foi rnais completo o seu conterranco, - ilustre médico e 
hon1em público - Alfredo da Mata, como se ve. 

Tastevin nao é n1ais explícito, ao definir o parJná: "Rio, 
bra90 de rio formado por urna ílha." 

Gilberto Osório de Andradc, em tese apresentada ao XVII[ 
Congresso Internacional de Geografía (Río de Janeiro, 1956) 
fa~ :1n1a análi~e. genética de a1guns elementos do sistema potamo
graf1co amazonico - os chamados paranás e igarapés, caracte
rizando-os de modo diverso do que o fizeram outros autores. 

·ARTARUGA: Há vári~s espécies de quelonios nas terras e águas 
da Amazonia Brasilcira. A principal, porém, é a Tartarug.:i 
Verdadeira do Amazonas Podocnen'lis expansa. 

Teve grande papel na economía das gentes daquela regiao, 
tanto indígenas, como caboclos ou civilizados, pois constituía 
um alimento dos mais saborosos da sua dieta. 

Nao entra ela, porém, com bastante freqüencia, no lendário 
indígena. 

Emílio Goeldi dedicou aos quelonios da Amazonia um dos 
seus mais completos estudos, incluindo-os na monografía inti
tulada Quelonios do Brasil, 1905. 

As afirmativas - "nao se deve estranhar~que os quelonios 
já tenham soltado seu verbo mais importante na fauna pré-his
tórica", ( ... ) "talvez nao seja ainda possível agora dizer sem 
titubear se a era da prosperidade desta ordem já fica para trás 
ou guarda-se para o futuro", - poderemos contrapor a opiniáo 
de que, na Amaz0nia, é iminente o seu total desaparecimento. 

Mas admitimos que os quelonios terrestres, principalmente 
o jabuti, que domina todo um ciclo de mitos amazónicos ali . , ' 
contmuara a ocupar a fantasía daquela gente, através das suas 
narrativas folclóricas e das que outros povos também conheciam. 

Goeldi escreveu - depois de expor minúcias biológicas 
interessantíssimas a respeito dos jabutis, o que refor<;a o con
ceito acima - o seguinte: "Assim, nada nos deve surpreender, 
se cstes pacatos quelonios excitaram tambén1 a medita<;áo dos 
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autóctones do novo n1undo e se entrela9aram internamente nas 
suas lendas, na sua n1itologia. • 

"O J abuti a inda hoje é um dos mais, senáo o mais popular 
de todos os anin1ais, entre os nossos aborígenes brasílicos. Por 
toda a parte se apresenta, mormente em companhia da on<;a, 
da anta, tan1bém as vezes em trálicos com o veado, o n1acaco, 
o n1ucura, o hon1em e a- figura míl\ca do caapora. Ora reveste-se 
do papel de cnganado, por via de regra, porém, sai finalmente, 
apesar de mil vicissitudes e adversidades, vitorioso da situa~áo 
- urna feliz característica e apoteose da sua solidez e poder de 
resistencia." (Lan1. 14 Fig. 1,2 e 3 .J) 

O Prof. Ch. F. Hartt publicou em 1875 um ciclo inteiro 
de lendas do jabuti sob o título Amazonian Tortoise Myths e 
Couto de Magalhaes muito nos sabe contar disto no seu livro 
O Selvage111. Gocldi esclarece que Hartt chegara ao resultado 

. "de que a figura mitológica do J abuti nas lendas amazonicas é 
a lua que forma o substrato, e eu mesmo fui levado tambén1 
a esta suposi~ao por diversas len~as relativas a animais, que 
ti ve ocasiao de ouvir da boca dos índios Craú (Caraó), resi
dentes na regiao limítrofe entre os Estados de Goiás, Maranbao 

P ~ • e ara. 
Destarte fica perfeitamente compreensível que os peritos 

e destras oleiros índios, que em tempos idos habitavam a ilha 
do Marajó on a visitavam regularmente, recorressem ao jabuti 
como figura predileta de ornamenta9ao para as suas urnas fu
nerárias e vários outros objetos ceramicos menores." 

Além de Hartt e de Couto de Magalhaes, para um estudo 
do ciclo do jabuti, personagem dos mais populares do nosso fol
clore, teremos de consultar sempre Barbosa Rodrigues, Sílvio 
Romero, Joáo Ribeiro, Basílio de Magalháes, Lindolfo Gomes, 
Gustavo Barroso, Joaquim Ribeiro e Camara Cascudo. 

E, querendo-se fazer um estudo mais completo das inicia
tivas, para a análise estrutural ou para a classifica~áo dos contos 
populares, nesta ampla regiáo do Brasil, as obras desses autores 
é que teremos de recorrer inevitavelmente. 

Também, relativam~nte a presen9a do jabuti no nosso fol
clore ainda nao foi bem estudada a significa~áo sexual desse 
totem, como o fez, por exen1plo, Joaquim Ribeiro, quando fo~· 

calizou o tema do Picus dos latinos, que é o nosso Pica-pau. 
ave trepadora da família Picidae. 
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Joaquim Ribciro ampliou a pesquisa do grande Joao R.ibei
ro e levantou a idéia de urna rela~ao (que naturalmente exis
tirá no que toca ao jabuti), entre essa ave e o Picus que, "na 
verdade, era um tote1n obsoleto e, como totem, nao poderia 
deixar de ter uma significaráo sexual. (O grifo é nosso.) 

Várias lendas, estórias e mitos constantes desta obra, apre
sentam o jabuti numa atitude ou numa a~ao que nos leva a 
considerá-lo um totem e a ter significa~ao identica a do toterrz 
pica-pau, numa Ienda de origem européia, a que nos referimos 
no verliete relativo a esse picídeo. 

A verga do jabuti, depois de torrada e pilada, é tida entre 
os amazonidas como um afrodisíaco; tomam-no em chás e na 
infusao da cacha~a, como o fazem com a verga do quati e do 
peixe-boi. 

Segundo Napoleao Figueiredo, os Aragoto ou Aramaiana 
- subgrupo Tirió, povo de língua Caribe, localizados no Paru 
do oeste e no Iriri (Pará), - na Festa dos Coletores, de frutos 
e produtos de ca~a e de pesca, sao os jabutis amarrados junto 
do tambor, constituindo o principal centro de interesse. 

• 
INAPIRICO ou YAPERIKÚLI: É um herói tribal, com aventuras iden-

ticas as de outros heróis da mitología das tribos . do Vale do rio 
Negro, no Estado do Amazonas. 

Brandao de Amorim e Stradelli nos f alam nesse genro do 
velho Cunefare, cunhado de Poerare. É possível que outros 
pesquisadores contribuam para a enriquecer mais, assim se aven
turero pelo rio Negro e seus afluentes. E isso é de esperar-se, 
particularmente, em rela~ao a Inapirico. 

O narrador dos episódios da vida dcsse herói lhe pronun
ciava o nome como o registramos aqui. 

O Dr. Tbeodor Koch .Grünberg, que o cognomina de "Stam
mvater alles Arauak Stamme" ( Pai de todos os povos Aruaque), 

. a .ele se refere na obra Südamerikanische F elszeichnungen, págs. 
8 e l O, grafando-lhe o nome Y aperikúli. O Padre Antonio Gia
cone lhe grafa o nome de maneira diversa - Capirikúli. E nós 
o grafamos como o narrador o pronunciou. 

Nao eremos Inapirico um her6i superior a Jurupari, nisso 
divergindo de Eduardo Galvao que, em Aculturafáo Indígena 
no Rio Negro (1959) escreveu: 
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"Na n1o<lerna concep~ao Baniwa, Cristo (Inapiri-kuri) foi 

0 
criador de Jurupari (Kowai). E escreveu mais. "Alguns in

forn1antcs referen1-se a um tercciro personagcm - Kari 
que teria sido responsável pela introdu~ao da Agricultura, fato 
atribuído a Inapiri-kuri (Cristo.)" 

Yapcrikúli tinha u'n1 filho, de membro disform.~, ~hamado 
· Quóai, que preside a bacanais, a dan~as. e a~ocs orgiasttcas. 

ToCANDIRA: Pode-se afirmar que a descri~ao mais pormenorizada 
dessas forn1igas se deve a Barbosa Rodrigues, quando se intew 
ressa pelos hábitos e costumes dos índios Maué, no Estado do 
Amazonas, e1n sua obra dedicada a emancipa~áo da famosa 
tribo. (Lam. 16 Fig. 2 11) 

Rodolpho Von Ihering - que considera as. formigas tocan·
diras as "mais notáveis da nossa fauna" - af 1rma que a ver~ 
dadeira tocandira é a Par..aponera clavata, Fabr., e nao a Dino-

ponera gradis. 
Sao desse autor as linhas que seguem: "A Paraponera 

clavara atinge apenas 22 mm, de con1primento e caracteriza-se 
por ter um tubérculo no protórax e no pedúnculo do 1. 0 seg-
mento abdominal. 

. • , • .1 

o ninho, que pode conter até 500 form1gas oper~nas, _e 
subterraneo. i:: muito agressiva e é encontrad~ _tambem na? 
raro sobre as árvores. Habita somente a Amazonia e o Brasil 

Central. 
A esta espécie se referen1 n1uitas inforn1a~oes sobre <l 

picada, extremamente dolorosa. A dor profunda, inicial, ain_da 
se intensifica durante horas subseqüentes, determinando calafno.; 
e as vczes vómitos. Só ao cabo de um ou dais dias os sintom~s 
ccde1n aos poucos. É bem de ver que n1esmo homens os . ma1~ 
valentcs sao subjugados por dor cruciante _i~fligida ?ela p1c:d~ 
dessa formiga terrível. No . entanto, sao vend1cas as 1nforma~oe.., 
sobre a "Festa da Tocandira", da qual vários cientistas nos dera!11 
notícia como fazendo parte do ritual que precede a emancipa9ao 
dos adolescentes de várias tribos indígenas". 

Dedicamos a essa f ormiga algumas das páginas de nossa 
obra Os índios Maués (Ed. Simoes, Rio, 1954), quando trata
mos da Festa das Tocandiras ou Veaperiá, refutando algumas 
afinnativas que nos pareceram exageradas, tanto de .Barbosa 
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Rodrigues como de outros autores, entre os quais pode ser in
cluído Martius. E na Quinta Parte desta obra dedicamos urn 
verbete as práticas relacionadas com esse inseto. 

Pu<;ANGA: O Dr. Alfr~do da Mata diz desse vocábulo que é 
corrutela do guaran1 mohang ou Pohang, remédio oara fazer 
sao. J á Ermanno Stradelli é mais minucioso, quand~ escreve; 
"Pu9anga - Remédio, Medicina, feiti90 que serve para livrar 
de outro feiti!;O. 

"A doen9a para o indígena nao é um fato natural, é sem
pre o produto de urna vontade contrária ou maléfica, e se al
gumas vezes é produzida pelas maos das coisas más na mor 
parte da~ ~ezes é o produto do querer de algum pajé inimigo, 
qu~ enfe1ti9ou o doente, e a pu9anga entao é para desfazer 

0 efe1to deste. 

"~ara as doen9as produzidas pela mae das coisas más, 
. por v1a de regra, nao há pu9anga." 

.Já o Pe ..... A. Lemos Barbosa em seu Pequeno Vocabulário 
r~~z-Portugues (1951), escreve: possanga - remédio, mezinha; 
feit190; veneno; possangaba - po9ao para obter certos efeitos 
bo~s; possangui~~a,~a - p~ao; veneno; possanguiguara -
adj .. curador, fe1t1ceiro; possanguijara - feiticeiro; possanguií 
- 1.ntr. tomar remédio, feiti90, etc.. possanonga - tr. curar 
medicar. ' 

Ero A. Jover Peralta e T. Osuna e P.A. Guasch, S.I., encon
tramos - para o vocábulo pu9anga - remédio mezinha _ a 
mesma etimología guarani apontada por Alfredo da Mata. 

~ncontramos em Brandao de Amorim duas lendas em que 
o vocabulo pu~anga se escreve pusanga e tem significado diver
so de remédio, mezinha. 

. Poromina Minare - o grande devasso - depois de ter tido 
coito com sua avó, exclamou: "Se aryia, ipuranga se ramunha 
pu~an,ga! a.é oreku tei lasy suá, que, em portugues, é: Minha 
avo, e bonita mesmo a pu9anga de meu avo! Tem mesmo cara 
de lua. 

Pu~anga aí representa o sexo da velha. 
Noutra lenda, divulgada pelo mesmo autor, vemos puranga 

ou pusanga representar o instrumento enfeiti9ador, que era a 
sua flauta, depois de haver certo mo~o lavado a boca e 0 ins
trumento com urna planta cheirosa, nascida de tres estrelas 
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que caíram do céu sobre urna laje, em meio da cachoeira Mauiti 
Curi. 

Em Puranga, de Peregrino Júnior, (l.ª, 2.ª e 3.ª edi~oes) 
verificamos que o vo~ábulo se aplica a vários elementos, de ori
gcm vegetal, animal ou mística, da Natureza amazónica, utili
zados pelos curadores e pajés como filtros amorosos. Nessa 
obra de Peregrino Júnior podem ser apontados - é oportuno 
registrar - vários contos com personagens e episódios de_ca-

A • 111eron1cos. 
As feiticeiras ou macumbeiras, os país-de-santo e rezadores 

recorrem aos banhos aromáticos (de ervas e cascas de madeiras 
prodigiosas), a chás, a garrafadas que realizara curas prodigiosas 
e unem, indissoluvelmente, as criaturas que os utilizara. coro fé e 
desassombro. 

Mesmo porque muitos desses filtros provem do "reino" ou 
.do "país" dos caruanas ou bichos-do-fundo, isto é, de divindades 
que habitam os peraus é ~remansos dos ríos e das cachoeiras. 

CURUMI, COLUMIM ou CURUMIM: ~ uro vocábulo tupi, signifi
cando menino ou crian~a. 

Os curumis, utilizados pelos jesuítas, tiveram urna extraor
dinária a9ao social, influindo nas rela9óes dos pais e missioná
rios, conforme Gilberto Freyre ·nos esclarece ero Casa Grande & ' . 
Sen.za/a. E até em aspectos como estes: - "Do menino indíge-
na, já o dissemos, recolheram os padres o material para a orga
niza9ao da língua tupi ... " 

Stradelli informa que Curwni quer dizer: Menino, rapa
zinho nao ainda chegado a puberdade, mas que já deixou de ser 
tainha, isto é, crian9a. 

Já Curumi-a~u, segundo o mesmo autor, é: "Mo90~ rapaz 
já chegado a puberdade e que ainda nao é casado." 

Cunhiípuca é a "mo9oila, a mulher que desabrocha; Cunha
taín é a menina impúbere; Cunhiímucú Pisasu é a mo9a nova, 
virgem; Cunháquira é a virgem (mulher que ainda dorme); 
Cunhácuera é (a mulher que foi) - mulher velha que já nao 
presta para nada. . . diz ainda Stradelli. 

TIKGUIJ ADA: De tingui, arbusto ictiotóxico, que serve para embebe
dar e matar peixes. Também chamado Timbó-de-Caiena. 

Em sua obra Algwnas Consideraróes Sobre Os Timbós, tese 
apresentada e defendida perante a Faculc,lade de Medi~ina do 
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Río de J aneiro, a 13 . 12. 1849, o Dr. Carlos Augusto César de 
Menezes registra que, já em 1790, Fr. Veloso, na sua Flora 
Fluminense, estudava o Timbó, com a mesma preocupa9áo cien
tífica de Geoffroy de Saint Hilaire e Carl Friederich Von Mar
tius, sendo que, entretanto, em suas obras, nada adiantassen1 
acerca dessa planta, de ampla distribui9áo geográfica em nosso 
país, especialmente na Amazonia. 

Para os que habitam o Vale Amazónico, com áreas in
festadas pela lepra, será interessante divulgar-se o que, relativa
mente a aplica9ao do Timbó, dizia Fr. Veloso, citado, con1 
entusiasmo, pelo autor da referida tese: "Quanto a história do 
uso do timbó, se atender-se ao que Fr. Veloso diz, ve-se que 
os indígenas o aplicavam em 109oes na lepra, impingens; entre
tanto, pare~e que ele se engana quando diz que os indígenas 
usavam para embriagar os peixes da Paulinia, e nao da 
Piscidia . .. " 

Ao Tim bó-amarelo ou Guaraná-timbó f oi dado o no me de 
Erectryna Vellosii, segundo César de Menezes. 

A aplica9áo do timbó, no tratamento do Mal de Hansen, 
ainda segundo o autor que estamos citando, teria sido tentada 
por um tal Dr. Silva, estimulado pelo preconício que desse em
prego do Timbó fazia Schilling, nada de positivo tendo obtido 
aquele médico, pois em vez do timbó Paulinia somente obtivera 
o timbó Piscidia. 

Fr. Veloso, sem dúvida, conhecia experiencias dessa na
tureza, razao por que se refere ao emprego do timbó, pelo~ 
índios, no tratamento da lepra. 

Entre os indígenas da Amazonia nao há notícias do en1-
prego do timbó, desta ou daquela espécie, no tratamento da 
lepra. 

E um médico como Alfredo da Mata, que, entre outras 
atividades científicas, se notabilizou pelo estudo e tratamento 
da Leihsmániose, nao consigna esse tratamento e nem a aplica-
9áo do Timbó no tratamento de dermatoses e das chamadas 
"feridas bravas", que afligem o homem rural na Amazonia. 

Tendo vivido várias décadas no Amazonas, exercido ali sua 
profissáo de clínico e desdobrado suas atividades de naturalista 
(principalmente botanico) nos dá apenas urna ampla descri9áo 
do que é a a9áo de tinguijar, dizendo que o índio ali "emprega 
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a seiva do tingui ou timbó em lugares piscosos de ríos, lagos ou 
igarapés, para apanhar os peixes atacados de narcose ou mortos 
pelo alcalóide timboína, existente naquela seiva. O processo resu
me-se no seguinte : Cortam os cipós que, batidos ou machucacf:os, 
sao reunidos en1 pequen_os feixes. 

. "O pescador entra con1 eles n'água quando pequena a 
prof undidade ou an1arra-os na popa da montaría, em caso 
contrário, e deixa-os n'água no primeiro caso ou percorre 
em montaría determinados pontos durante o ten1po julgado 
necessário. Nesse ínterim e de quando em vez, puxam os 
feixes e batem-nos com pau ou a folha do fa ca o de encontro 
a borda da montaria. A água ficará algo escura e tanto 
mais pronunciadamente quanto maior a quantidade de ' seiva 
assim obtida. Sentem desde logo os peixes o efeito tóxico e . 
procuram a superfície, mais e mais inquietos. 

"Seus movimentós~ tornam-se acentuadamente impreci
sos, morosos, desnorteiam-se por completo, voltam-se sobre 
si mesmos; mostrando-se depois de ventre para cima quase 
imobilizados pela paralisia progressiva, e a morte sobrevém. 
A timboína produziu seu efeito. Os índios nesse momento 
e com presteza notável, escolhem os peixes que desejam e, 
quando miúdos, sao envoltos, ou nao, em folhas de bananei
ra e submetidos ao moquém. Do guaraní tyiingia-chapira 
- vou fazer adormecer os peixes." 

O mesmo autor enumera os timbós, definindo: "Timbó 
(Botan.) Grupo de vegetais das fam. Sapindáceas e Legumino
sas com as propriedades de tinguijar a água, causando a nar
cose e morte dos peixes. V. Titnbó-apt - Tingui - (Bot.) 
- Cipó ciclantáceo do genero Carludovica, epífita de raízes 
aéreas . Também a leguminosa dalbergia do genero Derris, além 
de outras leguminosas e sapindáceas, e nestas o Timbó-de-peixe, 
Paulinia pinnata, o Cururu-apé, de hastes quadrangulares e 
ictiotóxicas por excelencia, por seu princípio ativo a timboína 
(Martius, 1877. - Branco - V. Caaki - Caa leg. Papilionacea. 
Tephosia nitens Benth, de lagos e baixadas de campos, também. 
chamado Ajaré . Ictiotóxico. De Cayenna, leguminosa papil. 
galegea. Tephrosia toxicaria Piers. - Do Campo, Leg. Papil. , 
galeg. Tephrosia brevipes Benth. - De peixe, cipó grande sa-
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pindáceo Paulinia pinnata . L., de bastes quadrangulares, nar
cótico ictiotóxico. É o Cruapé vennelho, Timbó-cipó, Curura
pé - Pau, é o Timborana no Rio Solim6es e Cabari no rio Negro, 
leguminosa C!athratopi,,s m acrocarpa, de casca fétida. - Ma
caquinho, leg. papil. dalbergia L onchocarpus nicou (Aubl.) 
Benth, sendo empregados os sarmentos e raízes. Violento in . 
seticida e ictiotóxico. - Rana, leguminosa papilionácea arbórea, 
porén1 pequena, Lonchocarpus discolor H ub., a Iegm. dalber
gia D erris negrenses Benth., e de outros vegetais de que extraen1 
também a rotenona, inseticida reputado. Amazonia e outro3 
Estados. - Urucu -- Cipó, leguminosa papilionácea Lonclzo
carpus nicou (Aubl.) Benth, que fornece rotenona n1uito violen
ta como inseticida e ictiotóxica. Cultura de origem indígena 
(Ducke) Timbó vern1elho. Amazonia, onde encontram·-se outro<> 
exem piares". 

As tinguijadas, nao obstante a descri~ao acin1a, variam de 
aspectos, conforn1e as águas e as est a~óes, nas diferentes zonas 
da regiao amazónica. 

E entre os indígenas sao obedecidas algumas práticas para 
que se lhes garanta o sucesso, visto que as plantas, netas utili
zadas, sao mágicas e contra esse poder sobrenatural conjuram 
alguns ta bus. U m exemplo: nenhuma mulher grávida e, do 
mes1no modo, nenhum animal gestante poderá saltar n'água 
onde estejam tinguijando. E obedecer-se-á a rigoroso silencio, no 
ato de espalhar o "leite" do timbó n'água. 

Algumas tinguijadas só poden1 ser einpreendidas quando se 
utilizan1 tapagens, feítas com troncos de árvores, hastes de arbus
tos e ramos acamados, a jusante do tortuoso igarapé ou para
nazinho de águas piscosas. 

Relativamente a a9ao da rotenona ou da tbnboína inún1e
ras experiencias foram realizadas en1 laboratórios. 

Verificou-se, por exemplo, que o gold-fish, peixe de aquário, 
oferecia mais resistencia a a~ao tóxica dos alcalóides dos chama
dos timbós, naturalmente dada a estrutura do seu aparelho res
piratório. 

Nós mcsn1os, tan1bém, fizen1os experiencias, utilizando doses 
progressivas de rotenona, com peixes de diferentes portes e di. 
ferentes famílias, verificando que os Siluridae eram n1ais resis
tentes a a9ao do tin1bó . As pesquisas foram intcrrompidas. 
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SuRUDIM : Von Ihering diz desse peixe o seguinte: 
"Peixes de couro da família Pimelodídeos, genero Pseudo

platystonza. 
"A espé\ie típica-, do sistema hidrográfico do Prata, mas 

que ocorre também no sistema amazónico e no Sao Francisco 
é o P. corruscans, cujo processo occipital é truncado no ápice; 
a cor geral é pardacenta e todo o corpo é maculado de preto, 
ben1 como as nadadeiras. Alcan~a 3,30 m de comprimento, 
ultrapassando, portanto, o pirarucu em tamanho. Enquanto novo 
é de cor an1arela, e a princípio nao ten1 o pontilhado caracte-
rístico". · 

Alípio de 11iranda Ribeiro, Emílio Goeldi, Adolfo Lutz, 
Agenor Couto de Magalhaes e Agenór A. de Miranda se preo
cuparam con1 a biología, distribui9ao geográfica e o valor · eco
nómico das diversas espécies de surubim. 

No Pará e no Am~~onas essas espécies sao apreciadas, 
como alimento, geraln1ente, pelas diferentes classes das suas po
pula9oes. Mas muita gente recusa:..se a comer algumas delas, 
considerando-as tabus. 

Surubiln caparari, surubini pirambucu, surubi1n 1nena, su~ 

rubbn chicote, tem aspectos morfológicos interessantes, distri~ 
buindo-se por todos os grandes ríos do Brasil. 

CABA: Un1 bon1 número de vespas é conhecido sob a denomi
na9ao de caba ou de 1naribondo. 

U1na t.ribo, dentre o rio Tapajós e o rio Madeira, tomou 
a designa9ao acima, chan1ando-se cabaíva, o que significa, en1 
língua. parintintin1, caba-assanhada, segundo Curt Nimuendaju. 

• 
. Caba-ar;u, caba-iininga, caba-m.oati, caba-1nirim , caba-piran-

ga, caba-tatu sao nomes indígenas dados a várias cspécies de 
vespas familiares, de acordo co111 a descr.i9ao que delas fez 
Ihering. 

Algumas dessas vespas, en1bora bravias e nao sociais, fa
bricam mel, em seus ninhos de formato variável. E, na Ama
zonia, outra caba, porém .social, "que constrói o ninho em forma 
de garrafa" também fabrica n1el. 

A urna caba, de ferroada dolorosíssima, chamam de caba- · 
sa111aaá, compara9ao do indígena, 1nais n1aliciosa que obscena, 
pois taJnatiá, como ta1nbá ou arambá, é o ~exo da mulher. 
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MOQUEAR : É a a9ao de assar, em fogo lento, produtos da ca9a e 
da pesca, na grade indígena chamada 1noquém. 

M oquéni é para Alfredo da ?-.1ata, um "assador", espécic 
de grelha feíta de pequeninas varas, sem resinas e látex. 

O vocábulo é tupi, de nnt cai, ensina o mesmo autor, que 
quer dizer: queimar sobre brasas, isto é, sapecar, tostar. 

GAVIÁO-TAUATÓ : É um falconídeo, bastante corpulento e agressivo, 
que Alfredo da Mata assim descreveu: "Tauat6 f!intado (Zool. 
reg.) - Falconídeo accipitrídeo Astur pectoralis, Bp., de cabe
~ª e dorso pretos e neste as penas marginadas de branco, fiéa 
nucal, lados da cabe9l;l, do pesco90 e do peito vermelhas, gar
ganta branca em estria média preta. Pará." 

Nós vimos esse gaviao, também, no Estado do Amazonas, 
em diferentes zonas. 

E Stradelli o .confirma com esta descri9áo: "T auató - Casta 
de gaviáo do tamanho de um galo carioca, listado de branco e 
cinzento ardósia escuro, torsos amarelos, o bico forte e dentado, 
e a cauda larga e troncuda, que parece ser um Harpagus. Em
bora em parte alguma se possa dizer comuns, se encontra en1 
todo o Amazonas e é atrevidíssimo, perseguindo, se preciso for, 
a presa sob a mata a correr; já o tenho visto chegar em casa. 
perseguindo galinhas." 

Rodolfo Garcia nao registrou esse gaviao no seu estudo 
sobre nomes de aves em Iíngua tupi. 

CALANGO: Von lhering escreve a respeito desse peq ueno lagarto o 
seguinte: "Na Babia é o mesmo que Taraguira. No Maranhao, 
conforme descri9ao de Wilson Costa, é um lguanídeo do mato, 
que vive só no chao e cujo colorido, adiante azul, atrás verde, 
com linhas negras, o distingue dos demais. Goeldi e Paul Le 
Cointe identificam o Calango da Amazonia como Tropidurus 
torquatus (que é a típica Targuira.)" 

Alfredo da Mata diz que a sua colora~ao é pardacenta, 
tendo o dorso pontuado de preto. 

CAURÉ: ~' como o gaviao-tauató, da família Falconidae. 
Rodolfo García dele se ocupa, tendo escrito: "Etim., con

tra~áo de caá - mato, e buré por paré - moradas do mato, 
porque procura habitualmente as selvas, fugindo da vizinhan~a 
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dos centros populosos. Na hacia do Prata é conhecido pelo 
nome equivalente de Caburé. (Cf. Teschauer: 6, 12.) Usa-se 
também Cauaré. 

"A queda do b, ou sua mudan9a para u, é comum e fre
qücnte no tupi amazoncnse. - Ao Cauré atribuí a supersti~a<> 
popular na Amazonia virtudes misteriosas, tai~ como as de au
n1entar a fortuna e dar felicidade a quem quer que possua mn 
fragmento de seu ninho, que, retalhado, se vende por bom pre_90 
no mercado do Pará. Mas o Dr. Goeldi verificou que o que ali 
passa por ninho de Cauré é simplesmente o ninho de un1 Cipseli
dae, a Panyptila cayanensis de Cabanis, a qual aquele mov~ 
dura guerra, perseguindo-o até o seu abrigo e aí montando 
guarda, a ponto de ser tomado pelo povo por dono e inquilino 
legítimo de quem nao é senao um mero salteador". 

lhering informa que, na Amazonia, o Cauré é o mesmo 
gaviáozinho conhecido no Brasil Meridional por Tentenzlnho, 
"denomina~áo sob a quaI· descrevemos a espécie e onde aludi
mos a confusáo que o povo faz atribuindo a esta ave o ninho. 
que de fato é dos Andorinhoes". 

Essa lenda - relativa ao ninho, cuja constru9ao é atribuída 
ao Cauré - está ligada a outra que lhe atribuí utilizar-se da 
folha de urna arácea para tapar a entrada desse ninho, com o 
que, misteriosamente, se defende dos inimigos. 

O conhecimento dessa lenda, relacionada com a que Emílio 
Goeldi desvaneceu, e mais o conhecimento de que o Cauré nidi
fica segundo as circunstancias que se lhe oferecem, valendo-se 
dos ocos de paus, bastariam para ter anulado a supersti<;ao 
popular? 

Nao o eremos, porque, na Amazonia os curandeiros, os 
pajés, os experientes continuam a defumar-se com a paina se
dosa do cipó sarabatucu, que os Andorinhoes entretecem dando 
ao ninho a forn1a de bolsa, e inú1neras sao as pessoas que se 
utilizain da folha daquela arácea para, misteriosamente, se de
fender de inimigos ou de simples invejosos. 

En1 viagem pelos rios Urubu e Urubuí, no Estado do Ama
zonas, (novembro de 1942) numa ro9a fronteira a S. José da5 
Pedras, propriedade dos Irmaos Rubis, localizamos urna árvore, 
de tronco e galhos descascados e secos, dominando outras árvo
res e arbustos da vizinhan9a . Um casal de Caurés ali deveria 
ter ninho, pois, assim que nos aproximamos. da árvore, entraram 
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eles a voar e a revoar sobre a nossa cabe9a soltando gritos in
cessantes e aflitos. 

Nao vendo nenhum ninho, pendente dos galhos ou colado 
ao tronco da árvore, entendemos deitá-la abaixo, com a ajuda de 
um mateiro dos Rubis . Derrubada a árvore, corremos a pro
curar, no tronco e nos galhos secos, o ninho daqueles Caurés. 
Notamos que, com a queda da árvore, morcegos saíram, dentre 
os galhos, em revoada. 

Demos, por isso, com urna abertura de 20 cm - entre 
os orificios abertos, a bicoradas, por pica-paus - que servia de 
morada a urna colonia daqueles quirópteros sem nenhuma folha 
de arácea que a velasse contra outras aves predadoras. Mas, 
sobre camadas de excrementos daqueles moradores, descobrimo'> 
dois ovos de Caurés. 

A abertura ficava na parte mais alta do tronco e o im
pacto da galharía contra outras árvores e arbustos fora amorteci
do providencialmente. De modo que ali estavam aqueles ovinhos 
e, a mais de um metro do chao, poderiam continuar os Caurés 
a chocá-los. ' 

UAuÁ: Nao obstante o narrador indígena do rio Negro, onde re
colhemos estas lendas e estórias, falasse no gaviao Uauá, só 
encontramos em Stradellí a informa9ao, e inteiramente diversa, 
de que se trata "de urna casta de sapo". 

Rodolfo García nao consigna U auá como nome de ave. 
E Von lhering díz de Uauá, que é "denomina9áo regional, 

na Bahía, dos pirilampos ou vaga-turnes; é, aliás, forma pura
mente tupi; Montoya, em guaraní, grafa mua·. O freqüent~tivo, 
em tupi, refere-se ao piscar repetido da luz". 

Para Constantino Tastevin, o vaga-lume é, em língua tupi, 
Wama ou wamua. O vaga-turne ou pirilampo também é deno
minado cuisi ou cui-cy. (farinha da lua?) 

INAJ.AZEIRA: Dao a palmeira lnajá Maximiliana regia Mart. - prin
cipalmente os caboclos e alguns civilizados da Amazonia - n 
denomina9ao de Inajazeira. Mas, tanto Barbosa Rodrigues como 
Paul Le Cointe e Alfredo da Mata, registram essa palmácea con1 
o nome tupi de Inajá. 

Daí, também, o nome Inajá-i Coccus inajá-y Wall. Trail -
outra palmeir'1, de pequeno porte, coro 5 a 6 metros de altura 
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(segundo Le Cointe) que se encontra em toda a Amazonia .e 
cujas amendoas sao comestíveis. 

O mesmo autor aponta na Inajazeira ou Inajá as utilidades 
seguintes: "Os folíolos partidos servem para fazer chapéus; as 
laminas delgadas da epiderme dos talos sao utilizadas para 
tecer paneiros, esteiras". E, o seu palmito constitui alimento. 

Alfredo da Mata registra que os seus frutos sao comestíveis 
e as su as sementes "servem para a def uma9ao do látex da serin
gueira (Hevea)". 

Ch. Frederic Hartt confirmou o uso dos caro9os da Inaj:i 
na defuma9ao do látex da seringueira, mas também salientou 
que os caro9os da palmeira urucuri, Atta/ea excelsa, Mart., sao 
utilizados coro identico fim. 

Entre outras proezas de Macunaíma, in Mythen und Le
genden, Theodor Koch Grünberg lhe atribuí haver dado ao 
fr~to ~o. inajá o sabor que tem, porque o havia passado no pró· 
pno pen1s. 

SAÚVAS: Dentre os insetos predadores, da opulenta entomología 
amazónica, sao as saúvas os maiores inimigos das ro9as hortas 
jardins e pomares. ' ' 

Sua nocividade só é comparável .em extensao a área geo
gráfica de distribui9ao que lhe apontam: todo o Brasil. 

E, desde a Descoberta do nosso País, já os cronistas e via
jantes descreviam as saúvas na sua atividade, no turna e diurna, 
desfolhando árvores e arbustos, triturando brotos e flores, im
portunando o homem e os animais. 

Praga das mais terríveis, essa formiga, - que teria moti
vado um pleito, segundo o Pe. Manuel Bernardes, no · Mara .. 
nhao, e segundo o hispo Fr. Joao de Sao José, em Avinhao, na 
Fran9a -, entretanto, também tinha a sua utilidade: entrava na 
alimenta9ao dos indígenas de todo o Brasil, pois i~á era das me
lhores iguarias que encontravam no mundo maravilhoso dos 
insetos. 

Ora, esse costume de lhe devorarem o abdome, torrado ou 
moqueado em grande quantidade, se estendeu aos caboclos (des
cendentes dos indígenas e dos portugueses) e aos próprios ci
vilizados. 

Sérgio Buarque de Holanda, recentemente, estudando as 
"iguarias de bugre", em Canzinhos & Fronteiras, escreve: "A i9á 
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torrada venceu todas as resistencias, urbanizando-se mesmo, 
quase tao completamente como a mandioca, o feijáo, o milho 
e a pimenta-da-terra. Pretendeu-se que os jesuítas, no intuito 
de livrarem as lavouras da praga das saúvas, tivessem contri
buído para disseminarem entre paulistas o gosto por essa igua
ria. Nada há de inacreditável em tal suposi~áo, uma vez que 
já os primeiros escritos de missionários inacianos em te;ras 
brasileiras mencionam a i~á como prato saboroso e saudavel. 
Nos meses de setembro e outubro, em que saem aos bandos essas 
f ormigas aladas, busca va-as com sofregridáo, nos seus quintais, 
a gente de S. Paulo, e ainda em pleno século XIX, com grande 
escandalo para os estudantes forasteiros, eram apregoadas etas 
no centro da cidade, pelas pretas de quitanda, ao lado das comi
das tradicionais: biscoitos de polvilho, pés-de-moleque, furrun· 
dum de cidra, cuscuz de bagre ou camaráo, pinháo quente, ba
tata assada ao forno, cará cozido ... " 

Viajando . o rio Uaupés, no Estado do Amazonas, a pedido 
dos índios que nos acompanhavam, compramos, de urna feita, 
um paneiro de saúvas moqueadas que eles descobriram, pen · 
de·nte do teto de palha de urna barraca onde pernoitáramos. E, 
mal deixamos o porto do sítio a que nos acolheramos no dia 
anterior, fugindo a um temporal, atiraram-se eles, vorazmente. 
as saúvas, cujos abdomes torradinhos, enegrecidos, nos lembra· 
vam graos de amendoim. 

Enquanto parte da tripula~ao da canoa ia remando, a outra 
ia devorando aquele estranho quitute, acompanhado de man·· 
cheias de farinha-d'água. Um dos índios (Tucano), sem nenhu
ma cerimónia, nos ofereceu, numa pequena cuia com farinha, 
algumas dezenas 4e i~ás. Nao rejeitamos a iguaria, e, a maneira 
deles, f omos devorando i~ás, primeiro com certo asco, mas, 
depois, saboreadamente, pois o conteúdo do abdome delas, le· 
vemente acidulado, lembrava torresmo e manteiga. 

Porque, em circunstancias especiais, como bem frisou Stra
delli, "nao é de todo mau", com urna pontinha de fome e molho 
de tucupi e pimenta, comer-se um quitute qualquer de bugre. 
muito en1bora "em dissonancia com os padróes de gosto e lim
peza importados da Europa . .. " 

A verdade é que, ( vencendo qualquer repugnancia por ~m 
prato de quitute de bugre, ou a candura de um gesto hosp1ta-
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leiro de índio, ofertando-o) dois alemáes, da mais alta estirpe 
científica, oriundo um de Stuttgart e outro de lena, Koch 
Grünberg e Curt Nimuendaju, tantas vezes se encontraram nas 
mesmas circunstancias· por que passamos, que acabaram afazen
do-se aquetas iguarias e -reputando-as talvez superiores a certas 
délicatesses dos cardápios germanicos e ºfranceses. 

