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Aos homens, mulheres e crianças do 

alto rio Negro que se foram, vítimas da 

Covid-19, e em especial aos conhecedores, 

benzedores e líderes indígenas.
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Esta publicação, A Maloca entre Artefatos e Plantas: Guia da Coleção Rio  
Negro de Richard Spruce em Londres, é resultado das atividades desenvolvi-
das no âmbito do projeto de repatriação digital de coleções bioculturais, isto 
é, coleções de objetos feitos com matérias-primas provenientes de plantas 
e animais, que foram coletados na Amazônia brasileira, no passado, e que 
hoje se encontram guardados em instituições na Europa. O projeto é fruto da 
parceria que envolve o Birkbeck, Universidade de Londres, o Jardim Botânico 
Real de Kew, o Instituto Socioambiental (ISA), o Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro (JBRJ), o Museu Etnológico de Berlim (MEB), o Museu Britânico e a 
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), contando  
com o apoio da British Academy e do Birkbeck (Martins, 2021).

Em junho de 2019, pesquisadores e conhecedores indígenas visitaram Lon-
dres e Berlim para pesquisar e conversar com pesquisadores não-indígenas 
sobre as coleções do alto rio Negro que se encontram nos acervos do Jardim 

Prefácio

Da esquerda  
para a direita:  
Lucas Alves  
Bastos, Nildo 
Fontes, Gui-
lherme Tenório, 
Tarcísio Barreto  
e Oscarina Caldas 
Azevedo no  
Museu Etnológico  
de Berlim, junho  
de 2019. 
© Mark Nesbitt
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Botânico Real de Kew, no Reino Unido, e no Museu Etnológico de Berlim,  
na Alemanha. A equipe do alto rio Negro incluiu Guilherme Tenório, que  
é baya (mestre de cerimônia e de cantos e danças) Tuyuka, Tarcísio  
Barreto, que é kumu (benzedor) Tukano, Oscarina Caldas Azevedo,  
Desana, e Lucas Alves Bastos, Tukano, ambos agentes indígenas de  
manejo ambiental (AIMA), além de Nildo Fontes, Tukano, diretor da FOIRN.  
A equipe de pesquisadores não-indígenas incluiu Luciana Martins (Birkbeck),  
Mark Nesbitt (Kew), William Milliken (Kew), Viviane Fonseca-Kruel (JBRJ),  
Aloisio Cabalzar (ISA), Juliana Lins (ISA) e Andrea Scholz (MEB). 

Na primeira parte dessa viagem, a equipe foi ao Museu Etnográfico de Berlim 
para conhecer, principalmente, os objetos coletados pelo etnólogo Theodor 
Koch-Grünberg nos primeiros anos do século XX. Lá, discutiram-se as maté-
rias-primas empregadas, técnicas de confecção e como os artefatos ainda são 
ou eram usados pelos especialistas rituais. Na segunda parte, foi realizada uma 
oficina no Jardim Botânico Real de Kew para familiarizar a equipe indígena 
com as coleções do botânico Richard Spruce, que visitou o alto rio Negro na me-
tade do século XIX. A coleção de Spruce contém objetos, amostras de herbário e 
manuscritos. Parte desses artefatos coletados por Spruce encontra-se também 
no Museu Britânico, e passamos uma manhã na reserva técnica do museu para 
trocar saberes sobre esses objetos. Foi durante a conclusão dessa oficina, quan-
do conversamos sobre a importância de um banco de dados digital sobre essas 
coleções, que Lucas sugeriu a produção de materiais educacionais impressos. 
Segundo Lucas, como muitas comunidades indígenas no alto rio Negro ainda 
não têm acesso à energia elétrica e à internet, os materiais, sendo impressos, fa-
cilitariam o trabalho de professores nas escolas, a fim de despertar o interesse 

das novas gerações nessas coleções.

E foi a partir dessa sugestão que,  
com prazer, decidimos apresentar 
este guia, juntamente com o jogo de 
tabuleiro e o plano de aula. Espera-
mos que esses materiais escolares 
colaborem para fortalecer os conhe-
cimentos e práticas de manufatura 
e uso desses artefatos, contribuindo 
para a valorização do patrimônio his-
tórico, cultural e socioambiental dos 
povos indígenas do alto rio Negro.

10
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A cultura material das comunidades indígenas do Noroeste Amazônico  
é formada por uma multiplicidade de artefatos e instrumentos, que são  
empregados no trabalho cotidiano e em ocasiões rituais. Está no transporte, 
na agricultura, na pesca, na caça e na coleta de frutos, no processamento e 
consumo de alimentos, assim como nos cuidados corporais, na ornamenta-
ção, na música, nas danças e nas práticas de cura e proteção. Emprega-se 
uma gama de matérias-primas de origem vegetal, animal e mineral de forma 
criativa e precisa. São utilizadas habilidades e tecnologias desenvolvidas ao 
longo de gerações, algumas delas aprendidas com outros povos. A confecção 
de certos artefatos exige condições excepcionais, matérias-primas específi-
cas e um design tão particulares, que apenas alguns povos e especialistas  
são capazes de manufaturá-los. Assim, existem especializações artesanais 
muito claras entre os povos dessa região.

Introdução

Espremendo  
mandioca para  
fazer caxiri, maloca 
Hena, rio Pirá-Paraná.
© Aloisio Cabalzar/ ISA
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Esta publicação traz uma coleção representativa desses artefatos reunida  
há 170 anos por um botânico viajante inglês chamado Richard Spruce.  
Porém, ela está longe de estar completa. Atualmente está conservada em  
dois museus de Londres, e ainda traz informações importantes para os 
descendentes das pessoas que os produziram. Sua relevância, em relação a 
outras coleções existentes em outros museus europeus, algumas delas ainda 
mais antigas ou mais completas, está no fato de Spruce ter sido um dos prin-
cipais botânicos a ter passado por essa região e pesquisado as plantas  
com as quais esses objetos foram feitos.

Muitos dos instrumentos e ornamentos apresentados a seguir foram com-
prados por Spruce em 1852, em São Gabriel da Cachoeira, de um comerciante 
que havia subido uma considerável distância ao longo do rio Uaupés. Spruce 
(1852) explicou que o comerciante fez questão de vender o lote inteiro, que 
continha duplicatas de quase todas as peças e muitas raridades. Spruce pa-
gou 50 mil réis pelo lote, o que corresponde a aproximadamente  

Amostra de Brosimum 
utile, coletada em 1852 
por Richard Spruce 
(coleta no. 2144), 
em São Gabriel da 
Cachoeira. Encon-
tra-se no Herbário  
do Jardim Botânico 
Real de Kew.

Na etiqueta, Spruce anotou detalhadamente o uso da planta: 

“Esta árvore, chamada de tururi no Brasil e maríma na Venezuela,  
é frequente no rio Negro, de Santa Isabel acima, no alto Orinoco, e  
em seus afluentes. A casca é retirada de porções do tronco ou dos  
galhos, sendo batida até ser esticada e virada de dentro para fora.  
[...] É muito utilizada para a confecção de bolsas, para as quais se  
adapta bem; como também para calafetar canoas, mas para esse  
propósito a casca de Lecythidea é preferível, sendo mais resistente  
e mais durável. No Guainia e no Casiquiare, um tipo de camisa tosca  
é feita disso, sendo ocasionalmente usado para cordame.

No Uaupés, o uso mais comum do tururi é para tangas. A tanga é  
uma faixa estreita de casca (ou tecido, quando pode ser obtido), que  
é passada entre as coxas e firmada na frente e atrás com um cordão 
amarrado na pélvis, que mal serve para esconder a nudez. Nos dabucuris, 
as dançarinas usam uma tanga mais larga, que é presa na frente e  
ornamentada com contas de várias cores; com exceção dessas  
ocasiões, elas andam inteiramente nuas.” (*)

(*). Todas as 
traduções do inglês 
para o português são 
de Luciana Martins, 
exceto onde indicado.
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R$6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais) atuais. Para se ter uma  
ideia do valor, era possível comprar dois cavalos por este preço na época.

Além desse lote, os demais artefatos foram adquiridos por Spruce durante 
sua estadia no alto rio Negro, de 1852 a 1854. Alguns poucos objetos foram 
aqui incluídos da coleção de Theodor Koch-Grünberg (obtida quase cinquen-
ta anos mais tarde), para buscar completar as aquisições de Spruce que se 
perderam ao longo dos anos. Os artefatos coletados por Spruce encontram-se 
na coleção de Botânica Econômica do Jardim Botânico Real (Kew) e no Museu 
Britânico, ambos em Londres. E aqueles adquiridos por Koch-Grünberg, entre 
1903 e 1905, encontram-se na coleção do Museu Etnológico de Berlim.

Além de informações detalhadas sobre as características físicas, os usos 
(atuais e/ou passados) e as matérias-primas relacionadas a cada objeto,  
este guia inclui a descrição dos artefatos, onde são produzidos e usados 
atualmente, e se há outros exemplares em acervos científicos, como  
no de Kew, Museu Britânico ou Museu Etnológico de Berlim.

Cartão postal do Museu 
Etnológico de Berlim em 1908.
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Este guia tem um duplo objetivo: por um lado, visa compartilhar as  
informações sobre os objetos históricos coletados por Richard Spruce,  
por outro lado, visa divulgar o saber indígena contemporâneo sobre  
esses objetos, incentivando o registro de seus conhecimentos. 

Depois de apresentar as informações sobre os objetos propriamente ditos,  
o guia busca fornecer aspectos históricos e etnográficos da região do alto  
rio Negro no século XIX, seguindo com um breve relato sobre os coletores 
europeus e o que os levou a viajar por terras tão longínquas e a coletar os 
objetos que compõem este guia. A partir daí, passa a apresentar uma visão 
geral das coleções científicas e sua importância para práticas de pesquisa 
intercultural, concluindo com uma reflexão sobre o repatriamento digital  
e os procedimentos éticos e legais para lidar com essas coleções. 

Nesse sentido, o guia visa ser um material de apoio em ações de educação in-
dígena, para professores e alunos, elaborado, concomitantemente com outros 
materiais didáticos (jogo de tabuleiro e plano de aula), para o segmento do 
Fundamental II e Ensino Médio. Esse conjunto de materiais está alinhado à 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996, Art. 
78.), assim como está em concordância com a Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC), e ao Plano Municipal de Educação de São Gabriel da Cachoeira 
(2015-25; Estado do Amazonas), elaborado em atendimento à Lei Federal n° 
13.005/2014. Essas leis ressaltam a importância de proporcionar uma educa-
ção que atenda às necessidades específicas das populações indígenas.

Dessa forma, esperamos incentivar a produção de artefatos e a circulação 
das práticas artesanais entre as gerações, além de despertar a curiosidade 
dos jovens pesquisadores indígenas sobre as coleções bioculturais históricas 
que se encontram em museus e instituições botânicas no Brasil e no exterior. 

Objetivos

que se encontram no Jardim Botânico Real de Kew e no Museu Britânico  
e, em menor medida, daqueles coletados por Koch-Grünberg, que complemen-
tam as coleções de Spruce, guardados no Museu Etnológico de Berlim; 

15
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Uma das áreas que os botânicos e zoólogos estudam é o sistema de classifi-
cação dos seres vivos. Por exemplo, mani e breu são dois nomes comuns para 
uma única espécie (Symphonia globulifera), que é chamada, por exemplo,  
de O’pegu em Ye’pamahsã (tukano),(*) Mai kohi em Yanomami, e Manyi em 
Ye’kwana. Ter um único nome científico permite identificar de que planta se 
trata, e discutir suas propriedades e usos entre os vários povos indígenas.

Os indígenas nomeiam as espécies conhecidas e têm seus sistemas  
mais antigos de classificação. Aqui estamos descrevendo como os cientistas 
fazem para identificar espécies, ou como criam o nome científico. Nesse sen-
tido, os nomes científicos são usados para diferenciar as espécies, pois não 
há dois ou mais nomes científicos válidos para uma mesma espécie. Caracte-

rísticas morfológicas (formas), genéticas, químicas e ecológicas 
separam as espécies entre si. Os nomes científicos são escritos 
em latim (língua morta, não mais falada), no esforço de sistema-
tização universal das espécies, garantindo que a biodiversidade 
seja conhecida, catalogada e discutida.

O nome científico é composto por dois nomes, que  
juntos formam o nome de uma determinada espécie.  
Logo, o sistema de classificação é binomial, sendo o primeiro 
nome relacionado ao gênero e o segundo, à espécie. Uma espécie 
é, essencialmente, um organismo que pode se reproduzir (pro-
criar) com outro indivíduo da mesma espécie, como os humanos 
(Homo sapiens) que podem ter filhos! As espécies de um mesmo 
gênero estão intimamente relacionadas. Diferentes gêneros 
(cada um agrupando seres com características comuns)  
reunidos formam uma família. No caso dos seres  
humanos, Homo é o gênero e sapiens é a espécie.

Espécies citadas neste guia podem ilustrar a classificação  
científica. As palmeiras possuem vários gêneros como:  

Nota sobre a classificação 
científica de plantas
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Oenocarpus (bacaba, patauá), Astrocaryum (tucum), Mauritia (buriti),  
Attalea (inajá) e Iriartea (paxiúba). Todos esses gêneros de palmeira  
pertencem à mesma família (Arecaceae). Se olharmos para o gênero  
Iriartea (ver Tabela 1), existem duas espécies distintas – Iriartea  
deltoidea (conhecida em português como paxiúba barriguda)  
e outra de porte menor chamada Iriartea setigera (paxiubinha).

Às vezes, a espécie recebe um nome em homenagem ao primeiro  
pesquisador (botânico, naturalista) que a coletou, ou relacionado ao  
nome local, ou lugar da planta ou às suas propriedades. Por exemplo,  
Thaumatophyllum spruceanum (cipó-uambé), nome dado em homenagem  
a Richard Spruce, o primeiro a coletar esse espécime e depositar em um  
acervo científico (herbário); já Banisteriopsis caapi (caapi) é um nome cientí-
fico relacionado ao nome indígena (caapi), enquanto Mauritia flexuosa indica 
uma propriedade, relacionada ao fato de suas folhas serem flexíveis. 

Os nomes das espécies podem mudar! Os taxonomistas (especialistas que 
nomeiam e classificam plantas e animais) às vezes rebatizam o nome de 
algumas espécies. Isso ocorre devido a alguns estudos aprofundados e de 
revisão que ocorrem ao longo do tempo, associados aos avanços na ciência 
e na tecnologia (estudos mais detalhados em sistemática, genética e apri-
moramento dos microscópios e lupas utilizadas para observar as estruturas 
vegetais podendo diferenciar melhor). Ao longo do tempo, podemos observar 
mudanças de nomes como, por exemplo, Iriartea exorrhiza (paxiúba), que 
Spruce descreveu no século XIX e agora foi renomeada como Socratea exor-
rhiza. Isso ocorreu através de estudos de revisões sistemáticas que agrupam 

Tabela 2 - Objetos do alto rio Negro no Museu 
Etnológico de Viena

Arecaceae   Attalea maripa  inajá

Arecaceae  Astrocaryum sp.  tucum

Arecaceae  Mauritia flexuosa buriti

Arecaceae  Oenocarpus sp.  bacaba

Arecaceae  Oenocarpus bataua patauá

Arecaceae  Iriartea deltoidea paxiúba barriguda

Arecaceae  Iriartea setigera  paxiubinha

Tabela 1 –  
Exemplos de clas-
sificação científica 
de alguns grupos 
de palmeiras da 
família botânica 
Arecaceae

Família botânica  Nome científico Nome popular

17



ou separam gêne-
ros e/ou espécies. 
Para acompanhar 
essas mudanças de 
nomes científicos 
e tentar entender 
um pouco mais 
dessas mudanças 
de nomes, podemos 
observar que, após 
o binômio (gênero 
e espécie), segue 
o nome da pessoa 
que a descreveu 
(às vezes abre-
viado). Com isso, 
o nome científico 
vem acompanha-
do de sua história 
para a ciência, por 
exemplo, Fridericia 
chica (Bonpl.) L.G. 
Lohmann (caraju-
ru) foi renomeado 
por uma botânica 
brasileira, Lucia 
Lohmann, que  
fundiu 22 espécies 
em uma!

Se isso está ficando muito confuso, não se preocupe! A menos que  
você queira se tornar um taxonomista, tudo o que você precisa saber é que  
a classificação científica ajuda a entender quais espécies estão mais intima-
mente relacionadas a outras espécies. Isso nos permite conectar informações 
de vários idiomas e culturas, em um formato único e compreensível, auxilian-
do na troca precisa de conhecimento, comércio, educação e outros usos.
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A maloca é, ao mesmo tempo, habitação, local de trabalho e centro 
cerimonial dos povos indígenas do Noroeste Amazônico, sendo construída 
pelos povos Tukano, Aruak e Naduhup. A maloca é um modelo para pensar 
diferentes escalas espaciais: o território e o próprio universo. Sua estrutura 
arquitetônica, os materiais usados em sua construção, a forma como é cons-
truída e os benzimentos que lhe protegem e dão vida, fazem da maloca o 
centro da cultura desses povos. Justamente por esse motivo, as malocas 
foram destruídas, atendendo aos esforços de submissão e catequização 
dos povos do rio Negro pelos missionários salesianos – como 
explicitamente admitido por eles (ver Cabalzar, 1999).

Maloca em 
Caruru-Cachoeira, 
rio Uaupés, 
desenho a lápis 
por Alfred Russel 
Wallace, c. 1851.
Permissão: Linnean 
Society MS/182_078’

Maloca (Basariwi)
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Esse trabalho, que os padres chamavam de “civilizatório”, teve resultado  
e a construção das malocas foi completamente abandonada no lado brasileiro 
do alto rio Negro durante o período mais intenso de sua atuação, entre as dé-
cadas 1940 e 1970. Essa mudança foi muito rápida e, em pouco tempo, inúme-
ras comunidades viram seu mundo ruir. Não só as malocas foram destruídas, 
mas também seu coração – a caixa de ornamentos de dança – foi levado em-
bora. A vida coletiva na maloca, com seu dono e vários papéis sociais estabe-
lecidos, onde o trabalho é organizado, os alimentos são processados  
e compartilhados, onde se desempenham os rituais do ciclo anual,  
foi substituída por vilas de casas familiares e uma capela.

Tradicionalmente o dia na maloca começa bem cedo. Ainda no escuro,  
as mulheres acendem o fogo para fazer mingau e ninguém deve tardar  
para ir tomar banho no rio. Preparados mingau e beiju, compartilha-se a 
primeira refeição e é também, quando aproveitam o tempo para combinar o 
trabalho do dia. Muitos se aprontam e seguem para seus trabalhos nas roças, 
outros para a pesca e demais afazeres. Na volta da roça, o processamento  
da mandioca ocupa várias horas da tarde para se ralar e depois espremer  
a massa da mandioca, carregar água, lenha etc. Comumente, são os homens 
que confeccionam os artefatos usados pelas mulheres em seu trabalho.  

Conhecedor barasana 
Ricardo Marín curando 
substâncias rituais em 
San Miguel, Pirá-Paraná 
(2008). 
© Aloisio Cabalzar/ ISA 
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Os mais velhos se reúnem no final do dia para terminar  
de preparar ipadu e se sentam em roda para conversar e  
contar as narrativas, sendo um momento de aprendizado  
para os jovens interessados, que se sentam próximos. 

Essa rotina é quebrada de tempos em tempos por festividades, 
que exigem trabalho intensificado para serem preparadas – por 
exemplo, ter mais alimentos para os participantes de fora e caxiri – e podem 
se estender ao longo de dois ou três dias, começando com os benzimentos de 
proteção feitos na véspera do dia principal da cerimônia. Os dias de festas 
são de muita alegria e entusiasmo, quando são feitas pinturas corporais.  
O baya abre a caixa de adornos e o grupo de dança se ornamenta, enquanto 
o kumu prepara as substâncias rituais que serão consumidas. Os mais jovens 
tocam conjuntos de flautas cariço e são acompanhados pelas mulheres em 
coreografias animadas. As cerimônias também são as ocasiões onde os pa-
péis e hierarquias sociais são mais marcados – cada um deve saber seu lugar 
e se comportar adequadamente. Escapar disso, sob efeitos da bebida, pode 
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gerar discussões e atritos. Em algumas cerimônias, além de tabaco,  
ipadu e caxiri, também é feito e consumido o caapi, que leva o grupo de  
dança, e os outros homens que o consomem, a outro plano de sensibilidade,  
transformando a dança e o canto – cuja letra está em uma língua ancestral – 
em encenação da trajetória primordial do povo.

Os adornos plumários são fundamentais à maloca em festa,  
não só por sua beleza e força cênica, mas porque instauram sentidos  
que o ritual celebra. Em pesquisa feita por alunos da Escola Tuyuka  
(Ramos, 2012), eles observaram que 

“os grandes conhecedores entendem bem como adornos  
e esteios da maloca são incorporados entre si, porque os pássaros 
foram criados para se tornarem adornos, e sem adornos a casa  
de festas não tem sentido e o conhecimento fica fraco. Desde a  
origem, a Gente da Transformação, vendo certas penas e plumas  
de tão bela aparência, passa a preparar adornos com suas  
penas e a entoá-los nas cerimônias”.

Há uma extensa literatura sobre as malocas, começando por relatos  
históricos de viajantes que as visitaram, como o de Alfred Russel Wallace 
(1853) no baixo Uaupés, e que dão conta de suas dimensões e vitalidade,  
passando pelos missionários, com algumas boas descrições (Brüzzi Alves 
da Silva, 1962; Béksta, 1988), e outras distorcidas e ofensivas (por exemplo, 
Massa, 1926). Há descrições arquitetônicas (Lamus, 1958; Alho, 1985; Olivei-
ra, 2007; Gutierrez, 2020) e etnográficas, algumas focadas em seu simbolis-
mo (C. Hugh-Jones, 1979; S. Hugh-Jones, 2015) e importância como modelo 
para pensar o território e seu manejo (Ortiz, 2010). 

Afora os motivos decorativos presentes em suas paredes frontais,  
suas dimensões e o número de compartimentos internos (que varia  
de acordo com a população residente e sua divisão em grupos domésticos), 
existe um modelo que é padrão na construção dessas casas comunitárias. 
Isto se deve, como dito, ao fato de que as malocas expressam arquitetonica-
mente uma visão de mundo e de território. Nas cerimônias, cada esteio  
pode ser associado às montanhas e serras situadas no território de origem  
e transformação desses povos, que marcam feitos relatados nas  
narrativas e que precisam ser devidamente manejados.
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Oficina etnobotânica na maloca da FOIRN,  
São Gabriel da Cachoeira, outubro de 2016.
© Felipe Storch/ ISA

Nesse sentido, vale a pena citar alguns fragmentos de falas de  
conhecedores Tukano sobre a maloca, citados por Casimiro Béksta (1988):

“Na linguagem profana, em tukano, a cumeeira é dita nehtõ  
(viga) e os caibros, wahsõri. Na linguagem dos iniciados, a viga  
da cumeeira, seema oã, e os caibros, pathipama oãri, formam o  
espinhaço e as costelas da Cobra-Canoa: o espaço da habitação  
se torna lugar sagrado e seguro, entranhas da Cobra que é o  
Trovão do Céu (segundo Américo Maranhão).”

Toda essa densidade de significados e a deferência que as malocas  
inspiravam chamou a atenção dos missionários, que se concentraram  
em extingui-las. Pouco a pouco, foram sendo deixadas, até seu abandono 
completo, no lado brasileiro do alto rio Negro. Entre meados do século  
XX e começo dos anos 1990 não se encontravam mais malocas na região.  
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Depois foram reconstruídas em várias comunidades, começando por  
aquelas que conseguiram manter suas práticas cerimoniais, como os  
Tuyuka do alto Tiquié e Kotiria do alto Uaupés. A maloca ressurgiu como  
forma de resistência à repressão cultural. Atualmente, é raro ser usada  
como habitação, mas como centro de encontros e festas, sendo local chave  
da vida social das comunidades. Há uma maloca na sede da FOIRN, em  
São Gabriel da Cachoeira, onde são realizadas suas assembleias e  
comemorações, mostrando sua importância ainda hoje.

