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Conforme já se tomou público, dentro da linha que caracteriza a atual
Direção do Museu Paulista da Universidade de São Paula~ dinamizando o
maior Museu exist~nte no Estado, foi criada a Coleção Museu P·autista.
Iniciada em 1974, a Coleção que comporta diferentes Séries, já teve
publicados os volumes 1 e; 2 da Série de História; com esta pesquisa, principia a sua Série de Etnologia e já se encontram no prelo, para breve
lançamento, o volume 1 da Série de Arqueologia e os volumes 3 e 4 da
já citada Série de História.
.
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O estudo de Thekla Hartmann, intitulado "A contribuição da iconegrafia para o conhecimento de índios brasileiros do sécylo XIX''' , c-0m
que tem início a Série de Etnologia da Coleção Museu Paulista, foi sua
Tese de Doutoramento em Ciências Sociais (Antropologia), apresentada
ao Departamento de Ciência~ So,ciais da Faculdade de Filosofia., Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo~ em 1970.

Somente este fato justificaria a sua inclusão na Col.eção Museu
Paulista; mas, além disso, a p.esquisa em consideração, se enquadi:a, perfeitamente, na linha da Coleção: publicar contribuições do mais alto valor
científico e capazes, por isso mesmo, de ,contribuir para a compreens;ã o
da realidade ém que vivemos.
Não foi, também, por simples acaso que escolhemos este ensaio, para
com ele iniciar a Série de Etnologia da Coleçao Museu Paulista; com tal
publicação, quisemos homenagear sua autor-a - recéntemente aprovada
em Concurso de Títulos e Provas para as funções de Etnólogo do Museu
Paulista - , na certeza de que outras contribuições de sua "lavra virão
engrandecer o campo cien~jlico a que se dedica, como resultante dos trabalhos que está desenv0lvendo no Museu Paulista da Universidade de
São Paulo"

Prof. Dr. Antonio RC>cha Penteado
Diretor da Coleção
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THEKLA HARTMANN

A CONTRIBUIÇÃO DA ICONOGRAFIA PARA O CONHECIMENTO
DE lNDIOS BRASILEIROS DO s:acULO XIX

"Paint me as I am. If you leave
out the scars and wrinkles, 1 will
not pay you a shilling".
Oliver Cromwell
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INTRODUÇÃO

A documentação iconográfica relativa aos índios brasileiros não tem
sido devidamente apreciada em termos de sua importância para os estudos etnológicos no Brasil. Quando mencionada, refere-se quase sempre
às xilogravuras de viajantes quinhentistas e então é acentuada a riqueza
de material etnográfico que apresentam as gravuras de um Hans Staden
ou de um Jean de Léry. Também Albert Eckhout, Franz Post e Zacharias Wagner, pintores do séquito de Nassau, constituem fonte de informação sobre índios nordestinos do século XVII e existem numerosos
trabalhos acerca de sua produção artística, sempre focalizcando, porém,
ângulos de crítica estranhos ou apenas complementares ao campo etnológico. A sua consulta revela que os respectivos autores, por força de
formação e interesses, examinaram a obra pictórica dos artistas holandeses do ponto de vista histórico ou estético, sem submetê-la a uma análise
crítica de conteúdo. Ehrenreich (1894) constitui uma exceção, uma vez
que procede a uma análise etnográfica dos índios pintados por Ekhout.
Para a documentação iconográfica dos séculos seguintes, salvo o excelente trabalho editado por Roder e Trimbom sobre Maximiliano de Wied,
falta qualquer tentativa de sistematização que vise a reunir o material
pictórico existente e submetê-lo a uma crítica de natureza etnológica.
A história criou, na primeira metade do século XIX, condições favoráveis à organização, em diversos países europeus, de expedições científicas destinadas a redescobrir para o mundo o imenso território brasileiro. Contavam elas com a presença de desenhistas e pintores que, na
maioria dos casos, se dedicavam a reproduzir graficamente espécies botânicas e zoológicas, a fim de perpetuar com a pena e o pincel um material
que, embora coletado pelos cientistas das expedições, sempre corria o
risco de perder-se ou deteriorar-se antes de ser submetido a exame, determinação e estudo nos centros civilizados do Brasil e da Europa. E,
não raro, esses artistas reproduziam também, nos seus cadernos de esNOTA: este trabalho foi apresentado e aprovado como tese de doutoramento Junto à Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em 1970. Sua realização
não teria sido possível sem a subvenção do DAAD Deutscher Akademischer Austauschdlenst ddae
Bad Godesberg, Alemanha. Pela sua ajuda material sou grata ao Serviço de Documentação
Reitoria e do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo.. Pelo constante lncen·
tívo e apoio amigo, agradeço à minha família, Desidério Aytal e esposa, Egon Schaden, EraiJmO
D'Almeida Magalhães, Dirce Sosa Cabrera, Beulah C. Teixeira e Eduardo Siiva.
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boços, tipos físicos e cenas de vida de populações indígenas brasileiras
com que as circunstâncias os punham em contato. Mais tarde, problemas
específicos de reconhecimento, medição e mapeamento de cursos fluviais,
projetos viários oficiais ou simples interesses comerciais levaram técnicos
a entranhar-se em áreas ainda inexploradas, técnicos que, às vezes, aliavam à capacidade profissional uma grande curiosidade relativa ao primitivo habitante do território e pendores artísticos que os levavam a
retratá-lo. O presente trabalho refere-se aos desenhos e pinturas do período assim delimitado.
O material iconográfico sobre índios pouca atenção mereceu dos
meios especializados brasileiros, ao contrário do que vem ocorrendo em
outro.s países. A inv~st!gação de conteúdo das representações do homem
amen:ano tem constitu1do nos Estados Unidos, por exemplo, uma preocupaçao generalizada de historiadores, bibliógrafos e etnólogos. Facilmente se reunem, e sem qualquer esforço, pelo menos 50 títulos de trabalhos que se dedicaram a este gênero de pesquisa documental naquele
país, a maioria concentrando-se nas décadas de 1940 e 1950. E esta bibliografia indica que todos os viajantes que percorreram terras norte-americanas ~e lápis e pincel em punho, e mesmo os que apenas esporadicamente fixaram num desenho alguma impressão mais forte causada pelo
e°:c~n~ro com ~os, ti.v~ram seus trabalhos levantados, comentados com
IDinuc1a e avaliados cnticamente em relação aos demais. Falta apenas,
como be.Il\ ac~ntuou H.ors.t ~artmann (1963, págs. 8 e 145), uma história
c?mpleta da. iconografia mdigena que reuna e integre o material já coligido a respeito, compreendendo uma análise igualmente exaustiva de todas
as áreas indígenas da América do Norte. Para outras áreas também existem tais levant~~e~tos, destaca?do-se o trabalho de Agthe ( 1969) sobre
os desenhos ongina1s das expedições de James Cook.
No ,. ~rasil, ao contrário,. salvo algumas notas biográficas incluídas
em prefacio~ dos relatos ?e viagens publicados de tais artistas, e alguns
e~parsos . artigos, nada mais se encontra. O mais importante trabalho no
ge~er~ ainda é o de Ten Kate~ publicado em 1912; modernamente, nada
f ?I .feito ten?ente a reunir o material iconográfico relativo a índios brasileiros do sec~o XIX. Os artigos sobre viajantes e naturalistas que visit~r~m o Brasil no passado, tanto os mais antigos como os recentes,
111~1ta~a?1-se ao arrolamento cronológico dos visitantes, pinceladas bio-bibho~ráf1cas e vagos comentários sobre os trabalhos realizados. Dentro
da iconografia indígena, são conhecidos, quando muito, os nomes de
Ru~endas, Debret e Florence, e isso mais por estarem ligados a empree~dIIDe!1to.s de ':1lto no ~amp~ da exploração científica, do que por mént? p~opno . Freire, Codma, B1ard, Keller-Leuzinger, John Elliott, Eduard
Fn~dnch Poeppig e alguns outros tiveram seus testemunhos pictóricos~
de interesse para a etnologia brasileira, legados ao esquecimento.
Razões da mais diversa ordem contribuíram para esse descaso pela
documentação iconográfiea no Brasil. E uma delas talvez possa ser encontrada em alguma característica inerente ao próprio objeto retratado.
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Do ponto .de vista som~tico, a antropologia físi~a estabeleceu para
o homem americano um conjunto de traços que o diferenciam marcadamente do branco típico: pele, cabelos e olhos mais escuros, zigomas mais
salientes, prognatismo mais acentuado, menor proeminência do queixo
largura facial superior. A grossura relativa dos lábios, a dobra mongó:
lica do olho, o ângulo da testa, o tamanho e a forma do nariz, são critérios menos adequados para distinção, pois variam consideravelmente
dentro da própria população indígena. Para a antropologia física, entretanto, os índios das pradarias norte-americanas são os que melhor exemplificam a aparência física do primitivo habitante do Novo Mundo, combinando zigomas salientes com pesados maxilares, nariz projetado e lábios
finos. A imaginação popular encarregou-se de estender essa caracterização aos índios tout court. Ora, o índio brasileiro não se conforma a essa
descrição. Sucede em relação a ele o mesmo que ocorreu com os aborígenas das regiões orientais da América do Norte. Hooton ( 1933) atribuiu-lhes zigomas menos salientes, o que, aliado a uma tendência para
rostos mais ovalados, os aproximava do europeu. Estas características,
que podem ser estendidas a um grande número de populações indígenas
brasileiras, tomavam as diferenças entre brancos e índios muito tênues
para serem captadas pelos desenhistas, que possuíam, além disso, a itnagem mental do índio já formada segundo as reproduções gráficas de nativos das pradarias.
B possível que a ausência de diferenças crassas entre brancos e
índios, que a dificuldade em reproduzir graficamente os indefiníveis caracteres somáticos distintivos das populações indígenas sejam mais responsáveis pela "europeização" dos índios retratados nas primeiras gravuras
americanas do que as atitudes etnocêntricas em geral atribuídas aos viajantes dos séculos XVI e XVII. Weitenkampf vê na "experiência prévia,
nas noçõés preconcebidas, na rotina artística tra<:J.icional e num espírito
e memória saturados com a lembrança dos tipos familiares de seu ambiente natal" (1949a, pág. 592 - tradução minha), as raízes da atribuição de qualidades européias, de poses e gestos artísticos convencionais,
ao índio dos primeiros desenhos. Sem dúvida alguma os elementos citados por Weitenkampf influíram decisivamente nas antigas representações
gráficas. Observa-se, porém, que a iconografia indígena norte-americana
tomou-se fiel a partir do momento em que as frentes de expansão caminharam para o oeste, rumo a índios que se düerenciavam nitidamente,
em seu aspecto exterior, dos europeus. O contato inicial do europeu
deu-se com índios que não possuíam estes traços marcados de diferenciação, aqueles índios das Lettere delle Isole nuovamente trovate de Vespucci, da Historia de las 1ndias de Oviedo y V aldez, da W arhaftige
Historia de Hans Staden, dos desenhos de White e LeMoyne. No Brasil,
em época posterior e principalmente no século XIX, a descoberta de
novas· tribos veio apenas acentuar a falta de um conjunto de traços somáticos distintivos do índio brasileiro em relação ao europeu. O artista
recorre então às diferenças culturais entre branco e índio, expressas em
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termos de barbárie, conceito do qual a nudez., as deformações ,corporais,
as práticas de antropofagia faziam parte. As diferenças assim manifestadas coloriam-s<? ainda pela cóncessão do atributo de inocência que o
romantismo fazia a gtunos humanos mat~nais ao mundo da civilização.
Ao longo da documentaç'ão iconográfica norte-americana censtata-se
uma preférência ,pelo retrato apenas na medida em que o índi0 é possuidor
de traços· fisionômicos 'bem definiâos; em termos cronológicos iste somente acontece no momento em que o branco entra em territórios ocupados pelos índios das pradaria$. A ·a usência destes traços no indígena
brasileiro poderia, talvez, e:x:plicar o não florescimento do gênero retrato
entre nós, ou, pelo me.nos~ o seu aparecimento tardio.
Características culturais do fudio, além dos fatores históricos e dos
traças somáticos acima discutidos; podem taínbém ter contribuído para
o desinteresse pela documentação iconográfica nos ·dias atuais e, entre
os desenhistas do século passada, pela. elaboração de gravuras, em comparação com o que pcorreu neste sentido nos Estados Unidos.
Nas palavras de Walter Krickeberg: ''Já ·faz cerca de 10.0 ano.s que
investigadores e anistas começaram. a dirigir seus olhares para. es índios
das pr,ad'lria.s, porque seu aspecto pitoresco cativava-lhes o interes.se em
escalá muito maior do que todas as outras tribos norte-americanas. Sua
popularidade continuou aumentando,. quando .!?retenderam. deter o avanço
dos brancos pela última vez, ao pé das Mentanhas Rochosas, com a tenaz
resistência que os fez sair triunfantes. em muitos combates. Deste moda
o índip das pradarias, nôm.ade e caçador por excelência, chegou a ver-se
exaltado pouco a pouco,, na ârte e na. literatura, até converter-se no protótipo do indígena norte-americano" (1946, págs. 131-132 - tradução
minha).
ComparacJo ·a esse índio nott~-americano, o brasileiro não se apre·
sentou aos olhos dos viajantes europeus de. maneira muito impressionante':
faltavam-lhe os trajes de couro m3cio, ricamente decorados com pinturas,
bordados, golas de peles, franjas de cabelos hutl1ano$"' tantas e tantas vezes reproduzidos nas gravuras norte-americanas; faltavam grupos com a
sofisticação política de uma Liga das Nações a constituir um poder efetivo na hist6rja colonial; faltava a extepsiva adoção do cavalo com o
conseqüente desenvolvimento extremo dôs padrões guel'.reiros nas pradarias, que imortalizaram seus habitantes nas estórias juvenis e nos filmes
de "far-west"; fâltava ao índie bfasileiro a qualidade de her6i e de líd.er,
essencial para que suas reproduções gráficas despertassem no europeu
a sua ide11tificação com ideais de aventura, liberdade e altivez.

de obstrução mental e vício, de ruína tota.I. Nenhum passo em direção
a um desenvolvim~nto ideal é representado por essa g1.1ande totalidade
os habitantes de todo um continente. Existem pata desaparecer; com~
uma sembra es.cura, pas~am pelo luminoso. quadro da humanlâade" (18,67,
pág. 41 - tradução m1nb~).
As caracterí~ticas físicas e cwturais, assim como os fateres de ordem
histórica já apontados, se, de um lado, contribuem para explicar o descaso
pela documentação iconográfica, permitem, de outro, tra~ar um esboço
inicial do ca.r áter getàl dos desenhos de índios do Brasil.
Com exceção de álguns trabalhos tle artistas da segunda metade do
século XIX, não floresceram ne Brasil retratistas no estilo de George
Catlin nos Estados Unidos. Os poucos trabalhos no gêner0, das mã'os de
Elliott, Keller-Leuzinger, Boggi.ani e Wilhelm von den Steinen~ ·n ão permitiriam comentário.& como o de John C. Ewers: "'C atlin mostEou.;se de
·seu melhor lado como pintor de retratos-. Sua e][periência pr~ia e sua
reputação como artista foram alcançadas como pintor de retratos de homens e mulheres brancas. Seus bustos e rett:atos de meio-corpo constituem o melhor de sua obra indígena. Catlin nunca :s e contentou em
reproduzir um tipo indígena generalizado ou UJealizado.. Era um realista
que tentava produzir semelh1;lnça.s reconhecíveis de pessoas reais. Ele
possuía um tàlénto fora do comum para apreender aqueles trãços da
fisionomia do seu modelo que definiam sua individuálidade~'' (1955~ pãg.
495 - tradução minha~.
A ausência de si~icado político e de profundidade liistórica respectivamente dos homens e grupos retratados, faz com que o CUnltambebe
da Cosmographie universell.e de André Tliévet seja o únido "pertrait• de
pessoa de que dispãe a iconografia mãígena brasileil'.a. o mais são ape·
nas índios. índios .q ue, dada a pou.c a elaboraçã0 de sua cultara material,
quando comparados aos seus viZiôhos nort~-americanos, e à sua indiferenciação somática, ostentam prátieamente apenas ~ua nu,dez como <f!:stintivo. Nos Estados t:Jhidos,. como ressalta Weitenkampf ('1949b; pág.
216), é no sécwo XIX que o índio começa a ser retrataqo fielmente,
apesar dos esforços no sentido rlo pitoresco e da inteneréncia das c.on•
venções da arte da época na correta observação. Não obstante, é a pat{it
de então que. se manifesta um re.alisrne crescente e um maior interesse
na petsonàlidade real do ípdio~ N.o s desehhos brasileiros da primeira me~
tade do século XIX, os conceitos do "bon sauvage" e do bárbaro semihumano, a nostalgia de desconhecido inaugµrada pelo romantismo e a
"Europamüdigkeit" e.unhada por Reine e popularizada p"o r Eichendorff,
ainda têm oportunidade de expandir-se nos corpes nus em meio à luxuriante vegetação tropié~. Constituem a.s gravuras, assim, repositórios dos
sinais de uma época bem característica para a Europa dos fins do st!culo
XVIII até meados do sêeuló XIX, e c0mo tal mereceriam um estudo
aprofundadC> por parte de especialistas.

, .Despojad@ dessas caracterlsticas, o índio brasileiro apresentou-se ao
~?b~~o europeu através da sotuma imagem que lhe traç·o u Martius: "Na
liistona do desenvolvimento espiritual de toda a humanidade, a americana não tem ~uâlquer significado positivo; o que elCJ. foj perdeu-se para
o resto da, humanidade; g que dela persiste parece apenas destinado a
apres~ntar um grande quadro de. desoladora desagregação e dissip,a ção,

De outro lado, pofém,, essas mesmas .c onsíderaçães parecem invalidar, desde lo,go, qualquer tentativa de avaliação da icon.ografia indígena
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enquanto documentação. Mas, mesmo conseguindo-se isolar o concreto
do imaginado, o objeto de sua interpretação, testemunho do que dariam
estes desenhos? Em vista de todas as suas limitações, poderiam desempenhar realmente o papel de documentos para os estudos etnológicos?
A parte mais vulnerável da documentação gráfica sobre índios brasileiros do século XIX é, sem dúvida, aquela que se refere à representação de tipos físicos. De grande valia para os estudos de antropologia
física atuais, para os quais não bastam as esquemáticas descrições somáticas dos viajantes, apenas em raros casos - e estou a lembrar-me de
Hércules Florence - ela pode ser utilizada. Já Ehrenreich se referira
a esse particular em 1887 ao comentar que "no que se refere ao aspecto
físico desses selvagens, este de modo alg\lm é tão assustador como se
poderia supor a partir das descrições e gravuras de antigos viajantes.
AI~ns obs~rva?ores .ª~arentemente ~oram levado~ a reproduzir apenas
os tipos mais feios a fim de causar efeito entre o publico europeu" (1887,
pág. 14 - tradução minha). Em seguida, Ehrenreich cita, como exceção à regra e exemplo de objetividade, a descrição do tipo físico dos
Botocudos feita por Wied (1940, págs. 274-275). Por sua vez, o próprio
Wied.,_ em seu diário inédito çritica os retratos de índios publicados por
Mart1us e Rugendas, conforme foi revelado por Josephine Huppertz no
tfa6a10:0-de ltõder e Trimbom: "Em algumas recentes descrições de viagem pelo. Brasil foram publi~ados ~etratos dos Puris, . ._gue são, porém,
todos .-muito maus1 Isto ~ ga e_meci'ãtmente com a êlança dos Puris ao
luar, inserta no Atlas de Spix e Martins, a qual nãÓ tem nem -um úniéo
traço em comum com a realidade e é uma estampa horrível. Todas essas
figuras grosseiras têm uniformemente cara feia, feições de sapo, com a
qual não se acha em nenhuma tribo de índios no Brasil nem a mais afastada semelhança. Esta estampa deveria ser eliminada imediatamente do
Atlas, que, quanto ao mais, é lindo. Mesmo os retratos dos Puris nos
belos desenhos do Brasil de Rugendas não reproduzem bem a realidade,
pois não são muito característicos. Aliás, pode-se dizer dos retratos de
índios desse desenhista que constituem, em geral, a parte menos feliz d~
seus trabalhos; todos os seus rostos de índios são excessivamente bochechudos e de uma uniformidade que não corresponde à realidade. Também não é difícil perceber que as suas cenas indígenas são, em grande
p~rte, composições fantasiosas" (Huppertz, 1954, pág. 49 tradução
nnnha). A responsabilidade pela veiculação defeituosa dessa imagem físic_a do índio cabe, sem dúvida, aos copiadores ou gravadores dos origin~1~ de Wied, Martius e Rugendas, no caso particular, e dos demais
via1antes em geral, assunto a que voltarei mais adiante cn.
De interesse especial são as representações de características culturais e cenas de vida de uma população indígena, tais como foram vistas
por dois ou mais viajantes. Como exemplo, citem-se os Tukúna dese-

r
L

~~~ceAs o~servações ~e

Ehrenrelch e Wied são Justificadas: apenas os desenhos de Hércules Flófísicos eindr~~~a:.elier leuzinger podem ser usados como reproduções relativamente fiéis de tipos
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nhados por Bates e por Spix, durante a realização da mesma cerimônia.
ou então os B~tocudos representados por Martius, Wied e Rugendas:
Trata-se de preciosa documentação para o estudo da visão de cada um
dos europeus frente ao índio, revelando muito da formação, do dom
artístico, da capacidade de observação, da fidelidade de registro dos observadores. Mais ainda, o estudo comparativo dessas estampas pode talvez
atestar a estabilidade ou as possíveis modificações sofridas pelos grupos
indígenas entre uma e outra visita dos naturalistas. Karl von den Steineo
mostrou-se surpreso ao verificar, através do estudo da obra gráfica de
Hércules FJorence, as semelhanças, em todos os detalhes caracteristicos
dos Borôro do rio Paraguai em 1827 e dos Borôro por ele visitados e~
1886 no rio São Lourenço (1899, pág. 5). A deterioração de um certo
tipo de máscara tukúna através do tempo pode ser acompanhada nos
desenhos de !lodrigues Ferreira ( 1785) até Paul Marcoy ( 1866), passando por Spix ( 1820) e Bates ( 1857 / 58). Talvez essas representações
de indivíduos e cenas de uma mesma tribo possam também documentar
diferenças entre seus subgrupos ou grupos locais, diferenças que se perderam atualmente com o progressivo encurralamento dessas minorias pela
sociedade nacional e conseqüente descaracterização cultural, destribalização e mesmo desaparecimento. ~ o caso dos Jurí representados em duas
pranchas do Atlas de Spix e Martins. Um deles apresenta-se com um
labrete circular no lábio inferior, ornamento que lhe valeu a denominação
de Jurí-Taboca, habitante do curso superior do Japurá. O índio jurí que
os viajantes levaram para a Europa distingue-se por uma tatuagem retangular do lábio superior até abaixo dos olhos, e Martius o classifica
como Jurí-Comá do rio Pureus, afluente do Japurá. A denominação
Jurupixúna parece estender-se a um grupo em geral caracterizado por
tatuagens em tomo da boca, que, entretanto, apresentam variações, como
é o caso dos citados Jurí-Comá.
Além de registrarem tipos físicos e cenas de vida tribal, as gravuras,
muitas vezes, representam objetos da cultura material das tribos figuradas.
Os artefatos nas gravuras, como uma coleção de museu, são verdadeiras
f antes primárias, como produtos da cultura que documentam. Sendo concretos, objetivos e aparentemente neutros em significado ao observador
não treinado, estão menos sujeitos a distorções pessoais ou etnocêntricas.
Os objetos registrados nas gravuras podem tomar-se parte essencial da
documentação de culturas humanas em pontos específicos do tempo e
do espaço, preenchendo, muitas vezes, as lacunas deixadas pela coleta
pouco sistemática e pré-científica de material etnográfico do passado e
também pelas informações escritas, necessariamente seletivas, de viajantes
sem farmação antropológica. À coleta desordenada e aos dados parciais
fornecidos pelos naturalistas de tempos passados, ~orna-se a verificação
de que os aspectos materiais das culturas são normalmente mais sujeitos
a mudança do que as esferas não-materiais.
No · século XIX, a quebra do isolamento geográfico e econômico,
acentuado atualmente pela expansão da industrialização, levou à rápida
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substituição dos produtos artesanais pelos bens manufaturados. E ó que
se salvou nos museus e gabinetes de curio,sidades nem sempre constitui
o típico para fins de <tstudo. Se uma boa coleção e.tnogr<áfica documenta
toda a gama de tipos de . artefatos,, ela deve ilustrar também o grau e a
espécie de variabilidade dentro dos tipos, pois na re,çilidade não existem
duplicatas, e coleções que compreendam múltiplos e:xemplares de um·
mesmo tipo de artefato da mesma cultura num determinado momento são
muito importa.11tes para a anãlise científica. subseqü~nte, seja para estudes.
de mudança, por exemplo, ou para reconstruções históricas. Mas a.s coleções etnográficas do século XIX ·não apresentam esta qualidade, que poae.,
entretanto, ser f orneci<:la pek> estudo da doeumentação icono~áfic·a. Apenas à guisa de exemplo, considerem-se, os cetros plumârios dos Mundurukú, tal c0mo foram desenhados por Alex;andre Rodrigues Ferreira,.
Martius, Gaetano, Osculati e Hércules Florence,.
O primeiro registra, em fins do século XVIII, um cetro pl~mário
bastante curto: o desenho (Fig. 4) sugere $0 eentímetros no máximo.
A haste, recoberta de anéis alternados de plumas de dif erent,es- cores
apHcados '.em m0saico, .\1areoe ser flexível. ·cinco retrizes eme.tgem da
extremidade supe~o)" da haste, ostentapdo, pouco abaixo das p,o,litas, rosetas compactas. de pequenas plumas.
;M:artius apresenta em S'eu Atlas um cetro um poucQ mais longo
('''Visita ao Mundurukú"), rígido, constituído de três partes: uma empunhadura, talvez de taquara, sem :apliaações plumárias; um denso Tevestiment0 de plumas em seguida,_ aplicadas perpendicularmente à haste, com
dois anéis de cor escura; e uma e~tremidade superior feita com um tufo
arredondade> de, P.lublas, sobressaindo ao alto algutnas penas.
Em Osculati (Fig. 29},. o exempiar desenhado é bem maior, medindo possivelmente 10 a 80 centímetros. Compõe-se de uma empunhadura de taquara ou madeira,, mais comprida do que a0 e;xemplar de
Martius, sem ornamentos, encimada por um anel de plumas donde parte,
aparénteme11te,, uína única retriz que, interrompida, emerge novamente de
mais dois anéis de plumas de cores diferentes. A retriz parece ornada~
em suas extremidades laterais, com penugem.
Florenc.e desenh·o-µ um cetro (Figr 62) de 70 a 80 centímetros de
comprimento, c0m empunhadura glabra, três densos anéis .de plumas perpendicularmente presos .à hast~, de cores altetnadas, encimadas- par duas
tetrizes que tennipam v.nidas por um tufo de ph~mas do qual sobressaem
algumas penas. Apert.as para completar as ihforniações, con&ulte-se ainda
a descrlçãó de Horton dos cetros nnindurukú à página 28 deste trabalho.
A ico?ografia fornece, ·àssim, pe1o menos ql.Jatro varijtções locais do
mesm~ objeto dentro de. uma mesma CUitura, variações que dificilmente
poderao ser verificadas de:ntFo de uma única coleção museológiaa existente.
A reprodução gráfica d:e itens da cultura material sofreu também
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um tratamento difer.ente através do tempo. Observa-se uma progressiva
pre:ocupação em registrar 'Objetos: par ocasião das grandes expecli~ões du
início do século XIX, os objetos são marginais ao desenhq, como se f.ossem incluídos apenas pat~ por em relevo a barbareza dos costumes ou
0 caráter paradjsíaco da v1tla livre.. Esta tendênéia é particularmente bem
representada em Rugendas. Nos trabalhos pioneiros de Alexandre Rodri~
gues Ferreira, as aquarelas incluem _elementos de cultura, material que
permitem identificar os índios retratados. Mas nos deserihos a nankim
não se consegue fugir à impressão de que eles serviratn apenas para diferenciar tribos que 11ão puderam ser distinguidas, aos 0lhos do tlesenhador, por quaisquer outros traços. Nos desenhos do fim do século, o
objeto assume cada vez mais importância no desenho, culminando esta
tendência em Boggiani: a quase totalidade de ~eus desenhos ocupa-se do
objeto e de seus detalhes. Parece-me que o progressivo apcimoratnento
das técnicas científiç~s de .registro deve. ter contribuído para a mabife,stação dess~ tendêneia; mas isto não explica <> caso particular de Boggiani,
que não gozara,, como por exemplo, Wilhelm von den Steinen, de uma
formação científica. Possivelmente o clesenca.nto causada pela degr,'3:da·
ção física dos índios tenha eoncoFrido para esta c.oncenttªção no que de
primitivo ainda lhes. restava.
Certas particularidades da decumentação iconográfica meJ:eceriam
exame mais atento. Como exemP,lo, o foco de interesse do quadro desenhado, que muitas vezes revela mais açerca çla vísão etnocêntrica qo
artista do que ~a reatidade per ele observada. O centro físico ou de
interesse do desenho nem sempre constitui realmente o detalhe mais importante do ponto -de vista da cultura indígena. Veja-se uma .gravura da
Viagem à Terra do B-rasil de Jean L6r:y C2l, em que os olhos se fixatn qum
grupo de índias ocupad'!S em rel:alhar o corpo âa vítima com facas de
pedra, quando na realidade, dentro do padrão cultural tupinambá,. isto
seria apenas um detalhe, e o pe>nto culminante do rito o :Sacrifício do
prisioneiro. Embora o exemplo seja tiracjo d<i> sécul0 XVI, o mesm0
ainda pode ser afirmado em relação a ·alguns trabalhos de artistas do
século passado. Um C.Qt~o entre~ as. gravuras publicadas e os originai~ d~a
obra de MaKimiliano de Wied fotnece suficientes subsídios para uma
constatação de tal ordem. Numerosos de seus desenhos fóram fundidos
em composições que já não têm nada a ver côm a realidade registrada
pelo príncipe, e que a alteram em termos de l:llil maior interesse au compreensão maior por parte do público leitor. As eomposições assim efetuadas alteram ainda o conteúdo signüieativ.o -que o àutor d,os esboços
lhes atribuiu. A estampa "Família de Botpcud0s em marcha" é uma
composição a .partJr de dois desenho& independente:s de Wied. O índio
original conduZt, amarrado a uma eotda, um prisioneiro de .guerra_, provavelmente um Pataxó. A aquarela parece ser parte de uma sé,rie de
esboç-Os aprontados pelo príncipe em agosto àe 1816,- quando de uma
guerra entre B-0.tocudos e Pataxó. Documentalmente é muito tnais -va(2)

Reproduzi'da à página 176 da reedição de 1960,
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liosa do que a pu~l~cada, por se ~er o aut?r ~s!orçado em. deixar. claras
as diferenças somahcas e culturais entre 1ncliv1duos de tnbos diversas,
coisa que escapou inteiramente ao gravador. A estampa "O chefe Kerengnatnuck e sua família" representa, mas apenas no original, duas mulheres com seus filhos, indicação etnograficamente importante por destacar a ocorrência de famílias poligínicas entre os Botocudos.
Chega-se assim à parte que reputo essencial num trabalho de crítica
da documentação iconográfica sobre índios brasileiros: a análise _Qas dife·
renças existentes entre os originais do artista e a ilustração publicada.
Parte da obra de Rõder e Trimbom gira em torno das discrepâncias
verificadas entre os desenhos do príncipe de Wied e o trabalho do gravador ou gravadores das pranchas. O assunto será retomado no capítulo
IV deste trabalho. Por ora, os exemplos citados no parágrafo anterior
bastam para mostrar que o ideal num trabalho deste gênero seria manipular apenas a documentação iconográfica original. As discrepâncias
registradas para a obra do príncipe de Wied certamente se encontra~am
também na de outros viajantes e artistas. Não se deve perder de vista,
porém, que, se nem sempre nos originais, pelo menos nas cópias e nas
gravuras publicadas, são encontrados os sinais de uma época bem . característica para a Europa dos fins "do século XVIII até meados do século
XIX. Se muitas vezes não têm serventia como documentos fiéis sobre
o indígena americano, as interpretações, conscientes ou não, por parte
dos gravadores, artífices por força de profissão sensíveis às exigências do
público leitor, constituem excelentes meios de registrar as concepções do
europeu médio acerca dos mundos exóticos que a marinha me~cante, _a
política colonial, as expedições científicas e a litera~~a d_e divulga~3:º
lhe abriam. Neste s.entido parece-me que taxar de fals1ficaçao as modificações introduzidas pelo gravador, como o faz Oberem ( 1954, pág. 119),
é recurso simplista. Assim também, os pruridos moralistas que alguns
querem responsabilizar pelas alterações sofridas pelos originais po~ ocasião de sua publicação, certamente desempenharam papel menos importante do que se supõe. Em resenha da obra de Rõder e Trimborn, Baldus
(1956/ 58, pág. 321) tece comentários em torno de um suposto pu?or
que teria determinado modificações das pranchas, esquecendo-se, porell:1,
de que, se esta foi realmente a razão em algumas pranchas, nas demais
da obra de Wied ela deixou de atuar.
Esse é mais um empecilho para a avaliação objetiva do valor documental das estampas representando índios brasileiros. E justifica a
necessidade da busca dos originais para fazer justiça aos seus autores.
Sabe-se da importância dos esboços e estudos prévios, quando o artista
está mais à procura de fatos do que de efeitos estéticos, quando os traços
rápidos são documentos e não composições artísticas.
A gravação das estampas de Wied ficou a cargo de diversos especialistas, como o indica o índice das ilustrações da Viagem ao Brasil C3 l. O mesmo deve ter ocorrid0 com as estampas de Spix e Martius,
( 3)

pois há notáveis diferenças de estilo entre uma e outra gravura publicada.
Entretanto, merece consideração uma outra possibilidade de explicação,
para a qual, porém, não tenho suficiente evidência, pois o rastreamento
dos originais de Spix e Martius em várias instituições alemãs foi inteiramente baldado: que o próprio estilo de desenho dos dois viajantes se
tenha modificado à medida que tiveram mais e mais contato com populações tribais. Veja-se, por exemplo, o Mayorúna (Atlas, prancha Maxuruna) - assinado Philip Schmid dei - com particularidades anatômicas
traçadas segundo modelos reais, enquanto o Mura e o Yumâna, exce..
tuando-se a representação do pescoço, são de tal modo esquemáticos que
parecem reproduzir, não um tipo real e sim, apenas, fisionomias sobre
as quais se d.estacam as mutilações e ~s ornamentos. , O mesmo se ~ode
dizer da figura contendo um Munduruku, um Purupuru e a mulher Uainumá com o filho no braço (Fi~. 64) . Os dois homens são apenas manequins ostentando um a pintura ou tatuagem corporal e o outro as manchas
da moléstia que emprestou o nome à tribo. Salvo pequenos detalhes de
postura, são idênticos. Sabid~mente, o c~ntato com as ~ais divers3:s ,t.ribos indígenas operou em Mart1us uma radical transformaçao de suas 1de1as
sobre o índio americano: ,o paladino do ideal rousseauniano, depois de
uma noite passada numa choça nativa, tornou-se vate da degeneração e
profeta do extem?ínio. A metamorfose deu-se em território brasileiro: não
a atestariam os esboços originais do naturalista, se encontrados, no tratamento dado aos índios desenhados? As gravuras publicadas, com todos
os seus defeitos, sugerem esta possibilidade. Depois das pránchas relativas
aos Purí, Coroàdos e Kamakan, quadros que tentam reproduzir cenas de
vida e de movimento, o interesse do naturalista parece esgotar-se na expressão gráfica: os índios aparecem em vinhetas - "Em visita ao Mura",
"Em visita aos Mundurucus" - ou então são desenhados como manequins indüerenciados, correspondendo à convicção de Martins de que
"todos os diferentes povos que designamos por autóctones al}lericanos,
com exceção de algumas tribos polares do Ártico, constituem um grande
todo peculiar" ( 1867, pág. 2 - tradução minha). O dever de cientista
consciencioso lhe dita ainda a inclusão de distintivos culturais em representações de indivíduos de um segmento da humanidade que não se
destacam entre si por outros critérios, por constituirem restos decadentes
de uma idade áurea para sempre perdida.
Além de sugerir os problemas até agora delineados, o material iconográfico indígena reclama um estudo crítico urgente por ser usado, indiscriminadamente, nos compêndios de História do Brasil para os cursos
de nível médio. Basta folheá-1os para se constatar com triste clareza o que
se ensina em nossas escolas sobre o índio brasileiro. Sucedem..se as edições
de livros didáticos, avolumam-se as tiragens, e o conteúdo dos capítulos
relativos ao índio continua exatamente o mesmo, autores e editores não se
preocupando em atualizar suas informações, nem sequer mantendo passo
com os resultados de uma ciência bem representada em nosso meio. Tent~m
um aprimoramento da apresentação do passado indígena, através da 1n-

As páginas 497 e 498 da edição brasileira de 1940.
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clusão de numerosas ilustrações no texto: mas não se compreende que
sejam utilizadas representações de índios datadas do século passado que, se
esteticamente agradáveis em muitos casos, não se coadunam com uma visão
objetiva, crítica, de nosso passado histórico e estão eivadas de erros.