Entre as duas grandes guerras um nutrólogo ianque, vendo
nos devorar bocados de farinha surui e de farinha-d'água, en
tendeu considerar-nos um povo inferior, representado por eater's 
woods - comedores de pau - gente seguramente abaixo da 
escala social dos serra-paus e outros besouros fitófagos. Mas, na 
Europa, durante a Segunda Guerra, . diante da falta de trigo, 
outros nutrólogos sugeriram que se mandasse buscar no Brasil 
o mandioquilho, para o associarem a massa de páo destinado 
ao estomago dos exércitos em luta. E, desde entáo, - sem que 
nenhum Pontífice da Nutrologia, a maneira do Papa Paulo 111 
nos proclamasse, universalmente, como gente civilizada ou 
evoluída - outros homens do Velho Mundo foram comendo, 
sem repugnancia e sem escrúpulos, da mesma farinha que todos 
nós vamos comendo por aqui. 

lhering nada escreveu sobre esses costumes de devorar i~ás, 
mas diz delas o seguinte: "Formiga da família ATTIDEOS, em 
especial Atta sexdens. Além dos indivíduos sexuados, alados ou 
"tanajura" (a femea: irá e o macho irabitu ou ainda mais abre
viadamente bitu ou vitu), há a casta das obreiras, assexuadas: 
das quais há várias categorias: as pequenas que cuidam do> 
arranjos internos no ninho; as médias ou carregadeiras, as quais 
incumbe o servi~o de cortar os vegetais em pedacinhos e levá
Ios para casa; as grandes ou soldados tem a seu cargo a defesa 
do ninho . Este, o "sauveiro", consiste em número variável de 
"panelas" ou camaras, do tamanho de urna cabe~a humana; o 
fcitio da panela é plano embaixo, abobadado na parte superior". 

Com rela~ao a alimenta~ao das saúvas, escreve Von lhering 
que é "unicamente das bolinhas ou "pileus" (Kohlrabi) produzi
dos por urna determinada espécie de fungo (do tipo do mofo) 
que estas formigas cultivam. É para formar canteiros adequa
dos ao desenvolvimento dos micélios do fungo, que as saúvas 
trazem de f ora, continuamente, novas folhas, sementes ou outras 
substancias vegetais . Nao há, por assim dizer, planta cultivada 
que as salivas nao ataquem". ' 
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Concordando com Saint Hilaire e outros cientistas, que 
defronta~am a a~ao das saúvas, von Ihering ainda esclarece: 
"Apenas a nuvem de gafanhoto é comparável, em seus efeitos, 
a esta praga; o gafanhoto aparece esporadicamente, mas a saúva 
trabalha continuamente, mesmo a noite, quando, durante o dia 
se sente mais molestada. O combate a saúva é um dos proble
mas mais sérios da nossa agricultura, apesar de muito estudado. 
ainda nao ficou resolvido· qual o melhor método a adatar." 

O naturalista paulista dá como sinónimo de saúva: "Ma
miuara", "Formiga de mandioca", "de ro~a", "cortadeira" e na 
literatura antiga "Rei do Brasil", como a cognominou Macgrave, 
já em 1648." 

E, dentre as curiosidades típicas da saúva diz: "A formiga 
saúva carrega, morro acima, morro abaixo, um grao de milho 
que éorrespond~ a 20 vezes o peso do seu corpo; assim sobre
carregada, anda talvez meio quilómetro - o que, com rela9ao 
ao homem, equivale a muitas e muitas Iéguas, se tomarmos em 
considera9ao o tamanho do pequeno carregador . Um homem, 
no ·entanto, consegue carregar, apenas, a curta distancia, quatro 
sacos de café - ou seja 4 vezes o péso do seu carpo; pára urna 
marcha regular, urna carga igual a metade do seu próprio peso 
já é demasiada. Um elefante pode transportar 1 . 000 quilos 
( l / 4 de seu peso) a pequena distancia; em viagem Jeve-se
Jhe carregar apenas 400 a 500 quilos ( 1/8 do seu peso )." 

Alfredo da Mata diz da i9á "que é a formiga fecundada da 
espécie Atta sexdens, mantenedora da terrível praga da saúva". 
O abdoine (esclarece mais) era alimento muito apreciado pelos 
índios e outrora o uso no Pará era comum, e deles provém · a 
l9á, vocábulo tupi para designar formiga gorda, a Tanajura. 
Do tupi e também do guarani "i9au" - la rabadilla que se 
come "hormiga" - (Montoya). 

E anota ainda que "é impossível a grafía do linguajar tupi 
em tal vocábulo, com especial e rápida acentua9ao tónica dz 
modo ao civilizado éonseguir distinguir quando o índio faz re
ferencia ªº rio e a tanajura, máe do formigueiro". 

Stradelli consigna em seu Vocabulário Nheengatu-Portugues 
que "Sayua sao as grandes operárias munidas de grande e forte 
queixo; I~á, as operárias mais pequenas; Tanaiura, as femeas 
aladas que saem ovadas; Catipará é o macho". 

328 

E das saúvas como alimento escreve este interessante tópi
co: "As f ormigas ovadas, depois de lhes terem tiradas as partes 
duras - a cabe9a e corselete - sao comidas moqueadas, razao 
por que, quando é tempo e saem a tardinha, lhes é dada ativa 
c:::1.fa. O abdome moque~do, com molho de tucupi e urna pitadi
nha de fome, precisa convir que nao é de todo mau; há coisas 
pi ores." 

Da potamografia amazónica participam dois rios: o Irá, 
afluente do Solimóes e o Irana, afluente do rio Negro. 

Mário de Andrade, em Belazarte (Piá nao so/re? So/re!) 
faz o seu personagem, para distrafr a fome, ca~ar saúvas e, de
po1s, comer formigas. 

CuPIM: Segundo Von Ihering é um inseto social da família · Ter-
111.itideae, "tendo indivíduos dos dois sexos, com castas de asse
xuados, os quais, confor~~ o ofício a que sao destinados, tem 
o organismo adaptado a tal fim, como seja para o trabalho 
externo ou interno ou para a defesa; nasuti da terminología cien
tífica ou guerreira. Seus ninhos, característicos para cada espé
cie, tem a parte central feita de madeira mastigada, verdadeiro 
"papier maché" e por fora sao protegidos por um invólucro de 
barro amassado com saliva. Esta parte externa do ninho, em 
certas espécies, é tao resistente como o melhor tijolo e suas di
mensoes algumas vezes atingem mais de 2 e até 4 metros de 
altura . Outras espécies habitam em troncos de árvores ou · no 
madeiramento das constru9oes". 

Na regiao campestre, vizinha das serras, e nos boqueiróes 
do Tcrritório Federal de Roraima, os cupins erguem ninhos 
cnorn1es, con1 formas estranhas de freiras, de cujos ombros 
pendesscm nrnntos de cor cinzcnto-azulada. 

Dáo, durante as noites de luar, a impressao de caminhar, 
como espectros, processionalmcnte. 

Alguns cactos neles deitam raízes e se desenvolvem. E, 
nao raro, a base da sua estrutura, os bacuraus ( caprimulgí
deos) abrem ninhos. 

Cascavéis se ocultam ou moram nesses ninhos, quando 
deles desaparecem os bacuraus. Este é o nosso depoimento. · · 

Ihering, porém, esclareceu mais : "Em certa época do ano 
os indivíduos novos dos dois sexos, alados, voam, a tarde, 
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depois da chuva quando baixam a terra, amputam suas long~~ 
asas, para dar início ao novo ninho. Logo nascem os seus auxi
liares e daí por diante a rainha tem por único trabalho a postura 
dos ovos; seu abdomen desenvolve-se de tal forma que, em 
algumas espécies, pode atingir o tamanho de um dedo polegar." 

Alfredo da Mata fata do voo nupcial dos isópteros, que 
sáo os insetos denominados cupins, a praga temida por quen1 
tem biblioteca e arquivos. _ 

Na Amázonia algumas das madeiras das terras altas nao 
sáo atacadas pelos cupins; essas sao as mais indicadas para a 
constru~ao de m6veis, de habita~óes e utensílios domésticos. 

Nessa mesma regiao os ninhos de cupim sao denominados 
Tapicuim ou ltapecuim. 

CucURA: ~ urna árvore, também chamada Mapati, da familia das 
Moráceas, cujo nome científico é Pouroma cecropiae/olia Mart., 
segundo Paul Le Cointe. 

No rio Negro, . Estado do Amazonas, os indios Tucano a 
chamam Diagce - cucura - do rio. 

Segundo ainda Le Cointe, "os seus frutos sao doces, acídu
los, mucilaginosos; fermentados dio uma bebida vinhosa". 

A lenda atribui a fecunda~ao de cEucr, mae de JURUPARI, 

ao leite dessa fruta, conforme se le em Stradelli. 

Barbosa Rodrigues nos conta, também, em Poranduba Ama
zonense, a Lenda de IZY ou JURUPARI, mas a mae deste foi fe
cundada pelo caldo de frutas do uaco ou uacu - que é da fa
mília· das Papilionáceas - chamada científicamente Monopte· 
rya uacu Spruce. · 

Alfredo Mata diz que o uacu é urna leguminosa robusta, 
característica da mata virgem, com enormes sapopemas "tabu
lares" ramificadas acima do solo a sustentar o possante tronco. 
O uacu é encontrado da zona cÍo río Negro ao l9á, até a mar
gem do Solimóes, em S. Paulo de Oliven9a, no Amazonas. 
Adolfo Ducke informa que as sementes do uacu, assadas, sao 
comestíveis. As folhas das árvores do uacu sao semelhantes as 
das cecrópias, vulgarmente chamadas imbaúbas; o recorte delas 
e a colora~o sáo, entretanto, mais belos, de desenhos mais 
artísticos. 
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Gerson Pereira Pinto, da Se9iO de Química do Instituto 
Agronónlico do Norte, fez o estudo químico do óleo do uacu 
(ele grafou uacú), escrevendo, na lntrodu9áo do referido tra
balho, o seguinte: "Tratando-se de um óleo comestível, produ
zido por árvores que pro1iferam no Alto Rio Negro, Estado do 
Amazonas, achamos conveniente esse estudo, nao somente como 
inf orma~ao, mas, também, com base no julgamento para a pes
quisa tecnológica futura. Como o leitor verificará, concluímos 
por achar difícil o seu aproveitamento tecnológico no presente 
estado de desenvo1vimento de óleos e gorduras no Norte do 
Brasil. Acreditamos, todavia, que,_ no futuro, um lugar de re
levo será ocupado pelo uacú, dadas as suas ótimas qua1idades 
como óleo aJimentício. Esta é, portanto, u'a modesta e despre
tensiosa contribui~io a química desse desconhecido óleo ' bra
sileiro." 

TIRIRICA: Paul Le Cointe e ·Alfredo da Mata ensinam que a tiri
rica é urna ciperácea. O primeiro enumera: a Tiririca comum, 
a da folha estreita, a da folha larga e rasteira, a da foJha grande, 
que é urna turniácea Thurnia sphaerocephala, é encontrada em 
Parintins, n0. Estado do Amazonas, nos lugares úmidos. 

Alfredo da Mata salienta que as tiriricas tem f oJhas de bor
dos corta'ntes, que sao ricas de celulose e boas para a fabrica!Jao 
de papel transparente; e adianta mais: o vocábulo tiririca vem 
do gerúndio supino tiriri - c_ortante. 

O mesmo autor afirma que a Tiririca a~u Scleria paludosa 
Kunth, é a maior do continente. 

· As folhas da tiririca, nas regióes pastoris da Amazonia, sao 
suspensas aos caibros das habita9oes, dos currais e das marom
bas, pelos . vaqueiros, para impedir que os morcegos netas pe· 
netrem, e suguem o sangue das aves e do -gado. 

JACARÉ: Do nome desse animal, diz Ihering que é brasileiro, de 
origem tupi, sendo um réptil da ordem dos Emido-sáurios, fa
mília Crocodilídeos, "a mesma que abrange também as espé
cies· africanas, asiáticas e da América do Norte, conhecidas, 
respectivamente, por crocodilo, gavial e aligator. No Brasil · 
ocorrem dois generos que se distinguem da seguinte forma: Cai
máo, com crista caudal dupla nos 12 a 14 primeiros segmentos; 

' 
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Jacaretinga, com crista caudal dupla nos 10 a 11 primeiro3 
segmentos". 

Mas, Antenor Leitáo de Carvalho, herpetologista de grande 
reputa9áo, do Museu Nacional, ensina: "Ocorrem no Brasil 6 
espécies de jacarés, distribuídos por 3 generos. Enquanto o 
Caiman yacaré é peculiar a bacía do Paraguai, o Caiman cro
codilus ocorre na bacía do Amazonas, donde avan9a para o 
leste até o Paraíba e para o sul até o alto rio Cuiabá, da bacía 
do Paraguai. Nesta regiáo aparecem também formas interme
diárias cuja genese merece estudos pormenorizados. M elanosu
chus niger é exclusivamente da bacía amazónica. Caiman lati
rostris ocorre nas bacías do S. Francisco, do rio Doce, do Pa
raíba, no Baixo Paraná, no Chaco paraguaio, e, finalmente, no 
litoral do Rio Grande do Norte ao Río Grande do Sul. Jacare
tinga trigonatus é da bada do Amazonas, Orinoco e ríos da Ve
nezuela e Guianas. A espécie Jacaretinga palpebrosus ocorre na 
Venezuela, Guianas, nas bacías do Amazonas e Sáo Francisco, 
e, por fim, nos altos ríos Paraguai e Paraná." (In Os Jacarés no 
Brasil, separata do vol. XLII, dos Arquivos do Museu Nacio
nal, 1951.) 

Nas viagens que realizamos ao Estado de Mato Grosso, 
para estudar o tamanho mínimo das espécíes acima, ocorrendo 
nos rios, lagos, baías e corichos do PANTANAL, encontramos in
contáveis representantes das mesmas, mas náo nos foi possível 
obter gónadas do chamado jacaré-de-papo-an1arelo, porque, 
muito arisco e agressivQ, abatido a tiro, a certa distancia, afun
dava e era atacado, invariavelmente, pelas terríveis piranhas. 

Von lhering, a propósito do jacaré, fornece diversas notas 
biológicas, muito interessantes, mas nem sempre exatas. 

Náo é verdade, por exemplo, que vivam apenas n'água e 
que seus movimentos sejam desajeitados, tampouco nao sao "in
capazes de aproveitar a sua terrível for9a muscular, fugindo, por 
isso, a primeira amea9a". 

Surpreendemos, no Pantanal, e, mais propriamente, nas 
terras firmes, muitos jacarés, que, aventurando-se pelos campos, 
corriam céleres, rumo a água mai.s próxima, quando pretendía
mos la9á-los, de cima do cavalo que nos servia de montaría. 
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Na ilha de Marajó os jacarés arrancavam das ancas dos 
animais quartos de reses que eram transportados de um retiro 
para outro, ao atravessarem as baixas onde viviam milhares deles. 

A ferocidade dos· jacarés, quer seja urna femea guardando 
a sua postura de ovos, ocultos sob montes de terra e de plantas 
aquáticas, quer seja um macho no período de reprodu9áo, corres
ponde quase sempre a rapidez do seu ataque, seja em terra ou 
seja n'água. 

DABACURI: No Rio Negro, Estado do · Amazonas, ouvimos dizer-se 
dabacuri e dabucuri. Spruce, que participou de um dabacuri 
informa que o mesmo, no rio Negro; também era chamado "A 
Festa dos Venenos,,. 

Mas, evidentemente, no início do primeiro dabacuri a que 
assistimos f altavam as cores, os movimentos, os requintes de 
etiqueta indígena que Ihe · dáo um sabor originalíssimo. E isso 
porque, em TEMEDUAÍ ou TAMANDUAÍ, no referido rio, era ce
lebrada urna festa religiosa (veja-se O Sairé e o Marabaixo, de 
nossa autoría) com deforma9óes da estrutura que o dabacuri veio 
sofrendo, através da a9áo restritiva dos missionários e das impo
si9óes da~ autoridades civis; no · período colonial e, depois, em 
plena República. Sob essas pressóes é que, só de raro em raro. 
podeil]OS assistir ao uso do adabi. (chicote) nas flagela9óes festi
vas, profiláticas e propiciatórias. O adabi era um chicote feito 
com a fibr~ da palmeira buriti ou tecido com tiras do couro do 
peixe-boi. 

Desde log.o . perdeu a sua exprcssáo mais bel a: a sim
plicidad~. 

Sua origem deveria provir das áreas de atividade coletiva 
nas constru9óes de casas, nas derrubadas, queimadas, planta9óes 
de ro9ados e, finalmente, nas colheitas dos produtos <lestes. No 
'l!aupés, assistimos a um dabacuri, que era absolutamente orgiás~ 
tico, como o descrevemos noutra nota desta obra. 

Brandao de Amorim, definindo o dabucury (como escreve), 
na Nota n.0 5 de Lendas· em Nheengatu e Portugues, assim se 
pronunci~: "Dabucury: Festa que um amigo ou parente ofere
ce a outro na própria casa deste ou na casa em que se acha mo
rando e que, constando de fruta da esta9áo, de peixe, de ca9a 
ou de utensílios domésticos, é feíta debaixo ' de certo rito." 
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Stradelli registrou os vocábulos Tauucuri, Taua-oú.curi, Da~ 
bucuri e Dubucuri. E escreveu o seguinte: "Banquete, festa d: 
convite, dada de tribo a tribo em sinal de amizade e boa vizi· . 
nban~a . A tribo que resolveu obsequiar a outra previne·a da 
qualidade do dabacuri. A obsequiada prepara as bebidas, que 
variam conforme as comidas que podem consistir de frutas, pro
dutos da r~a, carás, inhames ou em cai;a ou peixe. Qualquer 
que seja o dabacuri, é geralmente constituído de uma única es
pécie de comida, que é trazida com as solenidades da pragmá· 
tica. No dia aprazado a tribo que dá o dabacuri chega a tardi· 
nha trazendo a comida, geralmente já pronta, e preparada para 
ser logo comida. No porto, se vem por água, ou a certa distan· 
cia de casa, se vem por terra, se organiza o préstito. Os tocado· 
res na frente, puxando o préstito, em seguida os que trazem o 
dabacuri, e atrás dcstes o resto do povo se dirige para a casa, 
onde deve haver a festa. Quando cala a música, rompe o canto 
em que se ouve sempre, como estribilho, voltar o nome da fruta, 
ca~a ou peixe, de que consta o dabacuri. Quando o prés1ito 
chega a porta da casa pára, náo entra em mó, mas um a um, o 
tuxaua em frente, depois os tocadores e o resto do povo, últimos 
os que trazem o dabacuri; as mulheres dáo a volta e váo a co
zinha onde estáo as mulheres da casa. Dentro da maloca todos 
os homens estio de pé, estendidos em linha que vai da porta 
até o fundo, a esquerda de quem entra. o tuxaua, o primeiro 
a entrar, pára na frente do primeiro homen1, e troca com ele 
os cumprimentos de estilo, e passa adiante trocando os seus cun1-
primentos com o segundo homem, enquanto o segundo troca os 
cumprimentos com o primeiro e assim sucessivamentc até que 
todos tenham entrado e todos tenham trocado os cumprimcntos 
de estilo. Os recém-chcgados, quando tem acabado de cumpri· 
mentar todos os homens que se acham em . Jinha, vem um a um 
atinhar-se a direita de qucm entra, de forma que, quando é aca
bada a cerimonia do cumprimento, se encontram cm duas linhas, 
urna em frente da outra e os que trazem o dabacuri vao deixá-lo 
no chao sobre urnas esteiras, ou simp1esmente folha de bananei
ra, aí dispostas para este fim. 

"Entao vem as mulheres da casa trazcndo as bebidas e tro
cam com os recém-chegados também os cumprimentos de costu
me; logo come9a o banquete. Este dura, interpolado de dan9as, 
enquanto há que comer e beber. A dura9áo de um bom daba-
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curi é de tres dias. Acabada a festa, os que receberam o da· 
bacuri acompanham os que vieram dá-lo até o porto, ou a urna 
certa distancia, se a viagem é por terra, e aí feitas as despedi
das, cada um volta a sua casa . 1:: o que tenho visto e observado 
mais de urna vez nas Íninhas viagens ao U aupés, tendo assistido 
e tomado parte em dabacuri de todas as espécies e até ern da
bacuri dado em nossa honra, isto é, do meu companheiro de 
jornada no Uaupés, Max. K. Roberto~ e minha." 

Mário Ypiranga Monteiro escreveu para uma revista italia
na excelente estudo sobre o dabacuri. Gra~as a csse pesquisador 
é possível reconstituir-se, em linhas· seguras e amplas, o quadro 
mais documental de todos os aspectos desse costume, com os 
SeUS personagens (iacanga: chef e; sumuaras: ajudantes; paial!'Un · 
chefe dos visitantes; timiari: destinado a morrer, naquele ano, 
por haver caído ao dan~ar;) com os instrumentos que estimulan1 
os cantos e as dan~as (iapi~rutus: flautas longas; mauaco: con
junto de tres instrumentos, grande, médio e pequeno; com a 
marie: conjunto de cantos ou antológia; com as bebidas caxiri: 
bebida fermentada; com as iguarias mujica: peixe cozido e re
duzido a fragmentos, sem as espinhas, a servir para engrossar o 
caldo de mistura com a tapioca, a farinha-d'água, conforme a 
defini~ao . de Alfredo da Mata; ·quiinhapira: cozido de ca~a ou 
peixe com bastante pimenta; beijus: bolos delgados, de forma 
redonda, feítos de mandioca." (Lam. 12 Fig 1 I) 

Mário Ypiranga Monteiro fixa, nesse trabalho, um aspecto, 
ao mesmo tempo burlesco e dramático : o caribarinári, dan~a 
frenética, de homens e mulheres, movendo-se num círculo, ao 
ritmo dos passos marcados no chao, as letras em língua geral 
dos cantos do n2arie, a melodía dos iapUrllllfS C do 11lallOCO. 

A apresenta~áo da en1bauba ou anibaiua, no fim da festa, 
é outro aspecto típico do dabacuri descrito pelo autor. 

Luís da Camara Cascudo, em seu Dicionário do Folclor~ 
Brasileiro ( 1954), transcrevendo, como nós, a descri~ao do da
bacuri feita por Stradelli,_ reconheceu que a mesma, em todos 
os seus elementos, deve corresponder a tradi~ao que, infeliz
mente, fomos encontrar em fragmentos, deformada pela inter
pola~io de outras cerimonias, outras etiquetas e outras dan~a:; 
e cantos entre a gente do alto rio Negro e ~eus afluentes. Mas 
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entendeu que a tradi9ao do dabacuri, instituída por JURUPARI, 
se apaga "lentamente pela dificuldade de alimentac;áo". 

Ora, nao é essa, propriamente, a causa príncipal de vir ra
reando, dia a dia, o espetáculo que esse costume, com seus 
cantos, dan9as, músicas, comidas e bebidas, oferecia a aprecia
<;ao dos visitantes. Porque, em verdade, tem resultado da acul
turac;áo das popula9oes indígenas do rio Negro, dos seus mes
tic;os e mesmo dos seus civilizados. A fragmenta9áo das comu
nidades indígenas, em sítios ou mesmo em aldeias, de pequeno 
número de indivíduos, bem como a perda de habilidades de arte
saos (especializados ~m tecer balaios, aturás, tipitis, peneiras, 
esteiras, etc.) concorreram para diminuic;áo da produ9áo de se
melhantes objetos. 

Acreditan1os que, outrora, quando existiam numerosas tri
bos no Vale do Rio Negro, os dabacuris nao eram influenciados · 
por dificuldades .de ordem económica, dada a organizac;áo social 
das mesmas, da qual · dependiam a produ9áo e a coleta dos ge
neros, o exercício da cac;a e da pesca, para alilnento dos indi
víduos que as compunham. 

Na estória de Etom a exatidáo <leste conceito está nitida
mente expressa. Também, ao tempo das atividades do fabrico 
de borracha nos seringais, castanhais e pia9abais - antes da crise 
do principal produto das suas matas (a borracha) - os daba
.curis se notabilizavam pela fartura de comidas e bebidas regio
nais, pela variedade de dan9as, de cantos e de músicas. 

O dabacuri, evidentemente, estava interligado ao mutirum. 
puxirun1 ou ajuri - esses aspectos de ajuda mútua, de impor
táncia social indiscutível. 

Herbert Baldus, por isso, descrevendo o apatxiru, dos índios 
Tapirapé, ben1 a ressalta, sobretudo ao tratar-se de trabalhos 
agrícolas. 

Nessas estranhas cerimónias registramos as suas rela<;oes 
co1n os ritos-de-passagem, na imposi9ao do nome, em movimen
tos votivos, mas como registra Robert H. Lowie, "com precau
~ao, ainda mesmo, quando as regras sejam mais de ordem social 
do que religiosa". 

PoÁCARE: Ou Mucura-Poácare: É um dos personagens, sem dúvida, 
mais importantes do lendário indígena do alto Rio Negro, pois, 
da sua uniáo com a mo9a Inhambll' ou Poromina, nasceu Poro-
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mina Minare ou Poronominare - herói de tantas fa9anhas e aven
turas, ora tragicómicas, ora romantico-obscenas. 

Poácar~ era da tribo Baré - com raros representantes, já 
hoje, no rio Negro - cujas estórias foram narradas por Maxi
miliano J. Roberto a Brandáo de Amorim e a Ermanno Stradelli. 

A margen1 direita de rio Negro, entre o sítio de Tem~duaí 
e o Jurubaxi (e dentro <;lesse rio), muito antes de Tapurucuara 
ou Santa Isabel, encontramos vários indivíduos Baré, desconfia-
dos e esquivos. · 

Mas Meillet & Cohen, referindo-se a esse povo, infor
mam: " ... os Baré, senhores do rio Negro na primeira n1etade 
do último século, atualmente acantonados sobre o seu curso su
perior, o baixo Cassiquiare e seus afluentes, principalmente o 
Pasimoni." 

Os descimentes, ainda nÓ período colonial, e a sua explora-
9ao nos seringais, castanhais e piac;abais, posteriormente, terian1 
reduzido a grande tribo Bar.é aqueles indivíduos. 

A História registra que os Baré se estendiam até as vizi
nhan9as da Barra, hoje Mariaus, capital do Estado do Amazonas. 

MucuRA-POÁCARE: Assim era chamado, tambémJ esse pcrsonagem 
da mitología indígena, que, na estória aqui narrada, se casou 
com a lnhambu. · . · 

Na sua Lista Remissiva dos Ma1níferos do Brasil, G. da 
Cunha Vieira, do Departamento de Zoología da Se9áo de Agri
cultura do Estado de Sao Paulo, dedica um valioso estudo aos 
marsupiais: mucuras.. gambás, sarigües, sarués, cassacos, · chi
chicas, raposas, apontando-lhes a área geográfica de dis.tribui9ao. 

Os índios Macu, do alto Uraricuera, referindo-se ~ mucura
chichica, dizem: "Este rato é o que come o nosso beiju." (Ver 
Poácare, Mucura, Mucura··Chichica). 

BACACO: També1n conhecida pela denomina9áo de bacácu, essa ave 
é, segundo Alfredo da Mata, um contingídeo; sua determina9áo 
científica é Xipholena ' punicea - Pallas. Seu habitat é o no 
Negro. 

E isso é confirmado por Stradelli, que lhe dá outra deter-
1ninac;ao ·_ Xipholena ponipadura - ajuntando: "É um lindo 
pássaro, do ta1nanho de um grande bem-te-vi azul-celeste, fina-
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mente manchado de preto, com o colo, o peito e o vent~e de um 
esplendido róseo pompadour." 

Rodolfo García nao lhe faz nenhuma referencia, em seu 
trabalho sobre nomes de aves em língua tupi. 

Mas Emílio Goeldi, citado por Von Ihering, esclarece que 

0 bacaco ou uacácu é um Anambé. "Pertence ao genero Xi
pho!ena, caracterizado pelas longas penas coberteiras das asas. 
X . /amellipennis da Amazonia inferior é de cor mais escura, com 
brilho purpúreo e asas e cauda branca; X . punicea do Alto Ama
zonas, é de colorido semelhante, porém muito mais brilhante, d·~ 
bclíssima cor purpúrea intensa e que a torna digna de ser re
gistrada entre os mais belos representantes da família, que aliás 
prima pela formosura de suas cores vivas". 

Brandao de Amorim, em Unanaetá Ypyrungaua, nos fata 
do bacaco, havendo escrito sobre ele o seguinte : "Este passari
nho é conhecido . vulgarmente por · cuiuí, nome tirado de urna 
parte do seu canto. Encontra-se em todos os lugares, tanto na3 
matas como nos povoados, e chamam-lhe também feiticeiro, en
cantado e adivinhador. Como é pequenino e castanho, escon
de-se facilmente no arvoredo, só se lhe ouvindo o canto.. As 
vezes, como ferido de um ataque súbito,· cai a prumo do ramo 
em que se pousa, dizendo cuiuí, cuiuí, cuiuí! numa voz de la
menta~ao que come~a forte, acabando por esmorecer. 

"Quando está para tocar em terra, cala-se, abre as asas, 
suspende o vóo, remonta ao ramo e rompe entáo no anúncio de 
alguma coisa que assim preludiada é sempre de mau agouro. 

"Quando, por isso, ele o faz em árvore próxima a casa onde 
há doente e salta a dizer, bem alto e claro, - resupyre teáuera!, 
is to é, carrega o def unto, é logo perseguido e grande por~io d~ 
invectivas e pragas desabam sobre ele, se, daí desalojado, vai 
pousar-sc na própria cumeeira da casa e continua a dizcr que 
carreguein o def unto. 

"En1 compensa~ao é reccbido com alegria quando avisa da 
vi nda de alguém, dizendo: iké rupi kuri uri! - é mesmo certo, 
há de vir! 

"Para a gente saber qu~m é, pergunta : ~ f .. . ? Se é f .. . 
vai-te embora que eu já sei. Se ele se cala e vai-se embora é a 
pessoa que se disse anunciada; em caso contráño pergunta-se 
de cada vez, se é esta ou aqueta, até que ele diga qual é. Daí 
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o sermos realmente recebidos muitas vczcs com o anúncio de 
que o passarinho já havia dado aviso de nossa visita. 

"Contam que, além do nheengatu, como vimos, ele fata 
manau e baré; nao tertho encontrado até hoje urna só, dcntr·~ 
tantas na~óes de língua diferente, que nao lhc traduza as frases 
e por ele nao guarde a mesn1a supersti~ao". 

lJ ANANA: Brundáo de Amorim dessa gente indígena diz: "Os Uana
na, que pareccm ter precedido os Tária ou Tariano na ocupa¡;áo 
do caiari, com eles se confederaram depois de urna porfiada Juta 
em que se empenharam por via dos· Arara, achando-sc hojc cs
treitamente ligados pelo cruzamcnto que entre eles se torna d ,:: 
rigor." 

Obcdeciam as leis de Jurupari (Haltsankeré) e acredita~ain 
ent duas entidades supremas: UANSKEN (genio bom, criador de 
tudo) e UANSTENEN (geni~ ~au). 

Tinham concep~ees da morte e da alma, enterrando os scu<; 
mortos em cemitérios diferentes, de · acordo con1 a posi~ao de 
cada um. 

Meittet & Cohen, na divisáo que fazem da família Tucan:J 
(Betoya, de Brinton) situa os Uanana no grupo oriental, apon
tando..os "sobre o alto Caiari, Uaupés e seus afluentes ... 

TunRA: O narrador da lcnda, no lugar onde este vocábulo aparece, 
pronunciou tibira; nao creio, entretanto, que se trate de tibiro, 
nomc dado também a um peixe do Rio Grande do Norte. 

Mas, aqui, na lenda, trata-se de urna ave, cuja descri~ao, po: 
nós ignorada, talvez seja a de um psitacídeo - o tiriba. 

Tratar-se-á, realmente, da mesma ave? 

f NHAMnu : Por d iversas vezes ouvimos caboclos amazoncnses que 
davam a essa ave a denon1ina~áo de nhambu e inhambu; se · 
gundo Rodolfo G arcía, porém, sua verdade ira etimología é a 
scgui nte: "y demonstrat ivo ( = o que, aq u ele que) + anz 
eni = pé, e bur = emergir: o que emerge cm pé, a prumo; 0 :.1 

de y - a1n = a que se levanta + ba estrondado ( C f. Batista 
Caetano: 3. 173) ; ou ainda de y - nltanzbú = o que corre sur
dinóo, ou emergindo, ou o que levanta o vóo rumorcjando (Cf. 
Tcodoro Sampaio: 24, 130) . Alt. /namu, lnham bu, Enambu, 
N hambu, Nambu - N. Geral". 
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A distribuic;ao geográfica dessa ave fica entre a Amazonia, 
as Guianas, a Argentina e o Paraguai. 

Ihering diz dos inhambus o seguinte: "As 14 espécies brasi
leiras deste genero representam um tipo homogeneo quanto ao 
feitio, variando apenas de tamanho e um tanto no colorido. 
Algumas espécies sao de cor uniforme, o u tras tem abundantes 
desenhos de linhas escuras no dorso e sobre as asas. A cauda, 
ou falta ou é representada por penas tao curtas, que as cobertei
ras a escondem. Os dois sexos quase que nao se diferenciam. Sao 
aves que vivem no chao, alimentando-se de frutos e sementes; 
voam pouco. Os ovos sao lisos e lustrosos, de cor verde-azulada 
ou branco-cho~olate . Conquanto, pelas suas dimensóes menores, 
estas aves proporcionam ao cacrador tanta carne como os mu
tuns e os jacus, a cac;a aos inhambus é das mais apreciadas." 

Rodolfo Garcia enumera as espécies seguintes: inhambu
anlzanga, inhambu-carapé, inhambú-xintam, inhambu-xoror6, 

_ inhambu-guaru, inambuí, inambu-pixuna, inambu-quiá, inambu- , 
peua-i. 

E Ihering, além desses, enumera: "inambu-coá, (o mesmo 
que ina1nbu sujo), inambu-relógio, inambu-saracuíra ( ou J. 
anhanga), inambu-toro ( ou l. guaru)." 

O inambu-relógio é que desperta o seringueiro e o viajante, 
na Amazonia, sendo para aquele, muitas vezes, a primeira cac;a 
que encontra n~s suas "estradas", as primeiras horas da manha, 
abatendo-a por isso, sem nenhuma compaixao. 

,. O Inhambu aparece no lendário aqui divulgado como 
mulher de Poácare ou Mucura-Poácare, tendo diversas varian
tes, que registramos, difíceis de definii;áo. 

iACRUARU: t um lacert íleo, de grande porte, da família Tjidae, 
segundo lhering. 

Alfredo da Mata diz que "é das espécies Tupinambis te
guixin e T. nigro-punctatus, compridos até 2 metros, cauda in
clusive, tendo o segundo grandes manchas pretas . Boa cac;a. 
Frugívoros, insectívoros e carnívoros". 

No Pará (Marajó e outras ilhas) existe, segundo Emílio 
Goeldi, o T. nigro-punctatus. Lagarto, teiú, sao denomina~óes 
do mesmo animal. 

340 

BICHOS-DE-CASCO: É a denominac;ao vulgar, que abrange a genera· 
lidade de quelonios terrestres e aquáticos da Amazonia. 

A tartaruga-verdadeira da Amazonia, o jabuti-carumbé, o 
cabec;udo, o muc;uá, .o aperema, o matá-matá sao "bichos-de
casco". 

PACOVA: Segundo Chermont ·de Miranda, era o nome indígena da 
banana. Pacoval está ~a toponímia marajoara e assinala urna 
área do lago Arari, de grande importancia outrora para os ar
queólogos e etnógrafos. 

Na contracosta da mesma ilha, há o Paco val de F ora, um 
magnífico ponto .de referencia, para os que, vindo do mar, pro
curam montar o tormentoso Cabo Maguari, num angulo da baía 
de Marajó. · 

Socó: Rodolfo Garcia ensin~ .. que a etimologia tupi deste vocábulo 
é a seguint~: ró = ir + co = batendo, secando ou manquejan
do: bate va1 ou batendo vai (Cf. Batista Caetano: 3,165); ou de 
r;oo = bicho, có = manter, apoiar ou arrimar: bicho que se 
arrima, ave que se apóia em um pé. 

Os socós sao da família Ardeidae .• 
Ihering, a respeito do socó, escreve: "Compreende várias 

espécies de aves da família Ardeídae, semelhante as Garc;as, porém 
de pescocro grosso e plumagem fundamental amarelo-ferrugínea, 
ornada -de fitas e listróes de cor bruna, que as torna ·malhadas, 
Os socós preferem movimentar-se a noite, passando o dia mais 
retraídos e escondidos entre a folhagem." 

Alfredo da Mata diz dos socós: "Grupo de ardeídeos de 
bico serrado na ponta e pesco90 com pénas, assim o socó-boi 
Tigrisoma lineatum. Bodd., de cabe9a ferrugínea e parte supe .. 
rior do corpo preta, finamente listrado em amarelo, parte infe
rior cinzento-azulado listrado de amarelo no peito." 

E o mesmo autor ainda enumera os diferentes socó-i, socó
miri ou socozinho. 

Teodoro Sampaio esclarece, a sua maneira, que ~oo-co quer 
dizer: bicho que se mantém sobre urna perna só. 

QuATIS: Também sao chamados Coatís e Cuatis, esses animais que 
pertencem a família Prociconidae e ao ge1,1ero N asúa. Seus há-
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bitos arborícolas lhes dáo extraordinária mobilidade e suas ca
racterísticas principais sáo cauda longa e pontiag~da. 

Alfredo da Mata afirma que o vocábulo coati vem do tupi 
aquá ponta e ti nariz, isto é, nariz pontudo e cuá cintura, ti ou 
tiln nariz. pela posi~áo de dormir "com o nariz junto a. cintura". 

E. E. G. Boulenger salienta que o cuati é "ghiot~o· di miele'', 
como os verdadeiros ursos. Como estes, anda inteiramente sobre 
a planta dos pés. 

~ do zoólogo John H. Kaufmann a monografia, de grande 
interesse para o conhecimento da biolcgia desse procionídeo, in· 
titulada Ecology ami social behavior o/ the Coatl Nasua nasua 
on Barro Colorado lsland Panama (University California Press
Berkeley and Los Angeles, 1962). 

A respeito desse comportamento do Quati escreve ele: 
"Clilnbing - The basic patterns of either walking as galloping 
are used in climbing, depending on the character of the stem 
being climbed. The coati's feet are plantigrade and armed 
with strong claws on each of the five toes. The claws on the 
hind feet are sharpes and more strongly curved than fhose on the 
front feet, and are more important in climbing, particularly in 
vertical descents. "1 

Com referencia a essa descida vertical é bem ilustrativa a 
cena, desenrolada entre Tandav-u - o Grande Malvado -
e Anhanga-Piá, na IV Parte desta obra, quando o segundo per• 
sonagem propóe ao primeiro que, imitando os quatis, d~ de 
cabe~a para baixo, a fim de poder abate·lo a um golpe de ~te. 