Em seu livro Viagens pelo Amazonas e Rio Negro (1979 [1853]), o  
naturalista Alfred Russel Wallace descreveu uma maloca, que visitou  
em 1851, em sua viagem pelo rio Uaupés (em Açaí-Paraná), como uma  
grande casa, com cerca de 30 m de comprimento por cerca de 12 m de  
largura e 9 m de altura. Na descrição destacou (Wallace, 1979, p. 298): 

“casa de sólida construção, com vigas descascadas, lisas e redondas, 
com teto coberto de folhas, em formato de leque, de palmeira cara-
ná (Mauritia carana). A construção dessas casas é muito trabalho-
sa, exigindo grande habilidade por parte dos índios. Vigas, traves, 
caibros e esteios são cortados e alisados com capricho, encaixando-
-se perfeitamente e suportando bem os pesos, sendo todos amarra-
dos com cordas de cipó de maneira tão firme que causaria admi-
ração a um marinheiro. A cobertura é feita de folhas de palmeiras 
muito bem adaptadas para essa finalidade, colocadas de modo 
compacto e regular. As paredes externas, muito baixas, são também 
feitas dessas folhas, entremeadas de modo tão engenhoso que fle-
chas e balas não conseguem perfura-las. Na frente da casa há uma 
grande porta de entrada, medindo 1,8 m de largura e 2,4 a 3,8 m 
de altura. A porta propriamente dita consiste numa grande esteira 
presa apenas na parte de cima. De dia, a esteira fica levantada, 
mantendo-se sua parte de baixo amarrada ao topo de uma estava. 
À noite, baixam-na. Na extremidade traseira semicircular há uma 
porta menor, que serve como entrada particular do tuxaua (chefe), 
que é quem detém o uso exclusivo de toda essa parte da casa.”

26



A
 M

al
o

ca
 e

n
tr

e 
 

A
rt

ef
at

o
s 

e 
P

la
n

ta
s

No interior da maloca eram encontrados, ao lado das naves laterais, os  
fornos de farinha, os tipitis para espremer a mandioca, frigideiras, utensílios 
e cerâmicas que serviam na fabricação do caxiri (bebida feita originalmente 
a partir de mandioca), assim como outros objetos de uso coletivo. Entretanto, 
nas repartições separadas, observaram-se panelas menores, cadeiras, cestos, 
redes (feitas de buriti, Mauritia flexuosa), arco e linhas de pesca (feitas de tu-
cum, Astrocaryum sp.), potes de água, armas de guerra e de caça e adornos de 
uso dos ocupantes. Wallace destacou que havia duas portas na maloca, feitas 
com madeira de paxiúba (Socratea exorrhiza) e paxiúba barriguda (Iriartea 
deltoidea): uma porta larga e alta para a entrada de ar e luz, na aba lateral  
da cobertura da casa e outra menor, na extremidade circular. 

Outros viajantes registraram suas observações sobre as grandes  
malocas do alto rio Negro, entre os séculos XIX e XX, como Richard  
Spruce, Ermanno Stradelli e Koch-Grünberg, dentre outros. 

Spruce, em dezembro de 1852, desenhou e, também, descreveu uma  
maloca no Uaupés, a partir das observações obtidas com o indígena  
Bernardo, próxima à cachoeira Pino-pinô. Seguem abaixo suas anotações:

“Entrada principal; residência do chefe e cozinha geral; planta, 
comprimento total 27,50 m; largura 15,93 m comprimento da por-
ção retangular 15,90 m (estas são dimensões internas; as externas 
são levemente maiores. Vista interna da extremidade da entrada 
(externamente o teto projeta-se 1,60 m). Teto de caraná (Mauritia 
carana). Paredes laterais de buçú (Manicaria saccifera). Parede de 
entrada de casca de árvore de ananás, espalhada, achatada e for-
mando uma folha de aproximadamente 73 cm de largura (às vezes 
a casca de Yébaru [Pariva excelsa] é usada para esse propósito). 
Esta alcança a altura da porta; o resto do caminho é de frondes de 
açaí (Euterpe spp.). Pilares grandes (de alguma espécie de Laura-
ceae), com 89 cm de circunferência. Pilares menores com 51 cm. 
A passagem da porta é fechada internamente por um japá, que é 
dobrado para cima durante o dia, e no seu alisar um pari é estendi-
do para fora da porta para prevenir a entrada de pestes.”
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Já no século XX, há novos relatos sobre as malocas desta região,  
como Béksta (1988), que descreveu três tipos de malocas Tukano: 
a) com quatro esteios centrais  
(onde chegavam a habitar cerca de 300 pessoas);
b) com seis esteios centrais  
(tipo mais frequente e com a porta sempre dirigida para o rio), e 
c) com oito esteios centrais  
(cada esteio tem um nome sagrado – baxsekeamé). 

Ao final desta seção, apresentamos a integração de informações sobre  
amostras de plantas coletadas nesta região e depositadas em coleções  
científicas (vouchers de herbário), que representam as espécies  
botânicas utilizadas nas diversas partes da maloca.

Detalhe do telhado 
com folhas de 
caraná, desenho 
a lápis por Alfred 
Russel Wallace. 
Permissão: Linnean 
Society MS/182_145
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Desenhos da malo-
ca de Bernardo em 
Urubuquara por 
Richard Spruce, 
dezembro de 1852.
Acima: Desenho a 
lápis, vista frontal;
Abaixo: Desenho  
a nanquim, planta  
e elevação.
Permissão: The Royal 
Society MS/236_38 e 39
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Palmas/palmeiras para teto
• Muhî (termo genérico), caraná,  
Mauritia carana (Arecaceae)
• Moâ, buçu, Manicaria saccifera  
(Arecaceae)
• Pehê pũri, palha-branca 
• Moá pũri, palma de buçu
• Mihpi pũri, palmas de açaí,  
Euterpe spp. (Arecaceae)
• Muhî soâ, certo tipo de caraná pequeno
• Po’ta muhî, certo tipo de caraná pequeno

Madeiras
• Sopisâ, acaricuara,  
Minquartia guianensis (Coulaceae)
• Sawiku, pau-amarelo
• Eõrô bohogu, certo tipo de embira
• A’kiñu (certo tipo de árvore da capoeira)
• Ta’ta bohâ wasõri, tamaquari,  
Caraipa spp. (Calophyllaceae)
• Wata, paxiúba, Socratea exorrhiza  
(= Iriartea exorrhiza) (Arecaceae)
• Pikarõ, embira, madeiras de espécies  
arbóreas da família Annonaceae

Parede de casca
• Yoku kasseri, cascas de árvores
• Bo’te-pu͂ rí, paâtu-moa, embaúba,  
Cecropia spp. (Urticaceae)
• Eõrô bohogu, certo tipo de embira,  
cascas rígidas e fibrosas de espécies  
da família Annonaceae
• Watá pakaño, tronco de  
paxiúba batido, Socratea exorrhiza  
(= Iriartea exorrhiza) (Arecaceae)

Cipós
• Ñama misida, cipó veado
• Wabeda, cipó-guambé, cipó-uambé,  
Thaumatophyllum spruceanum  
(= P. spruceanum), Philodendron spp.  
(Araceae)
• Buú misida, cipó de cutia

Pinturas
• U’tâ ñimidií, látex de sorveira,  
Couma utilis (Apocynaceae)
• Ã’pu di’i, di’î, ewu, pa’sî,  
argila de diversas cores

• Nitî, carvão do forno

Composição dos materiais da estrutura da Basakawi’í
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A maloca em festa

A maloca em festa concentra muito da sociabilidade e cultura rionegrinas.  
O conjunto de ornamentos plumários, que compõe a caixa de adornos, era 
feito e usado por todos os kurapa (grupos) do Pamurimasa (Gente de Trans-
formação) e A’pemasa (outros povos, como Aruak etc.) no Noroeste Amazô-
nico (brasileiro e colombiano). Todavia, eram kurapa aptos e especializados 
que faziam busatise (ornamentos) bem trabalhados e com cores bem vivas. 
Para isso, era necessário observar, seguir e pôr em prática todos os requisi-
tos e protocolos para este serviço, inclusive aqueles antes e depois do tra-
balho. Trata-se de tomar banho no rio bem cedo e fazer limpeza estomacal 
(com ajuda de substâncias eméticas), restrições alimentares (quentes, doce, 
assados, preparados pela mulher menstruada etc.), abstinência de relação 
sexual e boas atitudes com a família e membros da basakawi’í. A inoperância 
e desconsideração destes, está associada ao resultado negativo do serviço, 
mal-acabado. Invisivelmente no olhar do baya, kumû e yaí todo o conjunto  
de busatise se encontra queimado, grudento e pegajoso, sujo, malcheiroso, 
sem brilho, sem atração (feio, maltrapilho), sem força de energia curativa  
e protetiva etc. Para evitar isso, tem de ser acompanhado por um corpo  
especializado de bahsese, que, imediatamente, se prontifica a orientar e  
conduzir o membro desse serviço para as boas maneiras de confecção  
dos busatise, caso ele transgrida os requisitos.

Temos uma narrativa mítica do Pamurimasa, que trata das consequências  
da transgressão dos protocolos, sobre Kamaweri. Historicamente, no rio 
Tiquié, essa era a especialidade dos Bará. Kurapa, que pedia confecção da 
caixa de adorno aos Bará, marcava a entrega na época certa da constelação 
(calendário indígena). Na língua Ye’pamahsã, o dia de entrega era chamado 
mahãpoari kaharo wiâri numu (dia de entrega da caixa de adornos). O “recep-
tor”, com todos os membros do basakawi’i, organizava antecipadamente can-
ções e ritmos a serem executados nesse dia. Nesse dia era servido o caapi e 
caxiri de vários tipos aos entregadores e os anfitriões também participavam. 
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Na descrição dos artefatos, foram relacionados nomes científicos  
para espécies vegetais e animais. Tais nomes foram atribuídos a partir  
da verificação, comparação e atualização de informações obtidas em  
consultas ao acervo histórico, resultado das expedições realizadas por  
Richard Spruce, ao rio Negro (anotações, manuscritos, etiquetas em acervos 
de artefatos e plantas). Já os nomes indígenas dos artefatos e das plantas 
foram relacionados pelo pesquisador indígena e coautor desta publicação, 
Dagoberto Azevedo, assim como as informações sobre a seguinte questão: 
“Ainda se encontra nas comunidades de hoje?”. Dados complementares  
foram ainda obtidos a partir de publicações do Instituto Socioambiental  
e outras obras relevantes, devidamente citadas.

A maioria dos artefatos descritos aqui são aqueles presentes nas coleções  
de Richard Spruce, de Londres, porém não formam um conjunto completo. 
Já os artefatos descritos sobre a coleção de Koch-Grünberg, de Berlim, são 
similares aos mencionados por Spruce em suas correspondências, mas, in-
felizmente, não foram localizados. Para uma visão mais completa, incluímos 
imagens e informações para prover um contexto sobre o uso desses objetos. 
Importante informação sobre esses adornos, suas matérias-primas, formas 
de confecção e uso foi exaustivamente tratado no livro elaborado pelos 
Tuyuka, Utapinopona Kuye Poseminiã Niromakaraye / Pássaros-adornos  
dos filhos da cobra de pedra (tuyuka) (Ramos, 2012).

Ressaltamos que, devido à pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021, restrições 
ao acesso às coleções do Museu Etnológico de Berlim impediram a verifica-
ção do número exato de alguns exemplares, como veremos a seguir.

A Lista de Espécies Vegetais, que se encontra após as fichas,  
contém informações sobre as matérias-primas em verde.

Nota
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O que é?
CAIXA DE ADORNOS, basa busa kaha-
ro, bahsabusa nurori a’karo, mahâpoari 
nurori a’kaharo (Ye’pamahsã), mapoa 
tiba (tuyuka). Usada para guardar ador-
nos plumários e outros enfeites de dança 
dos bayaroa (mestre e membros do gru-
po de dança). As caixas de adornos são 
cuidadosamente suspensas no interior 
das malocas, junto ao esteio do “cantor”, 
quando não estão em uso. No dia da 
festa, elas são baixadas, abertas junto da 
porta frontal da maloca, onde os homens 
se sentam para montar seus adornos em 
preparação para a dança. As partes dos 
acessórios são retiradas uma a uma da 
caixa, fixadas no chão, penduradas em 
cabides de galhos ou depositadas em pe-
neiras para não sujarem, e daí, vão sendo 
usadas na composição dos adornos.  
As tangas de entrecasca são estendidas 
em varais no interior da maloca até  
que sejam vestidas para a dança.

Os tamanhos das caixas  
podem variar um pouco. 
Nas caixas grandes são 
armazenados os vários 
adornos de dança que per-
tencem ao clã, sendo usa-
dos por cada dançarino. 

Ainda se encontra nas  
comunidades de hoje?
As caixas seguem sendo utilizadas em 
comunidades que possuem os ornamen-
tos cerimoniais, como no alto Tiquié, 
Papuri e Uaupés e, principalmente, em 
regiões vizinhas da Colômbia. Em 2010, 
foi feita uma oficina para sua fabrica-
ção em São Pedro, no alto Tiquié, tendo 
como instrutor Francisco Sanchez  
(barasana do Okoriya ou caño Azul).

De que é feito?
Richard Spruce (1855, p. 247), acertada-
mente, afirma que “é feita das pinas da 
fronde de Uauassú (Attalea sp.) entrecru-
zada por cordão de tucum. A moldura de 
cima e de baixo parece ser de paxiúba”.

Conhecedores atuais explicam que  
as caixas seguem sendo confeccionadas 
com longas folhas da palmeira de palha 
branca grande (pepupaka, em tuyuka) 
e podem ser encontradas em algumas 

regiões apenas. Os arte-
sãos encontram-se nas 
comunidades da Amazô-
nia colombiana. O baya  
é o responsável por  
cuidar da caixa.
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Este caixa tem as  
seguintes dimensões:
Altura: 19 cm; 
Comprimento: 57 cm;
Profundidade: 20,50 cm.



A
 M

al
o

ca
 e

n
tr

e 
 

A
rt

ef
at

o
s 

e 
P

la
n

ta
s

01

Onde está guardado?
Esse exemplar encontra-se no Museu  
Britânico, número de registro Am.1960. 

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Britânico: um exemplar,  
doado ao museu em 1866 (Am.4037.a-b).
Museu Etnológico de Berlim: três exempla-
res (nenhum exemplar é uma caixa grande).

Guilherme Tenório  
(em primeiro plano)  
e Pedro Lima, bayaroa 
tuyuka, retirando  
os ornamentos da  
caixa de adornos.  
São Pedro, alto  
Tiquié, 2008. 
© Aloisio Cabalzar/ ISA

A
 M

al
o

ca
 e

n
tr

e 
 

A
rt

ef
at

o
s 

e 
P

la
n

ta
s

35



A
 M

al
o

ca
 e

n
tr

e 
 

A
rt

ef
at

o
s 

e 
P

la
n

ta
s

O principal adorno de cabeça 
usado em ocasiões cerimo-
niais pelo grupo principal de 
dança, liderado pelo baya, 
aquele que orienta a coreo-
grafia ao mesmo tempo que 
entoa o canto, é formado por 
oito partes que são montadas 
no dia da festa. Na coleção 
Spruce, apenas parte delas 
está presente. A parte mais 
difícil de ser confeccionada 
é a faixa frontal, que sempre 
foi especialidade de alguns 
grupos de descendência, que 
as trocavam aos pares com 
outros povos, seja por outros 
artefatos rituais, seja por 
bens de alto valor de troca.

As partes que compõem  
esse conjunto são (nomes 
indígenas em tuyuka):
1. Faixa frontal – mapoa
2. Diadema de pena  
de garça – ukaro
3. Pena do rabo  
de arara – maapikõ
4. Vareta de plumas  
de urubu-rei e ponta  
de penas de japu – witõgu
5. Asa de garça - yepoa
6. Osso de veado - ñamakoa
7. Corda de pelos - poasiarida
8. Corda de pelo mais fina 
para envolver trança ou tala 
de bananeira (onde os ador-
nos 2, 3, 4 e 5 são fixados)

Guilherme Tenório  
com adornos de dança. 
© Roberta Dabdab

ADORNO DE CABEÇA
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O que é?
FAIXA FRONTAL EMPLUMADA,  
acangatara, mahã poaridaa, mahã poá-
-ri (Ye’pamahsã); maa poari (tuyuka). 
Adorno masculino, usado como faixa 
que cobre a testa e partes laterais da 
cabeça, sendo amarrada na nuca.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
No alto Tiquié, as comunidades,  
que têm basase wi’iseri (malocas, em 
Ye’pahmahsã) ou basariwi (tuyuka), 
seguem utilizando a faixa frontal em-
plumada nas festas cerimoniais, assim 
como em algumas comunidades do 
Uaupés (no lado brasileiro, dos povos 
Kotiria, Tukano, Desana e outros), mas 
especialmente no lado colombiano da 
fronteira (povos Tukano em geral). 

De que é feito? 
Segundo Richard Spruce (1855, p. 210), 
o tecido que forma a base é de curauá, 
com plumas de gavião real (Harpia  
harpyja) ou de mutum (Crax alector),  
e penas de arara (Ara chloropterus);  
as amarelas, do rabo e dos ombros 
da ave, foram modificadas de sua cor 
vermelha natural por algum tratamen-
to no estado domesticado. Corda de 
curauá, besuntada com a goma do breu, 
ou anani, e depois enrolada nos cabelos  
do macaco (Lagothrix): para fazer  
uma corda grossa, vários destes  
fios são torcidos juntos. 

Onde está guardado?
Encontra-se na coleção do Museu  
Britânico, número de catálogo Am.2504.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Britânico: um outro exemplar, 
número de catálogo Am.2505.
Museu Etnológico de Berlim:  
seis exemplares semelhantes.

02

Este exemplar tem as 
seguintes dimensões:
Altura: 15 cm; 
Largura: 43 cm  
(apenas a faixa).
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O que é? 
DIADEMA DE PENAS  
DE GARÇA, ukapãma 
(Ye’pamahsã), ukaro 
(tuyuka). Uma das 
partes do adorno da 
cabeça. Adorno de 
uso masculino, espe-
tado verticalmente 
na altura da nuca, 
perpendicularmente 
na parte de trás da 
acangatara, de modo 
que as plumas fiquem 
eretas. Essa é mais 
uma das partes 
usadas em combi-
nação com a faixa 
frontal, consti-
tuindo o adorno 
de cabeça do 
grupo de dança.

Este exemplar 
mede: 
Altura: 68 cm; 
Largura: 19 cm; 
Profundidade: 4 cm.

Ainda se 
encontra nas 
comunidades  
de hoje? 
Ver faixa frontal  
emplumada (acima).

De que é feito? 
De acordo com Spruce (1855, p. 
246), este adorno é feito com 
plumas dos ombros da grande 

garça branca (Ardea alba), 
inseridas em pares, três ou 

quatro em tubos de arumã 
(diferentes espécies de arumã 

são usadas), que são firme-
mente trançados com a corda 
de pelo de macaco barrigudo 
(Lagothrix). É ornamentado 
também com penas da asa 
da mesma ave, das quais 

as raques foram retiradas e 
com um tufo de pluma de mu-
tum (Mitu tomentosa) em cada 
lado. Há uma haste longa de 
paxiúba na frente. Ribeiro 
(1988) descreveu que este 
tipo de adorno era confeccio-

nado com uma placa de vare-
tas de arumã, encimada por  
penas longas e delicadas  
da garça e de outras aves. 

Onde está guardado?
Encontra-se no Museu Britânico,  
número de catálogo Am.2507. 

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Etnológico de Berlim:  
há cerca de treze exemplares no museu, 
sendo que sete são com plumas de garça 
branca (Ardea alba), como o exemplar  
do Museu Britânico e seis com plumas  
de gavião real (Harpia harpyja).

03
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O que é? 
CORDÃO PARA ORNAMENTO  
DE CABEÇA, kihtio betodá  
(Ye’pamahsã), amoñerīda (linguagem 
técnica dos tradicionalistas tukano), 
poasiarida (tuyuka). Usado para enro-
lar a trança ou talo de folha de bana-
neira, onde serão fixadas outras  
partes do adorno de cabeça.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Ver faixa frontal emplumada (acima).

Onde está guardado?
Encontra-se no Museu Britânico,  
número de catálogo Am.4845. 

Há outros exemplares  
em outras coleções? 
Museu Etnológico de Berlim:  
há enfeites parecidos com  
penas de japu (Psarocolius  
decumanos) nas extremidades.

De que é feito? 
De acordo com as notas de  
Spruce (1855, p. 246), o enfeite foi 
confeccionado com fibra da folha de 
curauá e pelos de macaco; nas extremi-
dades há estruturas lenhosas de frutos 
de yaí-beta (possivelmente de uma 
variedade de palmeira tucumã, cuja 
tradução é onça-de-tucumã).

04
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O que é? 
BRACELETE, basâ karõda 
(Ye’pamahsã). Adorno usado no ante-
braço dos rapazes durante o ritual de 
iniciação. Confeccionado pelos baya e 

utilizado pelos bayaroa em basa 
numu (dia da cerimônia). Segundo 
Spruce (1855, p. 246), trata-se 

de um “ornamento de braço de 
penas de papagaio presas aos 
cordões de pelo de macaco, 
reunidas sobre um fruto oco 
de tucum, em cuja cavidade foi 
inserida uma pedrinha. Este é 
usado sobre o cotovelo.” 

A semente de tucum, no 
meio do adorno, simboliza 
o útero em que o universo 
consiste, de acordo com a 
cosmovisão Tukano.

Este artefato tem as 
seguintes dimensões:
Altura: 46 cm; 
Largura: 7,5 cm. 

Ainda se 
encontra nas 
comunidades 
de hoje? 
Ver faixa frontal 
emplumada (acima).

De que é feito? 
É feito com trançado da fibra 
de curauá, enrolada com pelos 
de animais (espécies de macacos, 
tamanduaí), semente de tucum, 
penas de japu (Psarocolius decuma-
nos) e tucano (penas vermelhas, da 
parte anal [Ara sp.]) e nas extremi-
dades fragmentos de besouros 
(da família Buprestidae).

Onde está guardado?
Encontra-se no Museu Britânico, 
número de catálogo Am.4846. 

Há outros exemplares 
em outras coleções?
Museu Etnológico de Berlim: 
há dois exemplares semelhantes.
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De que é feito? 
É feito com trançado da fibra 
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O que é? 
PENTE, wahtá i’ro (Ye’pamahsã). Usado por ho-
mens de alguns grupos étnicos no rio Negro, na 
parte de trás da cabeça, durante o ritual de dan-
ça de kapiwaya (dança cerimoniais). Em recente 
oficina realizada na comunidade da Serra do Mu-
cura (2019), foi informado que este tipo de pente 
era de uso do baya. Os participantes, ao verem a 
imagem deste pente, ficaram impressionados  
ao saber que a peça está em um museu.

Ainda se encontra  
nas comunidades de hoje? 
No passado, antes do contato com não-indígenas 
e da implementação das Missões (escola, igreja, 
capelas), o pente era confeccionado no rio Negro; 
chamava-se de wahta i’ro, nome referente aos frag-
mentos (de que os ‘dentes’ eram feitos de paxiúba). 
No entanto, o i’rô não é mais confeccionado e usado 
no rio Negro, pois demanda grande habilidade para 
sua confecção. Atualmente é um material histórico, 
mas segue na memória dos conhecedores nas co-
munidades (com. pess. AIMA Isaías Lemos Tuyuka, 
comunidade Bela Vista, em Oficina de artefatos 
Indígenas na Serra do Mucura, Rio Tiquié, 2019). 

De que é feito? 
De acordo com Spruce (1855, p. 248), os dentes  
do pente são feitos da palmeira bacaba e encon-
tram-se inseridos em um tubo de cana-flecha.  
Em suas extremidades há dois feixes de finos cor-
dões de pelo de macaco (Lagothrix), entrelaçados 
às fibras da folha de curauá, cujas pontas livres 
das cordas, encontram-se ornamentadas nas ex-
tremidades com penas de papagaio (Amazona sp.).

Em relatos atuais, há informações  
de que o wahta i’ro seja feito também com  
fragmentos (‘dentes’) da madeira de paxiúba. 

Onde está guardado?
Encontra-se na coleção de Botânica Eco-
nômica do Jardim Botânico Real (Kew), 
número de catálogo 34922, EBN: 19.1853.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Britânico: um exemplar seme-
lhante, número de catálogo Am.2415. 
Museu Etnográfico de Berlim:  
há cerca de seis exemplares de pente,  
sendo que o mais simples, sem penas,  
foi coletado por Robert Schomburgk,  
em 1840, e os demais por Koch-Grünberg. 
Nenhum deles apresenta longas cordas 
enfeitadas como os exemplares de Kew 
e do Museu Britânico, mas dois deles 
possuem uma haste em cada extremidade 
adornada com plumas e penas de tucano 
(Ramphastos sp). Outras plumas do mes-
mo pássaro e também de gavião (Harpia 
harpyja) pendem dessas pontas em fios 
de curauá, envolvidos na plumagem  
branca do peito dos tucanos.
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O que é?
ARO OU DIADEMA  
DE CABEÇA,  
ou acanetá, mahâpoari 
be’to basara pesa-
ro (Ye’pamahsã), 
pesarige (tuyuka). 
Usado em cerimo-
niais, como adorno 
pelos mais jovens 
ou em festas mais 
simples.