A variedade de questões que devem e podem ser abordadas numa
avaliação crítica da iconografia indígena constituiu sério tropeço para a
organização deste trabalho. Na introdução, procurei chamar a atençã.o
para problemas que merecem investigação mais profunda, sem ter contribuído para sua solução, em vista de minhas limitações nos conhecimentos
necessários e também por tendências de ordem pessoal. Uma avaliação
de ordem estética seria imprescindível, mas não quis lançar-me a uma
tarefa para a qual me faltam gosto, formação e sensibilidade. Interess~s
puramente etnográficos e nada ambiciosos prenderam-me à obra de cada
um dos artistas-viajantes que visitaram e desenharam índios no Brasil.
Mas a crítica de fontes, a proposição desta tese, embora necessária, é
sempre aborrecida, e a adoção de um princípio de apresentação do material - por artista, por tribo, por área geográfica - rigidamente seguido, talvez desvanecesse a impressão caótica que o índice desperta;
seria, no entanto, maçante para mim e para o leitor. Além disso, o
material disponível não se mostrou igualmente consistente para qualquer
dessas abordagens exclusivas. Cingi-me, então, às exigências do próprio
materia1. A ordenação dos capítulos obedeceu a uma seqüência grosso
modo cronológica:. o primeiro capítulo foi dedicado a Alexandre Rodrigues
Ferreira, o último aos desenhistas e pintores da segunda metade do século
XIX. Esta seqüência pareceu-me útil por tomar clara, tacitamente, a evolução da arte de representar povos primitivos através dos cem anos que
o trabalho aborda. Como, entretanto, apresentar o material?
Num trabalho que se propõe analisar a documentação iconográfica do
século XIX, pode parecer incongruente a inclusão de desenhos elaborados
pela expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira, que percorreu a área
amazônica de 1783 a 1792. As estampas, porém, apresentam algumas
características de concepção e execução daquelas datadas do século seguinte., sendo, portanto, suas precursoras. Além disso, mais vale sacrificar
o âmbito previsto do trabalho do que deixar escapar a oportunidade de
uma análise minuciosa e inédita dos desenhos de Freire e Codina, os desenhistas da Viagem Philosophica, tão madrastamente tratados pela sorte.
Suas contribuições, entretanto, não se esgotam nesse capítulo. Aparecem
sempre que há oportunidade de contemplá-las criticamente lado a lado
com as produções de artistas mais felizes.
O segundo capítulo toma como ponto de referência uma determinada
tribo amazônica, procurando explorar em termos etnográficos os depoimentos pictóricos que sobre ela existem. Ilustra as possibilidades da
pesquisa iconográfica na medida em que o estudo comparativo de diversos
desenhos, elaborados em épocas diferentes, mostra a evolução de um certo
padrão cultural - o complexo das máscaras - que não foi alvo de investigação por parte da literatura especializada.
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Dada a posição de destaque de Debret dentro da iconografia brasileira, a qual não se coaduna com os erros que o etnólogo vê em sua
obra indígena, tratei-o em capítulo especial. Tomava-se necessário fundamentar, de maneira incisiva, o repúdio que ela merece enquanto do<;umentação.
O capítulo dedicado a Rugendas, Wied, Spix e Martius no leste brasileiro tem, é claro, a intenção de crítica documental; mas, sobretudo,
pretende chamar a atenção para um aspecto negligenciado da avaliação
iconográfica: a ação dos gravadores das estampas. O gravador, muitas
vezes anônimo nas obras do século passado, não é uma figura neutra, um
mero copiador versado na técnica de transferir um original para os meios
:adequados à impressão tipográfica. Pelo contrário, o gravador tem papel
:ativo e, como se mostra naquele capítulo, frequentemente os juízos emitiüos
'Sobre o artista são formados a partir do trabalho dos gravadores.
A redescoberta de Hércules Florence e Adriano Taunay como os
maiores desenhadores de índios da primeira metade do século XIX é o
-0bjetivo do capítulo seguinte. As precárias condições em que trabalharam,
como membros da malfadada expedição Langsdorff, realçam apenas a
extraordinária contribuição de Florence e seu companheiro para o conhecimento de grupos indígenas até então ausentes do panorama iconográfico.
Focalizando os dois artistas dentro do âmbito da expedição, creio ter reunido e sistematizado também as informações existentes sobre aquele empreendimento russo no Brasil.
Segue-se uma última parte compreendendo trabalhos da segunda metade do século XIX. Passei rapidamente em revista os escassos e desconhecidos desenhos kayoá e kaingáng de Franz Keller-Leuzinger e John
Henry Elliott e, utilizando como elo de ligação uma aquarela guaikurú
·deste aventureiro norte-americano, concentrei-me na análise do material
iconográfico existente sobre esse grupo tribal. A iconografia guaikurú
estende-si praticamente por um período de 100 anos e, confrontada com
as fontes escritas relativas à tribo, permitiu, senão conclusões, pelo menos
hipóteses de interesse sobre o desenvolvimento da arte decorativa entre
'Os lndios Cavaleiros.
Em apêndice, encontram.-se alguns textos necessários para o desen·vo1vimento do trabalho, mas que, incluídos no seu corpo, desviariam a
atenção dos problemas ali abordados. Finalmente a bibliografia, que, espero, seja suficientemente compreensiva para abranger todas as questões
ventiladas no decorrer do trabalho.
Justificam-se algumas observações finais nesta introdução, principalmente porque o assunto a que elas se referem não será retomado daqui
por diante c41. Elas dizem respeito à existência de uma grande similari:dade entre a representação gráfica e a linguagem. Ambas são farmas de
l4) Surgiram em discussões mantidas com Dr. Desidério Aytal, da Pontifícia Universidade católica
ide Campinas e a ele as devo.
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um sistema simbolizante cuja finalidade e resultado é aquilo que, nas
versões portuguesas das palavras de Leslie White, é chamado de simbolado.
As duas são complexos culturais que, em primeira formulação, servem
para a transmissão de idéias, para a comunicação e, nas velhas palavras
de Lessing, teriam entre si a diferença básica da dimensão: enquanto a
linguagem existe na dimensão do tempo, a representação gráfica existe
no espaço.

Substituindo no trecho citado a palavra linguagem pela expressão
representação gráfica, as asserções continuam a ser válidas. O artista, por
exemplo, ao contemplar um acontecimento qualquer, recebe um fluxo caleidoscópico de impressões que se modifica111 a cada instante, mas ao
reproduzir no papel a imagem, já escolheu uma impressão organizada da
realidade, em si bastante confusa, e transmite o resultado desta escolha.
A i:epresentação fotográfica também implica em escolha, embora em grau
muito menor: o fotógrafo optará pelo ângulo, pela distância, pela parte
do tema que lhe parece mais adequada, mas não dominará os pequenos
detalhes com a mesma desenvoltura e liberdade que o pintor. Bocas abertas, no ato de conversar, por exemplo, tão freqüentes nas fotografias,
raramente são vistas em pinturas ou desenhos. O artista, para poder
programar a realidade visível para o seu público, também pensa e age
em categorias. Ele não verá manchas coloridas num espetáculo que está
:ontemplando e pretende registrar para outros: ele verá homens, casas,
arvores, nuvens, dança, luz, ou seja, ele verá categorias. E não esboçará
seu quadro como um pintor pinta flores na parede - com a ajuda de
moldes recortados em forma de flores - nem iniciará o quadro do lado
esquerdo continuando em faixas verticais até terminar do lado direito. Ele
de~enhará em termos de suas categorias, ou seja, representará um homem,
a a~ore sob a qual o homem está sentado, a choupana, o primeiro plano~
a paisagem, as nuvens.

Nesta sua atividade d~ escolha das categorias, o artista é guiado pela
sua cultura e pelas categonas desta cultura. n suficiente contemplar qualquer desenho que se refere a culturas diferentes da nossa, para ver esta
lente de projeção, este filtro ótico que o artista necessariamente utiliza
nas suas categorias. Para o artista, careca significa a falta de cabelo na
cabeça humana exatamente na forma como este fenômeno ocorre nas cabeças de europeus que perderam o cabelo na parte superior do crânio:
por isto, os índios nas ilustrações de Léry são europeus velhos. Mulher
para o artista, é mulher nos termos daquelas obras de arte que estav~
acostumado a ver, com suas formas inventadas pela arte grega que esqueceu
que, pata dar à luz, nenhuma mulher pode ter a bacia da Vênus de Milo.
As mulheres dos velhos desenhos de índios são criaturas qne não seriam
capazes de manter a continuidade do grupo.
_ Enquanto o seccionamento da realidade em categorias pela linguagem
nao apresenta perigo específico nas investigações científicas, por estarmos
cI:ntes da existência do fenômerio e por tomarmos precauções para que
nao nos engane, o mesmo não pode ser dito da distorção da realidade
pela representação gráfica. O fenômeno nunca foi profundamente estudado, suas variações e conseqüências são praticamente desconhecidas; mas
uma análise tentativa dos filtros existentes entre o objeto a ser desenhado
e o resultado final do quadro pode levar a algumas idéias referentes ao
valor da iconografia para a investigação etnográfica.
A realidade se apresenta numa imagem caleidoscópica de objetos e
seres vivos em .condições de interrelações dinCi::iica~. Um primeiro filtro
é. cons!ituído pela escolha de ~m momento nc te~ ··H): a melhor obra gráfica nao• pode representar mais do que uma rr(:s ~rJ mínima do fluxo dos
acontecimentos no tempo e esta fração depende da arbitrária vontade do
artista. Uma segunda seleção eneontra-se na escolha dos @hjetos e seres
vivos que interessam ao artista, o qual não irá incluir no seu ·quadro tudo
o que vê. Imperfeições da vista constituem um terceiro filtro Fepresentado
por defeitos visuais, daltonismo, ilusões óticas, distância exagerada. nu. .
minação deficiente ou demasiada. A organização da realidade exterior é
condicionada em seguida pelas características perceptiva, seletiva, imaginativa e volitiva do artista.
Na reprodução do produto dessa organização surgem outros filtros:
as limitações do meio da reprodução, como, por exemplo, a impressão em
preto-e-branco e não em cores, a espessura naturalmente limitada das linhas, a qualidade do papel; as limitações da técnica, exemplificadas pelo
traçado de contornos lineares que na realidade não existem, pela reprodução precária de valores tonais no desenho, pela capacidade e técnica
limitadas do artista; as limitações culturais, em que atuam os conceitos
de decência e de pudor, certas tendências moralizadoras e, às vezes, intenções não totalmente conscientes de mostrar os contrastes da cultura ilustrada com a do artisia; e ainda, as limitações constituídas pela própria
honestidade do desenhista ou pintor: a procura da beleza onde não existe,
o exagero da f eiura, falsificações grosseiras intencionais, etc.
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Além destas semelhanças, parece existir mais uma, revelada para a
linguagem por Boas, Sapir e Whorf, e que Harry Hoijer expressa nos
seguintes termos: "A idéia central da hipótese de Sapir-Worf é que a
linguagem funciona, não simplesmente como um recurso para relatar a
experiência, mas também, e mais significativamente, como um meio de
definir a experiência para os seus portadores" ( 19 59, pág. 221 - ' tradução
minha) . Ou, como quer Whorf: " ... o sistema lingüístico de cada idioma
não é meramente um instrumento de reprodução para a expressão de idéias,
mas é principalmente um modelador de idéias, o programa e guia para
a atividade mental do indivíduo, para sua análise de impressões, para sua
síntese de seus recursos . . . Dissecamos a natureza ao longo de linhas
estabelecidas pela nossa língua materna. As categorias e tipos que nós
isolamos do mundo dos fenômenos, nós não os encontramos ali por serem
evidentes para cada observador: pelo contrário, o mundo se apresenta
num fluxo caleidoscópico de impressões que deye ser organizado por nossas
mentes - e isto significa em grande escala pelos sistemas lingüísticos em
nossas mentes" (in Hoijer, 1959, pág. 221 - tradução minha).
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Na transmissão da obra artística ao espectador agem ainda outros
fatores limitativos: os estragos produzidos pelo tempo, as imperfeições da
reprodução mecânica, as modificações das dimensões do original, as distorções sofridas pelos desenhos ao passar pelo crivo, novamente seletivo,
dos gravadores, e assim por diante. Este arrolamento poderia ser completado ainda com a inclusão das condições de percepção do espectador
e pelo condicionamento cultural de sua interpretação.
Tendo em vista todos os elementos acima expostos, não é de estranhar que entre a realidade e a imagem final existam diferenças muito
acentuadas que devem ser consideradas ao se proceder à análise e interpretação de documentos iconográficos.
Este trabalho não tem a pretensão de ser completo. As observações
finais da introdução mereceriam um tratamento exaustivo em capítulo
especial, pelas implicações que encerram: isto, porém, levaria a uma verdadeira história da ilustração, que foge ao tema proposto e está totalmente fora de meus conhecimentos. Falta o pano de fundo d.a história
da arte, que permitiria delinear com maior vigor e plasticidade as personalidades artísticas a serem discutidas e a época em que viveram e trabalharam. Falta o remate enriquecedor de uma visão estética de suas obras.
Mesmo dentro dos estreitos limites que lhe foram traçados, o trabalho
apresenta lacunas. Castelnau, Burmeister, Eschwege, Crévaux e outros
que, em suas andanças pelo Brasil, viram e desenharam índios, não foram
mencionados, ou, no melhor dos casos, emprestaram algumas de suas obras
para fins corroborativos. Uma das razões para este descaso é que, ao
contrário dos demais personagens que percorrem estas página8.i as figuras aparentemente esquecidas não são acompanhadas de uma reputação
artística que leve sua obra pictórica a ser continuamente editada e usada
nos mais variados contextos. E citada como documentação etnográfica.
Como tal, o material iconográfico de vários artistas-viajantes será examinado, procurando-se verificar seu valor como fonte de informações sobre
índios brasileiros do século XIX.

I -

ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA E SEUS
DOIS DESENHISTAS

Dos viajantes e naturalistas a percorrerem o Brasil na fase de seu
desbravamen~o para a ~iência, nenhum foi mais discutido do que Ale..
xa~dre Rodngues ~erreira, como o 'atesta a bibliografia a seu respeito, a
mais "'e~tensa no genero. Os no~e anos de privações passados na selva
amazomca (1783-1792) com tres companheiros cs> a humildade de espí~~o aliada à integridade de caráter manifestas ei:i sua correspondência
oficial caJ, o descaso de seus superiores em rel~ção às coleções naturalistas
penos?~ente preparadas e enviadas à Metrópole, o saque dos frutos da
e~ped1çao pel~ invas~r francês, o ostracismo a que foi condenado em
vida, .e o seu ~' dommado por profunda melancolia, cercaram Alexandre
Rodngues .Feueira ~e uma romântica aura de tragédia, que contribuiu
i:ar~ o maior conhecimento do homem em detrimento de sua obra. Penod1c~~en~e, desde 1~38,. vem se~do ªD:unciada a publicação integral
d_?s ongma1s referentes a Viagem Philosophica, mas o que realmente existe
sao trechos da obra de Rodrigues Ferreira esparsos em alguns periódicos.
E a vasta, ~ibliograf~a alexandrin~ baseia-se apenas nesses trechos, e em
algumas senas tentativas fundamentadas em minuciosas consultas aos manuscritos guardados em arquivos e bibliotecas do Brasil e de Portugal.
Entre estas destacam-se a biografia reconstruída por Virgílio Correa Filho,
o trabalho de Tavares da Silva cotejando o roteiro de Rodrigues Ferreira
~º1:11 sua ~orre~pondência of.icial e. o enquadramento histórico da Viagem
hilosophica feito por Ferreira Reis. Este coloca em seus devidos lugares
to~os os pareceres emitidos sobre o naturalista como botânico, zoólogo,
geologo, geógrafo e etnógrafo, qualidades incidentais em quem reputa
ante~ "observa~or polí~ico", "orientando os homens de gove!'Ilo, com suas
análises, ~ua.s mdicaçoes, seus conselhos, suas observações que valiam
c?mo autenttco,s .pro~~~as de administração" (1957, pâg. 327). Refenndo-se à. Noticza hzstorzca da Ilha de Joanes, Ferreira Reis exemplifica
a sua ayaliação: "o que o preocupou foi saber de como haviam começado
os ensaios de seu aproveitamento para o creatório, quais haviam sido os
(S)
Os desenhadores José Joaquim Freire e Joaquim José Codlna, além do Jardlnelro•botinlco
Agostinho
Joaquim do Cabo.
{6) Cf. Silva, 1947.
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primeiros fazendeiros, como se pro:c~~sara o desenvolvimento d?~ rebanhos, quais os problemas que lhes dificultavam a march~,. ~ . pobttea ,que
deveria ser executada para qu~ se estabelecesse em defin1fívo uma 3:rea
de enriquecimento. A motivação ecortômica estava no fundo de quanto
empreendia" (idem, pág. 329).
.
Os códices alexandrinos de teót etnográfico indicam a falácia da tão
propalada ficção de que o século XVIII f ai estéril para a etnologia brasileira e fundamentam a opinião de Gastuo Faria ao dizer que ~'bastaria
a obra de Alexandre Rodrigues Ferreira para fazer assentar em plena
século XVIIl o marco que assinala uma tomada de consciência dos problemas humanos do Brasil, por parte dos órgãos superiores da administração pública da metrópole'' (1958, pág. 19). Castro Faria ainda aponta
o naturalista como responsável pelo "primeiro colecionamento sistemático
de peças etnográficas realizado no Brasil'' (idem, pág. 20'.).
As várias memórias etnográficas de Alexandre Rodrigues Ferreira Cvl,
assim como as notas explicativas que acompanhavam a,S caixas tle material
indígena enviadas a Portugal, não o constífuem ém "autor da obra etnográfica mais ampla e significatjva de todo o -século XVIII",. como quer
Castrg Faria (1958, pág. 20), mas não por faltar-lhe, no diZJer de Goeldi,
"um eixo tixo, sólido, ao redor d0 qual se, agrupem e se coordenem naturalmente as idéias" Capud Correa Filho, 1939, pág. 228). Tal eixo
existe, embora não no plano etnográfico,. zooló:gico, botânico ou geográfico, e é aquele apontado por Ferreira Reís em citação anterior. Algumas
das Memórias sobre índios e suas indústrias contêm material aproveitável
para a etnologia de regiões pouco conhecidas até o sé.calo 'XlX) mas a
preocupação central de Rodrigue_s Ferreira não era tanto a an4Jise etnográfica - inexistente então como c.ampo de estudo específico - mas
a indagação do que representa o índio em termos tle uma política de
ocupação definitiva da área pela Metrópole. Se alroim -dia a publica(fão
integral d_a obra de Alexandre Rodrigues F;erreira se concretizar - e as
condições em que se encontram os originais manuscritos começam a tornar
problemática a possibilidade de tal acontecer - a Viagepi Philo.sophic~
fornecerá excelente panerama elas relações índio-branco na Aifiazônia do
século XVIII.
Outro aspecto da obra de Rodrigues Ferreira que não mereceu ainda
um e.studo mais detalhado é o conjuJ).to de aquarelas elaboradas pelos
desenhi~tas da expedição, José Joaquim Freire e Joaquim José ~odina.
No Catálogo de Manuscritos e Bibliogra/iá de Alexandre Rodrigues Ferreira (8) encontra-se um pequeno trecho que, dentro de um texto tão sóbrio,
equivale a uma exclamação de espanto diante da beleza da conttibuiç·ão
(7) Memórias sobre os índios Cambebas (1787), Cari,puaas (1787), Gataulxis (17881-. Múra (1787),
Espanfíóes (1787), Guanás (1791), Gualcurús (1791) ~ Yuruphcumas (1787), Mauhás (1787), Mlranhas
(1788). Uerequenas (1787); Memó,rias sobre as cU:ias (1786), sobre a louça (1786),, sobre os lnstrt.1·
mentos para tomar tabaco paricá (1786). ;!obre as máscaras e farças (1787), .sobre as malocas
<;tos Curllt1.1s (1787). soiire as salvas de palh~nha (1786). Al'gumas estão public~das, ·outras encontr.ai'n·se na Secção de Manuscritos da Bibli·oteca Nacional do Rio de Janeiro.
(8) Editado. pela Bibiioteca Nac'ional do Rio de Janeiro em 1952.
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iconográfica da Viagem Philas0phica, atitude endossada por que.m quer
que contemple as ·encantadoras pranchas de plantas, animais, índias e
vilarej0s-: HÉ admirável a perfeição do desenho desses cinco volumes 08
quais encertam nada menos C;le 912 ·estampas iluminadas e primor~sa
mente trabalhadas em sua quase totalidade. As cores ou iluminuras ainda
e$tão tão vivas que parece foram empregadas há cerca àe um mês! Tal
é a beleza, esmero e nitidez das estampas destinadas a acompanhar as
memórias do sábio naturalista'' (pág. 132). Com razã0 disse Vamhagen,
~'se os trabalhos desta ex:pedição, ·e principalmente os seus bellíssimos desenhos, minuciosos diários .e várias memórias c.o,mpletas acerca de differentes tribus de Indios, classes de animaes, generos de plantas et~., houvessem logo sido pubJiõ.ados, a E:uropa houvera conhecido trinta 'annos
antes"' pelos trabalhos do Dr. Ale"Xandre e dos seus desenhadores, muitos
fac·tos e resultados, de que só teve notícia por escriptores estrangeiros,
que algumas vêzes não fizeram mais ·que, transmittir-lhe @bservações que
os nossg.s haviam feite.,. deixando os seus escript0s sepultados no. pó dos
archivos" ( 1857, II" pâgs. 260-261). Come:qtando os desenhos e1n g~ral,
diz Mello-Leitão que os, ª de botânica são de utpa beleza e P.effeição
admiráveis, demonstrando que os desenhistas eram sobretud0'. esp.ecializados no copiar as plantas; os. dos animais são quase sempre muito imperfe:itos, traçado.s por mão canhestra'~ (1941, pág. 228).
Sobre os desehhos de cunho etnográfico, entretan~'O, não foram feitos
comentários de conteúdo. Castro Faria limita-se a afittnat que ''as suas
estampas de- índios, em número de 17, representam a maior e mais significativa d.ocumentaçã@ ieonogrãfica tealizada antes do advento das técnicas modernas de documentação" ( 1958, pág. 19). Embora não conc.orde pessoalmente co~ es,Sf!. opinião - grande parte clo presente tFabalho trata, afinal, de um período anterior ao advento de tais técnicas
e o autor não empreendeu um balanço crítico das demais contribui~Ões
iconográficas para expressar esse juízo - ela serve, porém, vinda de qttem
vem, para indicar a importância das gravuras elaboradas durante a Viagem Philosophica. Meteaem, portanto, lugar de destaque numa avalia~a~
da documentação ic0nográfica sobre índios brasileiros, principalmente pot
datarem do fim do século XVIII e por figµtarem representantes de grupos
indígenas já extintos por @casião de expedições. posteriores ou des,pojados
de suas características culturais próprias.
As Memórias alexandrinas de cunho etnográfico fazem-se acompanhar de ilustrações,. cujos detalhes são explicado;; no texto. A literatura
praticamente ignora os autores destes desenhos, José Joaquim Fteire e
Joaquim José Codina. Segundo. 8arlos Fran~a, Freire era também gravador C9·J. Os deJ;enhistas são mencionados em várias ocasiões por Alexandre Rodrigues Ferreira, mas nada celnsegµi descogrir sobre sua formação artística ou seu destino após a Viagem Philosophica. Correa Filho
(9) Carlos França, 1922. cJta em nóta de rodapé à página 68, sua fonte de informação: Voll<mar
Machadó, "Coleção ae me-mórias relativas à vida de pintores, escul~ores. árqultetos e g.tavad~res
portugueses". Uma consulta a esse trabalho não forneceu qualquer lndícação sabte Fl'eire ou Cod1na.
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esclarece em seu trabalho biográfico que Rodrigues Ferreira, "se, para
economizar tempo, dividia o pessoal, como em lçana e Ixié, conservando
Codina ao seu lado, enquanto Freire e Joaquim do Cabo investigavam
outros afluentes vizinhos, recomendava a cada um que relatasse os tra~
balhos entregues aos seus cuidados, e os assinasse, para evitar confusões
passíveis de responsabilidades" (1939, pág. 56). Apesar da recomendação, apenas alguns trabalhos podem ser identificados por autor c10>. Das
aquarelas, consta que são de José Joaquim Freire o Umáua (Fig. 16),
o Cambeba (Fig. 8) , o Karipúna (Fig. 20), o anão Marcelino e o Arekêna
(Fig. 18) , o Mirânia (Fig. 12) , os índios espanhóis, a mulher katawirl
(Fig. 3) e o Múra (Fig. 17). Além dessas assinaturas, os dois desenhistas
não parecem ter fixado suas personalidades artísticas no papel, na medida
em que o olho não treinado o pode julgar.
Os comentários de Goeldi a respeito dos desenhos de Viagem Philosophica merecem ser transcritos aqui, pois reforçam a sensação de unidade que os trabalhos despertam e salientam o anonimato artístico visível
nas pr~nchas : "A crítica desta coleção de ilustrações de produtos naturai~
brasileiros causa embaraço. Sua execução atesta infinita aplicação e boa
vont~de; algumas são obras-primas artísticas quanto à escolha de cores
e delicadeza dos traços. Seguindo moldes antigos, o autor dedicou à execução dos segundos planos um cuidado que não se encontra mais nos
dias de hoje; a ambientação é, em alguns casos, de beleza perfeita. Entretanto, no momento em que se consideram os animais que Ferreira procurou
reproduzir, o juízo é menos favorável. Digna de nota é sobretudo total
falta de proporção e perspectiva na grande maioria dos desenhos de Ferreira. Entre o comprimento do corpo e as extremidades existem, freqüentemen:e, desproporções gritantes. Os macacos representados, por
exemplo, tem todos os braços demasiado grossos. Falta, muitas vezes a
fidelidade científica. A falta de uina capacidade perceptiva também ' se
revela nas posturas infelizes, às vezes até incorretas. Sempre que consulto
uma dessas pranchas de Ferreira, lamento que, em meio a tão bela paisagem, o principal, ou seja, o animal que constitui o primeiro plano, deixe
tanto a desejar. Estas contradições no tratamento dispensado aos aspectos principal e s.ecundário conS,tituem uma das características desta
rara ob~a de história natural, praticamente esquecida pela 1iteratura, embora se1a, do ponto de vista cronológico, imediatamente subseqüente à,
ob~a de Marcgrav e merecesse, por sua extensão e riqueza, um pouco
mais de atenção" ( Goeldi, s.d., págs. 116-117 - tradução minha).
Nota-se que, nesta passagem, o crítico atriõuiu a elaboração das
pranchas a ~ único autor, segundo ele, o próprio Rodrigues Ferreira,
atest~ndo assim a uniformidade técnica e estilística dos trabalhos. Goeldi
refenu-se particul~rmente aos desenhos de animais, mas suas observações
pod~m se~ esten?i?as às pranchas de índios, em especial os comentários
~elattvos a perfe1çao da execução do segundo plano (veja-se Fig. 1) e
a falta de noções de proporção (Fig. 3) .

a

C10)

Cf. fndice dos desenhos de índios da Viagem Ph llosophica à pági na 26 deste traba loo.
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Justamente o. cuidado dispensado aos segundos planos e o anonimato
estilístico dos desenhos levam a supor que estes trabalhos não fota~
executados durante a viagem. Através das datas das Memórias de Rodrigues Ferreira e através do seu roteiro de viagem, sabe-se que o naturalista, depois de cada excursão mais longa pelos rios amazonenses, costumava parar durante alguns meses em Barcelos, "empregado em descrever
e acondicionar os productos recolhidos durante a viagem'·' e "em escrever
não só as minhas observações botanicas, e zoologicas, se não também
algumas prolusões geographicas e hydrographicas de todas as sobreditas
viagens" (Ferreira, 1783-1791). Talvez os desenhos também fossem ali
preparados, a partir de rascunhos realizados em campo. Mas, é possível,
e provável, que as aquarelas,, dadas as características acima apontadas,
constituam elaborações empreendidas já na Europa, visando a publicação
dos resultados da Viagem Philosophica.
Parece confirmar esta suposição a existência de um outro conjunto
de estampas, feitas a nankim, e que representam características um tanto
diferentes das notadas nas aquarelas. Geralmente são desenhos dos mesmos índios figurados nas aquarelas, com a diferença de se apresentarem
agora a meio corpo e de constarem, neste segundo conjunto, representantes de tribos não tratadas no primeiro. Além disso, outra mão parece
ter traçado esses desenhos, pois em regra os rostos são mais arredondados
e há modificações nos elementos culturais figurados. Veja-se, por exemplo,
a Fig. 12, que reproduz o Mirânia de uma das aqua,.elas, e a Fig. 13,
reprodução do desenho a nankim.
Não possuo elementos para resolver a questão; quis apenas apontar
mais um problema que se levanta para quem enfrente a dura tarefa de
organizar e publicar todo o material relativo à Viagem Philosophica de
Alexandre Rodrigues Ferreira.
Há, portanto, dificuldades na atribuição dos desenhos ora a José
!oaquim ~re~re, ora a Joaquim José Codina; mas elas s~rgem, quase
mtranspomveis, quando da identificação da filiação tribal de certos indígenas retratados. Por certo, a dispersão da obra de Rodrigues Ferreira
e os maus tratos a que esteve exposta levaram à separac;~0 dos desenhos
e, textos ou me:n:órias correspondentes. Muitas das estampas não têm
titulo. e a memona correspondente apenas fornece indícios quando são
mencionadas certas características muito específicas, por exemplo, as cabeças deformadas dos Omágua ou os espartilhos compressores da cintura
dos Umáua. O desenho, convencional na reprodução de tipos físicos,
e~bora exato em relação aos distintivos culturais, muitas vezes não permite traçar a proveniência tribal do figurado. Se o etnólogo sente esses
obstáculos, não admira que em trabalhos recentes sobre a obra de Alexandre Rodrigues Ferreira se verifiquem erros desta natureza c11 >. Se,
através dos escritos de Rodrigues Ferreira, dos desenhos de Freire e Co(11) Em Fontes, 1966, a estampa "lndia lurupixuna em trajes f estivos" representa uma mulher
guaikurú , enquanto a estampa "Gent io lurupixuna" certamente não retrata um repre sentante dessa
tribo.
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dina e da literatura etnográfica me for possível, no decerrer deste capítulo,
identlficar as estampas e associá-las .corretamente às Memórias correspondentes, acredito ter solvido um dos problemas pendentes em relação
à obra de naturalista baiano e prestado minha colaboração para uma
eventual publicação do riquíssimo material.
No Museu Nacional da Guanabara encontra-se um índice dos desenhos de índios da Viagem Philosophica" preparado por mão anônima,
compreendendo 17 títulos. Transcrevo o índice, com todos os seus err0s,
para depois examiná-lo mais de perto:
1 2 -

Chefe do gentio aycuru, habitante no rio Paraguay.
Mulher do dº chefe.
2 - Gentio Carayas do rio dos Tocantins.4 - Gentio Caripuna, das cachoeiras superiores do rio da Madeirá.
5 - Gentio Caripuna que habita nas serras da margem occidental
d0 rio Yatapu. Anne 1787 - Freire.
6 - Gentio Mauhá,S, habitante nas maFgens do rio. Camiary o qual
desagoa na margem oriefital ôo rio J apurã. Freire.
7 - Gentio da naç·ã o Miranha huma das mais populares que habitam na margem septentrie>nal do rio dos Solimões entre os
dous rios do Japurá e do Iça. vem a Japis. "Codina''.
8 - Gentio da naçã0 Catauixi, huma das habitadas do rio dos
Purus, que desagoa na màrgem meridional do rio dos Sulimões. Tem a l~pis "Codina'."'.
9 - Gentio Mariquena, habitante nas cacheeii:.as do rio Iaié que
desagoa no rio Negro'. Ano 1Q87. Freire.
10 - Gentiô Mura d0 rio Madeira. . Anno 1787. CQdina,
11 - Gentio Canibeba, habitante do rio Japurá que desagoa no
Solimões. A.nno 1787. Freire.
12 - Hum dos gentio& Curutu que habitavam no rio tlós iApaporis.
Anno 178?. Codina.
13 - Representação dos gentios Mapb~anas que habitavam as serras- da parte superior do rio B1mnco, os quaes andam sempre
pintados de urucu e usam de armas de fogo e de terçados,,
assim com as mulheres de, tangas e mais ornamentos· de missangas que compram aos bollandezes de Surinam. Río Pará,
12 de dezembro
de 1876.
" 14 - Figura do índio anão Marcellino, o qual era de nação Tamarana e viViia na aldea Gurupi, situada no igarapé du rio
euruá. Freire.
15 - Casal de indjos bespanhoes, desertados, ,segundo disseram,
da povoação de Santa A.nna da Provincia de Santa Cruz de
.
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la Sierra, dominios de Hespanha, confinando com a Capitania
de Mato Grosso. Codina.
Cabeças de g_entios Yuru-pjrunas.
Dois gentios mascarados. Codina.

O índice não distingue, como se vêf entre aquarelas e desenhos a

nankim, mas n:a sua maioria -0s trabalhos assinadós coincidem com as
aquarelas e serão estudados mais detalhadamente no decou.er deste capítulp. Os títulos 1,. 2, 3, 4,, 13 e 16, não assinados, merecem algumas
consideraçõe~. As ''Cabeças de gentios Yuru-pixunas"' referem-se, sem
dú~ida, a uma ~quarela sem assinatura, reprotluzida na Fig. 9, pois nã0
se encontrou desenho correspenden.te a nankim. Quanta ao:. título 13,
as informações nele contidas permitem identificar o trabalho com a aquarela reproduzida na Fig. 1, e os índios com Wapitxâna portadores de
"armas de, fego e de terçados". Os demais trabalhos garec:em referir-se
a desenhos a nartkhn: apenas denfl'o deste conjunto de gravuras se ~n
conrrain reP.resentações de índios ostentando elementos característicos dos
grupos trifiais mencionados. 1 Cnmo já foi dito, os trabalho.s a nanlâm
não são assinados, nem apresentam título, de modo a causar embaraç0
a sua identificação. O '"chefe do gentio ay~uru, habitante no rio Para.guay" deve ser o índio de rosto cQberto de tatuagens ou pinturas ,(Fig.,
74) . A "Mulher do dito chefe" certamente é a índia figurada com um
~opete longitudinal de cabelos sobre a eabeça raspada (Fig. '75). Eor:talece esta supbsição a c@na intitulada ''Passagem do gentie. Guaikum",
em que se distinguem algumas mulher,es :ostentando o mesmo t,ip,0 de
corte de cabelos. Voltarei aes des~nhos guaikurú na s~xta parte 6~ste
trabalho.
De~e

ser um Karajá o índio desenhado a nankim'" de cerpo inteiro,
com a tradicional tatuagem circular sobre as ma:çãs do rosto (Fig. 2) .
ED,l seus eseritos, Alexandre Rodrigues Ferreira não meneiona ter estada
eqtre os Karajâ ou encontrado alguns de seus re,PFesentantes. Mas Ehrenreich diz que "Vários indivíduos da tribo têm chegatto a Belém J?Or meio
de navios mercantes. Ne ano de 1791, o chefe karajá ~ribedu prestou
aí ao G_d vemador da eapitania informações sobre a navegabilidade. do
Araguaia. Igualmente a ,expedição comercial que em 1792 viajou sobre
o Tocantins e o Araguaia trouxe numerosos Karajá do interior" (1948,
págs. 21-22) . Eram comuns, porta,n to, nest;t época, as chegadas de índios
aos centros maiores da região. Em Belém ou na excursão pelo 'Fócantins,
que o levou até Alco'baça em janeiro de 1784, Rodrigues Reneira talvez
tenha visto índios Karajá. Além disso, o distintivo tribal da tatuagem
circular e a buzina qu.e o índio toca são indubitavelmente de orige,m
karajá. Veja-se Ehrenreieh: '' ... os instrumentos de musica são representados somente por uma trombeta. É uma grande cabaça aberta nas
duas extremidades. Co~o~ boquilha, enfia-se nqma -das pontas um tubo
de taquai:a com fenda lateral'' ( 1948, pág. 5~}. :B instrumento caído cnt
desuso, pois Lipkind ap,enas registra ''um chocalho qu~ a.companlia dS
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cantores e uma pequena flauta usada como brinquedo" ( 1963, IlI, pág.
190 - tradução minha) . Aplicam-se ainda ao índio figurado na prancha
as observações de Ehrenreich de que colocam, "em tomo dos pulsos e
das articulações dos pés, largos canos de algodão, feitos a ponto de malha,
ao passo que abaixo do joelho se prendem ataduras, mais estreitas, com
borlas pendentes para a frente" (1948, pág. 32).
O título 4 do índice talvez se refira àquela gravura a nankim que
representa um índio com o septo nasal atravessado por um rolete (Fig.
21), que, segundo frei Jesualdo Macheti, é distintivo tribal dos Karipúna
do rio Madeira: " ... ~s orelhas furadas como os Araras, e, atravessando
a cartilagem do nariz, um tubo de forma alambreada, muito duro, longo
3 polegadas e grosso 4 linhas" (apud Hugo, 1959, 1, pág. 152) . Também Carlos França identifica esta prancha com o título "Gentio Caripuna
das cachoeiras superiores do rio da Madeira". Voltarei a esta gravura
mais adiante.