E, com refer~ncia ao emprego do os priapls desse mamífe· 
ro como afrodisíaco de grande eficiencia, consulte-se o verbete 
UANARI, no glossário que se segue a referida 11 Parte., e a nota 
intitulada Um Brinquedo Indígena na 1 Parte. 

Segundo Ihering as dimensóes <leste animal sao as seguin · 
tes: "Comprimento do corpo 70 cm e da cauda 55 cm. A cor 
geral é cinzento-amarelada, mais claro nos lados e um tanto 
ruiva na barriga. Na cara destacamos duas riscas brancacentas 

1 "As formas básicas, tanto de caminhar como de galopar, sáo usadas 
no subir, dependendo da natureza do tronco a ser escalado. Os pés dos 
coatis sao plantígrados e dotados de garra em cada um dos cinco 
dedos. As garras dos pés traseiros sio afiadas e mais f ortemente curvas 
que as dos pés dianteiros, e sao mais importantes no ato de subir, e 
particularmente na descida vertical." 
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e algumas n1anchas arredondadas ao redor dos olhos; as orelhas 
tem margem amarelada; o focinho e os pés sao prctos. 

"Característicos sáo os 7 ou 8 anéis claros, alternando com 
outros, pretos, ao longo de toda a cauda. Mas há n1uita varia
~ao neste colorido, conforme a idade e, talvez, de acordo com 
a regiáo em que vivem,, de maneira que havcrá subespécics a 
distinguir. Os ca~adores distinguem o Quati11wndéu dos Quatis 
de vara, mas aquele nao é senao o macho vclho da mesma cspé· 
cie, que vive desgarrado da vara. Reunidos em número de -1 O 
a 20, percorrem a mata de dia, em geral trepados nas árvores, 
em procura de alimento, que consiste tanto em pássaros, ovos, 
insetos, como em frutas; também fossam o húmus a procura de 
vermes e larvas; de quando em quando invadem o milharal, 
causando· grandes estragos". . 

S animal muito inteligente e valente. 
Na lenda que aqui divulgamos, o narrador indígena ressal

.tou que os quatis tem a peculiaridade de descer das .árvores 
mantendo a cabe~a para baixo, sem perder o equilíbrio. 

Indios e civilizados, da Amazonia, acreditam que o chá ou 
as infusóes em álcool da raspa-da verga 6ssea do quati é um no
tável afrodisíaco, mas, se usado em excesso, leva quem os toma a 
morte, vítima de incombatível priapismo. (Ver "Um brinquedo in
dígena" - Nota da 1 Parte.) 

QuATIPURu : E um roedor da família Sciuridae. Alfredo da Mata 
diz a respeito o seguinte: "Mamífero pequeno e bonito, roedor 
(Rodentia) , de pelo dorsal com as extremidades vermelho vivo 
e felpuda cauda, elegante e sempre paralela no dorso." 

E o mesmo autor que cita quatro espécies: "Sciurus aes
tuans, S. pyrrhonatus Wgn. S. irrosatus, Gray e S. peruanus, 
Allen. Sao buli~osos, endiabrados." 

Ihering concorre para o conhecimento dos quatipurus com 
estas informa~óes: "Caracteriza-os a cauda longa, peluda. mais 
comprida que o corpo. Sao essencialmente arborícolas e, muito 
ágeis e espertos, sobem ou descem pelos troncos das árvores. t! 

pulam de um galho a outro com a mesma f acilidade como "os 
Sagüis. E gra~as as unhas agu<;adas que se fixam nos paus 
roli~os." 

E, mais adiante, o mesmo autor escreve: "As amas, na 
Amazonia, o invocara para que se fa~a dormir as crian~as, pois 
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ele é o n1ais dorminhoco de todos os quadrúpedes da fauna 
an1azonica (José Veríssimo, Cenas da Vida Aniazonica) e tam
bém Baena cita a frase das nüies: "Acutipuru, empresta-me o 
teu sono para a minha crian~a também dormir." 

Barbosa Rodrigues recolheu em Parintins - e nao entre 
os Parintintim, como erradamente escreveu Ilhering - a cantiga 
de embalar ou cantiga de macuru ( Macuru, urna espécie de 
ber~o, suspenso dos caibros das barracas indígenas na Amazonia), 
que diz: "Acutipurú re puru. ne ré pocéi cuá taira cupé inti u 
quire putare ré puru uquir ara1na." A tradu,<;ao desta cantiga 
tupi é: "Acutipuru tu me emprestas o teu sono para este filho 
que nao quer dormir." 

P. L. Dechartre recolheu a versao seguinte:- "Acutipuru ipa 
rú nerupecé cimitanga-miri uquere marama." 

Recolhemos entre os Parintintim de Tres Casas, no río Ma
deira, Estado do Amazonas, a cren9a de que o Acutipuru está 
ir1cumbido de levar· a alma dos mortos para o céu. E fomos en
contrar no Alto Rio Negro a mesma cren9a. 

O naturalista Joao Moogen, em sua obra Os Roedores do 
Brasil, ( ed. do Instituto Nacional do Livro) se estendeu longa 
e competentemente sobre a família Sciuridae (acuti-puru, coati
puru-a~u, caxinguelé). 

"As formas brasileiras dos sciurídeos sao exclusivamente 
arborícolas, encontrando-se em regióes cobertas de matas e aco
modando-se nos cerrados e caatingas, mesmo nos carrascos e 
grameais. O maior número de generas e formas encentra-se na 
Amazonia, onde se podem observar, desde os minúsculos qua
tipuruzinhos (Sciurillus) até os enormes quatipurua9us do médio 
e alto Amazonas (Sciurus). As matas litoraneas, que vem do 
Pará a Alagoas, sao habitadas por urna espécie pequena, dife
renciada em subespécie encontradi9a nos Est~dos mais meridio·· 
nais - o caxingucle (Sciurus ingrami) , que faz intromissóe:; 
até o centro de Minas Gerais e de Sao Paulo para o sul, se es
tendendo por todas as matas. 

"Em Mato Grosso conhecem-se formas gigantes e pequenas, 
aquelas mais no norte do Estado e o mesmo se dará igualmente 
em Goiás, cuja fauna é tao . mal conher.ida". 

Moogen enumerou, entre outros, os quatipurus seguintes: 
quatipuruzinho Sciurillus pusillus glaucinus Thomas, do genero 
Sciurillus. "J:: o menor da nossa fauna", esclarece, "vivendo na 

344 

reg1ao Amazónica, (desde a Guiana), no Tapajós, Sao Manuel 
e baixo rio Madeira; o quatipuruzinho bigodeiro Microsciurus 
manarius Thomas, do baixo río Negro ao alto Juruá; o qua
tipuru de cauda amarela Sciurus gi/vigularis gilvigularis Wagner, 
das terras baixas dá Amazonia, desde os limites com as 
Guianas até o alto Tapajós, estencl.endo-se pelos Estados do 
Pará, Amazonas, norte de Mato Gr03so, exceto, no Estado do 
Pará, a margem direita do río Amazonas; o quatipuru de cauda 
esbranqui9ada Sciurus gilvugularis paraensis Goeldi, da margem 
sul do rio Amazonas do rio Xingu até o litoral, alcan9ando . , 
a parte norte do Maranháo; qua.tipurua<;u Sciurus igniventris 
igniventris Wagner, do alto rio Orinoco até Colombia, para 
oeste; alcam;a o alto río Negro, Bra~il; o quatipurua9u Sciurus 
igniventris fulminatus Thomas, do baixo río Negro, Amaz~nas; 
o quatipuru de cabe<;a escura Sciurus igniventris ma~han:nsis 
Jvloogen, da regiáo entre o rio Negro e o Amazonas, mclu1ndo 
·0 baixo Japuá; o quatipuru vermelho Sciurus pyrrhonotus 
pyrrhonotus Wagner, no vale do rio Madeira e seus afluentes 
Roosevelt, Castanho, Aripuana." · 

O quadro que Moogen organizou, para dar as mensura9~es 
dos tipos ou médias nas diversas formas do genero Sciurus in-· 
clui 21 representantes desses mamíferos placentados. . 

Vale a pena chamar-sé a aten9áo para a diferen9a da grafia 
do nome dos ciurídeos, aqui citados pelos · diferentes autores a 
que recorremos. Nós adotamos, porém, a grafía constante do Pe
c¡ueno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa ( 1 O~ edi9ao). 

UACARr: É um macaco do rio Negro, Amazonas, fácil de ser do
mesticado. Alfredo da Mata diz que sua denomina9ao científica 
é Caca jo melanocephalus. "Ou entao o macaco Branchyurus 
calvus, Goeldi, do rio Juruá. Eládio Lin1a, en1 Mamíferos d~z 
Amazónia, fala, entretanto, do Cacafoo calvus S. Geoffroy, atn
buindo-lhes áreas zoogeográficas diversas das de Alfredo da 
Mata. 

ARANHA-TAPIR: Tan1bém é chamada Aranha-Anta, mas nenhuma 
descri~ao científica lhe conhecemos". 

PAu: Chama-se, na Amazonia, geralmente, a qualquer indivíduo ve
getal, simplesmente pau. 
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RAIA: Mesmo entre pessoas de nível cultural elevado é mais comum 
ouvir-se arraia, quando se referem a um peixe marinho e flu· 
vial que Ihering diz constituir, com os tubaróes, a subclasse dos 
Seláquios. 

A carne da raia é considerada reimosa, isto é, nociva a saú
de, mas tem os seus apreciadores, tanto assim que Ihering notou: 
"Como os tubaróes, tem (as raias) o esqueleto cartilaginoso e a 
sua carne é, as vezes, como a daqueles, vendida a pre~o inferior 
no mercado. Contudo alguns gastrónomos afirmam que a carne 
das grandes expansóes laterais, (abas) das nadadeiras, é ótima, 
e por is to, na Inglaterra, a pesca das raias é remuneradora." 

Na Amazonia há raias de considerável tamanho, consti
tuindo sério perigo para quem se banha nas águas de seus rios 
e lagos de fundo aluvional e mesmo pedregoso, como o rio Maú, 
no Território Federal de Roraima. 

J:: cren~a, na Amazonia e noutras regióes do Brasil, que as 
· raias, periodicamente, perdem sangue, como se tivessem fun~áo 

fisiológica identica a da mulher. 

SACAIBÓIA: Alfredo da Mata diz que a cobra cipó - cu jo nome in
dígena se estende por toda a Amaz0nia - é um "réptil ofídio 
di>s generos Philodrius e Herpetrodyas. Comprido, delgado, agí
limo e sem pe~onha". 

QunNHAPIRA: É um prato indígena - um cozido de peixe ou de 
ca~a - no qual predominam as pimentas, dispostas ao fundo da 
panela ou de permeio com peda~os ou nacos de carne. Nos rios 
Negro, Uaupés e seus afluentes, esse prato é diariamente consu
mido, ( sendo os viajantes recebidos, hospitaleiramente pela dona 
da casa) seguindo-se-lhe frutos silvestres e bebidas fermentadas. 
Com peda~os de beijus se pescam os nacos de carne, de c~a ou 
de peixe, de mistura com as pimentas. 

De quií ou kií pimenta; pirá peixe, é formado o vocábulo 
que o designa. 

Stradelli escreveu a respeito desse prato - que comemos 
inúmeras vezes, em nossas viagens pelos rios Negro, Uaupés, Pa
pori e Tiquié - o seguinte: "Kinha·pira - Molho feito de 
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caldo muito reduzido de carne ou peixe com pimenta de maana 
qualidade. e o molho que se encontra em todas. as malocas e 
casas indígenas, é conservado ao lume numa panelinha de barro, 
e nas malocas as mulheres, tanto no alto rio Negro como no 
Orinoco e nos afluentes de ambos, o vem oferccer ao hóspede 
conjuntamente com beij~s e carne ou peixe moqueado. Queima 
que é um inferno e nunca me pude acostumar a ele. Como. 
porém, do que oferecem é necessário comer desde que é o modo 
de mostrar-se agradecido a recep<;áo e confiante, e o Dio comer 
é tido como ato de desconfian~a, senáo de franca hostilidade, 
tanto mais quando, em geral, os donos da casa comem também 
junto com os hóspedes, eu fingía mergulhar meu peda~o de co
mida no maldito molho, mas guardava·me bem de o fazer real
mente, embora a comida se ja insossa por falta de sal." · 

Discordamos, em grande parte, de Stradelli, quando assim 
define a quiinhapira e se· estende sobre a ardencia excess!vª, da 
mesma, porque sempre vimos, nas pequenas panelas dos 1nd1ge
nas peixinhos inteiros (pirá-1niris, em certa época), fragmen
tos' e nacos de carne de ca~a ou de peixes ma~ores moqueados, 
sob copioso caldo, de permeio com pimentas de várias es~ies, 
predominando, quando era peiX.e, a pimenta murupi ou .. p1ment~ 
cumari e, quando era ca~a, a pamenta malagueta ou qu11nha-au1. 

Os peda~os de beiju, a que acima nos referimos, serviam, ao 
mesmo tempo, de colher ou de garfo, quando os .mergulhávamos 
na panela posta diante de nós, acomodados no uapicasana (banco 
típico, talhado num peda~o inteiric;o de madeira) ou no tupé, 
de uso, principalmente, no rio Negro, Estado do Amaz.ona_s. 
Com as sucessivas ondas de "descimentos" dos indios, do no 
Negro e seus afluentes, para os centros de atividade ru~al ~ 
entáo Província do Grao Pará (que se compunha dos tcmtónos 
do Amazonas, Pará e Maranhao) esse prato regional, mais do 
alto rio Negro do que do baixo Amazonas, teria sido lev~ 
até as ilhas, a Marajó, principalmente, da embocadura do r10 

Amazonas. 
o vocábulo Quiinhapira nao é encontrado em Chermont. de 

Miranda, para documentar o que afirmamos, mas o romanc~sta: 
Dalcídio Jurandir, em Tres casas e um rio, escre~e canhap1ra, 
esclarecendo que, para os marajoaras, é "um coz1do de carne 
f eito no caldo dos frutos da palmeira tucumá" · 
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Admitimos que, em Marajó, assim se apresente esse prato, 
mas, por outro lado, sabemos que o vocábulo se compóe de quii 
pimenta e pirá peixe, sendo aplicado as comidas em que predo
minam os peixes. 

No entanto~ a pratos preparados com carne de ca9a, -
quadrúpedes ?U aves - também chamam Quiinhapira, porque 
neles entram pimentas em grande quantidade. 

CuAMATÁ: :f: o nome próprio ou apelido, talvez exclusivo, do filho 
de Poácare e da mo9a Inhambu, filha do velho Jacruaru. 

Seria; sem dúvida, o primeiro nome de Poronominare ou de 
Poromina Minare, herói-de-cultura ·da tribo Baré, cuja · vida atri
bulada, com aventuras romanticas e burlescas, nos foi revelada, 
primeiro, por Antonio Brandao de Amorim e, em seguida, por 
E. Stradelli. _ 

¡. Durante nossas viagens pelo rio Negro e seus afluentes, 
da importancia do Uaupés, recolhemos, contudo, variantes, com
plementos e episódios da vida do herói, narrados, em nheengatu 
ou em portugue~, pe_los guias e remadores que nos acompanha
vam. Nenhum narrador, porém, interpelado por nós, soube 
explicar o significado desse nome. E tampouco porque o herói 
ganha~a, posteriormente, o segundo nome, como JURUPARI teve, 
também, o de IZI e o de Kowaí. 

Crian9a ainda seria ele chamado Cuamatá ou Cumatá 
' nome de "urna casta larga de peneiras", segundo Stradelli, pre-

sente que lhe teria sido dado num dabacuri, como é d~ uso entre 
os indígenas. Ou entáo, esse nome lhe teria cabido durante a 
realiza~áo de urna 1nucera? Mu cera, de acordo com a defini~áo 
de Stradelli, quer dizer: "Feito o nome, dado o nome. A de 
dar o nome é urna das bonitas cerimonias indígenas, a que tenho 
assistido mais de urna vez. A imposi9ao do nome se efetua 
quando o menino, que deve recebe-lo, já come9a a falar e já 
anda por si, entre dois ou tres anos de idade. No día aprazado 
os vizinhos se reúnem ·todos desde a madrugada, logo depois do 
banho matinal, na casa dos país. O pajé, o pai do menino e o 
mais velho dos parentes, que tomaram banho mais cedo estao 

. ' desde antes do levantar do sol, fechados num compartimento es-
pecial, preparado ad-hoc, na extremidade oposta a entrada. Cada 
um tem na máo urna cuia de carajuru da lua e, no chao, no meio 
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dos tres, está fincado o cigarro cerimonial. Os que chegam se 
assentam em bancos dispostos de forma a deixar no centro, entre 
a porta da frente e a dos fundos, urna passagem livre e desimpe
dida. As mulheres váo para a cozinha. Os tres que estao fe
chados no qbartozinho, depois de ter cada um enchidas as bo
chechas de fuma9a, logo , ao nascer do sol assopram por cima das 
cuias de carajuru em todas as dire9óes, invocando pelos seu~ 

nomes as máes das coisas que vivem no céu, nas águas, nas 
matas e sobre a terra, para virem prestar aten9áo ao nome, que 
o menino vai receber, para protege-lo e acompanhá-lo na vida, 
como protegeram e acompanharam os pais e os avós dele, que 

, nunca faltaram com o que é devido as máes das coisas. A litania 
nao é curta e levam horas na invoca9ao feita em voz alta, mas 
sem acompanhamento por parte dos assistentes, que sentadqs nos 
bancos, nas redes, em terra, como podem, enchem a casa e 
bebem caxiri, que é servido largamente pelas mulheres que estao 
·na cozinha e somente vem -.para este servi90. Quando o sol chega 
a pino, isto é, ao meio-dia, os oficiantes, que ficaram fumando 
e bebendo calados desde que acabou a primeira invoca9ao, re
come9am outra vez. A terceira invoca9ao come9a urnas duas · 
horas antes de deitar-se o sol; mas entáo já nao se acham na 
casa somente os homens, mas também todas as mulheres e todas 
as crian9as, e todos repetem em altas vozes o nome de cada 
máe das coisas que os tres velhos invocam. A crian9a, que 
deve receber o nome, é deixada a brincar a vontade no meio 
do quarto com os outros meninos, se os há, e quando está para 
desaparecer o último raio do sol o pajé, que com o pai do me
nino e parente mais velho saiu do quartinho onde ficou o día 
inteiro, o pega nos bra9os e, apresentando-o ao sol, de modo 
a faze-Io receber os últimos raios, diz o nome, e este entao é 
repetido por todos em altas vozes. O nome que o menino rece
be é muitas vezes o nome que já trouxe algum dos avós ou 
algum outro nome de que, no momento, se agradem, e isto 
especialmente se se trata de filho de chef e. Muitas vezes, toda
vía, o nome do menino é escolhido e lhe é dado em aten9áo ao 
objeto que estava pegando no momento em que o pajé o pegou 
para apresentá-lo ªº sol, ªº gesto que fez~ a palavra que disse,, 
porque entáo é como se o próprio sol lhe desse o nome. Isso, 
pois, explica como, em muitos casos, quando se procura a signi-
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fica~o dos nomes indígenas, se tem a surpresa de encontrar a 
signific~o a mais disparatada e, muitas vezes, merda disso, 
merda daquilo . ., 

Max Schmidt, estudando a escolha do nome e a declara
~io da puberdade (in Sobre o Direito dos Se/vagens Tropicais 
da América do Sul, divulgado no Brasil pela Diretoria do Mu
seu Nacional) escreveu: "O menino recebe nome logo depois 
do nascimento, o qual é a mais das vezes de um parente (entre 
os Bacairis nio pode ser o do pai) . De ordinário é o pai que 
escolhe o nome, mas para essa f un9io sao chamados também 
outros parentes, como o avo, ou ainda o Pajé. 

"O nome assim recebido nio é permanente, pois mudam-no 
por ocasiio da emancipa9io, do casamento ou da execu9io de 
um feito heróico, ou quando se dá a troca de nomes entre de
terminadas pessoas, com o que se estabelece entre elas rela9óes 
especiais e íntimas, urna espécie de confraria eletiva". 

Urna cerimortia mais imponente, também com a mesma fi
nalidade, foi observada por Curt Nimuendaju, entre os Apa
pokuva-guarani, e descrita em sua obra Die Sagen von der 
Erschaf/ung und Vernichtung der Welt als Grundlagen der Re
ligion der Apapokuva-Guarani (Zeitschirift für Ethnologie. XLIV. 
Berlín. 1914.) 

Na parte em que trata da alma e do nome, nessa obra, 
Nimuendaju escreveu: "Quando nasce urna crian9a, poucos dias 
depois reúne-se o bando da maneira mais completa possível e o 
pajé encarregado da cerimonia principia por estabelecer que a 
"alma voltou para entre nós". 

"A alma pode ter vindo do Oriente, onde vive o herói na
cional Nhanderyke'y, ou bem do zenite, onde está a "nossa 
máe", Nandesy, ou do Ocidente, onde está o deus da tempes-
~= Tu-. . 

"Faz tempo que ali estava pronto e para o pajé tod(l a difi
culdade consiste em recebe-la e identificá-la ao chegar a terra. 
Realiza isso favorecido pelo canto, que lhe permite elevar-se até 
esses lugares e perguntar a cada um desses poderes do céu, de 
onde provem a alma e qual é o seu nome. 

"O pajé necessita submeter-se a um esfor90 sobre-humano, 
para chegar a pór-se em contato com o sobrenatural, coisa que 
só acontece durante o extase. Para isso, apenas cai a noite, o 
pajé se póe de pé, canta e come9a a agitar o maracá . A princí-
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pio o secundam apenas a esposa e as filhas, cantando e batendo 
no chao, compassadamente, com a taquara de dan9a. Pouco a 
pouco se reúnem as mulheres com o mesmo propósito e sentam
se em fila, ao longo da . parede, com a cara voltada para o 
Oriente, enquanto que ,os homens se mantem afastados. Assim 
prossegue o canto durante horas. Entretanto o pajé recebe das 
potencias, para quem se dirige o seu canto, faculdades sobrena
turais que transmite ao menino. Faz-se urna idéia que essas fa
culdades tem aspecto corpóreo, de um tecido que os mortais nao 
podem ver, parecerá que o pajé o estivesse recebendo sobre sua 
cabe~a com as mios, para estende-lo em seguida, sobre o me
nino. Faz como se despisse algo do seu· peito e dos seus om
bros para vesti-lo no menino, como ·se se tratasse de urna cami
sa; do seu pr6prio poder mágico cede uma ·parte ao recém
nascido." 

Na biografía que es~~evemos de Curt Nimuendaju, após re
sumirmos o que acima damos na íntegra, assim fixamos esse 
aspecto, sem dúvida bastante ilustrativo dessa cer:im8nia: "De
pois de igual esfor~o, da cerimonia tradicional que se lhe segue, 
em parte adulterada no seu simbolismo e na sua beleza litúrgica 
pelos missionários, foi que Curt Nimuendaju também recebeu 
o seu nome: NIMUENDAJU, que, em língua guarani, segundo o 
seu próprio esclarecimento, quer dizer - o ser que cria ou faz · 
o seu próprio lar. 

Como se ve, esse nome nio foi urna cria980 arbitrária e 
fantasista de alguém que impusesse a si· mesmo um exotismo 
impressionante ou um indianismo aristocrático a maneira dos. 
nossos homcns do Segundo lmpério. 

e que, segundo Curt Nimuendaju, o nome descoberto dessa 
maneira "tem para o guarani um significado superior ao que pode 
ter urna simples combina9áo de sons, que serve para distinguir 
o seu possuidor. O nome, em certo modo, é, a seus olhos, um 
peda~o da aln:ia do seµ possuidor ou, melhor, se identifica com 
a pessoa~ formando \lm todo inseparável". 

E quem lhe deu o nome de Poromina Minare ou de Poro
normnare que muita gente entende ser mais apropriado? 

Sabe-se que, freqüentemente, observadores da estrutura so~ 
cial desta ou daquela tribo, em nosso país, como em outro qual
quer onde ainda existam comunidades indígenas, surpreendem 
a imposi~io sucessiva de nomes nao só a heróis-de-cultura como 
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a indivíduos, no desdobramento de sua existencia e nas diferentes 
fases de suas av~nturas. 

Ernst Cassirer, estudando as rela9óes do mito e da lingua
gem, considera que essa imposi9ao de nomes está ligada a cons
ciencia mítica, que nao ve a personalidade humana como algo 
fixo e imutável, "mas concebe cada fase da vida humana como 
urna nova personalidade, um novo ser; e esta metamorfose é, em 
primeiro lugar, manifesta na mudan9a que o nome suporta. Na 
puberdade o rapaz recebe un1 novo nome, porque, dada a vir
tude do rito mágico, que lhe acompanha a inicia9ao, cessóu de 
existir como rapaz, e renasceu como um homem, a reincarna9ao 
de um dos seus ancestrais. Noutros casos a mudan~a de nome 
algumas vezes serve para proteger o homem contra iminente 
perigo; escapa ·tomando um ser diferente, cuja forma o torna 
irreconhecível." 

Francisco Mangabeira Albernaz, num verdadeiro ensaio, de 
notável estrutura, estudou o "caráter do nome e o poder da 
palavra". 

· Nesse trabalho registrou ele nao só a mutabilidade mas o 
que há de secreto nos nomes e apelidos dos povos primitivos, 
de algumas tribos do Brasil e de outros países, abrangendo todas 
as formas de comportamento dos indígenas, face a imposi9ao 
ritual do nome e face a necessidade de substituí-lo, por pressao 
daquela consciencia mítica salientada por Ernst Cassirer. 

"Para os Bororos", escreve ele, por exemplo, "os nomes 
pessoais sao de extrema importancia . Possuindo embora apelidos 
mutáveis, conservam definitivamente o nome primitivo, que tem 
como secreto ou sagrado, conferido por um anciáo, e conhecido 
exclusivamente pelos membros iniciados do grupo. O nome se
creto nao é proferido se nao nos instantes mais solenes, e, ainda 
assim, em voz muito baixa, num quase suspiro, e depois de se 
tomarem todas as precau9óes para que nao seja ouvido por 
pessoa alheia ao grupo. Julgam que, se um estranho conhecer 
o nome secreto de alguém poderá, empregando a magia, fazer
lhe grande dano". 

Eis aí um procedimento individual, verificável em qualquer 
comunidade que nao seja dos Bororos, pois é a sua mentalidade 
primitiva, é a sua consciencia mítica, enfim, que o dita e o impóe. 
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Nós mesmos, também, observamos - principalmente entre 
os índios Maué e Parintintim - mudan9as de nome próprio e 
de apelido <leste ou daquele indivíduo, consoante fatos ocorridos 
na sua vida ou na de pessoa a que estivesse ligado. E isso, de 
maneira particular, dia~te de estranhos a tribo, ou <liante de um 
fenómeno como o da morte. 

Numa das experiencias de BAÍRA - herói tribal dos índios 
Parintintim, narrada na IV parte desta obra - é a sua velha 
mae quem lhe troca o nome, propositadamente, para despistar o 
pescador ludibriado que o quería matar. 

Reconstituamos a cena, dentro da narrativa que recolhemos: 
"Como o pescador, dias depois,. visse que a ferida nao sara

va, disse: - eu vou matar quem me cortou o cabeto, dessa 
mane ira. 

Saiu e foi a casa de Baíra. 
Lá perguntou a mae~ de Baíra: 

Onde está teu filho? 
- Nao está. Foi apanhar inajá, respondeu-lhe a velha. 
- Como é o nome dele? 
A velha mentiu: 
- Tandav-u." 
Tandav-u era outro herói tribal, companheiro de Baíra, 

perverso e astuto. 
Esse problema do nome próprio, aliado a mutabilidade e 

conteúdo secreto do mesmo, se apresenta ao estudioso com os 
mais variados aspectos. 

Intriga-nos, por isso - embora entre nós existissem alguns 
povos indígenas que ampliavam o seu critério (sic) de hospita
lidade ou outro tipo de imposi~ao social, a ponto de oferecer a 
própria mulher a um amigo ou a um estranho - nao termos 
notícia de que, como urna das características desse critério ou 
dessa generosidade entre o marido e o amigo, o marido e o es
trangeiro, nao houvesse a troca de nomes que Robert W. 
Williamson aponta entre indivíduos de tribos polinésicas, no 
Taiti ou nas ilhas Marquesas, o que seria um dos privilégios 
concedidos a um tayo ou amigo adotado. 

Intriga-nos, também, que o xará (pessoa que tem o mesmo 
nome de batismo que outra, segundo o Pequeno Dicionário Bra
sileiro da Língua Portuguesa) participe de urna relativa simpa-
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tia senao como possuidor das mesmas for9as mágicas, que sao 
atr,ibutos do homem primitivo, ao menos como digno de usar 
nome identico. 

E isso era, de qualquer modo, urna distin9ao, como bem re· 
vela a estrutura do próprio vocábuJo tupi-guarani (Ver Vicente 
Chermont de Miranda e Alfredo da Mata): che nera = meu 
no me. 

Sugerido (por for9a da vincula9ao do primitivo com os 
seus deuses ou totens, ou seus heróis ou os seus antepassados) 
o nome ou apelido cuMATÁ ou CUAMATÁ justificará, decerto, i~
daga~oes mais amplas e profundas do que as desdobradas aqut. 

H. R. Rieder, em Folklore des Peaux Rouges, nos revela 
que entre os Meckwakihag-Wisconsin, o nome poderia ser com
prado "entre os velhos que haviam tido urna vida ~eliz", confor· 
me ·se ve na estória do herói PASSO DE URSO, e pod1a ser recusa
do pelas crian9as a vista de suas manifesta9oes de descontenta
mento ou antipatia. E Paul Radin encontrou entre os Winneba
gos, da América do Norte, um herói mítico Le Fripon Divin, 
ora chamado Vieil Homme, ora Premier Né, ora Wakdjunkaga. 

PIRANHAs: Ao lado dos representantes, fluviais e lacustres, da fauna 
ictiológica do Brasil e dos países que lhe sao vizinhos, avultam 
as piranhas: sanguinárias, fcrocíssimas, pois sao eminentemente 
carnívoras. Sua reputa9áo é aterradora e vastíssima é a área geo
gráfica de sua distribui9ao. 

Todas as piranhas sao, portanto, · indistintamente temidas, 
mesmo quando se trata de urna espécie menos agressiva, como 
a piranha-mapurá ou piranha~mafurá (no rio Madeira, Amazo
nas, é a Serrasalmus denticulatus Cuvier). 

A família Characidae e a subfamília Serrasaltninae perten · 
ccm todas as piranhas do Brasil. Elas sao encontradas nos rios 
dos Estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranháo, 
Goiás, Ceará e Acre, e nos Territórios de Roraima, Amapá e 
Rondó ni a. 

Constituem, nalguns rios e lagos, urna praga terrível, difícil 
de extin9ao. . 

A piranha vermelha ou piranha caju é a mais agress1va e 
voraz, embora tenha menor porte, mas as pretas e as brancas do 
rio Madeira, conquanto de maior porte e mais robustas, nao ata-

354 

cam os pescadores e os viajantes que atravessam as águas onde 
elas fervilham. 

No lago Arari, na llha de Marajó, as piranhas vennelha-; 
entredevoram-se, mordem e mutilam mesmo os pescadores que 
ali se entregam as suas atividades. 

A coragem daquel~s pescadores é posta a prova, tanto du
rante o dia como a noite na chamada pescaria de gancho, isto 
é, quando ( escanchados num caibro de madeira flutuante, ciando 
a água com a mao esquerda e batendo-lhe a superficie com o 
gancho de ferro empunhado pela máo direita) váo tangendo 05 

cardumes de peixes - pescadas, tucunarés, aracus - . na dire
~ao da grande rede que estenderain em lugar propício do lago. 

As piranhas, nessa ocasiao, ora lhes mordem as maos, ora 
lhes mordem os pés, ora os órgáos genitais, se expostos através 
dos cal~oes ou das cal~~s rotas. 

L~ndas terríveis e anedotas picarescas, em todos os centros 
. fluviais de pesca na Amazonia ou de qualquer outra regiáo do 
país, como Mato Grosso, 'tornam as piranhas famosas. Mas foram 
os primeiros viajantes, missionários e naturalistas que para isso 
concorreram com as suas narrativas e descri~oes. 

Na mitologia dos Maquiritari, conforme se ve no verbete 
Uanari e na Nota Um brinquedo indígena, a piranha está ligada 
ao tema da vagina dentada. 

ABIEIRO: ];: urna árvore frutífera, oriunda do Peru, segundo Paul 
Le Cointe, e pertence a família das Sapotáceas. O fruto é co
mestível, variando de forma e tamanho, esférico ou ovóide. A 
colora~áo é predominantemente amarela, com manchas verdes. , 
E chamam-no, também, segundo ainda o autor aqui citado, abiu. 
A classifica~áo científica do abriu é Lucuma caimito, (Ruiz e 
Pavon) Roem e Schultz. 

Na Amazonia, além dessa espécie, há o abiu-grande, Lu
cu1naparaensis Stand e o Abriurana Lucuma lasiocarpa Mart. 
Desta Paul Le Cointe diz que "a classifica~áo é incerta; o nome 

, A • • de abiu-rana pertence a numerosas sapotaceas amazon1cas, prin-
cipalmente do genero Ll:lcuma. 

De alguns abieiros é aproveitado o látex e de outros a ma-. 
deira. O látex é rico em guta. No Museu Comercial, de Belém 
do Pará, que Le Cointc fundou, o látex da abiurana do Purus 
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e do Tapajós foi estudado, tendo-se verificado que a do Purus 
é mais "leiteira". 

ATuRÁ: :E: um cesto. de cipó ·ambé ou imbé, cuja determina~ao cien
tífica é Philodendron imbé Scott, da familia das Aráceas. Dáo
lhe, na Amazonia, em geral, a forma cilíndrica. 

Esmerando-se no tran~ado do aturá, os índios e caboclos 
lhe dáo outras formas e o empregam para transporte de produ
tos das suas ro~as. Stradelli salienta nesse paneiro "as suas ase· 
lhas ou casas, urna ao fundo e duas ao alto, por onde passa a 
tipioa que permite carregá-lo suspenso as costas, seja presa a 
testa como costumam as mulheres, seja presa ao alto do peito, 
como é costume dos homens". 

Urna pedra, coma forma desse tipo de cesto, fica a margem 
esquerda do rio Negro, próximo a Ilha das Flores, Estado do 
Amazonas, e tem a sua tradi~áo e a sua lenda, de estranho 
enredo, que vem narradas nestas obra, a pág. 250. 

Couto de Magalháes, na Lenda da Velha gulosa ( Ceiuci 
Momeuacaua Receuara, as págs. 270 a 279, escreve uaturá, de
finindo-o como "um cesto de talas de canas, cujo uso passou 
para o portugues". 

POROMINA MINARE ou PoRONOMINARE: No verbete a pág. 336, 
já nos referimos a esse herói-de-cultura da gente Baré, cujo ciclo 
de estórias ( a~óes heróicas e burlescas, aventuras fesceninas e 
inconseqüentes) foi revelado, nem sempre pormenorizadamente, 
por Max. Roberto a Brandáo de Amorim e a E. Stradelli, que, 
por sua vez, as divulgaram amplamente. 

Esse é, a nosso ver, o nome definitivo e popular, rico de 
magia e de pletora selvagem, do violador de mulheres, do ludi
briador de homens e de animais. 

Num estudo de sexología indígena ou de sociologia sexual, 
esse personagem desorientaria tanto pela sua agressividade como 
pela sua galantería, astúcia e ingenuidade. Era urna calamidade 
em marcha, como Don Juan ou Lovelace, Casanova ou Barba
azul, nada respeitando, nem á velhice, nem a infancia, tudo se
duzindo, violando, estuprando, prostituindo, matando. 

Razáo, pois, tinham de teme-lo, os homens, as mulheres, as 
plantas, os animais; e de quere-lo e obedece-lo, também. 
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O herói nascera sob o signo da fascina~áo e do domínio 
universal; e sua vida fora antevista por sua mae - a mo~a 
Inhambu. 

Dirigindo-se ao v~lho Cauará ou J acurutu, assim contava 
ela: "Paíca, sonhei por~áo de coisas bonitas, vou contá-las para 
ti. Sonhei que este filho que tenho dentro de mim eu o .tive 
em cima duma serra grande. Corpo dele era transparente, preto 
seu cabelo, veio falando . Quando eu o tive os animais vieram 
para junto dele, alegrá-lo. Anoiteceu, meu filho tinha fome, 
meus peitos estavam secos, ele chorava. Nesse momento um 
bando de beija-flores, com outro bando de borboletas, trouxe
ram mel de flor, deram para ele. 

Ele calou-se logo, seu rosto alegrou-se, os animais o lam
biam de alegria." (Ver: Brandao de Amorim - Lendas em 
Nheengatu e Portugues) Poucos deuses da mitologia indígena 
devem. ter tido um nascimento tao poético, dentro do seu sim
bolismo e da sua natureza· humilde. 

Poromina Minare ou Porominare ou Poronominare, era um 
pansexual, como outro herói indígena Macuncúma; mas sua ín
dole participava, na sua contextura, da índole jogralesca de Till · 
Eulenspiegel e de Peer Gynt, dois heróis da mitología ocidental. 
:E: um grande mentiroso, também, como Malazarte, solícito e 
utilíssimo, conforme foi salientado por Otacílio Alecriin e Luís 
da Camara Cascudo, este em H istórias de Pedro M alazarte 
( 1944) e aquele no estudo que dedicou ao M alazarte . de Gr~a 
Aranha. Camara Cascudo diz que Malazarte "é urna sátira hu
mana, urna estiliza9áo dos processos de aquisi9áo e posse primi
tivas, quando o mais forte foi substituído pelo mais hábil; e o 
proustiano Otacílio Alecrim escreve: "Mito florestal, ele possui, 
realmente, todo o feiti90 da mata, que o gerou, para fantasiar, 
para iludir, para mistificar ... " E atribui-lhe um diabólico afo
rismo metafísico: "Tu te zangas, homem da Verdade? Vem ver 
a Mentira ... " (in Ensaios de Literatura e Filosofia, 1955".) 