Este exemplar 
tem as seguintes 
medidas: 
Altura: 25 cm;
Largura: 25,50 cm.

De que é feito?
A estrutura do arco é feita com  
folhas delicadas de palha-branca,  
confeccionadas meticulosamente.  
De acordo com as notas de Spruce  
(1855, p. 210), o trançado foi feito  
com fibras de arumã. As penas  
são de tucano (Ramphastos sp.).

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
Há comunidades indígenas que  
seguem utilizando este artefato,  
como destacado por Oliveira (2017),  
em relação aos que têm a arte dos trançados 
para diademas em mapanali, acompanhados 
de grinalda de penas de tucano (Ramphas-
tos sp.). Alguns artesãos confeccionam  
esse aro de palha-branca no alto  
Tiquié e trocam nas comunidades.

07

Onde está guardado?
Encontra-se na coleção do  
Museu Britânico, número  
de registro Am.2412. 

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Britânico: exemplar simi-
lar, número de registro Am.2413. 
Museu Britânico, número  
de catálogo Am.2414.
Museu Etnológico de Berlim:  
quatro exemplares semelhantes  
e dois outros enfeitados com penas 
amarelas de japu (Psarocolius  
decumanos) e penas vermelhas  
de arara (Ara sp.).
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O que é? 
ADORNO DE BRAÇO,  
basâ karõda (Ye’pamahsã). Usado em  
dia de festa tradicional em comunida-
des do alto Tiquié, em comunidades 
que têm basakawi’i (malocas) e em 
algumas regiões do Uaupés.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Ver faixa frontal emplumada (acima).

De que é feito? 
Feito do trançado da fibra de  
curauá, penas de tucano (Ramphastos 
sp.) e de papagaio (Amazona sp.),  
miçangas, sementes de tucum  
(Spruce, 1855, p. 246).

08

Onde está guardado?
Encontra-se na coleção do Museu  
Britânico, número de catálogo Am.2506. 

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Existem exemplares parecidos  
no Museu Etnológico de Berlim.
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O que é? 
TANGA, basawasoro (Ye’pamahsã),  
wedikahasero (tuyuka), wahsoadahsiro  
(desana). Usada somente pelos bayaroa  
(cantores-dançarinos), sendo parte do  
conjunto de objetos utilizados durante  
o canto e dança kapiwaya.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Ver faixa frontal emplumada (acima).

De que é feito? 
Feita de tururi. Para seleção e derrubada da 
árvore é necessária a presença de conhecedor 
especializado, assim como habilidade para 
bater e extrair apenas a entrecasca. 

De acordo com Spruce (1855, p. 245),  
existem dois tipos de tururis: o tururi ver-
melho e o tururi branco ou tururi morotinga, 
conforme o relato sobre esta tanga.

09

Onde está guardado?
Adquirido por Spruce, em 1853,  
encontra-se na Coleção de Botânica  
Econômica do Jardim Botânico Real 
(Kew), no. Catálogo 42839 EBN: 19.1853

Há outros exemplares  
em outras coleções? 
Museu Britânico: um outro  
exemplar, número de catálogo Am.4847. 
Museu Etnográfico de Berlim:  
há 26 exemplares de tamanhos e cores 
variados coletados por Koch-Grünberg.
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O que é?
COLAR DE 
QUARTZO,  

u’tabohá (Ye’pamahsã), 
yaiga (tuyuka). Adorno 

de uso masculino, utilizado 
pelo dono da maloca ou 

pelo baya em dias de 
rituais e danças de 

kapiwaya, princi-
palmente onde 
há basakawi’í e 
grupo de baya-
roa. No passado, 

o colar era usado 
pelo wiogu (tu-

xaua) em ocasiões 
solenes (danças tra-
dicionais, recepção 
aos po’ori masa) e 
por seus descenden-
tes, e este podia ter 
a pedra perfurada 
longitudinalmente, 
ao invés de trans-
versalmente.

Este exemplar tem  
39,37 cm de comprimento.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
Usado nos dias de rituais. 

De que é feito?
De u’taboho (pedra de quartzo,  
em Ye’pamahsã), material raro no 
alto rio Negro, cuidado por conhe-
cedores tradicionais indígenas.

Dizem que a confecção do colar precisava 
observar e seguir uma série de procedi-
mentos: restrições alimentares (evitar 
alimentos gordurosos, quentes etc.), banho 
matutino (para ter força e resistência para 
lapidar e abrir a fenda) e paciência para 
ficar um longo tempo produzindo-o. Uma 
vez que seguissem esses protocolos, a con-
fecção do artefato levaria menos tempo.

Spruce (1855, p. 210) relatou que este 
colar foi confeccionado com um cilindro 
de quartzo branco, com cordão de tucum e 
com “sementes que dizem ser de algum tipo 
de cabaça” (cascas de sementes de Cucur-
bitáceas). Ele explicitou ainda que o furo 
“é conseguido por meio de tiras delgadas 
da entrecasca da haste de uma espécie 
de Alpinia (chamada de pacova-sororoca), 
girando-as rapidamente entre as palmas 
das mãos, com a adição de um pouco de 
areia fina”, concluindo: “Dizem que, para 
perfurar um deles, é um trabalho que leva 
semanas” (Spruce 1855, p. 210). Vale notar 
que Spruce estava equivocado, pois pacova-
-sororoca não pertence ao gênero Alpínia.

Onde está guardado?
Encontra-se no Museu Britânico,  
número de catálogo Am1960,10.91. 

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Britânico: há um outro exemplar, 
número de catálogo Am4843.
Museu Etnográfico de Berlim:  
há ao todo seis colares de quartzo  
adquiridos por Koch-Grünberg, sendo 
que três destes apresentam apenas a 
pedra, sem o fio trançado.
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O que é?
COLAR DE DENTES  
DE ONÇA E QUEIXADA,  
yesé nukukuhu upikaridaa (Ye’pamahsã).

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Sim, são usados nos rituais  
de dança kapiwaya (Ye’pamahsã).

De que é feito? 
São feitos com dentes de onça  
(Panthera onca) e queixada (Tayassu 
pecari), com cordão de curauá. Koch-
-Grünberg menciona também o uso de 
dentes de queixada (Tayassu pecari).

11

Onde está guardado?
Encontra-se no Museu Etnológico de  
Berlim, número de identificação VB 5673.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Coleção de Botânica Econômica  
do Jardim Botânico Real (Kew).  
O Museu de Botânica Econômica de  
Kew havia recebido em 1853 um colar 
com dentes de onça e cordão de curauá 
coletado por Richard Spruce, mas atual-
mente não se sabe onde está.
Museu Etnológico de Berlim:  
há aproximadamente onze artefatos  
feitos com dentes de animais, sendo  
que um é um cinto, oito são de tamanho 
semelhante a este colar, mas alguns in-
cluem outros materiais, como contas  
e sementes e dois são bem pequenos.
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O que é?
PAR DE LIGAS, yota kasero,  
yuxtá-seri (Ye’pamahsã), tapacurá 
(nhengatú). Usadas como adorno, por 
homens e mulheres, uma em cada 
perna, um pouco abaixo do joelho; há 
indicação de seu uso para engrossar as 
pernas (Brüzzi Alves da Silva, 1962). 

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Ainda é feito em várias comunidades.

De que é feito?
Segundo Spruce (1855, pp. 246-7),  
as ligas são trançadas com folhas  
de curauá e pintadas com taná  
(argila amarela) e carajuru. 

Onde está guardado?
Encontra-se no Museu Etnológico de  
Berlim, número de identificação VB 6096.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Coleção de Botânica Econômica  
do Jardim Botânico Real (Kew):  
Spruce (1855, pp. 246-7) mencionou que 
enviou um par de ligas para Kew, mas 
este foi doado em 1961 ao Museu Pitt 
Rivers em Oxford, na Inglaterra.
Museu Etnológico de Berlim:  
além deste, há cerca de onze  
pares de ligas no museu.
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O que é?
CHOCALHO DE FIEIRA,  
kitió (Ye’pamahsã), kamõka (tuyuka).  
Usado pelo baya e demais do grupo  
de dança.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Atualmente é usado em rituais, sendo 
amarrado no tornozelo direito, mas 
somente em algumas danças, para 
marcar ritmo. É um tipo de percussão. 
Continua sendo confeccionado e usado. 

13

De que é feito? 
Feito com fios de curauá  
ou de tucum e sementes  
chamadas kitió. 

Simboliza o peito da jararaca, 
as sementes representam as 

cabeças dessa serpente.  
Ao se usar este artefato, 
caso as recomendações de 
betisé (restrições no pós-
-uso) sejam transgredidas, 
diz-se que se contrai uma 

doença chamada u’sesase  
(impregnação das gorduras 

no corpo humano interno) e, 
para se evitar isso, usa-se  

bahsese (benzimento).

Onde está guardado?
Encontra-se na Coleção de Botânica  
Econômica do Jardim Botânico Real 
(Kew), número de catálogo 54476,  
EBN: 19.1853.158.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Etnológico de Berlim:  
há cinco exemplares semelhantes. 
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O que é?
LANÇA-CHOCALHO, yuku-besugu  
(tuyuka); yaígu (Ye’pamahsã). Usada em  
danças rituais, sendo um dos instrumentos  
de vida e transformação. Segundo Spruce  
(1855, p. 209), acredita-se que tais lanças fos-
sem usadas como armas de guerra no passado, 
pois a extremidade do topo da lança, por vezes, 
era besuntada com uirari (curare), um veneno 
que causa paralisia respiratória e morte.

Este artefato tem  
as seguintes medidas: 

Altura: 254 cm; 
Largura: 7 cm; 
Profundidade: 6 cm.

Ainda se encontra  
nas comunidades de hoje? 
Trata-se de instrumento fundamental  
no ritual kapiwaya, confeccionado e  
usado exclusivamente por baya e  
wiogu (pessoas especializadas).

A lança-chocalho é usada pelo kumu, dentro  
da maloca, durante a dança-ritual (barasana 
basa büku ̈). Ele a emprega para marcar as  
divisões da noite: primeiramente, a faz soar  
por volta da meia-noite, servindo subsequen-
temente para delimitar as sessões de canto e 
dança que se seguem até o amanhecer. Como  
explica o antropólogo Stephen Hugh-Jones 
(2015, p. 682), “a lança é tocada simplesmente 
chacoalhando-a com as mãos – ‘titi titi, titi titi’ 
–, ou segurando-se a extremidade mais fina com 
uma das mãos e batendo na haste com a outra 
ou, ainda, dando-se leves pancadas contra o  
ombro, de modo a fazê-la vibrar em toda a  
sua extensão, o que resulta no soar do  
chocalho – ‘tiriri tiriri sira sira’.”

49



A
 M

al
o

ca
 e

n
tr

e 
 

A
rt

ef
at

o
s 

e 
P

la
n

ta
s

movimento da lança. O topo da lança é 
bem decorado. Na extremidade há dois 
pedaços de osso, colocados em fendas 
envoltas com corda feita da bainha 
foliar de curauá, tingido com carajuru. 
Logo abaixo há uma seção entalhada, 
cujas gravuras representam o sol e 
a lua, seguida por plumas de mutum 
(Mitu tomentosa) e penas azul-brilhan-
te de saí-azul (Dacnis cayana; Oliveira, 
2017), bem amarradas com cordão 
de curauá. O padrão então se segue: 
plumas de mutum, seção entalhada, 
plumas de mutum, penas de saí-azul 
e plumas de mutum. Esta sequência é 
finalizada com penas de tucano (Ram-
phastos sp), arrematadas com tiras es-
treitas da pele e pelos de um pequeno 
macaco preto chamado uaiapiçá, que 
era frequente nas proximidades de  
São Gabriel e um “excelente petisco”, 
conforme relatou Spruce (1855, p. 210).

Onde está guardado?
Encontra-se no Museu Britânico,  
seu número de referência é Am.8523. 

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Etnológico de Berlim:  
há cinco lanças-chocalho, sendo duas 
coletadas em 1840 por Robert Schombur-
gk, uma doada por um certo Dr. Casper, 
em 1848, e duas coletadas por Koch-
-Grünberg entre 1903 e 1905.

A nível simbólico, a lança-chocalho 
representa o suporte ou coluna dorsal 
do mundo, um eixo cósmico que une as 
diferentes camadas do universo, sendo 
seu topo plumado o rosto do sol. A lan-
ça também serviu como uma bússola, 
usada pelos ancestrais para se orien-
tarem em sua jornada rio acima, rumo 
leste e também como relógio solar, 
permitindo encontrar a região em que 
agora vivem, sob a Linha do Equador: 
ao ser fincada no solo, não produz som-
bra (Hugh-Jones, 2015, p. 683).

No entanto, há algumas décadas essa 
lança não vem sendo mais usada, para 
rituais, na maior parte da região (lado 
brasileiro). Passou a ser confeccionada 
para presentear sacerdote indígena, 
padre não-indígena que se ordena/con-
sagra bispo (como da diocese de São 
Gabriel da Cachoeira), prefeito indígena 
e não-indígena (na posse da prefeitura 
de São Gabriel da Cachoeira). 

De que é feito?
De acordo com Richard Spruce (1855, 
p. 210), o corpo desta lança foi feito 
com a madeira da árvore muirapiranga 
(madeira vermelha), cuja amostra foi 
depositada em uma coleção científica 
(herbário, com o número de coleta 
Spruce 1915; identificada por Haplo-
clathra paniculata). A extremidade 
inferior da lança termina com uma 
ponta afiada; acima da ponta há uma 
dilatação oca, com fendas laterais 
onde foram inseridas pedrinhas. Estas 
foram introduzidas através do aqueci-
mento da madeira, o que a torna maleá-
vel. As pedrinhas chocalham a cada 
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O que é? 
BANCO TUKANO, kumũro 
(Ye’pamahsã). É o assento do kumu, 
o benzedor, conhecedor dos encanta-
mentos xamânicos que acompanham 
todas as passagens do ciclo de vida das 
pessoas, assim como os grandes rituais 
e a cura de doenças. É usado apenas 
por homens, como o baya, para se sen-
tar e descansar, após cantos e danças 
rituais, e pelo kumu em rituais, como 
no dia de grande poose (dabucuri de 
peixes e outros), e em atendimentos de 
cura através do bahsese (benzimentos).

Trata-se de um dos instrumentos 
cerimoniais sagrados e fundamentais 
para os povos Tukano (Cabalzar, 2005, 
p. 52), assim como o suporte da cuia 
(sãrirõ), cuia de ipadu (patu waharo), 
porta-cigarro (muro pudupu), e  
lança-chocalho (yaigu).

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
Continua sendo feito pelos Ye’pamahsã 
dos rios Tiquié e Papuri que possuem 
especialidades e habilidades para 
confecção. Há bancos de uso cotidiano, 
assim como o de uso do kumu, para se 
sentar em círculo no ritual do paâtu. 
Atualmente há uma comercialização 
bastante popular destes bancos, sendo 
uma fonte da renda familiar para as 
comunidades indígenas Tukano.

De que é feito? 
De acordo com Cabalzar (2015), no 
passado, os bancos da Maloca do 
Universo (Umuko wiika) eram feitos 
de pedra (quartzo), porém ao longo da 
história de ocupação, do crescimento 
da população dos povos Tukano e da 
multiplicação das malocas, os bancos e 
outros instrumentos cerimoniais foram 
divididos e, depois, passaram a ser con-
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feccionados em madeira. Há tamanhos 
variados para o banco (quatro palmos 
para baya - mestre da dança; três pal-
mos, para os acompanhantes dos baya). 
Os bancos são usados em moradias, 
para uso cotidiano. São constituídos 
por peças esculpidas em madeira (por 
inteiro), sem emendas ou encaixes. Há 
diversas espécies de madeiras utiliza-
das na sua confecção (sorvinha, pacar-
rão e molongó), mas há preferência por 
madeira de sorva ou sorvão. O assento 
do banco é uma plataforma côncava, 
apoiada sobre pés e possui grafismos 
tradicionais. A sua fabricação é uma 
especialidade dos Tukano. 

A confecção dos bancos dura cerca  
de três dias, seguindo algumas etapas, 
tais como: buscar a madeira, entalhar 
(com enxó, sioga e uma machadinha)  
e, em um segundo dia, lixar (com  
wahapetopũri - folhas de lixar cuia, 
ou lixa industrializada) e seguir ao 
polimento (com pedra). Na sequência, 
a peça é lavada e pintada, utilizando 
corantes naturais avermelhados, como 

Onde está guardado?
Encontra-se no Museu Britânico,  
seu número de referência é Am.2122.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Etnológico de Berlim:  
há dois exemplares coletados  
por Theodor Koch-Grünberg.

o carajuru e as sementes de urucu  
ou urucum. O fixador para a pintura  
é obtido geralmente ao se esfregar a 
raspa da entrecasca da árvore mupu-
nuri. O Ye’pamasã desenha os padrões 
dos assentos, usando uma haste de 
tucum, com um pedaço de samaúma  
na ponta (como pincel), carimbos e 
argila diluída. Depois da pintura seca, 
o banco é lavado em água, quando a 
argila se solta (tendo reagido com o 
fixador), surgindo padrões negros  
(Cabalzar, 2015).
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O que é? 
SUPORTE DA CUIA DE IPADU,  
sãrirõ (Ye’pamahsã), yuiro (tuyuka).  
É um dos instrumentos cerimoniais e 
sagrados dos povos Tukano (Cabalzar, 
2005, p. 52), juntamente com a cuia 
de ipadu (patu waharo), porta-cigarro 
(muropu dupu), banco (kumuro) e lança 
chocalho (yaigu). Usado no ritual do 
consumo de ipadu, ou para apoiar ca-
baças com outras substâncias a serem 
benzidas (breu, cera-de-abelha etc.), 
mas pode ser feito em tamanhos maio-
res para servir como suporte da cesta 
de beiju ou panelas de mingau  
ou outros alimentos.

Há inúmeras partes da narrativa 
mítica, como “Avô do Mundo” e seus 
“instrumentos de vida e transforma-

16

ção”, que mencionam o banco tukano, 
a forquilha de madeira com um cigarro 
encaixado e a lança/bastão de coman-
do; e ao seu lado, um suporte de cuia 
(feita com frutos de árvore-de-cuia),  
ou cuia de ipadu.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Encontra-se em algumas comunidades 
onde ainda há basariwi’í. No passado, 
era confeccionado apenas para troca 
entre sogros e cunhados. Há algumas 
décadas esse instrumento passou a  
ser confeccionado tanto para comercia-
lização (e geração de renda familiar), 
como para outras finalidades, como 
porta canetas/lápis, pincéis, ou giz  
em algumas escolas indígenas. 

De que é feito? 
É feito a partir das varetas extraídas 
dos troncos de palmeiras, como paxiu-
binha, bacaba, patauá, inajá. As varetas 
são amarradas em feixes, umas às ou-
tras pelo meio, e abertas nas extremi-
dades, formando um círculo superior e 
outro inferior - como dois cones inver-
tidos (similar a uma ampulheta). 

Onde está guardado? 
Museu Etnográfico de Berlim,  
número de catálogo VB 6496.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Não há outro exemplar  
coletado por Spruce.
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O que é?
CUIA DE IPADU, paâtu waharo  
(Ye’pamahsã). Um dos instrumentos  
cerimoniais e sagrados dos povos 
Tukano (ver “Suporte da cuia de ipadu” 
acima). Como afirma o antropólogo 
Geraldo Andrello (2010, p. 17), a cuia 
de ipadu associa-se “à capacidade de 
pensamento e reflexão.”

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
Como o suporte da cuia, a cuia de ipadu 
encontra-se apenas em algumas comu-
nidades onde ainda há basariwi’í.

De que é feito?
A cuia de ipadu é feita de frutos  
de árvore-de-cuia. Spruce (c. 1850s) 
explicou que o “verniz preto brilhante 
é feito assim: as cuias são inicialmente 

17

enegrecidas com fuligem e depois  
são esfregadas com a casca machucada 
de cumati [...], que é viscosa e pegajosa. 
O verniz resultante é fixado colocando-
-se as cuias sobre o fogo em temperatu-
ra moderada.” Ele ressaltou ainda que 
às vezes a casca do fruto do macuco-
-de-sangue é usada em vez de cumati, 
sendo macerada e embebida em água 
morna. Assim, “torna-se pegajosa”, 
proporcionando “um verniz excelente” 
(Spruce, c. 1850s).

Onde está guardado?
Museu Etnográfico de Berlim,  
número de catálogo VB 5937.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Não há outro exemplar  
em outras coleções.
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O que é?
PORTA-CIGARRO OU  
FORQUILHA DO CIGARRO,  
u’tika yahpu ou utikaro (nome  
usado por kumua) e mũ’rôro peo-
ro (Ye’pamahsã), muno puti senerõ 
(tuyuka). Instrumento cerimonial 
dos povos Tukano, usado pelo kumu 
para segurar o Mũ’rôro, o cigarrão (de 
tabaco enrolado com folhas de pacova-
-sororoca), fumado quando se senta no 
banco em cerimônias especiais (visa a 
proteção de pessoas, da casa, do uni-
verso/cosmo e deste mundo).

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
Os Tuyuka ainda confeccionam  
e usam em rituais no alto rio Tiquié, 
porém não é mais utilizado na  
maior parte do rio Negro. 

18

De que  
é feito? 
Segundo Spruce (1855, p. 247),  
o porta-cigarro é feito com madeira  
de pau d’arco e o entalhe é colorido  
em amarelo com taná (argila amarela), 
usada também para pintar cerâmica  
e outros ornamentos.

Onde está guardado? 
Encontra-se na Coleção de Botânica  
Econômica no Jardim Botânico Real 
(Kew), com número de catálogo 46604, 
EBN: 19.1853.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Etnográfico de Berlim:  
há quatro exemplares, coletados  
por Koch-Grünberg, no alto Tiquié.
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O que é? 
CIGARRÃO DE PROTEÇÃO,  
weti mũ ŕôro (Ye’pamahsã), wãnori 
murôro (tuyuka), weri mũ’rôro (desana).

O cigarrão é usado para proteção, neu-
tralização, prevenção das doenças e/ou 
ataques dos waimasa (super-humano 
dos patamares invisíveis) ou ainda, do 
conhecedor de má índole. Confecciona-
do pelo kumu para bahsese, responsável 
por iniciar a xamanização. Depois da 
iniciação, o cigarrão é passado para 
os demais participantes da festa, para 
defumar o corpo. É usado em dia de 
ritual com miriãpora (flautas sagradas) 
e po’óse (AIMA Lucas Basto Tukano; ku-
mua Tarcísio Barreto e Mario Campo em 
Oficina de Artefatos Indígenas - Serra 
do Mucura, Rio Tiquié, 2019). Este não 
deve ser todo consumido em apenas um 
dia de ritual, pois deve ser guardado 
para ser usado em outros rituais. 

Este cigarrão mede  
30 cm de comprimento.

19
Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Sim, ainda segue sendo confeccionado 
e usado em festas especiais.

De que é feito? 
A capa do cigarrão é confeccionada 
com folhas de pacova-sororoca (secas 
ao sol ou no forno) e na parte interna 
é colocado o tabaco para confeccionar 
o cigarrão. Em cada extremidade do 
cigarrão há amarras feitas com fibras 
de tucum ou curauá. 

Onde está guardado? 
Encontra-se no Museu Etnográfico de 
Berlim, número de identificação VB 5633.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Não há outro exemplar  
em outras coleções.
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O que é? 
ENXÓ, siô yahpu (Ye’pamahsã),  
siodupu (tuyuka). Como explica Brüzzi 
Alves da Silva (1962), “É a enxó pri-
mitiva, syó-a yaxpú, para os trabalhos 
de madeira e, hoje, usada tão só como 
enfeite de dança. [...]. Esse instrumento 
é usado pelos indivíduos mais im-
portantes (tuxaua, kumu, baya) e vai 
sobre ombro esquerdo”. Fazia parte 
nos rituais de dança, como segurança; 
colocado no ombro esquerdo do baya, 
kumu, wiogu. Atualmente, alguns bayas 
substituíram o siô yahpu por lenço 
comprado de não-indígenas. 