O índice do Museu Nacional ainda se refere a dois trabalhos registrados respectivamente sob os números 8 e 12 - que precisam ser identificados entre as pranchas da Viagem Philosophica. São assinados e
portanto devem referir-se ª- aquarelas. A Fig. 3 representa uma índia
com enfeites plumários em braços e pernas, adornos que não permitem
identificação segura. Entretanto, braços e pernas apresentam-se pontilhados, o que poderia indicar pintura de corpo, mas também manchas
ocasionadas por alguma enfermidade. E a única moléstia a chamar a
atenção de numerosos viajantes na área amazônica foi a dermatose conhecida pelo nome de puru-puru, que Martius retratou no desenho de
um Paumarí. Além disso, a Memória sobre huma das Gentias da Nação
Catauixi, com descrição da dermatose e considerações de ordem médica
sobre a causa de tais manchas, permitem identificar a prancha como correspondente a esta Memória.
Quanto ao número 12 do índice - ''Hum dos gentios Curutu que
habitavam no rio dos Apaporis" - parece tratar-se da prancha reproduzida na Fig. 15. Contribuem para esta impressão o adorno da cabeça
(comum para tribos tukano da área) e a clava curta de guerra. Uma
indicação a lápis, anônima, no original, diz tratar-se de um índio Uaupê.
Tribo assim denominada não figura na literatura. Possivelmente o habitat
de grupos indígenas mal identificados, o rio Uaupés, tenha levado a este
nome tribal.
Resta a identificar ainda dois outros desenhos a nankim. A eles
não se refere qualqucrdas Memórias de Alexandre Rodrigues Ferreira,
nem se sabe ao menos se o naturalista manteve contatos com representantes dessas tribos ou se apenas mandou registrar ó que deles ouviu
contar. Trata-se dos índios representados nas Figs. 4 e 6.
O índio da Fig. 4 poderia representar um Mundurukú, a julgar pelo
b~stão adornado de plumas que ostenta e que é típico para este grupo
tnbal. Horton descreve-o nos seguintes termos: "um bastão emplumado
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caract_erístico é descrito como uma haste de taquara ou madeira de 1
metro de comprimento e 2 ou 3 polegadas de diâmetro. O cabo é coberto de longas penas estiradas rente à madeira ou revestido com delicadas
plumas peitorais. Na extremidade superior uma densa faixa de rosetas
forma um colarinho saliente: um tufo de longas plumas livres pode
projetar-se do alto do bastão" ( 1963, III, pág. 275 - tradução minha) .
Fala a favor desta suposição a própria viagem empreendida por Alexandre
Rodrigues Ferreira rio Madeira acima. Falta ao desenho, entretanto, a
principal característica apontada para os Mundurukú: a tatuagem, tão
nitidamente registrada por outros viajantes, como Florence e Martius, por
exemplo (Figs. 63 e 64) . A curiosa cobertura de cabeça do retratado
poderia corresponder a uma coifa de plumas, como as usav:am os ~un
durukú, mas a peça realmente mais se parece com uma boina de pelo
de animal assentada sobre os cabelos escorridos do índio. Numa prancha
publicada em Fontes c12> consta, entre outros tipos de adornos de cabeça,
uma tal boina, infelizmente, porém, sem qualquer indicação de proveniência. O corte de cabelos do índio representado na Fig. 5, de um
original a nankim, leva também a pensar que se trata de um Mundurukú.
A Fig. 6 talvez represente um índio Gamela, denominação provocada pelo uso de discos labiais pelos homens da tribo. As informações
sobre os Gamelas são fragmentárias. Nimuendajú (1937) compilou as
notícias existentes: Pereira do Lago ( 1820) situa os Gamelas no baixo
Pindaré. Pereira de Alencastro afirma que viviam originalmente nas margens do Parnaiba no Piauí, tendo migrado para o Maranhão e terras
desabitadas do Pará depois do levante gera] dos índios no norte do Piauí
em 1713. De 1747 em diante há referências a Gamelas no rio M.earim.
Em 1751, os jesuítas foram incumbidos da conversão da tribo e data
desta época a Relação da Missão dos Gamellas com a primeira - e
talvez única· - representação gráfica de um índio gamela. Infelizmente,
esta estampa é tão pouco clara que não há possibilidades de confrontá-la
com a gravura alexandrina. Em 1796 haveria Gamelas no baixo Pindaré,
em território guajajara. O ponto mais setentrional que atingiram, segundo
Nimuendajú, foram as margens setentrionais do rio Capivari. O roteiro
de viagem de Rodrigues Ferreira não fornece qualquer indicação de que
se tenha aproximado dessas regiões, como se pode verificar na cópia
que incluí como apêndice 1 no fim deste trabalho, por ser inédito no
Brasil. f:. possível, porém, que os membros da expedição tenham visto
e desenhado algum representante isolado da tribo gamela em Belém ou
qualquer vilarejo por onde passaram.
Os itens 14 e 15 do índice do Museu Nacional referem-se a aquarelas e sua identificação não causa maiores problemas. Não foram reproduzidos aqui em fotografias, nem discutidos no texto, por não interessarem ao assunto em pauta.
(12}

Fontes, 1966, prancha "Cocares ".
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Uma terceira e última estampa a nankim será discutida mais a~iante,
juntamente com uma aquarela múra elaborada por Codina. Ela não fi·
gura no índice.
A maioria das aquarelas de Freire e Codina estão especificamente
ligadas a uma Memória alexandrina.
A Memória sobre os Gentios Cambebas que habitão as margens e
ilhas da parte superior do Rio Solimões, datada de 7 de setembro de
1787 em Barcelos, foi publicada, com algumas modificações, na Revista
Nacional de Educação C13l. O original encontra-se na Biblioteca Nacional e, segundo o Catálogo (t4l, dele ainda existem duas cópias na mesma
Instituição. A Memória cita as referências existentes sobre os Cambebas
(Omágua), seguindo-se as observações de Rodrigues Ferreira acerca de
um dess~s índios, com quem teve contato direto. A Memória refere-se
a uma "Taboa Va." que representa um desses índios. O acervo de desenhos da expedição contém, entretanto, dois desenhos de índios Omágua,
ou seja, um busto, a nankim (Fig. 7) e um de corpo inteiro (Fig. 8),
este elaborado em aquarela, embora o texto indiretamente mencione os
dois desenhos, que, na opinião de Carlos França, são de autoria de Freire.
O trecho relativo ao índio de corpo inteiro constitui exemplo da precisão
descritiva de Alexandre Rodrigues Ferreira e neste sentido merece ser
citado: "He a referida palheta que também fez o mesmo índio para se
fazer ver, tanto a forma della, como o uso que tem para a expedição da
frecha. Tem o comprimento já dito de dous palmos e meio: na parte
superior (a) está o dente ou prego que serve de apôio em que descança
a extremidade da frecha; com os dous dedos, annular e minimo, fica
segura na mão direita a parte inferior da palheta no alveolo: (b) se estriba a cabeça do dedo index; os outros dous dedos, pollegar e maior, segurão e dirigem a frecha: é impell~da ella pelo arremeço do braço, vô_a
a ferir o objecto a que se dirige"~
Além de ilustrar o uso do propulsor, a estampa também mostra as
flechas empregadas para esse fim, desprovidas de asas e construídas com
ponta de madeira e haste de taquarinha. Ainda evidencia o uso de clavas
entre os Omágua, cuja forma, entretanto, não corresponde aos "round-headed clubs" atribuídos a esses índios por Métraux ( 19 6_3, pág. 697) .
Ao mandar desenhar o cambeba Dionísio da Cruz, Rodrigues Ferreira
não observou a vestimenta com que o índio se apresenta na estampa.
Registrou, porém, esse fato ao escrever: "Todo elle vae pintado no natural sem outra alguma differença, mais do que a do vestido, o qual elle
mesmo explicou que era da forma em que vae copiado e tanto nisto, como
em tudo mais que disse eu não fiz mais do que fielmente escrever e ordenar a sua informação" (1933a, pág. 71). E reproduziu o que lhe disse
o índio a respeito do traje no desenho e na Memória: "São uma camisa
e sirolas de tapoerana ou panno de fio de algodão, matizado a seu gosto.
He verdade, diz o dito índio, que os mais antigos Cambebas não uzavam
(13) Sob o titulo "A propósito de uma estampa representando um índio Cambeba" (Ferreira. 1933/a).
(14) Biblioteca Nacional, 1952, pág. 32.
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de camisas, assim como é verdade que as primeiras que depois se uzarão
não tinham mangas c151; porém já no tempo em que elle nasceo no mato,
entre os Cambebas seus parentes todos elles uzavão de camisas com mangas com a differença somente de não serem cozidas e ajuntadas no hombro
como as JY)ssas" (1933a, pág. 72). E em relação ao número de Omágua
ainda existentes em 1787, diz Rodrigues Ferreira, baseado no mesmo informante: "De sorte que as doenças por huma parte, as suas guerras com
os Tocunas por outra e finalmente as viagens para o mato, para o Pará,
para Mato-Grosso e para outros rios os tinhão acabado, e reduzidos a
bem poucos que restão, porque aos antígos Cambebas de cabeça chata
restarião com elle dezoito, até vinte; e dos filhos daquelles, já hoje sem
a cabeça chata não excederião muito a soma total de cem" (1933a, pág.
72). Dada a preGariedade dos dados relativos aos Qmágua a partir da
expulsão dos jesuítas em 1767, Alexan~e Rodrigues Ferreira constitui-se
como fonte de informações injustamente negligenciada.
O retrato do Cambeba (Fig. 7) apresenta "o modelo que o mesmo
índio fez na minha presença para me fazer comprehender o mechanismo
e a figura que tinhão as talas com que comprimião as cabeças. Não erão
logo duas taboas como se tem escripto que _erão C16l; mas sim as ditas
talas, as quaes ou erão feitas das costumeiras das frechas ou das cannas.
Entre as talas e a cabeça, diz elle, que para não se magoarem as creanças, se interpunha uma almofadinha . . . Havia testa da altura de um
palmo; deixarão-se de semelhante costume, depois de instruídos e civilizados nas nossas povoações" (1933a, pág. 71).
Considerando que o informante cambeba de Rodrigues Ferreira começara a viver entre os regionais em 1765, suas observações assumem
valor histórico à medida em que se fi;xam no tempo o declínio da tribo
e sua descaracterização cultural.
Sobre os Jurupixuna, Alexandre Rodrigues Ferreira deixou duas Memórias. A Memória sôbre as máscaras e farças e a estampa correspondente (Fig. 22), feita por Codina, que, dentro de outro contexto, serão
discutidas no capítulo II deste trabalho. A outra, Memória sobre os gentios yurupixunas, os quaes se distinguem dos outros em serem mascarados,
faz-se acompanhar de uma aquarela com oito cabeças de índios (Fig. 9) .
Há ainda duas outras estampas a nankim (Figs. 1O e 11) que, de acordo
com a descrição da tatuagem tribal, devem também representar esses
aborígenes. Talvez provenham da pena de outro desenhista, pois os rostos são mais redondos do que os da aquarela original. Um cotejo entre
esta e as duas estampas a nankim permite concluir tratar-se de cópias de
duas das oito cabeças figuradas na aquarela. Ao contrário desta, entretanto, as pranchas a nankim incluem a representação de alguns elementos
(15) Cf. Métraux, 1963, pág. 694: ·os homens Omagua e Cocama originalmente_ usavam u~a longa
túnica sem mangas tecida de algodão ... • e "Hoje vestem-se como a pôpulaçao mestiça - tra·
dução minha. Não se menciona a forma Intermediária das mangas não costuradas no ombro.
(16) Referência aos relatórios de Bernardo Pereira de Berrado e de Joachim de Mello e Povoas
em que são mencionadas tábuas qu comprimiam as cabeças das crianças.
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culturais, além da tatuagem: uma atesta o uso de lanças-chocalho por
esta horda jurí, informação que não se encontra nas demais fontes, e o
instrumento é figurado de modo a se ver a conformação de suas duas
extremidades. Segundo Koch-Grünberg (1967, 1, pág. 345), as lanças-chocalho originaram-se entre os Desâna que, ao tempo de sua viagem,
ainda mantinham o monopólio de sua fabricação e distribuição entre as
tribos vizinhas. A segunda estampa (Fig. 11) atesta a presença do
complexo da zarabatana entre estes índios, confirmada por Martins,
Koch-Grünberg e outros autores. A aquarela (Fig. 9) ilustra diversas
formas ou fases do processo de aplicação da tatuagem. Alexandre Rodrigues Ferreira descreve-as da seguinte maneira: "Picão a cara com os
espinhos da palmeira pupunha, e com as cinzas das suas folhas pulverizão
as picaduras, arreigando-se-lhe~ de tal :modo a tinta, que já mais se lhe
extingue a mascara, com que fic~o. Muito trabalho, e dor lhes custa este
ornato, porque não raras vezes lhes .sobrevem as erisipellas, de que alguns chegão a morrer. A dor hé maior, ou menor segundo a obra do.
enfeite: Ao que representa a figura n. 1 só dos cantos da boca até ao
ângulo inferior da orelha corre em ambas as faces huma linha delicada.
A cabeça n. 2 mostra duas: a do n. 3 apresenta somente os lábios como
orlados da dita cor. Os n. 4, 5, 6 mostrão como à proporção do crescimento da idade, se lhe augmenta igualmente a mascara, porque tem o
cuidado de a acrescentar. Os adultos trazem toda a face mascarada, com
a differença porém de que huns se contentão de fazerem aos Lados da
face o chadrez, em que acaba a mascara da cabeça n. 7 ; outros o fazem
tambem na testa, e no espaço .que medeia entre as sobrancelhas, como
representa a cabeça n. 8. E não contentes com isso, trazem outros o
beiço inferior furado, e no furo introduzida huma marca de coquilho" c171.
De acordo com Martins (1867, pág. 475) , Jurupixúna. seria a designação coletiva daqueles índios da área que tatuavam o rosto com malhas
pretas1 sendo Jurí apenas uma -forma abreviada. Martins considerava a
tatuagem dos Jurupixúna não só um sinal distintivo, como também marca
de identidade tribal, pois, segundo ele, as hordas, se bem que usando
dialetos diferentes e traçando origens diversas, viviam pacificamente entre
si (idem, pág. 502). Ainda segundo o naturalista bávaro, a malha tatuada começaria embaixo dos lábios, terminando ém linha horizontal
abaixo dos olhos, descrição com a qual, entretanto, não concorda a figura de Jurí incluída no Atlas, e descrita nos seguintes termos: "Filho
do cacique da nação Juri e de fato da tribu dos Juris-Comás no Rio Puréos, afluente do J apurá, que nós fizemos soltar da prisão de Miranhas
e levámos conosco a Munich. Ele tinha pela razão de sua avançada
idade grande parte do rosto tatuado" (Spix e Martius, 1938, 1, pág. 388).
Observa-se a discrepância, freqüente, aliás, na obra de Spix e Martius,
como se verá no capítulo N deste trabalho, entre texto e estampa que,
neste caso se refere à ~dade do figurado e à extensão da tatuagem. Se(17) Da "Memória sobre os gentios yurupixunas...•
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gundo Martius, conforme diferenças de idade e família, a malha teria
extensão diversa: alguns tatuavam dois traços inclinados ou quatro pontos sobre o lábio superior, ou então cobriam inte~ramente esta parte do
rosto, enquanto uma subdivisão da tribo, os Jurí-Taboca, usavam no
lábio inferior perfurado um labrete circular de madeira ( 1867, pág. 503).
O Jurí-Taboca retratado no Atlas não ostenta tatuagem e o texto de
Martius reconhece como marca tribal apenas o labrete. Alexandre · Rodrigues Ferreira, na passagem já citada, atribui tatuagem e labrete aos
J urí-Taboca. Koch-Grünberg, sem ter visto os Jurupixúna, atribui a malha apenas a eles, considerando-os subtribo dos Jurí (1967, II, pág. 315).
Em relação às duas memórias sobre os Jurupixúna, ~urge um problema, ou seja, a localização geográfica daquele grupo. A Memória sobre os
gentios Yurupixunas., datada de 20 de fevereiro de 1787,, afirma viverem
esses índios no rio Puré, afluente direito do J apurá, área apontada pelas
demais fontes como habitada por Jurí e Passé, além de outras tribos
Aruak. Koch-Grünberg aponta-os nas cabeceiras daquele rio, e Métraux
entre o lçá e o Japurá, afirmando ainda, baseado em Wallace ( 1853,
pág. 510), que na primeira metade do século XIX um grande número
deles migrou para o rio Negro, onde se tornaram sedentários e parcialmente civilizados ( 1963, pág. 708) . Métraux não indica para que trecho
do rio- Negro se deu essa migração. Na Memória sobre as mascaras e
farças, redigida em Barcelos em agosto de 1787, Alexandre Rodrigues
Ferreira escreve que presenciou "hum destes Bailes, por occasião de me
achar pello Mez de Dezembro do Anno de 1785 na Povoação das Caldas,
situada na màrgem oriental da foz do Rio dos Cauabariz". As tribos aruak
situadas entre os rios Içá e Japurá (Passé, Juri, Uainumá, Manao), com
exceção dos Kayuixâna, conheceram todas um movimento migratório em
direção ao rio Negro e, pelas informações existentes, pelo menos os Manao mantinham uma via regulat de comércio e trocas entre os dois rios,
Japurá e Negro,, ao longo de seus respectivos afluentes Marahy e J~
baxy. A migração dos Jurí da primeira metade do século XIX, mencionada por Wallace e Métraux, deve ter sido o último de u~a série d.e
movimentos em direção ao rio Negro, pois, já em 1785, no no Cauabon,
afluente da margem esquerda do rio Negro, Alexandre Rodrigues Ferreira presenciou uma cerimônia de máscaras, a qual implica certamente
na existência de um grupo mais numeroso e não apenas de uma ou outra
famílias dispersas.
Por menos sistemáticas que sejam as informações etnográficas de
Rodrigues Ferreira, elas f omecem dados, até agora pouco aproveitados,
para uma ép,.oca intermediária entre os relatos dos jesuítas, estancados
com a expulsão da Ordem, e os de naturalistas estrangeiros da primeira
metade do século XIX. E os registros sobre os Jurupixúna comprovam,
sem dúvida, esta afirmação, como se verificou acima.
Dentro da mesma área geográfica, Alexandre Rpdrigues Ferreira
registrou ainda, com textos e estampas, informações concernentes aos
-
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Mirânia ou Bora, tríbo Ultoto de filiação tupi. São duas as estampas,
uma aquare1a (Fig.. 12) de. autoria de Codina, e um desenlio de meio
corpo a nankim (Fig. 13) que reproduz as características da aquarela,
acresc,e ntando ao índio apenas um colar com ·p endente de quartzo, acréscimo curioso, pois a literatura não aponta este adorno para os Mirânia.
Por ser curto e conter certos dados que, salvo engano, não foram registrados para as Mirânia - p€lis, segundo Steward (19,6 3, 111, pág. 750),
eram muito pouco conhecidas até o fim do século XIX - incluo o texto
de Rodrigues Ferreira relativo à estampa:
''A Taboa 1 representa a figura Cie hum Gentio dÇt Nação Miranha: Huma das mais populosas~ que habitão na margem Septentrional do
Rio dos Solimões entre os dous Riios do yupurá e do Içá.
Distinguell).-se dos outros Gentios em serem claros; em tetem ambas
as ventas furadas; e em trazenem introduzidas nos furos, pela occasião da
guerra principalmente, quando querem incutir maior terror, pennas da
cauda de Arara; as quais ficando. em huma posição declinada representão
humas bigodeiras.
A todos os outros Gentios faz guerra, e aprisiona, assim como de
todos elles he perseguido, . e. aprisionado pa11a ôs s.e ryir como escravo..
Taes são os Tabocas, Mauás, Quraçis, y.umas~ Passés, Curetps, Mucunâas,
Amaniuáras, e os mais, que habitão nos confluentes de ambos aquelles
rios.. O seu principal Imperio, a onde não entrão os outros Gentios, he
no Rio Cárneni, que dez_agoa na margem o.c,eidental do Y" upurá, alguns
dias acima da Cachoeira do Cupady.
Hum costume he nolavel neste Gentio. Que como habi.ta hwna paragem muito faminta_de peixQ, ve-se obrigado a decer abaixo da sob:rretlita
Cachoeira pata fazer, pela vazante do Rio as suas provisoens de peixe
·s eco; fazendo-as porem pela maneira seguinte: Cerno elles. não tem Sal,
que chegue, para as grandes salgas, / porque 0 pouco que terão pela combustão das plantas~ álem de não ser da natureza do Sal marino, apenas
chega para temperaren;i o comer / estendeip o pei'.x,e inteiro, como o pescão, eni huma grelha de pau ao fumo, pata se lhe dissipar a huµúdade:
Dissipada ella, o eseamãG>, o extlrpão; e cortadas as cabeças a huns poucos, os vãn unindo em huma figura cilindrica, b, b, cingindo os por fora
com a casca dos talos da paceva Sororoea: De maneira que ha cilindro
destes, que peza boa 3 arrobas, e outras tantas carregão as Mulheres.

cordéis de fibrá$, cujo som imita com b~stante propriedade
das cascavéis'' (Moraês Filho, 1882, pág~ 77).

0
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. . Màrtius, que passou várias semanas entre estes índios no Porto dos
Miranhas, legou sobre eles um depoimento . bastante diferente, 0 que faz
supor que ele e Rodrigues Ferreira mantiveram contato com hordas diversas. Esta suposiç:ão é reforçada pela constatação Cle Koch-Grünberg
(1'91 O, pág. 896) de que Mirânia constitui uma âenomin,ação coletiva
abrangendo uma série de tribos, lingüisticamente muito diferentes, em
geral hastis umas às outras, as quais habitavam a margem direita do rio
Japurá. Martius descreve os seus Mirânia como tribo de índios robustas~
bem proporcionados é de tez escura (Spix e Martius, 1938, III,. pág. 34.0;
Martins, 1867, pág. 536); e um dos retratos mirâriia reRresenta esta farte
pigmentação.. .Outra prancha do A tias, entretanto, retrata a jovem mirânia
que o naturalista levou para a Europa, distinguindo-a com uma pele clara. O ar de doçura e melancolia emprestado ao desenho coaduna-se C'om
a impressão favorável de Martius a respeito das mulheres mirânia. Este
retrato cencorda c.om a rentesentaçãe de Alexandre Rodrigues Ferreira
quanto aos orifício>s nas asas do nariz; Martins, porém, viu índios qsando
cilindros de madeira e conchas nos furos, sublihhando a que excesso§ o
hábitó levava alguns destes índios: ~'ES;te llistinti~o desfigura o rosto mais.
do que qualquer outro que tenho visto, quando a dilatação das v,entas é
tão e,:xc:essiva, que desnuda a c.artilagem do nariz. Em tal hediondo excesso de deformidade,, precisam ser escorad.as ~s narinas, é, p0f isso, são
forradas Pº! dentro com lascas de folha de pálmeira" {Spix e Martins,
1938, m, ·pág. 340). A prancha do Atlas correspontle à descrição.
Outro indicio de que os dois natut:alistas se referiam a hordas diferentes de Mtrânia encontra-se no fato de Martíus não mencionar a técnica
de preparQ do p:eixe - pro:vavehrtente usada apenas para transportar o
produto do lugar da pescaria para a aldeia - apesar de ter presenciaí:IG
muitas vezes a preparação dos alimentos no Port© clos MiJ:anhas. Além
disso, registrou a pr:esen.~a de peças de vestuário - camisas de entrecasca
·e faíx:as lombares - diferentes daquela representada n0 desenhe do vjajante baiano.

Ape;Sar da nítida correspondência entre texto descritivo e estampa,
apesar da localização geográfica precisa que Rodrigues F .erreii;a indica
para esses Mirânia, ainda assim 0 desenho de Codina foi mal interpretado. Na Revista da Exposição Anthropologioa Brazilefra de 1882, o
Mirânia se transformou n·u m mítico índio Uaupê e ''em uma da& mãos
do índio vê-S:e um maracá, feito de folíolos de palmeira, ligados com

Mais de um século depois da Viagem Philosophica, ~och..:Grünberg
viu representantes de duas hordas mirânia como escravo$ no baixo Apaporis ( 191 O, pág. 900). Descreveu-os, nas mesmos termos de Martius,
recônhecendo embo,ta a existência de tipos diversos entre eles. Essas
diferenças ele tentou explicar com base na ele:vada mobilidade de um
gnipo agressivo que, dfldo a incursões em território inimigo e à inclusão
na tribg de prisioneiros de guerra, especialmente mulheres e crianças, le...
vou a desenvolver-se a diversidade étnica e cultural, mantendo-se, não
obstante, a unidade lingüistica. seja como for, Alexandre Rodrigµes Ferreira, ao registrar em palavr~s e cores um Mirânia que não coincide com
os Mirânia de Màrtius e os mais recentes de Koch-G:rünberg, consubstanciou, em pleno século X:VIII, as con~lusões des.t~ sobre as êaracte.rístieas
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No Yestir, e nos mais costumes, são semelhantes aos outros. As· suas
armas são Arcos, e frechas, e alguns usão da .Zaravatana cc. Barceilos,
4 de junho de 1788. Alexandre Rodrigues Ferreira.''

daquele grupo indígena, sem que o alemão tivesse sequer ouvido falar
no brasileiro.
Existem pouquíssímas infonnações sobre o grupo tukano dos Kueretú, habitantes da bacia do Japurá. Goldman (1963, III, pág. 765)
aponta-lhes o habitat no rio Carifaia, tributário do Miriti-paraná, e na
margem do rio Japurá, e·í n frente à foz do Apaporis; Koch-Grijnberg
( 1967, li, pág. 306) situa-os na mesma área. Tendo trabalhado eom um
informante kueretú, louva a fina cerâmica do grupo, mencionando ainda
que no século XVIII grande número deles foi aldeado no baixo eurso do
rio Negro. Encontrou o índio em La Libertad no baixo curso do Apaporis. Martius desenhou um Kueretú em São João do Príncipe, com
longos cabelos e sem distintivos tq bais ~~teriores, Estribando-se em
W~llace (Martins~. 186.7, pág. 478; Wallace, 1853, pág. 509), menciona
o uso esporádico de conchas ou pedaços de resina no lábio iiiferior, fios
de algodão em tom0 das ancas de mulheres solteiras,, choças cônicas de
palha com um tipo de chaminé p'ara a saída da fumaça, ausêneia de pajés,
prática da monogamia, subsistência baseada nos produtos da. pesca e de
uma precária lavoara. Essas as infonnações existentes.
A contribuição de Afe~andre Redrigues Ferreira pata a etnografia
dos Kueretú .consiste em desenhos de Cadina e Freire. O prhneir0 desenhou uín indivíduo dessa tribo e Freire elaborou o prospecto e a planta
baixa de uma das malocas de uma aldeia kueretú.
A seguinte pequena 'explica~ão acompanha a aquarela e:xtremamente
nítida e precisa daquela habita~,ão, que se encontf'a reproduzida na Fig.
14-: "'Prospecto de liua das vinte e duas Malocas de q:ue se censtava a Aldeia do Oentlo Curutus, situados· na margem oriental do Rio Apapuris,
acima da 4á. Cachoeira do mesmo Rio, e na distancia de 6 dias de viagem acima da sua foz"'. A planta da ' maloc,a, não reproduzida fotogr.aficamente neste trabalho, traz os seguintes dizeres: "Oada Maioca de per
si he hua pequena povoação. A linha de aircunferenoia exterior (a) he
a que constitue. a parede mestra de, cada hua, por .que he a unie:a que
he entijuc;ida para a resguaràar das injurias d0 tempo. A segunda · linha (b) _d~termina em roda o espaço que o:ccupão . as repartjçõ~s- interiores, em que _habita separadamente cada cazal. Divide-se cada reparfição pel~s duas linhas ( r) as qaaes não são mais que huns meros
resguardos de esteira de taboca aberta ao fogo e batida para servir de
repartimento a cada hum dos camarotes deste amphiteatro, e nenhum
delles tem mais capacidade do que a d~ 1ô até 12 palmos, que he quanto
basta para cada cazal annar a sua rede, ficando-lhe a porta para dentro.
A praça do centre {e} he commum a todõs para os differentes trabalhos
de ralar a mandioca, amassar e eozer os beijus, para as suas dansas .... o
que tudo fazem gozando da muita luz, que entra pelas aberturas superiores do 011tão (o) comq se vê na Tab. anteeedente.. Os que parecem festões pendentes de cada hua das aberturas d.o referido outão, mareados
com a lettra f, são huns iiczagues tecidos de folha de Pindoba, ou de
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palmeira AnaJá, prezos a parte superiot da abertura por hum fio, e sustentados perpendieularmente, pelo pezo que lhe fez o can;1ço ,da palmeira
Tucumã. Com a impressão do vente tracendo-se, e d~stroc.eÍldo-se 0 fio
que prende o ziczague, imita por aonse,guinte os torcicalos das cobras
qW\ndo se movem, 0 que observado pelos morcegos, e pelas. aves que
temem as cobras, affugenta huns e outros, e os retira de entrare~ pelas
,aberturas do outão a inquietar os que ~stão denfro da Maloca" ~ Descriçã0 que,, feita em fins do século XVIil, constitui exemplo pê;lra similares em muita monografia modeina!
. A falta de dados sobre esse grupo tribal toma duvidosa a possibilidade de ide.ntificar o des.enho de um Kueretú feito por Codina e que
consta do índice de desenhos da Viagem Philosophica existente no Museu Na.cional do Rio de Janeiro c1s) A páginª 28 já express~i os motivos que me levam a cret referir-se a esse Kueretú a praneha teproduzida
na Fig. 15.
No começo do século XX, Kech-Grünberg descrevia ô gruno karib
dos Umáua do rio Macaia, ao sul do Caiarí, da seguinte maneira: "O
traje dos homens consiste numa longa faixa de entrecasça rígj:da, cuja
largura atinge até 35 cm., firmemente enrolada em. vóJta. do troaeQ, .Gomo
uma espécie de cinto, ou melhor~ cinta abdominal, chamada hóno. 'fiFas
mais macias de entrecasca cobrem esta: fa°"a rija que. termina rente às
axilas. As tiras ostentam geralmente figuras e ornamentos característieos
pintados COI!! resina v~rmelha e são atadas s,0bre o peito. . . Os homens
cortam os cab'elps circularmente em to,rno da c~beç~ . . . H~unens e mulheres perfuram os lóbulos e o septo nasaJ., usando taquarinfia:s no orifício e,, durante as festas, ossos de pássaros. ertfe'itados ele plµ-mas'' ( 196"7,
II, págs.. 114-115 - tradução minha). Observe,..s.e que nesta .descriçã<J,
Koch...Griinberg não se reiere à tanga de fibras de entreeasea que pende
da extremidade iriferior da cinta,, como bem mostra a fotografia de três
Umáua à pág1na 114 de seu livro.
·
Martius não chegou a v.er representantes, do grupo Umáua quando
de suq viagetJ;l Japurá acima, e suas informações sobre eles são de segunda
mão;~ menciona, enlretanto,,. uma "cinta feita. de fibras de turiri" CSpix e
Martius, 1938, III, pág. 350)_, que vàleu à estes índi!JS a àlcunha de
espartilhadas entre os regionais. Ainda de acordo cem o natu~alista bávaro, desde a mais tenra idade os meninos usariam a cinta, visando a
esbelteza do abdomen. Ao contrário de Koch-Grünberg, Mai:tius ainda
chegou a ver "a tanga de um umáu.a, muito mais artística dQ que a de
qualquer outra tribo selvagem do Brasil, teciêla de algodão oolorido e
fios de palmeira, e, mais pesada, por causa da quantidàde de missangas" (Spix e Martius, 1938, Ili, pág. 349, nota de rodapé 37).
Os dados reunides por Goldmaa no Hnndbook of South Amerwan
Indian$ que, af~nal, compila todas as informações sobre índios sul-ame(18)

Cf, página 26 deste trabalho.
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ricanos e assim assume o caráter ..de obra .de referência, . são tirados d~s
dois autores acima citados e, alem de cifras demográficas, nada mrus
apresentam sobre os grupos karib da área. do Caquet~-Uaupés. A Memória abaixo transcrita, de Alexandre Rodngues Ferrerra, e a aquarela de
Jo~é Joaquim Freire (Fig. 16) lançam um pouco mais de luz sobre .ºs
quase desconhecidos Umáua. Em confronto com os dados de Martins
e Koch-Grünberg talvez permitam algumas inferências de valor histórico~
"Memória sobre a figura que tem os Gentios Mauhas, habitadores
do Rio Cumiary, e seus confluentes, segundo a fez desenhar, e remetteo
o desenho della para o Real Gabinete de Historia Natural o Dr. Naturalista Alexandre Roiz Ferreira.
A Taboa V. representa a Figura de hum dos Gentios Mauhás~ que
habitão nas margens do Rio Cumiary, o qual dezagoa na margem onental
do Rio Yupurá. Habitão não só no referido Cumiary, mas tambem em
todos os seus confluentes, principalmente nos dous que se chamão Cunharé e Messai. Desta qualidade de gentio não havia no Estado hum tão
individual conhecimento, como o que delle se adquirio, depois, que pelo
dito Rio subirão as Partidas Portuguesas e Hespanholas, empregadas na
actual Diligencia da Demarcação de Limites. Contarão para cima de
cem Malocas, povoadas de similhante Gentio, cuja configuração os distingue muito dos outros. Andão sempre espartilhados ao uzo das Damas
da Europa: para fazerem o espartilho, preparão huma Lamina de Madeira avermelhada, do comprimento de huma até duas varas, em ordem
a darem com ella tres voltas em roda do ventre, como se fosse huma
cinta, adelgaçando a lamina de sorte, que apenas lhe deixão a consistencia, que tem os arcos das bocêtas de faya. Dispoem em roda do ventre,
com immediato contacto sobre a pelle huns grossos ponteiros perpendicularemente arranjad0s, os quaes nesta qualidade de espartilho ficão servindo de barbatanas, e sobre elles cingem a lamina, atando-a por fora
com as fittas que tirão da Palmeira do Tucum pintadas de differentes
cores, e os nós, que lhes dão pela frente do espartilho, formão o transelim, que o ataca. Donde resulta, que ficando por este modo comprimidas
as costellas spurias pella parte superior das cristas dos Ilios, se elevão as
costellas verdadeiras para a parte interna ficando mais gilbosa (?) a
cavidade do Thorax, como sucede aos Corcovados, e as cristas dos Ilios
se elevão em forma de anquinhas e ficão mais vazadas, como se vêm
nos esqueletos das mulheres.
Para cobrirem as partes vergonhozas, usão de huma como tanga,
em que acaba o espartilho, pela parte exterior somente, com a qual ficão
encobertos os testículos, que são os que se deixão ver, quando a posição
do corpo assim o permitte. Quanto ao Penis de nenhum modo se vê,
porque o trazem suspendido pela glande com hum fio de Curauá, de
forma que sempre ande perpendicularmente encostado ao pente e só para
o uso das funçõens naturaes o dazatão: Espartilhado que seja cada hum
dos ditos Gentios, nunca mais tira o espartilho, se não quando elle apo-
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drece, e lhe he precizo fazer outro. Espartilhados se lavão no Rio, remão
nas Canoas, e se exercitão em todo o genero de trabalho.
Os seus enfeites consistem nos massos de contas de Moçambique,
que trazem encruzados ao pescoço, e os comprão aos Hespanhoes, pelas
tres optimas qualidades de cera branca, amarella, e preta, que para o
referido negocio, tirão do mato em grande quantidade. Barcellos, 20
de Fevereiro de 1787. Alexandre Rodrigues Ferreira."
Além de descrever nos menores detalhes os espartilhos umáua, revelando inclusive a existência de barbatanas, Alexandre Rodrigues Ferreira deixa bem claro na Memória, e Freire na aquarela, que o cinturão
começava nas ancas e terminava na altura do esterno. Em outra Memóría C19l, Rodrigues Ferreira diz: "Os Mauás ... andão sempre espartilhados à imitação das Damas da Europa, de sorte que com a chave da
mão, quazi se chega a abarcar toda a sua cintura". O espartilho, a julgar
pela descrição e fotografia de Koch-Grünberg, sofreu modificação pronunciada nos cento e poucos anos que medeiam entre as duas observações, talvez no sentido de uma exacerbação do distintivo tribal. Cumpre
lembrar, à guisa de observação complementar, que os Mirânia, descritos
por Martins como índios igualmente espartilhados (1867, pág. 545), não
figuram na Memória e correspondente estampa de Alexandre Rodrigues
Ferreira c20> (mais antigas) ataviados com o cinturão, característico, segundo Martius·. Este viajante é preciso nas informações sobre o cinturão
entre os Mirânia, embora a estampa correspondente do Atlas não seja
fiel à descrição: "Um distintivo muito generalizado dessa tribu é uma
faixa de entrecasca branca de turiri, que tem quasi a forma de uma funda.
Somente nessa tribu avistei semelhante uso, pois aqui a faixa não faltava
em um só homem adulto. Essa cinta, de duas polegadas de latgura, é
esticada sobre a região lombar, e o outro pedaço de enttecasca, torcido
como corda, passa entre as coxas. Essa corda é atada na frente e sobra
atrás, na região do sacrum, onde é amarrada na cinta e pende solta, de
sorte que isso provavelmente deu motivo à lenda dos índios-de-cauda do
Japurá" (Spix e Martius, 1938, III, pág. 339, nota de rodapé 29).