JUPARÁ: Também chamado JUPURA, JURUPARÁ ou MACACO DA 

NOITE. :E: encontrado nos · Estados do Pará e Amazonas, denomi
nando-se científicamente Potos fulvus chapadensis J. A. Allen; 
C. da Cunha Vieira, porém, lhe dá o norte de Mato Grosso e o 
de Goiás, também, como seu habitat. 
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Segundo Alfredo da Mata, esse animal pertence a família 
Procyonidae, sendo carnívoro, de hábitos noturnos e urna ca
racterística morfológica importante, confirmada pelo lendário in
dígena: tem a cauda preensil. 

Eládio Lima, porém em sua obra, Mamíferos da A1nazonia, 
lhe dá a denomina9ao de Aotus trivirgatus Humboldt e lhe apon
ta os sinonimos de cara-raiada, mono-tigre, douroucouli, escre
vendo: "Os hábitos sao comuns a todos os congeneres, adian
tando, contudo, Humboldt, que v.i:vem aos pares em verdadeira 
monogamia. As observa9óes desse eminente naturalista, em re
la9áo a esse animal, devem ser submetidas a comprova9ao, pois 
algumas sao mesmo contraditórias. Foram observadas, a pri
meira vez, no Cassiquiare. Espalham-se pelo rio Negro até o So
limóes (Manacapuru,' Thomas) e alto Amazonas (o Museu Goel
di possui um exemplar adquirido em lquitos) . Encontra-se 
também nas G.uianas . ( Guiana Inglesa. Tropical. Research 
Station. Bartica. ) 

Macaco da noite também é chamado o Aotus vociferans 
Spix, e estudado pelo mesmo autor na referida obra, que ainda 
boje estaría inédita se nao fora a liberalidade de Gui.lherme 
Guinle. 

Mais recentemente, o naturalista americano M. Mogniham 
dedicou urna preciosa monografia, a esse animal, intitulada Sorne 
Behavior Patterns of Platyrrine Monkeys - I vol. Night Mon
key - Aotus Trivirgatus - (Smithsqnian Institute. City of 
Washington-October 23. 1964). 

O referido cientista se estende, em períodos de grande in
teresse, acerca do comportamento sexual desse macaco, nos ter
mos, por exemplo do seguinte: "The sexual behavior of adults 
includes olfactory and tactile signals in addition to unritualized 
patterns. and a f ew auditory signals. "2 

É arborícola e notívago, em estado natural; tem vida gre
gária ou tem simples f amília. 

M. Mogniham confirma muitas das observa9óes que Hum
boldt registrou, com rela9ao aos seus hábitos e alimenta9ao, pa
tentes e bem expressivas nas aventuras amorosas de Poromina 
Minare ou Poronominare com a velha máe dos Jaburus, narra
das na 11 Parte desta obra. 

2 "O comportamento sexual dos adultos inclui sinais olfativos e táteis, 
em adi~ao a modos nao ritualísticos e a poucos sinais auditivos." 
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Humboldt, nas suas viagens pelo Orinoco, teve a prioridade 
de observa9óes que lhe foram reconhecidas pelos mestres da 
velha e da nova Sistemática. 

·O Auotus trivirgatus,. capturado e descrito por Humboldt, 
dormia, desde as primeiras horas da manhá, e acordava logo as 
primeiras horas da tarqe, para as suas atividades noturnas, ca
racterísticamente boemias e turbulentas. 

Rodolfo Von lhering, com referencia a esse animal, es
creve: "De fato, só saem do esconderijo a noite, em procura de 
alimento animal e vegetal, ouvindo-se entao seus gritos hu-hu. 
De manhá recolbem-se a f olhagem mais espessa ou escondem-se 
em ocos de pau, onde passam o dia." 

E o mesmo autor acrescenta ao texto acima mais a infor-
ma9ao seguinte: . 

"Na Alemanha, Brehm manteve um desses macaquinhos 
longo tempo em gaiola e assim observou-lhe os hábitos. De dia 

. era tal a sua sonotencia que nada absolutamente o interessava, 
nem animava; a noite, ao~ contrário, mostrava-se lépido e brin
calháo. Pássaros que lhe punham ao alcance, ele· agarrava com 
vivacidade e prontamente lhes sugava o miolo e depois os intes
tinos, apreciando muito menos a carne". 

Na viagem realizada com outros naturalistas, membros da 
Comissao Rondon todos eles, · como Roquette Pinto e F. C. 
Hoehne, Alípio de Miranda Ribeiro encontrou no Estado de 
Mato Grosso esse macaco ali chamado macaco-adufeiro. 

· Assim, em sua Zoologia - Mamíferos - (Anexo n.0 5 da 
Comissáo de Linhas TelegrlÍ/icas Estratégicas de. Mato Grosso 
ao Amazonas, Rio de Janeiro, Maio de 1914), dando-lhe o nom\! 
científico de AOTES, Humboldt - 1811 - (Nictipithecus aucto
rwn, escreve: "O nome provém da voz do animal na sua pe
regrina9ao pelas árvores, que ele esquadrinha ·de alto abaixo, 
emitindo continuamente grunhido especial vagamente compará
vel ao ruído de um adufe: Hu1n, hum, crrrix. Sao estes macacos 
perfeitamente noturnos e só se deslocam depois de noite fechada 
até antes da madrugada. Fazem muito ruído nos seus passeios 
e sao muito ~uriosos, vindo reconhecer de perto os abarraca .. 
mentos dos viandantes. E como nao param de procurar ali
mento, sucede que deixam cair dos lugares por onde passam os . 
peda~os de casca de árvores que eles arrancam na ca~a de inse
tos, donde lhes vem a fama de atirar objetos sobre os viajantes 

359 



no pouso. No Jauru obtive urna femea adulta com um filhote 
já crescido que conservei vivo por algum tempo - isso foi du
rante o mes de novembro." 

Humboldt chamava esse animal Macaco com cauda de ra · 
posa (Singe a queue de renard). 

MucURA, MucuRA-CHICHICA: Ihering, após referir os nomes diverso~ 

que dao a esse animal, escreve : "Todas estas denomina9óes (Sa
rue, Sarigüe ou Sargueia - na Bahía - ) , Timbu ou Cassaco 
(de Pernambuco ao Ceará), Micure - denomina~ao paraguaia, 
todas estas denomina9óes aplicam-se as quatro espécies muito 
semelhantes entre si do gen. Didelphis, os representantes ameri
canos de maior porte da ordem do POL YPRODONTES, subclasse 
Marsupiais. O tipo mais geralmente conhecido dos marsupiais 
é o Canguru australiano. (Este, porém, representa urna ordem 
estranha a nossa fauna, dos Diprotodontes, herbívoros, com den· 
ti9ao reduzida . ) ·Os gambás sao, como já dissemos, mamíferos 
aplacentários, por nao serem os ernbrióes alimentados pela pla-

. centa e marsupiais por ter a femea urna bolsa marsupial; esta, 
porém, atrofiou-se nas espécies menores (Cuícas e Jupatis) , de 
modo que, para sua caracteriza9áo zoológica, é preciso recorrer 
aos dados fornecidos pela dentic;áo: os marsupiais tem 18 dentes 
incisivos, 1 O superiores e 8 inferiores, ao passo que os outros 
mamíferos tem no máximo 12 ( em ambos os maxilares). 

"Dentro da bolsa marsupial acham-se as tetas, as quais se 
agarrarn os 1 O ou 18 filhotes recém-nascidos e onde os embrióes, 
larvas de pouco mais de um centímetro de comprirnento, cres
cern e se desenvolvem até poderem suportar as condic;óes variá
veis do meio exterior. Ainda assin1, depois de bern mais cres
cidos, os filhotes, em caso de perigo recolhem-se .a bolsa e é in
teressante observar como alguns, mais curiosos, vern espiar a 
janela, querendo ver o que se passa aqui fora. 

"As quatro espécies brasileiras pouco diferem das outras. 
Seu porte é o de grandes gatos, com 70 a 90 cm de compri
mento, cabendo metade a cauda, que é preensil, com urna parte 
terminal nua e escamosa. O pelo compóe-se de cerdas longas, 
pretas e brancas, mescladas, e entre elas há uma· lanugem mais 
curta e clara. A espécie de mais vasta distribui9áo, do norte 
do Rio Grande do Sul a Amazónia, é Didelphis aurita. A espé
cie do Rio Grande do Sul Didelphis paraguayensis tem a ca-
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be~a e o pesco90 brancos, com tres listras escuras na cara; D. 
marsupialis, da Amazonia, é de cor amarelada; D. albiventris 
do Brasil Central é semelhante a espécie rio-grandense, porém 
menor e tem orelhas maiores". 

Von Ihering se ·estende sobre os hábitos de alimenta~ao 
dos gambás ou mucuras, (frutos e animais, vermes e larvas, 
etc.) sobre o cheiro desagradável das suas glandulas, hábitos 
sanguinários, pois "matam pelo prazer de derramar sangue e 
quase só com este saciam a fome, quando o podem. Repletos, 
positivamente embriagados, deixam-se ficar no galinheiro e é 
natural que, entáo, se matero, nao só com prazer, como com 
toda a facilidade, a cacetadas". · 

Referindo-se ao Opossum norte-americano, cuja carne era 
tao apreciada pelo e}(-presidente e gourmand Taft, Ihering mos
tra que,. retirando-se as glandulas fétidas dos gambás, a carne 
deles "é tenra e saborosa como a de galinha" e tem-se o prato 
·em muita estima. . ~ 

Que o gambá use de esperteza, fingindo-se de morto, é fato 
confirmado pelo lendário indígena, o que vai aqui referido na 
lenda que descreve a luta entre a Mucura-Poácare e a Mucura
Chichica, as págs. 225 e 232 desta obra e da que o próprio . 
Ihering narra em seu Dicionário de Animais do Brasil. 

A denomina9áo científica ·da Mucura-Chichica é Metechi
rops opossum opossum Linnaeus. 

Numa relac;áo de material zoológico coletado pelo Dr. 1\le
xandre Rodrigues Ferreira, lemos Mucura xixi. 

FoDÓRI: É um pássaro, segündo nos informam alguns índios do 
Rio Negro, mas nós nunca tivemos · oportunidade de ve-lo. 
Também nao conhecemos nenhuma descric;ao do mesmo. 

UANARI: Trata-se, a nosso ver, do mesmo personagem que, com 
o nome de UANADI e GUANARI, aparece na mitologia dos índios 
Maquiritare do alto rio Ventuari, no Território Federal do Ama-

. zonas, República de Venezuela. • · 
Episódios de uma coleta feíta por Marc Civrieux, em 1960. 

definem esse deus ou herói-tribal daqueles índios, com um ramo 
.importante, qual o dos Deukwhuana, na estória "Como Uanadi · 
contrajo matrimonio com Kawishawa y como esta trató de burlar 
sus propósitos amorosos, sus infidelidades." 

361 



\ 

Estudando 0 AMOAHASÓ dos índios Dewkwhuana ( ou De
cuana ou Dekuana, como grafa John Gillin, in T~e Tribe~ of 

h G na Vol 3 do Handbook of South A1nerican lndzans-t e uya , · . ·-
Washington, 1948) Helmut Fuchs robusteceu nossa op1n1ao, 
levando-nos a analisar as ·aventuras do UANARI ou GUANARI, do 
mito que aparece a pág. 268 desta obra, e as de UANADI, da 
coleta de Civrieux. 

Na cita~ao que Helmut Fuchs faz de Civrieux apare~e 
Guanari, num fragmento precioso, esclarec~dor do tema das vir
tudes afrodisíacas do os priapris do Quatt Nasua phaeoce~h?la 
peculiares a todos os quatis da Mitologia indígena da ~mazom~: 
"Guanari reunió a todos los indios y a todos los animales, pi
diendo que alguien perseyera a la hermosa J?abaschawa: El 
único que se atrevió fue el mono, pero los can bes .le comieron 
el prepucio, y habiendo quedado tan feamen~e mutilado con ~l 
glande al descubierto, el mono desde aque!, d1a no pudo cohabi · 
tar con las indias. Otro animal tuvo tamb1en el valor de poseer 
a Dabaschawa; este fue el Lapa (Cunculus paca), pero t~vo tan 
mala suerte que se 'e clavó una estilla y desde entonces tiene en 
todo el centro del miembro un hueso." • 

Helmut Fuchs - in Der amoahasó der De~kwhu~na (~a· 
kiritare) und seine Bedeutung, levando em cons~dera~ao as v1~
tudes do os priapris dos personagens do mundo animal que possu1-
ram a formosa Dabaschawa - os aponta como positivos e nega
tivos, consoante a opiniao dos indígenas e dos seus descenden
tes - os caboclos do Vale Amazónico. 

BACADA: A urna palmeira -· a Oenocarpus distichus Mar~. - da? 
esse nome os habitantes da Amazonia, nao nos tendo sido poss1· 
vel apurar a sua etimología. 

E é dos seus frutos que fazem, como de outra palmeira, o 
a~aí ou a~aizeiro, um excelente vinho, menos oleaginoso e menos 
saboroso realmente, que o fornecido pela Euterpe oleracea ' . . 
Mart., embora também seja de grande valor nutritivo. 

Paul Le Cointe informa que da polpa do fruto da bacaba 
se extrai um azeite "amarelo claro, de bom gosto (9 a lOo/o do 

· fruto inteiro) que pode ser usado na alimenta<;áo como suce
daneo inferior do azeite-doce". 

o vinho de bacaba é bebido, como o do a~aizeiro, com fa-
rinha e a~úcar, ou puro, simplesmente. 
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CANDIRU: Desconhecemos a etimología deste vocábulo, nada ha
vendo encontrado, a respeito, nas obras dos tupinólogos, que 
nos sao acessíveis, e nas dos ictiologistas e etnógrafos que per
correram, em estudos, o rio Amazonas e os seus afluentes, da 
importancia do Tocantins-Araguaia, Tapajós, Madeira, Purus e 
Negro. 

Trata-se de um peixinho cujas dimensóes variam entre_ 25, 
40, 70 e 80 mm, encontrando-se ali exemplares de 40 mm com 
4 mm de diametro. 

Esse representante singular da.fauna ictiológica da Amazonia, 
de outras regióes do Brasil e de alguns países da América do 
Sul, como as piraíbas e as piranhas, . f oi incorporado ao lendário 
e ao anedotário populares, em episódios mais trágicos do que 

A • com1cos. 
Mas, porque o conteúdo do mito, segundo Ortega y Gasset, 

· é a realidade, vale a pena .. dedicar-se um verbete a um ser aquá
tico de tao inquietadora e aterrori~ante fama. 

Dizem-no sedento de sangue, como as piranhas e os morce
gos, e escatófago insaciável; como os bacus e certas espécies de 
.besouros; o que, porém, o torna temível para a gente ribeirinha, 
nesta ou naquela paragem daqueles rios, é a particularidade de 
introduzir-se na uretra, anus ou vagina de banhistas e de pesca
dores inadvertidos de sua periculosidade. 

Naturalistas, de reputa~ao conhecida - tal, entre nós, Alípio 
de Miranda Ribeiro, Paulo de Miranda Ribeiro, Rodolpho Von 
lhering e Agenor Couto de Magalhaes - nos ensinam minúcias 
da sua morfologia e nos apontam a sua posi~ao, tanto na velha 
como na nova Sistemática. 

Pertence a farnília Trichomiteridae ou Pygidiidae, já tendo 
sido devidamente estudados os generos Vandellia e Stegophilus. 

E. um siluróide, com acículos ou espinhos na placa oper
cular e interopercular, segundo, por exemplo, a palavra do Dr. 
George Sprague Myers, da Stanford University, na Califórnia. 

A distribui~ao geográfica dos representantes dessa estranha 
família, a que nos estamos referindo neste verbete, se estende 
dos rios da Patagonia aos da Amazonia Brasileira e dos países 
que lhe sao limítrofes. 

Com a analogia de parasitar outras espécies, como o can
diru o faz, em águas do Mojigua~u, no ~tado de Sao Paulo. 
Rodolpho Von lhering foi encontrar urna espécie de peixe - o 
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Pseudostegophilus scarificator - denunciando-lhe a particular 
predilec;ao pelo Dourado, peixe que mereceu um estudo, a con
tento dos Drs. Otto Schubart e Manuel Batista de Moraes, res
pecti~amente da Estac;ao Experimental de Biologia e ~iscicu.lt~r_a, 
em Pirac;ununga, no Estado, de Sao Paulo, e da extinta Div1~ao 
de Cac;a e Pesca, do Ministério da Agricultura, no Rio de J~neiro. 

Das características e hábitos do candiru as que ma1s nos 
impressionam sao: o tamanho ~e algu~s exemplares do genero 

. Pygidiidae, tendo "a grossura-@ :um fosforo", o que 1.hes per
mite insinuarem-se pela abertura- . .-urogenital dos banh1stas,. na 
opiniáo de Myers & Ihering; a sua agressividade, no que emp~
relham com as piranhas; a sua predilec;ao pelo sangue dos an1-
mais e pelo sangue humano, pois até, segundo Agenor Couto 
de Magalhaes, "oferece sério perigo as mulheres, quando entram 
n'água menstruadas e desprotegidas de tangas; os cardumes con
sideráveis de candirus, chamados pelo sangue, alvoroc;am-se, e, 
ordinariamente, insinuam-se pela mucosa adentro'' . 

Essa periculosidade é acrescida, para a movimentac;ao do 
candiru, pela viscosidade própria do meio líquido, e pelo fato 
de revestir-se-lhe o corpo de abundante e escorregadio muco. 
facilitando a penetrac;ao pela uretra, anus e vagina. 

Há menos de urna década, numa de nossas viagens pelo 
Marañón acima rumo ao grande Lago Rimachi, lago alimentado ' ; 

pelo rio Pastaza, nos limites do Peru com o Equador, nos nos 
encontramos na iminencia de um naufrágio, sem esperanc;a de 
salvamento. 

Viajávamos a noite, daquela feita, em. lancha do Departa
mento de Pesqueira y Caza de la Dirección de Asuntos Orien
tales del Ministerio de · Agricultura, da· República do Pcru, em 
companhia de um dos seus biologistas - o Dr. Ezaguii're. 

Ora, já acima da embocadura do Huallaga, fornas enca
lhar na orla de urna praia estendida entre as duas margens do 
Marañón, ficando a lancha ali fortemente adernada. 

Senda pequena a profundidade das águas a b~mbo,rdo, en
tretanto, a tripulac;ao da lancha, com o Dr. Ezaguirre a frente, 
se lanc;ou ao río, para cravar um paraf uso na hélice e enterrar 
na praia urna pesada ancora, de modo a permitir que, alando-se 
um longo e espesso cabo, se manobrasse para safar a mao a 
lancha ou, pelo menos, nos permitir alcanc;ar a praia, em sua 
parte mais elevada. 
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Mal, porém, o Dr. Ezaguirre saltou n'água logo lhe ou
vimos um grito e, a seguir tivemos de ajudá-lo a retomar ~ 
embarca~ao, Um candiru, ali chamado vulgarmente canero, 
através de um rasga~ da cal~a do nosso companheiro de viagem, 
lhe abocanhara urna das coxas, abrindo urna ferida que san
grava abundantemente. · · 

Tratava-se, evidentemente, como verificamos pelo aspecto 
da f erida, de urna investida de candiru, desgarrado de um car
dume que nao tardou a mostrar-se a superficie d'água, atraído 
pelo sangue. 

Dias depois, em águas do ·Pastaza, tivemos a oportuni
dade de pescar um exemplar de canero ou candiru, com mais 
de 80 mm de comprimento. · 

Quanto aos hábitos de escatófago nós verificamos, no Lago 
Pirauara, nutrido pelas águas do rio Purus, no Estado do Ama-

. zonas, que pequenos candirus enxameavam em redor de por
c;óes do excremento do peixe-boi, devorando vermes ( áscaris) e 
bicorando filamentos de plantas aquáticas de que se nutre aque
Ie sirenio. 

Com rela~ao a fantasiosa notícia de que o candiru, saindo 
d'água, suba pelo jato de urina de alguém que o lance do alto 
de um barranco ou do rebordo de urna embarca~áo, negamos 
qualquer possibilidade de verificar-se. 

Admitimos, porém, que isso acontecerá, sem dúvida, se 
um indivíduo urinar dentro d'água, pois que o meato e a uretra se 
dilatam no ato da mic~ao. 

A denti~ao dos candirus, que examinamos em Parintins, 
no Estado do Amazonas, tem as características descritas por 
Myers: numa boca circular tinham os dentes muito pequenos, 
"menos especializados", sem dúvida que os de outro grupo a 
respeito dos quais escreveu: "Há outro grupo caracterizado 
pela vida parasitária. No pré-maxilar e na mandíbula, possuem 
duas séries de dentes em gancho de que se servem para perforar 
a pele, sugando o sangue." 

Banhistas daquela !=idade e aguadeiros se, no lusco-fusco 
da tarde ou da ·madrugada, entram as águas das margens do 
rio Amazonas, sao feridos pela denti~ao dos candirus do pri
meiro grupo citado, que· lhes abre nas pernas ou nos pés feridas 
circulares, pequenas mas profundas. 
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Imagine-se, diante do exposto, a que perigo nao se aven
turaria o "Grande Devasso" Poromina Minare, se, antes de ter 
coito com a velha, porém ainda bonita, Máe dos J aburus, nao 
lhe houvesse retirado da concha os candirus ali ocultos. 

O biologista peruano Jorge E. Sanchez R., Chef e da Di
visao de Investigac;áo Pesqueira, do Ministério da Agricultura, 
em Lima, num trabalho sobre animais perigosos das águas ama
zónicas, inclui o canero ou candiru. 

É a Paulo de Miranda Ribeiro, um dos mais categorizados 
cientistas do ~.1useu Nacional do Rio de Janeiro (como a Alípio 
de Miranda Ribeiro) que devemos a descric;ao de novas espé
cies de Pygidiidae, das águas interiores do Brasil, entre eles o 
Pygidium Florens, procedente do río Paquequer, no Estado do 
Rio de Janeiro, e coligido pelo herpetólogo Antenor Leitáo de 
Carvalho, seu colega, do Museu Nacional. 

Com essa contribui9ao de Paulo de Miranda Ribeiro SI! 

acresceu, naturalmente, o número de generos de Pygidiidae, que 
Myers afirmara ser quinze. 

Conhecemos na Amazonia, além do Vandellia Cirrhosa, o 
candiru-i e o cavalo. 

ANANÁS: Da famllia das Bromeliáceas, o ananás é conhecido pela 
denominac;ao científica de Ananás sativus Schult. Sua reputac;ao 
como sobremesa é imensa, dentro e fora de nossas terras, para 
o civilizado e para o índio. Sir Walter Raleigh foi quem deno
minou o ananás "príncipe das frutas tropicais". 

Os ananases do Tiquié e do Papori sao de tamanho incomum, 
aparecendo e1n quase todas as ro~as dos indígenas desses afluen
tes do Uaupés. 

Em sua recente obra Made in A/rica - apreciável conjunto 
de reminiscencias de livros e observa9oes africanas - Luís da 
Camara Cascudo emite vários conceitos sobre esse fruto tro
pical: "Por toda a África do Atlantico, fndico, Mar Vermelho 
e Mediterraneo, conhece-se o abacaxi. Perdao. Conhece-se ao 
ananás. Ananás é o nome que se derrama por todas as línguas 
africanas e essa é a fruta cujo sumo escorrega por todas as 
gargantas." 

E, com autoridade de historiador, adianta mais: "Esse 
nomc abacaxi é mais ou menos recente no vocabulário usual 
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do Brasil. Até mesmo o século XIX pertencia ao ananás a una
nimidade de louvores." 

E podemos acrescentar: o ananás de duas regioes, tao 
opostas da Amazonia Brasileira, enchem de assombro e excitam 
a gula dos viajantes: o ananás do Rio Negro, no Estado do 
Amazonas, e o do Cruzeiro do Sul no Estado do Acre. Sa·J 
de tarnanho, peso e sabor impressionantes. · 

. Os índios do Rio Negro, partindo um ananás em quatro 
longos peda9os, ao invés de rodelas, costumam ralá-lo com 
ca~ca e tudo, incorporando-lhe ássim a parte carnosa 'a um 
m1ngau de farinha de tapioca, posto a cozer em panela de 
barro e a qu~ associam rnel silvestre. . . e, já, agora, a9úcar, 
quando é possível obte-lo. 

. Esse mingau é mais nutritivo que o de ac;aí ou de bacaba, 
· po1s a parte carnosa do fruto nao sofre senao urna ligeira fer
vur.a. Ao . anan~s os ~n~ios do Uaupés chamam será e nanáyua, 
sendo este vocabulo ultimo registrado por Stradelli no seu Voca
bulário Nheengatu-Portugues. 

~creditamos que, originariamente, os índios o bebessem 
· a~soc1ando-l~e apenas mel silvestre, mas, col tempo, a civiliza
c;ao lhes ens1nou a associar-lhe· ac;úcar. 

Nes,tes últimos anos os cientistas encontraram noutra espécie 
de ananas - a Bromélia ananás - urna enzima proteolítica e 
cha~ararn ao seu extrato puro Bromelina, tendo inúmeras apli
ca9?~s, entre elas, atenuar a dor, combater as inflama9óes e 
auxihar a a9áo dos antibióticos. 

MARACAJÁ: É ~m mamífero carnívoro da Amazonia que, dado o 
valor comercial de sua pele, principalmente nos Estados Unidos 
donde.ª moda feminina o e~tá reclamando, já tem contados 0~ 
seus d1as como tantos outros mamíferos daquela regiao. 

Sua cac;a e sua exporta9áo nao sao devidamente fiscalizadas 
ali c~mo noutr~s regióes, da América Tropical e Subtropical, d~ 
manetra que nao tardara. o seu desaparecimento dos bosques e 
~loresta~ sul-america11.as, onde, no dizer de E. G. Boulenger, 
suas vivas cores e desenhos complicados se harmonizam com · 

aquela orgia de cores e de formas do meio em que vivero." 
~- d~ Cunha Vieira diz que a classificac;áo do maracajá 

mounsco e Fe/is (Herpailurus) yaguarondi unicolor Trail. 
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TAMANDUÁ: - No estudo do naturalista do Museu Nacional, C. 
de Paula Couto As Sucessivas Faunas de Mamíferos Terrestres 
no Continente Americano lemos: "Atualmente os desdentados 
sao representados na América do Sul, pelos tamanduás ou mir
mecofagídeos (Myrmecophaga), tamanduá-bandeira, tamanduá
a9u ou tamanduá-cavalo, tamanduá-colete ou jaleco, e Cyclopes 
ou tamanduá, de tamanho diminuto, o primeiro terrícola, o se
gundo terrícola e arborícola e o terceiro arborícola." 

A denomina9ao científica do tamanduá-bandeira é Myr
mecophaga tridactyla tridactyla L., encontrando-se, segundo C. da 
Cunha Vieira, nas regióes tropicais e subtropicais da América do 
Sul, do leste da Colombia até o norte da Argentina ( Salt.a, Missio
nes) e norte do Rio Grande do Sul - Serra dos Taipés. 

Sobre os hábitos alimentares desse mirmecofagídeo o Dr. 
J. Candido de Melo Carvalho escreveu urna tese na qual de
monstrou que, embora coma f ormigas de out ros gcneros, nao 
come as saúvas, mas as recusa e delas f oge, preferindo os 
cupins Syntermes dirus Burmeister. As formigas do genero Atta 
F abricius nao constituem, segundo o naturalista aqui citado, 
"alimento predileto dos tamanduás." 

As conclusóes a que chegou o Dr. J. Candido de Meto 
Carvalho resultaram de observa9oes diretas, do comportamento 
dos tamanduás em cativeiro e em liberdade, e do estudo do 
conteúdo gástrico desses animais. 

Com as poderosas unhas despeda9a os ninhos de cupins 
(os tipicuins ou tapicuins, como os denominam no Território 
Federal de Roraima) e vai catando insetos aquí e acolá ren- · 
teando a boca no chao. Com a sua língua de 30 a 40 cm, 
conforme a descri~áo de Von lhering, nem sempre acontece que, 
introduzindo-a num formigueiro, assim que a sente carregada, 
"recolhe-a, rapidamente, saboreia quem a mordía e a enfia de 
novo para dentro do ninho, em busca de alimento." 

Os índios Macu, do río Negro, para experimentar a a~ao 
letal do curare, utilizando a sarabatana, contra o tamanduá, 
atiram as flechinhas ( curabis), cuja extremidade inferior untaram 
com curare ou niimá, como os Tucano o denominam. 

E é cren~a, generalizada, em toda a Amazonia, que o Ta
manduá-i Cyclops didactylus codajazensis Lonberg, e outros re
presentantes do genero conhecem artes mágicas, libertando-se 
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do interior de um baú, fechado a cha ve, ou de urna gaiola. 
A pele é muito apreciada e há quem lhe use as unhas, en

castoadas em ouro, como amuleto ou fetiche. 
Fizeram do Tamanduá um símbolo da trai9ao, atribuindo

lhe sentimentos mais próprios do homem do que de um animal 
tao lento, embora gracioso, na sua marcha por cerrados e 
campos. 

Os índios Xiriana, do alto Uraricuera, nos revelaram que, 
quando chove, o Tamandu~ é encontrado muitas vezes no mato 

. caminhando de pé, sobre as pata~ traseiras, resguardando a ca
be9a com a cauda, como urna velha civilizada o faria com a 
pr6pria saia. 

TuRURI: Segundo Paul Le Cointe ·e Alfredo da Mata, "o líber de 
. certas Sterculiáceas é usado pelos índios como vestuário, substi

tuindo também a estopá ~ no calafeto das embarcac;óes." Más
caras de danc;as dos índios Tucuna, do Solimoes, e dos índios 
Cubéua, do Uaupés e do l9ana, sao feitas de tururí. Sobre a 
superficie pintam, com substancias vegetais, principalmente, fi
guras antropomorfas ou símbolos relacionados com as cerimo
nias religiosas ou profa nas típicas dos seus clas e dos seus 
to te ns. 

P1RÁ-MIRIM: Periodicamente, pelo rio Negro acima e seus afluentes, 
sobem cardumes compactos de peixinhos ornamentais, na maior 
parte, ou de alevinos de peixes, comuns as águas da sua hacia, 
das suas cabeceiras, lagos e igarapés. Atrás deles seguem peixes 
carnívoros, - os chamados peixes de pele ou de couro - ren
teando as margens e os meandros procurados por aqueles, num 
movimento natural de defesa. 

Os habitantes ribeirinhos, conhecedores desse fenómeno 
biológico, utilizando peneiras, pu9ás de malhas estreitas, lan
duás e mesmo simples panos de saco de serapilheira, pescam 
considerável quantidade de pirá-mirim, comendo-os, preferen~ 

temente, em poquecas, com pimenta fresca, tucupi ou pasta de 
arubé (Ver os verbetes correspondentes a estes vocábulos.) 

A quiinhapira feita com pirá-mirim é excelente. 
A habilidade e o conceito que ele tem do tempo, nessas 

ocasióes, leva o índio, frente a marcha incessante dos Cqrdumes, 
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a utilizar um aparelho de pesca, o caiá ou euá, de cerca de dois 
palmos de comprimento por meio de largura, que é urna redu9ao 
admirável do grande caiá ou euá. 

• O grande caiá ou euá é um aparelho primitivo de pesca 
- do tipo que alguns pavos pescadores da África (em Stanley
ville, no Congo Belga), utilizam também - de enormes pro
por~óes. 

Fazem-no de troncos de árvores (vejam-se fotos 1 e 2, pág 13, 
1, dando-se-lhe um estrado de talas de bambu e urna esteira de 
arumá ou de outro cipó resistente, de cinco a dez metros de 
comprimento por um a um e meio metro de largura. Esse apa
relho é colocado, preferentemente, nos canais das cacboeiras e 
corredeiras, capturando-se por meio dele vultosos exemplares de 
peixes, até do porte da piraíba. (Lam. 13 Figs. 1 e 2 1) 

O pequeno caiá ou euá, utilizado na pesca do pirá-mirim, é 
colocado rente a margem do rio ou igarapé, entre pedras, por 
onde escorre um fio d'água que os peixinhos aproveitam, de 
preferencia. 

Com a aparencia de um simples brinquedo, a pequena ar
n1adilha nos denunciou, ou melhor, caracterizou urna das múl
tiplas, incontáveis formas de a~ao material, de trabalho físico do 
índio daquela regiao amazónica. 

Sua intimidade com a natureza que o cerca e sua inteligen
cia objetiva, a servi~o de . impressionante capacidade de observa
~ao, ali estavam, expressas naquela miniatura de caiá ou euá. 

Puc;Á: Ermanno Stradelli e Vicente Chermont de Miranda escre
vem pusá, pussá, mas Alfredo da Mata e~creve pu9á e Teodo
ro Sampaio escreve pyfá. 

Alfredo da Mata diz tratar-se de urna "rede de fios grossos 
de tucum, ligados fortemente entre si a formar gra~des e pe: 
quenas malh; s." E para esse autor o vocábulo pufa ou py9a 

provém do tupi. 
Stradelli é, porém, mais extenso e preciso, ensinando que 

pusá é urna rede de pescar, mas acrescentando outras informa-
9óes que transcrevemos: "A rede que tenho .encontrado usad~ 
no alto Uaupés, além de ser diferente, pelo f10 empregado, d1-
fere pela malha. Nas pcquenas redes, de que se servem para 
pescar nos po~os em tempo de seca, a malha é solta e forma-
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da pela simples tor~ao do fio, tor~ao que apresenta suficiente 
resistencia para impedir a saída do peixe. Nas maiores as malhas 
sao feitas por meio de nós, mas estes sao simples. O fio, pelo 
contrário, em todas elas é muito torcido e frouxo, e isto, dizem, 
para impedir que as malhas sejam facilmente cortadas pelos 
dentes das piranhas." 

MATAPI : Sao assim denominados, em tupi, os covos de pescar, ·de 
forma cónica, que Alfredo da Mata descreve como sendo feítos 
"de talas de palmeira inajá ou paxiubinha, para recolher o 
pescado. Também colocam-no em· certos trechos do leito dos 
igarapés, e ali entao, - ladeada a boca do matapi por duas 
cercas de talas -, para facilitar a entrada de peixes, onde per
maneceráo . ,, E o mesmo autor adita: "Instrumento de 
pesca cilindro-cónico ( nassa) fabricado de talas, com urna tampa 
na extremidade mais fina por onde é o peixe retirado, e na 
outra a boca de maior dlmensao a permitir a sua entrada." E 
Stradelli escreve : ".e: armadilha que costuma ser posta nos iga
rapés com a boca virada para a correnteza. O peixe que vem 
subindo entra nela, independente de qualquer espécie de isca, 
exatamente porque, querendo vencer a correnteza, encontre fa 
cilidade a subida do funil." 

O mesmo autor registra que matapi é um pequeno peix·.! 
geófago, da família Siluridae. 

CUNAMBI: Também chamada Conabi, na Amazónia, há urna plan
ta ictiotóxica, utilizada por índios e civilizados para tinguijar, 
isto é, embebedar o peixe, matá-lo mesmo, para capturá-lo. 

Tanto o Conabi Clibadium surinamense L., da família das 
Compostas, como o Conabi Phyllantus conami Aubl., Muen. 
Arg. - Conami brasiliensis Aubl., e o Conami Braillieria aspera 
Aubl., da família Euforbiaceae sao apontados por Paul Le Cointe 
para matar peixes. 

Com os galhos, cascas e folhas - macerados no momento 
- os índios, os caboclos e os civilizados, da Amazonia, tingui
jam as águas das cabeceiras dos rios e lagos, as enseadas dos 
igarapés e as suas clareiras, pondo os peixes em pleno estado de 
narcose. Daí a facilidade de capturá-los ou matá-los como 
acima dissemos. 
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Outros vegetais ictiotóxicos sao também utilizados para o 
mesmo fim pela gente da Amazonia: os timbós, por exemplo, 
abundantemente enumerados por Le Cointe. 

Dos timbós é extraída, como se sabe, a rotenona - um 
inseticida de grande eficiencia. Alguns peixes resistem mais do 
que os outros a a9ao da rotenona, como já experimentamos, 
em Manaus e Belém, com exemplares de diferentes espécies; es
tudos, porém, feítos em laboratórios da Guatemala, Peru e 
mesmo no Nordeste do Brasil (Comissao de Piscicultura) de
finiram a resistencia peculiar a cada espécie da fauna ictioló
gica d'água doce. 

A estrutura histológica da bexiga natatória, ou melhor, 
a estrutura do aparelho respiratório dos peixes deve influir, ne
cessariamente, nessa resistencia. 

O gold-fish, em provas de laboratório por exemplo, supe
rou os demais peixes ali postos em experimenta9ao. 

Va~ a pena transcrever-se aquí a descri9ao feíta pelo Dr. 
Alfredo da Mata do processo de tinguijar: 

No alto rio Cotingo, Território Federal de Roraima, na 
vizinhan9a da maloca do tuxaua Jones, dentro do curso do iga
rapé que desee da Serra Vei-Tepe ou Ueitepe, assistimos a urna 
tinguijada movimentadíssima. 

Vindos, na véspera, do interior da floresta, que habitam pre
ferentemente, os índios lngaricó carregavam, de maneira típica, 
os seus jamaxis, cheios de peda9os de timbó, coro dois palmos 
e meio de comprimento. 

As mulhe~s, com aturás a cabe9a e jamaxis as costas, 
também, só carregavam frutos e utensílios diversos, porque sao 
proibidas, como nos infor'maram posteriormente, de tocar no 
timbó, para que esse nao perca as virtudes ictiotóxicas naturais 
e as "for9as mágicas" que possuem e sao a garantia do sucesso 
da pesca que realizam. 

O processo de esmagamento e macera9áo desses peda¡;os 
de timbó era identico ao que já nos fora dado ler em Stradelli, 
sendo que, por for9a da torrentosidade do igarapé, como na des
cri9ao desse autor, barraram muitos trechos do mesmo com 
galhos de arbustos das margens, de modo a impedir que a seiva 
do timbó se espalhasse, nao atingindo a sua a9ao os peixe-5 
cobi9ados. 
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Finda a pescaria, as mulheres e crian¡;as, armadas de pu¡;ás, 
com formato de raquetes, entraram pelo igarapé e foram reco
lhendo os peixinhos desprezados pelos homens e jovens, mais 
preocupados com os exemplares de maior porte. 

URUPES: Encontrara-se nos velhos troncos, ainda de pé ou por 
terra, inúmeras espécies desses cogumelos, que, segundo Alfredo 
da Mata, ali fazem o seu ciclo biológico. E acrescenta: '~Do 

guaraní urupe longo (Montoya) . Assim, urupe-nambi fungo 
que se come, e que os índios bem sabiam reconhecer. 

lndios do rio Uaupés nos mostraram alguns desses cogume· 
los, que comem secos, e outros, venenosíssimos, cujas formas 
sao estranhas e impressionantes. 