O siô yahpu representa uma  
constelação na astronomia indígena 
no alto rio Negro. Entre os Ye’pamasa, 
há diversas tramas dos demiurgos nas 

20

narrativas míticas sobre esse  
artefato, como sendo uma ferramenta 
usada para cortar a cabeça da jara-
raca criada pela filha do Trovão (um 
demiurgo); a finalidade era atacar e 
matar o Yepá Oãku Bahuari Masu. 

A parte mais longa deste objeto tem  
43 cm de comprimento e a mais curta 
tem 33 cm, com profundidade de 5 cm.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Este instrumento não é mais visto na 
região. Encontra-se apenas na memó-
ria dos conhecedores e na astronomia 
indígena. Uma versão utilitária é usada 
com lâmina de ferro para trabalho em 
madeira – como na confecção do banco 
tukano (ver Cabalzar, 2015, p. 23).

De que é feito? 
Com madeira, um galho encurvado 
(como um gancho de uma árvore resis-
tente) que era alisado com pedra e folhas 
de wahato pũrî (folhas de uma árvore 
da floresta, usada para lixar a cuia); 
em uma extremidade colocava-se uma 
pedra resistente ou pedaço de madeira. 
Possui amarrações, com fibras da folha 
de curauá ou tucum, fixadas com breu.

Onde está guardado?
Encontra-se no Museu Britânico,  
seu número de referência é Am.2428.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Etnológico de Berlim:  
há três exemplares.
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O que é? 
ESCUDO 
CERIMONIAL, 
baátipakaro (Ye’pamahsã), 
wahpero (Ye’pamahsã e tuyuka).

Narrativas míticas indígenas relacio-
nam o escudo às lutas e guerras, sendo 
eficiente na proteção de flechadas 
do adversário/inimigo. Era usado no 
braço esquerdo durante a dança de 
kapiwaya. Os escudos sempre foram 
confeccionados aos pares, um associa-
do ao masculino e outro ao feminino.

Este escudo cerimonial tem: 

Diâmetro: 60 cm; 
Profundidade: 5 cm.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Não são mais confeccionados e 
usados; o escudo está vivo na memó-
ria dos conhecedores, assim como nas 
narrativas míticas e nos conjuntos 
das fórmulas de xamanização. 

De que é feito? 
Segundo Spruce (1855, p. 247), o es-
cudo foi confeccionado de cipó-titica 

e resina de breu 
(anani). Cipós mais 

fortes e resistentes, 
como cipó-uambé, têm 

uma função estrutural. 
A trama é amarrada com linha 

de tucum ou curauá. Os escudos eram 
ornamentados com plumagens de 
aves, como de tucanos e japins. 

Representantes indígenas, em 
visitas técnicas a acervos científicos 
europeus (Berlim e Kew), asseguram 
que seria possível confeccionar nova-
mente este escudo, seguindo os mode-
los existentes em museus.

Onde está guardado?
Encontra-se na Coleção de Botânica 
Econômica do Jardim Botânico Real 
(Kew), número de catálogo 67762, 
EBN: 19.1853.140.

Há outros exemplares 
em outras coleções?
Museu Britânico: um exemplar seme-
lhante, número de catálogo Am.2129.
Museu Etnológico de Berlim: 
há cinco exemplares coletados por 
Theodor Koch-Grünberg, dois deles com 
penas de japu (Psarocolius decumanus).
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O que é?
BASTÃO DE RITMO DE 
DANÇA CERIMONIAL, 
ahũwu (Ye’pamahsã), 
hauãwu (tuyuka). 
Instrumento usado 
em dias de rituais impor-
tantes, como dabucuris 
(festas), e em canto/dança 
do kapiwaya. Durante as 
danças, os tambores são 
batidos no chão, em unísso-
no com os movimentos de 
seus pés, dando o ritmo.

Ainda se encontra 
nas comunidades 
de hoje? 
Segue sendo confeccionado 
e usado em dias de rituais 
e nas comunidades que 
possuem malocas.

22

Onde está guardado?
Encontra-se na Coleção de Botânica Eco-
nômica do Jardim Botânico Real (Kew), 
número de catálogo 43679; EBN: 19.1853. 

Há outros exemplares 
em outras coleções?
Museu Etnográfico de Berlim: 
há 41 exemplares.

De que é feito?
A confecção do bastão 
em diversas áreas vem sendo 
feita com madeira de embaúba 
ou bambu, taquara. Spruce 
(1855, p. 248) informou que a 
madeira dos bastões, coleta-
dos por ele, eram de Cecropia 
peltata (embaúba). Ele explicou 
que os troncos “foram escava-
dos com o uso de fogo, sendo 
a extremidade inferior vedada 
com folhas frescas, comprimi-
das fortemente com um pilão”, 
acrescentando ainda que, 
“quando as folhas apodrecem 
e caem para fora, o bastão 
não produz mais seu 
som característico”.
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O que é?
CARIÇO, weõpa (sing.) e  
weõpari (conjunto de flautas-pã)  
(Ye’pamahsã), perurige (tuyuka).

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Weõpari estava caindo em desuso,  
porém algumas escolas indígenas do 
alto rio Negro vêm realizando ativi-
dades para incentivar, manter e per-
petuar seu uso. Atualmente, é um dos 
instrumentos mais utilizados pelos 
jovens indígenas. 

De que é feito? 
Richard Spruce (1855, p. 251) relatou 
que “são feitos de galhos delgados de 
um bambu alto que parece ter sido 
plantado, há muito tempo, próximo a 
todos os assentamentos indígenas.  
Os ‘caniços’ são utilizados por toda 
Guainia, Casiquiare e Orinoco, onde são 
chamados de ‘carízo’. A dança peculiar 
em que são usados leva o mesmo nome, 
que significa simplesmente ‘bambu’.”

Sabe-se que, após a coleta, os caniços 
são colocados em água morna para 
manutenção da coloração e depois são 
secos ao sol. Para amarrá-los são utili-
zados fios de tucum ou curauá besun-
tados com breu ou cera de abelha.

Onde está guardado?
Encontra-se no Museu Etnográfico de 
Berlim, número de identificação VB 6322.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Coleção de Botânica Econômica  
do Jardim Botânico Real (Kew): 
Richard Spruce (1855, p. 251) mencio-
nou que enviou esses “instrumentos 
musicais” para Kew, mas não se sabe o 
paradeiro dessas flautas atualmente.
Museu Etnográfico de Berlim:  
há, pelo menos, mais oito  
exemplares no museu.
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O que é? 
MARACA OU CHOCALHO DE MÃO, 
ñasaga (Ye’pamahsã e tuyuka), ñasaru 
(desana). Usados pelo grupo de dança 
nos rituais, para acompanhar alguns 
cantos específicos. São confeccionados 
apenas por homens. 

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
Sim, alguns conhecedores  
seguem confeccionando as maracas.

24
De que é feito? 
Dos frutos maduros coletados da 
árvore-de-cuia. Esses frutos passam 
por um processo de abertura de um 
orifício na parte inferior e superior 
para retirar a sua parte interna (este 
material retirado é aproveitado para 
traçar os desenhos nas cuias). Depois 
são lavados em água morna ou quente 
e secos ao sol. Em seguida é encaixado 
o cabo (feito de madeira resistente cha-
mada õhtõpopero, bupo o’ori e bueride) 
e são introduzidas pedrinhas. 

Onde está guardado?
Encontra-se na Coleção de Botânica  
Econômica do Jardim Botânico Real 
(Kew), número de catálogo 71802.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Etnográfico de Berlim:  
há onze exemplares no museu.
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De que é feito?
A bebida caapi é feita a partir do cipó, 
que tem o mesmo nome. Segundo Ri-
chard Spruce (c. 1850s), a parte infe-
rior do caule era a parte usada, sendo 
batida em um pilão com o acréscimo 
de água e um pouco da raiz fina de 
uma Apocynaceae (uma Haemadictyon) 
chamada caapi-pinina, cadána-pira, ou 
caapí pintado, devido às suas folhas 
muito manchadas e raiadas em verme-
lho. Os ingredientes, sendo suficien-
temente triturados, eram passados 
por uma peneira, que separava a fibra 
lenhosa e, ao resíduo, era acrescentada 
uma quantidade de água para torná-la 
potável. Neste estado, tinha coloração 
verde-escovada pálida e seu sabor era 
amargo e desagradável. 

Spruce testemunhou o uso do caapi  
em um dabucuri (uma “festa dos 
presentes”) em 1852, na maloca 
de Bernardo (ver desenhos na 
página 29) chamada Uru-
buquara, localizada acima 
das primeiras 
cachoeiras 
do Uaupés, 
em Ipanoré. 
Spruce (1908) 
contou que,  

25

O que é? 
CAAPI, em língua geral (significa 
folha “fina”), kapi daá (nome da plan-
ta rasteira), kapi (bebida processada, 
em Ye’pamahsã e tuyuka). Trata-se da 
matéria-prima na produção da bebi-
da ritual chamada caapi, kapi. Usada 
em dias de festa cerimonial. É um dos 
elementos fundamentais de acesso a 
saberes e conhecimentos sobre este 
mundo e outros mundos. Tradicional-
mente, o Ye’pamasa segue uma série de 
protocolos, antes e depois do acesso ao 
kapi. Podem acontecer vários efeitos 
colaterais com seu uso, como surdez, 
mirações descontroladas, palidez,  
insônia etc. Por isso, antes e após  
seu uso, o kumu aciona o bahsese,  
para ter visões, mirações de alto grau; 
seu uso era exclusivamente masculino. 
Entretanto, após o contato com não-in-
dígenas, a bebida se popularizou  
até em grandes cidades.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
O preparo e uso da bebida caapi  
continuam vivos nas comunidades 
onde se mantém basariwi’i.
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ao anoitecer, as trompas sagradas  
( jurupari), instrumento que apenas  
os homens podiam ver, começaram a 
ser tocadas. Cerca de 300 pessoas se 
reuniram, e as danças iniciaram-se. 
Durante os intervalos das danças, o 
caapi foi servido aos jovens em cuias, 
cinco ou seis vezes, sendo poucos os 
contemplados com a bebida a cada  
rodada, ou seja, as pessoas tomavam 
em média um pouco mais de uma  
dose na noite. O uso do caapi  
era proibido às mulheres.

Spruce (1855, p. 251) descreveu  
que, em minutos, pode-se notar os  
efeitos do caapi, ressaltando que o  
indígena que o tomou ficou com uma 
palidez mortal, suas pernas começa-
ram a tremer e sua fisionomia era de 
um sentimento de horror. No entanto, 
esta aparência se alterou repentina-
mente e ele começou a suar muito, oca-
sião em que apanhou a primeira arma 
que encontrou (lança, arco e flecha ou 
facão) e saiu da maloca, dando golpes 
violentos no chão ou nos beirais da 
porta. Passados uns dez minutos,  
o efeito cessou, e o indígena se acal-
mou, demonstrando exaustão.

O caapi é ainda utilizado por diversos 
povos indígenas ao longo do rio Uau-

pés. Spruce mencionou 

que, se no rio Negro o caapi foi usado 
algum dia, havia caído em desuso.  
No entanto, encontrou caapi preparado 
e usado da mesma maneira (visto no 
Uaupés) entre os povos que ocupavam 
as proximidades das cataratas do  
Orinoco, em 1854, especialmente  
entre um grupo de Guaíbos (nas sa-
vanas Maypures) e, anos depois, em 
1857, em aldeias peruanas de Canelos 
e Puca-Yacu (chamada ayahuasca, que 
significa “videira-de-defunto”), sendo 
que às mulheres seguia vedado seu uso. 

Onde está guardado?
Material encontrado no Jardim Botânico 
Real (Kew), número de catálogo 67428; 
EBN: 6.1854. Trata-se de uma amostra 
de caapi coletada em 1852 por Richard 
Spruce (1908), cultivada numa roça algu-
mas horas de viagem abaixo da maloca de 
Bernardo, no rio Uaupés. Spruce contou 
que deu sorte, pois a planta estava flores-
cendo com frutos novos, o que facilitou 
sua identificação. A partir dessa amostra, 
a planta foi descrita pela primeira vez à 
ciência como Banisteria caapi (material 
testemunho no. 2.712).

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Não há exemplares em  
nenhuma outra coleção.
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26
O que é?
CARAJURU, carajiru, ũ’roña;  
u’roñada (Ye’pamahsã), warõsoa  
(tuyuka); kerawidzo (baniwa).

É um pigmento vermelho  
de propriedades rituais e  
medicinais (Oliveira, 2017).

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
O carajuru continua sendo utilizado 
atualmente, na manufatura de tangas, 
cestarias, vestes e pintura corporal.  
No Tiquié, o processamento do caraju-
ru é especialidade das mulheres Bará 
e Tuyuka, que trocam com os Tukano, 
que fazem seus bancos e uma série de 
outras pinturas, incluindo a corporal. 
Segundo Cabalzar, o carajuru “produz 
um vermelho mais escuro, puxado  
para o vinho” (Cabalzar, 2015, p. 36).

De que é feito?
Como afirma Berta Ribeiro (1988, p. 
31), o carajuru é um pigmento extraído 
da decantação das folhas miúdas de 

uma trepadeira da família das  
Bignoniaceae, que é cultivada,  
encontrada nas roças e capoeiras. 
“Precisa passar por um processamento 
para ser usado, quando suas folhas são 
cozidas e depois a solução é coada.  
Do líquido obtido decanta uma espécie 
de tapioca, que assenta no fundo da 
panela. Secado com cinzas, como as 
mulheres fazem para secar a goma de 
mandioca, está pronto o carajuru, que 
fica na forma de torrões que precisam 
ser esfarelados com os dedos na hora 
de usar” (Cabalzar, 2015, p. 36).  
Uma vez pronto, os kumua usam o  
carajuru “como veículo para benzimen-
tos” (Oliveira, 2015, p. 211).

Onde está guardado?
Coletado por Spruce em Manaus, atual-
mente encontra-se na Coleção de Botâ-
nica Econômica do Jardim Botânico Real 
(Kew), no. catálogo 46475, EBC: 49.1851.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Não há outros exemplares  
em outras coleções.
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O que é? 
SAQUINHO DE 
ENTRECASCA 
para carajuru. 
Segundo Spruce 
(1853, p. 239), 
era assim que  
os índios do rio 
Negro embala-
vam o carajuru 
para a venda.

De que é feito? 
Entrecasca de tururi 
branco, uma árvore bem 
grande. Spruce (1853, 
p. 239) explicou que um 
galho da árvore era ba-
tido até que a entrecasca 
pudesse ser extraída. 
Esta era então amarrada 
numa extremidade e vi-
rada de dentro para fora, 
formando o saquinho. 
Ele comentou ainda que 
os índios do Uaupés faziam 
camisas do mesmo modo. Esse é 
o mesmo material usado na confecção 
das tangas decoradas de dança e más-
caras dos Kotiria e Kubeo.

27

Onde está guardado? 
Encontra-se na Coleção de Botânica  
Econômica do Jardim Botânico Real 
(Kew), no. catálogo 46466, EBC: 49.1851.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Museu Etnológico de Berlim:  
há pelo menos um exemplar no museu.

Ainda se 
encontra nas 
comunidades 
de hoje?
Os saquinhos 
para carajuru 

continuam a ser 
utilizados nas comu-

nidades. Nos dias dos 
rituais, as mulheres 

atuam como guardiãs 
desse saquinho, ser-
vindo o carajuru para 
o uso público. Assim 
que todos pintam seus 
corpos, elas retiram o 
saquinho e o guardam 
no seu devido lugar. 
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O que é? 
VESTIMENTA FUNERÁRIA  
ou máscara fúnebre, ya’koko  
sutirô (Ye’pamahsã).

Usadas pelos índios Kubeo,  
no rio Uaupés, em festas funerá-
rias, após a morte de parente, e 
entre outras etnias do alto rio 
Negro. A veste pode ter diversos 
desenhos de animais e de-
miurgos, a quem são associa-
das às seguintes forças: de 
proteção, coragem, altivez, 
perspicácia e de domínio 
de certos poderes. 

Ainda se encontra 
nas comunidades 
de hoje? 
Na Amazônia colombia-
na esta vestimenta é 
conhecida e seu uso se 
mantém. É chamada  
de wahtĩ sutiro. 

De que é feito?
Spruce (c. 1850s) relatou 
que o corpo da veste era 
feito com tururi branco,  
as mangas com tururi  
vermelho e com a entrecas-
ca de uma árvore fruta-pão.  
As franjas eram feitas de sapucaia. 
A pintura de cor preta era produzida 
pela fuligem e a vermelha pelo  
carajuru ou urucum.

Esta veste tem as 
seguintes medidas:

Altura: 105 cm; 
Largura: 75 cm; 
Profundidade: 15 cm.

Onde está guardado?
Encontra-se na Coleção de 
Botânica Econômica do Jardim 
Botânico Real (Kew), núme-
ro do catálogo: 43397, EBN: 
6.1854. Em Kew há um outro 
exemplar, número do catálogo: 
43396, EBN: 6.1854.

Há outros exemplares  
em outras coleções? 
Museu Britânico:  
um exemplar, número  
de catálogo Am.2136.
Museu Etnográfico de Berlim: 
há 120 exemplares no Museu. 
Essa coleção foi expressamen-
te encomendada por Koch-
-Grünberg (Kraus, 2018), que 
havia sido incumbido de coletar 
a maior quantidade possível de 
artefatos para o museu.
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O que é?
BAQUETA. Usada para bater o grande 
tambor, trocano (turucana; tuatu, em 
Ye’pamahsã). Usado em cerimônias 
e rituais xamânicos, pois os sons do 
toque e ritmos estavam relacionados 
a algumas especificidades, como para 
convidar para dabucuri, convocação do 
preparo da festa, convocação de guerra.

Segundo Spruce (1855, p. 252),  
o uso do grande tambor parece ter sido 
geral por toda a região no passado, mas 
quando lá esteve seu uso restringia-se 
ao rio Uaupés. Relatou ainda (Spruce, 
1855, p. 252) que o grande tambor con-
sistia em uma porção do tronco de uma 
árvore, da família botânica Lauraceae 
(pau amarelo), às vezes com 3 ou 4 m 
de comprimento e 60 cm de diâmetro, 
parcialmente escavado com fogo, que 
era introduzido através de quatro orifí-
cios circulares ao longo do lado supe-
rior, cujas extremidades foram preser-
vadas intactas. O som oco profundo  
era ouvido por quilômetros, servindo 
de sinal para a reunião das tribos,  
para alguma festa ou para resistir  
à invasão de algum inimigo. 

Spruce (1854a) ressaltou também  
que, para carregar o tambor, seria 
preciso uma canoa inteira, motivo pelo 
qual ele enviou para Kew apenas um 
par de baquetas (o outro exemplar foi 
doado ao Museu Britânico em 1885) 
e alguns desenhos (ver desenhos na 
página 112). O Museu Etnológico de 
Berlim, no entanto, conta com um 
exemplar do grande tambor coletado 
pelo etnógrafo Koch-Grünberg, que 
viajou com mais recursos financeiros.

Esta baqueta tem as  
seguintes dimensões: 

38 cm de comprimento, 
11 cm de altura da cabeça e 
10 cm de profundidade da cabeça. 

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
Não é mais confeccionado, nem usado. 
Encontra-se apenas na memória dos 
conhecedores, pois não é mais encon-
trado em nenhuma basakawi’í.

29
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De que é feito? 
Para confeccionar a baqueta era ne-
cessário um conhecimento específico, 
domínio do xamanismo e seguir um 
determinado protocolo, como absti-
nência de uma série de alimentos e de 
relações sexuais. Era feito com madeira 
resistente e, uma extremidade, revesti-
da com látex da seringa ou “caucho”. 

Na etiqueta deste artefato em  
Kew, Spruce indicou que a esfera 
foi confeccionada com “caoutchouc” 
(borracha natural), que é exsudato 
da seringa. Koch-Grünberg (2005) 
também ressaltou que as baquetas 
eram esculpidas com madeira dura e 
as cabeças eram revestidas de caucho, 
enroladas e cruzadas com cordas de 
fibras (possivelmente fibras de tucum 
ou curauá). No registro da baqueta no 
Museu Britânico está indicado  
que a madeira era mogno.

Onde está guardado?
Encontra-se na Coleção de Botânica  
Econômica do Jardim Botânico Real 
(Kew), número de catálogo 44172,  
EBN: 6.1854.

Há outros exemplares  
em outras coleções? 
Museu Britânico: há um exemplar,  
número de catálogo Am,+.2427.
Museu Etnográfico de Berlim:  
As baquetas foram perdidas na Segunda  
Guerra Mundial, existe só o tambor.
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• Abanos (feitos de fibra da folha  
de tucum, curauá ou tucumã)
• Cesto cargueiro, aturá, waturá 
• Cesto-coador, cumatá
• Cesto-tigeliforme (balaio)
• Cuias
• Espátula
• Fogareiro ou torrador
• Cerâmicas (potes e panelas)
• Forno à lenha
• Cocho (ou canoa velha)
• Peneiras quadrangulares
• Ralador
• Tipiti
• Vassoura para forno

Na maloca são, ainda,  
encontradas flechas para 
caçar, para pescar e os  
curabis ou setas pequenas 
(zarabatanas), além do tripé 
ou moquém, usado para  
assar e moquear alimentos 
(peixes, carnes, massa de 
mandioca, manicueira).

Vamos explorar em  
detalhe, nas fichas a seguir,  
os artefatos usados no dia  
a dia, que se encontram nas 
coleções do alto rio Negro 
aqui estudadas.

O uso cotidiano da maloca está relacionado a um conjunto de elementos e  
saberes, como as diversas plantas cultivadas, os espaços, as redes sociais, a 
cultura material (objetos), os sistemas alimentares, as práticas e os direitos. 
Esse conjunto foi reconhecido como Patrimônio Cultural no Brasil, e foi regis-
trado no Livro dos Saberes e Modos de Fazer do IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) como ‘Sistema Agrícola Tradicional do Rio Ne-
gro’ (Simas e Barbosa, 2019). A base desse patrimônio está nas atividades coti-
dianas de cultivo e processamento da mandioca (Manihot esculenta Crantz ssp. 
esculenta, Euphorbiaceae), pelos mais de 22 povos indígenas do Noroeste Ama-
zônico, além da pesca, caça, coleta de frutos e insetos, e confecção de artefatos, 
associados ao modo de produzir alimentos e conservar a floresta (Velthem e 
Emperaire, 2016). A partir da mandioca, são produzidos farinhas, goma, beijus, 
mingau, chibé (farinha misturada em água) e bebidas fermentadas. 

De acordo com Brüzzi Alves da Silva (1977), Ribeiro (1985; 1988; 1995)  
e o Dossiê do ‘Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro’ (Simas e Barbosa, 
2019), existe um conjunto de objetos relacionados ao uso cotidiano e preparo 
de alimentos, especialmente para o processamento da mandioca madura que 
envolve desde a coleta e transporte da mandioca, até a coleta da água para 
espremer mandioca, cozinhar manicoera (líquido cozido em água e massa  
de mandioca que depois resulta em tucupi) e preparar beiju, quinhampira  
(caldo apimentado com peixe). Com isso, destacamos aqui alguns: 
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O que é? 
CARAIPÉ, nohâ (Ye’pamahsã). 
Casca da árvore que, queimada, é 
moída e adicionada à argila, compon-
do uma liga para confecção de cerâ-
mica. Serve para dar consistência e 
resistência à peça. Além disso, quan-
do a cerâmica é polida com pedra lisa, 
fica com brilho, pronta para ser 
queimada (Ramirez, 1997). 

Segundo Spruce (1854b), o melhor 
caraipé era encontrado nas espécies 
que cresciam em solo rico e relativa-
mente seco. Sua madeira 
era tão dura, observou 
ele, que suas ferramen-
tas não a penetraram. 
Ele contou ainda que 
os índios testavam 
o caraipé com fogo. 
Se, quando queimado, 
necessitava do uso 
de um pilão, ao invés 
de se quebrar com os 
dedos, era considerado 
bom. Ele relatou que 
nos rios Uaupés e Guainia, 
vasilhas imensas eram feitas 
de argila misturada com caraipé. 

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Há vários centros de produção de 
cerâmica no médio e alto rio Negro 
(como região de Taracuá, rio Aiari, 
médio Tiquié). Atualmente, são feitas 
cerâmicas também para comerciali-

zação. Mas a planta em algumas 
regiões ficou escassa. 