Em termos de largura, a cinta mirânia registrada por Martius se
aproxima da cinta umáua do desenho de Freire.
Registrada por Rodrigues Ferreira e corroborada por Martius a existência de tangas tecidas com missangas: na época de Koch-Grünber~ elas
já haviam se transformado em franjas de entrecasca pendendo das cintas,
agora com largura bem maior. Também o corte dos c:abelos tradicional
parece ter-se modificado: Rodrigues Ferreira registra na estampa longos
cabelos, Koch-Grünberg fala do corte circular em tomo da cabeça. Lóbulos da orelha parecem não ser ainda perfurados por ocasião da Viagem Philosophica.
As diferenças registradas nas três épocas de observação aqui abor(19)

"Memória sobre os Gentios Uerequenas . . . "
(20) Cf. a "Memória" à página 34 deste trabalho e a Fig. 12.
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dadas, representadas por Rodrigues Ferreira, ~artius e Koch-G~nberg,
podem ser atribuídas ao encontro dos naturabstas com hordas diversas
do mesmo grupo. A grande mobilidade espacial, voluntária ou forçada,
dos grupos tribais do noroeste amazônico, e os conseqüentes contatos
com outras tradições culturais podem explicá-las em numerosos casos.
Em relação aos Umáua, entretanto, as diferenças talvez sejam devidas à
própria ação do tempo. Os cronistas sempre os localizaram na mesma
área: nos campos pedregosos a leste e nordeste do rio Japurá (Martius); nas cabeceiras do Uaupés e no curso superior do Apaporis (Coudreau); nos rios Cuiíari, Mesaí, Macaia e Apaporis (Koch-Grünberg).
Os cinturões umáua parecem indicar esta direção.
O material relativo aos Arekêna, tribo aruak da área do rio Negro,
resume-se nos seguintes dados: Goldman (1963, III, pág. 767) afirma
que viviam originalmente nos rios Içana e Xié, tendo sido re~ovidos por
missionários para Barcelos (Mariuá) em meados do século XIX. A partir de então tiveram poucos contatos com os Aruak do lçana. KocbGrünberg ( 1967, 1, pág. 44) registrou algumas famílias arekêna nas aldeias karútana (Baníwa), onde ainda eram considerados estrangeiros,
embora hôuV'essem adotado a língua dos hospedeiros. Mais adiante (idem,
pág. 5), refere-se aos grandes contingentes arekêna que contribuiram para
o estabelecimento de missões no rio Negro e ao reduzido número de
índios que ainda existiam, quando de sua viagem, no vilarejo de Gusman
Blanco e em outras aldeias do Guínia. Menciona semelhanças Jingüísticas entre Arekêna e Karútana, além de chamar a atenção para o equívoco
de identificá-los com os Arekúna da Guiana Inglesa, devido à semelhança
de denominação. Salvo engano, este é o material relativo aos Arekêna.
A Memória sobre os Gentios Uerequenas de Alexandre Rodrigues
Ferreira, composta em Barcelos a 29 de agosto de 1787 com base em
observações realizadas nos rios lçana e Xié em novembro de 1785, fornece alguns elementos mais que, dada a precariedade das infarmações
existentes, assumem importância. Permite também, através da cuidadosa
descrição das armas e das deformações corporais características dos Arekêna, identificar o índio da estampa (Fig. 18) de José Joaquim Freire.
Citem-se os trechos da Memória que possibilitaram tal identificação:
"Quanto as suas Armas o n~ 1 denota hum de seus dardos, a que
na Iingoa Geral se dá o nome de Murucú. A parte superior delle representa huma roca de fiar, sendo igualmente vazada, e cavada por dentro
como ella, com a differença de ser pontaguda. Introduzem-lhe algum
pequeno seixo, o qual na ação de elles brandirem o dardo, soa como
hum cascavel, e assim elles que incutem maior terror".
"O N. 2 designa outra arma, a que se chama Guidarú. He de madeira dura, e compacta, pintada com óchra, ou com as féculas do Urucu,
ou Carajuru; disposta a pintura em forma de embutido; porem são tam
somente as tintas que enchem alguns lavores, abertos na madeira, mediante
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os dentes das Pacas, das Cutias e de outros animaes, os quais são as
Goivas dos seus Artifices".
"As (deformidades industriaes) do Uerequena consistem em hum
largo furo que fazem entre a cartilagem, e a extremidade inferior de ambas
as orelhas, introduzindo-lhe ao principio pequenos tomos de paus, ou de
frechas, para assim impedirem que cicatrize o primeiro golpe; e pelo tempo
adiante o vão dilatando cada vez mais, à proporção que lhe introduzem
corpos mais volumosos, até chegarem ao ponto de trazerem nellas molhos de palha, de sorte que em alguns daquelles individuos lhes descem
athe aos hombros as extremidades das orelhas".
Koch-Grünberg descreve praticamente nos mesmos termos o "murucu" dos Desâna do rio Tiquié ( 1967, 1, pág. 344), referindo-se, entretanto, a lanças cerimoniais (Zierlanzen), ornadas com mosaicos de plumas
entremeados de tufos de penugem branca. Segundo o mesmo autor, a
lança-chocalho, e o seu complemento, o escudo redondo, embora usados
ao tempo de sua visita apenas em ocasiões cerimoniais, em especial durante as festas de Jurupari, ter-se-iam originado de verdadeiras armas de
guerra, provavelmente entre os Desâna, que, até o seu tempo, ainda detinham o monopólio de sua manufatura e distribuição (1967, 1, pág. 345).
Como arma de guerra, o "murucu" foi visto, descrito e representado por
Alexandre Rodrigues Ferreira, em fins do século XVIII, também entre
um grupo aruak, o que parece valer como confirmação da hipótese de
Koch-Grünberg.
O único etnólogo a utilizar-se do material de Alexandre Rodrigues
Ferreira foi, talvez, Curt Nimuendajú ao escrever o capítulo sobre os
Múra e Pirahá para o Handbook of South American lndians. A pacificação dos Múra, efetuada nos anos de 1784 a 1786 e que encerrou
quase um século de expansão bélica da tribo ao longo dos rios Japurá,
Madeira, Solimões e Amazonas, foi testemunhada por Rodrigues Ferreira, que, a este respeito, deixou duas comunicações: as Notícias da voluntária redução da paz, e amizade da feroz nação do gentio Múra e a
Memória sobre o gentio Múra. As informações contidas na Memória referem-se sobretudo à guerra, divididas em "os motivos para ella; a ferocidade com que a fazem; a perpetuid~de em que a conservão; o modo .de
a fazerem; a conducta com os prisioneiros". O parágrafo abaixo transcnto
fornece algumas observações adicionais:
"Nem todos elles são Muras por nascimento, antes com este nome,
e costumes, andão entre elles disfarçados alguns / que são talvez os
peiores / os quaes tendo sido nascidos, e baptizados nas nossas Povoaçõens, forão em pequenos captivados pelos verdadeiros Muras, que os
educarão a seu modo. De entre todo o Gentio, he este o que menos
se trata, e se alinha, os seus mesmos ornatos são mui grosseiros; as redes
em q dormem, são ~eras fibras das entrecascas das arvores, os seus estabelecimentos são volantes e incertos; a sua vida he de côrso; os homens
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de tomar paricá entre os Múra e os Mawé. Trabalhos mais recentes
como os de R.oth (1924) e Nimuendajú (1963a,b) também não deixa~
dúvidas a este respeito. As próprias Memórias de Rodrigues Ferreira
são claras quando descrevem a inalação individual do paricá para os Múra
e a parceria para os Mawé.
Estas observações reforçam a desconfiança que suscitam as pranchas
a nankim em geral, e a acima discutida em partic~lar. O testemunho
documental não foi, como nas aquarelas, o objetivo desses desenhos
tomando-se necessário usar de grande cautela quando de sua utilizaçã~
neste sentido.

somente usão de humas tangas, ou sayotes de fio torcido das fôlhas da~
Palmeiras, ou simplesmente rasgado; as mulheres andão todas nuas".
Codina foi encarregado de desenhar um dos Múra que se apresentaram em Barcelos em março de 1786, como consta da Memória; e seus
traços em parte desmentem as informações de Rodrigues Ferreira, particularmente as que se referem à indumentária desses índios (Fig. 17).
O desenho, entretanto, fomece alguns detalhes interessantes: o "chapeo
de que uzão; o qual ou he tecido das folhas das Palmeiras, ou de penas
das Aves. Nenhum delles tem copa . . . ", elemento que não se encontra
na literatura sobre os Múra; a tanga ou "sayote" ricamente decorado,
provavelmente de entrecasca, e que muito lembra as tangas de festa usadas entre os Tuyúka do rio Tiquié (Koch-Grünberg, 1967, I, pág. 289);
o arco extremamente longo e o detalhe de sua armação - a extremidade
inferior presa entre os dedos do pé do arqueiro; dois tipos de emplumação
são visíveis; a tangencial das flechas sobressalentes e a emplumação enrolada - "wrapped feathering", sub-tipo da emplumação "flush" da classificação de Métraux ( 1963, V, P.ág. 240). Esta, segundo o citado autor,
é característica dos Múra, enquanto a tangencial não é mencionada na
literatura para este grupo indígena. Parcialmente oculto pelo corpo do
índio, o "cachimbo em que tomão o tabaco do paricá". Segundo Rodrigues Ferreira, "lançado elle (o paricá) em pó dentro da caçolêta do cachimbo, o que se destina a tomalo, com as Sl,las proprias mão applica a
caçolêta a hmna das ventas, enquanto outro assopra o tabaco com força
pelo bocal .. . " Se a Fig. 19 correspondente a uma das prancha$ desenhadas a nankim, representa um Múra - o diadema horizontal e os
adornos labiais parecem indicá-lo, embora estes sejam diferentes dos apresentados na aquarela - haveria duas técnicas entre estes índios para
aspirar o paricá: o "cachimbo" exigindo parceiro, e o dispositivo figurado
na prancha. Tenho dúvidas, entretanto, em relação a estes desenhos a
nankim, dúvidas que serão discutidas na parte final deste capítulo. Quanto
à sobredita prancha, a testeira e os adornos labiais se assemelham aos da
aquarela, mas o aparelho de tomar paricá - prancheta e tubos duplos
- é descrito na Memória sobre os instrumentos de que usa o Gentio para
tomar o tabaco-Paricá, referindo-se Alexandre Rodrigues Ferreira, porém, aos índios Magué, denominação também dada aos Mawé, grupo
tupi do baixo Tapajós. Herndon confirma para estes índios a descrição
de Rodrigues Ferreira, ao escrever: "O índio depois tomou o seu paricá.
Triturou, num almofariz de sapucaia, um pedaço de pasta dura, que é
guardada numa caixa feita de concha; despejou este pó pulverizado sobre
uma prancha apresentada por outro índio, e com um longo pincel de
pelos do tamanduá-bandeira, espalhou-o unifomiemente, sem tocá-los com
os dedos; tomou depois canudos presos um ao outro, feitos dos canhões
das penas do gavião real e, colocando-os sob o nariz, aspirou com uma
forte inalação todo o pó contido na prancha" (Hemdon apud Mõmer,
1959, pág. 141 - tradução minha).
Fontes como Bates e Martins distinguem nitidamente os processos

Karipúna é uma denominação tríbal que surge com certa freqü,ê.ncia
na literatura etnográfica antiga e recente, referindo-se a grupos indígenas
de tradições lingüísticas e culturais diversas. A maior parte desses relatos
diz respeito a tribos pano do alto curso do rio Madeira, seus formadores
e afluentes. Rondon ( 1953) e Malcher ( 1964) registram Karipúna tupi
no Amapá. Para Gillin ( 1963), Karipúna seria uma das muitas tn"bos
ou hordas karib espalhadas em território das três Guianas. A Memória
sobre os gentios Caripunas (1933a) de Alexandre Rodrigues Ferreira,
parece ser a primeira informação existente sobre esses karib e é certamente único o desenho executado por Freire no ano de 1787 (Fig. 20).
Não se sabe ao certo se Rodrigues Ferreira chegou a ver os Karipúna,
como dá a entender o título completo de sua Memória sobre os 6entios
Caripunas, que habitão na margem occidental do Rio Y atupú, o qual dazagoa na margem Oriental do Rio Uatumâa; segundo os fez desenhar, e
remetter para o Real Gabinete de Historia Natural, o Dr. e Naturalista
Alexandre Rodrigues Ferreira. A explicação da prancha parece desmentir
esta suposição, como se pode verificar no trecho abaixo:
"A Taboa I representa hum dos Gentios Caripunas, que o Director
da Villa de Serpa Antonio Vieira Correa da Maya, achou situados· na
margem occidental do rio yatapú, na distancia de quatorze dias de viagem,
acima da sua foz. Em cumprimento da ordem que lhe expedia o Ilmo. e
Exmo. Senhor João Pereira Caldas, na data de trinta e hum de Janeyro
do corrente anno de 1787; encarregando-o de ir elle explorar o Rio do
Uatamâa, que dezagoa na margem Boreal do Grande Rio das Amazonas,
oito Legoas abaixo do primeiro furo de Saracá, por onde se entra para
se ir ter à Villa de Silves; e de se internar pelo dito Uatumâa e pelos seus
confluentes; até as suas Cabeceiras, reconhecendo todas, e cada huma
das suas communicaçoens, principalmente as da sua Margem Occidental,
e averiguando se por alguma dellas se facilitava passagem para a Colania
Hollandeza de Suriname: Entrou e subio por elle em quanto se lhe offereceo a foz do sobredito Yattapú, que dezagoa no Uatumâa, pela sua
·margem oriental, e tendo interinamente deixado este para subir por aquelle,
depois de vencida a decima Cachoeira, deu fé de humas tres Aldeyas.·de
tres diversas Naçõens de Gentios chamados elles Uaiuais, Caripunas, ' e
Trapianas. De tantos que erão, apenas pode surpreender huns dous Ca-
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ripunas porque todos os outros assim que o sentirão, se retirarão para
os centros de matos dezamparando as suas Malocas, e deixando nellas
todos os seus móveis, e utensis domesticos".
o mapa do roteiro das viagens incluído no trabalho de Gloria Marly
D. N. de Carvalho Fontes (1966, pág. 40) não registra os rios Uatumã
e Jatapu como percorridos, reforçando-se ,ª~sim a hipótese de que ~0:1
drigues Ferreira se baseou, tanto na Memoria como no desenho, em 10formações de Antonio Vieira Correia da Maya e nas peças etnográficas
que este, sem dúvida, trouxera das malocas abandonadas.
A notícia seguinte sobre os Karipúna data do mesmo ano de 1787
e encontra-se num relatório de Manoel da Gama Lobo de Almada, que
percorreu a área do Rio Branco. São magros os dados:
"Caripunas habitam a oeste do Repunuri as serras mais orientaes da
cordilheira. Sabe-se de quatro principaes que residem com as suas gentes
em quatro habitações. D'esta nação ninguém tem descido para os nossos
estabelecimentos; mas já em outro tempo, um principal e alguns índios
chegaram até a fortaleza de S. Joaquim. Estes tapuyas são os que tem
mais commercio de escravatura com os hollandezes" ( l 861, pág. 675) .
Rodrigues Ferreira situa os Karipúna por ele descritos e representados graficamente na margem ocidental do Jatapu. E essa localização,
tão próxima ao curso do Amazonas, justifica as dúvidas que levanta a
identificação destes índios com o grupo karib dos Karipúna localizados
por Almada nas serras do rio Rupununi.
A Memória inclui, porém, alguns outros dados:
"Acha-se neste Gentio a novidade de ter a testa rapada, como a
rapão na Europa os que uzão de Cabelleira; e de nos seus Bailes uzar
dos enfeites, e ornamentos, que vão explicados pelos seus numeros. N. 1
- Ornato da Cabeça, em forma de Coroa, sem imperiaes, a qual he
tescida de palhinha pintada de preto, pelo modo que se deixa ver da
Copia, e do original, que remetto no Caixão N. 17 da Septima Remessa
do Rio Negro. N. 2 - He huma Gorra, que ajusta na Cabeça, como
coifa, e continua, sem ser fechada, pelo comprimento do dorso, de quem
a traz; dividindo-se em duas pernas, que acabão com seus martinetes
rematados em bodas de fio de Piteira. A gorra he de algodão, prem os
dous circulos pretos, que tem a coifa, e a pintura que corresponde ao
meio do dorso, são de cabello. Veja-se o original remettido no sobredito
Caixão. N. 3 - He hum Instrumento musico, à imitação das rocas, que
em Portugal se fazem de folha de Flandres, para entretenimento das
crianças. O que chocalha nestas, ou são algumas sementes, que lhes introduzem, ou tambem costumão ser alguns seixinhos do fundo dos Ribeiros. As suas armas são Murucus, Curabys hervados, cuidaras, ·algumas
Braganças, Arcos, e Tacoaras. Os seus utensis herão algumas panellas
das que por aqui se chamão Igassabas; redes para dormirem, a que se
dá o nome de Maqueiras, e são tecidas do fio, em que torcem as folhas
da palmeira Muruty; Cabaças, Cuyas, Balaios, Gurupemas, Tipitis, Aba-44-

nos, e Rallos, e todo o mais trem preciso para fabricarem as farinhas, e
os beijús de Mandioca ... ".
Algumas destas informações coincidem com os dados citados por
Gillin (1963) para os Karib do rio Caroni na Venezuela: a raspagem
da cabeça, coroa de palha trançada, arcos muito longos, coifas, trabàlhos
com borlas, franjas, nós e penas, nudez completa dos homens. Estas
semelhanças justificam o risco de identificar os Karipúna de Alexandre
Rodrigues Ferreira como os representantes mais meridionais do Karib do
rio Caroni.
A gravura intitulada "Gentio Caripuna, das cachoeiras superiores
do rio da Madeira" sob n. 0 4 do índice de desenhos do Museu Nacional
não se refere, evidentemente, aos mencionados Karipúna. Parece tratar-se
do desenho a nankim reproduzido na Fig. 21, embora os distintivos tribais
- plumas nos lóbulos das orelhas e rolete traspassado no septo nasal não sejam elementos muito característicos e seguros para fins de identificação. Opiniões favoráveis a esta suposição já foram citadas anteriormente C21 l.
De um modo geral, as estampas a nankim suscitam dúvidas. A cada
aquarela de Freire ou Codina corresponde uma Memória de Rodrigues
Ferreira e o cuidadoso exame de te~to e estampas permite identificar os
trabalhos dos dois artistas. A identificação dos desenhos a nankim é
mais difícil: algumas inspiram-se nitidamente nas aquarelas (Figs. 7, 8
ou 9, 10 e 1-1), outras apresentam elementos para os quais as aquarelas
não fornecem modelo (Figs. 12 e 13) ou mesmo as contradizem (Figs.
18 e 19), e as estampas que penso reproduzirem um Karajá (Fig. 2) e
uma Gamela (Fig. 6) apenas se apoiam no índice do Museu Nacional
e nos distintivos tribais que os figurados ostentam, sem corrobarção nos
escritos alexandrinos. Enquanto estas dúvidas não forem elucidadas, convém utilizar com discrição as estampas a nankim.
A impressão de apatia e imobilidade que os índios das aquarelas
sugerem, desaparece quando da contemplação de um conjunto de quatro
desenhos de cenas também provenientes da Viagem Philosophica: o
"Prospecto das casas dos indios de Monte Alegre onde fazem cuyas",
aquarela assinada por Freire e datada de 1785; "O fabrico da manteiga
de ovos de tartaruga:", sem título, data ou assinatura; "A pesca das tartarugas", trazendo a inscrição índios "Mura do rio Madeira"; e a cena
intitulada "Passagem do gentio guaycuru". As três últimas principalmente,
traçadas em nankim, conseguem expressar a azáfama e o movimento próprios das atividades que ali se desenrolam. Esta característica difere~cia
as três estampas da aquarela de Freire e possivelmente constitui uma pista
para a constatação definitiva de que os trabalhos a nankim não são de
autoria dos dois desenhadores da Viagem Philosophica. As três cenas
são composições, sem dúvida, inspiradas talvez em esboços isolados e
(21) Cf. página 28 deste trabalho.
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nas informações esparsas pelos textos alexandrinos; apesar disso, e apesar
da ingenuidade com que homens, animais e objetos nelas foram tratados.
ainda assim constituem um bom e alegre documentário.
Alfredo do V alle Cabral forneceu boa descrição do conteúdo destas
gravuras, reproduzida no apêndice 2 do presente trabalho, que faz justiça
à riqueza de detalhes observados e registrados pelos desenhistas.
V alle Cabral observa tratar-se o original do "Prospecto das casas
das indias de Monte Alegre" de uma aquarela, o que dá certa força à
opinião aqui defendida, de que os desenhos a nankim são cópias posteriores e traçadas por outra mão. O "Prospecto" ori&inal vem datado de
J 785, o que, no entanto, não coinciiie com os dados do roteiro de viagem
de Alexandre Rodrigues Ferreira. Nele, o naturalista registra sua estada
em Monte Alegre de 20 de novembro a 9 de dezembro de 1784, tendo
então seguido viagem para o baixo Tapajós e cercanias, sem voltar à
mencionada vila.
O "Prospecto" documenta as atividades artesanais femininas nas vilas de passagem obrigatória para quem navegasse o Baixo Amazonas.
Monte Alegre, a antiga missão jesuítica de Gurupatuba, devia ser, por
ocasião da visita de Rodrigues Ferreira, centro de comércio animado, a
julgar pelo número e variedade de produtos artesanais figurados na estampa: cuias pintadas, renda de bilros e panos tecidos. Numa Memória
sobre a cestaria de índias aldeadas em Barcelos, o naturalista tece algumas considerações sombrias so~re o artesanato, tal como se desenvolvia
naquela vila, e que podem ser estendidas para as atividades representadas
no "Prospecto": "Os Directores, e os Comandantes (das vilas) dentro
em 3, ou 4 annos, não só pretendem desempenhar-se, mas segurar o bolo
para o resto de sua vida. .A título de empregarem as lndias em algum
trabalho lucrativo para ellas, e evitarem a ociosidade, distribuem por ellas,
e principalmente pelas Mestras, diversas encommendas de Pacarás, Taboleiros, Chapeos, etc., não para as pagarem a razão de 1600 e 1200, que
valem, e cujo valor hão de dobrar na Cidade, mas para lhes pagarem
por dia a razão de 40 réis, e isto, não em dinheiro, nem logo que acabar
a obra, mas em panno de algodão, em alguma bretanha avari.ada, e avaluada a seu arbítrio, e quan~o lhe chega da Cidade . .. " (Ferreira, 1933 b,
pág. 74). A Memória sobre as Cuyas que fazem as Indias de Monte
Alegre, e de Santarem (1933 e), A Memória sobre as Salvas de Palhinha
pintadas pelas lndias da Villa de Santarém ( 1933 b) e a "Participação
geral do Rio Negro e seu Território", não publicadas, trazem maior~s
informações sobre as ativi~ades· artesanais de índias dos aldeamentos situados junto ao curso do Amazónas.
.
.
J)as demais cena$, dQ;as se referem a atividades comuns na .área
amazônica: a pesca das tartarugas .e a coleta de seus ovos para a f~b~
cação de manteiga. E as 1duas ~stampas são composições em branço· :e
preto que, dentro de um estilo ingênuo, documentam com fidelidade os
vários passos dos dois processos.
. ,

Apenas a "Pesca das tartarugas" (Fig. 23) tem proveniência indicada: Múra, rio Madeira. Além das atividades ligadas ao seu título, já
descritas por V alle Cabral, a estampa reproduz três elementos que sempre suscitam dúvidas na etnografia múra: a canoa de casca, os remos
e as redes de dormir.
Substituída muito rapidamente pela· canoa de tronco, a canoa de
casca dos Múra é descrita por Nimuendajú como tendo cerca de 6,60
metros de comprimento, 1, 1O metros de largura e 44 centímetros de profundidade, com extremidades amarradas com cipó ( 1963 b, III, pág. 260).
O desenhista responsável pela prancha reproduziu essa amarração em
apenas uma das pontas da canoa, mas o· desenho é bastante claro nos
demais detalhes, e, principalmente, no registro da forma dos remos. Segundo Nimu~ndajú, o tipo original do remo é desconhe.cido.. Ao ·contrário
dos remos de pás lanceoladas e empunhaduras em forma de muleta, figurados na grande embarcação impelida por dez remadores, no segundo
plano da gravura, os dois remos múra são toscos paus de secção tran~
versa retangular, que se afinam em direção à extremidade superior. A
informação é, sem dúvida, valiosa e ilustra bem as possibilidades dos
documentos iconográficos quando devidamente explorados.
A julgar pe~o desenho, as redes múra eram de tipo muito pouco
elaborado, constituindo-se de apenas uma faixa de entrecasca presa nas
extremidades a cordas. Os dados acerca destas redes concordam em
grande parte quanto ao material de que eram feitas, mas enquanto Wallace
afirma constitpirem-se de três faixas de embira, Bates descreve um trançado tosco de faqas de entrecasca da árvore mongúba (apud Nimuendajú,
1963 b, Ili, pág. 259) . Martins, na estampa intitulada "Em visita ao
Múra", representa a rede feita de "uma casca de árvore em forma de
canoa", a que se refere no texto (Spix ,e Martins, 1938, Ili, pág. 182).
Estas informações parecem documentar dois tipos de redes para os Múra,
um, provavelmente empregado por ocasião de acampamentos provisórios,
como este, à beira do rio, para a temporária atividade da pesca das tartarugas; outro, usado nas aldeias permanentes. A armação da rede na
gravura de Alexandre Rodrigues Ferreira acentua seu caráter efêmero:
amarradas a algumas varas fincadas no chão, as redes múra da cena corroboram a simplicidade das peças, registrada por outros viajantes.
Também o "Fabrico da manteiga de ovos de tartaruga" se encontra
no anonimato, tanto da mão que traçou o desenho quanto do grupo indígena a que se refere. O uso generalizado de calções pelos índios, a ausência de mulheres na atividade e a sensação de "produção em série"
que a estampa desperta, fazem pensar que o autor estava mais interessado
em registrar todos os momentos da atividade do que os indivíduos nela
ocupados e que o trabalho era desenvolvido por índios "civilizados", por
assim dizer. Os dois homens dentro da ·canoa, a amassar os ovos com
os pés, sugerem modificações da técnica indígena por influência do colonizador europeu.
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Como a época da caça à tartaruga coincide com a do fabrico da
manteiga, pode-se supor tratar-se dos mesmos Múra registrados na estampa anterior. Fala a favor disto o fato de os dois índios na canoa trajarem
tangas muito semelhantes às dos Múra da "Pesca das tartarugas". Não
tive oportunidade de consultar os manuscritos da Biblioteca Nacional relativos à "Memória sobre as Tartarugas'', à "Memória sobre as Tartarugas
que forão preparadas e remetidas ... " e à "Memória sobre as variedades
de Tartarugas que há no Estado do Grão Pará e do uso que lhes dão",
citadas por Valle Cabral. Possivelmente encontram-se nestes trabalhos
de Rodrigues Ferreira indicação para a identificação dos índios ocupados
nos afazeres das duas pranchas discutidas.
Quanto à cena "Passagem do gentio Guaycuru" (Fig. 24), ela e os
demais desenhos da Viagem Philosophica que se ocupam desses índios
serão examinados no último capítulo deste trabalho.
Em resumo, Alex~Rodrigues Ferreira e seus dois desenhistas
nãQfora~ muito felizes no registro d!Ltipos físicos. Nas aquarelas, que
geralmente reproduzem índios de corpo inteiro, predominam corpos nédios, quase rechonchudos nas formas arredondadas, contrastando com
os rostos magros e tendendo para o comprido. Em vão se procuram
expressões nesses rostos ascéticos e as características somáticas do índio
americano parecem não ter impressionado os desenhistas: não há olhos
mongólicos, não há zigomas salientes, não há nem mesmo sobrancelhas
raspadas. Visto de lado, o nariz é sempre reto e saliente; de frente
apresenta-se com asas largas, terminando à mesma altura dos cantos da
boca. Não se verifica a menor tentativa de empregar para a representação
do físico os mesmos padrões de fidelidade e exatidão observados no registro de peças da cultura material.
O espírito que anima as descrições e coleções etnográficas de Alexandre Rodrigues Ferreira é evidenciado na Memória sobre os gentios
Uerequenas. Veja-se a seguinte passagem:
"Quaesquer que sejam as armas, de que usão os Gentios dessa parte
da América, eu as tenho remettido no intuito de completar algum dia
a Historia da Industria Americana; sendo certo, que para se chegar a
adq~r hum perfeito conhecimento do seu princípio, e progresso, he
preciso mostrar o Americano em todas as diversas situaçoens, em que
a Natureza o tem collocado; seguir os seus passos nos differentes graus
de sociabilidade, por onde elle tem passado; avançar gradualmente desde
a Infancia da sua vida civil, até a madureza, e a declinação do seu estado
social; e observar os esforços assim diferente tempo tem feito as suas
Faculdades activas, em todos os ramos da Industria da Guerra, e na Paz.
O que certamente se não pode emprehender com prudencia, se não em
vista das suas obras. Persuado-me que tenho respondido aos que me
impacientão em perguntarem-me, par.a que ajunto eu, e remetto similhantes armas e galanterias" (1933 d, págs. 65-66).
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De acordo com este espírito, as descrições e representações gráficas
de índios na obra de Alexandre Rodrigues Ferreira são precisas do ponto
de vista etnográfico. As peças de cultura material reproduzidas nas aquarelas primam pela fidelidade aos originais e pela acurácia da execução.
Nelas nada há de vago. Não foram incluídas para fins decorativos. Seu
registro é de ordem documental: tanto é que permitiram identificar, na maioria dos casos, a filiação tribal dos índios representados. Vejam-se
as reproduções de algumas dessas peças, nas quais figuram em especial as
armas usadas por certas tribos da bacia amazônica que, registradas em
fins do século XVIII, permitirão "completar algum dia a história da indústria americana", como o desejou Alexandre Rodrigues Ferreira. Constituem um valioso acréscimo à parca documentação existente sobre numerosas dessas populações tribais. Nisso, mais do que no conteúdo um
tanto anedótico das Memórias, reside a grande contribuição do naturalista baiano à etnografia brasileira.

..

-49-

II -

OS TUKúNA NAS REPRESENTAÇÕES GRAFICAS

A documentação iconográfica sobre os Tukúna do alto Solimões é
bastante rica. Em dezembro de 1785, Alexandre Rodrigues Ferreira presenciara na povoação de Caldas, situada na margem oriental do rio Cauaboris, uma cerimônia dos Jurupixúna, fazendo reproduzir em um de
seus desenhos as máscaras daqueles índios (Fig. 22). No Atlas da Viagem
pelo Brasil encontra-se a gravura intitulada "Préstitos festivos dos Tecunas", com a representaçãÓ de máscaras vistas por Spix (Fig. 2S). Percorrendo as ribanceiras do Amazonas durante onze anos, Henry Walter
Bates assistiu em 1859 a uma dança de máscaras entre os Tukúna nas
proximidades de São Paulo de Olivença, reproduzindo uma de suas cenas
em The Naturalist on the River Amazon, editado em 1863 (Fig. 26).
Paul Marcoy encontrou uma canoa tukúna no rio Atacuari em territóri<.
peruano e na ed~ção de 1866 de seu livro Traveis in South America
from the Pacific Ocean to the Atlantic Ocean figuram três ilustraçõe~
desses índios, posteriormente comentadas por Nimuendajú, enquanto na.
edição de 1869 da Hachette o número se eleva para seis (22). E ainda,
em 1848 Gaetano Osculati desenhou um casal tukúna na província d~
Mainas no Peru (Fig. 29). Também Debret representou mascarados tukúna: o seu préstito é obviamente calcado no do Atlas de Spix e Martius1
embora as demais máscaras ofereçam algum interesse (Fig. 30).
Embora rica, toda essa documentação iconográfica sobre os Tukúna
levanta dúvidas e sugere problemas. Talvez por representaretq aspecto~
fundamentais na vida ritual dos Tukúna, as gravuras de Spix e de Bates
foram as que mereceram maior atenção por parte dos estudiosos posteriores. Nimuendajú submeteu a ilustração de Spix a uma áspera crític~1
mencionando também as representações de Bates e de Marcoy; desconhecia, porém, o desenho de Osculatti e a obra pioneira de Alexandre
Rodrigues Ferreira, como o atestam as seguintes palavras: "Alguns comentários a mais podem ser feitos acerca das três ilustrações da corrida
de máscaras dos Tukúna na literatura com que estou familiarizado, os
relatos de Spix, Marcoy e Bates" '(1952, pág. 84 - tradução minha).
(22) •p1rogue d'indlens ticunas sur la rivlere Atacoarl •, pág. 312; "Type d'indlen ticuna•. pág. 313;
"lndien~ tlcunas", pág. 315;, "La tlagellation, scêne et moeurs tlcunas", pág. 318; "Canse chez les
Tlcunas • pág. 319; "Le chemin ~u diable", pág. 320.

-
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Em publicação sobre as máscaras Tukúna e Jurí-Taboca da c0leção Spix
e Martius, guardada no Museu de Etnologia de Münehen, Otto Urries
(1961) volta ao assunto das gravur.as, chamando a atenção para disparidades e inconsistências entre 0 material etnográfico, os desenhos e o
texto da Viagem pelo Brasil. Zerries procura atenuar a ac.e rba crítica de
Nimuendajú à gravura de Spix, não o con.se~_indo, J?orém, principalmente
em vista das circunstâncias adversas que presidiram a elaboração âaquele
desenho.
A 7 de dezembro àe 1819, partindo de Ega, atual T.efé, Spix ·subira
o Solimões até Tabatinga. A 12 de dezembro, Martius seg\\ira pelo J apurá, reunindo-se ambos na fo~ do Rio Negro em fevereiro de 1820.
Martins visitara os Jurí, Spix os Tukúna, tribos vizinhas e culturalmente
bastante, pr0ximas. Gom a prematura morte de Spix em 1827, Martius
compôs o capítulo ref.e rente à viagem do amigo pelo Solimões acima, a
partir de apontamentos pessoais e ~'segundo informações coligidas, que
ambos os viajantes, depois que par;tiram de Lisboa, enttegaratn ao governo" (Spix e Mattius, 19.38_, Ili, nota ~-e Martius ao capítulo III). ..
Nestas circunstâncias, e relato sobre a viagem pelo Solimões :representa
uma vivência vicária, e a lembrança de cerimônia presenciada por Martins
entre os J uií coloriu a reprodução da .ex:periência de Spix entre os Tukúna.
A inclusão, de três máscaras de procedência jurí nos "Pt:éstitos festiv<?S dos
Tukuna" pai;ece confirmar esta hipátese. Ape'8:af dos esf(.)rços nest~ sentido, não me foi dado encontrar os originais de Spix e Martins, nem
qu,a lquer infonnação sobre seu paradeiro. Destruídos nas vicissitudes das
guerras ou esquecidos no fundo de algum arquivo particular, eles seriam
de grande utilidade para -o eselareeimento das dúvidas e questões que
sempre levantam. Pode-se presumir de antemão que. entre QS originais
e os desenhos impressos: no Atlas se encontrariam diferenças ·significativas
e que 0 "esboço de um préstito desenhado p,elo Dr. Spix" (Sptx e Martius,.
1938, pág. 301), a julgar pela idon~idade incQntestável êlo zoólogo, encarregado de Qbservar todo o reino animal durante a expedição e "tudo
que dizia respeito ao homem, tanto indígenas como imigrados'' ~idem,
pág. 8), certamente não revelaria tantas incon.sistências e uma tão gr~nde
deturpação da realidade como o fez o gravador da prancha do 11..tlas.
Examinarei em seguida a documentação iconotu"áfica relativa aos
Tukúna dos se,guintes pontos de vista: aspecto físico, vestuário e ornamentação, tatuagem e cuidados corporais, máscaras, instrumentos musicais, habitaÇjo e outros aspectos.

Aspecto físico: Barbosa Rodrigues descreveu e Tukúna:

"baixo~

musculoso, mede de hombro a hombro três' vezes a linha facial, enquanto
que a~ mulheres, que guardam em geral a mesma altura, têm a linha do
peito com às mesmas dimensões da do homem, sendo a dos quadris menor
do que a dos hombros" (1882, pág. lSl). As mensurações de Barb:osa
Rodrigues, efetuadas na locaiidade de Tunantis entre 1872-1874 (idem,
pág. 152' em 6 homens e 6 mulheres tukúna, d.e idade varia:q ôa entre 20
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e 40 anos, registram média d,e J,49 m e 1,45 m, resp-ectivamente. Nimuentlajú mencionou estás medidas, "cifras que muito pi:0vavelmente não
são exatas", limitando-se, porém,. a afirmar que os Tukúna "~são de. estatura mediana" ( 1952, pág. l - tracluçãc> minha) . Pa~~ Bates, eles nãe
têm "o porte esbelto, os gestos nobres e a dispos~ção gentil dos Passés"
(1944, II, pág. 383). Martius relata: ·"Esses tecunas são Clescritos como
tribu de índios muito esbeltos. Assim eles apareqe.m no esbo~o de um
préstito desenhado pelo Dr. Spix, e assim encontrei também um da trib~
que em Maripí admiti en·t re os meus remadores. A estranha magrez~
das suas extremidades será acas0 resultado do hábito de: gpamec.e r 6
artelho. abaixo do jGelho, cam uma atadura de polegada de largura?" (~plx
e Mar:uus, 19~8, III, pag. 301).