O urupe também é chamado orelha-de-pau. 
A noite, após um día de chuva na mata amazónica, alguns 

. desses cogumelos, ao longo dos troncos e dos galhos, entre as 
raízes, também, apresentarñ fosforescencia que enche de temores 
e assombra96es os viajantes supersticiosos e o ·próprio indígena. 

Foi, talvez por conhecer, entre outros aspectos desses 
fungos, o da fosforescencia dalgumas espécies, que o sábio Ar
tur Neiva deu a Monteiro Lobato o título do seu primeiro livro 
Vrupes. 

MANDIOCA: É tao grande o número de lendas e tradi96es indí· 
genas, nascidas no seio de várias tribos do Brasil, principalmente 
nas áreas etnográficas da Amazonia, que nos custa crer que as 
diversas espécies de euforbiáceas, do genero Manihot, tivessem .. 
sido importadas da África. 

Martius, referindo-se a lenda de Sumé ou Sao Tomé, liga-a 
a essa importa~ao, mas o fato é que a Mani - personagem 
mítica daquelas tribos, que teria parido, secretamente, um filho 
e o enterrara e o ocultara sob urna vasilha - as tradi~oes e .as 
lendas indígenas atribuem a origem da mandioca comestível, 
do "pao dos trópicos", como a cognominou Theodoro 
Peckolt. 

A circunstancia de Martius e Spix nao terem encontrado a 
mandioca em estado silvestre, foi que os levou a admitir, atra- · 
vés da lenda divulgada por Anchieta e seus companheiros, que 
o Apóstolo Sao Tomé a teria trazido consigo para o Brasil. 

\ 
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E por que nao se admitirá, também, (dado o elemento poé. 
tico contido noutra lenda), que a raiz comestível da mandioca 
"teria nascido do corpo de Mani, morta de amores infelizes", 
segundo nos conta Stradelli e segundo recolhemos, numa versao, 
entre os índios Maué? 

Paul Le Cointe, a respeito da origem da mandioca, Manihot 
uti/issima asseverou: "Deve ser originária da América tropical, 
mas nao tem sido encontrada no estado selvagem." 

Também, em rela9ao ao Guaraná Paulinia cupana, var. 
sorbilis, durante séculos o acreditaram procedente da Venezuela 
e, por intermédio dos índios Maué, levado as terras banhadas 
pelos rios Tapajós, Andirá e afluentes, pelo Paraná do Ramos 
e pelo próprio Amazonas. 

Mas, um dia, internando-se na densa floresta da margem 
direita do rio Madeira, entre o Seringal Tres Casas, no município 
de Humaitá, Estado do Amazonas, e Porto Velho, no Território 
Federal de Rondónia, B. A. Krukoff, do Museu Botanico de 
Nova Jorque, encontrou a preciosíssima sapindácea em estado 
nativo. E esse acontecimento nos foi narrado por Souza Lobo, 
proprietário, entao, do Seringal Tres Casas. 

Merece, pois, considera9ao especial o seguinte: o sistema 
de plantío da mandioca; o aproveitamento dos seus tuberculos; 
o material ergológico (prensas, tipitis, cestos, peneiras, vasilhas 
de barro, cochos de madeira, tornos de barro com as parede; 
ornadas de desenhos, em baixo-relevo de técnica identica a usada 
pelos ceramistas indígenas), reunido numa casa a parte; os as
pectos sociais do trabalho diferenciado, de mulheres, homens 
e crian9as, tudo isso, enfim, tem um mareante cunho ameríndio. 
Consideremos agora a mandioca como alimento. 

No seú estudo sobre a Alimentafií.o Sertaneja e do Interior 
da Amazonia, o botanico A. J. de Sampaio nos oferece urna con
:tribui~ao inestimável quando caracteriza e define os diferentes 
produtos alimentares que se extraem com a "mandioca amarga,, 
M ariihot utilissima - com que se f abricam a farinha de man
dioca, beijus, polvilhos, etc. etc. - e o Aipim ou Aipi - man
dioca doce, mandioca mansa ou macaxera do Norte e Nordeste 
cozido, assado ou frito, em bolos, etc. Em S. Paulo chamam 
mandioca ou aipi. 
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A água da mandioca amarga, obtida por compressao da 
massa, nas fábricas de farinha ( ou atafonas, no Sul) chama-se 
no Norte manipuera e ~ muito tóxica, sobretudo para os porcos, 
mas, no Norte, entra no preparo do tucupi (sumo de mandioca 
ou tempero e molho feito de manipuera) . 

Ao suco da mandioca mansa ou aipi, chamam, no Norte, 
manicuera, com que preparam mandiocaba, que é o mingau de 
arroz feíto com suco doce de manicuera. 

Os brotos novos ou grelos entram, como verdura, na com
posi<;ao do complexo cozido chamado manifoba, na Amazonia 
e também na Bahia, segundo informacróes a verificar. 

O glossário, da autoría do citado · botanico tem um copioso 
número de verbetes, relativos "ao uso das duas qualidades de 
mandioca, amarga e doce". Mas, antes, há uma referencia (a 
parte) a farinha-d'água dos nortistas, "justamente chamada fa·
rinha integral, porque consérva todo o coeficiente alimentar da 
mandioca, inclusive o polvilho". 

Bebidas in_ebriantes eram fabricadas pelos indígenas com 
os beijus e as massas de mandioca, devendo-se-lhes, no Mara
nhao, como foi louvado num outro verbete, a cria9áo da Tiquira, 
de alto teor alcoólico, mas apreciadíssima. 

Raul Bopp, o poeta de Cobra Norato, fixou, num poema, o 
de n.0 XXIV, cenas e expressóes surpreendidas num putirum, 
no "casáo das farinhadas grandes": 

Mulheres trabalham nos ralos 
mastigando os cachimbos 

C.'tia a caroeira nos tachos 
M andioca-puba pelos tipitis . .. 

CAAPARA: Na definicráo de Stradelli "é um cartucho de folha verde, 
enrolado no momento, para beber água." 

E nao só tem essa utilidade, acrescentaremos: nele se guar
dam resinas e o látex de certas plantas, usadas como pucranga 
ou mezinha. 

1ndios do Tetritório Federal de Roraima conservam, du
rante algum tempo, a secrecrao de um pec¡ueno batráquio ali 
chamado pelos Macuxi, conopichi, a ela recorrendo toda vez 
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que tem necessidade de purgar-se individual ou coletivamente. 
Escarificando a pele com urna talisca, levada antes ao fogo. 

sobre a sua superficie póem urna gota daquela secre9áo. !me
diatamente sentem rubor nas faces, dores de cabe9a e vontade 
de vomitar e defecar. Se o efeito se prolonga o paciente salta 
n'água; e imediatamente cessam aquetas manifesta9óes. 

Os lndios Tucuna, localizados entre Benjamim Constant e 
Sao Paulo de Oliven9a, no Solimóes, Estado do Amazonas, tem 
o mesmo costume, utilizando a secre9áo de urna perereca arbo · 
rícola, phyllo1nedusa, sp., chamada, em língua tucuna, bacoro. 

Curt Nimuendaju, em sua obra, The Tukuna, edítada pela 
Universidade Católica da Califórnia, escreve: "Ocasionalmente 
o Tucuna emprega urna curiosa medicina para provocar vómitos. 
No igapó do seu território, um sapo arborícola (Phyllomedusa, 
sp. T., ba'koro, imitam o coaxar) é encontrado, justamente, 
com freqüencia, ·o qual tem o dorso de cor verde vívida, ventre 
branquicento, e nos flancos urna secre9áo de consistencia sa
ponácea que se desintegra n'água. Esse batráquio se move com 
lentidáo, sendo por isso capturado fácilmente. Os lndios o agar
ram por meio de umá f olha e transferem a secre9ao direta
mente para a pele do bra90, de maneira a produzir vómitos, por 
exemplo, após urna bebedeira." Em Feijó, no Acre, os lndios 
usam a secre9áo do batráquio canipu com o mesmo fim. Os 
campu tem hábitos interessantes: Vivero em terra, nos charcos, 
mas assim que as águas fluviais sobem, eles se ocultam nas pal
meiras ali abundantes. 

SoRVA GRANDE: A denomina9ao desse vegetal é Couma 1nacro
carpa Barb. Rodrigues e pertence a família das Apocináceas. 

A área geográfica de distribui9áo, que Paul Le Cointe lhe 
dá, abrange terras úmidas e humosas do Tapaj6s e do Alto Ama
zonas, mas nós a encontramos no rio Madeira, no rio Solimóes 
e no rio Negro e seus afluentes, como o confirma o lendário 
indígena. 

A SOrva Pequena Couma utilis Mart., que é também da 
f amília das Apocináceas, é urna árvore amazónica na afirma9áo 
de Record & Hess. 

CARIBÉ : ~ um mingau de farinha-seca, segundo Chermont de Mi
randa e, segundo Stradelli - que registra carimé, carimbé, tam-
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bém - é urna bebida fe ita de água fria, em que f oi espremido 
um fruto qualquer, ou foram desmanchados uns ovos crus de 
tracajá ou tartaruga, misturada com farinha-de-mandioca. 

Só conhecemos a primeira bebida, aliás recomendada, na 
medicina caseira, aos convalescentes, que a devem tomar quente. 

5uRucucu: ~ um réptil, dos mais vene:·osos, abundantes nas matas 
da Amazonia. Dele diz Alfredo da Mata: "Terrível réptil crota
líneo Lachesis mutus L. com escamas na cabe9a e no corpo, 
e cauda com urna protuberancia e~ forma de espinho. Pe9onha 
violenta e mortal, felizmente combatida com o soro antiofídico 
Vital Brasil. Do tupi 9uú - morde~ e nuú - muito e muito, 

d , 1 " , '' e o omagua - su ogueu. 
Ihering, que descreve várias espécies de surucucu, - a 

surucucu-de·-fogo, a surucucu-do-pantanal, a surucucu-rana, a 
· surucucutinga - afirma que os "índios amazónicos lhe apreciam 
a carne como ótimo petisco, o que, atiás, Paul Le Cointe con
firma após experiencia própria". Nunca nos foi dado verificar 
esse requinte de gastronomia ou de deprava~áo alimentar dos 
índios da Amazonia, face a urna surucucu. 

Sabemos, entretanto, que,. civilizados, torrando-lhe ou as
sando-lhe o couro, o associam, numa infusáo de cacha~a, para 
tratamento do reumatismo. E, num dos diários das nossas via
gens ao alto rio Negro, Estado do Amazonas, anotamos: ~·A 
surucucu-rana é mais venenosa que a surucucu verdadelfa, 
dizem, no alto rio Negro, contando-se que derruba a vítima, 
pois gosta de "ver-lhe a queda" e, conseqüe~t~mente, .ª morte:" 

Na estrada que foi aberta da margem d1re1ta do no Uaupes 
(no rio Negro, frente a Iauarete-Cachocira, sede da Missao dos 
Salesianos) com destino ao Tiquié, vários indígenas foram ví· 
timas da surucucu, morrendo uns e ficando aleijados outros. 

Nao é a surucucu, pois, tao rara assim como o afirma 
lhering. 

Stradclli, rcferindo-se a surucucu, escreveu: "Como contra
veneno, se me tem afirmado ser eficaz, quando usado logo, a 
lavagem do lugar ferido com água que tenha servido para lava~ 
as partes pudendas de indivíduos de sexo contrário ao do que foi 
mordido, secundando o efeito com o beber urna cuia da mesma 
água. As pudendas nao devem ser de um ~ndivíduo muito mo~o 
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nem de crian~a; quanto mais velho o sujeito melhor, afirmam 
todos, pelo que parece que a parte ativa seja o amoníaco. 

"Eu nunca tive ocasiao de experimentar a verdade da asser-
9áo. Noto todavia que na Lenda de Jurupari é este o remédio 
empregado pelo pajé, para curar-se, e aos seus, dos cfeitos da;; 
mordidelas dos bichos - cobras, aranhas, lagartos, cabas e 
formigas - que nasceram das cinzas de Ualri." 

Ditmars nao poderia deixar de, nos seus estudos de her
petología, que lhe deram tao largo renome, preocupar-se com 
a Surucucu ou Sirocucu (como grafa), a Mapepire e Bushmaster, 
por que também é conhecida na América Central e Sul América 
tropical. 

Ela é, para esse autor, urna " terrible creature" e quem a ve, 
pela primeira vez, nunca mais a esquecerá. 

As suas escamas lembram, pela aspereza, "a superficie de 
um ananás e a sua cauda termina em longo e delgado espinho, 
sugerindo urna rela~áo ancestral com a cascavel." 

SucuR1Ju: É a denomina9áo amazónica da Eunectes murinus, da 
fam. Boidae. 

Para Ditmars, as Boas e as Pythons estao colocadas entre 
"the most sensational reptiles". 

lhering, secundando o herpetologista norte-americano, diz 
da Sucuriju o seguinte: "É a maior das serpentes do mundo, 
pois só tem como rival em tamanho a Python reticulatus da5 
ilhas Sumatra e Bornéu, que atinge 10 m de comprimcnto." 

E o citado autor particulariza certos aspectos de sua biolo
gia: "A Sucuri nao é venenosa ( en1bora tenha a cabe~a revesti
da por numerosas escamas pequenas, como nas "scrpentes ve
nenosas" mas, utilizando-se de incrível fon;a muscular mata 
qualquer presa que consiga enroscar; arrochando os la9os e as 
voltas com que enleia o corpo da vítima, quebra-lhe os osso-> 
e assim, ao mesmo tempo, mata e prepara o bocado pa~a a 
degluti9áo. Alimenta-se principalmente de peixes, aves aquáticas 
e grandes mamíferos que freqüentam as águas onde cla própri,1 
passa a maior parte da vida: capivaras, antas, bem como veados 
e outros animais que surpreende nos bebedouros. Vive só, nas 
matas que margeiam os grandes rios." 

Na Amazonia a Sucuriju também é denominada Sucuri, Su
curiú, Sururi (entre os índios Maué). 

• 
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Ca9adores e pescadores, de viva imagina~áo, descrevem 
essa cobra como se atingisse propor~oes gigantescas, habitando 
secularmente lagos, paranás, embocaduras de rios, chavascais, de 
onde se transportam, as vezes, para outros sítios, cavando pas
sagens que, depois, servem ao transito de embarca9óes de gran · 
de calado. 

As lendas se multiplicam, princ:palmente quando associam 
a vida da sururiju os movimentos das chamadas ilhas flutuan
tes, como as dos lagos do Território Federal do Amapá, dos 
periantás e matupás. 

" d '' '' . , ,, Urna das maiores "experientes" ou cura oras ou pa1es 
do Ama pá, 1\-f aria J ardelina, se irititulava Sururi. 

- Eu sou a Sururi do Amapá, proclamava orgulhosa e 
desafiadora. 

Algumas pessoas na Amazonia afirmam que a carne da su
curi ju pode ser comida, cozida ou assada, sabendo a do melhor 
·peixe. . ~ 

Na topÓnímia era Amazonia aparece freqüentemente a de
nominac;ao Sucuriju designando um lago, um igarapé ou .um 
furo. 

CAMBITO: É um gancho de madeir?, encontrado a fei~áo num galh~ 
de árvore ou de arbusto, que, depois de descascado e seco, e 
suspenso aos caibros de urna barraca para servir de cabide. 
Amarrado a extremidade de urna vara serve para se apanhar 
frutos ou flores de vegetais que nao podem ser escalados. 

Quando da P.acificac;áo d~s. Cauaiua-~a~intintim, , C~rt 
Nimuendaju pode observar a hab1hdade e astucia desses 1nd1os 
empregando varas com cambitos para puxar e apoderar··Se de 

·objetos que cobi~avam. 
Ao etnógrafo causara admira~áo a variedade de cambito3, 

por eles manejados, para roubar ou ocultar simplesmente este 
ou aquele objeto, esta ou aqueta pec;a de roupa. 

Entre esses mesmos índios o cambito, amarrado a urna 
trave da barraca ou a um esteio, servia para suspender-se um 
quarto de anta 'ou veado, ainda sangrentos, sobre um fo jo, 
cheio de estrepes, habilmente dissimulado no chao da barr~ca. 

o dicionarista adianta que o cambito pode ser, tambem, 
"um gancho de madeira duplo que, colocado sobre a cangalha 
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dos animais, serve para transportar ou cambitar lenha, capim: 
cana-de-a9úcar, etc." 

JABURU: Rodolfo Garcia, que grafava Jabiru, diz que o vocábulo 
é tupi, de y demonstrativo (o que, aquele que, o que tem, ou 
está abiru, farto ou repleto - alusao ao grande papo da ave). 

Mas o próprio Teodoro Sampaio (Ver O Tupi na Geogra/ia 
Nacional, 4.ª ed., com introdu9ao e notas de F. G. Edelweiss) 
escreveu jaburu ( corr. ya-abiru). 

A denomina9áo zoológica do Jaburu é Jabiru mycteria 
Licht. 

Em suas magistrais notas a Viagem ao Brasil, do Príncipe 
Maximiliano Wied Neuwied, Olivério Pinto firmou a distin~áo 

taxonómica do Jabiru mycteria Licht, e o Jabiru 1nycteria ame
ricana Lin., cabendo a primeira ao Jaburu (também conhecido 
em Mato Grosso pelo nome de Tuiuiú) e a segunda ao "Jaburu
moleque'', "passarao'', "cabe9a-seca'', etc. O cabe9a-seca é deno
minac;ao popular do jaburu em Mato Grosso e na Amazonia. 

É a maior das aves sul-americanas, no conceito de Eurico 
dos Santos, cuja obra de divulgac;ao merece acatamento, porque 
levou até o povo o conhecimento dos hábitos e costumes de 
inúmeros representantes de nossa fauna, tais os pássaros e as 
aves, narrando-lhes lendas e fatos que nem sempre se encontram 
nas obras dos naturalistas. 

"Tem 1, 1 Om a l ,20m de comprimento. A altura do tarso 
é de 31 cm. É ave ictiófaga e apontada também como ca~adora 
de cobras, mas, infelizmente, das que nao sao venenosas". 

Mas é, indiscutivelmente, a Olivério Pinto a quem <levemos 
recorrer quando necessitarmos de inf ormac;óes de caráter mais 
científico, sobretudo no campo da taxonomia das aves e dos 

, 
passaros. 

Dele é esta afirmativa, por exemplo: "A defini9áo do ge
nero Mycteria dada por Linneu, reporta-se ao J aburu, "J abiru" 
de Marcgrave, e está em contradic;ao com o caráter da única es
pécie nele originariamente contida, Mycteria americana L., que 
exclusivamente se baseia no "Jabiru guac;u" de Marcgrave, a 
saber, o nosso Passaráo. O erro na defini~ao do genero, conceito 
abstrato, nao prejudica porém a aplica~ao do nome de linneano 
a espécie correspondente; a descric;áo genérica, pelo contrário, 
deve ser considerada nula, senao retificada, de modo a par-se 
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em harmonia comos caracteres da última. No cas~ a obediencia 
deste preceito acarretou a transposi9ao do nome linneano, rom
pendo a praxe do emprégo que até entáo recebe~a, conforme 
já se viu na nota ant~rior. _As desc~i90es de ambas as ~ves ~adas 
pelo zoólogo seiscent1sta _sao perfe1tamente claras e nao d~1xan: 
margem a nenhuma dúvida quanto as aves a que_ ~e aphc~, 
nela Hellmayer (op. cit.), sublinhou os pontos dec1s1vos e sena 
ocioso voltar a repisá-los. 

Em conseqüencia, Tantalus loculatus, Linn., o nome com 
que vem descrito o Passaráo na 12.ª edi9~0 do S~stema Naturae, 
reduz-se a simples sinónimo de Mycterza americana. Sobr~ o 
assunto também se externara, com opiniáo divergente, lhenng 
(Ca. Av. Brasil, 1901, pág. 63) ·e J. Allen (Auk. XX.V, 
1908, pág. 37)." . .. , 

Na Amazonia dizem do jaburu que ele t1ngu11a a agua de 
~os e regos, quando el.as baixam, no. ver,ao, para entont~~er 
os peixes que váo deixandó os lagos CUJO nivel entrou a de~cer 
progressivamente. 

Pequenos f alconídeos, tanto no Amazo~as c~mo em Mato 
Grosso, perseguem esse pernalta em pleno voo, b1corando-o sob 
as asas, até levá-lo ao desespero e a despencar-se das alt~ras 
vindo espatifar-se no chao. Seus inimigos, entáo, aprove1tam 
para lhe devorar, preferencialmente, as vísceras. , 

No inverno essas aves migradoras riscam os ceus da Ama-
zonia, em longas e numerosas teorias. 

CONCHA: Generalizou-se o emprego déste vocábulo p~ra design~r 
0 sexo da mulher nas comunidades indígenas, tupi. e guaran1, 
tanto quanto, posteriormente, nas comunidades hispano-ame-
ricanas. • 

Le-se em Montoya: "Concha, y cuchara, ytá .. - lo. qu~ 
contiene, Yta rambá - Miembro genital de la mu1er, Tap1 p1; 
Tamatiá; Tambá." . . 

E na lenda dos dois velhos, que foram retirar n1nhos . de ga-
viáo recolhemos entre os índios Cauaiua-Parintintim do no Ma
deir~, no Amazonas, apenas o vocábulo arambá. (Ver o verbete 
ARAMBÁ do Glossário e Notas <leste livro.) 

CucuRA-I: É um indivíduo vegetal, de porte menor que o do MAPA
TI ou CUCURA-GRANDE, pertencente a f amília das Moráceas. Seus 
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frutos sao, também, comestíveis. Conhecida, igualmente, pelo 
nome de tararanga-preta, sua denomina9áo científica é Pou
rowna cecropiaefolia M. 

luRUPIXUNA: Também chamado Macaco-de-cheiro ou Boca Preta, 
como o consigna Eládio Lima, é urna espécie de macaco da 
Amazonia, que Ihering ali aponta. Mas sua distribui9áo geográ
fica ultrapassa essa regiáo. Sua principal característica é urna 
mancha preta em redor da boca, que é inconfundível . Nós o 
vimos no rio Negro e nos afluentes deste, em bandos nao muito 
numerosos. 

Stradelli informa que dali, daquela mesma província etno
gráfica, onde dominavam os Baré, os Tucano e os Tariano, emi·· 
grou para o baixo Amazonas urna tribo indígena que, por usar 
urna tatuagem semelhante a mancha preta do símio em apre90. 
ganhou o nome· de Iurupixuna, de iuru - boca; e pixuna -
preto. Seu nome científico é Cal/ithrix sciurea. 

Barbosa Rodrigues, escrevendo YURUPICHUNA, diz tratar-se 
de um macaquinho de bando ( Callithrix sciurea), também, e 
conta a lenda, a pág. 206 da Poranduba Amazonense: 

"Yurupichuna u quere ramé Yauary 
raua recé u i u muiere" 

que ouvimos repetida em nossas viagens pelo no Negro e 
Uaupés. 

Mas aos urubus, igualmente, em toda a Amazonia, atri
buem o mesmo procedimento inconseqüente do Iurupixuna. 
Depois de cada chuva jamais se viu um urubu construir a sua 
casa, para que a outra nao o encontre ao desabrigo. 

ANTA: É um dos nossos maiores quadrúpedes terrestres e sua de
nomina~ao científica é Tapirus terrestris Lino., 1758. 

C. da Paula Couto, em sua obra As Sucessivas Faunas d.? 
Mamíferos Terrestres do Continente A1nericano, ensina: "Um 
dos aparentes paradoxos da zoogeografia, que no século XIX 
mais incitara a curiosidade dos diversos naturalistas, residia na 
presen~a simultanea e na completa disjun9ao das atuais espécies 
do genero Tapirus, em regioes do globo antípodas, isto é, na 
Ásia, onde vive a espécie Tapirus indicus, as vezes separada, 
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num genero a parte (Acrocódia), da Malaia, e na América neo
tropical (T. bairdi ou Elasmognatus ~a~rdi, da Am~rica Central. 
e T. terrestris e T. pinchacus, da Amenca do Sul). 

E ensina mais o citado autor: "A história paleontoló~ica do 
grupo, cujo resumo fizemos linhas atrás demonstra, ?°rém, que 
0 mesmo é originário do hemisfério setentrional, ma1s provavel
mente da América do Norte, e que, no período· Terciário, forma~ 
ancestrais do atual T apirus foram relativamente abundantes na 
América do Norte e na · Eurásia, de onde foram impelidos, paµla
tinamente, para o sul, talvez por mudan9as operadas no clima, 
(no Antigo Continente, a desloca9áo deu-se no hem.isfério norte 
para a 1ndia e Malásia; na América, as formas americanas trans
f eriram-se para a América do Sul). 

"E assim ficou demonstrado, de forma cabal e insofismá
vel, 0 quanto pode a Paleontología concorrer para a solu9áo dos 
problemas da Biogeografia". 

Esse mamífero alca~a, em nosso país, segundo Ihering, 
"até 2 m de comprimento e 1 m de altura; tem 4 de.dos na 
máo e 3 nos pés . Um exemplar de 1. 82 m de compnmento, 
examinado pelo Dr. Arthur Neiva, pesava mais ou menos 170 
quilos". 

A carne da anta é bastante apreciada pelos indígenas e 
pelos caboclos da Amazonia; bastante nutritiva, todos a consi
deram um alimento de poupan9a, quer comida assada no mo
quém, quer em forma de mixira, como a carne do peixe-boi ou 
da tartaruga verdadeira ou do tambaqui. 

~ ca9ada "de-espera" e de armadilha, mas ca9adores indí
genas (e alguns civilizados do río Negro) empregam, também 
nisso, o pio. 

o pio da anta é feito de um dos seus cascos, amolecido 
na água f ervente, primeiramente, e depois modelado como um 
apito sui generis. 

O ca9ador com ele imita o silvo peculiaríssimo, agudo e 
longo, do animal, atraindo-o ao alcance da sua arma. • 

Esse apito ou pio também, com aqueta • mesma forma, . e 
feito de madeira do taperebazeiro ou tapereba-cedro Poupart1a_ 
an1azónica Ducke, da f amília das Anacardiáceas. E o ca9ador 
o leva sempre consigo. 
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O membro do macho da anta tem um desenvolvimento 
desproporciona! ao seu porte, se o compararmos com outras es
pécies de quadrúpedes terrestres. 

É , pois de estranhar que, por aberra9ao sexual, mullieres 
indígenas tivessem coito com esse animal, como vem narrado 
no mito, a pág. 625 (Mito da Origem dos Botos) 

Merece registrar-se aqui, para os estudiosos de nossas cren
dices no campo da Medicina, que os indígenas do río Negro -
e os civilizados por eles aconselhados - utilizam fragmentos 
dos cascos da anta para, por meio de chás, combater hemorra
gias uterinas e de outra natureza. 

Na América espanhola o vocábulo Anta é a designa9ao 
indígena de Andes. 

ARUMÁ-MEMBECA: É denominado científicamente Ischnosiphon 
arumii Aubl. Kcke., e pertence a família das Marantáceas, se
gundo Paul Le Cointe. 

O rizoma é comestível, como o de outras espécies, sendo 
que suas bastes representam excelente material para a esparta
¡ia: paneiros, esteiras, peneiras, tipitis, tupés e urupés, que 
Alfredo da Mata diz ser um cesto raso, achatado. 

P1NDÁ-YuA: Segundo Stradelli é a "vara a cuja extremidade ~e 
amarra a linha que segura o anzol e que serve para pescar". E 
esclarece mais: "PINDAÍBA: Quando o peixe carrega com 0 anzol 
e o pescador fica com a vara apenas, totalmente desarmado, de 
onde a frase corrente - Ficar na pindaiba - para indicar que 
alguém ficou na miséria, sem recursos." 

TUCANO: Rodolfo Garcia dá para este ~ocábulo a etimología se
guinte, colhida a obra de Batista Caetano: de ti = bi.co + 
cang = osso. 

Da família Rhamphastidae sao, segundo Von Ihering, todos 
os tucanos verdadeiros do genero Rha1nphastus. 

"Sao aves da mata, que se alimentam nao só de frutas como 
também de animais vivos que possam pega~, tais como passa
rinhos e ratos; no cativeiro preferem a carne a qualquer outro 
alimento. Muito curioso é o modo como ( certas espécies?) 
invariavelmente ingerem qualquer bocado: pegando-o primeiro 
com a ponta do bico, jogam-no para o ar, a um palmo de altura 
e depois, com toda a seguran9a, o aparam com o bico aberto, 
de modo que o alimento ihes vá cair diretamente na garganta. 
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"Este singular modo de proceder tem sido posto em dú
vida, talvez pela razáo de nem todas as espécies o fazerem; 
contudo para várias delas é a regra. Nao sabemos por que mo
tivo o nome alemao destas aves é Pfefferfresse, i_sto é, comedor 
de pimenta . Certamente todos os tucanos gostam de frutas, e de 
preferencia as mais doces. 

"Na mata essas aves voam menos do que pulam: aos saltos, 
os pequenos bandos passam de um galho para outro e assim per
correm o alto da mata, tudo esquadrinhando, apanhando aquí 
urna fruta, ou um bago, ali um bichinho. 

"Sua agilidade inanifesta-se, porém, só entre a ramagem, 
pois no chao seus pés sao desajeitados e seus pulinhos bastante 
desgraciosos. Verdadeiramente comica é a posi9ao em que se 
ajeitam de noite para dormir; enfiam a cabe9a debaixo da . asa 
e dobram a cauda inteiramente para a frente, de modo a ·ficar 
deitado sobre as costas!" 

Os tucanos, na Amazonia, elegem sempre, como alimento, 
os frutos das palmeiras; criados, porém, nas malocas, pelos índios 
- que os apanham nos ninhos e os conservam carinhosamente, 
como xerimbabos - participam das iguarias que seus donos 
consomem. 

Quando ainda pequenos é comum ver-se como as mulheres 
e as crian<;as, em geral, os alimentam, mastigando bocados de 
comida, massa de frutos, carne e pirao, para os transferir dire
tamente, depois, a goela da ave. E isso com urna técnica especial: 
colando-lhe o grande bico entreaberto a boca transbordante. 

Os pequenos tucanos e os de maior porte, igualmente, tem 
lindo colorido. 

O Tuca no-A<; u é a espécie nlaior, ( Rh. toco), pois mede 55 
cm, cabendo 16 cm só ao bico, informa Ilhering. O nome 
Ara9ari, por que essas aves sao também designadas, é onoma
topaico do grito que clas soltam, esclarece Rodolfo Garcia. Con
trastam, pelo colorido da plumagem tanto quanto pelo tamanho, 
pois sao menores, com os demais tucanos. 

Muito nos divertíamos, em nossas paradas nas malocas, 
vendo-os caminhar pelo chao do terreiro ou do interior das barra· 
cas, visto que, como os papagaios e os patos, parecem pisar em 
brasa e gingam o corpo todo e o bico enorme. Os ara9aris, me
nores e graciosos, nao sao menos desajeitados . Esse bico, di! 
yivas cores - ao contrário do que se pensa - sendo, como o 
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explica E. G. Boulenger, de estrutura celular levíssima, atrapa
lha os tucanos menos que os próprios pés mal firmes no chao. 

Nao foi sem razáo justificadíssima que o naturalista Helmut 
Sicl_( deu a sua recente obra o título de Tucani, homenageando 
urna ave amiga, sua companheira nas solidoes do Brasil Central, 
e todos os representantes da fauna ornitológica a cujo estudo 
se dedica. 

A voz dos tucanos parece urna insistente afirmativa 
em-em! em-em!, tendo origem lendária, como se verificará 
através do episódio a pág. 726 desta obra. 

CUANDU: ~ um pequeno . mamífero roedor, com o corpo coberto 
de "espinhos pretos na metade apical e manchas amarelas de 
um a um e meio milímetro de pon ta", esclarece-nos Alfredo da 
Jt1ata. 

"Também chamam Cuandu no Nordeste o Ouri90-cacheiro:. 
este animal de ~erca de 2 metros (sic) Coendus villosus, de espi
nhos amarelos na base e extremidades, e castanho na por~áo mé
dia. Nao confundir com o C. precalili, de espinhos amarelo-es
curo e extremos chocolate. Teschauer laborou em equívoco quan· 
do disse ser espécie de macaco". 

Stradelli incluiu este vocábulo entre outros nheengatu. 
· Ihering registra a grafía Quandu. E Curt Nimuendaju, es

tudando os clas dos Parintintim, do rio Madeira, Amazonas, es
creveu Kwandu, esclarecendo: "Este último· nome provavelmen
te nao designa o Cuandu porco-espinho (Cerolabus sp.) mas 
sim urna grande ave de rapina ( Throsaltus harpyia Linn?) -
(Spizaetus tyrannus Wild?) - conferencia de Miranda Ribeiro, 
347." 

Nas lcndas onde figura Poronominare ou Poromina Minare,. 
defrontando o Cuandu, tanto a recolhida por Brandao de Amo
rim como a que recolhemos, o animal é, indiscutivelmente, o 
porco-espinho. 

Do mais remoto período geológico esse animal veio acom
panhando o hornero do Continente americano. 

C. de Paula Couto, por exemplo, fundamenta essa hipótese, 
escrevendo: ". . . alguns autores admitem a possibilidade da 
existencia, nos princípios do Terciário, duma liga9ao terrestre, 
transatlantica, em latitude tropical entre a América do Sul e a 
Africa, por intermédio da qual roedores histricomorfos africa-
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nos terian1 passado sobre massas flutuantes de vcgeta9ao, atra
vés do Attantico. A primeira destas hipóteses encontra decidida 
obje9ao do resto da fauna mamalógica do Terciário sul-ameri
cano; a segunda parece pouco viável, embora nao totalmente 
impossível. 

"A questao das origens dos histricomorfos americanos é, 
pois, ainda, ponto de controvérsia entre os paleontólogos. 

"Mas, segundo Matthew, o fato de serem os histricomorfos 
sul-americanos os mais progressivos e especializados, envolve, 
necessariamente, a hipótese de ter sido a América do Sul o nlais 
in1portante centro de seu desenvolvimento e dispersao, de modo 
que a afinidade que existe entre os géneros africanos e sul-ame
ricanos e entre os porcos-espinho americanos e europeos deve 
ser considerada como mais remota do que parece. A hipótese 
de que teria havido urna dispersao, partida da América Meridio
_nal através da Antártida ou de pontes terrestres intercontinen
tais, nao é bastante, segtin1:Jo o mesmo autor, para resolver de 
um modo melhor o problema de . sua distribui9ao geográfica, 
visto que os histricídeos ou porcos-espinho do Velho Mundo 
(Hystrix e seus afins), conhecidos desde o Oligoceno, da Euro
pa e do Plioceno médio da Asia, boje distribuídos pela Eurásh 
e África sao, sob certos pontos .de vista, mais especializados, en
quanto que os porcos-espinho da América do Norte (Erathyzon) 
sao mais evoluídos em diversos de seus caracteres, que os da re· 
giao Neotropical (Coendus, Echinoprocta e Chaetomys)." 

TAPERA: Tanto Teodoro Sampaio como Ermanno Stradelli e Alfredo 
da Mata registram este vocábulo com o significado de aldeia 
extinta, a ruína, lugar onde existiu urna povoa9áo. 

Na Amazonia, a urna casa ou barraca abandonada se chama 
"tapera". E a essa ruína da aldeia, da povoa9áo, da casa ou da 
barraca sempre estáo ligadas assombra9oes, epidemias e 
maldi9óes. 

Mas, paradoxalmente, também, a urna ou outra casa dessas 
ruínas poderemos chamar TAPERA-FELIZ (TAPEROSORY). 

CASA-PINTADA: Ao longo do rio Uaupés até o Querari, na fronteira 
do Brasil com a Colombia, vimos diversas casas, cujas paredes - · 
feitas de casca de certas árvores e ripas de taquara, macerada~ 
n'água, a golpes de pesadas pedras - ost~ntavam os mais va-
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riados e estranhos motivos, uns geométricos e outros antro· 
pomorfos. (Lam. 15 Figs. 1 e 2 1) . 

Ao tempo em que Koch Grünberg, dur~nte do1s anos, per
maneceu na solidáo do Caiari-Uaupés e do Apaporis, bem como 
dos seus afluentes, as casas-pintadas eram mais numerosas, ali 
existindo, entre os indígenas, urna Arte digna de estudo e 
admira9áo. 

Nao se limitavam eles a usar pinturas com motivos toma· 
dos ao ambiente e aos seres que lhes eram típicos, mas, "pinta
vam", por assim dizer, a maloca onde viviam e se reuniam. 

Aos vegetais e aos barrancos de tauás coloridos iam buscar 
as tintas que submetiam a processos de coc~áo e dilui9ao, con
servando-as em vasilhames apropríados e utilizando-as na deco
ra~áo das paredes e moiróes da grande casa coletiva que erguiam 
em sítios pitorescos, nas proximidades do rio. Ao arranjo e ao 
capricho da estiliza~ao de certos motivos, de legítima concep~ao 
primitiva, correspondia a complexidade de urna desorientadora 
simbología. 

E esse costume de pintar as paredes das casas coletivas (ma
locas), era mais imperioso, senáo mais tradicional, nas proxi· 
midades das suas festas de caráter religioso ou simplesmente 
totemico-tribal. 

Aqueles motivos geométricos e antropomorfos ou aquelas 
estiliza9óes de máscaras ou de personagens da mitología indígena 
se desdobravam, entre frisos caprichosos, recompondo movimen· 
tos e coloridos de dan~as e de jogos, de incomparável audácia 
e indiscutível beleza. 

E reconhecemos, como Koch Grünberg, que aquele costu
n1e era produto de urna verdadeira Arte. 

ARAPARI: Stradelli e Alfredo da Mata, bem como Paul Le Cointe. 
ensinam que este vocábulo designa árvores de grande e de pe
queno porte, havendo: o ARAPARI DA VÁRZEA Macrolobium aca
ciaefolia Benth, que é urna leguminosa cesalpínea, muito ele
gante, de lindo aspecto quando flora, das margens dos rios e 
dos lagos, prestando-se para móveis e caixas; ARAPARI DA TERR:\ 

FIRME Swartzia fugax Benth, que é também urna leguminosa ce· 
salpínea, própria da mata em terreno seco e campos abertos, 
mas de madeira difícil de trabalhar, prestando-se para dormentes 
e ebanisteria; ARAPARI-RANA Macrolnbiu1n multifuRwn (ne) Benth, 
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que é também urna leguminosa cesalpínea, encontrada nos igapós 
marginais dos ríos e lagos. Mas o narrador da lenda e da versáo 
que damos aquí, informa tratar-se de um tamanduazinho, natu
ralmente nao conhecido dos naturalistas que viajaram pelo rio 
Negro, Estado do Amazonas. 