30

Onde está guardado? 
Ambos os exemplares acima encontram-se 
na Coleção de Botânica Econômica do Jardim 
Botânico Real (Kew), números de catálogo 
57005; EBN 86.1849 e 57006; EBN 43.1850.

Há outros exemplares 
em outras coleções?
Não há outros exemplares em outras coleções. 

De que é feito? 
Aproveita-se somente a casca. 
A planta é descascada, sendo 
as cascas levadas para casa e, 
quando estão bem secas, são 
queimadas com fogo, sem ne-
nhuma mistura de outra madei-

ra. As cinzas são então recolhi-
das e colocadas no pilão ou outro 

tipo de vasilhame e socadas. 
Depois, são peneiradas para afinar 

a grossura. Após esse processo, 
fica pronto para ser utilizado, 

para ser misturado com a argila. 

cerâmica no médio e alto rio Negro 
(como região de Taracuá, rio Aiari, 
médio Tiquié). Atualmente, são feitas 
cerâmicas também para comerciali-

zação. Mas a planta em algumas 
regiões ficou escassa. 
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O que é?
ABANO, werirõ pekâ me’e ba’bá  
wiharo (Ye’pamahsã), wenirõ (tuyuka); 
kadoitsipa (baniwa). Usado para atiçar 
fogo ou fumaça do breu na brasa, e cera 
de abelhas xamanizadas, para virar 
beiju, “recolher” farinha no forno  
ou ainda, “recolher” folhas de  
coca tostadas no forno.

Este artefato tem as  
seguintes medidas: 

Comprimento: 35 cm; 
Largura: 31 cm.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
Continua sendo confeccionado e usado, 
também para ser comercializado em 
cidades (para os não-indígenas).

Onde está guardado?
Encontra-se na coleção do  
Museu Britânico, número de catálogo 
Am.1960,10-80. Há um outro exemplar  
de abano coletado por Spruce no  
Uaupés no Museu.

Há outros exemplares  
em outras coleções? 
Não há outro exemplar coletado  
por Spruce em outras coleções.

De que é feito?
Como informou Spruce (1855,  
p. 252), este exemplar foi feito a  
partir do trançado de talos das folhas 
de tucum, mas pode ser feito também 
de folha de buriti. É confeccionado  
em tamanhos diversos.

31
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O que é? 
VASSOURA PIASSABA,  
piaça bohka/o’aribohoka (Ye’pamahsã). 
Usada para arrumação da casa,  
para varrer o pátio da casa. 

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Seguem sendo fabricadas e  
usadas em casas no alto rio Negro.  
Passou também a ser fabricada,  
em parte, para venda na cidade. 

De que é feito? 
Atualmente, as vassouras são feitas 
com cipó-uambé. Os cipós são encon-
trados em terra firme. São cortados em 
pedaços, em uma “braça”, sem nós, e 
descascados e lascados em duas, três 
ou quatro partes, juntando-se uma 
porção suficiente. Esta porção é  
amarrada no meio, com um cipó  
próprio, sendo alguns terminados  

32

Onde está guardado?
Ambos os exemplares acima encontram-
se na Coleção de Botânica Econômica do 
Jardim Botânico Real (Kew), números de 
catálogo 35783; EBN 49.1851. Em suas 
anotações, Spruce (1853, p. 243-44) con-
tou que coletou ‘cinco vassouras de pias-
saba, feitas por índios no rio Negro. Duas 
destas são envoltas nas extremidades com 
piassaba mesmo: são as de confecção mais 
trabalhosa, e consideradas mais robustas; 
uma é envolta com cipó-titica [...]; uma 
com jacitara [...], e uma com arumã[...]. 
A maior delas requer um cabo, mas as 
outras são usadas sem ele.’

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Não há outro exemplar coletado  
por Spruce em outras coleções.

com amarras na cabeça da vassoura, 
com fibras das folhas de tucum. Trata-
-se de técnica mais comum de fabrica-
ção na região do alto rio Negro.
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O que é?
BALAIO, tuhopa (Ye’pamahsã);  
peneira, suowa (Ye’pamahsã);  
cestaria, wuhu ba’ti (Ye’pamahsã).  
Material de uso tradicional das mulhe-
res em comunidades indígenas.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
Seguem sendo confeccionados e usados 
no cotidiano das casas. As escolas indí-
genas vêm incentivando o aprendizado 
da confecção (tecer a matéria-prima) 
de cestaria, pois são instrumentos  
fundamentais nos diversos processa-
mentos de produtos alimentícios  
e bebidas extraídos da mandioca.

De que é feito?
Segundo Spruce (1855, p. 252), estes 
utensílios são feitos de talos de arumã. 
Spruce observou ainda que, artigos 
como esses, eram encontrados com 
frequência no circuito comercial do rio 
Uaupés. O arumã ocorre na natureza 

33

Onde está guardado? 
Está na coleção do Museu Britânico,  
número do catálogo Am.1960,10.81,  
PRN: ESA22926. Há três outros exempla-
res de cestaria coletados por Spruce  
no Uaupés no acervo do Museu.

Há outros exemplares  
em outras coleções? 
Museu Etnológico de Berlim:  
Koch-Grünberg coletou vários  
exemplares de cestaria de diversos tipos 
e tamanhos, que se encontram guardados 
atualmente, no acervo do Museu.

como touceiras, agrupamentos, chama-
dos “arumãzais” (da espécie I. arouma) 
e as outras espécies de Ischnosiphon 
são chamados de poapoalima (para um 
ambiente com a dominância de arumã) 
(Shepard et al., 2004; Velthem, 2007).

Na confecção desses artefatos, ainda 
são usados o cipó-uambé e mahãpîkoda 
(cipó do rabo de arara) ou jacitara,  
que reforçam a borda da cestaria.
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O que é? 
TIPITI, tirolipi (baniwa); wãti kêo 
(Ye’pamahsã), pinowu (tuyuka). Ins-
trumento fundamental para espremer 
massa de mandioca, antes de peneirar 
e torrar no forno. Fabricados, geral-
mente, por homens e usados pelas 
mulheres em comunidades indígenas 
no processamento de alimentos à base 
de mandioca (farinha, beiju, tapioca).

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Segue sendo confeccionado e usado.

De que é feito? 
Confeccionado de arumã. Entretanto, no 
baixo rio Negro, sua confecção passou 
a ser feita com “fibras de plásticos”, por 
conta da falta de acesso à matéria-prima.

Antes da evangelização cristã, o  
aprendizado das técnicas do arte-
sanato de arumã era um elemento 
fundamental durante o longo período 
de reclusão e jejum de meninos ado-
lescentes, que culminava no ritual de 
iniciação masculina. Apesar de abando-
narem, como resultado da evangeliza-
ção, quase todos os elementos rituais e 
religiosos das cerimônias tradicionais, 
o artesanato tradicional de arumã foi 
mantido praticamente intacto. 

34

Onde está guardado? 
Na Coleção de Botânica Econômica do  
Jardim Botânico Real (Kew), no. catálogo 
38687; EBN 86. 1849. Há um outro exemplar, 
no. catálogo 38688. Estes tipitis foram  
coletados por Spruce (1851, p. 85) no Pará.

Há outros exemplares  
em outras coleções? 
Museu Etnológico de Berlim:  
há cinco exemplares.

Há décadas, comunidades indígenas da 
região comercializam cestaria de arumã 
para o mercado regional por meio de 
diferentes intermediários. Nos anos 
1970 e 1980, por exemplo, houve grande 
procura por artesanato de arumã na ci-
dade colombiana de Mitú. Comerciantes 
(chamados localmente de regatões) via-
javam pela região, de barco, comprando 
artesanato nas comunidades, em troca 
de bens como anzóis, sal, roupa, sabão 
etc. Através do projeto Arte Baniwa, 
uma parceria entre a Organização Indí-
gena da Bacia do Içana (OIBI), a Federa-
ção de Organizações Indígenas do Rio 
Negro (FOIRN) e o Instituto Socioam-
biental (ISA), artesãos indígenas hoje 
vendem sua produção diretamente para 
mercados em grandes centros urbanos 
como, São Paulo e Rio de Janeiro, sem 
intermediários e com valor cultural e 
ambiental agregados (Ricardo, 2015).
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O que é? 
RALADOR DE MANDIOCA,  
so’kôro ohori marirõ/so’kôro  
ohoritiro (Ye’pamahsã).

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje? 
Apesar da introdução dos caititus 
(como são chamados regionalmente os 
raladores mecanizados), mantém-se o 
uso destes raladores tradicionais.

De que é feito? 
Sua confecção é uma especialidade  
dos Baniwa. Raladores de mandioca 
são feitos no rio Içana. Segundo Spruce 
(1855, p. 277), “os raladores eram fei-
tos da madeira tenaz e macia, de uma 
árvore Apocynaceae (2265 a Benth).  
As pedras são principalmente de grani-
to azulado do Içana (em fragmentos).  

35

Onde está guardado? 
Este (no. catálogo 38689) e outro  
exemplar (no. catálogo 49626) estão  
na Coleção de Botânica Econômica  
do Jardim Botânico Real (Kew).

Há outros exemplares  
em outras coleções? 
Museu Etnológico de Berlim:  
há três exemplares.

O desenho riscado era feito com a pon-
ta de uma unha grande; um orifício era 
feito para a inserção de cada pedra e 
um golpe na cabeça do prego a prende 
no lugar. O ralador, assim formado, é 
ungido com o leite de Cumá (Couma 
dulcis Benth. e outras árvores Apo-
cynaceae, provavelmente do mesmo 
gênero), que é um adesivo poderoso, 
não afetado pelo suco de mandioca 
ou outro líquido”. Mais tarde, Spruce 
(c.1850s) identificou essa árvore  
como sendo peroba.
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O que é?
SAL, moâ (Ye’pamahsã).  
Usado para temperar os alimentos.

Ainda se encontra nas 
comunidades de hoje?
Não é mais fabricado, embora  
a técnica ainda seja conhecida.

De que é feito?
Segundo Spruce (1855, p. 250), o sal 

“é feito de várias espécies de 
Podostemaceae (chama-se caruru 
em língua geral). Foi adquirido 
dos índios na quarta cachoeira do 
Uaupés, à qual foi dado o nome 
de Cachoeira de Caruru, pela 
abundância de Podostemaceae 
crescendo nas rochas inundadas.” 

Em seus escritos sobre os usos  
domésticos das plantas da Amazônia,  
Spruce (c. 1850s) relatou ainda  
o seguinte: 

36

Onde está guardado?
Encontra-se na Coleção de Botânica  
Econômica do Jardim Botânico Real 
(Kew), no. catálogo 45694, EBC: 6.1854.

Há outros exemplares  
em outras coleções?
Não há outros exemplares  
em outras coleções.
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“Os peixes gostam muito de Podostemaceae, e eu, geralmente, encontra-
va as folhas com suas macias extremidades arrancadas, nos lugares onde 
a água não corria tão furiosamente a ponto de torná-las inacessíveis à 
‘tribo’ de peixes. Queixadas, antas, veados e outros quadrúpedes também 
as comem com avidez, e o caçador não pode escolher um lugar melhor 
para esperar sua caça do que próximo a uma cachoeira isolada quando 
as Podostemaceae estão começando a ficar expostas. Em São Gabriel, eu 
comi folhas como verduras, para as quais, são um excelente substituto. 
Os índios as comem simplesmente imersas em água fervente, mas uma 
maneira melhor de cozinhá-las é colocar na água sobre o fogo, trocar 
a água quando ela estiver moderadamente quente e depois permitir 
que ferva. Assim, uma ligeira amargura é eliminada e a Podostemaceae 
torna-se tão tenra como a couveflor. Na parte superior do rio Uaupés, 
especialmente entre os índios Kubeo, o sal é amplamente extraído das 
Podostemaceae. Para conseguir isso, as folhas são secas nas rochas, de-
pois queimadas e as cinzas fervidas. Diz-se que uma dada quantidade de 
cinzas rende [quase] metade do seu volume de sal puro.  
Os índios estão acostumados a guardar uma grande quantidade das 
cinzas embrulhadas em folhas de Cecropia em uma plataforma suspensa 
sobre o fogo em suas casas. Fervem uma pequena porção sempre que o 
sal seja desejado. O sal do Caruru tem mais sabor de salitre do que o sal 
comum. Eu envio uma grande quantidade deste, a partir do qual, seus 
constituintes podem ser apurados com precisão.”
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Lista de 
Espécies Vegetais

A seguir, listamos as espécies vegetais 
usadas como matérias-primas em artefatos 
do alto rio Negro. Essas informações foram 
extraídas das etiquetas dos artefatos nas 
coleções históricas consultadas, assim como 
de anotações contidas em exsicatas (amos-
tras de plantas coletadas e guardadas em 
herbários), publicações, manuscritos e cartas 
de Spruce. As espécies estão organizadas 
em ordem alfabética dos nomes vernacula-
res em português, e na sequência em língua 
Ye’pamahsã (tukano), sendo a mais falada 
nessa região. Além dos nomes em Ye’pamah-
sã, há nomes em outras línguas da região, 
como: Baniwa (Bw), Tuyuka (Ty), Makuna 
(Mk), Siriano (Sr), Desana (Ds) e Hupda (Hp). 
Em seguida foram inseridos os nomes 
científicos e atuais das espécies, assim 
como informações adicionais sobre o 
hábito (árvore, palmeira, erva e etc), 
onde são encontradas na região, ou 
se são espécies cultivadas ou não. 

Vale ressaltar que os nomes 
em Ye’pamahsã foram relacionados 
pelo co-autor desta publicação, 
Dagoberto Azevedo, e os demais 
nomes indígenas foram compilados 
de publicações realizadas na região, como: 
Shepard et al. (2004), Cabalzar (2016).
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Acaricuara 
Nome científico:   
Minquartia guianensis Aubl. (Coulaceae)
Árvore nativa, mas não endêmica  
do Brasil (Flora do Brasil, 2020).

Arumã 
Nome Ye’pamahsã:  
Wuhu (nome coletivo da planta);  
wuhugu (nome da planta, no singular) 
Nomes indígenas:  
Poapoa (nome geral para  
arumã, em Baniwa), Wu (Ty)
Nome científico:  
Ischnosiphon spp. (Marantaceae)
Erva nativa do Brasil, mas não endêmi-
ca (Flora do Brasil, 2020). Espécie que 
cresce em touceiras, em áreas úmidas 
ou semi alagadas e rebrota após o corte.

Árvore-de-cuia 
Nome Ye’pamahsã:  
Wahâda, wahâto wẽda (nome da planta) 
Nome científico:  
Crescentia cujete L. (Bignoniaceae)
Árvore cultivada em  
roças e no quintal das casas.

OBS:  
Os povos no alto rio Negro, como os 
Baniwa, utilizam, manejam e reconhecem 
diversas espécies do gênero Ischnosiphon, 
como (Shepard et al., 2004):

Póapoa halépana (Ischnosiphon obliquus 
(Rudge) Koern.) - arumã branco, de folha 
branca; usado para fazer cestaria; des-
tinado a venda no comércio; ocorre nas 
cabeceiras de igarapés e nas capoeiras de 
roças de terra firme.

Póapoa kántsa (Ischnosiphon arouma 
(Aubl.) Körn.) - arumã verdadeiro, fino, 
de folha vermelha (rosa), mais resistente; 
ocorre nas cabeceiras de igarapés de terra 
firme e na caatinga amazônica, nos igapós; 

Oni-póapoani (Ischnosiphon polyphyllus 
(Poepp. & Endl.) Körn.) - arumã d’água, 
ocorre somente na beira de rio; serve 
para fazer tupé e tipiti; 

Póapoa attíne híorhi (Ischnosiphon gra-
cilis (Rudge) Körn.) - canela de jacamim; 
raspam o talo que é mais avermelhado e 
brilhante; é muito resistente e utilizado 
para fazer peneiras. Ocorre nas capoei-
ras velhas e na caatinga, pode chegar a 
10m de altura, mas apresenta nós a cada 
metro, o que impede sua utilização para 
fazer peças grandes; 

Póapoa tolípa (Ischnosiphon sp.) - arumã 
peludo, bastante resistente, usado para fa-
zer todos os tipos de cestaria; encontrado 
na capoeira velha; atinge até 2 m de altura.

87



A
 M

al
o

ca
 e

n
tr

e 
 

A
rt

ef
at

o
s 

e 
P

la
n

ta
s

Bacaba 
Nome Ye’pamahsã:  
Ñumu (nome comum da  
palmeira e dos frutos) 
Existem outras variedades  
Numû-mahaakã (“bacaba comum”, 
buû-ñumu – bacabinha)
Nomes indígenas:  
Ñomumetã, Ñumu metã (Ty), Ñomu sai 
(Mk), Ñumu yó (Sr), Ñomumetãri ño,  
Ñumu mákã (Ds), Siwìb (Hp)
Nome científico:  
Oenocarpus sp. (Arecaceae)
Palmeira nativa brasileira,  
mas não endêmica; encontrada  
em capoeiras e floresta de terra  
firme (Flora do Brasil, 2020). 

Breu, anani
Nome Ye’pamahsã:  
O’pegu (nome da planta, da árvore); 
o’peta (‘breuzal’, local onde é encontra-
da); o’pe do’ake (produto processado,  
o breu)
Nome científico:  
Symphonia globulifera L.f. (Clusiaceae)
Árvore nativa do Brasil, mas não  
endêmica; encontrada em floresta de 
igapó e floresta de terra firme e nos 
chavascais (Flora do Brasil, 2020).

Buriti, miriti 
Nome Ye’pamahsã: Ne’ño (nome  
da palmeira); ne’ñori (palmeiras);  
neéta (buritizal); neéga (fruto)
Nomes indígenas: Nee (Ty), Reẽ  
(Mk), Neé (Sr), Neẽ (Ds), S’àk (Hp)
Nome científico:  
Mauritia flexuosa L.f. (Arecaceae)
Palmeira de grande porte, nativa do 
Brasil, mas não endêmica; encontrada 
em floresta de igapó (Flora do Brasil, 
2020) e nos chavascais.

Caapi 
Nome Ye’pamahsã: Kapi daá,  
kapi (nome do cipó, na roça), kapi  
koó (líquido processado); kapi, kahpi 
(nome da bebida); kapitu (pote cheio 
com kapi koó para ser bebida)
Nomes indígenas: Káapi (Bw)
Nome científico:  
Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) 
Morton (Malpighiaceae) 
Trepadeira (cipó), nativa do Brasil,  
mas não endêmica; encontrada em 
roças e floresta de terra firme  
(Flora do Brasil, 2020).

Cana-flecha
Nome Ye’pamahsã: A’ru wakari
Nome científico: Gynerium sagittatum 
(Aubl.) P. Beauv. (Poaceae)
Erva de locais ensolarados, crescendo 
em touceiras. É uma espécie nativa das 
Américas, ocorre no Brasil em todo 
o território exceto no Estado do Rio 
Grande do Sul, preferencialmente em 
barrancos úmidos e próximo ao rio 
(Ferreira, Ruschel e Moraes, 2011). 
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Caraipé 
Nome Ye’pamahsã:  
Nohâgu (nome da árvore); nohâ (nome 
do produto para misturar à cerâmica)
Nome científico:  
Leptobalanus octandrus (Hoffmanns. 
ex Schult.) Sothers & Prance (=Licania 
octandra); Licania hypoleuca Benth. var. 
hypoleuca Hook.f. (Chrysobalanaceae)
Árvore nativa do Brasil, mas  
não endêmica; encontrada em  
igapós e floresta de terra firme  
(Flora do Brasil, 2020).

Carajuru 
Nome Ye’pamahsã:  
U’roñada, ũ’roña we͂ eda (nome da  
planta); ũ’royá pu͂ ri (folha); Ũ’roña 
(produto, o pigmento vermelho)
Nomes indígenas:  
Kerrawídzo (Bw) 
Nome científico:  
Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann 
(=Arrabidaea chica) (Bignoniaceae)
Trepadeira nativa do Brasil, mas não 
endêmica; encontrada na roça e em 
capoeiras (Flora do Brasil, 2020).

Caruru, caruru-das-cachoeiras
Nome Ye’pamahsã:  
Moâ (nome da planta); moâga  
(pedra de sal, sal engarrafado)
Nome científico:  
Rhyncholacis spp. (Podostemaceae)
Ervas aquáticas que vivem em  
cachoeiras e corredeiras, nas margens 
de rios (Flora do Brasil, 2020).

Cipó-titica 
Nome Ye’pamahsã:  
Mihsĩ (nome do cipó); misî daa  
(fio retirado do cipó)
São reconhecidas outras variedades 
deste cipó, como: misî-ku (cipó maior), 
piî-misi (cipó para aturá - cestos-car-
gueiros esféricos utilizados no trans-
porte de produtos da roça - e vassou-
ras), ñama-misi (cipó-veado que serve 
para armação da casa, para entramar 
varetas pari, esteiras de pari,  
do cacuri e caiá)
Nomes indígenas:  
Piî Misî (Ty), Pui bu sigãda (Ds), 
Dapikántsa (Bw), 
Nome científico:  
Heteropsis spp.; Heteropsis flexuosa 
(Kunth) G.S. Bunting (Araceae)
Trepadeira ou cipó que ocorre  
no Brasil, mas não endêmica (Flora  
do Brasil, 2020). É encontrado  
em florestas de terra firme.

Cipó-uambé
Nome Ye’pamahsã:  
Wabeda (nome da planta,  
no singular), wabedari (plural)
Nomes indígenas:  
Okána (Bw)
Nome científico:  
Thaumatophyllum spruceanum  
Schott (= Philodendron spruceanum)
Trepadeira, ou cipó nativo do  
Brasil, mas não endêmica; encontrada 
em campinarana, floresta de igapó  
e floresta de terra firme  
(Flora do Brasil, 2020).
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Coca, ipadu 
Nome Ye’pamahsã:  
Paâtu, paâtugu (nome da planta);  
paâtu pu͂ ri (folha de coca) 
Nomes indígenas:  
Ahpi (Ds)
Nome científico:  
Erythroxylum coca Lam var. ipadu 
Plowman (Erythroxylaceae)
Arbusto, nativo do Brasil, mas  
não endêmico; cultivado em terra  
firme e nas roças de capoeira  
(Flora do Brasil, 2020).

Cumati
Nome Ye’pamahsã:  
Wahakogu (nome da árvore que se  
extrai o pigmento para tingir a cuia);  
wahako (nome do pigmento)
Nome científico:  
Myrcia splendens (Sw.) DC. (Myrtaceae)
Árvore nativa e endêmica do  
Brasil; ocorre em floresta de terra 
firme (Flora do Brasil, 2020).

Cuia rasteira
Nome Ye’pamahsã:  
Waha wẽda, waha daá  
(nome da planta)
Nome científico:  
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 
(Cucurbitaceae)
Erva rasteira, não é nativa  
do Brasil; cultivada em roças  
(Flora do Brasil, 2020).

Curauá 
Nome Ye’pamahsã:  
Yohó (nome da planta), yohódari  
(nome do produto, a fibra)
Nomes indígenas:  
Heríwai pokoda (nome da planta  
em Baniwa), Heriwaíkhaa (nome  
da fibra em Baniwa)
Nome científico:  
Ananas lucidus Mill. (Bromeliaceae)
Espécie comumente encontrada na Ve-
nezuela, Guiana Francesa, Peru e Brasil 
amazônico (Flora do Brasil, 2020). 

Embaúba 
Nome Ye’pamahsã:  
Bo’te-pu͂ rí (folhas); bo’te-pũrigu,  
paâtu-moagu (nome da planta);  
paâtu-moa (produto processado  
das folhas)
Nome científico:  
Cecropia peltata L. (Urticaceae)
Árvore nativa do Brasil,  
mas não endêmica; encontrada  
na floresta de terra firme e capoeira 
(Flora do Brasil, 2020).

Geruá, buçu 
Nome Ye’pamahsã:  
Moâ pũri (nome da  
palmeira e das folhas)
Nome científico:  
Manicaria saccifera Gaertn. (Arecaceae)
Palmeira nativa do Brasil, mas não en-
dêmica; encontrada em igapó e floresta 
de terra firme (Flora do Brasil, 2020). 

90



A
 M

al
o

ca
 e

n
tr

e 
 

A
rt

ef
at

o
s 

e 
P

la
n

ta
s

Inajá 
Nome Ye’pamahsã:  
Ikî pũri, I’kiño (nome da palmeira); 
Ikîga (nome do fruto) 
Nome científico: Attalea maripa 
(Aubl.) Mart. (Arecaceae)
Palmeira terrestre; ocorre em  
áreas antrópicas, campinarana,  
floresta de terra firme e de várzea 
(Flora do Brasil, 2020).