Embora os dados métricos de BaFbosa Rudrigues não sêjam cQnsiderados precisos, eles entretanto sugerem que a diferença de estatura entre h9mens _e mulheres nãe é tão gr:ande. quanto aquela atestada pela gra....
VU(a de Spix (Fig. 25) . O mesmo indicam as figuras de Bates que, em·
estatura, não diferem muito do grópqó autor, visível no .l ad0 esqueido·
da prancha (Fig. 26). A última citação de Martins patece sugerir ainda
que o desenho original de Spi«: deixava tran·s parecer a estranha magreza
das extremidades e o porte e.s belto dos Tukúna7 caracteres que absolutamente não podem ser verificados na gravura. impressa. Marâus certamente
teria comentad0 a descabida 'difeteaça entre as estaturas de homens e mulheres,, proiiuto, sem dúvida, do canhestro artista que alterou :a realidade
vista por Spix,:. Cabe ainda, teferêp:cia às duas me.ninas que marcham atrás
do primeiro mascarado, segurando as franjas de entreeasca de sua capa.
Spix ou o copiador de seu esboço simplesmente represent0u-as C0mo miniaturas .de mulheres adultas. Nãe corresponde eom o texto1 ainda, a
representação da criança nos braços de uma das mulheres do préstito1 à
q'!al Spix atribuiu Wis dois m~ses de idade (Spix e Martins, 1938, III~
pags. 291), enquantõ a representada tem pelo menos dois anos..
1

Apesar da prepcupagãp de Sp~ e Martins com gs caracteres scrmáticos .das pop~ações indígenas brasileiras, nada se eneontra. de genuíno
nos tipos tukúna representados na prancha: veja-s~, ~r exemJ?lo, o PQFtador da máscara denominada "carràpato'',. ém que os mais elementares
preceitos de proporção antrepométrica são' desprezados pela representação de braços tão longos que quase afioriam os joelhos. Além de representar desproporcionalmente a figura humana, o responsável pela gravura
criou-a segundo padrões .europeus, sem levar em conta que deveFia retratar indivíduos pertencentes a um grupo racial diferente. Na prancha,
além de todos os erros, nota~se ainda a influênczia daquela visão do primitivo tã0 arraigada na Europa .de seu ternPQ, más que Martins abanHonara ao contato com os silvícplas: "Sabe-se que não faltaram pessoas que
consideravam belo o est:ado de tais hemens naturais e, pelo menos em
certas ci.reunstâneias, um estada de inocência paradisíaca; principalmente
Jean Jacques Rous.seau representou entre nós opinião, tão falsa quanto
encantadóra, do primitivo estado de tais selvagens. Também eu che~ei
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à América com impressões preconcebidas semelhantes e vivi durante longo
tempo entre os peles-vermelhas antes de poder libertar-me de certos enganos que nos são instilados na Europa a partir da adolescência (1867;
pág. 4 - tradução minha).
As ilustrações do livro de Marcoy, relativas aos Tukúna, obviamente
foram desenhadas por dois ou mais artífices de tendências estilísticas diferentes. };; curioso notar que estas seis gravuras representam as principais concepções do índio na época; a visão romântica - "Type d'indien
ticuna" - o primitivo bárbaro atarracado e disforme, de movimentos
desgraciosos e um ar de dege~eração moral - "La flagellation", "Le
chemin du diable", "Indiens tikunas" (Fig. 27) e uma tentativa natu-ralista eivada de um tênue romantismo em "Pirogue d'indiens ticunas~'.
Para finalidades de estudos somáticos, as representações em Marcoy não
têm qualquer valor. O "Type d'indien tikuna" lembra a referência de
Martius à esbeltez de tais índios, mas os demais, se calcados em alguma
realidade, apenas desmentem a fantasiosa düerença de estatura entre homens e mulheres da prancha de Spix. Na obra de Marcoy, os Tukúna
gravados por Riou e as cenas de mulheres assinadas Hildibrand sugerem
simplesmente um Rubens "gone native".

Vestuário e ornamentos: "Quando cheguei a Tabatinga, vi diversas
igaras vogando para terra, cheias de índios nus, trazendo guarnições de
pena em tomo dos braços e joelhos, hombreiras e testeiras, e os loml>os.
cobertos com uma delicada faixa de entrecasca" (Spix e Martius, 1938,
III, pág. 291 ) .
"Quase toda a gente mais velha usa braceletes, tornozeleiras e jarreteiras, feitas de presas de tapir ou de madeira. Em suas tabas não
usam nenhuma outra vestimenta, exceto nos dias festivos, quando os en-·
feites de penas ou de capas mascaradas, feitas de casca interna de uma
árvore''. "Alguns da tribu se cobrem nestas ocasiões com as penas de
colorido vivo de papagaios e araras. O chefe usa uma espécie de capuz
feito de penas de tucano, presas em rede de fios de bromélia e com penas
erectas de arara presas no cocoruto. As voltas dos braços são também
ornadas de tufos de penas" (Bates, 1944, II, pág. 384 e 386, respectivamente).
"Aqueles que habitam as florestas andam inteiramente nus, com um
pequeno avental à frente; cingem os braços e as pernas com anéis de
pele de iguana e de outros répteis, e ostentam nos braços dois longos
maços de plumas de garça coloridas ou de araras" ( Osculati, 1850, pág.
213 - tradução minha).
.
Barbosa Rodrigues fala de "grandes colares de dentes de porco,
ligas largas de tecidos de algodão, suspensórios do mesmo tecido, com que
e~cobrem as partes sexuais, e, nos dias de festa, de umas braçadeiras,
feitas de penas de arara, sendo a braçadeira propriamente de pennas miúdas da arara encarnada e o seu enfeite de pennas azues e amarellas da
cauda da arara canindé" para os homens. "Ornam a cabeleira com uma
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grande testeira de pennas de azas da mesma arara, orlada de pennas
miúdas, vermelhas, e rematadas por quatro ou cinco, na frente, das longas da cauda de arara vermelha. . . As mulheres, em dias festivos além
da grande tanga de tecido de algodão ou turuy, que circula os q~adris
trazem ligas e pemeiras de fio de algodão tecido, e nos braços braçadeira~
com grandes rosetas de pennas de arara. Ao pescoço penduram inúmeros
collares feitos de pucá ( Cissus sp.), que envolvendo pendem até nos
seios" (Rodrigues, 1882, pág. 53).
" ... .a maioria deles traz nos braços braçaletes muito curiosos, que
são feitos de um maço de plumas em forma de roda, de uma bela cor
alaranjada e que provém da cauda de uma espécie de acari; eles lhe sobrepõe-m um outro maço de plumas esvoaçantes arrancadas das asas de
sabacu, atrás do qual assomam as longas penas da caudà da arara vermelha. Via-se ao pescoço de alguns um colar duplo de dentes de oQça
ou de macaco" (Castelnau, 1850/51, V, pág. 45 - tradução minha).
A prancha de Spix não toma o menor conhecimento do espetaculoso
tipo de ornamentação descrito por tantas fontes. Apesar das palavras
de Martius relativas aos ornamentos plumários dos Tukúna e apesar de
ter ele visto ''alguns pares dessas ataduras dos pés, feitas com peninhas
de papagaio" (Spix e Martius, 1938, III, pág. 301), que Spix trouxera
da viagem a Tabatinga, as figuras humanas do préstito festivo dos Tu~a
não se distinguem por qualquer desses adornos, nem pelas braçadeiras
tão insistentemente descritas pelos viajantes contemporâneos. Com exceção das máscaras, que serão discutidas mais adiante, quatro dos índios da
g~avura apenas exibem impossíveis "cache-sexe" de tecido branco~ cuja
função, se foi a de não escandalizar o público leitor, pelo menos num
dos dançarinos, o que ostenta a máscara de macaco, foi ignorada. E este
lapso ignora inclusive o tratamento dado aos órgãos genitais que, embora
diferentemente descrito em várias fontes, nunca se limita a deixá-los em
sua posição natural, como o mostra a gravura.
A prancha do livro de Bates reproduz os ornamentos e o vestuário
que as düerentes fontes afirmam existir entre os Tukúna. A precisão dos
dados de Bates, secundados por outros testemunhos da época, permitiram
a Nimuendajú identificar mesmo a figura do homem recostado ao poste
~o interior da maloca com o chefe do grupo. Se bem que Bates estiv~e
s9b a impressão de estar assistindo a um casamento, quando realmente a
cena e sua descrição indicam tratar-se de uma fase das cerimônias de
iniciação feminina, os dados f omecidos são bastante corretos e bem . re•
in:oduzidos, levando Nimuendajú a considerar a gravura a mais represen~_ativa dentre as que conhecia sobre os Tukúna.
Além das braçadeiras de roseta e rêmiges, os ornamentos, quando
aparecem nas pranchas de Marcoy, são demasiado esquemáticos para fornecer uma idéia adequada de tais objetos, o texto suprindo-a de maneira
mais completa. O mesmo ocorre com os -resguardos dos órgãos genitais.
Entretanto, a insistência na reprodução das braçadeiras e dos colares de
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dentes animais, mesmo em gravuras que no mais estão longe de retratar
uma realidade, sugere que estes tipos de ornamento deveriam ser característicos para o grupo.
Tatuagem: Nimuendajú, ao meu ver, esgotou o exame do problema
da tatuagem entre os Tukúna. Sem entrar em maiores detalhes, transcrevo
o respectivo texto com vistas a reunir as informações relativas à iconografia sobre a tribo. "A questão da primitiva tatuagem entre os Tukúna
é difícil de ser satisfatoriamente resolvida; alguns escritores provavelmente
consideraram tatuagem o que na realidade era apenas pintura com suco
de genipapo (Genipa americana), que ainda é amplamente usada hoje".

Padre Monteiro Noronha, o primeiro autor a devotar um pequeno,
capítulo à tribo, diz que eles "têm os mesmos traços que os seus vizinhos,
os Caca-tapiiya: ao lado de ambas as orelhas mas mais estreitos e mais
curtos". Martius menciona "uma ou duas estreitas linhas tatuadas que
passam diagonalmente pelo rosto. Mas esta característica não se encontra
de modo uniforme". Castelnau escreve: "Outros tinham sobre as faces
duas linhas negras transversais", sem indicar se estas linhas eram pintadas
ou tatuadas.
·
Uma das pranchas de Marcoy mostra um homem tukuna com um
traço ou linha dupla em forma de laço que começa próximo à orelha e
termina numa pequena cruz sobre a face com uma extensão até o canto
da boca. Bates escreve: "Tanto homens como mulheres estão tatuados
às vezes com uma voluta em cada face, mas geralmente com fiJeiras de'
traços curtos e retos sobre o rosto". Sua ilustração representa os índios
com duas linhas paralelas em cada face, estendendo-se ligeiramente em
direção ao nariz. Orton, que, pelo menos em relação aos Tukuna, parece
ter copiado Bates, descreve-os como "tatuados com numerosos traços retos
e pequenos sobre a face". Finalmente, o Tukuna de Barbosa Rodrigues
apresenta em cada face uma linha curva (a curvatura dirigida para baixo)
estendendo-se do nariz à orelha, a outra linha quase paralela que começa
no canto da boca. Não há indicação de que se trate de linhas pintadas
ou tatuadas" (Nimuendajú, 1952, pág. 39 - tradução minha).
. Acrescente-se ainda que a prancha "Indiens Ticunas" (Fig. 27) da
edição de 1869 de Marcoy indica para as mulheres duas linhas paralelas
e curvas ~ntre boca e nariz, partindo da linha inferior dois traços curtos,
transversais às paralelas. No homem, estas transversais atravessam as duas
paralelas, havendo ainda, um pouco abaixo, um outro motivo constituído
de pequenos riscos paralelos que terminam numa linha curva que escorre
até os maxilares. Já o homem tukúna representado em "Type d'lndien
Ticuna" ostenta motivo bem diferente nas faces. As demais gravuras de
Marcoy não apresentam indício de tatuagem, e também o "Préstito festivo
dos Tec'!nas" do Atlas de Spix e Martius, apesar da explícita menção no
texto, nao reproduz as tatuagens mencionadas. Osculati afirma que os
Tukúna tatuam o corpo (1850, pág. 213), mas o casal tukúna de sua
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prancha (Fig. 29) apresenta apenas desenhos idênticos sobre as faces _
um círculo pontilhado em torno de um ponto central - e sobre a testa _
três linhas pontilhadas divergentes a partir de um mesmo ponto.
De acordo com o melhor informante de Nimuendajú, a tatuagem teria
sido adotada dos Yumâna. Acrescentou o autor: "Estes, entretanto üsavam um padrão reticular oval em tomo da boca, com ramificaçõ~s do
desenho estendendo-se às orelhas" (Nimuendajú, 1952, pág. 39 - tradução minha), o que a prancha de um Yumâna no Atlas de Spix e Martius
vem confirmar. Toma-se difícil precisar, porém, este ponto, pois a tatuagem ao redor da boca era comum a vários grupos da área, como 0
próprio nome Jurupixuna, de caráter coletivo, está a indicar.
Embora por ocasião da visita de Nimuendajú, os Tukúna ainda perfurassem os lobos das orelhas dos meninos, costume que anteriormente
também se estendia às meninas (idem, pág. 38), já haviam abandonado
a perfuração do septo nasal em que ostentavam um segmento de taboca
(idem, pág. 39). Os desenhistas, entretanto, salvo uma exceção, não registraram, na representaçã9 de ornamentos presos ao nariz ou aos lobos,
este costume. A exceção é Osculati, que representa um Tukúna do território peruano com rêmiges pendentes de orifícios abai:x:o dos cantos da
boca (Fig. 29), à semelhança do Maxuruna (Mayorúna) do Atlas de
Spix e Martius. O texto não se refere a este aspecto, e mesmo as observações a respeito dos Mayorúna são vagas: "Para assumir um aspecto
marcial, os Mayorúnas furam os lábios e introduzem pauzinhos (nos orifícios), os quais se movem quando falam ou riem, dando assim à sua
fisionomia um ar realmente repugnante" (Osculati, 1850, pág. 210 tradução minha) .
Máscaras. Um exame de conjunto de gravuras que representam máscaras, mesmo sem entrar em muitos pormenores, revela à primeira vista
uma notável semelhança entre as culturas tukúna e jurí (jurupixúna) neste
particular. E esta constatação é especialmente importante porque, se dos
Tukúna existem informações desde a viagem de Cristobal d'Acuíia em
1641, dos Jurí, afastados da principal rota de navegação da área, muito
poucos dados foram fornecidos, além de terem se extinguido.
Uma das máscaras jurupixúna de Rodrigues Ferreira (Fig. 22), por
ele identificada com um peixe, embora fortemente estilizada, pode ser
comparada a outra, do acervo da coleção Spix e Martius, que se guarda
no Museu Etnológico de München sob o número 398, de procedência
jurí (Fig. 31). Embora o peixe não figure na prancha do Atlas, sua existência como motivo de máscara é atestada por Spix também para os
Tukúna (Spix e Martins, 1938, pág. 292). A outra máscara jurupixúna
da gravura de Rodrigues Ferreira, "hum mero capricho do seu enthusiasmo sem objeto real a que se ella possa aplicar", assemelha-se em su~
concepção à máscara de macaco, de procedência tukúna, que ostenta ,(])
quinto figurante do préstito de Spix.
-
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Embota entre os Tukúna existam tipos diferentes de. máscaras C23l,'· há
um determinado tipo, montado sobre uma estrutura de vime, gei:alniente
encobrindo toda a cabeça ou utilizado como capacete, qu:e é caJÇacterístico
desse grupo. Data do século XVIII e provém da pena de Rodrigues Ferreira a melhor descrição desse tipo de máscara:
"Da casca de algum vime tecem eUes primeiramente a forma para
cada Máscara: Sobre, ella vão assentando o panno, que lhes subministra
a entrecasca da árvore ~axingµba, depois de sacada do tronco, e batida
com um tolete, para os dous fins, de a estenderem e de lhe espre,m.erem
a humidade: ella adquire a consistência de papelão. Pintada a Máscara
com a cobra, com o ruou, ~ Carajuru, fica em termos de servir para o
Baile. Note-se que guando ella não cobre a face do Mascarado, descendolhe até ao pescoço, então, da mesma entrecasea, porem mais delicada,
fazem a Má:scara separadamente para a face golpeando aonde he preciso,
que tenha os olhos, e a boca, e sobre a ça:beça fica a O\ltra Mascara servindo de Capacete" C24).
São desse tipo .a IJlaioda das máscaras das gravuras em estudo... A
montagem sobre um arcabouço de vime, que torna rígida e plástica a
figura representada, é única em tod·a a América do Sul. Geralmente ca~
racterizada como própria dos Tukúna, aparece, entretanto, com todas os
detalhes, cuja falta Nimuendajú criticeu na prancha de Spix, entre os
Jurí (Jurupixúna) de Rodrigues Ferreira. :Além disso, depreende-se da
literatura 'tulqína, que as máscaras não representam animais simplesmente,
mas apenas aqueles que têm alguma relação míticà com as eerintôttias
em que máscaras são utilizadas. O fato de aparecer entre os 1'uklina
e Jurí a máscara do macaco, concebida segµnd(i) os mesmas moldes, sugere
relações estreitas entre as d.uas culturas, o que também indicam algumas
intrusões lingüísticas constatadas por Niinuendjú no Tukúna. Isto, entret~to, poderia ser e~plieado em termos de contigjiidade geográfica e contatos pacíficas 0\1 h'ostis entfe os deis grlJpos. Faltam informes consistentes sobre os Jurí, para se poder avaliar o papel desempenhado pelas
máscaras em sua vida cerimenial. Na Memória sobre as Mascaras e farçm,
4atada de Barcelos a 31 de ag~sto de 1787, .Rodrigues Ferreira afirma
que elas aparecem por ocasião de caçadas e pescarias. "Se a caçada foi
bem suecedida, conforme especie do Animal, que elles c_a_çarão, assim
h~ ª.Máscara, que fazem para o Baile'·'. E ainda, quando sê comemoram
nascimento, morte, casamento, "declaração do Mênstruo em suas filhas
P:~la primeira vez" e "alguma colheita de fructos da sua estimação
9s seus vizinhos, e bebidas". E esclarece que ''elles tem Danças diver$.ãs,
e co.nvenientes .a cada huma destas situaçõens, para significar os cliffereQtes
.~_entlmento& de gue estão penetrados". Nimuendajú relàta para os Tukµna
·~ -_prese~ça de má~caras :p.a cerimôma de petfutação dos 16bulos e an-ar!,ca~ento do cabelo das crianças, e na festa da puberdade, mas nun~a dutariite
_os mutirões ou a cerimônia do corte de cabelo sobre a testa. E embOra
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'(23f Cf. Hartmann, 1967.
(24) Ferrelrl!, n.0 s . 21, 2, 42 da Blblloteca Nacional.
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cite numerosas outras ocasiões f,estiv<as, não menciona máscaras. Se forem
corretas as informações de Rodrigues Ferreira, o comr>lexo de másêaras
deve ter sido bem mais elaborado entre: os Jurí do que entre. os 'Fukúna.
Suge~e-se que., ~ R~r da i~fluên~ia }ingiiística . dos J~í, que Nimuendajú
cons1de~a de nao m:nor 1mportanc1a que a 1nfluenc1a tupi, os Tukúna
foram mtensamente 1nfluenc1ados, p.elo menos· no setor de másc;iras e
portanto, religioso-cerimonial, por outros_grupos. Veja-se a terceira n:áscara d~ grancha de Spix que foi identificada em 1920 por Hõrschelma:nn
como típica dos Opâina, tribo tukano do ri0 .Apaporis, segu,ndo material
etnográfico tecol~do por K;oeh-Orün11erg naquela área.
eertamente cabe aqui a hipó~ese, sugerida por Egon Schaden C25l de
que, no decorrer do último século, a. cultura tul{úna tenlia s0frido ~ma
reduçãe de atividades cerimoniais e, com issd a perda de cenas máscaras
outrora em uso. O recente trabalho de Schultz ( 1963), doGument~do
com extraordinárias fotografias, mostFa claramente a deterioração das
máscaras dentr.o dm complexo dos rito& d.e iniciação feminina, que conio
tema b~sico da vida cerimonial dQs Tul\úria, preservou as caJ"aet;rístieas
que Bates soube apresentár em seu desenho mais de 100 anos atrás. Isto
vem apenas oonfinnar o caráter p,ernérico, por ser alienígena, das máscaras
de arcabou~o rígido encontratlas entre ós Tukúna do século {?as.sado.
.
Uma outra observação que se pode fazer' quando de um exame con~
Junto das gravuras que representam máscaras tukúha ê a de oSua relativa
estabilidade através do tempó. As máscaras sóbre suporte rígido mantê~
suas formas e motivos :desde a observação de Rodrigues Ferreira em 178S
até. a época <J,a viagem d~ Spix em 1820 e a presença de Bates num
cenmon1~ tukuna em 1857 f58. A partit de então, a documentação iconográfica silencia sobre esse tipo de másc.ara. Marcoy i:eptesenta uma
dança entre os Tukúna, em que figuram máscaras (Fig. 2'8~, mas de tipo
bastante diferente, o que levou Nimuendajú a criticar sua representaç'.ão
nos seguintes termos: "àMnda menos e:x:ata, entretanto, é a representação
da mascarada no fi:abalho de Marcoy; ela sugeFe que o autor ·n unca ptesencio:u umá tal cerimônia, nem teve .em mãos os éostumes HUe, ele provavelmente nem ·mesmo chegou a ver"" ( 1952, pág. 84 - tradução minha) .
A crítica é. parcialmente fundamentada. Marcoy não afirma ter assistido
a ?ma da~ça tukúna, e a elaboração da estampa repousa ettí parte sobre
a 1~pressa0 que lhe causou uma dança de más.earas yágua~ por eie preseu:1ada pouco temno antes. Embofa apenas descreva os ·· mascarados
tukunas como ''embuçados num saco repre.sentanda. uma figura humana'!
(1869, II, pág. 319 - tradução minha), deve tet tido informações complementares sobre a confecção< das máscaras, pois mesmo sendo improvável a gravura, es disfarces ali representados revelam claramente sua
montagem sobre suportes tígiêlos. Um cotejo com a. gravura "La danse
du Bayenté" dos Yágua evidencia a influêneia do visto sobre o imaginado. Marcoy não se refere a másc:aras de animais, o que poderia signiA

...

----...-.. __ - -

(25) Schaden, comunicação pessoal.
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ficar que ao tempo de sua visita estas já estivessem sendo substituídas
pelas máscaras de tururi em forma de saco que ainda hoje se encontram.
Comparando-se as coleções tukúna através do tempo, verifica-se o
gradual desaparecimento das máscaras de suporte rígido, mais elaboradas,
em favor das formas mais simples. Numa relação de objetos "pela maioria
adquiridos no século XVIII nas margens do ~mazonas, ilha de Marajó,
grutas de Maracá, Rio Negro, etc." C26>, constam 19 máscaras, das quais
pelo menos 12 correspondem ao tipo discutido aqui. São "máscaras tecidas de cipós e besuntadas de breu, que depois de pintado tem a consistência do papelão. As cores usadas na sua pintura são: o branco, amarello claro, encarnado, pardo e preto. Encontram-se de duas espécies;
de enfiar pela cabeça descançando nos hombros, ou para ser posta como
chapéu" (Aragão, 1892, pág. 25). O Museu de Etnologia de München
conserva as máscaras tukúna e jurí coletadas por Spix e Martins por volta
de 1820, nas quais se encontram as características do tipo discutido, visíveis na respectiva prancha do Atlas. Em Berlim, no Museu de Etnologia,
o acervo conta com máscaras tukúna, recolhidas .no noroeste brasileiro
por Hahnel em 1883 e 1884, das quais apenas duas se conformam ao tipo
em questão e representam a anta e a onça. A coleção que Siegfried
\Vaehner trouxe das fronteiras brasileiro-peruanas, em 1930 e 1933, inclui
três máscaras de suporte rígido, mas apenas uma reproduz, de maneira
bem menos elaborada que as do século anterior, a cabeça de uma onça,
enquanto outra representa um peixe c27>. :B significativa a e~tabilidade da
máscara da onça neste depauperamento das demais máscaras com características animais, explicável talvez pela posição de relevo que aquele
felino detém nas representações míticas dos Tukúnas.
O texto de Martins, baseado em relatos de Spix, referente à gravura
do Atlas, assim se expressa: "Formavam um préstito formal. Aquele que
figurava o diabo jurupari, trazendo máscara de macaco, abria a marcha;
a cauda de seu vestido, feito de entrecasca, era levado por duas pequenas
índias. Em seguida, vinham outros mascarados, um figurando um veado,
outro um peixe, um velho tronco de árvore, etc." (Spix e Martius, 1938,
III, págs. 291-292)' Em Zur Ethnographie Amerika's zumal Brasiliens,
texto posterior, amplia a descrição, talvez, como sugere Zerries (Zerries,
1961, pág. 363), influenciado pelo texto de Bates por ele consultado segundo nota de rodapé, dizendo: "estão vestidos com grotescas máscaras
que representam os animais da floresta (onça, anta, veado, aves) e o
incômodo inseto carrapato, feitas de trançado de caules de citamíneas,

(26) Aragão, 1892. Trata-se de um "Catalogo dos objectos de arte e Indústria dos Indígenas da
America que pelas festas commemorativas do 4. Centenário da sua descoberta a Academia Real
das Ciencias de Lisboa envia à Exposição de Madrid", em que o autor explicita que •À America
do Sul pertencem a maior parte dos objectos descrlptos n'este catalogo, coordenado à pressa
e sem Indicio que nos guiasse, pois a relação que servia de inventárlQ, apesar de deficientíssima.
perdeu-se há annos·. Estas explicações e o conteúdo do catálogo levam-me a acreditar estar à
frente de uma parte da supostamente perdida coleção de Alexandre Rodrigues Ferreira,
(21) Cf. Hartmann, 1967, n.ºs 77, 78, 79 e 80.
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entrecasc~ das árvores . couratari ( aichama em sua língua) e cascas de

cabaça, pmtados com tintas de barro. O demônio iticho também aparece
como uma.dessas máscara~n (Ma~ius, .18~?, _pág. 445 - tradução minha).
Refermdo-se aos J un, Mart1us diz: J a me cansava a bacanal dessa
gente amalucada, qu~ndo de improviso, me chamaram a atenção alguns
mascarados, que corriam de um lado para o outro, entre as filas dos dançadores. Eram índios nus, que apresentavam cabeças monstruosas hediond~s. Essas máscaras era~ .feitas de cabazes de farinha, sobre os ~uais
se aphca um pedaço de tunn ( entrecasca de árvore semelhante a um
pano) . Dentes e expressão de ódio não faltavam nessas caras, e era
branca a cor fundamental. Outro apareceu inteiramente envolvido num
s~co de turirij pintado do modo mais extravagante: trazia máscar<i, que
fu~urava uma cabeça de anta, andava de quatro pés e com o focinho
imitava a mímica da anta, quando se refocila no chão" (Spix e Martius
1938, III, págs. 328-329).
'
O ~exto de Bates relativo à gravura dos Tukúna é o seguinte: "Outros
usa~ disfarces ?lascarados; são longos capotes que chegam até abaixo
do~ JO~lhos e f~1tos de espessa entrecasca esbranquiçada de uma árvore,
cu1as fibras ~stao e!-1-~r~laçadas de um modo tão regular, que o material
parece de tecido artificial. A capa cobre a cabeça; cortam-se dois buracos
para os olhos; grande pedaço redondo do tecido sustido por um rebordÕ
de madeira flexível, é pregado de cada lado pa;a representar as orelhas
e as feições são pintadas em estilo exagerado com estrias amarelas, ver:
m~lhas e negras. As roupas são cosidas nas formas desejadas com fio
feito da entrecasca de Uaisima. Usam-se, às vezes, nestas festas máscaras
gr?tescas, representando bustos de macacos ou cabeças de outros animais,
fe~tos arma~do o pa.no <;>u a pele em armadura de cipós entrelaçados. A
mascar~ maior.~ ma~~ feia representa o Juruparí" (1944, II, pág. 386).
. . . Nimuenda1u cntica na prancha do Atlas a nudez da maioria dos
1ndios, o que, se~ndo ele, jamais .ocorre (1952, pág. 84), esquecendo-se
d~ estender a entica a um dos figurantes da gravura de Bates, o qual,
al~m da tanga, ,.a.penas ostenta máscara do tipo capacete. Além disso,
afirma ser contrano a todas as regras elementares os dançarinos apresentare~ o r?sto ~es~oberto, c~~o o regi~tra a estampa do Atlas. Faz reparos
t?mbem a ~usencia de fran1as nos disfarces, sugerindo que estas haviam
sido rem?vidas quando Spix adquiriu os trajes.
De~.1do
.
a essas discrepâncias, além de outras mencionadas por Nimu:ndaJu, pare~e- conveniente realizar um cotejo entre as duas pranchas
tukúna'. a descnçao das máscaras da coleção Spix e Martius e o Catálogo
dos ob1ectos de arte e indústrias dos indígenas da América de Teixeira de
Aragão, e~ qll:e figuram máscaras de procedência tukúna. Este paralelo
deverá evidenciar a necessidade de um estudo sistemático das máscaras
!ukúna, tendo em vista a elaboração de uma tipologia destes objetos que,
JUntame!1te com . uma pesquisa do mecanismo e direção do processo de
empréstimo sofndo por esse complexo, nermitiria., ao meu ver, lançar
mais luz sobre esse padrão cultural dos Tukúna e incidentalmente devolver aos desenhos de Spixe de Bates o seu valor' documental.
'

-61-

mo~elo para a confecção de ~ás~aras, mas o_ cotejo desta descrl§ão po-

Já em 1892~ Teixeira de Aragão havia dividido ;:ts máscaras do aeervo
da Academia Real das Ciências de Lisboa em dois tipos: "de enflar pela
cabeça des,cançando nos hombros, .ou para ser posta como chapéu'' ( 1892,
pág. 25). Esses dois tipos são figurados também nas pranchas d~ Sprx
e Bates, e ambds os tipos pare'€etn sempre teptes-entar animais-. A única
exceção nos documentos constitui um exemplar, com toda probabilidade
descrito erroneamente por Teixeira de Aragão sob o número 300: ''máscara figurando uma cabe.ç a humana, cam grandes dentes pintados, face
proheminentes. Bas narinas sahem dois. feixe~ d~ fibr~s vegetais, e das
orelhas pendem duas hastes com pedaços ôe caniço. É de introduzir na
cabeça?' (i~e~, págs. 25-26). A desC>rição adapta-se ao aapacete envergado pelo un1co mascarado nu da estampa de Bates e corresponde à más...
cara dita de macaco da coleção Spix e Martins, tal como é apresentada
por Zerries: ~'Os dentes são representados por pedacinhos de caniço engastados. D'O nariz caem duas longas madeixas, de fibras. ,A s orelhas s.ão
prolongadas por varinhas, donde pendem feixes de entrecasca" {Zerries,
1961, pág. 3·69 - traduçã'O minh'a). As duas descriçpes citadas, as tespectivas másaaras nas estampas de Bates e Spi;x, e a fotografia da pe~a
remetem, imediatamente, para o mascarado de Rodrigues Eerreira que,
segqndo ele,..representava entre os Ju111pixúna "hum mere eapricho do
seu enthusiasmo sem pbje.c to real a que se ella possa aplicar'~ (Fig. 22).
O número 299 de Teixeira de. Aragão,. "máscara representando um
peixe atravessado sobre uma espécie e.te barrete", pareee identificar-s,e com
uma representação .de Debret na prancha intitulada "Tipos de máscaras'.
indígenas" (Fig. 30). Não s~i onde Debret viu essa máscara, que tão
bem eorresponde à deserição de Teixeira de Aragão. A mencionada estampa d.e D·ebret inclui uma: versão modificada do ~'Préstit-ó festivo;' de
Spix; um disfarce de onça, :cujo modelo me f0i p0ssível localizar no ·Museu Nacional do Rio de Janvjro; mas p:ara as demais máscaras da gravura
não encontrej peças etnogi:áficas, correspondentes ne acervo daquela instituição,_:onde tantas vezes Debre,t buscnu seus modelos. Nlartius menciona
o peixe como motiv{;j de máscara para os Tukúna., mas a prancha não representa nenhum exemplar desse tipo.

.De concepção diferente é a máscara de peixe descrita por Tei:J,eita
de Aragão sob o número 297 de seu Càtálogp e atribuída aos Tukúna:
"máscara que arremeda a da baleia, tendo uma abertura grande na, parte
inferior para se introduzir a cabeça". A esta peça parecem corresponder
o texto e a primeira figura da estampa de Rorlrigues Ferreira (Fig. 22)
acerca dos Jurupixúna; e o Museu de Etnologia de München alberga u'a
máscara muito semelhante, coletada entre os Jurí-Taboca por Martius
(Fig, 31). Em 1933/a4, Waehi1et oollíeu entre os Tukúna do rio Taeana
:a máscara de pei:xe que figura no trabalho de Hartmann, mas pela fotografia não se ·percebe como a peça era usada, se encobrindo o r.asto ·OU
:servindo de capacete. InfelizmenteJ é precária a descr;ição do número 498
do Catálogo: "máscara, cabeça que se assemelha a de uma rã, para colloéat como chapéu". Os relatos mais antigos não falam da rã cbmo um
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deria atestar um engano de Teuxe1ra àe Aragao. Enrbora represente um
peixe, com suas barbas, a primeira impre~ão que a fÓtografia transmite
é i;t de um rã,.,
·
Ainda em Teixeira de Aragão figuram "frêJ.; máscaras imitand0 aves,
espécie de cegotilias com as azas alrertàs,. sendo a maior de intr0duzir
na cabeça, e outras duas par~ se collocarem com'O chapéus". Aves rrã.e
figuram entre. os mascarades de Bates, mas a pranch.a de Spix representa
um capacete tukúna que, segundo ficha elo Museu de Etnologia de München (n. 0 381), _representa cabeça e pescoço de· um urubu.
Embora na coleção de Spix e Martins apareça um exemplar de máscara zoomorfà em que membros de animaís são plasticamente reproduzidos - trata-se do número 382 do Museu de Miinchen, classificado como
esquilo - esta repres.entação parece ter sido mais ·comum em épocas
anteriores. Haja vista as aves, "espécie de cegonhas com azas abertas",
citadas mais acima, e <> núm:ero 2~0 do Catálogo, "'máscara i:epresent~ndo
o busto de um tigre com a b..occa aberta,. os dentes salientes e pequenos
braços estendidos".0 recurso a peças ethogrâficas, a te](tos d~critiyos e a dados museológicos relativos a máscaras, por aborrecido que seja, foi ee,cessário
par~ reforçar o que os desenhos já ha:viam sugerido anteriormente: que
o complexo de. máscaras tukúna não- pode ,ser estudado sr..m referência
,contínua à cultura jurí.
Nas pranchas de Spix e Bates vetifiea-se que, no espaço dGs 30 anas
que 1'nedeiam entre as visitas dos dois naturali&tas, as máscaras àa anta,
da onça, do veadQ, do milho e do macaco, foram concebidas segµndo os
mesmos moldes_, a diferença fazentlo-se sentir na ausência ôos sacos de
entrecasca nos d'ançarinos de .Spix, exceç.ã o feita ao portador do disfance
do milho. Que as duas máscaras de ti:aços hwnanos que abrem o préstito:
de Spix - c0rrespondendo em concepção a duas registradas por Bates estejam completas no sentido de Nimuendajú, isto é, envolvidas em capas
de entrec~sea, e que nortanto a su;:i ocorrência foi registrada pelo zoólogo
alem~o, vem, ao meu ver, comp~ovar apenas que as máscaras zeomorfas
não estão necessariamente ligadas ao disfarce de córp0 inteire, como quer
Nimuendajú. Apenas um detido exame das peças existentes em vários
museus e um estudo comparativo entre elas) tomando em consideração
a proveniência e a época da coleta, permitirão chegar a uma conclusão
definitiva a respeito. · Ela talvez não seja tão imílortà11fé para o padrão
cultural em si, como paJa o estudo do meea,nismo de seu empréstimo e
aceitação e para a investigação de fenômerros de mudança e persistêheia
cultural naquele grupo tribal.