Também ocorre, em rela~áo ao vocábulo tamaquaré, qu·~ 
ele designa espécies de vegetais, da família das Gutiferáceas, e 
um pequeno lagarto - o Tamacoaré ou Tamacuaré - cuja 
reputa~áo na Amazonia levou Barbosa Rodrigues a intitular 
urnas das publica9óes do malogrado Museu de História Natural 
do Amazonas. Assim, Arapari bem poderá ser um tamanduazi
nho, como Tamacoaré é um vegetal, . um lagarto e urna constela-
9ao conhecida, segundo Stradelli, pelos Tucano e Tariano do 
rio Negro, Estado do Amazonas. · . 

Há mais ainda: IAUACANÁ é um personagem mítico, um in
ventor de um jogo de carri~os maravilhosos (Lenda a pág. 302) 
e é o norne de urna árvor~ do rio Uaupés, de tronco retilíneo e 
copa enorme, de flores lila.Ses como as de certo ipé, cuja iden· 
tifica9ao científica é Tecoma violacea Hub. 

BICHO-DE-PÉ: g a Tunga penetrans, da qual lhering escreveu o se
guinte: "Vive principalmente nos chiqueiros e nas casas de pouco 
asseio; a femea fecundada penetra na ·pele da vítima (porco ou 
hornero) e em poucos días o abdón1en estufa, repleto de ovos. 
Por fim rompe-se o abscesso, os ovos ca~m na terra e aí as lar
vas se transformam, nascendo os adultos ao cabo de tres 
semanas." 

O Dr. Eustáquio Duartc, em lnterpreta~óes e Anota~óes que 
fez na obra Moráo, Rosa & Pimenta, as notícias do que é o 
Achaque do Bicho, trabalho do Dr. Miguel Días Pimenta, es
creveu: "A antiguidade do Bicho-de-pé ou Pulga-de-areia (Tun
ga penetrans) em terras sul-americanas faz-nos recuar a Pré
História. Com este parasito surge a primeira página da Paleo
patologia Brasileira. Ao redigir, ern 1837, a sua Segunda Me
m6ria sobre a fauna das cavernas da Lagoa Santa, descreveu 
Peter Lund os restos fósseis de urna espécie desaparecida de tatu
gigante, a que chamou de Dasypus Urocqeras, por considerar 
como característica desse animal ' ... um estojo córneo alonga· 
do, cercando a extremidade da cauda.' Na Terceira Memória 
escrita em 1838, em face de novas pesquisas anotou o paleonto-
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logista: 'Retiro a designai;áo de D. Urocoeras que propusera, 
tanto n1ais quando verifiquei ulteriormente que a característica 
en1 que fundei o novo título é acidental, procedendo duma Iesao 
na ponta da cauda. 'Esta lesao era parasitária·. A cauda do 
tatu antediluviano - inferia Lund - fora corroída pelo inse
to'. Em nota marginal, escreveu o patriarca da nossa Paleontolo
gia: - 'Muitos animais que vivem nas habita<;oes humanas ou 
nas vizinhan9as destas, apresentam freqüentes lesoes em diversas 
partes do corpo, particularmente na cauda, produzidas pela 
pulgn-de-areia (Pul ex penetrans) . Encontram-se freqüentemen-· 
te porcos que perderam, por esse motivo, parte da cauda, res
tando desta um coto inchado na extremidade, ou mais ou menos 
estragado por colonias desse perigoso parasito, que acaba por 
destruir todo o órgao. É difícil encontrar um exemplar de rato 
doméstico (Mus setosus) que nao esteja mais ou menos defor
mado pelos tumores em forma de ervilhas, causados pelo de
senvolvimento · das fe1neas prenhes desse pequeno inseto. Nesse 
roedor, sao as orelhas particularmente expostas aos ataques do 
inseto; n1as encontrei alguns exemplares cujas caudas tinham 
sido também atacadas. Ti ve ensejo de observar em alguns exem
plares pequenos de tamanduás (Mynnecophaga tetradactyla) 
mutila<;oes semelhantes da extremidade da cauda; e tendo des·· 
coberto nesses exemplares "bichos" alojados sob a pele, em di
versas regioes do corpo, nao há dúvida de que procedem da 
mesma causa as lesoes da cauda. Era natural que a carapa<;a da 
cauda d@ tatu devesse proteg~-lo contra tais inimigos, mas este3 
insetos penetram as calosidadcs n1ais espessas da cauda, dci 
n1esmo n1odo que entran1 na planta dos pés das pessoas, que as 
tem muito espessas e duras pelo hábito <le andarem descali;as." 

Em nossas viagcns pelos altos rios da Amazonia encontra
mos a Tunga penetrans, afligindo e mutilando inúmeros indíge
nas e xerimbabos que criam: caes, veados, cutias. 

Na maloca do tuxaua macuxi Armando, quase na con
fluencia do Quino e do Cotingo, no Território Federal de Ro-, 
raima, vimos um rapaz com ambos os pés infestados pela Tunga 
penetrans. 

Os pés eram disformes, e as pernas inchadas nos deram, a 
primeira vista, a impressáo de tratar-se de um caso de "formi
gueiro", como denominam vulgarmente, no interior da Amazonia 
e out ros pontos do Brasil, a elefantíase. A marcha do rapaz era 
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claudicante e, por vezes, sentía necessidade de arrastar-se, de 
quatro, como um animal, de um lado para outro. Haviam ba
nhado aqueles pés, .antes das tungas os infestarem, com infusóe~ 
de fumo, após lhe esgravatarem a pele, desalojando as femeas en
quistadas e tapando os .huracos que ficam com tinta de urucu. 
E, como a infesta9ao se agravasse, haviam recorrido a alcatrao 
quente, despejado sobre o peito e. a planta dos pés. Sua indife
ren9a pela gravidade daquela infesta~ao nos enchia de pena e 
de pasmo. 

Alguns dias depois, já em B~a Vista do Río Branco, senti
mos comichóes nos pés. E, examin-:indo-os, vimos que, nos can
tos das unhas e na polpa dos dedo~, se haviam alojado vários 
bichos-de-pé. 

A marcha a pé, de botas, apenas descal9adas a noite, ante:; 
de deitarmo-nos, nao nos permitira sentir as comichóes iniciais 

· que denunciam as ativida<;Jes dos bichos penetrando sob a pele. 
E tivemos de submeter-nos ~ extirpa9ao, com espinho de 

tucuma, das tungas e dos seus ovos", depositados sob a pele, bem 
assim a aplica9ao de sarro de cachimbo e de tinta de urucu nas 
cavidades resultantes daquela opera9ao primitiva, mas aliviadora. 

INHAMBU-JuRuT1: É, sem dúvida, um tinamídeo, mas nao encon
tramos nenhum autor com urna descri<;ao esclarecedora, dessa 
ave, tanto do ponto de vista taxonómico como biológico. 

A. M. Olalla, no opúsculo n. 0 3, da publicai;ao Bibliotecti 
Zoológica (Sao Paulo, julho, 1956) , dedicou um substancial e 
interessantíssimo estudo aos Tinamídeos a que pertencem o 
Inhambu e o Macuco. 

Na nomenclatura popular, que ali aparece, nao foi consigna
do o nome de Inhambu-Juruti. 

JARARACA: "Grupo de viperídeos Lachesis atrox L., com duas sub
espécies: a lanceolatus e a atrox jaracaussu, esta Caissaca cha
mada, todas de pei;onha violenta, principalmente a última, quase 
·preta, comprida de mais de dois palmos." Esta é a defini9áo 
que nos dá Alfredo da Mata, enquanto Rodolpho Von Ihering .. 
contrariando a afirmativa do sábio baiano (sao raras na Ama
zonia) aponta a sua área de distribui<;ao geográfica do Espírito 
Santo a Amazonia. 
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lhering registra que, de preferencia, vive perto da água, 0 

que verificamos na Amazonia, principalmente na várzea dos seus 
rios e lagos, quando, baixadas as águas, o chao apresenta inu
meráveis gretas onde se ocultam durante o dia, saindo, desde o 
lusco-fusco, para ca~ar sapos e pererecas. 

FoRMIGA-DE-Fooo: Inúmeras espécies de formigas sao encontradas 
na Amazonia, a elas se referindo sempre, desde os primeiros dia~ 
de sua conquista e coloniza~áo, os viajantes e os naturalistas. 

Elas es tao, dominadoramente, em toda a parte: no interior 
das habita~óes, no solo, nas árvores e sobre as águas. 

Esses himenópteros - alguns de apreciável porte - con10 
a TOCANDIRA Dinoponera gigantea var. mutica, segundo Von 
lhering, atingem 30 mm, fazendo ninhos de 1 m de diametro 
e 30 cm de altura. 

Na V Parte desta obra vemos, porém, como se comportam 
os índios Maué, em rela~ao a essa formiga, e um dos povos que 
lhes ficavam vizinhos: os Mundurucu. 

Bates, observando as formigas amazónicas, principalmente 
a saúva ou saúba, escreveu: "A curiosa diferen~a na estrutura 
e hábitos entre essas duas classes (refere-se a particularidade da<; 
f ormigas tropicais terem duas classes de trabalhadores) forma 
um interessante mas muito difícil estudo . ~ urna das grandes 
peculiaridades das saúvas ter tres classes de trabalhadores." 

A formiga-de-correi~ao, também chamada saca-saia, obriga 
o indivíduo a abandonar afazeres e a própria casa ou a imobi- . 
lizar-se, algum tempo, como ocorreu ao Padre salesiano Joao 
Marquesi, no rio Negro, justamente ao erguer, durante o sacri
ficio da missa, o cálix consagrado. 

Eustazio Rivera, autor de La Voragine, nos oferece o epi
sódio da marcha das formigas "tambocha", na Amazonia colom
biana, tudo atacando, pondo tu do em fuga, até os sonolentos 
jacarés dos pantanos e chavascais. 

E Leonard Clark, em The Rivers Ran East, nos fata de 
urna formiga cuja picada cega instantaneamente um indivíduo. 

A lava-pés pertence, pelos hábitos, a esse grupo de ende
moninhadas formigas. 

lhering lhe dá o sinór.imo de caga-fogo ou formiga-de-fogo. 
e a denomina~ao científica de "Solenopsis geminara". 
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Eurico dos Santos registra urna outra determina~ao cientí
fica: Solenopsis saevissinia Sm., e além daqueles sinónimos apon
tados por Ihering, o de· ta~uíra. 

Sao dele as particularidades que seguem: "Quando alguém, 
descuidado, no jardim ou no campo, acerta pisar um ninho desta 
f ormiga, el as marinham pelas pernas, distribuindo dentadas do
lorosas, que obrigam o atacado, para se desfazer delas, a passar 
as maos pelas pernas num gesto semelhante ao que se faz qtian · 
do estamos lavando essa parte do corpo e daí o no me." 

"É espécie muito abundante, espalhada e assaz nociva. Há 
duas formas dessa espécie, urna mais clara e outra mais escura. 
O ninho é feito na terra, nas raízes das plantas, sendo por essa 
razao urna .verdadeira praga da lavoura. Quando se localiza nas 
raízes da batata Solanum tuberosum fura os tubérculos prejudi
cando a cultura". 

BoTo: No grupo dos cetáceos fluviais, segundo A. de Miranda 
Ribeiro, aparecem o boto lnia geoffroyensis, e o boto tucuxi 
Sotalia tucuxy, que vivero nas águas da Amazonia. 

A presen9a desse mamífero da paisagem lacustre e fluvial 
daquela regiáo só pode ser comparada, em extensao e freqüen
cia, a que desfruta no lendário ·indígena. 

É o boto um personagem mítico, tendo determinado entre 
nós um autentico ciclo: o Ciclo do Boto. 

Por isso, num estudo intitulado Um Peixe Enigmático, es
crevemos, há anos: "Criando escotas e batendo-se a golpes de 
idéias e de contraditas, Sílvio Romero, Joao Ribeiro, Gustavo 
Barroso, Basílio de Magalhaes e Joaquim Ribeiro, estabetece
ram os ciclos do PAi JOÁO, de MALAZARTE, do JABUTI e da ON~A. 
Esqueceram-se, porém, do CICLO do BOTO (tomando-se o ciclo 
como o definem Herbert Baldus e Emílio Willems, isto é, "a repe
ti9áo de situa~óes sociais ou culturais ligadas entre si"), no esfor
~o de dar ao nosso folclore a estrutura de um edifício destinado 
a seduzir gera~óes, nao somente por sua beleza como pelo méto
do observado no seu acabamento. 

"Anda por aí - parte em livros, parte escrita, mas inédita, 
parte na memória do povo - o esplendido material que justifi
ca a inclusao do Ciclo do :Qoto no plano dos demais ciclos. 

"Sua importancia nao foi bem focalizada pelos nossos fol
cloristas de maior renome. No entanto, um etnólogo e etnógrafo 
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alemao, Koch Grünberg, pós em evidencia, há muitos anos já, 
essa figura da mitologia amazónica, que é o BOTO-AP AIMÁ do:> 
índios Macuxi e Taulipangue, do atual Território Federal de 
Roraima. 

"O Boto é o espírito das águas. 
"E, se merece respeito especial, quando seduz urna "cunhá

mucU··pisasu", é bem mais responsável no seu parentesco com 
RATÓ, que é um demonio aquático, Senhor dos Peixes e de todos 
os Bichos que moram nos rios, igarapés, cachoeiras, lagos e 

.. cacaias. 
"É tal o seu poder e semelhan9a com Rató que com ele se 

confunde nas a~oes e até na propriedade de hipnotizar as aves 
e as coisas com o olhar apenas, destruindo-as. 

"O seu aparecimento em diversas a9oes atribuídas, ora a 
este, ora aquele peixe, ao lado do PAi DOS PACUS OU O AVO DAS 
TRAÍRAS, tem a· amplitude, o interesse de urna a~ao verdadeira
mente digna de outras figuras cíclicas da chamada Mitología da 
Natureza". 

Mas a presen~a do boto nao fica circunscrita apenas a esses 
aspecJos folclóricos. 

É que, numa área geográfica do Estado do Maranhao, que 
está incluída nos limites da Hiléia Amazónica - entre o Ingles 
e Cururupu - vimos, no comércio retalhista, carne de boto, que 
é comida, mesmo salpresa, pelos caboclos, nao sem certa 
repugnancia de fundo religioso. 

E em toda a Amazonia o óleo do boto entra na medicina 
· indígena e na dos civilizados, como panacéia eficaz para a cura 
de certas moléstias, principalmente o reumatismo. 

E possuir um "olho de boto" é dispor de um íma sexual 
poderosíssimo. 

A sua carne é usada na pesca de várias espécies de peixes, 
na Ilha de Marajó, no Pará. 

MAIRI: É o nome que os indígenas do rio Negro, principalmente, 
davam a Belém, capital do Estado do Pará, durante o regimc 
colonial, o que é confirmado por Stradelli no seu Vocabulário. 

MAIRI, em nheengatu, segundo esse autor, quer dizer cida
de; Alfredo da Mata aclra que Mairi quer dizer velha. 

Velha, no tupi de Montoya, é Tuya: Tuya bae,· velha, em 
nheengatu, é uaimi. 
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Nu111a conferencia realizada, em 1935, no Clube d.e En
genharia, no Rio de J aneiro, o Eng. Abílio Augusto do Amar al 
citou este conceito do engenheiro e geógrafo Henrique Santa 
Rosa: "Fundadas razoes tinham pois os nossos indígenas quando 
denominaram o sítio que Francisco Caldeira Castelo Branco en
controu para local da cidade, de MAIRI." 

MAIRI, segundo Teodoro Sampaio, "era nome dado pelos 
Tupis as cidades e povoa~oes dos franceses, depois da Conqui~ta. 
A cidade de Olinda era, analogamente, Mairi, nome este que é a 
forma contracta de "mair" - "reya" e significa reuniao de 
"mair", ajuntamento de europeus, .franceses, principalmente. 

P1Nó-P1Nó: Os índios do rio Papori, afluente do Uaupés, no rio 
Negro, Estado do Amazonas, chamam geralmente a qualquer 
cobra "pinó". 

Observamos que eles, consoante o tom de voz com que se 
ref erem a esta ou aquel a cobra ou quando repetem esse vocábulo, 
é que denunciam a sua periculosidade. E para emitir essa voz 
compóem máscara apropriada, que traduza terror ou pouco caso. 

A voz pinó ( tout court) compreende-se que se trata de . 
urna cobra inofensiva, nao pe~onhenta; a voz pinó-pinó, que a 

. cobra é pe~onhenta mas nao muito; e a voz pinó-pinó-pinó, que 
a cobra é perigosíssima. 

Pinó-pinó, numa lenda aqui narrada, se refere a urna urtiga 
ou cansan~áo, científicamente chamada U rera caracasana Griseb, 
da família das Urticáceas, segundo Paul Le Cointe. 

, Surpreendemos no rio Negro, certa vez, um índio velho, 
arrastando-se por urna vereda que levava a urna ro~a próxima. 
Estava apanhando ramos de urtiga e esclareceu que iria surrar 
as próprias pernas atrofiadas pelo reumatismo e, ao mesmo 
tempo, o pajé que lhe mandara aqueta enfermidade. 

T APURU: ];: interessante a etimología que Alfredo da Mata nos dá 
deste vocábulo: "Do tupi ta = coisa, bicho; por ou per = dentro, 
escondido; u = comer, isto é, bicho come escondido." 

Salientam, desse mo~o, os índios, o hábito do tapuru (gru
pos de larvas e escaravelbos, ensina Alfredo da Mata, encontra
di~os em cascos de navíos, estacaría de trapiches. . . em lugares 
fluviais e marítimos, úmidos, alagadi~os ... ) ocultar-se, desen
volver-se como verme, nos paus, na massa ,da mandioca, etc. 
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Os índios Tucano, do Rio Negro, Estado <lo A1nazona~. 
os Tariano e os Pirá-tapuia, comem as larvas do tapuru, moquea
das; nós as comemos, para corresponder a hospitalidade do dono 
da casa que nos ofereceu um punhado delas. 

ARTES MÁGICAS: Frazer, in The Golden Bough, tratando da crenc;a 
na magia, mostrou que, por exemplo, entre os aborígenes da 
Austrália, a magia "é universalmente conhecida, enquanto a re
ligiio, no sentido de propiciac;áo ou conciliac;io dos altos pode
res, parece ser quase desconhecida". Na Au~trália, ainda segundo 
conceito do próprio Frazer, todos os homens sao mágicos ... 

Ora, entre os indígenas da Amazonia a crenc;a na magia 
ultrapassa a da religiao, sendo, entretanto, digno de examinar
se que nem todos eles se sentem capazes de praticar a magia. 

Por isso, na Ilha de Marajó, era a tribo dos Sacaca a que 
fornecia o maior número de pajés, devendo ser tao poderosos, 
tao senhores de. suas "artes mágicas", que a tradic;áo deles, ven
cendo o tempo e intrometendo-se na mentalidade do caboclo 
e dos civilizados, ainda hoje os mostra num plano de elevada 
e conceituada eficiencia. 

As "artes mágicas", entre a maioria dos índios da Amazónia, 
consistem em transmi.tir enfermidades, a distancia, pelo rumo, 
com acenos ou lanc;ando flechas na direc;ao de um inimigo ou 
simplesmente de um estranho; em dar-se beberagens que 
eliminam aos poucos ou fulminantemente a vítima; em re
correr a animais - cobras, lacertílios, peixes, onc;as e anhangas 
espíritos - como colaboradores eficientíssimos; em usar fórmu- • 
las verbais de encantamento e esconjuro, e plantas que assegu
ram o dom de invisibilidade, de domínio sexual sobre a femea. 
Este é, em síntese, o aspecto maléfico dessa forc;a sobrenatural, 
de expansáo verdadeiramente cósmica, da magia. 

O outro aspecto, o benéfico, se manifesta através do sopro 
criador ou renovador, dirigido a um enfermo ou contra fenó
menos naturais em marcha; e é a succ;ao da área do corpo do 
doente, para lbe extrair tapurus e maleficios; e é a imposic;áo 
das mios sobre aquela mesma área dominada pela enfermidade; 
e é a defumac;áo, com ervas propiciatórias, com o fumo e o pa
ricá; e é a transferencia, de boca a boca, de pequenos goles de 
iagé ou ayuasca; e é, também, a flagelac;áo com o adabi, para 
prevenir ou curar. 
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Entre os Parintintim, do rio Madeira, os pajés nio desfru
tavam de bom conceito; eram ridicularizados e maltratados, senio 
mortos, se pertenciam as tribos dos Mura-Pirai e dos Apairande. 

Mas, como entre os próprios índios, há libertinos e humo
ristas, devassos e mistificadores - tal qual nesta ou naquela co
munidade civilizada - com a crenc;a efetiva, profunda, indes
montável dessas artes mágicas, nao era raro, por exemplo, que, 
para afugentar a chuva, jogassem os pelos do púbis de urna velha 
na direc;io donde deveria chegar, ou que, esta ou aqueta mulher, 
virasse o traseiro no rumo do temporal. 

Mário de Andrade, em Namoros com a Medicina, refere 
inúmeras práticas escatofágicas, cujas origens sao familiares aos 
nossos indígenas e caboclos. 

Paquiri, um dos mais inteligentes narradores de lendas e es
tórias da tribo dos Parintintim, quando por nós interpelado sobre 
·a existencia e a posi~ao ·social dos pajés, assim se manifestou: 
"Pajé é como alemao: inventa tudo~" 

Um dos mais afamados pajés da tribo dos Apairande, tribo 
boje quase extinta, do rio Madeira, Estado do Amazonas, com 
raros representantes no rio Maicizinho, foi Moangatu, na opi
niáo de Iguá, pai de Cuai, - ambos grandes narradores de len
das e estórias, como Paquiri. Moangatu também era um dos 
chefes dos Apairande. 

Ccrta vez, nao tendo recebido um terc;ado - do pessoal da 
"Pacifica~áo" dirigido por Curt Nimuendaju, - fez estourar, por 
artes mágicas, as cabe~as de uns Parintintim melhor aquinhoa
dos. E, outra vez, fez que a barriga de um homem inchasse 
tanto, como a de un1a mulher grávida, atribuindo-lhe a mesma 

. situac;ao. E, depois, fez que a barriga do seu desafeto es
pocasse. 

Com medo de Moangatu, antes mesmo da "Pacificac;áo", 
vários índios, levando as mulheres e os filhos, abandonaram 0 

Maici grande. 

A. R. Lens, na sua obra Pratiques des Harens Marocains 
(Sorcellerie, Médicine, . Beauté, Librairie Orientaliste, Paul 
Gerthner-Paris, 1825) ensina urna estranha receita para fazer . 
chover: "Urna mulher - que era virgem e o marido celibatário, 
por ocasiao das núpcias - devc comprar urna grande agulha, 
numa loja, ao lado de urna mesquita. Su~ndo a urna varanda, 
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eta enfiará a agulha numa goteira, arrega9ará tres veies os seus 
caf tans (vestidos) e exporá o traseiro na dire9io do céu, dizendo: 

Descobre-te, 6 céu ! 
Senio, eis o que eu descobrirei ... " 

E, na mesma obra, para fazer chover, por ocasiio de gran
de estiagem, vem a receita seguinte: "Quando a chuva nao cai 
na época precisa, mergulha-se n'água a mio de um recém-nas
cido cujo sexo náo se viu, e a chuva nao tardará a cair ... " 

IPADU, PATO ou PATU: Com essa tríplice designa9io é conhecido no 
rio Negro e seu afluente Uaupés, bem como nos afluentes deste, 
Tiquié e Papori, um arbusto, cujas folhas, depois de secas e 
torradas em Va$ilha própria, de barro e, sendo socadas num 
tubo de madeira leve, se transf ormam num pó, de colora9io 
verde, pouco espesso, que os índios mascam diariamente. 

Esse pó é conservado numa bolsa de tururi, tendo na aber
tura, um peda~o de tíbia de ave, inhambu ou jacamim, por onde 
é injetado nas bochechas dos seus apreciadores, sendo mascado 
horas e horas, até completa absor9áo . Nao lhe juntam cal de 
conchas, como os índios peruanos, bolivianos e colombiano~ do 
altiplano, ali denominada "llanta" ou "poporo", e nunca v1n:ios 
índios que lhes mascassem as f olhas verdes ou sécas, no mtle · 
nário vício de "coquear". Ali, em quechua, há a denomina9áo 
"llipta", e, em aimara, "llukka". (Pág 16 Fig 3 1) 

. O ipadu ou Erythroxylon coca Linn., é plantado entre pés de 
mandioca, para ser sombreado. Nao vimos nenhum índio aspi
rá-lo, como o civilizado o faz com a cocaína, substancia déle 
extraída. 

Os Salesianos, do U aupés, observaram pouco rendimento 
intelectual entre as crian9as indígenas, filhas de ~nveterados mas
cadores de ipadu. 

PERA: ~ urna vasilha, em forma de funil, de folha de bananeira 
sororoca ou pacova sororoca Ravenalia guianensis Endl. Benth., 
na qual se acondiciona qualquer objeto de uso, quando pequena, 
e, se maior, alimentos sólidos ou mesmo caranguejos ( em Belém 
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do Pará) e "juís", excelentes ras comestíveis, no rio Negro, Es
tado do Amazonas. 

Algumas peras sáo revestidas, externamente, para se lhes 
dar solidez, de um tran9ado de cipó titica. E encontram-se 
outras de_ grandes propor9óes, utilizadas no transporte de carvao 
vegetal. 

TAPEcuÁ: E o nome, em nheengatu, do abano. (Lam. 2 Figs. 5 e 6 1) 

MoLONGÓ: A família das Apocináceas, Paul Le Cointe relaciona 
vários vegetais dos igapós, das margens dos rios e lagos, princi
palmente, e, também, das matas amazónicas. 

Ali se encontram: Molongó, Ambelania grandiflora Hub.; 
Molongó de colher Moloueta tamaquarina (Aubl.) A.D.C.; Mo
longó, Zschokkea arborescens Muell. Arg., que fornece exce
lente madeira para amoladores de navalhas, pois é branca e leve. 
O seu látex, viscoso como o do anani, serve para pegar passari
nhos e seus frutos sao comestíveis. 

Além desses existem - ainda segundo Le Cointe - tam· 
bém o Molongó chamado Sucuuba de flores grandes e o Molon- . 
gó conhecido, também, por Amapá doce. 

Existe na Amazonia, igualmente, o Mulungu que é confun
dido com o Molongó por pessoas pouco familiarizadas com a 
pronúncia típica do paraense ou amazonense. 

Mulungu, Erythrina corallodendro11 L. e Mulungu Ery
thrina xinguense Ducke, sao ambos da família das Leguminosas 
papilionáceas. · 

Le Cointe informa que a casca e as flores dessas árvores 
sao hipnóticas e sedativas; o extrato da casca usa-se em banhos 
contra a excitacrao do sistema nervoso, nas insonias, na infla
ma9áo do fígado e do ba90, depois de febres intermitentes. 

Aí: E o nome, em nheengatu, da pregui9a, que, em nosso país, 
tem quatro espécies, sendo tres do genero Bradypus; a mais 
comum do Brasil meridional é "B. tridactylusº. E Ihering, que 
nos adianta esses esclarecimentos, diz mais: "o pelo, seco e ás
pero como palha, é cinzento, com algumas manchas dispersas, 
de cor mais clara, como os supercílios; o macho tem na nuca 
urna malha avermelhada, cor de laranja·, atravessada por urna 
linha preta. Devido a ésse sinal é conhecido por "Aí-de-benti-

' 
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nho". Pregui~a real, Choloepus didactylus da Amazónia, que 
s6 tem dois dedos na mao, em vez de tres; a cor é um tanto 
variável, cinzenta, mas quase preta na cabe~a." 

As pregui~as que, falando em termos de paleontologia, na 
opiniáo de C. de Paula Couto, "devem ser também originárias 
da Patagonia, de onde teriam emigrado para o Norte, isto é, 
para a regiao tropical da América do Sul, a medida que achou 
que o clima de sua regiao de origem provável, se tornava mais 
frio". 

Ihering estranhava que os naturalistas considerassem as pre
gui~as, como os tamanduás, animais edentados . E asseverava: 
"As pregui9as tem dentes com estrutura toda especial e cujo cres
cimento difere muito do que se observa nos demais mamíferos .. 
Assim, nao tem esmalte nem raiz propriamente dita: além de 
que nao há su~stitui9ao da denti9ao. As pregui9as tem cinco 
molares superiores e quatro inferiores; sao animais herbívoros 
que passam toda a ·vida sobre as árvores, de preferencia, sobre 
imbaúbas, cujas folhas novas e brotos muito apreciam. Contudo 
nao é exclusivamente desse vegetal que se alimentam e no ca
tiveiro aceitam f olhas de figtieira brava e outras . De resto, pouco 
há de interessante a dizer destes animais, cujo nome lhes cabe 
perfeitamente, por seus movimentos lentos em extremo, e, assim 
como o corpo, o espírito parece dominado por incoercível 
fleuma. Anatómicamente o fato se explica, pois a massa cefá
lica carece de circunvolu~óes. Preso aos galhos da árvore, aí 
passa o animal o seu dia, contentando-se com pouquíssimo ali
mento. Mas tal for9a tem nas garras, que é quase impossível 
arrancá-lo de seu pouso; é escusado aplicar violencia e crueldade, 
pois é muito pouco sensível a dor". 

Mais adiante Ihering, porém, cita Barbosa Rodrigues, ·que 
pOS a prova a grande agilidade da "Pregui~a de bentinho", 
quando abrigada a nadar. "Tao rápidos sao os seus movimentos 
na água como lentos em terra; admirado por ve-la tao desem
bara~adamente atravessar o río, o naturalista obrigou a pregui~a. 
a repetir o exercício e novamente observou a facilidade com que 
rompia a água, para, em seguida, subir muito lentamente por 
urna árvore". Segundo Marcgrave a pregui9a emite o som 
"i i i i i", como um gatinho. 
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Arthur Heye, da UF A, andou pela Ilha de Marajó, filmando 
colibris e pregui~as, como se le em FILM JAGD AUF KOLIBRI UNO 

FAULTIER (68. dabari, Berlim) . . 
E Hermann Tirler transcreve em seu TAGEBUCH BINES 

PAULTIERS - 1964, ·München - urna lenda Bororo, intitulada 
Warum das Ai - lochelt und niemals trink (Porque a Aí ri e 
nunca bebe). 

RANGAUA: Os índios Parintintim, tupis puros, chamavam "ahangáb" 
a figura, o retrato, a imagem. 

Assim, "pirá-ahangáb" significa: a imagem do peixe. 
Para Stradelli "rangaua" significa hora, figura, tempo, me

dida. E exemplifica: "Mira rangaua: a figura da gente, 0 re
trato; "Ararangaua": figura do dia, relógio; "Pána rangaua: "me· 
dida de pano: "Embaú rangaua": hora de comer. 

SANGAUA tem o mesmo significado. E no r~o Urubu, no 
· município de ltacoatiara,. ~stado do Amazonas, chamam a urna 
enseada SANGAUA, ligando-se este topónimo a tradi9ao de urna. 
figura de peixe-boi, ali submersa desde tempo imemorial, a qual 
se refere· Bernardo Ramos, em sua obra lnscrifóes e Tradi~óes 
da América Pré-Histórica, a pág. 122 . Mas Bernardo da Silva· 
Ramos escreveu SANGA Y E SANGARIS, interpretando várias ins
cri9óes, abundantes entre o rio Aibu e Sangai, afluente do rio 
Urubu, evidentemente gregas. (Veja-se PIRÁ-AHANGÁB.) Viajan
do pelo rio Urubu, em companhia de moradores locais, fomos 
informados, há anos, de que, no lugar Sangaua, pode ser vista, 
de fato, a figura de um grande peixe-boi esculpido em pedtas 
da regia~. Do mesmo local, informam, tiraram outra escultura: 
urna tartaruga. 

INGARANA: Falso ingá ou semelhante apenas, sem as características 
e propriedades totais do verdadeiro. 

Entre outros representantes das Leguminosas cesalpíneas, 
Paul Le Cointe enumera as seguintes: Pithecolobium Pedicella
re (oc) Benth, que se encontra no rio Negro amazonense, bem 
como no X.ingu, Tapajós e Madeira; Pithe1:olobium cauliflorum 
(Wi1ld.) Benth, das praias e das margens dos rios. 

PEIXE-AGULHA: Alfredo da l\1ata e Agenor Couto de Magalhaes 
dáo ao Pcixe agulha a denomina9ao Be/ene taeniata Goeldi. 
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A respeito dele nada vimos na obra Peixes de Água Doce 
do Brasil, de Henry W. Fowler. 

Couto de Magalháes dele escreveu: "Esta classe de peixes 
distingue-se das outras por ter o corpo extremamente longo e ro
li~o, a cabe~a, por cima, achatada, as maxilás prolongando-se em 
bico, sendo que a inferior avan~a mais que a superior, como 
adiante veremos. 

Na vastíssima superficie das águas do colossal estuário ama
zónico é comum ver-se, quase a flor d'água, um peixe esguio 
que, aos arrancos, nada contra a corrente." Ihering, porém, só 
nos aponta o Peixe-Agulha no litoral atlantico, mas tudo indi
ca que ele se encontrará mais nas águas tanto do estuário do 
Amazonas como nas de outros rios da costa brasileira . 

• 
O fato · de ser o Agulha pescado mais abundantemente na 

"ponta d'água", na "divisa" entre a água suja do litoral e a 
limpa do "mar aberto", robustece a hipótese aqui formulada. 

Na ilha do · Marajó também nós encontramos o Peixe
Agulha. 

-
TuRI: Paul Le Cointe registra turizeiro, apenas, dizendo que é es-

pécie vegetal da f amília das Rosáceas. 
Stradelli, entretanto, grafando turi e tury, diz que o Turi

zeiro é urna árvore "que se encontra em toda parte, embora pa
re~a preferir as vargens altas. De madeira um tanto resinosa, 
clara, leve e que lasca facilmente no sentido da fibra muito 
comprida, os indígenas fazem· seus fachos e tochas, e os civili
zados ripas, que pela resina que contera ficam indenes de 
cupins". 

Com o turi - facho ou tocha - os indígenas podem "fa
chear e iluminar suas malocas no dia de festa". 

IMBAUBEIRA: Também conhecida pelas denomina9óes de "Imbaú
ba" e "Embaúba", como aprendemos através de Record & Hess, 
é um indivíduo vegetal, da família das Moráceas, "com cerca de 
70 generos e mais de 1 . 000 espécies indefesas ou espinhentas 
árvores e cipós e poucas ervas, geralmente com suco leitoso, e 
distribui9ao cosmopolita, embora mais abundante nas regióes 
tropicais e subtropicais". 

Le Cointe enumera diversas espécies de imbaúbas, tendo 
afirmado "que a maioria nao é mirmecófila, for. Azteca Mülleri, 
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que os índios utilizam a rnadeira da raiz para fazer fogo por 
fric9ao com outra madeira dura. A madeira, branca e leve~ 
presta-se para a fabrica\:áo de carváo para pólvora e de papel. 
A casca dá estopa finaº. 

Sao também de Le Cointe estes conceitos mais: "T ódas as 
imbaúbas possuem propriedades semelhantes". E Alfredo da 
Mata informa: "O suco da raiz é um poderoso diurético, aumen
ta a energia do músculo c~rdíaco sem multiplicar os batimentos 
do cora\:áo. O princí pio ativo parece ser urn glicosido: a "ce
cropina". O extrato fluido das folhas novas é um poderoso diu
rético. O suco dos renovos contra as gonorréias e as leucorréias". 

Os frutos da imbaubeira sao apreciados pelos pacus e pelas 
sardinhas, em todos os rios da Amazonia. 

Os gomos terminais das imbaubeiras, ditas brancas, sac• 
aconselhados como eficazes para tratamento da hidropisia, quan
do com eles preparam chás., que devem ser tomados abundan
temente. 

MANIUARA: Von lhering entende que este vocábulo é: "denomina
\:ªº indígena (e também cabocla em algumas regióes do Brasil) 
da Saúva. Significa: comedora de mandioca, e corresponde, por· 
tanto, perfeitamente, a denominá9ao nortista: "formiga-de-man
dioca" ou "formiga-da-ro9a", porque'' ro\:a, sem mais explica9ao, 
significa ''planta\:aO de mandioca", no ·Nordeste. 

J á Stradelli nos dá urna informa9ao mais ampla e precisa, 
dizendo que "maniuara" é urna "casta de saúba, a femea de urna 
espécie que habita de preferencia nas ro9as. As formigas ovadas, 
depois de lhes serem tiradas as partes duras - cab~a e corse
lete - sao comidas moqueadas, razáo por que, quando é tempo 
e saem a tardinha, lhes é dada ativa ca9a. O abdomen moquea
do, com molho de tucupi e urna pontinha de fome precisa con
vir que nao é de todo mau; há coisas piores". 

Alfredo da Mata nao registra os maniuara e i~á, mas tana
jura, afirmando tratar-se de "formiga saúva fecundada, e assim 
chamada pelos índios i~á-u, formiga de ovos que se come . No 
Dicionário de Montoya "la rabadilla que se come desta hormi
ga". Teschauer e T. Sanipaio disseram derivar o seu étimo d~ 
"ta ayura", a formiga grande cheia de ovos e a formiga vinda, 
que se ala e sai do formigueiro; a formiga grande cheia de ovos. 
Parece haver equívoco porque o prefixo "ta'' ou "tai" em tupi~ 
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guarani significa, em geral, sensa9ao dolorosa de queimaduras, 
ou de ardencia quando em simples contato com o agente. Re
ferencia a picada?" 

A respeito de i9á, escreve Teodoro Sampaio, acima citado 
por Alfredo da Mata, que é "a formiga grande que os índioc; 
comiam. Entre os guaranis "y~á", entre os tupis "tanajura". O 
vocábulo yfá é contra9áo de y faba, significando gordura, pois 
tinham os índios por tal o que se continha no abdomen desta 
formiga". 

Jover Peralta, in Dicionario Guaraní-Español y Español
G uarani, registra "isá (are). hormiga grande, comestible; isati, 
madriguera de esta clase de hormjgas". Madriguera quer dizer, 
em espanhol, cova, ninho, esconderijo. (Veja-se verbete Saúva.) 