Jacitara 
Nome Ye’pamahsã:  
Wa’ítuda (nome da planta rasteira)
Nome científico: Desmoncus  
polyacanthos Mart. (Arecaceae)
Palmeira, trepadeira nativa do  
Brasil, mas não endêmica; encontrada 
em floresta de terra firme e igapó  
(Flora do Brasil, 2020).

Kitió 
Nome Ye’pamahsã: Kitió (nome  
da semente, da planta e do artefato)
Nome científico:  
Cayaponia sp. (Cucurbitaceae)
Trepadeira, nativa do Brasil,  
mas não endêmica (Flora do Brasil, 
2020); é encontrada nas roças.

Macucu-de-sangue
Nome científico:  
Hymenopus heteromorphus (Benth.)  
Sothers & Prance (=Licania heteromor-
pha Benth.) (Chrysobalanaceae)
Árvore nativa, mas não endêmica; é en-
contrada em floresta de igapó e floresta 
de terra firme (Flora do Brasil, 2020).

Mandioca, maniva
Nome Ye’pamahsã:  
Kií (nome da planta); kiigá (nome  
da raiz); kı͂ i-pu͂ ú (folha da mandioca 
que serve de alimento depois de  
cozida - “maniçoba indígena”)
Nome científico:  
Manihot esculenta Crantz  
(Euphorbiaceae)
Erva e/ou arbusto nativo do Brasil, 
mas não endêmica (Flora do Brasil, 
2020); é encontrada em capoeiras e  
nas roças, em floresta madura ou de 
terra firme, onde vem sendo cultivada 
há milhares de anos.

Mogno 
Nome científico:  
Swietenia macrophylla King (Meliaceae)
Árvore nativa, mas não endêmica do 
Brasil; ocorre na floresta de terra 
firme (Flora do Brasil, 2020).

Muirapiranga 
Nome Ye’pamahsã:  
Ũtapoperogu soãkuhu 
Nome científico: Haploclathra panicu-
lata (Mart.) Benth. (Calophyllaceae)
Árvore nativa do Brasil, mas não 
endêmica; encontrada em floresta  
de igapó e floresta de terra firme  
(Flora do Brasil, 2020).
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Pacova-sororoca 
Nome Ye’pamahsã:  
Nuku ohô paka (nome da planta)
Nome científico:  
Phenakospermum guyannense (Rich.) 
Endl. ex Miq. (Strelitziaceae)
Erva terrestre, nativa do Brasil,  
mas não endêmica; é a única repre-
sentante desta família botânica que é 
nativa do Brasil (Flora do Brasil, 2020). 
É uma espécie encontrada em terra 
firme, na capoeira, na beira do rio, e  
em tatabohâ (terra firme com areia).

Patauá 
Nome Ye’pamahsã:  
Ñumû, ñumû paka, ñumû ñõ (nome  
da palmeira e dos frutos); Ñumu 
pahkaño (nome da palmeira); ñumûga 
(fruto); ñumû pehe (semente); ñumû 
koo (vinho, bebida processada)
Nomes indígenas:  
Wakarika (Ty), Wakárika (Mk),  
Ñumu pahgaño; Ñumu pagá (Ds),  
Ñumu paga (Sr), Wáh (Hp)
Nome científico:  
Oenocarpus bataua Mart. (Arecaceae)
Palmeira nativa brasileira, não  
endêmica; encontrada em floresta de 
terra firme (Flora do Brasil, 2020). 

Paxiúba 
Nome Ye’pamahsã:  
Wataño; Watá (nome da palmeira)
Nomes indígenas:  
Watá wõ (Ty), Ñumurõño (Ds)
Nome científico: Socratea  
exorrhiza (Mart.) H. Wendl.  
(=Iriartea exorrhiza) (Arecaceae)
Palmeira com estipe (‘tronco’)  
solitário, ereto, liso; no Brasil é  
encontrada em áreas de floresta de 
terra firme e em áreas periodicamente 
inundáveis, sempre próxima de rios 
(Flora do Brasil, 2020).

Paxiúba barriguda 
Nome Ye’pamahsã:  
Watá pakaño (nome da palmeira)
Nome científico: Iriartea deltoidea 
Ruiz & Pav. (Arecaceae)
Palmeira alta, sem espinhos,  
estipe (“caule”) solitário; nativa  
do Brasil, mas não endêmica  
(Flora do Brasil, 2020). 

Paxiubinha ou jupati 
Nome Ye’pamahsã:  
Bupuño, bupú (nome da planta)
Nomes indígenas:  
Bupuwõ (Ty), Buhu ño (Ds)
Nome científico:  
Iriartea setigera (Mart.) H.Wendl. 
(=Iriartea spruceana Barb. Rodr.)  
(Arecaceae)
Palmeira nativa brasileira,  
não endêmica; encontrada na  
campinarana, floresta de terra  
firme (Flora do Brasil, 2020).
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Pau-d´arco 
Nome Ye’pamahsã:  
Bupô-o’origu (nome da árvore);  
bupô o’ori (flores)
Nome científico:  
Handroanthus sp. (Bignoniaceae)
Árvore nativa, mas não endêmica  
do Brasil; ocorre em áreas de  
campinarana, várzea, florestas  
de igapó e terra firme.

Peroba
Nome científico:  
Aspidosperma spruceanum Benth.  
ex Müll. Arg. (Apocynaceae)
Árvore nativa e endêmica do  
Brasil; ocorre em floresta de  
igapó (Flora do Brasil, 2020).

Piassaba 
Nome Ye’pamahsã:  
Piaça bohka (vassoura de piassaba)
Nome científico:  
Leopoldinia piassaba Wallace  
(Arecaceae)
Palmeira nativa do Brasil, mas não 
endêmica (Flora do Brasil, 2020).

Samaúma
Nome Ye’pamahsã: Busagu
Nome científico: Ceiba pentandra  
(L.) Gaertn. (Malvaceae)
Árvore de 30-60m de altura, com copa 
ampla e frondosa, possui grandes raí-
zes tabulares (sapomemas). É uma es-
pécie com ampla distribuição na região 
tropical, ocorre nas Américas e África 
Ocidental (Lorenzi, 1992, p. 60).

Sapucaia, castanha-sapucaia, 
Sapucai 
Nome Ye’pamahsã:  
BuhKu, buhkugu (árvore sapucaia);  
buhkua (fruto da sapucaia) 
Nomes indígenas:  
Bukuga (Ty), Buguru (Ds)
Nome científico:  
Lecythis sp. (Lecythidaceae)
Árvore emergente (ca. de 30m), nativa 
e endêmica do Brasil (Flora do Brasil, 
2020). Espécie que pode ser cultivada, 
porém não há registros dessa prática 
no alto rio Negro (Cabalzar 2016).

Seringa 
Nome Ye’pamahsã:  
U’tâñimigu (planta toda, seringueira); 
U’tâñimi (fruto e semente) 
Nome científico:  
Hevea guianensis var. lutea  
(Spruce ex Benth.) Ducke &  
R.E. Schult. (Euphorbiaceae)
Árvore nativa do Brasil, não endêmica; 
encontrada em floresta de terra firme 
(Flora do Brasil, 2020).

Sorva 
Nome Ye’pamahsã:  
Diîgu (nome da árvore);  
diî (“sumo”, látex da sorveira)
Nome científico:  
Couma utilis (Mart.) Müll. Arg.; Couma 
macrocarpa Barb. Rodr. (Apocynaceae)
Árvore nativa do Brasil, mas não 
endêmica; encontrada na floresta de 
terra firme (Flora do Brasil, 2020). 
Existem outras espécies do gênero Cou-
ma que são conhecidas como ‘sorvão’. 
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Tabaco
Nome Ye’pamahsã:  
Mɨ’rô, mu’rôgu (nome da planta); mu’rô 
pu͂ ri (folha do tabaco); mu’rôro (charu-
to, cigarro); mu’rô kuhi (“bolo” de taba-
co); mu’rô wĩhisehé (rapé de tabaco)
Nome científico:  
Nicotiana tabacum L. (Solanaceae)
Erva e/ou subarbusto, naturalizada  
no Brasil, não endêmica; cultivada  
em diversas partes do mundo  
(Flora do Brasil, 2020).

Tucum
Nome Ye’pamahsã:  
Betáño (o ‘pé’ da palmeira);  
betá (fruto do tucum); ñoka pũrí  
(nome da fibra extraída do tucum)
Nome científico:  
Astrocaryum sp. (Arecaceae)
Palmeira nativa do Brasil; encontrada 
em capoeiras e floresta de terra firme 
(Flora do Brasil, 2020). Este gênero de 
palmeira foi também relatado, neste 
guia, como matéria-prima reconhecida 
como “onça-de-tucumã”.

Tururi branco
Nome Ye’pamahsã:  
Wasôku (planta toda); wasôku  
kasero (tecido final, processado  
da entrecasca) 
Nome científico:  
Ficus maxima Mill. (Moraceae)
Árvore nativa do Brasil, mas não 
endêmica; encontrada em floresta de 
terra firme (Flora do Brasil, 2020), 
mais comum no rio Tiquié.

Tururi, tururi vermelho,  
tururi morotenga (Spruce) 
Nome Ye’pamahsã:  
Wasôku, wasôkugu (nome da  
árvore); wasôku kasero (nome  
do produto, tecido de tururi)
Nome científico:  
Brosimum utile (Kunth)  
Pittier (Moraceae)
Árvore com látex branco, nativa  
do Brasil, mas não endêmica; 
encontrada em floresta de terra  
firme (Flora do Brasil, 2020). 

Urtigão 
Nome Ye’pamahsã:  
Ñapaka (nome da planta) 
Nome científico:  
Urera caracasana (Jacq.)  
Griseb. (Urticaceae)
Arbusto ou árvore nativa, mas não 
endêmica do Brasil; ocorre em áreas 
perturbadas e em campinaranas  
(Flora do Brasil, 2020).

Urucu, urucum 
Nome Ye’pamahsã:  
Mõsâ, mosagu (nome da planta);  
mosâga (envoltório das sementes); 
mosâ pehe (semente)
Nomes indígenas:  
Phirimápa (Bw)
Nome científico:  
Bixa orellana L. (Bixaceae)
Arbusto nativo do Brasil,  
mas não endêmico; cultivado  
em roças (capoeiras) e em floresta de 
terra firme (Flora do Brasil, 2020).

94



II
Sy

m
ph

on
ia

 g
lo

bu
lif

er
a



Contextos

So
cr

at
ea

 e
xo

rr
hi

za
 

A
 M

al
o

ca
 e

n
tr

e 
 

A
rt

ef
at

o
s 

e 
P

la
n

ta
s

96



A
 M

al
o

ca
 e

n
tr

e 
 

A
rt

ef
at

o
s 

e 
P

la
n

ta
s

Os índios que vivem hoje no alto rio Negro, e em outras partes da Amazô-
nia, já moravam ali bem antes de os europeus chegarem ao Brasil. Pesquisas 
feitas pelo arqueólogo Eduardo Góes Neves, da Universidade de São Paulo, 
mostram que a região era ocupada por índios há muito mais tempo, milhares 
de anos, antes da chegada dos colonizadores europeus (Neves, 2001). Os es-
tudos arqueológicos na região indicam que havia mais índios no passado do 
que hoje em dia, já que muitos morreram por causa da exploração dos coloni-
zadores e das doenças que trouxeram (Cabalzar, 2006).

Os primeiros contatos diretos dos povos indígenas do rio Negro  
(sobretudo os do baixo e médio curso do rio) com os brancos ocorreram  
já no século XVII, principalmente com os portugueses que penetraram  
no rio Negro à caça de escravos (Cabalzar, 2006). Mas acredita-se que,  
através de comércio intertribal, os povos do alto rio Negro já teriam  
entrado em contato com objetos da 
cultura europeia (facas, machados, 
etc.) anteriormente. Como afirma 
Aloisio Cabalzar (2006, p. 73), é pos-
sível que os indígenas “já soubessem 
da existência dos brancos mesmo 
antes de tê-los visto face a face”.

O comércio de escravos indígenas, 
no entanto, se intensificou no século 
XVIII, aproximadamente entre as 
décadas de 1730 e 1760 (Wright, 
1992). Esse período de escravidão 
afetou de maneira brutal a com-
posição étnica da região, deixando 
trechos inteiros dos rios principais 
completamente despovoados.  

Alto rio Negro  
do século XIX

97



Nessa época, o governo colonial do Grão-Pará implantou uma forma  
mais funcional de controle do território (Machado, 1997). No período  
de 1760 até o fim do século, houve o estabelecimento dos primeiros  
aldeamentos de índios (descimentos), com a pretensão de convertê-los  
em cidadãos portugueses, e, também, a criação de núcleos coloniais na  
região, além de uma série de expedições de reconhecimento realizadas  

por militares, oficiais da colônia e naturalistas portugueses.  
Esses núcleos coloniais incluíam a construção de fortalezas,  
como a de São Gabriel da Cachoeira, na década de 1770. 

Quando Richard Spruce chegou a São Gabriel, em 1852,  
a fortaleza já estava em ruínas (Martins e Cabalzar, 2019).  
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Na verdade, na primeira metade do século XIX, a região sofreu um esvazia-
mento e abandono significativos. Já em 1792, com a primeira transferência  
da capital da Província do Rio Negro de Barcelos para Barra do Rio Negro  
(Manaus), a economia da região começou a declinar. A independência do  
Brasil em 1822 desencadeou uma série de revoltas políticas em várias partes 
do país e uma violenta revolta popular ocorreu na região Norte, a Cabanagem, 
entre 1935 e 1940 (Machado, 1997). A repressão a esse movimento popular, 
controlada por um esquadrão enviado do Rio de Janeiro e liderado por  
um oficial britânico, levou à dispersão ou refúgio da população.

Na escala local, em 1830, os comerciantes brasileiros, ditos regatões, estavam 
operando em São Gabriel e Marabitanas, explorando a mão-de-obra indígena. 
As capturas forçadas foram relatadas, tanto por Wallace como por Spruce, o 
que não os deteve, entretanto, de contar com o apoio de comerciantes inescru-
pulosos em suas viagens (Martins e Cabalzar, 2019). Forçados a trabalhar sem 
pagamento, os índios buscavam refúgio em regiões de difícil acesso (Cabalzar, 
2006). Concomitante à invasão de comerciantes, missionários de diferentes 
ordens – o carmelita frei José dos Santos Inocente (1832/52), o capuchinho frei 
Gregório José Maria de Bene (1852/54) e franciscanos (1880/83) – também 
atuaram na região, reprimindo os índios e explorando seu trabalho (Cabalzar, 
2006). Além disso, havia epidemias periódicas de varíola e sarampo, seguidas 
por uma sucessão de doenças letais, como a malária, que destruíram grande 
parte da população indígena (Hemming, 1987; Buchillet, 1997).

Dessa forma, não é de surpreender que Spruce (1908, p. 268), em 1851,  
tenha se referido assim à região: “esse rio Negro poderia chamar-se rio  
Morto, pois nunca vi uma região tão erma! Em Santa Isabel e Castanheiro, 
não havia vivalma quando ali cheguei, e três cidades assinaladas nos moder-
nos mapas que trouxe comigo desapareceram da face da terra!”

Com o aumento da produção e exportação da borracha na região, em 1852, 
o governo decidiu transformar a antiga Capitania do Rio Negro em Provín-
cia do Amazonas. O primeiro presidente da Província, Tenreiro Aranha, não 
hesitou em recorrer à milícia armada para atacar índios que se rebelaram,  
ou que fugiram para áreas mais inacessíveis (Hemming, 1987).

Outra expressão das revoltas indígenas se deu através da eclosão de movi-
mentos messiânicos e milenaristas a partir de 1857 (Wright, 1992). Como en-
fatiza Robin Wright, além da farta documentação sobre esses movimentos no 
Arquivo Público de Manaus e no Arquivo Histórico Nacional no Rio de Janei-
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ro, as tradições orais dos povos Baniwa e Tukano também são uma  
fonte inestimável sobre os ensinamentos dos líderes messiânicos. Tais  
episódios foram reprimidos brutalmente pelos militares, pois julgavam que 
fosse uma conspiração contra os brancos e suas instituições (Cabalzar, 2006).

Em 1852 houve também a introdução da navegação a vapor no rio  
Amazonas, realizada por uma empresa privada brasileira (Machado,  
1997). Inicialmente limitada à empresa brasileira, a navegação a vapor  
foi aberta em 1866, se tornando monopólio de uma firma estrangeira em 
1874, tendo em vista o interesse internacional crescente no mercado da  
borracha. Nesse período, a cidade de Manaus (antiga Barra do Rio Negro)  
floresceu como capital de comércio e exploração da borracha. A adesão  
à grande navegação beneficiou sobretudo os grandes negociantes, respon-
dendo às novas demandas da reorganização da produção da borracha  
para atender aos mercados industriais (Daou, 2014).

Com a intensificação da exploração da borracha, entre as décadas  
de 1870 a 1920, cresceu também a violência contra os índios. Nesse  
período, a exploração da borracha com capital inglês e peruano foi  
realizada principalmente pela companhia Peruvian Amazon Company  
(1904), que dominava seringais no Brasil, Colômbia e Peru, submetendo  
a trabalhos forçados mais de 60.000 índios (Cabalzar, 2006). Geralmente  
localizados no curso inferior do rio Negro, nos seringais, os índios foram  
vítimas de repetidas epidemias de varíola, de sarampo e febres palustres  
(Cabalzar, 2006). Viajando pelos rios Tiquié e Vaupés em 1904, o etnólogo  
alemão Theodor Koch-Grünberg ouviu inúmeros relatos sobre soldados  
e jagunços enviados por patrões da borracha que aterrorizavam e maltrata-
vam os índios (Kraus, 2018). Como assinala Michael Kraus, a posição de  
Koch-Grünberg em relação a tais atrocidades era ambivalente. Por um lado,  
foi um crítico veemente das ações violentas contra os indígenas, mas por 
outro, beneficiou-se tanto das redes de troca estabelecidas pelos patrões da 
borracha e do apoio logístico que obteve através deles, quanto do medo dos 
indígenas, resultante do ambiente de terror em que viviam. Isso os levava,  
em algumas ocasiões, a responder prontamente às demandas por objetos  
para as coleções etnológicas. Nesse contexto, como explica Kraus (2018,  
p. 129), tais coleções representam, além de fragmentos das culturas rionegri-
nas, testemunhos importantes dos contatos interculturais que resultaram, 
ao mesmo tempo, de observação sistemática e de relações de diálogo, assim 
como, do “medo e da instrumentalização das relações desiguais de poder”.
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Na década de 1920, a chegada e gradual instalação dos missioná-
rios salesianos gerou mudanças e um certo controle da atuação 
dos comerciantes e patrões, mas trouxe outros problemas e 
danos para os povos indígenas, como a catequização e a escolari-
zação forçada nas missões (Martins e Cabalzar, 2019). Acima de 
tudo, os salesianos desmoralizaram os rituais e o conhecimento 
dos pajés locais e investiram, com êxito, na destruição das malo-
cas, o que era “um dos pontos principais do programa de ‘civili-
zação’ e integração, na sociedade nacional, dos índios do alto rio 
Negro” (Cabalzar, 2006, p. 96). Como Aloisio Cabalzar afirma, os 
“índios do alto rio Negro se confrontaram, assim, com uma outra 
forma de violência e desrespeito à sua cultura.” Foi somente no final  
do século XX, como dito anteriormente, que as malocas começaram a ser 
reconstruídas, como forma de reação e resistência à repressão cultural.
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No início do século XIX, muitos viajantes estrangeiros vieram ao Brasil,  
atraídos sobretudo pela riqueza da natureza tropical. Depois da abertura  
dos portos, decretada pelo Príncipe Regente Dom João, em 1808, artistas  
viajantes e naturalistas oriundos da França, Alemanha, Áustria e do Reino 
Unido, dentre outros, atravessaram o oceano Atlântico e adentraram em ter-
ras brasileiras em busca de plantas, animais, minerais e informações sobre 
os indígenas que ocupavam o interior do país. Muitos deles vieram inspira-
dos por Alexander von Humboldt (1769-1859), naturalista prussiano que, 
entre 1799-1804, percorreu a América espanhola em companhia do médico 
e botânico francês Aimé Bonpland (1773-1858). Apesar de não ter viajado ao 
Brasil, Humboldt foi o grande estímulo para a vinda de jovens artistas e natu-
ralistas para o país. Na verdade, foi em maio de 1800, na povoação de San 

Carlos de Río Negro, na Venezuela, após explorar o 
canal de Casiquiare pela vertente do Orinoco, que 
Humboldt foi proibido pela coroa portuguesa de 
entrar no Brasil (Helmut, 1962). O governo portu-
guês, que na época dominava o país, receava que o 
naturalista fosse um espião. Assim, pode-se dizer 
que Humboldt foi o primeiro viajante estrangeiro 
a visitar o rio Negro, ainda que não tenha explo-
rado as terras brasileiras.(*) Foram as descrições 
da natureza tropical de Humboldt que impulsiona-
ram os naturalistas europeus a viajarem ao Brasil.

Ao mesmo tempo, na primeira metade do século 
XIX, os países europeus começaram a se indus-
trializar, aumentando a demanda por matérias-
-primas: algodão, lã e tinturas para produzir 
tecidos; alimentos e estimulantes como o café, 
açúcar e chá para manter a mão-de-obra produti-

Coletores europeus e suas 
coleções do alto rio Negro no 
século XIX e início do século XX
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Humboldt desenvolveu um estu-
do detalhado sobre a geografia 
das plantas. Segundo ele, pessoas, 
plantas, animais e paisagens 
encontram-se intimamente rela-
cionados e seria preciso estudar 
sistematicamente o hábito das 
principais espécies vegetais que 
compõem as paisagens, assim 
como temperatura, altitude, 
pressão e umidade, para que se 
possa entender a ‘fisionomia’ da 
paisagem na qual o naturalista 
se encontra (Kury e Sá, 1999). 
Para Humboldt, há plantas ‘so-

ciais’, que só vivem em grupos, 
e plantas ‘associais’, que vivem 
sozinhas. Enquanto os pinheiros 
das florestas nas montanhas eu-
ropeias são ‘sociais’, pois vários 
indivíduos da mesma espécie se 
encontram sempre juntos, as flo-
restas tropicais caracterizam-se 
pelas plantas ‘associais’, ou seja, 
a paisagem é composta por uma 
enorme variedade de espécies 
diferentes. Esta diversidade da 
floresta brasileira atraiu os artis-
tas e viajantes europeus. 

Alexander von  
Humboldt e Aimé  
Bonpland com 
Chimborazo ao fundo, 
Equador, óleo sobre 
tela por Friedrich 
Georg Weitsch, 1806, 
163 x 226 cm.
© bpk. Berlin/Stiftung  
Preussische Schlösserund
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va e alerta; borracha para amortecer o funcionamento das máquinas; 
fibras vegetais trançadas em sacos ou transformadas em papel para 
facilitar o transporte de mercadorias e os trâmites administrativos. 
A procura por novas fontes de plantas e minerais, portanto, foi também 
fator fundamental que impulsionou as viagens de exploração e de expansão 
imperialista (Cornish e Nesbitt, 2014). À medida que os impérios europeus 
expandiram seus domínios para áreas do mundo tropical, como o Caribe, 
a África, a Índia, e ilhas remotas do Pacífico, cresceu também a busca por 
plantas medicinais para combater as doenças tropicais. A quinina, que é 
extraída das cascas de Cinchona para tratar malária, é um bom exemplo. 
Essa procura por plantas medicinais aumentou o interesse de exploradores 
europeus pela diversidade da natureza das regiões tropicais.