Instrumentos musicais: Segundo Nitnuendajú, "é estranho que nem
0 tambor nem o bastão de dança, que hoj'e são ·vistos em todªs as ·c asas
e são indispens,áveis em qualquer festa,., sejam mencionados por qualquer
elos escrit0res que presenciaram cerimônias tukúna mais antigas. Maw
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escreve que a chegada dos dançarinos mascarados "era anunciada por
um barulho (talvez batendo numa espécie de tambor) " e apenas Bates,
em 1857, fala de "uma dança monótona de vaivém e batidas de pé acompanhada de cantos e rufos de tambor" (Nimuendajú, 1952, págs. 43-44
- tradução minha) . Embora Martius se refira explicitamente a uma
"atordoadora música" ouvida por Spix quando de sua chegada a Tabatinga, onde assistiu a uma cerimônia realizada "entre danças e músicas",
e à existência de uma "buzina de caniço grosso", a gravura do Atlas
apenas registra o que, segundo Nimuendajú, "era provavelmente a forma
original do tambor tukúna": um casco de tartaruga. Entretanto, nas estampas relativas a utensílios e armas dos índios, encontram-se indicadas
para os Jurí "um penduricalho de caroços de ahonaí de um terço de pé
de comprimento que os Jurís amâtram em volta dos pés para chocalhar"
(Spix e Martius, 1938, II, pág. 16) , duas flautas de caniço. e "um bastão
de pau vermelho, envernizado; na parte superior há uma abertura feita
a fogo, onde se acham algumas pedras que chocalham à vibração do
bastão" (Spix e Martius, 1938, II, pág. 20). Alexandre Rodrigues Ferreira registra para os Jurupixúna os mesmos bastões-chocalho que Nimuendajú afirma nunca faltarem em qualquer outra cerimônia dos Tukúna. As explicações que acompanham a prancha de Rodrigues Ferreira
são as seguintes: "São dois canudos de taboca, que o mascarado tras
nas mãos, cingidos de hum cingulo de cascavéis, e servem para compassar
os movimentos da dansa, batendo o mascarado com os pés e com os
canudos no chão para soarem os cascaveis. Estes são feitos das sementes
de algumas fructas silvestres enfiadas em algum cordel ou de pita ou de
tucum". Na gravura de Bates, uma das mulheres que conduz a jovem
púbere leva na mão direita um bastão que talvez possa ser identificado
com o bastão-chocalho de Nimuendajú, ou com a "insígnia de general
dos Coretús e. Juris-Tabocas, de sete pés de comprimento", como Martius
qualifica o bastão de madeira vermelha acima.
Considerando o elevado número de instrumentos musicais que Nimuendajú registra para os Tukúna por ocasião de suas duas visitas e a
precariedade de informações sobre os mesmos nos relatos e gravuras mais
antigas, pode-se supor, sem muito risco de erro, que neste particular os
Tukúna sofreram forte influência dos grupos vizinhos. Provavelmente, a
aquisição do complexo de máscaras zoomorfas, construídas sobre suportes
rígidos, fez-se acompanhar do empréstimo de determinados instrumentos
musicais associados àquele complexo, e que a ele sobreviveram, por serem
funcionalmente mais versáteis.
Habitação: Enquanto ao préstito festivo de Spix falta qualquer ambientação, a ênfase do quadro sendo dada às máscaras, a gravura de
Bates, muito mais realista, faz as "bodas" se realizarem dentro de uma
casa bastante espaçosa, se contarmos o número de pessoas incluídas na
cena - no mínimo uns 23 índiós - e a sugestão de área maior dada
pela movimentação dos personagens.
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Considerando a radical modificação que sofreu a habitação Tukúna
através do contato com os neo-brasileiros, principalmente, como afirma
Nimuendajú, através da adoção do mosquiteiro - que tornou desnecessário o fechamento hermético da construção - e em vista das precárias
informações existentes sobre tamanho, estrutura, forma e acabamento das
malocas tradicionais, a gravura de Bates, se fosse provada aproximadamente coerente com a realidade, teria alto valor documental. Nimuendajú
associa a alteração da maloca, decorrente da introdução de mosquiteiros,
ao aparecimento das plataformas ou giraus sobre os quais os índios sentam durante o dia, estendem faixas de entrecasca e levantam os mosquiteiros (1952, pág. 13). A gravura de Bates, mesmo que a sua representação da maloca não seja inteiramente correta, insiste numa habitação
totalmente fech&da, em que os caibros de sustentação servem para prçnder
as redes, constituindo c0m as vigas transversais uma bas.e para a formação
de plataformas, muito altas, próximas ao teto. Por ocasião da visita de
Bates, portanto por volta de 1858, os Tukúna não haviam adquj~_do ainda
o mosquiteiro que Nimuendajú assume tenha sido o ponto de partida para
as modificações da casa, ou então, o que parece mais provável, os giraus,
modernamente colocados em níveis mais b aixos, faziam parte da maloca
fechada original dos Tukúna.
No texto, Bates assim se refere à habitação tukúna: "grande parte
da horda que vivia na primeira maloca em uma habitação comum, grande
cabana oblonga e arranjada internamente sem nenhuma simetria, e que
parecia construída por certo número de pessoas que trabalhassem independentes, dispondo uma viga ou acomodando nela uma folha de palmeira
sem tomar em conta o que os outros trabalhadores estavam fazendo. As
paredes, como o teto, são cobertas de folhas de palmeira; cada peça é
constituída pelos folíolos dobrados e presos em fila a uma ripa de muitos
pés de comprimento. Eortes postes erectos sustentam o teto .e entre eles
estão armadas as redes, deixando no meio um espaço pa:ta a passagem e
para os fogos e em um dos lados há elevado girau, form3do de ripas de
caules de palmeira lascados" ( 1944, II, pág. 384).
Quanto à forma da casa, as afirmações de Nimuendajú dão margem
a dúvidas : "Estas casas eram aparentemente circulares; na realidade, entretanto, sempre havia uma pequena secção central ret~ngular com um
nicho semi-circular formado pelo teto em cada extremidade" (1952, pág.
11 - tradução minha) , o que está de acordo com o relato de Bates de
uma grande casa oblonga. Em publicação anterior, Nimuendajú diz que
"esta forma de casa oval (com paredes verticais) foi quase totalmente
-superada pela quadrangular" ( 1930, pág. 192 - tradução minha) . O
desenho de Bates sugere ausência de paredes, ou melhor, coincidência de
teto e paredes, embora no texto o autor afirme que "as paredes como
·o teto são cobertas de folhas de palmeira". Marcoy menciona "as choças
redondas dos Ticunas" .( 1869, li, pág. 312 - tradução minha), e seu
desenho "Danse chez ·les Ticunas" parece confirmar esta descrição, embora em outro, "Indiens Ticunas", se veja ao fundo uma palhoça de duas
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águas. De qualquer forma, na habitação redonda de Marcoy paredes e
teto não se confundem. A prancha de Osculati (Fig. 29) apresenta em
segundo plano uma cabana esquemática e desproporcionalmente desenhada, de projeção redonda e continuidade de teto e paredes.

Outros aspectos: Osculati e Marcoy registraram em estampas de seus
livros um tipo de arma tukúna, ou seja, a lança. Nimuendajú refere-se
a três tipos de lança, dos quais um havia desaparecido quando de sua
segunda visita aos Tukúna em 1914: uma lança de arremesso, com ponta
semelhante às flechas em uso, e igualmente envenenada, com um comprimento de 236 cm ( 195 2, pág. 31) . A lança representada por Osculati
parece corresponder a esse tipo, embora se note discrepância quanto ao
comprimento. A estampa é assim um testemunho de um elemento cultural
tukúna para ·sempre desaparecido. A lança representada por Marcoy, de
ponta apenas afilada, corresponde ao tipo que Nimuendajú ainda encontrou em uso para a caça de porcos do mato: "é uma lança de arremesso
com cerca de 236 cm de comprimento, uma simples vara de madeira de
marajá (Bactris sp.) , obtendo-se a ponta pela remoção de uma porção
oblíqua de uma das extremidades" (idem).
De interesse é o registro, por Osculatti, da existência de um determinado brinquedo entre os Tukúna, ou seja, a mutuca, rodela de casca
de cabaça com borda dentada. Embora reportado como de uso de crianças (1952, pág. 72), o brinquedo parece divertir também os adultos.
No caso específico dos Tukúna, a documentação iconográfica parece
ter levantado alguns problemas e permitido algumas sugestões. Principalmente em relação ao complexo de máscaras de uso cerimonial entre esta
população indígena, ela mostrou poder sugerir novas aberturas de pesquisa, principalmente para aqueles que, por formação, tendência ou gosto,
se dedicam ao trabalho de filigrana dentro da etnologia brasileira.

III -

OS DESENHOS DE 1NDIOS NA OBRA DE DEBRET

Jean Baptiste Debret (1768-1843), apesar de longa permanência no
Brasil, onde "graças ao hábito da observação, natural em um pintor de
história" ( 1940, pág. 6), elaborou esboços que "reproduzem, especialmente, as cenas nacionais ou familiares do povo entre o qual passei dezesseis anos" (idem), é extremamente vulnerável à crítica. Só me cabe
examinar aqui as estampas de cunho etnográfico, se bem que acredite
terem suas outras produções um valor documental maior em virtude das
observações cotidianas que o pintor podia fazer das cenas da vida carioca
de seu tempo. Aos seus desenhos de índios falta aquela vivência patenteada nas estampas inspiradas na vida urbana do Rio de Janeiro. Esporádicos cantatas com indígenas trazidos à Capital ou com o material etnográfico do Museu Imperial do Rio, e mesmo suas duvidosas viagens a
aldeias indígenas, não podiam dar aos seus desenhos etnográficos aquilo
que a crescente familiaridade com os costtimes urbanos lhe permitiu reproduzir com tanta graça e veracidade c2aJ. Assim se explicam seus textos
etnográficos, em que predomina a informação anedótica e se manifesta a
deturpada imagem que o homem da cidade faz do primitivo habitante do
interior.
Taunay, ao estudar os resultados da missão artística de 1816, assim
se refere à V oyage pittoresque et historique au Brésil: "O texto é sempre
interessante, embora contenha diversos deslises sérios e, frequentemente,
falsas apreciações acerca de fatos e acontecimentos. Quer parecer-nos que
Debret escrevendo em época já afastada dos sucessos que relatara, recor..
reu muitas vezes - e unicamente - à memória" (1956, pág. 281). Esta
ressalva pode parecer pouco razoável em vista das afirmações do próprio
Debret na introdução de sua obra: ''Essa coleção, ordenada cronologicamente, encontra novo interesse na história de sua formação. Com efeito,
começando exatamente na época da regeneração política do Brasil, ope..
rad3: pela presença da Corte de Portugal, que se fixou na capital da Colônia Brasileira. . . essa coleção termina com a revolução de 1831" ( 1940,
pág. 6 - grifo meu) . E a publicação do primeiro volume, precisamente
(28) Esta veracidade, cumpre lembrar, foi posta em dúvida por Bento da Silva Lisboa e J. O. de
Attalde Moncorvo em relação a pelo menos tr_
ês das estampas cariocas de Debret. Veja-98 o
parecer sobre a obra do francês na "Revista Trimensal de História e Geogfafia ou Jornal do lnstituto Histórico e Geographico Brasllelro" , tomo Ili, 1841, págs. 95·99.
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aquele dedicado ao primitivo habi'tante das terras bra~íl~U:as, data de 183,4
e ainda segundo Debret, "todos e$ses docu~ehfos h1stoncos e eosmogtafÍcos consignados em minhas notas e desenhos, jâ se a'€havam ordenados
no Rio de Janeiro, quando foram vistos por estrangeiros que me visitaram. Suas solicitaç.ões me encorajaram a preencher algumas l~cunas, a
fim de compor uma verdadeira obra histórica brasileira ... " (idem). Entretanto, em vista do pequeno crédito que devem merecer as afirmações
de Debret, como espero mostrar mais adiante, é possível que, afinal, Taun ay é que estivesse com a razão.
Complementa as observa~ões de Tau:nay 0 reparô de Berta Ribeirb
à documcentaÇão iconográfica deixada por Debret. Ao procurar estabe:lecer bases para uma classificaçã© dos. adornos plumários de índios brasileiros, B.e rta R.ibeh:o deve ter feito uma crítíca é.lo material ilustrativo,
como se de;pteende do texto: "'A fonte mais elucidativa é a iconográfica.
Mesmo esta mere_ce, nãq raro, grandes resérvas. ~ a caso das ilustraçães
de Deb:ret, entre. outros, que representou índios C(:)roados (Kaingáag)
com adornos Mundurukú'" (Ribeiro, 19.57, pág. 62) . Erroneamente, Berta
Ribeiro identifiaou os C.o roados de, Ilebret com 0& K:aingáng, habitantes
de áreas mais meriàionais,, quando o francês se réferia à tribo homônima
das bandas orientais dos atuais Estad0s do Rio de Janeiro e Min<is Gerais.
Entretanto, suas observações sobre .a re'serva rrecess.ária perante a obra
de D:ebt:et são acertadas, :sendo lástima ter-s.e a autora limitado a ap0ntar
as incongruências de apenas duas pranchas do pint@t, quando praticamente t0.das que retr<atam os naturais da terra tnei;ecem sérios reparos.
E isso ·principalifiente face à ambiciosá propositura do autor: "A óhra
que ofereço a'o p(tblieo é uma descrição fiel do caráter e dos habitas
dos qrasileirós em ger:al" (Debret, 1940, pág. 8).
C()nta Debret que ''' quanto à histeria particular d0s selvagens, uma
circunstância feliz forneceu-me os primeiros materiais: dois dias apenas
depois de nossa chegada, foi-nos dado ver indígenas bot.ocudos reeém-trazidos ao Rio de Jan.eir0 por um viajante que me facilitou desenha-los
com cuidado, aerescentando a essa (lmabilidade, infarmações tão fidedignas
quão interessantes acerca dos costumes desses índios entre os quais vivera.
O acaso levou-me assim a iniciar, no centro de uma 'Capital civilizada;
essa coleção particular dos selvagens, que eu devia a.aabar nas florestas
virgens do Brasil" ( 1940, pág~ t/ - grifo meu) .
Analisam-se em: seguida os desenhos de Debret relativos aos Botocudos, 01J .seja, os de níimeros 9, 1O e 28 da edição da Biblioteca _Histórica Brasileira. A praneha 28 - · "Cabeças de diferentes tribus selvagens"
- inclui úm.a cal)eça de Botocudo (n.0 8) e outra "mumificada pelos
Patachos entre os quais foi enco~tradaH (n.0 1O), ambas cópias,, com
ligeiras modíficações, da prancha publicada de Wied-Neuwied, como um
relancear cle olhos pode compr0var. Publicada em 1820~21~ a. Viagem
qo Brasil certamente foi lida por Debret, oferecendo-lhe subsídios para
a própria obra. E Debret recorreu não apenas às ilugti::açõés dos príncipes,
sem mencionar sequer seu no.me; para as informações sobre os B,o tocudos
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u.~ilizou-se e~tens.ai:ient~ d~ m·aterial publicado por Wied, e seu desconhec1me,nto da re·~dade 1ndígen~ l~you-0, por ve~~s, a interpretar dados
alheio~ de maneira bastan~e com1ca. Tal se verifica, por exemplo, CQm
a s~guinte passagem de Wietl: HA cabe,ça foi pendurada num poste,, nor
me10 de uma corda~ que entrav~ pelos ouvidos e saia pela boca, de
A

modo a pod.er-se er<gne-la e abaixa-la'' (1940, pág. 303). E Debret: "A
cabeça cortada, qu~ ficou intacta, é Ioga suspensa ao cepo por meio de
cmrdas que se enfiam pelo orifício das orelhas e saem pela boca. o
todo é arranjado .ele mané'ira a que se possa,,, arti!ieialmente, abrigar a
Gabeça a um movimento de aprovação, teiteràdo à vontade,. .enquanto 0
grupo alegre de selvagens dança em volta ... " ( 1940, pág. 66). Na mesma estampa ainda se encontram tipos indJgena.s do Atlas Ue Spix e Martius.
. . A P,rancha 10 (Fig. 32) é eVideutemente uma composigão. Ten Kate
assim a descreveu: "A composição intitµlaqa flotooudos, f'uni$c, Pata<J;hos et
Macharis ou Canellas, :representando um festim silvestre destes índios é
grotesça. Este grupo careteiro, fartando,,.se em volta da fogueira, de:vora~do
caça ~e todo tipo, faz pensar. mais numa r.eunião de antr:opopíte~os em
frenes1 do que em, selvagens" c29l. O título é eng,anador, pois a gravura
representa apenas indivíêluos bo,tocudos, desprovidos, entretanto,, de sua
característica marca tribal, os botoques labiais e auriculares~ O texto relativo a essa estampa,, embora confirme que D~bret teve um t ápido contacto com índios em 1823 na ilha das Cobras, atesta mais uma vez a
inexatidão de süas observações e _a incongi::uência entre pena e pincel d'Cl
francês: "Pata fazê-lós falar, pedhnos-ij:J:es que nos disses.sem seus nomes.;
.e ouvimos alternativamente butis e puris, numa resposta mal articula.da,
pois e,Sses homens horrivelmente desfigµratlos eram crbrigados a juntar
com a palma da mão as partes carnudas do lábio inferioJ, .r:asgadi~ e
pendentes, par~ apr:oximá-las do lábio superior, afim de pronunciar as letras
labiais'' (1~4ô, pág. 4?~. Dificilmente Dehret te.ria ouvido Botoeuclos se
auto-denominarem Purís; além dissQ, seu recurso à fonética é mostra vã
de erudição, iá que nas condi9ões des.critas, a lábio-dental p, com V:ibra. .
çã.o, daria som siinilar ao nosso v: e, sem vibração,, a'o nosso f. De,bret
afirma que '~entre as inúmeras tribus de índios civilizades, qµe apareceram sucessivi'.}mente no Rio de Janeii;o afím de ser apresentadas à Sua
Majestade . Imperial, ,são as .d os botoeudo~, puris1 machalis e pat.aclI?s~
sem contestaç.ao poss1vel, as de asgecto mais repugnante ]Jelas. mutilaço'8s
a que se suj'eilam" ( 1940, pág. 42. - grifo meu). Se aproveitQ.u o material de Wiecl, copiando-lhe às vez~s as inform'ações ipsi-litttY.i$,. Debret
l~u"'ó mal, pois tant0 o príncipe ~olno os :viajantes que tiveram a oportun,1dade de ver essas tribos, on p-e lo menos alguns de seus representantes,
são 11nâni~es em declarar que. apenas os Boteeudos se inflinj!iam as mutilações labiais e auriculares, que lhes valeram a alcunha~ Além disse, as
reJa.ções tensas existentes entre os grupos repre$entados por Debret, do(~9), Ten Kate, 1912, pág. 74. O auto.r incorreu num erro ao reg·l strar Canellas. A ediçªo da
B1bl1oteca Histórica Brasileira registra "BotocuElos, Purl.s, PatachoS" e Machalls ou Gamelas", en·
quanto na. de Firmin DÍdot a prancha é intitulada "Botd'cudc>s, Pu'ris, Patachos et Macbuis" e o
texto exp.l1cativo se refere a Botocudos, Bourls, Ratachos e MacHaris ou Gamet.làs.
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cumentadas pelas mesmas fontes, tomam inverossímil um festim intertribal e as figuras representadas ostentam apenas as características que poderiam ser atribuídas aos Botocudos. O original que serviu de modelo
para esta estampa e que se encontra na Fundação Raymundo Ottoni de
Castro Maya no Rio de Janeiro, inclui apenas as duas figuras de primeiro
plano das edições francesa e brasileira - canto esquerdo, uma figura de
costas e outra reclinada no chão - e o grupo de duas mulheres com
filhos às costas e um menino, também de costas, chupando cana-de-açúcar.
Se pretendia ilustrar, numa composição, os tipos físicos e as características culturais de tribos diferentes, como o título indica. Debret conseguiu
apenas uma cena de efeito grotesco, sem qualquer valor documental.
Em relação à prancha 9, Debret diz o seguinte: "Em 1816 vimos,
no Rio de Janeiro, uma família de Botocudos civilizados, trazida das
margens do Rio de Belmonte pelo comandante Cardoso de Rosa, afim
de ser apresentada ao Príncipe Regente D. João VI. O chefe era notável
pelo seu costume, composto de um manto e um diadema de pele de tamanduá. . . Imaginei um segundo manto para o filho do chefe, embora
não tenha ele o direito de usá-lo, unicamente para dar uma idéia de sua
forma anterior" ( 1940, pág. 40-41 ) . De todos os desenhos de Debret,
este é talvez o de maior valor documental. Excluindo-se o manto de pele
de tamanduá, de uso certamente incidental, e tendo em mente a ressalva
do pintor em relação ao filho do chefe, o desenho corresponde a uma
realidade vivida por Debret. Nota-se nele aquela característica apontada
por Ten Kate, mas nem sempre verdadeira para o pintor francês: "Em
geral, Debret não cometeu o erro de tantos outros pintores viajantes,
anteriores ou contemporâneos, ou seja: de dar fisionomias européias aos
seus tipos exóticos. Se ele nem sempre é verídico do ponto de vista puramente antropológico, pode-se dizer que, na maioria dos casos, depara-se
realmente com indígenas sul-americanos" (1912, pág. 574 - tradução
possível que sua primeira experlênéia indígena, ocorrida logo
minha) .
após sua chegada ao Brasil, antes que os olhos se acostumassem ao panorama racial mestiço do Rio de Janeiro de seu tempo, tenha determinado
esta apreensão da fisionomia indígena. Ela se mantém nos demais trabalhos de Debret sobre índios brasileiros, mas, curiosamente, seus talentos
de observação se limitaram aos traços fisionômicos. Em Debret, as cabeças de índios estão sempre sobre corpos europeus, particularidade que
também se evidencia na prancha em discussão. Um europeu. observador
de fatos como Debret sem dúvida era, nos primeiros tempos de sua estada
deve ter notado as características mais conspícuas nas feições de índios:
olhos ligeiramente mongolóides e arcos zigomáticos salientes. Ele deve
ter formulado a existência destes caracteres em palavra, para si mesmo.
Deve ter pensado a frase: estes índios têm olhos oblíquos e maçãs sa·
lientes sobre um rosto redondo. Esta categorização tipo Whorf deve ter
dominado seus primeiros retratos, mostrando estas características em exagero em todos os indivíduos retratados, como por exemplo na "India
Camacã", com olhos tão oblíquos que seria exagero mesmo num gato
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angorá. Mais tarde, com a prática e com um maior número de observações, o exagero teria dado lugar a um realismo sadio, como no caso
de "Mulheres guaranis civilizadas indo à missa de domingo". Fosse possível o leva~tamento das ~stampas de Debret na ordem cronológica de
sua elaboraçao, talvez se evidenciasse essa transformação gradual da visão
do artista. Veracidade e impostura, porém, mesclam-se indissoluvelmente
na obra de Debret, sendo difícil fazer justiça a este artista. Geralmente
vulnerável do ponto de vista etnográfico, Debret é fiel na gravura 9 ao
representar os arcos botocudos, que os relatos da época são unânimes em
declarar notavelmente longos c3o1, as flechas e o estojo peniano. Na estampa "Chefe de Bororenos partindo para uma expedição guerreira", Debret
o representa com a estereotipada tanga de penas e uma improvável maçã
na mão. Em "Bugres, província de Santa Catarina", a figura central tem
exatamente os mesmos traços fisionômicos do "Chefe" da estampa anterior, e, em segundo plano, vêem-se inverossímeis figuras femininas com
aljavas de flechas às costas.
Apesar da afirmação de Debret de que "o acaso levou-me assim a
iniciar, no centro de uma capital civilizada, essa coleção particular dos
selvagens, _que eu devia acabar nas florestas virgens do Brasil" (1940,
pág. 7) e de que "não raro fui, com naturais do país, buscar no seio
de suas famílias o complemento que se fazia indispensável ao primeiro
volume que ora publico" (idem, pág. 8), quer me parecer que seus conta tos com índios limitaram-se àqueles mantidos no Rio de Janeiro e
que o "complemento que se fazia indispensável" foi procurado no então
Museu Imperial de História Natural, entre viajantes chegados do interior
e na consulta e utilização de obras alheias. Debret conhecia a obra de
Spix e Martins, publicada originalmente em 1823, 1828 e 1831, existindo
mesmo uma edição inglesa em 1824. A maior parte das cabeças de índios
das pranchas 28 e 29 são reproduzidas da Viagem pelo Brasil, com pequenas modificações de ângulo, mencionando Debret apenas que da prancha 29 "os n. 0 s 4, 6, 7 e 9 foram vistos por Spix e Martins" (1940,
pág. 64). Na prancha 27 (Fig. 30) - "Diferentes tipos de máscaras" vê-se o "Préstito festivo dos Ticunas" do Atlas dos viajantes bávaros reproduzido com ligeiras modificações, enquanto no texto explicativo se
encontra: "Pensei que seria interessante mostrar uma cena completa
dessa espécie de divertimento selvagem, para que se- tivesse uma idéia
do uso das máscaras em semelliántes ocasiões. A mulher que precede
esse grotesco cortejo é um músico; segura na mão direita um instrumento
feito de uma carapaça de tartaruga, no qual bate com uma vareta que
carrega na outra mão" (idem). Das máscaras ilustradas nessa estampa,
consegui localizar duas no Museu Nacional do Rio de Janeiro: a primeira da segunda fileira - que propriamente não merece o nome de
máscara - e a assim chamada máscara de macaco, representada em
três ângulos diferentes na parte inferior da estampa. Com exceção das
máscaras representativas da anta e do peixe, as máscaras humanas aladàS
{30) Por exemplo Wled, 1940, pág. 290.
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parecem demasiado sofisticadas para se condunarem eom ô que se sabe
das máscaras tukúna ou de qualquer outra tribo brasileira C31l. 0 recurso
às obras de Wied e Martius pode ser ~erificad0 ainda na prancha 26 nFormas de habitação de índiosH - assim como na prancha 3Q, que
é a reprodução invertida da "Inscrição numa rocha da Serra clo Anastá~
cio" do Atlas de Spi:x: e Mattiqs, e· os pettoglifos da figura abaixo são
os registrados pelos bávaros no Atlas sob o título de "Esculturas na$ i:ocbas do rio J apurá~'.
Debret manuseou também o relato ele Langsdorff sobte sua viagem
em volta do mundo em 1803 ou viu as 27 pranchas que acompanham:
este texto. Basta um rápido olhar à estampa "Dança dos índi0s da Miss&o de São José na Nova Galiférnia" ~Fig. 33-~ e à ,gravura 19 do primeiro volume da Viagem pitoresca e hist6rica intitulada "Dança de selvagens da missão de São José" (F~g. 34) pai:a v.erlficar de onôe. Debret
tirou sua. insplraçãu. A primeira é um dos muitos de:senlios feitos por
Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenaa ( 1769-l837), artista, médieo e
naturalista gue acompanhou a eK:pedição de A. J. Krusenstern, organizada pelo czar Alexapdre 1 em 18.03 para inspecionar as colôniàs russas
do norte do Pacífico. Alguns de seus tritba1hos_ fQram pubJícados no
relatório de Krusenstem c321 e cenas- por ele dese@adas n,~ Gàlifórnia em
1806 ilustraram as Bemerkungen auf einer Reise um die Welt de Langsdorff. Comparem-s.e também. os textos e~plk~atiiv:os das duas pranchas.
Langsdodf: qO penultimo dançftrin,o eobriu-se com penugem, obtendo assiin
uma aparêneia simiesca; o últim0 teve a ori~nál idéia de pintar sobre ó
corpo nu uln uniforme à mod~ dos soldados, espanhúis, com gola, p~,:ihos,
botas~ meia~, calças, etc." (181'8/19, pág. 170 tradução minha). E
D.ebret: ":E fácil reconhecer; à primeira vista, a àelitadeza do gosto dos
selvagens civilfzados da missão de São José, tanto pela regularidade' simétrica da~.. linhas de sua tatuagem quanto pela e.ngenhesa imitação,. ingenuamente grotesca, da indu_ment~ria militar. eurQpéia, cujas con~s características aplicatlas na pele (gola, ala111ares e purtJios vernielbos) o músico
selvagem lembra nest~ prancha .. ·. " ( 1940, pág. 51). A paisagem notteamericana traduzida para termos brasileiros, Debret ainda modificou
ligeiramente a. postura dos dançarinos e introduziu um elemento na gravura do pintor de La·ngsdorff: '"Esses índios de civilizaçã0 antiga, menos
musicistas do que os gqaranis; têm apenas o tambor como instrumento
de dança'' ( 1940, p4g. 51) . Entre os otjginais de Debret da Fundaefão
Raymundo Ottoni de Gastto Maya no Ri<> de· Janeiro, existe, .sob o número 43 da exposição, unra aquarela representando as duas figuras de
e~tremidade da gravura1 justamente aquelas ·que sofreram alterações ao
P'assarem do desenho de Tilesius von Tilenau pai:a o de D.ebret.
Nas edições da Biblípteêa Histórica Brasileira (19~0) e de Firmin
Didot (1834/39) não eonstám as datas e asS,inaturas de uma sépe de
originais preservados na Fundação Raymundo Ottoni de Castro· Maya.
(31)

Estes dados ptovam em alguns casos que os desenhos são aompo·sições,
fruto da imaginaçã0 do pintor aliada às suas observações no então Museu
Imperial do Rio de, Janeiro. Assim as três estampas d,edicadas aos
Guaikurú: ''Tribu Guaicuru ~lll busca de no-v:as pas:tagens''l datada de
1823, a "Carga de cavalaria Gouaycourous", de 1822, e '~Chefe Guaicuru", de. 1823,; todas tealizadas tio Rio de Janeiro, como Cõnsta dos
originais. Na aquarela original do· chefe guailrurú delineía-se ao fupdo
a paisagem de serranias da baía da Guanabara, que foi modifisada na
edição da Biblioteca Histórica Brasileira e mantida na de Firmin Didot.
Volt~rei aos Gµaikurú de Debret .em outro capítulo.
Debret contribuiu em grande escala par.a a idéia errônea e fanta1"
síosa que se faz do índio até os dias de hoje. V:eja-se o seu desenho
"Caboclo",, prancha .5 da edição d~ Biblioteca Histórica Brasileira, mostrando um ~'índio cívili~ado", deitado de costas, tete_sando o arco com
as pernas e, preparando-se para lançar a. flecha contra um bantlb de
aves em voo. Nas palavras de De:bret: ''A extraordinária atitude da
índio fle.chador da prap..c ha 5 bem demonstra, de maneira CQmpleta e irrefutável a sua espantosa habllidade. Ficar assim de costas e l~ngqr cpm
todo viger uma flecha, de uma màneira quase irlcrível para nós~ não
passa para 0 caboclo de um simples ex:ercício de destreza, oferecido à
contemplação dos viajantes estrangeiros que a visitam;' (Debret, 1940,,
pág. 34} . De. "simples e%ereício de destreza, oferecido à contemplaç:ã o
dos ~-strangein~s'", o desenho, com as devidas madific,ações, já &e transformou e.m "lnàia c·açadora" na Revista da E:xposiçq<;> Antliropálogiea. Brq•
sileira de 1882 (Mbraes Filho, 1882,. pág. 128), coutinuando a figurar em
compêndio.s escolares c0mo documento ilustrativo de hábitos ine:ígenas,.

Cf. Har.tmann, 1967.

(32} ·aeise um Dle Welt in den Jahren 1803-06º, Sã.o Pétersburgo, 1809-1810.
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RUGENDAS, WIED, SPIX E MARTIUS
NO LESTE BRASILEIRO

Notícias sistemáticas das tribos indígenas das regiões limítrofes do
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, principalmente
dos assim chamados Botocudos, datam da viagem do príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied. Quando Wied voltava da memorável viagem em
1817, Spix e Martius iniciavam a sua, que também os levou à mesma
área. Data de 1820-21 a publicação da Viagem ao Brasil do príncipe e
de 1823 o primeiro volume da Viagem pelo Brasil dos naturalistas bávaros, volume em que se reúnem as observações etnográficas sobre os
índios daquela região. O que se publicou a partir daí a respeito desses
grupos tribais, especialmente os escritos de artistas-viajantes, calca-se em
grande parte nestas duas obras fundamentais. Neste particular, já me
referi a Jean Baptiste Debret. O mesmo se aplica a Rugendas. As obras
de referência indicam que o texto da Viagem pitoresca através do Brasil
foi escrito por 'lictor Aimé l=laber (33) na base de cartas que o pintor de
vez em quando mandava para casa ou de informações verbais (Schaeffer,
1967, pág. 8). Na realidade, cartas e informações não seriam material
suficiente para fornecer todos os dados e impressões arrolados no texto
da obra de Rugendas. Gertrud Richert, a maior autoridade em Rugendas,
afirma que Huber acompanhou o amigo a Paris, à procura de editor
para as estampas brasileiras. Com a recomendação de Humboldt, Engelman aceitou a empreitada, desde que acompanhada de um texto descritivo. Huber, a instâncias de Rugendas, aceitou a incumbência, originando-se assim, segundo Richert, um texto passível de utilização, fluente,
em que, entretanto, as experiências pessoais do pintor, que hoje teriam
enorme valor, passaram para segundo plano (Richert, 1942/ 43, pág. 79).
Huber utilizou as narrativas de Rugendas, os seus próprios conhecimentos
da situação sul-americana e também, em larga escala, a obra já publicada de Wied. Pelo menos no que diz respeito às informações sobre
grupos indígenas brasileiros, um cotejo, mesmo superficial, entre o texto
da Viagem pitoresca e da Viagem ao Brasil de Wied, deixa patenteada a
fonte de inspiração de Huber. O recurso à sinonímia, à colocação dife(33) Conhecido pelos seus trabalhos de história literária e política social , Huber travou amizade
com Rugendas quando da volta do artista a Augsburg, após a primeira viagem à América.
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rente, dentro do texto, dos tópicos abordados, o deslocamento da ênfase,
circunlóquios e perífrases, não evitam a sensação de familiaridade diante
deste texto, mesmo quando nunca manuseado, e não impedem, ao leitor
atento, o reconhecimento da pena de Wied C34J.
Rápidos traços biográficos de Rugendas permitirão esclarecer a posição dos trabalhos brasileiros dentro do conjunto de sua obra e facilitar
a compreensão de algumas de suas características a serem discutidas mais
adiante.
Johann Moritz Rugendas (1802-1858) , descendente de uma família
de pintores e gravadores de Augsburg, Alemanha, iniciou-se na carreira
artística sob orientação de seu pai, e, sua entrada na Academia de München foi preparada pelo pintor Albrecht Adam (1786-1862). Ali foi
discípulo de Lorenzo Quaglio ( 1792-18 69). Dificuldades de ordem financeira não lhe permitiram aperfeiçoar n.a Itália os seus pendores artísticos.
Em 1821 viu-se a caminho da América do Sul, a fim · de acompanhar
Langsdorff em sua expedição pelo interior do Brasil, na qualidade de
desenhista encarregado de elaborar os esboços para as ilustrações do
planejado relatório de viagem, a ser publicado. Desentendendo-se com
o chefe da expedição antes mesmo do início da viagem C35J, Rugendas
estabeleceu-se no Rio de Janeiro, vivendo com düiculdades à custa da
elaboração de ocasionais retratos e apoiado por algumas famílias conhecidas. Em 1825, uma carta de München convocou-o a voltar, a fim de
organizar, segundo o desejo de Maximilian Joseph, um atlas de gravuras
para a Viagem pelo Brasil de Spix e Martius C36J. Retomou à Alemanha
com aproximadamente 500 desenhos, que forneceram o material ilustrativo para a Voyage pittoresque dans le Brésil, editada em Paris entre 1827
e 1835, por Engelmann. Depois de viagens pela França, Itália C37l e Alemanha, encaminhou-se novamente para as Américas, percorrendo ·o México de julho de 1831 a maio de 1834, o Chile, Peru e Bolívia de 1834·
a 1845, voltando, após pequenas estadas na Argentina, Uruguai e Brasil,
definitivamente para a Europa em 1847.
Os contactos mantidos por Rugendas em Paris com artistas do calibre
de. G_ros, Vemet, David e Delacroix liberaram seus talentos de pintor,
pnnc1palmente quando descobriu os recursos da pintura a óleo. Os trabalhos resultantes da segunda viagem à América evidenciam esse aper(34) Não se tratando aqui de crítica de texto de fontes primárias, basta remeter o Interessado
a um cotejo, por exemplo, entre o tema da tatuagem, tratado por Wled à página 279 da edição de
1940 de sua obra e por Rugendas (ou Huber) à página 105 da edição de 1954 da "Viagem pitoresca• .
N~s mesmas edições, comparem-se o tema arco-e-flecha de Rugendas à página 109' com o de
W1ed à página 286.
(35) Segundo Rlchert, os motivos do desentendimento não devem ser procurados apenas no tem·
peramento violento de Langsdorff. Eles se encontrariam também, latentes, no contrato firmado com
Langsdorff ainda na Alemanha. Segundo seus termos, Rugendas não poderia utilizar qualquer de
seus trabalhos brasllelros antes que o barão escolhesse entre eles os que Ilustrariam seu relato
de viagem e este estivesse publicado (Richert, 1953, pág. 75).
(36). Tais planos não se concretizaram, pois, com a morte do rei , seu sucessor. Luls t. não mai s
se interessou pelo assunto (Rlchert, 1952, pág. 23).
(37) Segundo Rlchetr, sob o céu azul da Itália, Rugendas continuou a pintar quadros da selva
brasileira (Rlchert, 19531 pág. 77).
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feiçoamento, assumindo caráter totalmente diferente daquele revelado na
obra brasileira, em que o artista recorreu ao estilo severo do desenho.
Esta diferença foi sentida por Ten Kate, levando-o a dizer que a impressão geral que lhe transmitia a obra de Rugendas era bastante complexa
e um pouco contraditória: ao primeiro exame as estampas lhe pareciam
cromolitografias um tanto gritantes, provenientes, ao seu ver, do romantismo da época, que impregnava o artista; um olhar mais atento revelaria certa afinidade com os paisagistas modernos: o mesmo inacabado,
o mesmo reflexo de uma impressão individualista (Ten Kate, 1912, pág.