PECÁ: ~ urna árvore semelhante a ingázeira, tal vez nao identifica
da, mas urna leguminosa, certamente. 

HOQUET: ~ urna bananeira sororoca Revenala guianensis (Endl.) 
Benth, da família das Musáceas. (Ver Banana Sororoca ou Pa
cova-Sororoca no Glossária e Notas.) 

BEPEÁ-PONIM: ~ um indivíduo vegetal que nao pudemos identificar. 

PIA~~VA: Científicamente denominada Leopoldina piassaba Walla
ce, diz Paul Le Cointe tratar-se de urna palmeira de seis a dez 
metros de altura, com folhas de quatro a cinco metros de com
primento. 

"Na base dos pecíolos das folhas" - escreve o citado 
· autor - "encontra-se um verdadeiro tecido de fibras grossas, 
tran~adas, formando bainha em volta do tronco; estas fibras 
tem 0,50 a 1,50 m de comprimento e 1 a 2 mm de diametro, 
sao de cor castanho-escuro, consistencia córnea, resistentes, fle
xíveis; utilizam-se na fabrica9ao de vassouras, escovas, amarras 
que resistem bem a água salgada e flutuam". 

Indígenas do rio Negro tecem, com essas fibras, cabos. 
amarras, vassouras e cestos de formas várias e para diversos 
fins. E aparccem ali, como no comércio de Manaus e de Belém, 
merecendo grande aceita9ao, o que consta das estatísticas de 
export:wao. 
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A extra9ao dessas fibras expóe a picadas de cobras vene
nosas de lacraus e centopeias os indivíduos que nisso sao empre
gados, sem que nenhuma lei os assista, quer estadual, quer 
federal. 

BuAÁ: ~ 1 cobra-grande, ser mitológico da tradi9ao e do lendário 
indígena, que o caboclo amazónico continua a transmitir de ge
ra9ao a gera9ao. 

BEPÓ: ~ o nome do Trovao em língua Tucano. 

PAcu: Von lhering ensina que essa é a "denomina~ao genérica que 
se aplica a todas as espécies da subfamília Milíneos, da família 
dos Caracinídeos, ao todo cerca de trinta espécies brasileiras. 
Sao semelhantes as pira~has, de. corpo ovalado, comprimido; 
mas diferem daquelas por ierem denti9ao nao carnívora, porém 
herbívora, isto é, os dentes sao todos molares e em série dupla 
no maxilar superior; ao passo que as piranhas tem aí urna só 
série de dentes. De fato o pacu se alimenta s6 de vegetais, prin- · 
cipalmente dicotilédones, das margens. Há espécies que atingem 
grande desenvolvimento, até · vinte quilos de peso. Sua carne é 
excelente, e, por todos os motivos, é urna espécie das mais pro. 
missoras da piscicultura nacional." 

Em Mato Grosso a reputa~ao deste peixe é tal que motivou 
o ditado cuiabano: "Quem come cabe~a de pacu, tem coito com 
cuiabana e bebe água do Coxipó nunca mais sairá de Mato 
Grosso." 

No rio Negro, Estado do Amazonas, também é costume 
dizer-se: "Quem chupar cabe~a de pacu poderá sair dorio Negro, 
mas é certo que a ele voltará." 

A fauna ictiológica dos Estados do Pará e do Amazonas, 
bem como dos Territórios do Amapá, Rondonia e Roraima, 
conta com várias espécias de pacus: pacu-piranha, pacutinga, 
pacupeva, pacu~aru, pacu-pixuna. 

Em Mato Grosso chamani "marmelada-de·pacu" a um 
conjunto de plantas das águas dos pantanais, porque é nela<> 
que esses peixes encontram seu principal alimento. 
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No An1azonas as mesmas frutas apreciadas pelo famoso 
Tan1baq ui My/etes bidens Castelnau - e que os pescadores 
utilizam como iscas - também o sio pelos pacus. 

O Tambaqui é um caracinídeo como o pacu. 
• 

PIRAÍBA: :e., indiscutivelmente, o peixe que atinge considerávei~ 
dimensóes e considerável peso, ao lado de outros da Bacía Ama
zónica. Ihering lhe dá as denomina9óes de piratinga e peixe-de
couro. 

Agenor Couto de Magalhaes a ele se refere des ta maneira: 
"Existem no Amazonas e parte inferior dos seµs grandes tributá
rios, tres espécies semelhantes de um ·gigantesco bagre que 
atinge freqüentemente 2 m de comprimento por 1 e tanto de 
circunferencia, dessas tres espécies urna se destaca pelo desenvol
vimento mais avantajado: é a piraíba." 

Mas Ihering, dando-lhe a denomina9ao de Brachyplatisto
mafilamentosum Licht, registra-lhe tres metros de comprimento 

_ por 1,40 m de circunsferencia. E descreve-lhe algumas das ca .. 
racterísticas interessantes: "O focinho é achatado, as barbas sao 
curtas nos adultos, porém corespondem ao triplo do comprimen. 
to do corpo nos jovens, enquanto medem apenas um palmo. A 
cor é bronzeada, mais clara inferiormente. Dá enormes saltos 
fora d'água, mostrando todo o corpo envolto em um len9ol 
líquido e sumindo-se com estrondo, formando largos círculos on
deados. Pesca-se ·com Iinha forte, amarrada a canoa, que, por 
sua vez está "poitada" (ancorada, com pedra pesada). Engolido 
o anzol, a piraíba sai em desabrida carreira, puxando a canoa 
consigo, até cansar. Pescando de terra é preciso amarrar a linha, 
pois nem mesmo vaqueiros afeitos a agüentar reses, resistem a 
piraíba adulta." 

Aos jovens exemplares de piraíba o povo da Amazónia 
chama "filhotes" apreciando-lhes a carne, mas comendo, com 
escrúpulo, a das colossais piraíbas, na desconfian9a de que estac; 
cornero carne humana. 

A propósito, Agenor Couto de Magalhaes escreve: "Há 
até boje no Estado do Amazonas, de preferencia, o conceito 
absurdo, criado pela abundancia de outros peixes e pela índol:! 
mesti9a, de que a carne da piraíba e de alguns outros peixes de 
pele transmitem maus humores e nao raro a própria lepra. A 
crendice popular criou esta supersti9ao, como muitas outras, 
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para explicar aquilo que nao poderia ser explicado por outra for
ma. Tudo o que é cstranho, tudo que foge a compreensao do 
caboclo passa para o rol das fantasías, na qual ele se apresenta 
fecundo; e é assim que se confirma, através de urna remota 
tradi9ao, que a carne da piraíba, comida com assiduidade, pro
duz o mal de Sao Lázaro. Há, porém, fatos que dissipam de 
certo modo essa abusao popular; os filhotes das próprias pi
raíbas sao tao estimados em Belém, que rara é a família da gente 
do povo que nao os procura no mercado, diariamente, para 
alimenta9ao cotidiana. Esses "filhotes'~. como sao chamados vul
garmente, constituem urna das mais preciosas reservas da classe 
pobre." 

Emílio Goeldi publicou no Boletim do Museu Paraense unt 
longo estudo sobre a piraíba, ao qual nao deveriam ser .estranhos 
os autores acima citados, pois suas descri9óes coincidem flagran
temente com a do grande naturalista suí90. 

. ~ 

SARAPÓ: ~ um peixe de larga distribui9ao em toda a Amazonia. 
Dele diz Alfredo da Mata que é o Giton fasciatus Pohl, "de 
colorido variado, sem fontanela e de maxilar inferior preemi
nente, dentes cónicos. Sem órgaos elétricos." 

A verdade, porém, é que, com esse nome indígena de sa
rap6, sao conhecidos na Amazonia, principalmente, várias espé

~ cies de peixes da família Gy1nnotidae: o tuvi ou tuvira,· o ituí 
e um todo negro, com urna lista branca no dorso, chamado 
científicamente Sternarchus Albifrons (Linnaeus). 

Ihering, nao havendo viajado pelo río Negro e afluentes, 
• 

afirmou que o Sarapó raro ultrapassa um palmo de compri-
mento. Nós, entretanto, ali vimos exemplares de mais de tréi 
palmos, principalmente o ituí, cuja carne, moqueada, é tenra 
e de ótimo sabor. 

Ao sarapó-tuvira ou tuvi deram a denomina9ao zoológica 
de Carapus fasciatus Günther. 

O Sarapó chamado científicamente Sternarchus Albifrons 
(Linnaeus) - o Black Ghost dos ictiologistas - é todo negro, 
tem urna lista branca ao longo do dorso. :e. um peixc orna
mental, acreditando os índios que tem virtudes ou qualidades 
espirituais. 
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MATRINXÁO: :e, peixe das águas amazónicas, denominado cicnti
ficamente Characinus amazonicus. 

Os índios Maué o consideram da f amília dos peixes que 
conhecem e empregam "artes mágicas", chamando-os, por isso: 
"muricariuas" - feiticeiros niaus. 

CAAPI: Entre as chamadas drogas narcóticas e estupefacientes, dos 
indígenas da América do Sul, está o lagé ou Caapi ou Aiuasca. 

A área geográfica de distribui~áo natural da Banisteria 
caapi Spruce, nao tem, entretanto - dentro de urna regiáo, por 
exemplo, como a Hiléia - limites conhecidos, extensóes defi
nidas, como a Coca Erythroxylon coca Lam. 

Para dificultar o empenho científico de definir-lhe os li
mites aí está o cuidado com que o índio oculta esse vegetal a 
vista de estranhos e mesmo a de indivíduos que constituem a 
sua comunidade, principalmente se nela tem a fun\:áo de pajé. 

Record & Hess apontam-Ihe o habitat nas regióes tropicais 
e subtropicais sendo, porém, mais abundante na América 
tropical. 

O Dr. Ramon Pardal, em Medicina Aborígine Americana, 
caracteriza esse habitat afirmando-nos: "numerosas tribos dis
seminadas no extenso território compreendido entre os rios 
Negro e Orinoco, o Amazonas e a Cordilheira dos Andes, in
cluindo o noroeste do Peru, este do Equador e Colombia; sul 
de Venezuela e noroeste do Brasil, utilizaram, desde épocas 
imemoriais, urna bebida obtida por decoc\:áO ou macera~áo de 
urna liana, a Ayahuasca, Caapi ou lagé, conhecida atualmente 
com o nome técnico de Banisteria caapi Spruce. Sua ingestao 
produz um estado psicológico especial, com alucina\:oes e ilusóes 
óticas, excita\:áo intelectual e estados metagnomicos que, segundo 
alguns, chega a produzir fenomenos telepáticos (um dos seus com
ponentes foi chamado "telepatina") e estados oníricos." 

Os Drs. Osvaldo A. Costa e Luís Paria, do Laboratório 
Bromatol6gico do .Rio de Janeiro, publicaram em 1936 um estu
do, dos mais completos que conhecemos, intitulado A Planta que 
Faz Sonhar - o Yagé. 

Ao iniciarem o estudo botanico do iagé escreveram: "O 
iagé, conhecido também vulgarmente pelos nomes da Caapi e 
Aiahuasca é urna liana pertencente a família das Malpiguiáceas 
e geralmente admitida como sendo a Banisteria caapi Spruce. 
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Existem outras espécies também fomecedoras do iagé ou caapi. 
:E. assim que Niedenzu admite a espécie Banisteria quitensii 
Nied~ e Ducke, recentemente, do Amazonas onde se acha, em 
comunica~áo epistolar como Jardim Botanico do Rio de Janeiro, 
acaba de revelar mais urna espécie, possivelmente nova, forne
~edora da droga em apre~o." 

J. Geraldo Kuhlmann, em 1 )24, colheu em Brasília, Acre, 
material de urna Banisteria, usada naquela regiáo com iagé, cujo 
espécimen se encontra no herbário do J ardim Botanico, mas 
que, pelo fato de nao apresentar flores nem frutos, nao póde . 
ser a espécie (possivelmente nova) devidamente determinada. 
E os mesmos autores, acima enumerados, acrescentam:· "A fa
.mília das Malpiguiáceas, que forma um grupo muito natural, 
representa também urna escala de transi~ao entre as Geraniales 
-e Sapindales. 

"O Brasil é o centro~ de dispersáo desta família quase que 
exclusivamente tropical, pois que, das 800 espécies mais ou 
menos que ela encerra, distribuídas por 56 generos, pertencem 
a nossa flora mais da metade. As demais espécies se distribuem 
pela zona tropical, principalmente dos países limítrofes do Brasil, 
alcan~ando ao Norte, a América Central, o México e os Estados 
Unidos e, ao Sul, até a República Argentina. A África conta 
com cerca de 100 espécies, as regióes tropicais da Asia com 
pouco mais de urna dezena, sendo muito raras nas ilhas da 
Oceania. A Europa nao possui espécies espontaneas dest~ ~a
mília, e a Paleobotanica nao registra a existencia de Malp1gwá-
-ceas f ósseis. 

"~ no genero Banisteria, um dos 27 brasileiros, segundo 
Loffgren, que se encontra o vegetal de que nos estamos ocupando. 

"O primeiro botanico que estudou o iagé foi o explorador 
. ingles Spruce, que, colhendo material completo ~esta planta ~m 
1853 na fronteira nordeste do Brasil, na regiao do Uaupes, 
·envidu exemplares a diversos herbários europeus. Este ilustre vi~
jante nao fez, entretanto, a descri~ao da planta em. apr~o, CUJ~ 
diagnose devemos a Griseback, autor da Monografia das ~alp~-
.guiáceas da flora brasileira de Martius, que, te.ndo a sua d~sp~s1~ 
~io um dos exemplares do herbário de Spruce, fez pela pnmeira 
vez urna descri~áo completa da Banisteria caapi." 
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No longo estudo, do qual estamos destacando os trechos 
acima, os autores se estendem, com seguran~a técnica e probi
dade científica, pelo campo da Fitoquímica e da Farmacodi-

" . nanuca. 

Osvaldo A. Costa e Luís Faria nos apresentaram aspectos 
valiosíssimos da morfologia e da fisiología da Banisteria caapi, 
o que nao encontramos no estudo do Dr. P. Reimburg, Con
tribuition a L'Etude des Boissons Toxiques des lndiens du Nord
Ouest de L'Amazone: L'Ayah-Uasca - Le Yagé - Le Hu· 
anto. (Journal des Americanistes de Paris, vol. XIII, 1929.) 

Mas, no deste autor, justo é salientarmos os magníficos 
subsídios para o conhecimento dos efeitos do Aiahuasca e do iagé, 
porque acertadamente os distingue, - o que para nós foi im
portantíssimo saber. 

Aya-huasca, esclarece Reimburg, vem do quíchua, e sig
nifica "liana da mc:>rte" ou do sonho ou dos espíritos. 

Os indígenas do Napo a chamam, do mesmo modo, jaya
huasca, xayahuasca (liana amarga). 

"i;: urna planta de que se servem os índios de certas tribos 
que habitam os territórios irrigados pelos afluentes do Amazonas 
(este do Equador, da Colombia e do sul da Venezuela), para 
se darem urna embriaguez, seja agitada, seja letárgica, no curso 
da qual eles tem sonhos, apari~oes, e onde prevem o futuro, 
descobrem os inimigos, etc." 

Reimburg tomou urna por~ao do aiahuasca que lhe foi pre
parada por um índio peruano, (de nível intelectual superior ao 
de qualquer outro doméstico). O líquido tinha "a cor parda 
turva, pouco agradável a vista." O sabor era "acre, amargo, 
nauseabundo", deixando a boca do autor "um ressaibo · verda
deiramente desagradável". Tendo apagado a luz, registrou sín
tomas de intoxica~ao "com urna perfeita lucidez de espírito" e 
assistiu a todos os acontecimentos "como se se tratasse de outro" 
e este síntoma "nitidamente me intrigou", afirma Reimburg. 

E, mais adiante, esclarece que "sentiu dores de ouvido, a 
saliva~ao exagerada, porém nao teve náuseas, o que o intrigou, 
porque as náuseas, conforme lhe haviam explicado, "sao o sinal 
precursor dos sonhos". A otalgia foi aumentando e a mic~ao 
também. O pulso foi desaparecendo. No rosto lívido as pupilas 
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se dilataram. A garganta serrou-se, sobrevindo dispnéia muitó 
forte. A boca ficou seca e teve a sensa~ao de desaparecimento 
das extremidades inferiores do corpo. Os movimentos das suas 
mios se tornaram desordenados, como para apanhar qualquer 
coisa. A<centuaram-se os trismos e a palavra se lhe tornou difí· 
cil e irregular. 

Também Koch Grünberg, er1~ sua obra Zwei Jahre Unter 
Indianern (Reise in Nordwest-Brasilien, 1903/1905), depois de 
urna descri~ao sucinta do preparo da inf usao do caapi (que é 
feíta pelos homens e as mulheres nao bebem) faz um depoimen
to da sua experiencia pessoal relativamente as sensa~óes que esse 
estupefaciente lhe deu, após ingeri-Jo: "Tomei", escreve ele, 
"duas pequenas cuias da bebida mágica, para experimentar a 
a9ao sobre mim mesmo. A coisa era ligeiramente amarga. Em 
verdade, ao fim de algum tempo, tive, sobretudo, assim que 
me achava no escuro, urna cintila9ao muito particular diante 
dos olhos e, quando escrevia, passavam sobre o papel assim 
como chamas vermelhas." 

Durante nossas viagens pela Amazonia sempre encontra-. 
mos pessoas que haviam experimentado o caapi ou iagé, descre
vendo-nos - segundo o seu maior ou menor grau de instru~ao 
- as sensa~óes que a droga ingerida ( em quantidade variável 
e em circunstancias diversas) lhes dera. · 

Mas, em verdade, nada se compara a experiencia dos fre
qüentadores do terreiro de Iemanjá - de Mae Esperan9a, em 
Porto Velho, Território Federal de Rondonia - segundo os 
depoimentos ali colhidos por nós, ainda recentemente. E isso 
porque eles nos falaram serripre numa Linha de Aiahuasca, 
cantaram "pontos" ou "doutrinas" que, com as músicas e dan9as, 
estimulam ou provocam e deflagram o transe. 

Em trabalho que estamos preparando - a respeito das 
sobrevivencias religiosas do Dahomey, na Amazonia, ali intro
duzidas por filhos e filhas dos voduns mina-gege, procedentes do 
Maranhao, principalmente da Casa das Minas, de Mae Andreza 
Maria, sito em Sao Luís - pretendemos mostrar amplamente . 
aspectos pouco conhecidos ou mal interpretados do emprego do 
caapi, iagé, aiahuasca no campo das tradi9oes e práticas 
religiosas. 
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r>urante o período de 1962-1963, em que estivemos no Es
tado do Acre, visitamos na Vi/a lvonette, a poucos quilómetros 
da cidade do Rio Branco, um terreiro, centro de estranho sin
cretismo religioso, com urna igrejinha cujo orago é Sao Francis
co de Canindé . Mas ali, ao lado de outros santos, cultuam a 
Aiuasca, sob a denomina~ao de Santo Dá-me, porque tudo 
obtem desse vegetal em favores materiais e espirituais. Documen
tamos urna procissao da agremia~áo, que ali atua, com um filme 
colorido, de o;to milímetros e fotos, também. Com outras obser
va~óes, recolhidas noutros terreiros, onde utilizam a Aiuasca, 
nos limites do Brasil com a Bolívia e o Peru, acreditamos poder 
publicar um estudo de real interésse sobre o uso desse estupe
faciente. 

PoPOEQU~: ~ um vegetal, de grande a~ao purgativa, a respeito do 
qual nos contaram resultados prodigiosos, mas que nunca nos 
mostraram . • 

· PoNTA: O dicionarista define ponta "como lugar de um rio onde 
a passagem é difícil", mas, para os geógrafos, nem sempre os seus 
aspectos morfológicos estarao ligados a essa condi~io. Porque 
há pontas, na retilinidade dos chamados "estiróes", neste ou 
naquele rio da Amazonia, seja ele o Negro, o U aupés ou o 
Madeira, que sao apenas acidentes topográficos moldados pela 
sua dinamica, com urna nesga de praia ou com urna parede de 
barranco, a pique sobre a correnteza. 

Mas nao é raro que se chame ponta a urna aglomera~o 
de blocos de granito, banhados por urna corredeira, de ondas 
revoltas e rebojos trai~oeiros, dificultando a subida ou a descida . 
duma embarca~áo a remo ou a motor. 

Pontas servem de balizas para viajantes, orientando-os, 
assinalando distancias, indicando portos e sítios, com urna topo
nímia pitoresca, tradicional e insubstituível. 

ANOORINHA-TEsouRA: l:: um pássaro da família dos Hirundinídeos, 
que, "ao todo, segundo Ihering, tem 14 espécies brasileiras, de 
feitio muito característico, talhado para o voo rápido e elegante. 
O colorido do lado superior é ou azul metálico ou pardacento; 
a parte ventral de muitas espécies é branca e algumas tem ·or
natos avermelhados. Há algumas espécies de andorinbas que 
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nidificam na América do Norte e vem passar o inverno aqui; 
mas a maior parte procria no Brasil, f azendo ainda assim as 
suas migra~. Muitas espécies escavam canais nos bar~anc~s 
ou aproveitam os que já enoontraram feítos por outros an1ma1s; 
outras nidificam em troncos ocos, ou entáo fazem ninhos, como 
outros pássaros semidomésticos, por baixo das telhas das casas. 
Nenhuma das nossas andorinhas constrói ninho de barro, como 
o fazem as espécies correspondentes européias. 

"Na lista dos pássaros úteis, as andorinhas figuram em pri • 
meiro plano e esta utilidade ressalta ainda melhor, tornando-se 
patente, mesmo a quem nao prestar aten~áo as coisas de Biología. 
quando se observa um centro de reuniáo desses pássaros, como 
o é a já célebre Casa das A ndorinhas de Campinas." 

Nao obstante, tanto em Cuiabá como em Porto Velho, 
anotamos a persegui~áo que se move as andorinhas, sendo que 
ali, a tardinha, os sinos s&q tangidos violentamente para afastar 
das torres das igrejas aquetas aves, e, na capital do Território de 
Rondónia, um Governador, cioso da limpeza da fachada do Pa
lácio, mandava um servente, a tardinha, também, armado de 
longa vara com uma tocha a extremidade, afugentá-las, quei- · 
mando-lhes os ninhos e os filhotes, matando-as também. 

Em nossas viagens pela Amazonia verificamos que as an
dorinhas se localizavam, igualmente, nas reentrancias das tajes das 
cachoeiras, refrescando-se ou sobrevoando os len~óis d~água, ro
~ando-os ou rasgando o nevoeiro que se levanta do sopé, aos 
gritos e em vóos céleres. 

E em Manaus foi registrado por um ornitologista ameri
cano que as chamadas andorinhas-de-chaminé, que emigram dos 
Estados U nidos, ali aparecem na chaminé abandonada da M anaus 
Jmprovement, bem como nas de outros estabelecimentos nas 
mesmas condi~óes. 

V AREJEIRA: . Também com a denomina~áo de "vareja" existem em 
todo ó Brasil urnas moscas que, na opiniao de Ihering, "deitam 
seus ovos nas feridas, na· carne, no charque." E no peixe e no 

; 

couro, acrescentaremos nos. 
O mesmo naturalista afirma tratar-se de "um variado nú

mero de espécies, cujas larvas, o índio denominava tapuru" . 
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Nas regióes pastoris a vareJeHa faz ví.timas entre os ani
mais, adultos ou recém-nascidos, constituindo-se verdadeiro 
flagelo. 

Criadores modernos combatem a varejeira a creolina ou 
utilizando outros inseticidas; mas existem ainda, quer no sul, 
centro ou norte do Brasil, quem acredite bastar virar-se o ras
tro do animal, com um ten;ado ou faca para que as varejeiras 
o abandonem. Outros indívíduos há que amarram ao pesco90 
do animal, coberto de varejas, um arame, na convic9ao de que 
o efeito será prodigioso. 
... Os ~ndios ·a combatem com o sumo de folhas maduras de 
tabaco. 

Alfredo da Mata define a varejeira: "Moscardo produtor de 
larvas que produzem no hornero e nos animais a Miíase ou 
Bicheira. De ordinário sao os muscídeos, Chrysonlia 1nacel/aria 

. ' 
de fa1xas negras longitudinais no dorso e tórax e de colorido 
azul esverdeado e · luzidio; e a Sarcophaga carnaria, de cabe9a 
a1narela, tórax listado em cinzento amarelado. Ávidas de qual
quer substancia organica em decomposi9ao." 

URUBU-RE1: É urna ave de rapina como os demais urubus. Mas 
seu norne científico, como ensina lhering, é Gypagus papa. E 
esc]arece-nos, com este trecho: "É um pouco maior que os 
outros urubus e distingue-se pelo colorido, que é o seguinte: a 
cabe9a e a parte negra do pesco90 de cor vermelha, em parte 
amarelo-laranja; no pesco90 come9a a plumagem cinzenta, que 
forma um colar; o dorso e o lado ventral sao branco-amarelado. 
O bico é amarelo sujo; as verrugas e a crista sao vermelhas. 

"Como os precedentes (urubu-ca9ador, urubutinga, urubu 
comum) também nao vive em bandos e é "rei" porque os outros 
urubus lhe respeitam a for9a. Quando ele comparece ao ban
quete dos seus parentes unicolores, esfes se afastam respeítosos 
e, timidamente, empoleirados, aguardam sua vez, isto é, quando 
o rei, locupletado, se retira. Só, entao, o bando volta a carni9a. 
Apesar de ter sido posto, as vezes, em dúvida, é bem assim que 
o fato se observa; contudo nunca vimos o urubu-rei fazer sentir 
superioridade pela for9a!' 

Alfredo da Mata afirma que o vocábulo "urubu" vem da 
língua omágua e Rodolfo Garcia diz: "Etim.: suscetível de várias 
explica9óes, das quais a mais conforme a bibliografia é a que 
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faz derivar o nome de "uru" ave (galináceo em geral), e "bu" 
negro; pode ser admitida urna outra, que o deriva de "uru" 
ave, e "u" voraz, o corvo (Cf. Batista Caetano:' 3,208,455 e 
558; cf. mais Teodoro Sampaio: 24,156) - L. Geral." 

' 

URUBU-BRANCO: É o mesmo urubutinga, ave da mesma família 
do Urubu-Rei, o que vem· confirmado por lhering, nestes ter
mos: "O nome Urubutinga cabe a espécie de igual nome cien
tífico, no qual o colorido branco se restringe as remiges das 
mios." E Rodolfo Garcia escreve: "Urubutinga, (Cathartes 
urubutinga, Pelz. Fam. Catharidae. - Etim.: de "urubu, q.v., 
+ tinga = branco.) Amazonia, Norte, Rio de Janeiro e S. 
Paulo." 

ACANITARA: Em nheengatu se diz "acanga-tara", escrevendo Stra 
delli, a respeito: "Cocar~ ,enfeite de cabe9a, espécie de coróa 
de penas de cores vistosas, mais raramente de outros materiais. 
usado nas festas e dan~as, e diverso de tribo para tribo, e cQn 
forme a condi~io de quem o porta. É riqueza ambicionada pelos -
tuichauas, porque, pelo costume, ·sen do o dono da casa que of e..: 
rece os enfeites aos convidados, lhes é preciso ter muitas acanga
taras para satisfazer a todos, segundo a sua qualidade." 

As acanitaras ou acanga-taras sao confeccionadas, de acor
do com a tradi~áo tribal e respeitado o totem a que está sujeito, 
conforme podemos verificar. 

As penas e as plúmulas, preferentemente, sao de aves to -
temicas. Assim, por exemplo, ·entre os Cauaiua-Parintintim, do 
rio Madeira, Estado do Amazonas, município de Humaitá, as 
acanitaras sio confeccionadas com esse material tomado a mu
tuns, coandus e ja pus. Porque entre aqueles índios Curt Nimuen
daj u encontrou dois clás (o do Mutum e o do Coandu) e as . 
aves que os representam sao os seus totens, e nós encontramos 
o clá do Japu, cujo totem é esse icteríqeo. 

~ preciso saber-se que, além do material aqui referido, penas 
e plúmulas de outras aves e de passarinhos podem ser aproveita
dos pelos plumistas para aprimorar o artefato, coroa ou diadema, 
consoante os seus dotes artísticos e, também, as exigencias do 
indivíduo que deverá usá-lo. Darcy Ribeiro e Berta G. Ribeiro, 
num trabalho magnífico sobre a Arte Plumária dos Indios Kaapor, 
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salientaram "a elabora~ao de urna tecnologia adequada aos mate
riais plumários, de todo um saber complexo sobre a fauna 
ornitológica e, sobretudo, um apuramento na sensibilidade para 
as combina~óes de cores e arranjos de formas que só se alcan9a 
através do esfor90 continuado de gera9óes." E, mais adiante, 
referindo-se a prancha n.0 1, que representa urna Acangatar, 
escreveram: "Diadema de penas caudais de ja pu é o adere90 
mais belo e mais elaborado dos caapor, aquele a que emprestam 
maior importancia mítico-religiosa. Constituí mesmo um símbolo 
tribal pois lhes foi dado por "Maíra", o criador, e representa um 
papel de destaque em toda a vida cerimonial." 

E tal é a importancia dessa arte, para os nossos indígenas, 
que a Cobra-da-Festa, personagem de urna estranha lenda aquí 
narrada, - também se apresenta com a sua acanitara, - coroa 
ou diadema de penas e plúmulas multicores. 

• ·ARAPAc;o: Rodolfo García diz que "é nome comum, de algumas 
aves da fam. Dendrocolaptidae. E sua etimología é a seguinte: 
de guirá=avis, pa=tuudens, ar u= val de ( Cf. Platzntann: 18,543) ; 
melhor de ybyrapár por ybyrá-apár= pau arqueado, arco de 
madeira, afU=grande: alusáo a forma do bico dessas aves, gran
de e arqueado. (Cf. Bertoni: 2,569) Sul." 

Já Von Ihering assim escreve sobre esse pássaro: "Arapa9u 
ou Uirapa9u e Pica-Pau vermelho, na Amazonia, sao passarinhos 
da fam. Dendrocolaptídeos, tais como as espécies con1preendidas 
nos géneros Xiphocolaptes e Picolaptes". 

Caracterizam esses géneros as penas caudais muito duras, 
que auxiliam o corpo a se manter pousado nos troncos verticais, 
como o faz o verdadeiro Pica-pau .. 

Tal qual essas aves, o arapa~o trabalha de "carapina", mar
telando com o bico duro nas cascas das árvores, em procura de 
insetos. 

Na Amazonia, segundo J. Coutinho de Oliveira em Lendas 
A 1nazonicas, con ta-se o seguinte da famosa raiz de "Uirapa90": 
O pássaro conhece urna raiz, que abre todas as coisas; quem 
quiser possuí-la tapa o ninho da ave e o uirapa90 vai logo buscar 
a tal raiz para salvar os filhotes; entáo, espanta-se a ave, que 
deixa cai r a raiz mágica. Com o auxílio desta pode-se sair da 
cadeia, ou apoderar-se de tesouros sem ser percebido. 
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Como se vé, o pássaro, pOr ser "quase" pica-pau, entrA 
no ciclo das aves que atraem a felicidade. Contudo nao foi 
feliz a quase associ~ao destas aves com a lenda do Uirapuru 
como a expós o grande Joao Ribeiro (Língua Nacional, pág. 
154); esta lenda é lenda genuinamente amazónica, ao passo que 
a do pica-pau, na própria opiniao do douto filólogo patrício, é 
certamente de origem européia. 

Olivério Pinto, num estudo crítico de urna cole~ao de aves 
do Estado do Pará, descreve exemplares de Dendrocolaptes 
certhia concolor Pelzeln e Dendroplax picus picus Gmelin, que 
nao nos lembram pelas suas características as dos arapa~os do 
río Negro e seus afluentes, no Estado do Amazonas. Com esse 
nome de Arapa90 (como o pronunciam na Amazonia, geral· 
mente) há urna tribo indígena, habitando o U aupés, como se 
,verificará da rela~ao das tribos do río Negro e seus afluentes 
que damos a pág. n.o 206. ~esta obra . 

Ganharam os indígenas dessa tribo o apelido de arapa~o. 
porque urna das suas características seria identica a do pica-pau, 
o que teria levado a gente Tucano a chamá-lo munipu-umaqueri, 
que se traduziria por gente de nariz comprido. (Pe. Antonio 
Giacone.) 

CuNURI: Paul Le Cointe ensina que este vocábulo designa urna 
árvore amazónica, da família das Euforbiáceas, cientificamente 
chamada Cunuria Spruceana Baill. 

Tem enormes sapopemas e seus frutos sao comestíveis, as
semelhándo-se aos da seringueira. "As améndoas frescas sao 
amargas e tidas como venenosas; os índios as comem assadas." 

O cunuri é encontrado no alto tío Negro e no Solimóes, 
sendo que Record & Hess o apontam na Venezuela e no Peru. 

Stradelli informa que, no rio Negro, o Cunuri é "urna cas
ta de caranguejo menor que o Cunuru, que é o caranguejo do 
salgado." 

PIRA U ARA: ~ um cetáceo dos rios da Amazonia, chamado vulgar
mente Boto. No rio Negro o conhecem com esse nome que, a 
nosso ver, deveria ser escrito "Piraiauara',. 

Os botos, que aparecem freqüentemente nas lendas e nar
rativas populares daquela regiao, foram enumerados por Stra
delli neste verbete: "Boto-Piraiauara, o vermelho grande, Oiara, 
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o róseo menor. Tecuxi, Tucuxi, o cinzento intermédio e também 
o mais comum." 

Noutro verbete o mesmo autor escreve: "Pirá-uauá -
Peixe-cao, da costa, que nao se deve confundir com o Piraiaua
ra, como poderia faze-lo crer o nome, porque este é um Del
phinus, no entanto o Piráuauá é um Carcharias." (Veja-se o 
verbete Boto.) 

Em sua monografía sobre o lnia geoffrensis Blainv. Alípio 
de Miranda Ribeiro afirma que Alexandre Rodrigues Ferreira 
"foi o descobridor deste cetáceo" mas foi Blainville que ficou 
"com a paternidade da espécie." Tratava-se do chamado boto 
vermelho; boto branco; golfinho do Amazonas; piraia-guará. 

NnMÁ: É palavra da Língua Tucano, significando veneno, o~ 
melhor, o curare, que os indígenas utilizam na extremidade vul
nerante de pequenas flechas ou curabis, lan~adas por meio de 
sarabatanas, para matar aves e mesmo quadrúpedes de grande 
porte. (Veja-se o verbete Curare.) Nimá é gravado pelo Padre 
Antonio Giacone S.D.B., in Grmnática, Dicionário e Fraseología 
da língua Dahcete ou Tucano ( 1965) . 

MAcucu: Com este nome aparecem em Record & Hess indi
víduos vegetais pertencentes, ora a família Aquifoliaceae, ora 
a família Leguminosae, ora a família Rosaceae - Chrysoba
lanoidae. 

Mas encontramos em Paul Le Cointe, com essa denomina
~ªº nheengatu, várias árvores da Amazonia, sendo a maioria da 
família das Rosáceas. Vejamos as principais, de algum inte
resse para os etnólogos: "Macucu Licania glabra Mart. O fruto 
dá um verniz preto para pintar cuias; a casca dá urna tinta para 
tingir as redes de pescar e as linhas. Macucu Licania hete
romorpha Benth. Freqüente nas praias de areia. O tronco é, 
as vezes, agüentado a 60 ou 80 cm, acima do solo por um feixe 
de raízes aéreas. A madeira é utilizada, por exemplo, para mar~ 
cenaria e os "varejóes" de macucu sao apreciados para a nave
ga~ao nas cachoeiras. A madeira queima facilmente e serve para 
f azer archotes. O fruto dá um verniz pre to utilizado na pintu
ra; a infusáo serve de mordente para tingir as "cuias". Macucu 
Aldina latifolia Benth e Aldina heterophylla Benth. Comum no 
baixo rio Negro, esta na margem dos pequenos igarapés de terra 
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firme e aquela nas bacias alagadas dos igarapés grandes. Macucu, 
Parinarium barb'atum Ducke. Ver Caraipé-Rana. Encontrado no 
río Tapajós. Macucu Verdadeiro, llex mticoucoua Pers. que é 
da familia das Aquifoliáceas. Na Guiana francesa a casca é 
empregada na fabrica~áo de vasos de barro, cQmo o "cairapéº 
·na Amazonia. O fruto dá urna bela tinta negra para o algodáo. 
A lenha serve para archotes. A infusáo das folhas é excitante, 
estomáquica. M acucu-Rainha, H irtell a americana Aubl., também 
chamada Ajuru. Dá boa madeira para ripas, fendendo-se, porém, 
f acilmente. Eis aí tudo o que nos ensina Le Cointe. 

Stradelli, a respeito do Macucu, diz o seguinte: "Arvore da 
capoeira. Jlex M acucua ( ?) . Da casca se extrai urna tinta que 
serve para tingir a linha de pescar para impedir que crie carun · 
cho e apodre~a, e com que, em · falta .. de cumari, se pintam 
as cuias, que nunca, porém, adquirem o polido como com este. A 
madeira leve serve especialmente para caibros .e obras que nao 
carecem estar expostos· as intempéries. Da fiuta, aliás, nao uti
lizada, se pode extrair u~ ~óleo que pode, creio, substituir, em 
muitos casos, o óleo de linha~a." 

UAQUEMUNI: Assim os índios Tticano, do rio Negro e seus afluen- · 
tes, denominam urna espécie vegetal, · da família d·as Aráceas, 
cuja espadice se assemelha rim ·tanto, pela carnosidade e colo
ra~áo, as verga de um canídeo ou ·~o penis de um homem. Por 
isso, na . lenda aqui narrada, o Criador do Dia colocou urna es
padice entre as pernas do filho, para lhe substituir o membro 
mutilado. 

Como o lótus, no Egito, para o indígena do Vale do río 
Negro, a flor do U aquemuni ou a sua espadice é "urna flor 
fálica", nao só na forma como na for~a mágica e potencia 
erótica. 

UATI ou UACTI: t um personagem da mitología dos índios do rio 
Negro, assim chamado pelos da tribo Tucano. 

Como os primeiros missionários, Jesuítas e Carmelitas, os 
Salesianos viram logo no Uati um demonio. 