Os viajantes naturalistas que visitaram o rio Negro, inspirados por 
Humboldt no século XIX, vieram de vários países europeus. A seguir, 
listamos aqueles que legaram coleções de objetos e relatos importantes 
sobre a região, destacando-se o austríaco Johann Natterer, o prussiano 
Robert Schomburgk, o galês Alfred Russel Wallace e o inglês Richard 
Spruce. Mais tarde, já no início do século XX, o etnólogo alemão Theodor 
Koch-Grünberg, que viria a falecer na Amazônia, deixou importantes cole-
ções e documentação fotográfica dos povos indígenas do alto rio Negro e 
de seus costumes. Vale notar que esta lista não é exaustiva. Além disso, 
cumpre lembrar que, para suceder em seus objetivos de coleta de espécies 
da fauna e flora, os naturalistas europeus dependiam de seu relacionamento 
com as comunidades locais e agentes coloniais, viajando por trilhas abertas 
na mata por comerciantes, colonizadores e populações indígenas. Foram 
os indígenas que, em maior ou menor grau, serviram de guias, os ajudando 
a ultrapassar obstáculos naturais, remar, carregar e descarregar canoas, 
obter caça e pesca, além de coletar espécies desconhecidas. O êxito de 
suas viagens foi resultado de um trabalho coletivo (Lima, 2013).
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Nascido em Laxenburg, na Áustria, 
Johann Natterer foi um naturalista e 
zoólogo que chegou ao Brasil em 1817, 
participando da Expedição Austríaca 
de Ciências Naturais (Ambiel, 2014). 
Essa expedição acompanhou a comiti-
va da Arquiduquesa Leopoldina, filha 
de Francisco I, Imperador da Áustria, 
na ocasião de seu casamento com o 
Príncipe Dom Pedro, filho de Dom João. 
Organizada pelo Gabinete Imperial de 
História Natural em Viena, a expedição 
contava com os bávaros Johann Baptist 
von Spix (1781-1827), zoólogo, e o mé-
dico Carl Friedrich Phillip von Martius 
(1794-1868), dentre outros. 

Mas a coleção de artefatos do alto rio 
Negro coletada por Natterer, que ficou 
no Brasil por quase 18 anos, de 1817  
até 1835, é a mais significativa da 
missão, daí nos concentrarmos nela. 
Após passar o período inicial de cinco 
a seis anos realizando suas pesquisas 
entre o Rio de Janeiro e São Paulo, em 
1822, Natterer e seu ajudante Dominick 
Sochor (? – 1826) seguiram para Minas 
Gerais, Goiás e Mato Grosso (Feest, 
2012). Após três anos, Natterer e Sochor 
continuaram a viagem pelo rio Paraguai 
acima, mas Sochor faleceu logo depois, 
no Mato Grosso. Natterer, então, com-
prou um jovem escravo negro chamado 
Luiz, que o ajudou até seu retorno à 

Johann Natterer 
(1787-1843)

Johann Natterer, litografia por Michael Sandler.

Europa, quando o alforriou. Em 1829, 
seguiu de barco do rio Guaporé até o rio 
Madeira, chegando a Borba. De lá foi até 
Manaus, subindo o rio Negro, em 1830, 
até chegar a San Carlos, na fronteira 
com a Venezuela. Em 1831, retornando 
a Barcelos, Natterer se casou com Maria 
do Rego, uma brasileira, com quem teve 
três filhas. A última região a ser explo-
rada pelo naturalista foi ao longo do rio 
Branco, até a fronteira com a Guiana In-
glesa. De 1831 a 1834 passou seu tempo 
pesquisando os arredores de Manaus, 
viajando em 1835 para Belém, de onde 
partiu para Viena, via Londres, chegan-
do à capital austríaca em 1836.

O resultado das expedições de Natterer 
foi impressionante, consistindo numa 
coleção significativa de espécimes da 
fauna e flora brasileiras, além de objetos 
etnográficos. A maioria das coleções 
etnológicas do naturalista ainda podem 
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Martius foi aquele que seguiu os 
ensinamentos de Humboldt com 
mais afinco, descrevendo diversas 
fisionomias das paisagens típicas do 
Brasil (Kury e Sá, 1999). Juntamente 
com Spix, Martius publicou obras 
muito importantes sobre a natureza 
e a sociedade brasileiras. Destaca-
-se a obra Flora brasiliensis, que foi 

produzida entre 1840 e 1906. Além 
de Martius, a publicação contou com 
os editores August Wilhelm Eichler 
e Ignatz Urban, e com a participação 
de 65 especialistas de vários países. 
Contém tratamentos taxonômicos 
de 22.767 espécies, reunidos em 15 
volumes (CRIA, 2005). 

‘As árvores que nasce-
ram antes de Cristo na 
floresta às margens 
do Rio Amazonas’, 
Martius et al., Flora 
Brasiliensis, v. 1, parte 
1, litografia a duas 
cores (preto e sépia) 
sobre papel, c. 1841, 
29,7 cm x 45,1 cm.

ser encontradas no Museu Etnológico de 
Viena, na Áustria, sendo que uma peque-
na parte está guardada no Museu Esta-
dual de Etnologia de Dresden. Dentre os 
objetos coletados no rio Negro, há exem-
plares provenientes dos Manao, Puri, 
Baniwa e Tukano, representando uma 

documentação muito importante para 
a história indígena da região (Velthem, 
2012). O Museu de História Natural de 
Viena, na Áustria, possui fragmentos 
de seus diários de viagem, desenhos da 
fauna, correspondências e outras ilus-
trações de sua viagem ao Brasil.



Robert Schomburgk
(1804-1865)

Robert Schomburgk nasceu na  
pequena cidade de Freyburg, no rio 
Unstrut, que viria a pertencer à pro-
víncia saxônica da Prússia em 1815 
(Rivière, 2006). Botânico amador,  
e topógrafo autodidata, Schomburgk 
iniciou sua carreira como comerciante, 
primeiramente nos Estados Unidos  
e depois no Caribe. Não demonstran- 
do habilidade para os negócios,  
Schomburgk decidiu dedicar-se  
à história natural. 

Foi seu mapa de Anegada, uma  
das Ilhas Virgens Britânicas, que  
o aproximou da recém-criada Socieda-
de Real de Geografia (RGS), em Lon-
dres, tornando-se um dos primeiros 
exploradores que obtiveram apoio da 
RGS. Três expedições ao interior da 
Guiana Inglesa foram financiadas pela 
sociedade (Rivière, 2006). Seguindo 
os passos de Alexander von Humboldt 
(Graham Burnett, 2002) e identifican-
do áreas que não haviam sido mapea-
das pelo explorador na nascente do 
Essequibo e Esmeralda, foi nesta ter-
ceira e última expedição (1837-1839) 
que Schomburgk chegou ao rio Negro, 
em 1839, se aventurando pelo baixo rio 
Uaupés. Ele relatou o estado desolado 
da região, resultado do esvaziamento 

das vilas devido à repressão ao movi-
mento popular conhecido como Caba-
nagem (1835-1840), que avançou  
pelos rios Negro e Trombetas entre 
os anos de 1836 e 1837 (Ricci, 2007). 
Schomburgk mencionou o estado de 
pânico das autoridades locais em São 
Gabriel da Cachoeira, que temiam um 
ataque dos indígenas do Içana e do 
Uaupés em reação aos assaltos às  
suas comunidades para capturá-los 
para o trabalho forçado. Apesar de 
Schomburgk ter passado pouco  
tempo na região, alguns artefatos  
que lá coletou se encontram hoje no 
Museu Etnológico de Berlim e algumas 
exsicatas estão guardadas no herbário  
do Jardim Botânico Real de Kew. 

Sir Robert Hermann Schomburgk, 
desenho de giz preto e vermelho  
por William Brockedon, 1840.
© National Portrait Gallery, London, Ref: 2515(91)
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‘O forte brasileiro  
de São Gabriel no  
rio Negro’, litografia  
a cores por C.  
Hallmandell, do  
desenho original por 
Charles Bentley, em 
Robert Schomburgk, 
Twelve Views in the  
Interior of Guiana 
(1841).
Permissão: S.P. Lohia  
Collection, foto JL Fasciolo

Schomburgk publicou vários artigos 
sobre suas expedições em periódicos 
científicos britânicos e alemães. Em 
1841, lançou o luxuoso álbum de ilus-
trações intitulado Twelve Views in  
the Interior of Guiana [Doze Vistas do 
Interior da Guiana], que contém uma 
bela ilustração de São Gabriel da Ca-
choeira. De 1841 a 1844, o explorador 
voltou ao interior da Guiana Inglesa, 
desta vez, empregado pela comissão 
de fronteiras do Governo Britânico, 
acompanhado pelo seu irmão Richard, 
que era botânico (Rivière, 2006). 



Alfred Russel Wallace 
(1823-1913)

Alfred Russel Wallace, cópia  
em platinótipo de daguerreótipo,  
fotógrafo desconhecido, c. 1842/1848. 
© National Portrait Gallery, London, Ref: x5108

Nascido em Usk (hoje no País  
de Gales), Alfred Russel Wallace  
foi obrigado a deixar a escola aos  
14 anos para ajudar financeiramente  
sua família, trabalhando para seu 
irmão em levantamentos topográfi-
cos (Hemming, 2015). O interesse de 
Wallace por história natural o levou a 
planejar sua expedição aos trópicos, 
na companhia de seu amigo natura-
lista Henry Walter Bates (1825-1892). 
Chegando ao Pará, em 1848, Wallace e 
Bates viajaram juntos durante um ano 
e meio, coletando nas redondezas de 
Belém (Wallace, 1853). Os naturalistas 
então subiram juntos o Amazonas até 
Barra do Rio Negro (Manaus), onde 
resolveram tomar rumos diferentes.  
No início de 1850, Wallace subiu o rio 
Negro, enquanto Bates seguiu o Soli-
mões (Martins, 2018a). Atingindo a 
nascente do rio Negro na Venezuela, 
Wallace fez sua primeira incursão até  
o Uaupés entre junho e agosto, chegan-
do até Iauaretê. Retornando para  
Barra em setembro, onde dividiu com 
Richard Spruce a mesma casa de apoio. 
Em 1852 regressou ao alto rio Negro. 

Infelizmente, seus planos de chegar até 
a cachoeira de Yurupari (a montante da 
atual cidade de Mitú, capital do depar-
tamento colombiano de Vaupés) foram 

interrompidos, pois caiu seriamente 
doente com febre e disenteria (Mar-
tins e Cabalzar, 2019). Após se recu-
perar, desceu então o Uaupés, Negro e 
Amazonas, partindo de Belém para a 
Inglaterra, em julho de 1852. Entretan-
to, um incêndio a bordo desencadeou o 
naufrágio do navio. Wallace conseguiu 
se salvar, mas perdeu a maioria de suas 
coleções de espécimes animais e vege-
tais, desenhos e notas. Restou apenas 
uma pequena caixa com desenhos e 
algumas notas, que serviram de base 
para suas publicações Palm Trees of the 
Amazon and their Uses (1853; Palmeiras 
da Amazônia e seus Usos) e seu relato 
da viagem, A Narrative of Travels on the 
Amazon and Rio Negro (Viagens pela 
Amazônia e Rio Negro, 1979 [1853]).
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‘Gigante da fl oresta’, 
Pará, dezembro de 
1848’, desenho a lápis 
por Alfred Russel 
Wallace. 
Permissão: 
Linnean Society, MS/140b-3

Em 1854, Wallace partiu para a Malá-
sia, onde permaneceria por oito anos. 
Ficou famoso por delinear a ‘Linha 
de Wallace’, que é uma fronteira que 
divide a fauna do arquipélago. Ele é 
reconhecido, paralelamente a Charles 
Darwin (1809-1882), por ter desen-
volvido o princípio de evolução por 
seleção natural (Hemming, 1987).
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Richard Spruce 
(1817-1893)

Richard Spruce, fotografia por T. Sims c. 1864. 
© The Natural History Museum London

Richard Spruce nasceu em Ganthorpe, 
na Inglaterra. A paixão pela botânica o 
fez deixar a profissão de professor de 
matemática para se dedicar à coleta de 
plantas (Seaward, 1996). Após uma ex-
cursão botânica bem-sucedida aos Piri-
neus, na França, Spruce decidiu embar-
car para os trópicos, empolgado com os 
relatos entusiasmados que Wallace e 
Bates enviaram da Amazônia. Chegan-
do a Belém do Pará em 1849 para uma 
excursão que planejava durar apenas 
dois ou três anos, Spruce acabou per-
manecendo por 15 anos na América 
do Sul (Martins, 2018b). O naturalista 
explorou vários trechos da bacia do rio 
Amazonas, o norte dos Andes peruanos 
e o Equador. Mas a região do rio Negro 
foi a que mais o encantou, e ali, coletou 
o maior número de plantas desconhe-
cidas pela ciência. Foi ali também que 
coletou o maior número de artefatos, 
destinados ao recém-inaugurado Mu-
seu de Botânica Econômica, em Kew, 
que expunha aos visitantes o uso de 
plantas ao redor do mundo. Além disso, 
Spruce fez anotações sobre os modos 
de viver e falar dos povos indígenas lo-
cais, desenhando retratos das pessoas 
e paisagens que encontrava.

Retornando à Inglaterra em 1864, 
Spruce dedicou seu tempo à organiza-
ção de suas coleções, elaborando um 

sistema eficiente de referências cru-
zadas de plantas, artefatos e usos. As 
duas publicações mais importantes que 
resultaram de suas expedições foram 
“Palmae Amazônica” (1871) e “Hepati-
cae Amazonicae et Andinae” (1884-85). 
Seu relato de viagem, Notes of a Bota-
nist on the Amazon and the Andes (1908; 
Notas de um Botânico na Amazônia), 
foi publicado 15 anos após sua morte, 
tendo sido organizado por seu amigo 
Wallace. Hoje, as coleções etnológicas 
de Spruce encontram-se no Acervo de 
Botânica Econômica do Jardim Botâni-
co Real de Kew e no Museu Britânico 
em Londres, no Reino Unido. 
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Desenhos a lápis por  
Richard Spruce, 1852. 
Permissão: The Royal Society, London, Ref: 
MS/236 35 (abaixo), 36 (acima); página ao lado, 
da direita em sentido horário: 10, 12, 19, 13, 15

Dentre os 56 desenhos de Spruce que 
hoje se encontram no acervo da Royal 
Society (Sociedade Real) de Londres, 
destacam-se, pela riqueza de informa-
ções (tanto textuais como visuais), os 
que ele realizou em Iauaretê, em 1852, 
retratando (na página ao lado, da direi-
ta em sentido horário) o tuxaua tariana 
Calisto (Uiaca), sua neta Anássado, o 
carapaná Cuiauí, Maria (Cumántiaru), 
filha do tariana Bernardo e o pirá-ta-
puya Icánturu. Spruce também fez de-
senhos detalhados do tambor na casa 
de Calisto, porque, segundo ele, era 
muito grande para ser enviado a Kew. 
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O etnólogo Theodor ‘Theo’ Koch nas-
ceu na pequena cidade de Grünberg, no 
estado alemão de Hessen. Após concluir 
o ensino médio em 1892, estudou filolo-
gia clássica na Universidade de Giessen 
e trabalhou como professor de escola a 
partir de 1897 (Kraus, 2002). De 1898 
a 1900, ele participou como fotógrafo 
numa viagem de pesquisa ao Brasil 
Central, sob a direção do etnólogo 
Hermann Meyer do Museu Etnológico 
de Leipzig. Após trabalhar novamente 
como professor por um curto período, 

Theodor Koch-
Grünberg 
(1872-1924)

Theo Koch deixou o serviço público 
para trabalhar como assistente de pes-
quisa no Museu Etnológico de Berlim, a 
partir de 1901. Obtendo seu doutorado, 
ele realizou sua primeira expedição, 
por conta própria, ao território brasi-
leiro, de 1903 a 1905, acompanhado por 
Hermann Schmidt. Viajante incansável 
e etnógrafo entusiasmado, ele descre-
veu e documentou detalhadamente 
diferentes aspectos da vida dos povos 
indígenas do alto rio Negro, com maior 
foco na sua cultura material, devido, 
também, ao fato de sua viagem ter  
sido financiada pelo Museu.

Em 1903, ele chegou ao Brasil por Be-
lém, para conhecer os povos indígenas 
do Noroeste Amazônico. Prevista para 
um ano, a viagem acabou se prolongan-
do por dois anos. Inicialmente, a viagem 
tinha sido pensada para o Putumayo, 
por orientação do seu chefe Karl von 
den Steinen, mas, já no Brasil, Koch-
-Grünberg decidiu viajar mesmo para o 
alto rio Negro, supostamente por razões 
políticas. Assim, o etnógrafo seguiu sua 
intenção original e percorreu os cursos 

O autor [Theodor Koch-Grünberg] e seu  
amiguinho Táru”, figura 121 em Koch-Grünberg,  
Zwei Jahre unter den Indianern, v. 1 (1909-10).
© Museum Fünf Kontinente, Staatliche Museen in Bayern
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Theodor Koch-Grünberg 
produziu copiosamente, 
legando, além de suas 
publicações, que são 
referência constante para 
os pesquisadores dessa 
região, diários manuscri-
tos (arquivados na cidade 
de Marburgo), fotografias 
(guardadas no Museu 
Etnográfico de Munique) 
e a coleção de objetos (em 
Berlim, Belém e, em menor 
número, em outras cidades 
alemãs). Foi capaz, ao 
mesmo tempo, de registros 
minuciosos sobre artefatos 
e de generalizações sobre 
os povos, suas culturas e 
línguas, inaugurando as-
sim, um século de etnolo-
gia dessa região. 

Índios Tukano com escudo  
cerimonial e lança-chocalho”, 
figura 221 em Koch-Grünberg,  

Zwei Jahre unter den Indianern,  
v. 1 (1909-10).

© Museum Fünf Kontinente,  
Staatliche Museen in Bayern

dos rios Tiquié, Vaupés, Ayarí, Içana, 
Cuduyari, Yapurá e outros, durante dois 
anos (Cabalzar e Scholz, 2019).

Seu relato de viagem Zwei Jahre unter 
den Indianern. Reisen in Nordwest-Bra-
silien (Dois anos entre os índios) foi 
publicado em 1909/10, pouco antes do 
início de sua segunda grande expe-

dição ‘De Roraima ao Orinoco’. Koch-
-Grünberg faleceu, vítima de malária, 
próximo a Boa Vista (Roraima), em 
1924, antes de poder iniciar uma 
terceira jornada amazônica, desta vez, 
participando da expedição organizada 
pelo explorador americano Alexander 
Hamilton Rice (1875-1956). 
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Como vimos na seção acima, sobre os coletores europeus, os artefatos  
e ornamentos do rio Negro foram coletados por diferentes motivos,  
dependendo do acervo científico e instituições de destino. Alguns dos  
objetos foram comprados, outros adquiridos através de escambo, mas a  
proveniência exata dos objetos coletados não é fácil de ser traçada, pois  
nem sempre os coletores documentaram como obtiveram os artefatos.  
O que pode ser estabelecido é que, com frequência, os indígenas atuaram 
ativamente nessas trocas, ora facilitando as transações, ora as dificultando 
(escondendo os objetos ou recusando sua venda), dependendo do valor que 
era atribuído aos artefatos. Alfred Russel Wallace comentou, por exemplo,  
que os indígenas sempre esperavam ser pagos pelo que forneciam, fazendo 
questão de ver o que estava em oferta antes de acordarem a troca (Wallace, 
1979 [1853]). No caso de Wallace, ele viajou carregado de anzóis, facas, ma-
chados, espelhos, contas, pontas de lança e tecidos, para trocar por peças ar-
tesanais. Em Iauaritê, Wallace comprou vários bancos e cestas, pagando cinco 
ou seis anzóis por cada peça. Porém, há evidências de que nem sempre existia 
consenso nas comunidades sobre as transações com os viajantes coletores. 
Isso é importante porque determina, de certa forma, o que é encontrado  
nos acervos dos museus e instituições científicas hoje em dia. 

A seguir, apresentamos detalhes, de acordo com a organização  
dos coletores, sobre onde se encontram as coleções de artefatos  
e ornamentos da bacia do alto rio Negro e outras informações afins.

Principais acervos 
científicos e instituições  
que guardam as coleções  
dos coletores aqui estudados
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A maioria da coleção de Natterer  
está guardada, hoje, no Museu Etnoló-
gico de Viena (Weltmuseum Wien), na 
Áustria. Os objetos se encontram cata-
logados de acordo com a ‘origem’, ora 
por etnia, ora por localidade (ou por tipo 
de objeto, como redes, por exemplo), 
segundo a Tabela 2. Atualmente, alguns 
ornamentos encontram-se em exibição, 
em Viena. O Museu Etnológico de Ber-
lim também conta com cinco peças do 
alto rio Negro coletadas por Natterer 
(um banco, dois arcos, um cesto e uma 
flecha), resultado de uma troca como 
Museu Etnológico de Viena em 1886.

Ralo de mandioca coletado por 
Johann Natterer em 1831, reserva 
técnica do Museu Etnológico de 
Viena, agosto de 2019.
© Luciana Martins

Coleções de  
Johann Natterer

Tabela 2 -  
Objetos do alto rio 
Negro no Museu 
Etnológico de Viena

Origem  Quantidade Data

Maku 1 1831

Uaupés 240  1831

Tukano 25 1831

Baniwa 139 1831

Warekena 3 1831

Baré 7 1831

Redes do rio Negro 8  1830-34

Fonte: Feest, (2013–14).
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Como vimos anteriormente,  
Wallace perdeu todas as suas  
coleções de artefatos, fauna e flora 
brasileiras na ocasião do naufrágio  
do navio quando retornava a Londres. 
No entanto, algumas de suas anotações 
e desenhos foram salvos. O Museu de 
História Natural em Londres possui 
uma coleção de desenhos de peixes 
que o naturalista mesmo doou para  
a instituição (Ragazzo, 2002), além  
de sua correspondência. Após sua 
morte, os desenhos da floresta, de 
artefatos indígenas e de palmeiras, 
dos lugares onde esteve, foram doados 
para a Linnean Society em Londres, 
onde ainda se encontram.

Coleções de Robert Schomburgk

Apesar de pequena, com apenas oito artefatos, a coleção 
coletada por Roberto Schomburgk, no rio Vaupés em 
1840, que se encontra no Museu Etnográfico de Berlim,  
é significativa pela idade. Ela contém duas lanças-choca-
lho, ornamentos e utensílios de caça. Outra coleção mais 
antiga vem de um certo Dr. Casper (primeiro nome des-
conhecido). Esta possui 14 peças, que entraram no Museu 
em 1848. Ambas as coleções foram localizadas pela pri-
meira vez na Kunstkammer (gabinete de curiosidades),  
no Palácio de Berlim, e estão muito mal documentadas.

Coleções de Alfred 
Russel Wallace

Detalhe da 
lança-chocalho 
coletada por Robert 
Schomburgk em 
1840, reserva 
técnica do Museu 
Etnológico de Ber-
lim, agosto de 2018. 
© Luciana Martins

Ralador de  
mandioca, forno  
e panela, desenho 
a lápis por Alfred 
Russel Wallace. 
Permissão: Linnean 
Society, London, Ref. 
MS/140b-24
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As coleções de Richard Spruce de  
artefatos, ornamentos e matérias-pri-
mas do alto rio Negro encontram-se,  
em sua maioria, em duas instituições  
no Reino Unido, no Jardim Botânico 
Real de Kew e no Museu Britânico.  
Coletados originalmente para o Museu 
de Botânica Econômica em Kew, criado 
em 1847 para expor aos visitantes o 
uso de plantas ao redor do mundo. 
O Museu de Botânica Econômica fechou 
por volta de 1960, mas seu acervo ainda 
se encontra guardado em Kew, estando 
disponível para consulta pública. Dados 
sobre a maioria dos objetos e imagens 
dos mesmos encontram-se disponíveis 
através da base de dados online. Estes 
podem também ser consultados a par-
tir da plataforma REFLORA/Herbário 
Virtual (reflora.jbrj.gov.br), juntamente 
com a maioria das amostras de herbá-
rio coletadas por Spruce.

O Acervo de Botânica Econômica em 
Kew conta com 270 artefatos e maté-
rias-primas etnobotânicas coletadas 
por Spruce na Amazônia e nos Andes, 
organizados de acordo com a planta 
com que foram feitos. O arquivo de 
Kew também guarda as anotações de 
Spruce, diários de viagem e correspon-
dências, além de um manuscrito sobre a 
utilidade das plantas amazônicas. 

Sessenta e dois artefatos coletados 
por Spruce (duplicatas e aqueles con-
siderados mais ‘etnográficos’), que se 
encontravam em Kew, foram transferi-
dos para o Museu Britânico, alguns no 
século XIX, outros doados em 1960.

Coleções de Richard Spruce

Além disso, há materiais relacionados  
à viagem de Spruce em outras institui-
ções no Reino Unido: em Londres,  
o Museu de História Natural possui  
vários milhares de amostras de her-
bário coletadas pelo naturalista; há 56 
desenhos de pessoas e paisagens feitos 
por Spruce, na Sociedade Real; a Socie-
dade Geográfica Real possui uma série 
de anotações meteorológicas e um voca-
bulário e notas sobre línguas indígenas 
da América do Sul; e a Sociedade Far-
macêutica Real possui a correspondên-
cia de Spruce com seu amigo botânico 
Daniel Hanbury (1825-1875). O Museu 
de Manchester e a Biblioteca Central de 
Manchester também guardam manus-
critos e correspondências de Spruce, 
incluindo uma carta esquemática do rio 
Uaupés (Martins e Cabalzar, 2019).