578). No Brasil, segundo Richert (1942/43, págs. 84-85), Rugendas
dedicou-se inteiramente à reprodução da luxuriante riqueza da natureza,
o que lhe valeu os maiores encômios por parte de Hamboldt ( 1847, pág,
86). No prefácio a um catálogo de exposição dos quadros chilenos de
Rugendas, Peter Halm observa que, no Brasil, a luz radiante tropical havia causado medo ao artista, levando-o a fixar "suas impressões exclusivamente por meio do desenho, no estilo um tanto rígido do mesmo,
enquanto que durante sua permanência no México chega a preferir os
esboços em óleo, de tamanho reduzido, desenvolvendo uma técnica magnífica que justüica que o contemos entre os precursores do impressionismo
europeu" (Rugendas, 1949 - tradução minha).
Se do ponto de vista puramente artístico os frutos da segunda viagem americana são superiores, do ponto de vista documental os desenhos
brasileiros levam a palma: aqui o artista ainda manejava lápis e pincel
como um cronista e, neste sentido, os seus quadros e esboços ganham
um interesse especificamente histórico. Em vista das transformações sofridas pela vida social brasileira nos últimos 100 anos, os trabalhos de
Rugendas constituem testemunhos pictóricos do passado, mais expressivos
do que o texto que os acompanha.
Ten Kate (1912, pág. 580) assinala o grave defeito da obra de
Rugendas, ou seja, a ausência de notas precisas, de indicações detalhadas
sobre as pãisagens, os sítios e os tipos representados. Nos originais há
uns poucos rabiscos apressados dando o nome de um local ou de uma
pessoa. Ao que parece, Rugendas não manteve diário de viagem, nem
se tem o itinerário fiel das suas andanças. Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Recife são os pontos de referência que atestam suas viagens pelo Brasil, documentados por seus desenhos. O mais são conjecturas. Gertrud
Richert, professora de história da cultura ibérica na Unive.rsidade de Ber..
lim e atenta estudiosa da vida e obra de Rugendas, atribuindo aos desenhos de índios do artista, a priori e sem qualquer tentativa de crítica
documental, a mesma veracidade expressa pelas cenas de vida urbana e
pelas reproduções paisagísticas, contribuiu para a aceitação dessas conjecturas como dados de fato. Assim, os desenhos de índios levaram-na
a afirmar, sem qualquer outra base de apoio, que Rugendas, impedido
pelas chuvas e pelo adoecimento de seus negros de eontinuar viagem,
deixara-se ficar durante meses entre uma tribo selvagem às margens do
rio Doce (Richert, 1952, pág. 17). Esta longa permanência entre índios
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da área não se confirma quando
consideraçã~ do catálogo ~as obras
de Rugendas depositadas em Lemng:ado e publicado por . D?vid James
(1956 págs. 13-14). Alinham-se ai 15 desenhos, na ma1ona datados,
que atestam a presença
Rugen?as nos limites d~s pro_yínci,as do. Rio
de Janeiro e Minas Gerais em maio de 1824, em Sao Joao d El-Rei em
junho, em Ouro Preto e cercanias entre julho e agosto, em Caeté e Saba!á
em setembro e em Santa Luzia em 9 de outubro de 1824. A dataçao
dos desenhos mineiros não - revela uma lacuna "de meses" que explique
a estada de Rugendas entre algum grupo indígena. Atribuindo o ~esmo
valor documental uniforme a todos os trabalhos de Rugendas, Richert
deixou-se arrastar a afirmações inaceitáveis, coíno expressas no seguinte
trecho: "Já consideramos seus desenhos de índios da floresta etnologipa·
mente valiosos. E o são efetivam.ente no mais alto grau, pois Rugendas
desenhou estes homens, hoje extintos ou impelidos para as últimas profundezas do território, de primeira mão. Como são fiéis os quadros de
sua aparência física, de suas primitivas habitações, constituídas apenas
de folhas de palmeiras, de seus usos e costumes. Vemo-los durante uma
caçada, numa pescaria, em danças festiv~s ou durante u~ se~,ulta~ento,
quando o morto é entregue à terra em meio a profunda tnsteza (Richert
1953, pág. 79 - tradução minha).
A falta de indicações de próprio punho do artista também não e
compensada pelo longo tex_to que acomp~nha sua~ estamp~s brasileiras,
pois foi composto por Huber na base de informaçoes ve~bais de Ru~en
das e de obras alheias já publicadas. O mesmo se deu, aliás, com o livro
Mexico und die Mexicaner, editado em Darmstadt em 1855, em que a
coletânea de estampas se fez acompanhar de um texto elaborado por C. L.
Sartorius, que publicou a obra.
Sem indicar sua fonte. dé informação, James afirma: "Após a segunda visita ao Brasil, Rugendas esperava publicar ~m outro. ~ivr? de
impressões de viagem, embora menor, em que ele pona em evidencia as
mudanças ocorridas no país desde sua primeira viagem, um quarto de
século antes. As notas para esse livro foram encontradas em sua mesa
de trabalho, por ocasião de sua morte, em 1858, tendo sido pu?licadas
em alemão em sua cidade natal de Augsburg, em 1860, sob o titulo de
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Bilder und' Skizzen aus Brasilien. Aus den hinterlassenen Papieren de3
verstorbenen Malers mitgeteilt von G. M. Kletke (38). Publicamos aqui
esse trabalho pela primeira vez, em tradução portuguesa" (James, 1956,
págs. 9-1 O). O pesquisador ávido de informações vê-se mais uma . v~z
frustrado: o texto não revela impressões pessoais e, longe de constituir
material para outro livro, como quer David James, é apenas uma nova
versão do texto primitivo, já publicado. Como a crítica de texto de fontes
primárias é utilizada no presente trabalho apenas em termos corrobor~
tivos, apresento em apêndice, para controle dos interessados, um cote10
entre um trecho da Viagem pitoresca, escolhido ao acaso, e seu corres(38)

Quadros e esboços do Brasil.

G. M. Kletke.

Dos papéis deixados pelo falecido pintor e comunicados por
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pondente nas notas encontradas na mesa de trabalho de Rugendas após
a sua morte. Veja-se o apêndice 3.
Sabe-se, através da documentação da expedição Langsdorff, que em
maio de 1824 Rugendas empreendeu uma viagem à província de Minas
Gerais em companhia do barão. Manizer ( 1967, pág. 63) reconstituiu
o itinerário a partir de uma coleção de paisagens de autoria do pintor,
existente em Leningrado, parte da qual figura no artigo de David James.
Essa reconstituição é particularmente importante para a avaliação da obra
indianista de Rugendas, já que Manizer se refere a "quatro desenhos de
cabeças de índios maxacaris, feitos em Ouro Preto" (idem, pág. 69).
Ver-se-á mais adiante em que reside a importância dessa informação.
Logo depojs dessa viagem, que está atestada até 9 de outubro (39), em.hora provavelmente terminasse com a volta ao Rio de Janeiro em fins
desse mês ou em novembro daquele ano, iniciaram-se os preparativos
para a expedição Langsdorff ao interior do país, que partiria em setembro de 1825. Richert acredita ter ocorrido o desentendimento entre os
dois viajantes durante a excursão a Minas Gerais c40>. Rugenas fez-se substituir junto à comitiva por Adriano Taunay, de quem era amigo, e Hércules
Florence, pretendendo, segundo Manizer (1967, pág. 70), "tomar parte
numa viagem ao redor do mundo na fragata Urânia, que visitara algumas
ilhas do Pacífico". É possível que esta informação não seja correta e
que, longe de participar da circunavegação, Rugendas apenas tivesse aproveitado a fragata para voltar à Europa, pois em 1825 já se encontrava
na Alemanha. Como se vê, espinhosa será a tarefa de quem se interessar
em prosseguir na montagem da biografia de Rugendas, depois que a morte
interrompeu os trabalhos pioneiros de Gertrud Richert neste particular.
Quanto ao paradeiro dos trabalhos de Rugendas, a Staatliche Graphische Sammlung de München, Alemanha, possui riquíssimo material das
viagens do artista pela América espanhola. Na pinacoteca municipal de
Augsburg, Alemanha, encontram-se originais da viagem de Rugendas à
Itália, mas poucos quadros sul-americanos, e algumas das grandes composições datadas de Berlim 1854, que o artista elaborou depois de sua
volta definitiva à Europa. Ten Kate cita um inventário de próprio punho
de Rugendas, datado de junho de 1848, em que ascende a 3.025 o total
de desenhos comprados pelo governo da Baviera e depositados no Kgl.
Kupferstich- und Handzeichnungscabinet, atualmente Graphische Sammlung, de München (Ten Kate, 1912, pág. 577). Segundo dois artigos biográficos, o total seria de 3.353 Õriginais, enquanto um terceiro menciona
3.339 números. Além disso haveria, ainda segundo Ten Kate, uma grande
quantidade de outros esboços, não menos valiosos, mas o autor não indica
seu paradeiro.
No prefácio à edição de 1954 da Viagem pitoresca, Rubens Borba
(39) Datação de um quadro de Rugendas feito em Santa Luzia, segundo Informação em James, 1956.
(40) Richert, 1952, pág. 16. A Informação posterior de Rlchert, 1953. pá,g. 75, de que o pintor
se desligou da expeéltção na província de Mato Grosso, carece de fundamento, pois a dooumen·
tação sobre Langsdorff e sua comitiva nada revela neste particular e as datas não coincidem.
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de M·o rais conta: "Em 1928, quando a Alemanha atrave~sava uma .é~oca
terrível de crise financeira, Cl?vis Ribeiro e Wast~ ~o.dngues adqu1nram
do museu (de München) inumeros desenhos ongina1s de Rugendas e
trouxeram-nos para São Paulo. Oferecido o lote ao governo. federal, es~e
não os pôde adquirir por falta de verba. . . F~r~m vendidos a particulares daqui todos os referentes a assuntos brasileiros (cerca de 400),
a colecionadores argentinos e uruguaios aqueles que tratavam de assuntos
rio-platenses (cerca de 200)' ' (Rugendas, 1954, sem indicação de página ) . O prefaciador ainda assinala que muito desenho de Rugendas fora
remetido para a Rússia antes da partida da expedição Langsdorff para
0 sertão. Em 1964, Dom Clemente da Silva Nigra confirmava esta informação, referindo-se a 67 pranchas de Rugendas existentes na .Aeademi.a
de Ciências de Leningrado c41 1. Manizer menciona esse material, publtcando oito paisagens de Rugendas, todas relacionadas ~ viagem e!llpreendida com Langsdorff a Minas Gerais ( 1967). No artigo de David James figuram 15 estampas de originais, das quais oito se encontram também
em Manizer, afirmando o autor, entretanto, em relação às ilustrações da
edição Engelmann da Viagem pitoresca que "não se sabe onde estarão
atualmente os originais dos desenhos de que foram tiradas aquelas litografias" (James, 195 6, pág. 9) . Richert observa que uma série dos 1!1elhores artistas foram encarregados por Engelmann de elaborar as litografias para a monumental edição de acordo com os dese~hos a.e Rugendas
e que o próprio pintor preparou na ocasião três dessas litografias. Aventa
ainda a hipótese de datar desta época e do próprio punho de Rugendas
a litografia em folio imperial, editada por Rittner em Paris, que apresenta
um vislumbre da exuberante vegetação da floresta tropical e de algumas
figuras de índios (Richert, 1953, pág. 80). O original desta litografia
encontra-se no Museu Maximiliano de Augsburg, Alemanha.
Os desenhos de índios incluídos na Viagem pitoresca c42> são os mais
infelizes da coleção de estampas brasileiras de Rugendas. Salvo exceç,õ.es,
que mais adiante serão discutidas, a eles pode-se estender a mesma cnttca
f eita anteriormente ao texto que os acompanha c43>. Vivaldo Daglione
chamou atenção para os defeitos de origem da obra pictórica de Rugendas: "Observando bem sua obra, notamos que todos os indivíduos têm
mais ou menos os mesmos traços, os seus personagens assemelham-se
àqueles que aparecem nos quadros de L. Mign~rd. ou A . .Trouvain. Examinando, por exemplo, a cena da dança dos ind1os puns, notamos que
.apesar do esforço do artista para dar aos indígenas traços que estiv~sse~
cde acordo com a sua condição de selvagens, o que ele conseguiu f 01
-representar apenas europeus com expressões um tanto atoleimadas. Esses
Cf. páginas 96-97 deste trabalho.
l(42) Na edição brasileira de 1954, "'Família de lndios botocudos•, • lndios botocudos";. "lndios
1Machacarls e Camacãs"· • lndios Puris"• • lndios Coroados e Coropós"; "Encontro de índios com
viajantes europeus "; " fndi os em suas ~abanas•; ·caçada de onça": ·~on~e de cipó"; ·c.an'?a de
índio "; "Dança dos Puris" ; "Gui;irri lhas"i. " Enterro"; "lndio numa fazenda ; Aldeia de Tapu1os ·
(43) Cf. página 77 deste trabalho.

1(41 )
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indivíduos lembram muito os personagens dos quadros franceses da época
de Luís XIV, o que aliás pode ser facilmente comprovado, comparando
no mesmo quadro os indígenas com o europeu que observa a cena acompanhado do seu escravo" ( 1959, pág. 168). As observações de Daglione
são corretas em si e não se aplicam exclusivamente a Rugendas; esses
defeitos são partilhados, em maior ou menor escala, por todos os desenhadores de índios brasileiros das primeiras décadas do século XIX. Mas
o citado trecho exemplifica também um dos erros em que se pode incorrer ao avaliar documentos iconográficos: atribuir ao autor dos desenhos
originais defeitos pelos quais os gravadores são responsáveis. Veja-se uma
observação de Weitenkampf: "Um bom exemplo da intrusão do litógrafo
pode ser verificado na Malerische Reise in Brasilien (Paris, 1835) de
Moritz Rugendas. Os desenhos deste artista foram copiados sobre a pedra litográfica por artistas litógrafos franceses. Entre eles encontrava-se
Victor Adam, que emprestou o toque invariável e engenhosamente seguro
de sua personalidade não muito marcante a numerosos desses desenhos
de índios sul-americanos" (1949a, pág. 601 - tradução minha). Enquanto não forem localizados os desenhos originais da Viagem pitoresca
será prematuro qualquer juízo definitivo sobre seu valor documental.
Também Wied manifestou-se a respeito das estampas de Rugendas.
J osephine Huppertz publicou aquelas partes dos diários do príncipe Maximiliano diretamente relacionadas com o conteúdo da Viagem ao Brasil (in Rõder e Trimbom, 19 54). A autora demonstra não tratar-se dos
d1ários de campo propriamente ditos, aqueles elaborados dia a dia no
Brasil, mas de uma versão diferente, enriquecida com dados bibliográficos
e posterior à Rrincipal obra de Wied, talvez escrita entre 1830 e 1832.
:f: evidente que, a essa altura, Wied já manuseara a edição Engelmann
da Viagem pitoresca, de Rugendas. Huppertz cita um trecho desses diários que contém a apreciação de Wied sobre os relatos de viagem de Spix
e Martius e do pintor Rugendas. Em tradução de Baldus: "Mesmo os
retratos dos Puri nos belos desenhos do Brasil de Rugendas, não reproduzem bem a realidade, pois não são muito característicos. Aliás, pode-se
dizer dos retratos de índios deste desenhista que constituem, em geral,
a parte menos feliz de seus trabalhos: todos os seus rostos de índios são
excessivamente bochechudos e de uma uniformidade que não corresponde
à realidade. Também não é difícil perceber que as suas cenas de índios
são, em grande parte, ç_omposicões fantasioiias. O mesmo aconteceu em
parte com suas paisagens, aliás lindamente desenhadas, em que, entre
outras coisas, aparecem flamingos (Phoemicopteris) na floresta" (Baldus,
1956/ 58, pág. 321).
A crítica de Wied, bem fundamentada nas próprias experiências de
c ampo do príncipe, refere-se, portanto, à representação de tipos físicos e
à representação de cenas de vida indígena por parte de Rugendas; mas
também ela se refere às estampas publicadas e pode, portanto, ser dirigida ao trabalho dos gravadores. A falta de um diário de viagem de
Rugendas não permite constatar se os defeitos das pranchas publicadas
-
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são seus ou se foram introduzidos pelos gravadores. O texto da Viagem
pitoresca, além de provir de outra pena, é tão impessoal que não fornece
possibilidades neste sentido. Resta procurar nos poucos originais conhecidos de Rugendas os elementos para a avaliação objetiva do artista enquanto pintor de índios.
Neste sentid.o, a reconstrução de Manizer do itinerário da excursão
do pintor e de Langsdorff pela província de Minas Gerais e sua referência a quatro desenhos de cabeças de índios maxakalí ( 1967, pág. 69)
feitos em Ouro Preto, são de grande importância. Manizer não publica
esses desenhos, mas os dois retratos maxakalí c44> existentes no artigo de
David James provavelmente pertencem àquele conjunto. Dos seis retratos de índios maxakalí existentes, dois foram publicados, portanto, por
David James e dois encontram-se na Viagem pitoresca c4sl. Comparando-se esses quatro exemplares (Figs. 35 e 36), as gjscrepâncias entre
o
·
u endas e os publicados saltam à vista. Nos
originais não se notam os índios ' excessivamente oc ec u os e e uma
uniformidade que não corresponde à realidade", nem a eles se aplicam
as mencionadas restrições de Daglione. Rugendas viu esses índios em
Ouro Preto: as estampas corroboram a reconstrução de Manizer e provam que o artista soube representar uma realidade efetivamente observada.
Apenas na expressão fisionômica se possa ver, talvez, traços suavizados
pela pena europeizante do pintor. No mais, são índios desenhados ao
vivo: presentes a dobra mongólica, os zigomas salientes, o traçado normal dos lábios sem a uniformidade idealizadora perceptível nas litografias"
sobrancelhas reproduzidas fielmente e não segundo os cânones do que
"deveria ser", patentes nas estampas publicadas. Esses dois retratos constituem o verdadeiro Rugendas, obliterado nos trabalhos publicados pelo
crivo dos gravadores.
Observando as estampas publicadas de Rugendas, pode-se dividi-las
em dois conjuntos fundamentalmente diferentes: as que retratam tipos
físicos e as que representam cenas. A despeito da influência dos elaboradores das litografias, os tipos físicos ainda apr~sentam um grau de
verossimilhança inexistente nas cenas. Seus Botocudos são calcados nos
de Wied; os demais, em especial Coroados e Koropó, parecem indivíduos
mestiços, datando os desenhos originais, provavelmente, da mesma excursão feita a Minas Gerais. Representando, com maior ou menor fidelidade, tipos indígenas observados, as cabeças de índios desenhados por
Rugendas têm pelo menos uma individualidade para cada tribo que, por
certo, é mais acentuada nos originais. Hennann Burmeister, que em 1851
andou pelas mesmas bandas, desenhou Coroados e Purí e pelo menos um
destes últimos lembra muito um dos Purí desenhados por Rugendas.
Deixando uma boa descrição do tipo físico desses índios, Burmeister ex(44) Assinados: Ma-nal, Nação Machakerey Machacary - Selon la Corografia Brasíllca. Prov.
de Mln~s Geraes. Ouro Preto. den 5, Aug, 1824; e Ma-ne-sin, lndlen Machacaey, Prov. de Minas
Geraes, Ouro Preto, den 5 Aug. 1824, Rugendas teclt. (ln James, 1956, retratos 11 e 12).

(45)

Rugendas, 1954, estampa 2/~.
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pressou-se favoravelmente a respeito da obra pictórica de Rugendas em
contraposição ao Atlas de Spix e Martius: '~Não posso recomendar 0
bastante esta obra apreciável aos meus leitores, como ilustração fidedigna.
As ilustrações mais antigas de Spix e Martius não merecem estes louvores; as paisagens são muito maneiradas e pouco naturais e as cenas da
vida humana parecem, em sua maioria, como grotescas. Os retratos tão
pouco valem" (Burmeister, s.d., nota de rodapé 78, pág. 152). Embora
não o faça de maneira explícita, percebe-se no texto que Burmeister se
refere mais aos retratos de índios de Rugendas, do que às suas representações de cenas. Os caracteres somáticos de Purí e Coroados descritos
por Burmeister com grande minúcia (idem, págs. 151-152) e provavelmente desenhados por ele de acordo com a descrição, também devem
ter sofrido alteração nas mãos dos gravadores: nos seus retratos resta
apenas aquele elemento de diferenciação entre os dois grupos indígenas,
insistentemente apontado pelo autor, ou seja, a forma do nariz: ":e muito
fácil distingui-los (os Coroados) dos Purís, o segundo povo dessa região,
pelo seu grande nariz, levemente arqueado, e pelos lábios, muito mais
finos e menos salientes. Os homens trazem uma barb~ não muito densa
nos lábios e no queixo, trtas não nas bochechas, e sua tez é mais escura
e castanha que a das mulheres, que é mais fina e quase amarela" (idem,
pág. 144). Na estampa de Coroados na Viagem pitoresca evidencia-se
wn esforço para reproduzir esta característica do grupo tribal em questão,
ou seja, o nariz levemente arqueado a que Burmeister faz referência.
Nas est-ampas da Viagem pitoresca, tanto nos retratos como nas cenas indígenas, não se encontra representada aquela imagem do índio descrita no texto e que, ao meu ver, é a imagem de Huber, indiretamente
de Martins, e não de Rugendas: "os índios não são homens em estado
natural e não são selvagens, mas sim homens que retrocederam ao estado
de selvageria, porque foram rechaçados violentamente do ponto a que
haviam chegado" (Rugendas, 1954, pág. 65). Os tipos e as cenas publicadas de Rugendas parecem filiar-se muito mais à concepção rousseauniana do homem primitivo, cara também, certamente, aos gravadores das
estampas. ~as mesmo descontando os efeitos. deformado.res dos litqgrafos,
a!guns trabalhos de Bugendas, tr.aem:-lh~ a concepçãq_ idealizadora, mani'festa nos poucos originais que me foi possível localizar. Veja-se a Fig.
""JJ, "Indígena numa canoa", desenho a lápis conservado na pinacoteca de
Augsburg (46): o rosto redondo, a expressão suave, tendo de índio apenas
a parcial nudez e os brincos cfe plumas. Já no desenho a fápis "índios
brasileiros" existente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro c47>, reproduzido na Fig. 38, se a criança figurada ainda tem o rost0 arredondado,
os dois adultos, saídos como que da mesma forma, apresentam zigomas,
nariz e feitio do rosto que são comumente associados a índios norte-amerícanos. Os desenhos, infelizmente, não são datados, nem os acompanha
(46)
(47)

Número de inv.entário 11 .552.
Número 1.251 na Secção de Estampas.
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qualquer explicação. Constituem, entretanto, deformações da realidade,
em que também Rugendas incorreu.
Quanto às cenas indígenas de Rugendas, são evidentemente composições fantasiosas, como já o príncipe Maximiliano havia constatado.
Mesmo assim, é bastante curioso que o artista não tenha dado às fisionomias de seus personagens os traços com que caracterizou as cabeças
de índios desenhadas. Isto talvez se explique pelo fato de Rugendas não
ter tido mais do que um contato passageiro com alguns índios em centros
urbanos e não os ter visitado, como Wied, Spix e Martius, em suas aldeias. As cenas indígenas provavelmente foram compostas em Paris para
ilustrar o texto de Huber e talvez mesmo inspiradas nos relatos de viagem,
já publicados, daqueles naturalistas. Este parece ter sido o caso com a
composição de Rugendas "lndios em suas cabanas". Confrontando-a com
a estampa "Purís na sua choça" (Fig. 41) , publicada na Viagem ao Brasil do príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, verifica-se que o motivo
central de ambas é o mesmo: o grupo familial localizado por Wied à
sombra de um paravento, ao pé do fogo, foi ampliado na Viagem pitoresca para incluir um número maior de figurantes. Embora muitas alterações dos originais possam ser atribuídas aos gravadores das pranchas,
como se verá no decorrer deste capítulo, no caso específico o aproveitamento de trabalho alheio pode ser comprovado para Rugendas. Basta
consultar um original atribuído a Rugendas e guardado no Instituto de
Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, ao qual é extremamente fiel a prancha em discussão, publicada no livro de viagem do
artista.
A preocupação com a montagem de composição é muito visível em
Rugendas e compromete seus belos quadros indígenas enquanto documentação. Não correspondem à exigência de fidelidade do etnólogo. O "Enterro" (Fig. 39) e, em especial, a "Dança dos Puris" (Fig. 40) denotam
a preocupação do artista em construir um quadro dentro das normas
pregadas nas academias; na "Dança", o espaço é utilizado de tal maneira
que a vegetação constitui um pano de fundo, a clareira é distribuída de
forma a permitir a colocação de um grupo de personagens no primeiro
plano à esquerda que, pela sua própria posição, guiam o olhar ao longo
de uma diagonal para o segundo plano onde se desenrola o tema do
quadro. Em meio aos rolos de fumaça de uma pequena fogueira - em
que realmente qualquer pessoa, mesmo um índio, m'orreria asfixiada movem-se em círculos as vagas figuras de alguns Purí. Do ponto de vista
documental, o quadro não tem o menor interesse, particularmente quando
se considera que existe boa documentação sobre essa dança. Ela se
encontra representada no Atlas de Spix e Martius (Fig. 49) e complementa a d~scrição de Burmeister; "Os homens avançavam em fila e pulavam em tempos diferentes, movendo, alternadamente, os braços. Assim,
chegavam cantando até perto do fogo, de onde voltavam para o ponto de
partida. Os meninos seguravam os pais nos quadris, imitando-lhes os
movimentos. O canto, muito nasalado, consistia em sons guturais mo-84-

nossilábicos. Enquanto os homens faziam seus movimentos rítmicos avançando e retrocedendo, sempre virando as costas ao fogo quando voltavam,
as mulheres e meninas, de lenço à cabeça, ficavam ao fundo, iluminadas
por um menino que segurava um archote de madeira, cantando, a meia
voz, melodia semelhante e batendo, ao mesmo tempo, com os pés, como
se marcassem compasso. Quando os homens cessavam o canto, as mulheres silenciavam também, o menino apagava seu archote com a maior
rapidez e todos se misturavam". Burmeister ainda diz que a descrição
da dança dos Purí de Spix e Martius "coincide co~ a que presenciei e a
conclusão final comprova que o desenrolar por mim descrito, quanto à
posição afastada das mulheres, tem por motivo a causa que lhe atribuo" (idem, nota de rodapé à pág. 153). Semelhantes em conteúdo
coreográfico, as duas estampas da dança dos Purí, mesmo que alteradas
pelos respectivos gravadores, i~~stram a ~são e~tética idealiza~?ra do artista Rugendas e a visão cientifica, mas ideologicamente cond1c1onada, de
Martius.
Comentando o "Enterro" (Fig. 39) de Rugendas, Daglione observou: "No quadro em que estão representados vários indígenas prat~cando
o cerimonial do enterro, a completa falta de uma real representaçao das
verdadeiras proporções antropométricas características da raça são patentes. Temos neste quadro figuras humanas, com atitudes e prop~rções
impecáveis, são nus quase perfeitos, belos, mas dentr~ daqueles canones
europeus criados pelos artistas, baseap.do-se nos padroes 8!'eco-romanos,
tão a gosto das academias. Esses canones procura~ o ,tipo de b~lez~
ideal, portanto inexistente, e no caso complet~men~e maphcavel aos ~di
genas, pois estes pertencem a um grupo ~ac1al dtferente daqueles, tipos
·que foram usados como modelos para os canones europeus. Essa e uma
caractcrística de Rugendas e está patente em todos os seus quadros ... "
(Daglione, 1959, pág. 169). O título da p~ancha - "Enterro" - não fornece qualquer indicação sobre o grupo tnbal a. q~e se refere. ,Métraux,
baseando-se em Spix e Martius, segundo os quais entr~ os Puns, parece
que é costume fazer-se uma oração fúnebre"· (1938, I~ pág. ~52.), e
provavelmente também numa informação de segunda ma? colhida. por
Eschwege C48l, remete o leitor à estampa de Rugendas? tac1t~n:iente 1d~n
tificando os figurantes com Purí ~ aceitando a at~tude es~atuana d? pnneipal personagem como indicação de que pronunciavam discursos funebres
em honra a seus mortos (Métraux, 1946, I, pág. 528). Mas a pranch~
não concorda com o que sabemos das observâncias funerárias dos Pun
que juntamente com os Coroados, sepultavam seus mortos em ~andes
urn~s colocadas em suas choças a que então ateavam fogo ou s1D?plesmente abandonavam. O desenho de Rugendas mostra índios no meto da
- Joao
Bat ·tst a. · · t ena
· assist·ido
(48) Segundo essa informação, "o vigário de Sao
. adeuma
um oração
gtende
funerária entre os purfs . O orador post ara-se , mun_ldo de are~ e fl ec~as. "~t:Se'ºrodos 0 haviam
círculo de índios, parecendo-lhe que f alara co_m muita e~pressao e muitos ge;,, ~antos · (Eschwege,
ouvido com grande silêncio e atenção, e ao f i m da oraçao t odos. romperam e
a de Rugendas,
1818, págs. 106-107 - tradução mi nha). Comparando esta descrição com.ª es ª~~a 0 seu quadro
está longe de ser forçada a hipótese de Rugendas ter encontrado a Inspiração P
no t exto de Eschwege que, publicado em 1818, certamente lhe era conhecido.

t
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floresta forrando uma sepu]tura com pedras, especia1mente trazidas para
esse fim, prática de que as demais fontes da época não fazem menção.
Os Botocudos devem seu nome aos grandes labretes cilíndricos de
madeira usados por homens e mulheres no lábio inferior, conforme atestam todas as fontes, a começar por Wied. Rugendas, entretanto, na "Família de índios Botocudos", que figura quatro indivíduos adultos e uma
criança, registrou o batoque apenas para um home~ e uma m?lher. Também a posição do labrete não foi corretamente registrada, pois, nas palavras de Wied: "Apesar de ser a dita madeira muito leve, ela mantém o
lábio pendente nos indivíduos idosos, ao passo que nos moços ele fica
horizontal, ou meio levantado" (Wied, 1940, pág. 275).
Sabendo-se das alterações empreendidas pelos gravadores nos onginais dos artistas, e que serão amplamente exemplificadas com a obra do
príncipe Maximiliano, seria necessário apurar o paradeiro dos desenhos
de próprio punho de Rugendas, em especial aqueles que serviram de
modelo às litografias da Viagem pitoresca, para fazer justiça ao pintor.
De qualquer maneira, suas estampas, tal éomo foram publicadas, com
exceção das cabeças de índios, não mais deveriam ser reproduzidas como
documentos gráficos sobre a ocupação indígena do Brasil Oriental. Assim
como foram publicadas, as estampas de Rugendas não têm para o estudo
de nossa terra aquele valor documental inigualável de que fala Rubens
Borba de Morais (Rugendas, 1954, sem paginação); sem a crítica, elas
apenas concorrem para fortalecer a errônea imagem do índio que se tem
no Brasil.
As observações precedentes também se aplicariam às conhecidas estampas da Viagem ao Brasil de Maximiliano de Wied-Neuwied, não fosse
a descoberta, feita por Josef Rõder, de todo o material original das viagens americanas do príncipe, depo,sitado desde a morte do naturalista no
fundo dos arquivos wiedianos. Em 1954, editada por Josef Rõder e
Hermann Trimborn, aparecia a análise desse material, compreendendo
os textos manuscritos e os desenhos originais. E esses desenhos originais
fornecem, quando comparados aos publicados, o fundamento daquela afirmação tão insistentemente repetida ao longo deste trabalho, da necessidade
de encontrar também, através de buscas sistemáticas, os originais a partir
dos quais foram elaboradas as litografias dos relatos de viagens ao Brasil
na primeira metade do século XIX. As discrepâncias verificadas entre os
desenhos do príncipe e o trabalho dos diversos gravadores das estampas
foram notadas pelo próprio Wied, levando-o a dizer que, "apesar de todo
o cuidado, esgueiraram-se algumas inverdades nos trabalhos de gravação". Estende-se a todas as gravuras publicadas a crítica de Udo Oberem c49) à estampa intitulada "Botocudos. O chefe Kerengnatnuck e sua
família" , gravada por Esslinger de Zurich: "O gravador representou dois em lugar de três personagens, colocando-cs em meio a uma
(49) Responsável pelo capítulo "Etnographlsclle Erlauterungen zu den Blldern• (Esclarecimentos etno·
gráficos dos desenhos) do livro de Rõder e Trlmborn.
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fantasiosa paisagem tropical e escamoteando aquele dado etnográfico tão
importante que é o estojo peniano, talvez por razões morais. Ao invés
da perna direita, o gravador fez o capitão June estender a perna esquerda
para a frente. Também "melhorou" os traços fisionômicos e as ptopor·
ções do corpo segundo um ideal de beleza clássico. Tais melhoramentos:
falsificações em termos etnográficos e antropológicos, podem ser constantemente observados entre os originais desenhados pelo príncipe e as
litografias" (Rõder e Trimborn, 1954, pág. 118 - tradução minha). Baldus, numa resenha do trabalho de Rõder e Trimborn, também comenta
as diferenças entre originais e gravuras publicadas: "Mas a inclinação
para aformosear a realidade surgiu, a respeito dos nossos silvícolas, já
no século XVI quando, nas gravuras do livro de Jean de Ury, os Tupinambá correspondem ao ideal de beleza europeu de então. Manifestam
a mesma tendência algumas gravuras no livro de Wied, isto é, certos
retratos de Purí, Kamakan e Botocudos. Mas se estas obras de artistas
europeus que procuram corrigir os defeitos de esboços desenhados pelo
próprio viajante forem comparadas com os rústicos originais cujas reproduções coloridas são publicadas por Rõder e Trimborn, verifica-se que
o príncipe soube reproduzir com relativa fidelidade os característicos daqueles índios na fisionomia e na aparência total. Mostrando, por exemplo,
grupos de índios Purí, não se esquece nem dos traços mongolóides, nem
das ralas barbas, nem dos trapos obtidos dos brancos para cobrir as vergonhas. Mas na gravura elaborada para o público europeu, os mesmos
Purí correspondem perfeitamente ao que então se imaginava come sendo
o estado paradisíaco dos povos naturais não depravados pela civilização.
Andam agradavelmente por entre palmeiras num caminho limpo como
uma estrada de rodagem. Sumiram-se as barbas e os trapos. O homem
de tanga que no esboço de Wied estava virado completamente em direção do espectador, mudou, agora nu, a posição das pernas, de modo
que a coxa assumiu a função de guarda-sexo. Transformou-se também
o homem inteiro num verdadeiro adonis a gosto da donzela branca, perdendo os malares largos para um rosto mais fino e tendo nos olhos mais
redondos uma expressão mais suave. As mulheres deseng_raçadas, pesadonas, no original do viajante, adquiriram, nas mãos dos embelezadores,
quase a elegância duma moderna esportista" (Baldus, 1956/ 58, pág. 321) ·
As coisas se complicam quando, dentro de uma mesma obra, como
a de Wied, as estampas são gravadas por artífices diversos, o que resulta
em trabalhos qualitativamente muito desiguais. Comparem-se na Viagem
ao Brasil, a título de exemplo, as pranchas "Grupo de Camacans na
mata" - à página 352 da edição brasileira de 1940, com panorama gravado por Seyffer, Stuttgart, é figuras de Bitthauser, Würzburg - a ':_F"esta
dançante dos Camacans" - página 368 da mesma edição, gravaçao de
J. Lipz, Zürich - e "Patachós do Rio do Prado" - gravação de Rist,
München, página 208. Seyffer e Bitthauser criaram um quadro dentro
daqueles padrões idílicos já descritos para a "Dança dos Purís" de Rugendas. J. Lips não se deixou levar aos mesmos extremos, pelo menos
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no que diz respeito às figuras humanas, que não têm a tranqilila beleza
altiva dos Kamakán em repouso na floresta; os seus Kamakán expressam
uma hesitação entre corpos belos associados à vida paradisíaca e corpos
grotescos tradicionalmente ligados pelos europeus a um baixo grau de
civilização. Rist gravou um Pataxó de proporções regulares que acompanham uma visão de linhas longas e esguias num corpo humano não
sujeito às exigências do vestuário e da moda.
Além desses gravadores, trabalharam ainda na ela~oração das estampas da Viagem ao· Brasil outros especialistas: Seyffer e Rist de Stuttgart
em "Purís na choça" e "Purís na mata"; C. Schleich de München em
"Choças dos Patachós"; Esslinger de Zürich em "Botocudos. O chefe
Kerengnatnuck e sua família''; Müller de Paris em "Duelos dos Botocudos"; e ainda A. Krüger de Florença em "Quatro retratos de Botocudos", segundo originais, não de Wied, mas de Sellow. Cada um desses
gravadores deve ter tido um estilo próprio e deve ter interpretado os
originais de Wied confiados ao seu cuidado dentro deste estilo.