O Pe. Antonio Giacone, que missiona, há mais de 30 anos, 
naquele rio e seus afluentes, principalmente o Uaupés, dedican
do-se a lingüística indígena com o mesmo ardor com que se de
dica a sua a~áo reli~osa, escreveu o seguinte: "U ati é o nome 
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que dáo ao demonio de cuja existencia ninguém duvida. Dizem 
que Uati é muito mau e que faz o maior mal possível aos homens, 
por isso todos os índios o temem. Nao exercem nenhum culto 
~m honra do demonio, nem tampouco em honra de Deus. Sendo 
materialistas, nao se preocupam de. propiciar a Deus com louvo
res e preces, como nada fazem em honra do demonio, para que 
nao lhes f ª~ª mal. 

"Dizem eles que JURUPARI (palavra da língua geral) e o 
DABACURI sao festas que o demonio ensinou aos seus antepassa
dos e que eles conservam como tais. Tanto assim é que a essas 
festas dáo o nome de UACTI-IÉ ( coisas do demonio) e UACTI· 

BAC~ACÉ (canto, dan~a do demonio) . Os índios tem tanto medo 
do demonio que, ao verem urna figura qualquer de demonio, 
logo Ihe arrancam os olhos com as unhas para nao serem vistos 
por ele e em sinal de desprezo. Explicam a origem dessas festas 
com a seguinte lenda: "Antigamente, dois meninos foram a pro
cura de frutas e, sem perceberem, afastaram-se muito da ma
loca. Depois de várias horas, em que estiveram despreocupados, 
levantou-se um grande temporal, acompanhado de muitos tro
vóes e retampagos, tao assustadores que os meninos, cheios de 
medo, perderam o caminho e ficaram chorando debaixo de urna 
grande árvore. Durante a tempestade passou por lá o Uacti, o 
qual lhes disse que, pare se salvarem, deviam entrar logo no 
grande buraco de um pau que havia perto. Os meninos acei
taram o conselho e entraram logo; mas o demonio fechou o bu
raco e os meninos ficaram presos~ Passado o temporal, o~ pais 
dos garotos saíram a procura dos filhos perdidos. Depois de 
muito andar e chamar, encontraram o Uacti, que lhes disse: -
Seus filhos estao comigo e eu só o entregarei se voces fizerem 
também as coisas que eu fa~o. Os homens prometeram cumprir 
as ordens do Uacti. Ele, entáo, lhes ensinou como deviam fazer 
a festa do JURUPARI-UACTIÉ e o DABACURI-UACTIÉ BAC~ACÉ (can-
to-dan~a do diabo)." . 

Esse nome do personagem indígena também o encontramos 
designando um ser fantástico, no Tibete, com algo de monstro 
apocalítico e de gorila, de gigantescas propor~oes. 

Várias expedi~óes, como sabem, tem procurado localizar e 
capturar o U acti. Suas pegadas, nas neves dos altos cimos das 
montanhas tibetanas, foram medidas, estudadas, mas, até boje, 
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ninguém, senao um ou outro guia nativo, daquelas reg1oes sa
gradas e misteriosas, conseguiu descrever-lhe, aproximadamente, 
as formas e os hábitos. 

Também no rio Negro, Estado do Amazonas, nunca· nin
guém viu o Uati ou o Uacti, mas acredita-se, geralmente, que 
ele existe. 

Viajando pelo Uaupés, rumo ao Querari, ao Aiari e ao 
I~ana, observamos, que, ao passar por certos lugares, os nos~os 
remadores deíxavam qualquer coisa (roupas velhas, objetos seni 
utilidade) suspensa aos galhos marginais. E o faziam rindo, 
numa atituqe mais de tr~a do que, propriamente, de respeito 
ou de temor. 

Ao deixarmos, certo dia, urna praia onde cozinháramos um 
tracajá, Podocnemys cayennensis - quélonio de carne tao sa
borosa como a da tartaruga verdadeira, P.odocnemys expansa -
um dos nossos remadores espetou a cabe9a mutilada do animal 
Iiuma vara, na qual lhe enfiara o cas~o antes . Interpelado por 
nós, disse que era para enganar o Uati e rir-se a custa dele. 

Desenhos rupestres, que nos foram mostrados, fixam, ao 
longo das cachoeíras, a máscara de U ati, para o exorcismar ou 
para o ridicularizar. Bem se ve que esse personagem nao tem 
para os índios a importancia que. ainda agora - em plena Idade 
dos Minérios Atomicos - os santos missionários emprestarn ao 
Demonio, ao Diabo, a Satanás. 

PEDRAS: Numa enseada da margem esquerda do rio Negro, no Es
tado do Amazonas, depois da Ilha das Flores, o viajante encon
tra blocos de granito, aglomerados, de várias formas. ·nentre 
eles sobressaem a vista, especialmente, dois que, outrora, deve
riam ter constituído a massa, redonda e pesadíssima, de um 
bloco só. Varia9óes de temperatura teriam partido, remotamen
te, em duas metades aquele bloco monolítico. Por entre essas 
duas metades, como através de duas muralhas; de seis a oito 
metros de altura, se insinuaram as águas 4o río Negro, afastan
do-as e polindo-as, de modo a abrir-se ali um vio de tres a cinco 
metros de largura. 

Acreditam os indígenas da regiáo, que, ao morrer alguém, 
logo a sua alma para ali se dirige. E se o morto foi bom, tra
balhador e digno, na terra, sua alma atravessará aquele vio di.! 
um salto, indo para urna regiio onde a Feli~idade eterna domi-
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na. Mas. se foi mau, tendo praticado a~óes feias e cnm1nosas, 
sua alma ca irá na torrente, profunda e revolta, do vao das Pe
dras, transformando-se num peixe voracíssimo e repugnante, ou 
noutro ser aquático qualquer, de forma gigantesca e horrenda. 

ARAcu s: Rodolpho Von lhering, a respeito dessa espécie de peixes 
escreve o seguinte: "Na Amazonia sao peixes d'água doce da 
família Characídeos, principalmente do genero Leporinus e 
outros que correspondem as piavas do Sul . Há um maior nú
mero de espécies da subfamília Anostomatíneos, as quais cabe 
este nome. Sao, em geral, peixes de tamanho médio, de um 
palmo de comprimento ou pouco mais, pesando tres, um quilo; 
a carne nao é das melhores, mas, como sua pesca é muito ren
dosa, o aracu contribui bastante para o abastecimento de Belém. 

~ principalmente dos lagos da Ilha de Marajó que provem 
os grandes c(\rr~gamentos desse peixe, juntamente com a pe
quena "pescada". 

O aracu alimenia .. se unicamente das raízes adventícias de ca
narana, e como esta é muito abundante naqueles lagos, a quan
tidade de aracus aí chega a ser fantástica . Em poucas horas 
as grandes redes pegam rililhares desses peixes. Schizodon 
f asciatus". 

Na subfamília Anostomatinae, genero Anostomus, conhe
cem-se tres espécies; no genero Laomolta, cinco; no · genero 
Rlzitiodus, quatro; no genero Schizodon, quatro. 

Alfredo da Mata - que também estudou alguns pcixes da 
Amazonia, como os Trichomycteridae do genero Vandellia, ali 
conhecidos pela denomina~ao de candiru e no Peru, de canero, 
- escreveu: "O vulgo ainda distingu.c o Aracu-pinima, o anta 
e outros." 

Na se~ao do rio Uaupés, entre Taracuá e lauarcte-Cachoeira, 
bem como no rio Papori, que é um dos seus afluentes, sao 
abundantes, em certa época do ano, os cardumes de aracus. 

Os índios dali, na maioria da tribo Tucano, acreditam que 
os aracus outrora foram aves migradoras. Um dia, porém, aque~ 
las aves, vindas nao se sabe donde, come~aram a cair dos céus 
sobre as águas negras daqueles ríos. E foram transformando-se 
(virando, dizem) em aracus de diversas espécies. 

E, para confirmar essa metamorfose, nos mostraram peda
~os da carne de um aracu, na regiáo peitoral, abaixo dos opér-
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culos, cujo tecido é semelhante ao de urna ave pela disposi~áo 
dos f eixes musculares. 

DoÉ-PtNÓ: ~ a denomin~~ao, em língua Tucano, da Cobra Grande. 
ser fantástico, da mitología indígena, transferida, posteriormen
te, para a do caboclo e a do pseudocivilizado. O Padre Antonio 
Giacone, porém, informa que DOÉ é "taraíra ou traíra em Jíngua 
geral. Mas PINÓ é "cobra em geral". Pinó-ohcó é "Remédio 
contra cobra ou vermífugo, ·também". · 

BARÉ: Os Baré, ao , tempo da Conquista do Amazonas, cunstituían1 
urna grande tribo, sendo, incorrtestavelmente, os "senhores" do 
rio Negro, como o reconheceram Meillet & Cohen, por nós refe
ridos na Segunda P~rte desta obra. Hoje sao já bem raros os 
Baré, em todo o rio Negro, mas vimos mais de 15 deles no 

. Jurubaxi, abaixo de Santa Isabel. E entre eles encontramos vá
rios narradores da literatura oral da sua tribo. 

CAMANAU: ~ um dos trechos ~ais encachoeirados do rio Negro. 
abaixo de Sao Gabriel. A margem esquerda désse rio, contor
nando as pedras e corredeiras, abriu-se urna estrada carro~ável, 
sempre em situa~ao precária, principalmente na época das cheia~. 

Através dela é que, desembarcados numa enseada, merca
dorias e passageiros, vindos "de baixo", isto é, de Manaus, vao 
ter a Sao Gabriel. 

SERINOUEIRA: Entre os vegetais úteis da Amazonia está, em pri
meiro lugar, a Seringueira, Hevea brasiliensis, mas outras espé
cies concorrem para a sua economía com urna considerável pro
du~áo de látex, que; embora nao dando a chamada borracha fina, 
nem por isso deixa de ser aproveitado industrialmente. O bota
nico brasileiro Barbosa Rodrigues, em 1889, foi encarregado pelo 
Dr. Severino Vieira, Ministro da Via~ao e Obras Públicas, de 
dar informa~óes que, sóbre a borracha, lhe pedira o Ministro 
dos Estrangeiros da República de Sao Salvador. •· 

Sao de sua autoría · cerca de oitenta e tantas páginas que 
constituem o estudo intitulado Heveas ou Seringueiras, de sumo · 
interesse para quantos estudam a flora amazónica e os seus pro
blemas economicos. 
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A seguir vieram os estudos de J. Hüber, Adolfo Ducke e 
Paul Le Cointe, sendo que <levemos a Ducke a caracteriza9ao 
e delimita!;aO das áreas onde se encontram . Entre as espécies 
enumeradas por Record & Hess aparece a S. tambaqui, que de
nuncia a predile9áo que tem esse peixe pelas suas sementes, 
quando as projeta, com um estalido especial, as águas dos igapós. 

Paul Le Cointe cita a Seringueira, Sapium mannieri Huber 
- euforbiácea; Seringueira barriguda Hevea Spuceana Muell. 
Arg. - euforbiácea, que é dos igapós e margens de rios e lagos 
com solo arenoso, no baixo Amazonas e no Solimóes; Setinguei
~a Chicote Hevea Benthaniana Muell. Arg. - euforbiácea. No 
rio Negro, alto Trombetas e Jamundá é conhecida também pel:l 
denomina9ao popular de seringueira-torrada. E estende-se nessa 
emimera9áo preciosa, merce do seu conhecimento da Amazonia 
e intimidade com as obras de J. Hüber, anterior a sua e a de 
A. Ducke. 

Referindo-se Le Cointe ao habitar da seringueira verdadeira 
afirma: "Estuário do Amazonas e rios Araguari e Amapá. 
Jari-rio Tocantins e rios vizínhos até o pé das prímeiras ca
choeiras - Regiao ·meridional do A:mazonas, (do alto Xingu ao · 
alto Juruá e alto Javari). Falta na margem esquerda do Ama
zonas, do rio Paru para cima até o alto Solimóes, salvo em 
alguns dos inúmeros canais que rasgam as extensas várzeas das 
bocas dos ríos l9á e J apurá . Encontra-se nas matas inundadas 
e nas terras altas com solo de argila fértil." 

Alfredo da Mata, nao obstante os .estudos que foram de
dicados as seringueiras da Amazonia, afirmou: "O e_studo natu
ral sistemático das seringueiras do genero Hevea está ain<;la por 
fazer, embora as valiosas pesquisas procedidas por Mueller 
d'Argovia, Hemsley, Hüber, Ducke, visto que (disse Ducke) 0 

capítulo que trata das euforbiáceas no Pflanzen Reich "contém 
erros e a chave nao é utilizável para a determina9ao. das 
espécies". 

As sementes das seringueiras, bastante oleaginosas, entram 
na alimenta9ao dos chamados peixes-frugívoros, tais como o 
tambaqui, o pacu, a pirapítínga e o jandiá. 

PARI: Alfredo da Mata assim define o dispositivo, de origem indí
gena, que tem esse nome: "Varas fincadas nos igarapés ou ríos 
e entre si ligadas a formarem cercados para o futuro cacuri des-
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Onado a reunir os peixes e a facilitar a pescaria. Sempre loca1 

lizado perto de ligeiras quedas de água e corredeiras; e nos meses 
de mar90, quando os peixes descero quase sempre em cardu
mes. Do tupi pari." · 

A definicrao, porém·, de Stradelli, é mais precisa: "Pari - · 
gradeado feíto de fasquias de madeira, de preferencia de espi
ques de palmeira paxiúba, amarradas com cipó, com que barram 
a boca dos lagos e dps igarapés para impedir a saída dó peíxc 
ou com que constróem os currais e cacuris." 

Vicente Ch~rmont de Mirand,a diz do Pari que é "tecido 
de talas, de varas finas ou de jucraras de cerca de 1,50 m de 
altura e 1,50 a 3 metros de largura, . com o qual se fazem dife
rentes tapagens para pescar em cacuri, curral, etc." 

Há mais: pári de luxo ou plataforma mortuária dos índios 
do rio Uaupés, onde colocam o cadáver <leste ou daquele indi
víduo, em lugar solitário, liYre de quadrúpedes e aves necrófagas. 

P AXIÚBA: É urna das palmeiras mais úieís da Amazonia. Seu no me 
ºcientífico é, segundo Le Cointe, Iriartea exorrhiza. (Socratea 
exorrhiza Mart., Wundl.) 

É o mesmo autor que adianta: "Palmeira elegante, tronco 
de 1 O a 15 m, de altura, · com 30 a 35 cm de diametro, sus
tentado por um pedestal cónico de raízes aéreas de 1,50 m a 
2 m de comprimento cobertas de espinhos curtos e grossos. A 
madeira do tronco é preta, fibrosa, muito resistente, fácil de 
lascar; é utilizada, fendída, para soalhos e paredes de casas; com 
elas os índios fazem arcos e lan9as; serve para bengalas. O pe
cíolo das folhas é preferido pelos índios para as flechas das sa
rabatanas. As raízes aéreas, rígidas e ásperas, servem de rala· 
dor. A polpa dos cocos é apreciada pelas aves (principalmen~e 
jacutingas). ' 

Da paxiúba~barrigada escreve Paul ,Le Cointe: "Muito re-.,,,. 
sistente (a madeira) ; fendida f acílmente, · é utilizada papí soa- . 
lhos e paredes de casas; com a parte bojuda fazem-se canoas; 
serve ainda para bastes de arpóes. Com o pecíolo das f olhas 
os índios fazem pequenas flechas que env~nenam de curare e 
atiram com sarabatanas. As flores queimadas dáo cinza que 
substituí o sal comum. Bom palmito.'' 

Da Paxiubinha lriartea setigera Mart., também chamada 
JUPATJ, no rio Negro, Estado do Amazohas, diz Le Coínte: 
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'" é encontrada no rio Trombetas, río J amundá, río Solimóes 
e rio J apurá. O caule tem d~ 3 a 5 m de comprimento, com 
4 a 5 m de diimetro. Os índios partem o tronco desta pal
meira, raspam a medula, unem outra vez as duas metades, enta
ni9ando-as com envira, de modo a formar um longo tubo que 
constitui a sarabatana com que atiram flecha~ envenenadas com 
curare". 

Os índios Parintintim, de Tres Casas, no Río Madeira, Es
tado do Amazonas, aconselham maldosamerite que, como afro
disíaco tópico, deve-se lavar o penis com a seiva da paxiúba. 
Quem o fizer, entretanto, sofrerá, por vários días, urna irrita9áo 
análoga a que é produzida pela urtiga ou pelas formigas-de
f ogo. 

Com o amago da paxiúba verdadeira ésses mesmos índios 
preparavam o BO~ÁP, urna espécie de clava, utilizada como arma 
de defesa pessoal e, também, para abater prisioneiros. 

O Velho IGUÁ, pai de CUAA, na "foto 1, pág 8, 11, está 
empunhando essa arma. 

MAMAIACU: Trata-se de um peixe, "o pequeno BAIACU do Amazo
nas, da família Tetraodontídeos Colomesus psittacus, pardo, com 
seis faixas escuras transversais sobre o dorso; é a única espécie 
fluvial, do grupo . Etimologicamente nao há propriamente dife
ren9a entre os dois nomes indígenas, visto como na língua geral 
a denomina9áo genérica é Guamaiacu". E é a Von lhering que 
devemos essa defini9áo. 

Stradelli escreve "Mam(liacu, casta de pequenos peixes de 
pele". 

JAPURÁ: Dentre os representantes da família Vochyseaceae, na 
Amazonia, avulta, pelo porte e utilidade, o denominado cienti
ficamente Erisma Japurá Spruce. 

Da polpa dos frutos do J apurá os índios preparam un1 
"queijo", cozinhando-a, primeiro, e ( depois de mante-la alguns 
dias no moquém) enterrando-a, dentro de um embrulho de folhas 
de bananeira sororoca. Quando estáo certos de que a polpa do 
Japurá, reduzida a massa, atingiu um certo grau de acidez, logo 
a transferem para a água corrente, no porto de casa - sempre 
embrulhada nas folhas da bananeira sororoca - conservando-a 
ali como numa geladeira natural. 
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Qualquer dos chamados queijos áci.dos, do tipo Grongon
zola ou do Limburgo, tem no "queijo do japurá" um digno com
petidor. 

Os índios o cornero puro ou, preferentemente, associado ao 
peixe cozido. Urna análise desse "queijo", feíta pela química 
E. Pechnik, do Instituto de Nutri9ao da Universidade do Brasil, 
nao f oi ainda divulgada, oficialmente. 

Spruce, fazendo a diagnose das "Erismas", escreveu: "Cres
cit prope Panuré ad Río Uaupés". Nós a encontramos, também, 
nos seus afluentes. 

O rio J apurá foi assim denominado dada a abundancia da 
Erisma nas suas matas. 

CuRuRu: Rodolpho Von lhering ensina que este é o nome genérico 
dos sapos em tupi-guaraní . De Pernambuco ao Ceará, porém, 
designa o genero Bufo. ·No Pará, ao que nos consta, designa 
a jia comum; "Cururu pé de pato"J (Pipa americana). 

"Curiosa, porém explicável, é a denomina9áo "Sapo-Curu
ru", usada pelos mesti9os; deixa de haver tautonomia devido ' . 
ao sentido amplo da palavra sapo, como em geral a emprega-
mos no Brasil. Nem por isso .aconselhamos a difusáo desse re
gionalismo curioso, como, por exemplo, o emprega Gastáo Cruls, 
na Amazonia Misteriosa, pág. 25: "a inflama~áo cedería mais 
depressa se fosse aplicado sobre a ferida um sapo-cururu aberto 
pelo meio". · 

Alfredo da Mata diz que "cururu é nome generalizado a· 
qualquer sapo. Onomatopaico . Lendária esta quadra do folclo
re amazonense: 

Sapo cururu 
Da beira do rio. 
Quando sapo canta 
Cururu tem frio. 

"Desde tempos, potém, refere-se ao anuro pipídeo (Pipa 
americana), que pode ter comprimento maior de palmo. Cuida· 
doso com a prole. O tegumento dorsal dispóe-se de modo espe." 
cial a formar células onde ficam os ovos em depósitos. Os em
brióes conservam-se aí até a fase de metamorfose". 
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JIRAU: Num estudo ergológico que se dedicasse a algumas das tri
bos a qui referidas, o jirau apresentaria aspectos bastante curio
sos, pois nao somente é parte da estrutura de urna casa, - da 
casa dos Tucuna - como o é também da sua organiza9áo 
social. 

Aqui, o jirau dá acesso a um pavimento superior, na casa 
indígena, ali constitui urna dependencia provisória, para atender 
a Festa da Mo9a Nova, e acolá, como estrutura inteiramente di
versa, do lado de fora da habita9áo, estaría servindo para se ter 

~ao alcance algumas plantas úteis, comestíveis urnas, de virtudes 
mágicas ou medicinais, outras. 

Mas Alfredo da Mata diz que jirau é: ''Pavimento sobre 
· estacaría fincada em marge1n de rio, alagadi90, ou solo inundá
vel ou nao, construído o soalho de preferencia com ripas da 
patmeira paxiúba . por sua resistencia e longa dura<;áo. Muito 
comum em toda a várzea baixa da Amazonia como parte inte
grante das rnoradias, e assim chamadas "casas de jirau", e tam
~bém nos terreiros para recolher o gado em época de enchente 
do rio. Neste caso poderáo . ter ou nao cobertura. Do tupi 
yrau = acima d'água. - Estrado dentro das casas rurais e a 
certa altura do solo, onde guardam objetos os mais variados. 
Soalho móvel de tábuas oq ripas de palmeira em tolda de em
barca<;óes, cobertas ou nao, e quando tem dois planos, o supe
rior é para o pessoat e o inferior para carga. Amazonas". 

Vicente Chermont de Miranda, que Alfredo da Mata deve
ria ter consultado, certamente, escreve no seu Glossário: "Es
trado construído nas casas rústicas e barracas a certa altura do 
solo, para nele guardar quaisquer objetos. Casa de jirau: a qu~ 
edificada no alagadi<;o é assoalhada. SoaJho móvel sob a tolda 
das vigilengas, que a divide em do is compartimentos: o inferior 
reservado a carga e o superior para abrigo dos tripulantes. Este 
jirau é geralmente de ju9ara." 

Curt Nimuendaju, no Glossário que aparece ao fim de sua 
obra The Tukuna, assim define o jirau: "platform of potes", ou 

. plataforma de vigas, o que é muito vago. Mas, bem diversa é a 
descri~áo feíta pelo mesmo autor do quarto de reclusao (que 
os pseudocivilizados vizinhos dos Tucuna chamam curral ou 

· jirau). Curt Nimuendaju criticou a maneira por que Henry 
Walter Bates descreveu o "girao". 
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BACURAU: Alfredo da Mata nos escJarece a respeito desta ave, es
crevendo: "(zooL.) - Ave caprimulgídea, Nyctidonnus albico
lis derbyanus Gould, de vóo silencioso, a aparecer durante o 
crepúsculo. Original porque ao passar acocora-se logo. Faixa 
branca e nítida ao lado jnf erior das asas. Canto plangente em 
piar repetido a lembrar seu nome, isto é, baco, baco, bacurau. 
Onomatopaico. Do tupi "mabe" bicho, "curau" que solta a lín
gua, que entristece e maldiz. O Curiango do Centro, Nordeste 
e Sul <leve ser o Hydrosalis psalurus, caprimulgídeo de penas cin
zentas listadas em preto, e o Bacurau gigante é o Nyctibius 
grandis, de mandíbulas recurvadas para baixo e plumagem quase 
preta. O povo empresta ao Bacurau .identico viver da Coruja. 
Pequena cova de carvao formada pelos ati9os da primitiva _cova 
(Rodolfo Garcia) ." 

Von Ihering escreve: "Parecem aplicar-se a quase todas as 
espécies de aves da família CAPRIMULGÍDEOS (a exce9ao do ge
nero Nyctibius) que abrange os URUTAUS. Assim o constatamos 
tanto no Sul como na Amazonia. · Acrescem ainda os nomes 
"Joao-corta-pau" ·caprimulgus rufus, que é onomatopaico e 
"Mede-léguas" Nyctidormus albicolis. O Bacurau também é co- · 
nhecido pelas denomina9óes de CURIANGO e IBIJUÍ (Per
nambuco)." 

O naturalista Helmut Sick, do Museu Nacional, publicou 
um substancioso estudo sobre os Bacuraus, dando-nos urna visáo 
mais ampla e exata do que representam essas aves nos quadros 
da nossa Ornitología. 

BIRIBAZEIRO: Também cha1nado Biribá, tem a denomina<;ao bota
nica de Rollinia aff. orthopetala, A.D.C., da família das Ano
náceas. A respeito desse vegetal Alfredo da Mata escreve o se
guinte: "Abundante polpa acídula e esbranqui9ada no fruto, e 
que fermentada produz a bebida Corossol dos antilhanos; esses . 
frutos, considerados antiescorbúticos, verdes e secos e reduzldos 
a pó sao empregados . contra as diarréias por serem ricos em 
substancia tanica. O xarope das flores é peitoral. Cultivado 
na Amazonia. Fruto de condessa, no Rio de Janeiro? Corrup. do 
tupi mbiryb-á." · 

. Barbosa Rodrigues, nas anota<;oes que escreveu para a obra · 
de John Luccock, esclarece que o vocábulo biribá vem de "bir" 
crescer e "uá" fruta, que crescc depressa , E acrescenta 1nais 
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estes esclarecimentos: "É un1a A nona da Província do Pará. O 
epicarpo é amarelo, muricado, e o mesocarpo formado de urna 
massa branca, doce insípido. As sementes sao chatas, pequenas 
e pretas. Em Pernambuco conhece-se por Biribá a Duguetia 
M arcgraviana Mart., da mesma família das Anonáceas." 

CAMOTI: Também chamado CAMUTI ou CAMUSI, como o lemos em 
Stradelli, é "pote, vasilha para água, de barro cozido, de boca 
larga e bojo grande, munida de asas, facilmente transportável 
de um lugar para outro. Nas casas indígenas o pote para água 
é sempre obra da dona da casa, a cujo cargo está o fornecimen
to de todo o vasilhame necessário para o diário". 

Raimundo Morais, entretanto, entende que essa vasilha se 
destinava apenas a um uso funerário, como se ve, neste verbete 
de O meu Dicionário de Coisas da Amazónia: Camotim: -
Vaso de argila ein que o índio enterrava os defuntos. Na Ilha 
de Marajó há urna necrópole selvagem, no município de Ca
choeira, chamada Camotim, de onde os naturalistas exumaram 
centenas de ossadas humanas enterradas nesses potes fune
rários". (Lam. 14 Fig. 3 11 e Pág 15 Fig 1 II) 

No rio Negro os camotis que tivemos oportunidade de ver 
diferem, propriamente, das urnas funerárias chamadas "iga9a
bas'', pertencentes ao Museu Paraense Emílio Goeldi. 

TucuM ou Tucu: A palmeira denominada .científicamente Astro
caryum tucuma Mart., é conhecida na Amazonia por esta de
nomina9ao indígena. 

Paul Le Cointe assim caracteriza o tucum: "As fibras, tira
das das folhas, após a macera9ao, constituem o tucum; elas 
dao urnas cordas e um fio muito resistentes, para tecer redes de 
pescar, sólidas e de grande dura9ao, ou bonitas redes de dormir, 
as vezes caprichosamente enfeitadas. Com as folhas do tucum 
se fazem abanos e chapéus e dos seus frutos se prepara um vinho 
muito apreciado." (Veja-se o verbete quiinhapira). 

Stradelli informa que "a fibra mais clara e fina é extraída 
das folhas novas; a que é extraída das folhas velhas, embora 
mais ~esistentes e duradouras, nao é. utilizada para maqueira, 
porque fica sempre escura, nao embranquece nem com urna pro
longada exposi~ao ao sol." 
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No río Negro, Estado do Amazonas, as redes fabricadas 
pelos indígenas mostram desenhos os mais variados e agradá
veis, no pano, própriamente; e as varandas sao ornamentadas 
com penas e plúmulas· de pássaros e de aves, representando com-
bina9oes caprichosas e artístic s. · 

Em Iauarete··Cachoeira, a~ Irmas Salesianas do Colégfo Sao 
Miguel mantero grupos de alunas indígenas exímias no tecer 
redes e tapetes, mas, pouco a pouco, as figuras geométricas, que 
eram tradicionais nessas cria9óes do artesanato daquelas habi
Iíssimas tecelas, já denunciam a influencia · deformadora das con
cep9oes artístico-religiosas das Irmas. 

Manifesta96es de urna verdadeira arte plumária se estendem 
ali a outros objetos tecidos de palha ou de fibras de tucum. 

TEMBETÁ: (de pedra branca). É o distintivo dos tuxauas ou chefe5 
·in_dígenas entre os Tucanq,~ Tariano e outros filhos do rio Negro 
amazonense, consistindo num cilindro de quartzo, de cinco pole
gadas de comprimento sobre um de diametro, que é usado pen
dente do pesco90. 

BAtÁ: É o Poeta, o Músico e o Cantor - urna figura impressio
nante de artista, senhor de tres ·dons maravilhosos, que os utiliza 
e domina nas festas tradicionais de sua · tribo. 

CARRI~o ou CARI~O: Ao instrumento aerofono chamado flauta-de 
Pa vimos dar-se, no rio Negro e seus afluentes, o nome portu
gues de carri90, naturalmente, pelo material nele empregado, que 
nao é o da "cana brava", (urna ciperácea no dizer do diciona
rista), mas, a nosso ver, o _das hastes de algumas das nossas 
gramíneas que lhe sao semelhantes e tem identica utilidade. No 
rio Negro os indígenas dizem sempre "cari90" e muito rara
mente "carri90". Consultando-se Stradelli, verifica-se, porém, 
que ele registra o vocábulo tacuara-puracysaua, por que é, ali, 
designado, em nheengatu, o referido instrumento. 

Carlos Vega dá a esse instrumento, de larga distribui9ao na 
América do Sul e, especialmente, ná Amazonia, a classifica9ao 
seguinte: "La Flauta de Pan pertence a la familia de los instru-. 
mentos cuyo sonido se debe a la vibración del aire. Es, por lo 
tanto, um aérofono. Se classifica entre los que suenan por efectos 
de um soplo contra el bordo de la abertura superior del tubo en 
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posición vertical, y la característica que la define es la reun1on 
de varias flautas simples de distinto largo útil, en un solo cuerpo. 
Hay muchas especies distintas. En primer término, la clásica 
siringa una hilera de canutos; en segundo lugar, la de doble 
hilera. En este caso, los tubos pueden estar abiertos y otra de 
tubos cerrados. En fin, los tubos de la segunda hila pueden 
tener el mismo largo o la mitad de los de la primera."ª 

O instrumento, cuja origem e fun9ao estao ligados ao nome 
de um herói-de-cultura IAUACANA, que obtivemos pessoalmente 
entre índios do rio Uaupés, era composto de tres pe9as, senda 
duas superpostas, tendo as características dessa flauta clássica, 
dita de P.A; a primeira tinha urna fileira de cinco tubos, duma 
gramínea regional, sendo os mesmos inteiramente fechados na 
base; a segunda tinha o mesmo número de tubos, porém de di
ferentes tamanhos, como que cortados transversalmente, e com 
as extremidades abertas, conforme o desenho (Lam 16 
Figs. 5 e 6 1) 

Mas, dando-lhe um cunho de originalidade, o artista indí
gena entendera acrescentar, aquelas duas pe9as, urna terceira, de 
material inteiramente diverso. E era urna canela de veado, com 
tres orificios, que estava presa as duas flautas-de-Pá. Essas tres 
pe9a~ eram tocadas simultáneamente, resultando desse jogo urna 
tessitura de estranhas e originalíssimas melodias. 

Como as palhetas de outros instrumentos sagrados e pro
fanos, dos indígenas do río Negro amazonense, a do CARI~O;.DE
IAUACANA era untada com mel silvestre "para que os sons se tor
nassem mais doces". 

Segundo informa9áo verbal de Dom Luís Cairo, que a obte
ve de sua esposa, de nacionalidade italiana, existe na Calábria 
um instrumento musical típico (de sopro), denominado "San
fona". Esse instrumento tem diversos orifícios que o músico, 
para o afinar, obtura com cera virgem, tomacla as colmeias de 
abelhas silvestres, e levada sempre consigo, como os violoncelis
tas e violinistas levam pez. 

3 ''A flauta-de-Pa pertence a família dos instrumentos cujo som se 
deve a vibra~ao do ar. É, portanto, um aerofono. Classifica-se entre 
os que soam por efeito de um sopro contra o bordo da abertura supe
rior do tubo cm posi~ao vertical, e a característica que a define é a 

i reuniao de várias flautas simples, de diferente tamanho útil, em um 
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Instrumentos, do tipo do CARI~O DE IAUACANA, nao sao ocul~ 
tos e podem ser vistos no interior das malocas. As "flautas de 
Jurupari", segundo Eduardo Galváo, fazem parte da instrumen
tália do Legislador mítico, sao ocultas, entre pedras, no remanso 
das cachoeiras, e outras sao submersas nos igarapés. (Lam. 12 
Fig. 1 1) 

PANCADA: Diz-se de um acidente, desnível ou obstáculo, no leito 
de um rio, paraná, igarapé ou furo, com travessóes de pedras, 
formando cachoeiras e corredeiras, e, igualmente, choque ou 
embate de urna embarca~áo, transpondo-os. O mesmo que tom
bo, definido no Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Por
tuguesa ( 9. ª edi9áo) como segue: "Ato ou efeito de tombar; 
queda; (Bras. Minas Gerais e outros Estados) nome que se dá 
as cachoeiras altas, volumosas, em queda vertical; (pop.) ca
pacidade, genio de urna pessoa; dar o - em (Bras., Rio Grande 
·do Sul): dar prejuízo a.~·~ 

No trecho encachoeirado do río Branco (Território Federal 
de Roraima), entre o lugar chamado Boca da Estrada e o porto 
de Caracará-i, sucedem-se tres cachoeiras, violentas e perigosas, 
a que chamam Tres Pancadas. 

Neutras áreas fluviais da Amazonia o vocábulo pancada 
pode ser aplicado, também, a pequenas cachoeiras ou corredeiras. 

Raimundo Morais, escritor, mas, antes de tudo, comandan
te de navios fluviais, em O Meu Dicionário de Coisas da Amazo
nia, nao registra o vocábulo na acep9ao que nós aquí lhe damos, 
nem na que lhe dá o grupo de lexicógrafos responsáveis pelo 
Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Encentra-, 
mos ali, entretanto, o vocábulo pancada, com a significa9áo se
guinte: maluco. Desequilibrado. 

Mas, Amando Mendes, em seu VocabultÍrio Amazonico, 
e L. G. de Simas, em seu Elucidário do "lnferno Verde", de 
Alberto Rangel, consignam o vocábulo pancada . Também Alfre
do da Mata nao o registra. Amadeu Amaral, porém em O Dia~ 

só corpo. Existem muitas espécies distintas. Em princípio, a clássica 
siringe é constituída por urna fileira de canudos; em segundo lugar por_ 
urna fileira dupla. Neste caso, os tubos podem estar abertos e outra 
de tubos fechados. Afina! os · tubos da segunda podem ter o mesmo 
tamanho ou a metade dos da primeira. " · 
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leto Caipira, lhe dá o mesmo significado que Raimundo Morais 
fixou. 

IAUACANÁ: Este é o nome, como já o esclarecemos noutro verbete, 
do inventor de um tipo de flauta-de-Pá ou cori~o que nenhum 
autor, antes de nós o fazermos, se incumbiu de descrever. 

Mas o personagen1 lendário nao aparece em nenhuma outra 
narrativa ou estória das que recolhemos. 

Com o nome de "iaucaná" os remadores que nos levaram, 
em 1950, ao Uaupés, Querari, Aiari e lt;:ana designavam urna 

" árvore, de grande porte (25 a 30 metros de altura) das mar
gens altas dos rios por onde íamos navegando. Sua copa, co
berta de grandes flores róseo-lilás, salientava-se das demais que 
lhe estavam em redor. 

Dos frutos dessa árvore os artistas indígenas retiram palhe
tas para seus in~trumentós de sopro - tal o CARRI~o DE IAUACÁ

NÁ - donde, talvez, lhe seja o nome oriundo, pela liga9áo utili
tária e mitológica que lhe é comum. 

A árvore denominada "iauacaná" é o pau-d'arco roxo, 
que Le Cointe ensina ter a determina9ao científica de Tecoma 
Violácea Hub, urna bignoneácea, "com flores róseas que pare
cem roxas, de ,longe, na árvore florífera". 
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A magia do livro vai por conta da ra~a 
Por conta do índio, no qual o autor, meio 
índio ele também, viu sobretudo e prof un·· 
damente o homem. Nao o bugre, nao 
apenas o ser primitivo, o pré-lógico. Mas 
um homem, urna mulher, urna crian~a. sinto 
vontade de dizer um companheiro. Porque 
só assint é que Nunes Pereira quis e pode 
recolher o que os índios tinham de melhor 
e de mais essencial e vivo: o seu pensamen
to, a sua imagina~áo, o poderoso sortilé
gio de · sua literatura oral. E aquí está.o, 
reunidas em acervo jamais antes consegui
do, as sua~ lendas, mitos, tradi~óes, fábu
las e estórias. O autor estuda antes, porém, 
a área cultural onde as lendas floresceram : · 
sao cinco áreas, compreendendo todo o Es· 
tado do Amazonas e os territórios de Ro
raima e Rondonia. Estuda a fauna e a flora, 
o . relevo e o clima, a economia e a eco· 
logia, os antecedentes da conquista, a his
tória e a aventura, concluindo pela situa
~áo atual dos indígenas: de como eles 
vivem, como dan~am , como pescam, como 
conversam, como moram e particularmente 
como amam, porque amam muito esses 
índios do Amazonas. Mas também cont.a 
como padecem eles nos seus choques so. 
ciais com o chamado homem civilizado; e 
como lutam - até mesmo eles, os compa·· 
nheiros índios, lá nos longes centros da 
mata, para resistir, em rebeldía de altiva 
dignidade humana, a grande praga da SO· 

ciedade moderna que é a explora~áo do 
homem pelo homem. 

Moronguétá, unz Decameron Indígena. 
Como o do florentino Boccacio, obra-prima 
do século XIV, este é um livro romantico, 
heróico, fescenino, sarcástico, burlesco, 
lírico · e obsceno. Moronguétá: o dom da 
poesía, a riqueza erótica, a for~a da Íma
gina~áo, trabalhados com ciencia e amor 
por quem boje melhor conhece os habi-

. . ' . , . tantes amma1s e vegeta1s, aquattcos e terres-
tres do Amazonas, imenso e sofrido pe
da~o verde do mundo: ~unes Pereir~., 

irmáo dos índios, porque irmáo do homem. 

THIAGO DE MELLO 
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