Participantes da oficina examinam o 
escudo cerimonial coletado por Richard 
Spruce na reserva técnica do acervo de 
botânica econômica do Jardim Botânico 
Real de Kew, junho de 2019. 
© Luciana Martins
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Em 1905, o Museu  
Real de Etnologia 
em Berlim (hoje 
Museu Etnológico 
de Berlim) rece-
beu 1.166 obje-
tos coletados por 
Koch-Grünberg no 
alto rio Negro. O pró-
prio Koch-Grünberg 
registrou a coleção, em 
1907 e 1908. Dentre eles, 
ressalta-se uma coleção de 
mais de 100 máscaras pãmiwa 
(cubeo) feitas, sob encomenda, 
para o etnógrafo. Quando ainda es-
tava no Brasil, Koch-Grünberg vendeu 
cerca de 500 objetos ao Museu Paraen-
se Goeldi em Belém, onde podem ser 
encontrados ainda hoje. Infelizmente, 
durante a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), 57 peças do Museu 
Etnológico de Berlim foram perdidas 
(Kraus, Halbmayer e Kummels, 2018).

Em sua viagem entre 1903 e 1905, Ko-
ch-Grünberg levou consigo uma câmera 
fotográfica, documentando sobretu-
do os povos indígenas. A maioria dos 
originais dessas fotografias e negativos 
encontra-se na Alemanha, no Museu 
Etnográfico de Munique (Museum Fünf 
Kontinente). O acervo de antropologia 
da Universidade de Marburg (Phillips-

Coleções  
de Theodor  
Koch-Grünberg

-Universität Marburg) 
possui cópias de uma 
parte das fotografias  
e manuscritos do  
etnógrafo.

Desde 2014, uma  
equipe do Museu  
Etnológico de Berlim 
vem trabalhando para 
publicar partes da coleção sul-ame-
ricana, coletada por Koch-Grünberg, 
e convidando parceiros indígenas a 
comentar. Os parceiros são a escola  
secundária indígena ENOSIMAR em 
Mitú (Colômbia) e o Programa Rio Ne-
gro do ISA (Cabalzar e Scholz, 2019).
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Perspectiva indígena  
de acesso aos artefatos históricos
Para alguns membros das comunidades indígenas, seria muito  
importante que os artefatos estivessem nas comunidades e não em  
museus. Pois são artefatos vivos, que se encontram apenas silenciados, 
esquecidos e ‘abandonados’. Somente poderiam e deveriam ser manejados 
pelos bayaroa (conhecedores dos rituais de cantos/danças), com exceção  
dos iniciantes, a convite do baya, para ajudar a retirá-los e guardá-los na  
caixa de adornos. Aqueles que pegam e usam os instrumentos devem obser-
var uma série de behtise (cuidado do corpo e ‘espírito’, restrições alimenta-
res, relações sexuais, comportamentos) para evitarem risco à própria saúde 
e à saúde dos objetos. Os artefatos que compõem a caixa de adornos foram 
e são tratados com bahsese (benzimentos ou encantamentos). Portanto, no 
caso de repatriação física desses artefatos, haveria necessidade de ‘reanimar’ 
o eheriporâ (vida/coração) dos a’peka (artefatos) com o bahsese. Pois estes 
encontram-se como o ‘filho pródigo’ nas casas dos ‘palácios dos mortos’. Por 
exemplo, temos o bastão sagrado conhecido por yaígu. Dentro desse bastão 
associa-se a existência de várias camadas, dimensões das águas, das nuvens 
e outros elementos. Cada dimensão sustenta a grandeza/extensão da terra, 
no seu eixo. São os conhecedores kumûa e baya que atualizam as narrativas 
de origem nos discursos em grandes eventos públicos e nas conversas do dia 
a dia, produzindo e reproduzindo os kihti ukũse (mitos) nas formas de bahse-
se, basamori e ukũse para novas gerações. Nesse sentido, o encontro com os 
artefatos publicados no livro ou digitalizados trará a atualização de diversas 
narrativas dos kihti ukũse: as origens dos objetos, dos riscos e dos cuidados 
que se deve adotar antes de usá-los. Para outros, porém, não faz sentido que 
os artefatos estejam nos museus, muito menos sua repatriação digital.  
Estes servem apenas como cemitérios, ‘palácios dos mortos’.

Repatriação digital  
de informações sobre 
as coleções científicas
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Ideia de repatriação
Os a’peka (riquezas cerimoniais) dos Pamurimasa (Gente de Transformação) 
constituem um dos elementos do pensamento social. Esses artefatos que 
se encontram nos museus foram visitados por algumas lideranças e conhe-
cedores tradicionais. A disponibilidade digital dos artefatos proporcionará 
a rememoração e o fortalecimento da vivência, do pensamento social e da 
produção cultural. Existe no kihti ukũse dos Pamurimasa (narrativa mítica 
da Gente de Transformação) uma trama social conhecida como Kamaweri 
Du’poa (Cabeça do Kamaweri). Trata-se da cabeça que produz e pulsa ener-
gia de comunicação, invisivelmente, que voa atraída pelo reflexo da luz do 
sol. Esta é associada, portanto, à internet. A repatriação digital dos artefa-
tos, com curadoria compartilhada, garantirá que o significado dos artefa-
tos seja divulgado, mantendo o diálogo entre indígenas e não-indígenas, e 
servindo para comunicar a ética indígena, moral, e os valores a todos que o 
acessarem. Proporcionará a formação de alianças (parcerias) para defender 
a vida, a cultura, os saberes e conhecimentos indígenas, salvaguardando a 
vida do a’ti pa’ti (planeta terra/cosmo). As vozes dos Pamurimasa antepas-
sados e atuais ecoarão em todas as classes da sociedade humana. Os sabe-
res e conhecimentos dos povos do rio Negro serão repensados, deixando 
para trás o estigma da perspectiva das ‘coisas do diabo’, que nos foi incul-
cado pelos missionários. Continuaremos sendo Pamurimasa com acesso 
digital, fortalecendo a demanda do reconhecimento da ‘ciência da floresta’, 
junto à ‘ciência do metal’. Esse é o sentido da importância da repatriação 
digital dos artefatos para nossas comunidades indígenas.

Perspectiva não-indígena
Museus mantêm acervos com a finalidade de realizar pesquisas e  
compartilhar histórias de suas coleções com visitantes. Em geral, os  
museus foram inicialmente estabelecidos em capitais, seja no Brasil –  
Museu Imperial do Rio de Janeiro (1818; renomado Museu Nacional em 
1892), Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém (1866) –, ou no exterior – 
Museu Britânico em Londres (1759), Museu de História Natural de Paris 
(1793), Museu Público de Buenos Aires (1823), Museu Americano de Histó-
ria Natural em Nova Iorque (1869), Museu Etnológico de Berlim (1873). As-
sim, muitos dos objetos coletados por viajantes e pesquisadores no passado 
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encontram-se hoje em lugares muito distantes de suas comunidades  
de origem. Mesmo quando os objetos foram adquiridos de seus donos  
ou comunidades, podemos questionar se resultaram de uma troca justa,  
tendo em vista as relações assimétricas de poder e riqueza entre as pessoas 
envolvidas. Em outros casos, os objetos foram, na verdade, furtados.

Hoje está claro que não é suficiente museus alegarem, como razão  
para manterem os objetos, a necessidade de sua conservação, assim  
como a inspiração que proporcionam aos visitantes ao redor do mundo.  
O futuro das coleções museológicas deve ser decidido através do diálogo 
com as comunidades originárias. Trata-se de um processo complexo, que  
se encontra no cerne desta publicação. Requer pesquisa histórica, para  
estabelecer quando e como os objetos foram coletados e discussões  
abertas com as comunidades originárias sobre seus significados e  
destinos. Nesse diálogo, museus e comunidades indígenas, por  
vezes, acham útil a ideia de curadoria compartilhada.

Os primeiros passos normalmente envolvem discussões sobre acesso.  
Museus normalmente têm regras rigorosas sobre como os objetos devem  
ser manuseados, para ajudar sua sobrevivência no futuro. Entretanto, estas 
podem se tornar obstáculos na relação entre os visitantes das comunidades 
e os objetos. Discussões abertas entre curadores de museus e representan-
tes das comunidades podem, com frequência, encontrar uma solução. Isso 
pode levar a, por exemplo, itens de vestuários, serem vestidos, ou a instru-
mentos musicais serem tocados. O acesso vai além da visita ao museu.  
Inclui a provisão, por parte dos museus, de fotografias em alta resolução, 
que deveriam (mas nem sempre o são) ser acessíveis e gratuitos.

Repatriação, ou seja, o retorno de conhecimento e objetos às comunidades 
originárias, pode assumir formas diversas. A distribuição digital, através  
de websites, é agora bastante comum. Por exemplo, o Herbário Virtual  
REFLORA, baseado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, dá acesso às ima-
gens eletrônicas de plantas brasileiras que estão depositadas em herbários 
europeus e americanos, incluindo a coleção etnobotânica de Richard Spruce, 
em Kew (reflora.jbrj.gov.br). Quanto à repatriação física de objetos, esta  
não é incomum, mas é norma para remanescentes humanos. É comum mu-
seus considerarem pedidos de repatriação segundo marcos normativos ins-
titucionais, que estabelecem os critérios para repatriar um objeto, às vezes 
como empréstimo, às vezes como transferência permanente.
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O princípio inicial do patrimônio cultural e biológico é que este pertence às 
comunidades e que qualquer pesquisa ou uso comercial deva ser levado adian-
te com a devida permissão da comunidade relevante. Este princípio, aparen-
temente simples, não é tão fácil de ser implementado na prática. Quem pode 
falar em nome da comunidade? A comunidade apresenta apenas um ponto 
de vista? Em que medida os pesquisadores estão sendo realmente honestos 
sobre suas intenções? Quem efetivamente tem o poder de dar permissões?

Uma rede complexa de leis nacionais e internacionais controla o  
acesso a esse patrimônio. Nesse contexto, dois tratados internacionais se 
destacam. O primeiro, a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB),  
estabelecido durante a ECO-92, a Conferência das Nações Unidas sobre  
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro 
em 1992, baseia-se no princípio de que os países são os donos das plantas 
e animais dentro de suas fronteiras. Assim, o consentimento prévio infor-
mado e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utili-
zação desses recursos devem ser acertados antes de sua exploração. A CDB 
aplica-se à biodiversidade em três níveis: ecossistemas, espécies e recursos 
genéticos. O segundo tratado, o Protocolo de Nagoia, sobre Acesso a Recur-
sos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados de 
sua Utilização (2014), estabelece os mecanismos pelos quais a repartição de 
benefícios possa ser implementada como, por exemplo, o pagamento de royal-
ties pela exploração de patente relacionada a um novo produto farmacêutico. 
Em 2007, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos  
Indígenas estabeleceu que os povos indígenas têm o direito de manter,  
controlar, proteger e desenvolver seu conhecimento tradicional.

Procedimentos 
éticos e legais
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Aloisio Cabalzar (sentado) 
escuta Guilherme Tenório 
(esquerda), Lucas Alves 
Bastos (centro) e Tarcí-
sio Barreto (esquerda) 
descreverem o significado 
dos desenhos do bastão de 
ritmo durante oficina em 
Kew, junho de 2019.
@ Bea Moyes

Como são esses tratados internacionais efetivados ao nível das comunidades? 
No Brasil, os direitos originários dos povos indígenas são garantidos (pelo 
menos no papel) pela Constituição de 1988, no Art. 21. Em 2011, o governo 
brasileiro se comprometeu com o Protocolo de Nagoia. Esse acordo foi re-
centemente aprovado pelo Senado Federal (Decreto Legislativo 324/2020). 
Cabe ressaltar que o Brasil, ratificando o referido protocolo, incentiva que as 
normas internacionais se assemelhem à Lei Federal n° 13.123/2015 (‘Lei da 
Biodiversidade’). A lei brasileira regulamenta o “acesso ao patrimônio gené-
tico, proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição 
de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade”.

A nível regional, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro – 
FOIRN, que representa 23 povos indígenas no Brasil, articula ações em defesa 
dos direitos e do desenvolvimento sustentável de 750 comunidades indígenas 
na região. Com a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena 
(PNGATI), de 2012, em mãos, a FOIRN vem lutando pela implementação das 
políticas públicas e a efetivação do que lhes é garantido por lei.
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A legislação é de vital importância na proteção dos direitos das comunidades 
indígenas, mas não é suficiente para guiar/orientar os pesquisadores. As leis, 
tanto nacionais como internacionais, são com frequência criticadas por pres-
tar muito pouca atenção aos interesses das comunidades. Aqui, o papel de có-
digos éticos para pesquisadores é essencial. O código para etnobiólogos mais 
amplamente utilizado atualmente é o Código de Ética da Sociedade Interna-
cional de Etnobiologia (ISE, 2006). Conforme explicitado neste documento:

O valor fundamental subjacente ao Código de Ética é o conceito  
de consciência (ou “atenção plena”, ou, em inglês, mindfulness) - 
uma disposição contínua de avaliar os próprios entendimentos, 
ações e responsabilidades para com os outros. O Código de Éti-
ca reconhece os danos biológicos e culturais que resultaram de 
pesquisas realizadas sem o consentimento dos povos indígenas, 
sociedades tradicionais e comunidades locais.

Além disso, o Código de Ética da Sociedade Internacional de Etnobiologia 
estabelece, também, 17 princípios e oferece orientações práticas.

Manter-se a par do aparato legal e do Código de Ética, é uma ferramenta  
poderosa para as comunidades indígenas. É sempre legítimo perguntar  
se a pesquisa proposta se enquadra nos interesses e projetos da  
comunidade, e daí decidir coletivamente se pode ser executada.
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Cronologia

1800
Alexander von Humboldt
• O governo português proíbe Alexander  
von Humboldt de entrar no alto rio Negro. 1808

Família Real
• (22 de janeiro) A família real portuguesa  

chega ao Brasil, escoltada por navios britânicos.
• (28 de janeiro) Abertura dos portos  

decretada pelo Príncipe Regente D. João.

1817
Expedição Austríaca
• A futura Imperatriz Leopoldina chega ao Brasil,  
juntamente com os membros da Expedição Austríaca 
de Ciências Naturais, que inclui J. Natterer,  
J. B. Spix e C. P. F von Martius.

1822
D. Pedro I 

• D. Pedro I proclama a Independência do Brasil.
• J. Natterer parte para  

Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

1830
J. Natterer
• J. Natterer sobe o rio Negro.

1831
D. Pedro II

• (1831) Abdicação do Imperador d.  
Pedro I, regência do Imperador d. Pedro II.

• (1831-1834) J. Natterer vive em Barra do Rio Negro.

1835
Cabanagem
• (1835) J. Natterer retorna a Viena.
• (1835-1836) Cabanagem:  
os cabanos ocupam Belém do Pará.
• (1836) Os cabanos capturam Barra do Rio Negro e 
a dominam por alguns meses.

1838
Rainha Vitória

• (28 de junho) Coroação da  
rainha Vitória no Reino Unido.

1848
A. R. Wallace
• A. R. Wallace e H. W. Bates chegam a Belém.

1849
R. Spruce 

• (1849) R. Spruce chega a Belém.
• (1850) Em Barra do Rio Negro.

• A. R. Wallace e H. W. Bates se separam. 
• Wallace sobe o rio Negro e Bates segue o Solimões.

1852
Província do Amazonas
• Instala-se a Província do Amazonas.  
Spruce chega a São Gabriel da Cachoeira. 
• Wallace parte para a Inglaterra,  
mas seu navio pega fogo e naufraga. 
• Wallace salva-se, chegando a  
Inglaterra em outubro.

1839 
R. Schomburgk 
• R. Schomburgk chega ao rio  
Negro e sobe o rio Uaupés.
• Invenção do processo de vulcanização  
da borracha nos Estados Unidos.

1847
Museu de Botânica Econômica, Kew

• Criação do Museu de Botânica Econômica  
no Jardim Botânico Real de Kew, em Londres.
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1876
Museu de História Natural, Viena
• (1875) O explorador britânico H. Wickham  
contrabandeia sementes de borracha da  
Amazônia para o Reino Unido.
• (1876) Criação do Departamento de  
Antropologia e Etnografia no recém-fundado  
Museu de História Natural em Viena, Áustria.

1879
Ciclo da borracha

• Início do auge do ciclo da borracha  
(Hevea brasiliensis).

1880
Museu Real de Antropologia, Berlim
• Abertura do Museu Real de  
Antropologia em Berlim, Alemanha.

1889
Declaração da República

• (1888) Abolição da escravatura.
• (1889) Abdicação de d. Pedro II,  

declaração da República do Brasil.

1903
T. Koch-Grünberg
• (1903-1905) T. Koch-Grünberg  
viaja pelo alto rio Negro.

1908
Notas de um Botânico

• Wallace organiza os manuscritos,  
correspondência e diários de viagem de Spruce  
e publica Notes of a Botanist on the Amazon and  
the Andes (Notas de um Botânico na Amazônia).1909

Dois Anos entre os Indígenas
• Koch-Grünberg publica Zwei Jahre unter  
den Indianern: Reisen in Nordwest-Brasilien  
1903-1905 (Dois Anos entre os Indígenas:  
viagens ao noroeste do Brasil, 1903-1905).

1910
Serviço de Proteção aos Índios

• Criação do Serviço de Proteção aos Índios e  
• Localização dos Trabalhadores Nacionais no Brasil.

• Início da concorrência da borracha plantada na Ásia.

1863
W. H. Bates
• (1863) Spruce navega de  
Guayaquil a Paita, no Perú. 
• Bates publica The Naturalist on the  
River Amazons (O Naturalista no Rio Amazonas).
• (1864) Spruce parte de Paita  
para a Inglaterra, via Panamá.

1866
Museu Britânico, Londres

• Criação do Departamento de Antiguidades  
Medievais e Etnografia do Museu Britânico  

em Londres, Inglaterra.
1867
Abertura da navegação 
• Abertura da navegação do Amazonas e  
seus afluentes a todas as nações amigas.

1872
Amazon Steam Navigation Company

• A companhia britânica Amazon Steam Navigation 
Company (Companhia de Navegação a Vapor da  
Amazônia) assume o controle da Companhia de 

Navegação e Comércio do Rio Amazonas.

1856
Manaus
• (1855) Spruce parte de barco a vapor para o Peru.
• (1856) Barra do Rio Negro, capital da Província  
do Amazonas, passa a se denominar Manaus.
• (1857) Spruce chega ao Equador.

1859
Cinchona

• Bates parte de Belém para Londres, via Nova Iorque.
• Spruce recebe comissão para coletar Cinchona.

1853
Navegação a vapor

• Inauguram-se as primeiras linhas  
regulares de vapores do rio Amazonas. 

• Wallace publica Palm Trees of the Amazon (Palmeiras 
da Amazônia) e A Narrative of Travels on the Amazon 
and Rio Negro (Viagens pelo Amazonas e Rio Negro).
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Sugestão de Plano de  
Aula para Ensino Médio

Tema:
Cultura indígena e coleções científicas  
históricas da Amazônia brasileira
Este plano de aula está alinhado à Base Nacional Comum  
Curricular (BNCC), abrangendo as seguintes competências: 

Linguagem e suas tecnologias 
• Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas  
(artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção 
e produção de discursos, nos diferentes campos de atuação social e nas di-
versas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento 
e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade.

Ciência da Natureza e suas Tecnologias
• Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento  
científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimen-
tos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções  
que levem em conta demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar 
suas descobertas e conclusões a públicos variados.

Escola:

Disciplina:

Professor(a):

Série ou período: 

Duração da atividade: Mínimo de 3 aulas (50 min/cada)
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Ciências Humanas e Sociais
• Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e  
culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes  
tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo  
a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses  
processos e às possíveis relações entre eles.

• Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações  
das sociedades com a natureza e seus impactos econômicos, sociais  
e ambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e  
promovam a consciência, e a ética socioambiental e o consumo  
responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

Habilidades 
EM13LGG101; EM13LGG201; EM13LGG304; EM13LGG601;  
EM13CNT303; EM13CNT306; (EM13CHS101); (EM13CHS102);  
(EM13CHS104); (EM13CHS303); (EM13CHS306) (BNCC).

• Compreender e relacionar a variedade dos artefatos indígenas (de uso  
cerimonial e/ou cotidiano, passado e atual), em diferentes línguas indígenas 
que contam a história da diversidade biológica e cultural do alto rio Negro.

Objetivos gerais
O aluno poderá reconhecer e trocar informações sobre as tradições,  
a cultura, os diferentes nomes indígenas relacionados às plantas e animais 
que fazem parte da história dos povos indígenas do alto rio Negro; conhecer 
algumas importantes coleções históricas da Amazônia brasileira,  
do século XIX; fortalecer e valorizar a cultura dos povos indígenas.

Objetivos específicos
• Apresentar informações sobre os artefatos e instrumentos,  
coletados no século XIX, no alto rio Negro (principais coletores/ 
naturalistas; coleções históricas na Europa e onde estão guardados). 
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• Desenvolver a linguagem oral (em português e língua indígena local),  
a partir de conversas informais a respeito da história, tradição e  
conhecimentos indígenas locais.

• Reconhecer e associar artefatos e instrumentos,  
especialmente os de uso cerimonial e do cotidiano.

• Relacionar os recursos naturais (animais e vegetais) como  
matérias-primas usadas na confecção de artefatos e/ou instrumentos.

• Propiciar a interação dos alunos, em grupos, através de trabalhos orien-
tados sobre os conhecimentos indígenas locais, assim como, comparar os 
artefatos e instrumentos de uso passado e atual, na região.

Conteúdo
Será utilizada a publicação: A Maloca entre Artefatos e Plantas, como  
material de apoio ao professor, que também servirá de consulta para os  
alunos, no sentido de contextualizar a história da região, especialmente  
sobre os primeiros contatos com alguns dos principais naturalistas e  
coletores de plantas, animais e artefatos do século XIX e a importância  
para a ciência e cultura destas coleções bioculturais e históricas. 

Recursos didáticos
Publicação - A Maloca entre Artefatos e Plantas; quadro negro;  
imagens associadas; jogo de tabuleiro. Também recomendamos o  
uso do Manual de Etnobotânica: plantas, artefatos e conhecimentos  
indígenas, publicado em português, tukano e baniwa (respectivamente:  
Cabalzar et al., 2017; Cabalzar et al., 2019a; Cabalzar et al., 2019b).

Metodologia
O professor(a) iniciará a aula dividindo a turma em pequenos  
grupos de alunos (de 2 a 4 alunos por grupo) que terão acesso  
a uma publicação (Guia) (5 min);
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1a. Atividade – Uma aula expositiva do professor(a)  
sobre a publicação de apoio, constando de:
• linha do tempo (cronologia; primeiros contatos na região);

• apresentação sobre o tema das coleções históricas  
e bioculturais (os principais acervos e instituições);

• principais naturalistas que coletaram  
materiais do Alto rio Negro, no século XIX;

• principais locais de coleta e etnias do Noroeste Amazônico;

• a importância do reconhecimento e  
valorização da cultura indígena (45 min);

2ª. Atividade – Uma aula interativa,  
com as seguintes atividades:
• discussão e comparação das informações sobre os artefatos  
e instrumentos, a partir do uso da publicação de apoio, apresentação  
e preparação do jogo de tabuleiro (10 min); 

• promoção do jogo de tabuleiro para fixação do conteúdo,  
incluindo troca de informações associadas à diversidade de  
artefatos, matérias primas, e informações associadas às áreas  
de disponibilidade dos recursos naturais (40 min).

Avaliação
Apresentação de um trabalho criativo preparado (por cada  
grupo) sobre determinados artefatos/instrumentos (50 min).

• O trabalho pode ser uma performance (teatro),  
uma poesia, uma letra de música, etc.

• Dependendo da comunidade, os alunos podem fazer o seguinte:
 - entrevistar um kumu (conhecedor) para aprender  
 a narrativa associada ao artefato escolhido, modos  
 de fazer, onde obter as matérias-primas, etc.
 - ou escolher um conjunto de artefatos utilizados na maloca cerimo-  
 nial, buscando relacionar os conhecimentos de conhecedores locais.
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