O trabalho de Rõder e Trimbom fez-se acompanhar de um estojo
contendo as fotografias coloridas dos desenhos originais de Wied. Na
realidade, bastaria colocar lado a lado as fotografias dos originais e as
estampas publicadas de Wied: elas falariam por si só. Mas, para formalizar as diferenças entre os dois conjuntos, parece-me indicado mostrar
em que consistem essas diferenças. Em relação aos originais, elas, sem
dúvida, representam falsificações, no sentido que Udo Oberem deu ao
termo. Mas as alterações dos originais não foram realizadas arbitrariamente, ao sabor do acaso, das preferências estéticas pessoais do gravador
ou ditadas por imposições técnicas. Se a representação gráfica é um
sistema simbolizante, como tiv:e ocasião de indicar na introdução deste
trabalho, e arrolamento dos aspeçtos dos originais de Wied que foram
modificados para fins de publicação, deverá fornecer subsídios pata o
estudo dos mecanismos de organização da · realidade sensível através dos
filtros _sel~-Oi próprios das categori~s culturais do gravador ocidental.
Assim, em relação à estampa "Purís em sua choça", uma das mais
conhecidas da iconografia indígena brasileira, Josef Rõder dá em poucas
linhas o resultado do cotejo entre litografia (Fig. 41) e original (Fig. 42) :
"Aqui o áspero e sóbrio mundo da selva brasileira com seres humanos
sempre preparados para a luta e a privação, lá um quadro feliz de família
dicu:ite de bastidores silvestres, operisticamente montados, ensolarados, paradisíacos. E os próprios homens: aqui as figuras atarracadas de uma
raça somaticamente pouco diferenciada, lá figuras que não poderiam ser
imaginadas sem os modelos da Antigüidade" (Rõder e Trimbom, 1954,
pág. 114 - tradução minha). Além desta, há as de cunho etnográfico,
como os detalhes de construção do abrigo e a representação, no original,
verdadeira cesta d.e carga dos Purí, substituída na estampa gravada,
a esquerda, por recipientes de palha trançada em formato desconhecido
a estes índios.

?ª
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O já mencionado "Grupo de Camacans na mata" não registra err
na escassa documentação etnográfica que apresenta. É uma composiç?s
a partir das "!formações contidas em três desenhos de Wied (n.ºs 32 ;~
e ~6 do estojo de estampas de Rõder e Trimbom) em que 0 prínclpe
registra para homens e mulheres o mesmo tipo de corte dos cabelos
para~os _homens ~s arcos e flechas característicos, o tratamento dispensad~
aos orgaos sexuais e as bolsas enodadas usadas a tiracolo· para as mulheres, o meio-saiote de faixas de cores alternadas rematado com um
grosso cinturão que se amarra às costas, uma cesta arredondada com
alça e, finalmente, a pintura de corpo: uma cruz vermelha no centro
da testa e três !inhas pretas paralelas e inclinadas acima de cada seio.
Algumas destas informações se perderam, portanto, na estampa gravada.
. A "Festa dançante dos Camacans" é uma réplica do ori~al de
W1ed ~n. 0 33 do álbum de Rõder e Trimbom). Os índios apenas se
europeizaram e o gravador dispensou um cuidado maior aos detalhes
de ambientação. Quanto ao mais a estampa é fiel.
"Patachó~ _do Rio do Prado", mencionados em página anterior,
c?nstituem a reun1ao de duas aquarelas de Wied (n.ºs 13 e 14 do álbum
citado). ~omparem-se a gravura publicada e os dois desenhos que lhes
deram ongem. O gravador foi bastante fiel: falta apenas a nitidez de
detalhes e co.ntomos que o príncipe soube dar aos seus desenhos, e, na
prancha publicada, o coco que o capitão d9S Pataxó abre com seu facão
tr~nsformou-se numa melancia. Em si esta metamorfose operada pela~
ma~s d? gravador não tem uma importância transcendental. Mas discorda 1nte11amente ao texto em que o príncipe descreve a chegada de um
grupo de Pataxó à Vila do Prado: "Comida era o principal desejo deles:
deram-lhes cocos . e um P?uco de f. arinha; abriram aqueles m.ui destr~
mente, com uma machadinha; arrancando em seguida,. da casca du~
co~ os dentes poderosos, a polpa branca: a avid~z com que comiam era
notav~l:. Em nossa estampa 7.ª estão representados dois destes selvagens;
~ ~ap1tao ocupa-se elD: ~brir ll:m coco" (Wied, 1940, pág. 208). A pos~çao do corpo. ~o cap1tao, assim como a de seu companheiro, não coincide com o onginal, o que tem certo alcance para aqueles interessados
n? ~studo das ~é~nicas de corpo. Na prancha publicada também não se
distingue com nitidez a cobertura de cabeça do índio à direita e os detalhes
das armas dos Pataxós.
A Fig. 43, reprodução de um original datado de outubro de 1815
representa índios Purí em S. Fidelis junto ao rio Paraíba. As três figura~
encontram-se na estampa "Purís na mata" (Fig. 44) da Viagem ao Brasil,
enc~beçand~ a fila indiana. O original não apresenta qualquer ambientaçao. A figura central no original enverga uma calça ou tanga de faze~~~ branca; na estampa publicada a coxa esquerda cobre o sexo. No
or~g1nal, ~ mesma figura ostenta bigode e barba bastante espessa e compnda, assim .como o personagem que abre a fila; nada disto consta da
estampa publicada. Na prancha, incluída na edição de 1940, a pintura
do corpo dos índios das extremidades é pouco visível e .incompleta: no
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terceiro nem se vê o conjunto de cinco listas paralelas encobrindo um
pontilhado no maxilar que se estende pelo pescoço. O primeiro índio
apresenta listas verticais a partir de uma pintura em forma de colar, que
provavelmente dá volta aos ombros, além de duas listas no braço. O
desenho publicado na edição inglesa de 1820 que traça apenas os contornos das figuras, sem se preocupar com o colorido, é bem mais fiel
no registro dos elementos anotados por Wied, embora também se trate
aqui de uma composição. As três mulheres que fecham o cortejo dos
Purí pela mata foram extraídas de um original de Wied intitulado, em
tradução minha, "Uma família de índios Purí em viagem junto ao Paraíba
perto de S. Fidelis em outubro de 1818" (Fig. 45). As três mulheres
foram tiradas pelo gravador de seu contexto específico, despojadas dos
"trapos obtidos dos brancos" f5o) e, de um modo geral, tratadas de tal
maneira que a preciosa informação da pintura de corpo da primeira índia
praticamente se perde pela técnica da impressão. Na estampa publicada
são pouco visíveis as duas faixas que limitam pontos nos braços e na
perna da mulher, faixas que terminam à altura do joelho, assim como
a pintura da criança encarapitada nos ombros da segunda índia, toda
salpicada de pontos.
. A reprodução do original colorido 7 não consta das estampas publicadas, nem mereceu atenção na edição da Melhoramentos. A legenda,
truncada na reprodução, menciona: "Botocudos, a. Ein Chef. Januar
1816". O índio figurado de frente ostenta três penas presas ao occipício
e o estojo peniano que enverga é bem visível. O segundo Botocudo, de
costas, é o dito chefe. Apresenta anéis vermelhos duplos no braço, no
antebraço e n~s coxas, e simples abaixo do joelho. Empunha um arco
com as extremtdades recobertas de tufos de plumas amarelas e nas faces
uma pintu:i:a de listas paralelas desenhadas com tinta vermelh~. O mesmo
arco e a mesma pintura ocorrem na aquarela wiediana n. 0 8, relativa ao
"chefe dos botocudos com pingentes plumários vermelhos nos braços e·
pernas e penas amarelas de tucano em ambas as extremidades do arco"
conforme legenda autógrafa do príncipe.
'
. . O _texto d~ Wied contradiz parcialmente o seu desenho. "Os chefes
distinguiam-se as vezes por meio de penas de aves presas à cabeça ou a
ou~ra~ partes do corpo" (Wied, 1940, pág. 280). Apesar da afirmação,
o 1n~10 com penas a cabeça não é o chefe, a indicação "a. Ein Cher'
refenndo-se ª': índio de costas. Os ª?éis vermelhos que lhe circundam
os membros nao correspondem ao carater da pintura corporal dos Boto
cudos, t,al como é ma~str~ente definido no texto de Wied (Wied,
1940, pag. 279). Mas, a papna 280 de s~u livro, Wied conta que, "em
18~5 , num ataque contra L1nhares, no Rio Doce, foi morto um chefe
multo paramentado, que trazia enfiadas de penas vermelhas de arara nos
braços, antebraços, coxas e pernas, e cujo arco era enfeitado em cada
ponta com um feixe de penas alaranjadas, de garganta de tucano".
(50)

Baldus , cf . página 87 deste trabalho.
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E esta descrição calha perfeitamente com a representação do chefe em
duas pranchas, em que as linhas vermelhas irregulares mostram 0 cuidado
do príncipe em distinguir pinturas de corpo de ornamentos plumários
Wied esteve entre os Botocudos em agosto de 1816, segundo o relat~
de viagem. A estampa discutida é datada de janeiro de 1816 e o chefe
ornado de guirlandas de penas vermelhas morrera em 1815. O que vem
a mostrar que lilmbéui o príncipe, nos seus .originais, não registrava
apenas os frutos de suas observações pessoais. Estes pequenos detalhes
evidentemente não invalidam a importância da contribuição das aquarelas
originais do príncipe, mas ressaltam a importância da extrema precaução
no uso da iconografia como documentação.
A 27 de agosto de 1916, Wied desenhou o capitão June - também
chamado Kerengnatnuck em diversas passagens da Viagem ao Brasil em
viagem com sua família. A estampa publicada representa o índio acompanhado de apenas uma mulher e duas crianças, ignorando o testemunho
gráfico de Wied, que figura duas mulheres e, portanto, a valiosa documentação plástica da existência de poliginia entre os Botocudos, pelo
menos entre os chefes. A mesma estampa na edição holandesa de 1823
já apresenta algumas outras modificações, variando sobre o mesmo tema.
Os gravadores Seyffer e Krüger transferiram a figura isolada de
uma mulher botocudo que, com seus filhos, atravessa a vau o Rio Grande
de Belmonte, cena registrada por Wied num original datado de outubro
de 1816 (Eig. 46), para a estampa a ser publicada sob o nome de "Família de Botocudos em viagem" (Fig. 4 7). Deram-lhe por companheiro
o índio da aquarela original de Wied reproduzida na Fig. 48, e, feita
a composição, ignoraram os demais depoimentos de um dos mais felizes
trabalhos do príncipe: o Botocudo e seu prisioneiro. Este, nu, sem qualquer distintivo cuitural que o distinga, diferencia-se na aquarela apenas
por sua pigmentação bem mais escura, e o corte dos cabelos poderia
identificá-lo com um Pataxó. Além disso, na aquarela original de Wied
que representa um combate entre Botocudos e Pata:tó, registrado pelo
príncipe em agosto de 1816, há no canto direito um prisioneiro que,
aparentemente, é o mesmo deste desenho.
Entre o original e a gravura do duelo dos Botocudos não se constatam grandes diferenças de conteúdo. A gravura é fiel quanto ao número de pessoas · e suas atitudes. Falta, entretanto, a indicação da pintura
corporal, que é muito nítida no original e quase obliterada na gravura.
Falta também a indicação etnográfica veiculada pelo homem ajoelhado
retirando varas de um feixe, ou seja, o caráter intencional e previsível
de tais combates institucionalizados entre grupos locàis ou hordas dos
Botocudos.
As diferenças assim constatadas entre os originais e as litografias
permitem um "insight" nos trabalhos de gravação e, como foi dito anteriormente, na veiculação de idéias ao público por parte dos gravadores.
Os confrontos realizados permitem algumas constatações de caráter provisório:
-
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1 - Os gravadores da época entendiam seu trabalho em termos de
arte gráfica e não de representação gráfica, principalmente quando as
estampas se destinavam a ilustrar livros de viagem e, portanto, obras para
o grande público. As estampas não eram gravadas com a intenção de
registrar dados e eventos de modo objetivo. Isto se reservava aos trabalhos de cunho científico. Daí as diferenças entre as ilustrações perfeitas,
do ponto de vista botânico, mas artisticamente medíocres da Flora Brasiliensis de Martins e as estampas do Atlas de Spix e Martins, agradáveis
do ponto de vista estético. Os desenhos rústicos do príncipe Maximiliano,
se reproduzidos fielmente, com toda certeza teriam chocado a opinião
pública por não corresponderem aos estereótipos formados em relação
ao indígena americano, nem às expectativas de passa-tempo ameno associadas a um livro de viagem;
2 - A moralidade teve pequeno papel a desempenhar na alteração
dos originais, dependendo mais do gravador do que de uma possível
reação negativa do público. Nem me parece que o começo do século XIX
tenha se caracterizado por excessivos pruridos moralistas. Oberem e Baldus tecem comentários C51l em tomo de um suposto pudor que teria determinado modificações nas pranchas do livro de Wied, apoiando-se porém,
apenas nas alterações registradas numa única estampa. Esquecem-se, todavia, de que o estojo peniano e, de modo geral, o tratamento dispensado
aos órgãos sexuais, é nítido em outras estampas da Viagem ao Brasil.
3 - Em relação aos demais gravadores que se ocuparam das litografias da Viagem ao Brasil, Rist e Müller parecem ater-se mais aos
originais fornecidos por Wied. Esta tendência maior à fidelidade, registrada para o caso específ~co da obra de Wied, talvez possa ser útil para
a avaliação de outros trabalhos do gênero que tenham reaJizado.
Se os poucos originais da obra indígena de Rugendas mostraram
as po_ssibilidades da avaliação do teor documental das contribuições iconográficas de artistas-viajantes, possibilidades claramente evidenciadas. com
a descoberta do acervo de desenhos de um príncipe Maximiliano, o mesmo
não se pode afirmar ainda em relação à obra gráfica de Spix e Martius.
O A tias é produto final de uma série de reformuJações dos modelos fornecidos pelos naturalistas bávaros a desenhistas e gravadores, praticamente
impedindo quaisquer propósitos de crítica de conteúdo. Dado o lugar de
destaque que Martius, e, em menor grau Spix, ocupam no cenário científico brasileiro do século passado, encontrar os originais do Atlas equivaleria a completar o perfil, já inúmeras vezes traçado, dos dois naturalistas.
Em ordem cronológica, a primeira crítica severa às gravuras do Atlas
da Viageni pelo Brasil de Spix e Martins vem da pena de Wied: "Em
algumas recentes descrições de viagem pelo Brasil foram publicadas figuras dos Purí, as quais são, porém, todas muito más. Isto se dá espe(51j

Rõder e Trimborn , 1954, pág. 118: Baldus, 1956/58, pág. 321.
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cialmente com a dan5a dos Purí ao luar, inserta no atlas de Spix e Martins, a qual não tem nem um único traço em comum com a realidade
e é uma estampa horrível. Todas essas figuras grosseiras têm uniformemente a cara feia ç_opio sapo com a qual não se acha em nenhuma tribo
de índios no Brasil nem a mais afastada semelhança. Esta estampa devia
s~r eliminada im~diatamente do atlas que, quanto ao mais, é lindo" (Baldus, 1956/58, pág. 321). Herman Burmeister secunda Wied nesta apreciação, considerando maneiradas e pouco naturais as paisagens do Atlas,
grotescas as cenas da vida humana e os retratos sem valor (Burmeister,
s.d., nota de rodapé 78, pág. 152). Ebrenreich, comentando em 1887 os
Botocudos registrados por Wied, deve ter pensado também nas estampas
do Atlas ao mencionar o recurso à caricatura para fins sen·sacionalistas
(pág. 14). Depois da descoberta dos originais de Wied; Baldus criticou
o cunho romântico emprestado às pranchas gravadas na Viagem ao Brasil cs2); mas, em relação ao A tias de Spix e Martius ~ não teve as mesmas
reservas, ao dizer que em muitas das gravuras "o valor artístico rivaliza
com a importância documentária" e que "o valor etnográfico foi a causa
destas últimas gravuras terem sido reproduzidas já inúmeras vezes" (Baldus, 1940, págs. 132-133). Os exemplos que cita para fundamentar esta
opinião, entretanto, são colhidos entre as gravuras de índios amazônicos.
Das populações indígenas do leste brasileiro retratadas por Spix e Martius,
Baldus assinala apenas o Botocudo por vir representado com seus característicos adornos auriculares e labiais. Sabendo das alterações empreendidas pelos gravadores das pranchas, estas críticas se referem, evidentemente, mais a eles do que aos dois naturalistas, e é desta forma que devem
ser encaradas.

/

:S desconh~.skk~ o paradeiro dos originais que serviram de modelo
às litógrfillas. Buscas intensivas em München, cenário da vida profissional
de Martius após a volta do Brasil, deram resultados negativos C53l. E, enquanto este material não for localizado, seria temeridade emitir qualquer
juízo definitivo sobre a contribuição documental das gravuras dos dois ·
naturalistas. Certamente os originais sofreram alterações ao passar para
as litografias; certamente os originais corresponderam com maior fidelidade à realidade indígena vista pelos dois naturalistas. Mas é certo também que a visão pessimista de Martins sobre a porção da humanidade
representada pelas populações indígenas brasileiras se transferiu para os
esboços originais que delas elaborou para seu livro de viagem. Esta visão
manifesta-se principalmente na deprimente "Dança dos Purís" (Fig. 49)
e na "Festa da bebida entre os Coroados". E, no entanto, _9entro do
mesmo Atlas encontra-se uma estampa com a "Dança das armas dos
Juás", palpitante de vida e movimento, rica em conteúdo etnográfico e
(52)

Cf. página 87 deste trabalho.

(53) Pesquisas nas seguintes Instituições: Botanische Staatssammlung, Stacitarchiv München, lnstlttlt
für Bayerlsche Geschi<;hte, Bayerische Staatsblbllothek, Bayerlsche Staatsgemãldesammlung, Bayer!·
sche Akademie der Wissenschaften e outras. Karl Mãgdefrau, botânico organizador da recente reedi ção da "Viagem pelo Brasil", em comunicação pessoal, lamentava ter de recorrer à reprodução das
pranchas já publlcadas, pois não conseguira localizar os originais.
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sentido humano, enquanto em outras (Fig. 25), quando não se manifesta
a impassibilidade, irrompe o elemento grotesco!
Na Viagem pelo Brasil não há indicação do responsável ou dos responsáveis pelos trabalhos de gravação. Como única exceção figura o nome
de Nachtmann na litografia da dança de armas dos Jurí. As estampas
do Atlas apresentam característic~s tão con.traditórias que se tem. a impressão de que os esboços de Sp1x e Mart1us, provavelmente rabiscados
originalmente em diários de viagem foram "passados a limpo", por assim
dizer, por diversos artistas (54) e depois ainda entregues aos gravadores.
Essa seqüência de tratamentos ·sofridos pelos esboços originais explicaria
a falta de uniformidade na apresentação das pranchas publicadas, dificultando, se não tornando impossível, reconhecer a genuína contribuição dos
naturalistas bávaros.
Podem agora ser bem visualizadas as dificuldades num trabalho de
avaliação do teor documental das ilustrações dos mais importantes relatos de viagens ao Brasil datados do século passado. E a comparação dos
originais recentemente descobertos de Wied com as ilustrações publicadas
permite julgar o interesse e os resultados de trabalhos desse gênero.

,
1

(54) Na edição original alemã há as seguintes indicações em algumas pranchas: • Aldea der Coroados", "gezelchnet v. Jos. PãrinQer"; Cabeça de Botocudo, "Ph. Schmld dei"; "!tinkfest der
Coroados", "gezelchnet von E. Mayer'; "Tanz der Puris", "gezelchnet von Van de Velden ; a aquarela
"Maxuruna•, "Phlllp Schmld dei"; "lm Porto dos Miranhas· . "Nach Sklzzen von Dr. von Martius";
'Besuch bel den Mundrucus", "Nach Sklzzen von Dr. von Martlus· .
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A EXPEDIÇÃO LANGSDORFF E SEUS ARTISTAS

Uma real avalia.ção dos resultados da expedição Langsdorff ao Brasil
aind~ está por ser feita. A sorte adversa que presidiu ao empreendimento,
desde o seu início, continuou mesmo com a dissolução dos remanescentes
do grupo, manifestando-se no prático esquecimento da viagem, no extravio
da documentação e na fragmentação do material científico recolhido. Basta
lembrar que, terminada a expedição em 1829, apenas em 1875-76 css>,
e graças a um acaso C56l, foi publicado o primeiro relato, nos dizeres de
seu autor, da "penosíssima, atribulada e infeliz peregrinação pelo interior
do vasto Império do Brasil" (Florence, 1948, pág. 343). O visconde de
Taunay, responsável pela publicação dessa primeira notícia, não ilustrada,
comenta no prefácio que, entrando em contato com Hércules Florence
em Campinas, colheu "a grata certeza de que, se os estudos técnicos e
observações científicas da comissão se desencaminharam e para sempre
desapareceram, a •parte pitoresca dessa longa e curiosa viagem está toda
escrita, ornada de mais de 300 desenhos e pronta, há quinze anos, para
entrar no prelo em ocasião propícia" (idem, pág. 18). A "ocasião propícia" não se apresentou. Vinte anos após a morte do artista, Karl von
den Steinen, conhecedor do "Esboço", obteve da família Florence o seu
acervo de desephos para fins de publicação. Selecionou 21 desses desenhos, os mais importantes do ponto de vista etnográfico, segundo suas palavras (Steinen, 1899, pág. 5), comentando-os na revista Globus e:n 1899.
Em 1900 surgiu a biografia de Hércules Florence por Estevam ~eao Bo~r
roul, que dá conta de uma inédita Auto-Biographia do dese~1s_!a, escnta
em 1849, alcançando até a data de sua partida com . a, exped1çao .Langsdorff em 1825; Bourroul pretendia traduzi-la e publica-la na r~v1sta do
Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (Bourroul! 1900, ~ag.. ~2?) ·
O biógrafo utilizou dados de um Manuscripto de Florence, também ined1to,
(55) Florence, 1875·76. O diário foi reeditedo pela "Revista do Museu Paulista• em 1928.el:s
posteriormente, pela Companhia Melhoramentos, Já com algumas Ilustrações, Inclusive aqu
comentadas por von den Stelnen .
(56) Observação de Alfredo O'Escragnolle Taunay, tradutor e prefaciador do relato de Flore~fe :
•Revolvendo. há poucos meses. uns papéis velhos por ocasião de uma mudança ~e casa, an~~
a fortuna de se me deparar com um manuscrito de 84 páginas de letra multo mluda, um t lnha
apagada pela ação do tempo, mas ainda pertertamente lntellgfvel. Folheando.o, vi que ho~t ue
a narração de uma viagem e o pus de parte. Mais tarde, ap1lcando-me . à sua leitura, ac 8 o':tt
continha a descrTção minuciosa da primeira parte da desconhecida Jornada do .çonsul Langsd
•
pais era o diário de um dos membros dessa expedição (Florence, 1948, pág. 18).
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afirmando que " a tradução publicada pelo Dr. Alfredo D'Escragnolle
Taunay não é a do Manuscrito, que encerra particularidades reservadas
e não destinadas a vêrem a luz da imprensa; mas tudo o que o Dr. Taunay
publicou está no Manuscripto, - que elle não logrou ter debaixo de suas
vistas" (idem). Manuseando essas duas fontes inéditas, Bourroul traçou
o perfil de Florence dentro do conturbado período hist6rico brasileiro
que coincidiu com sua vida no Brasil, mas faltam notícias sistemáticas
sobre aquela parcela de suas obras que interessam no momento: os seus
desenhos.

glês misturados, em 335 folhas rubricadas; o diário de Hércules Florence,
com 95 folhas, escrito em francês e cheio de esboços". Foram vãos meus
esforços de entrar em contato com Dom Clemente da Silva Nigra a fim
de examinar o material trazido da URSS e precisar o atual trabalho que,
desta maneira, se baseou praticamente no material publicado po.t Florence
e no ensaio de G. G. Manizer. Apresent~-se, assim, incompleto quanto
à documentação, mas não acredito que as conclusões acerca do valor
etnográfico da obra iconográfica da expedição Langsdorff fossem muito
diferentes.

Em 1917 faleceu G. G. Manizer, etnógrafo russo, que tivera a atenção
despertada para a expedição Langsdorff por ocasião de uma visita ao
Brasil nos anos de 1914 e 1915. Um cotejo entre material etnográfico
desconhecido no Museu Pedro, Q Grande, da Academia de Ciências de
Petrogrado e adornos plumários mundurukú no Museu do Rio de Janeiro
levou-o a aprofundar as pesquisas e a elaborar um ensaio sobre a expedição Langsdorff, que, dada a sua prematura morte, só veio a lume em
1948, por iniciativa de B. G. Xprintsin. Notícias sobre essa publicação
foram dadas numa resenha bibliográfica de Boris Chnaiderman no supleme:°~º de O Estado de São Paulo de 27 de abril de 1957. A tradução
do ong1nal russo e sua publicação pela Editora Nacional deu-se apenas
em 1967 nas fileiras da Brasiliana (Manizer, 1967). Na mencionada
resenha, o comentarista afirma que "informações divulgadas pela delegação soviética ao XVIII Congresso Internacional de Geografia, no ano
passado, indicaram a existência na URSS de vasto material sobre as viagens efetuadas ao Brasil, em 1821-1828, pelo acadêmico russo - natural
da Alemanha - e cônsul-geral no Rio de Janeiro, G. 1. Langsdorff.
Grande parte desse material foi descoberta em 1930, devendo ser particularmente imp,ortante para os estudos brasileiros o diário de Langsdorff,
conservado no Arqµivo da Academia de Ciências da URSS, ao lado de
outros materiais referentes à expedição, como estudos geográficos sobre
os territórios percorridos, descrições etnográficas de várias tribos indígenas
e dicionários de seus idiomas. Segundo informação contida em tese apresentada ao XVIIl Congresso Internacional de Geografia, parte desse material já foi publicado na URSS". De 1930 para cá novas fontes russas
foram encontradas sobre a expedição, como as memórias do astrônomo
Rubzov, e em publicações soviéticas, de difícil acesso em nosso meio,
foram-se amiudando revelações relativas ao empreendimento científico da
s~gunda década do século XIX no Brasil. Com texto de. Odorico Tavares,
fin almente, a revista O Cruzeiro de 19 de dezembro de 1964 publicou a
notícia de que o diretor do Museu de Arte Sacra do Salvador, Bahia,
Dom Clemente da Silva Nigra, trazia para o Brasil inéditos da expedição
russa, que recolhera numa viagem à URSS em 1963. Silva Nigra declarou que "o acervo é constituído de guaches e aquarelas, na quantidade
de 2_?8 pranchas, sendo 67 de João Maurício Rugendas, 121 de Adrien
Taunay e 110 de Hércules Florence. Mais ainda, o diário do chefe da
expedição, Barão Langsdorff, ·escrito em português, francês, alemão, in- .

Seguem-se algumas observações ainda sobre Hércules Florence e
Amado Adriano Taunay. J ohann Moritz Rugendas fizera parte da lista
original de participantes da expedição. Desligou-se, porém, do empreendimento antes mesmo do in(cio da grande viagem, indícando Taunay e
Florenc~ respectivamente para primeiro e segundo desenhistas da expedição. Os trabalhos de Rugendas foram discutidos em outro capítulo.
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As poucas informações existentes sobre Amado Adriano Taunay
encontram-se reunidas no prefácio da Viagem fluvial, de autoria de Alfredo d'Escragnolle Taunay. Nascido em 1803, participou como desenhista de uma circunavega'ção do globo em 1818, a bordo da fragata
Urânia. Voltando em 1820 ao Brasil, aceitou três anos mais tarde o cargo
de desenhista que Langsdorff lhe ofereceia em sua expedição C57l. A 5 de
Janeiro de 1828 morria afogado nas águas do rio Guaporé.
A apropriação indevida dos seus desenhos, elaborados na viagem ao
redor do mundo, por um membro daquela expedição, a que alude Alfredo
d'E. Taunay (Florence, 1948, pág. 22) e a dispersão que seus desenhos
brasileiros sofreram no malogrado empreendimento de Langsdorff, dificultam um juízo definitivo a respeito de Adriano. Na Viagem fluvial
figura uma anhuma por ele desenhada, e Manizer publicou, além de aJgumas paisagens, itens da cultura material borôro iegistrad?s ~or Taunay,
e várias cenas elaboradas entre aquela tribo css1. Faltam 1nteuamente as
notas explicativas dos desenhos. Não fossem tão más, do P?nto de vista
técnico, as reproduções dos originais poderiam ser bem mais. exploradas
quanto ao depoimento etnográfico de seu ~onteúd?.. Mesmo ass1n:, Taunay
soube captar com precisão detalhes da vtda cottd1ana dos Bororo, .complementando de maneira feliz as reproduções de tipos de Florence, que
não dominava, como o companheiro, a representação de cenas, como se
verá mais adiante.
Adriano Taunay e Hércules Florence _\foram, sem 91;1alquer dúvid~,
os melhores desenhadores de índios de todbs quantos v1s1taram o Brasil
no século XIX, em termos do valor documental de seus trabalhos. Quanto
(57) As datas são confusas. Manlzer dá a entender que Augendas indicou Taunay como seu subs·
t i tuto em 1825, quando muito em fins de 1824. Cf. Manlzer, 1967, pág . 70.
.
"H
d
B
ó ~ pág 124· "lntérieur
(58} ·vue du village des lndiens Bororós ... • •• Pág_. _123,
utte à
~éor ~~ la .:naiso'n de Mrs.
6
font une
en ! e ·
d'une hutte des lndiens Bororós", pág . 125; lnd1ens Boror s
Riedel et Taunay";, pág. 129; ªHomme et femme Bororós", pág. 130: Ouelques 8 oro~6 slzer
.
visite à Mrs. Rledel et Taunay•, pág. 141, todos datados de dezembro de 1827. Cf. Man
• 1967
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a Florence, Karl von den Steinen mostrou-se surpreso ante a precisão do
desenhista em todos os detalhes característicos, verificando que os Borôro
do rio Paraguai em 1827 em nada se diferenciavam daqueles que encontrara no São Lourenço em 1886 (Steinen, 1899, pág. 5). Ataliba Florence cita uma conversa tida com Koch-Grünberg em 1921: "Seu pai foi
um observador finíssimo e em tudo que escreveu e desenhou duma vivacidade e fidelidade absolutas, de sorte que a obra dele não parece dum
simples artista viajante, mas sim dum verdadeiro profissional, dum etnógrafo" (Florence, 1948, pág. 14). Os autorizados pareceres de von den
Steinen e Koch-Grünberg estabelecem uma base sólida para a avaliação
dos desenhos de Florence, particularmente aqueles elaborados entre os
Apiaká e Mundurukú, tribos sobre as quais existiam poucos informes e
nenhuma representação gráfica.
Segundo Bourroul, Florence descendia de família dedicada às artes
e particularmente à pintura; cita passagem da inédita Auto-biographia
que se refere ao estudo do desenho pelo artista : "Eu o aprendi sem outro
mestre que os modelos que tinha diante dos olhos, e animado pelos
amigos de minha mãe; bem longe de pensar então que obstáculos successivos e meu génio haviam impedir-me .toda a vida de ser pintor" (Bourroul, 1900, pág. 20). Talvez aí resida a razão de seus desenhos não
apresentarem a deformação normal do artista treinado em certas escolas,
de não tentarem embelezar a realidade observada segundo cânones artísticos tradicionais, de fixarem a imagem que os olhos efetivamente enxergaram. Foi o único artista, por exemplo, a retratar os pés um tanto
virados para dentro, tão típicos das populações indígenas (Figs. 53 e 59)
e jamais figurados, por não corresponder essa posição ao ideal clássico
de beleza.
Daqui por diante serão discutidos os desenhos etnográficos de Hércules Florence e Adriano Taunay na ordem cronolégica em que foram
feitos, segundo indicações da Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas da
edição Melhoramentos.
A 11 de agosto de 1826, já no rio Paraná, os viajantes visitaram
uma aldeia deserta de Kayapós, que Florence descreve com as seguintes
palavras: " . .. chegamos à aldeia, que é composta de 1O palhoças e nas
quais não havia viva alma por se acharem os índios nas suas plantações
à margem do Sucuriú. A casa do chefe era maior que as outras. No
meio delas via-se um rancho que parecia pertencer em comum. Ali estavam uns troncos de palmeira furados, que lhes servem de · tambores nos
seus dançados. As portas daquelas acanhadas choupanas fechavam por
meio de laços de cipósn (Florence, 1948, pág. 87). No dia seguinte, ainda
no Paraná, Florence anotava: "Na margem esquerda, onde abicamos,
havia uns ranchos, feitos pelos Caiapós, e de construção inferior às míseras choupanas de seu aldeamento. Nada mais eram do que folhas de
palmeiras apoiadas em forquilhas de paus, como mostra o desenho ao
lado" (Florence, 1948, pág. 88). :E: de lamentar que o desenho mencionado por Florence não tenha sido incluído na Viagem fluvial. As infor-

mações sobre os Kayapó meridionais, a quem certamente pertenciam a
aldeia deserta junto à foz do Tietê e os ranchos descritos na passagem
acima, são escassos para a época c591 não havendo qualquer representação
gráfica das moradias. Do livro consta, entretanto, a cabeça de um índio
Kayapó (pág. 121), de barbas ralas, sem que o texto mencione quando
e onde·· tal esboço foi feito. Isto diminui o valor documental do desenho,
que provavelmente é o único existente desses índios. Por certo o acervo
russo ·da expedição, quando publicado, esclarecerá este ponto, pois é de
esperar que, nesta altura da viagem, que ainda decorria harmonicamente,
as remessas do material colhido pelos naturalistas e dos trabalhos elaborados pelos desenhistas se fizessem com mais regularidade do que a partir
de Cuiabá.
Os esboços seguintes referem-se a indivíduos Txamakóko (Figs. 50,
51, 52). Destes há menção a partir de 1795 no relatório de Francisco .
Rodrigues do Prado, comandante do Real Presídio de Coimbra (Prado,
1908) e em 1803, Ricardo Franco de Almeida Serra (1872) também
deles dá notícia. Os informes de Florence são escassos: não esteve em
contato direto com a tribo. Há, entretanto, quatro retratos de Txamakóko C60J publicados na Viagem fluvial, e uma observação no texto cs11 leva
a acreditar que os arquivos russos devem conter mais material sobre esses
índios. De qualquer modo, os quatro desenhos publicados são valiosos
por várias razões: 1) constituem a primeira representação gráfica conhecida desses índios: 2) prestam-se a estudo comparativo com os trabalhos
de Guido Boggiani no fim do século XIX, principalmente no que diz
respeito aos motivos empregados na tatuagem facial; 3) indicam que os
modelos, de origem Txamakóko, e portanto, não praticantes da tatuagem,
foram criados entre os Guaikurú, ou por eles escravizados, mesmo que
o texto de Florence não o mencione; 4) o Txamakóko criado entre os
Guaná não ostenta a tatuagem e seus traços fisionómicos, delineados de
frente e de perfil, atestam os dons de observação do desenhista quando
comparados com a descrição que Baldus faz dos Txamakóko: "tem os
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(59) Dada a escassez de Informações, talvez seja de Interesse traduzir um trecho do diário do
astrõnomo da expedição, N.. G. Flubzov, trazido à luz por B. N. Komlssarov em artigo que. por
enquanto, só existe em trngua russa: • ... a habitação ... destes índios fica à margem (do rio),
constituindo-se de 12 casas, construidas sem ordem, mas de grandes paredes e tetos recobertos
de capim, sem j anelas. e<>m portas de aproximadamente 4 pés de altura . Naquele tempo os fndlos
tinham-se afastado todos da aldeia, mas dizem que são corajosos e altos. Nas casas havia apenas
paus, com os quais lutam em casos de ataques de outros fndlos, cortados de madeira de 2 e 'h
quartas de dlAmetro e do comprimento de 1 e .'h archlnas pesartdo cada um 16 quilos .. · no tempo
das danças correm com eles em cfrculo, levados ao ombro ... jogando-os consecutlva~ente de um
para o outro. As mulheres não participam das danças. O chefe deles chama-se cacique, e ~
sobre eles um tal pader, que vende os menores aos viajantes. e os pais e as mães das crlançaa.
embora lamentem, não se opõem, temendo par ele sar punidos. Todos ~ndam nus. No chão em
tomo das casas cultivam grande quantidade de algodão e na margem dos r1ac.hos eles . têm extensas
plantações de milho e leguminosas· (Komlssarov, 1963, pág. 174, tradição minha, revista por Boris
Chnaiderman) .
(60) •Mulher da tribo dos Xamacócos pág. 122; • fndla Xamacóco servente em Cul abá• . pág. 123:
·1nc11a Xamacóco servente em Culabá•.' pág. 127; ·rndlo xamacóco criado entre os Guants•, pég. 12.11.
(61) ·v1 uma mulher xamacóco que fora comprada aos Guaikuru pelo comandante de Albuquerque.
Tinha a cara picada de pontinhos a modo do que usavam seus senhores. O retrato dessa raparf(JB
acha-se na coleção que foi mandada para São Petersburgo• (florence, 1941, pág. 122). Von ~
Stelnen erroneamente identlflçou e.ste desenho eom o publicado à página 123 da ·v1agm fluvl~.
quando na realidade a descrição da tatuagem não se coaduna com o desenho . Cf. Stelnen, 1 •
pág . 6.

Chamacocos feições mongolóides; malares largos, olhos amendoados, nariz
chato, lábios grossos e salientes. Mas a sua órbita não é oblíqua ... "
(Baldus, 1927, pág. 5 da segunda parte).
A 14 de dezembro de 1826 a expedição topa com os primeiros
Guaná nas águas do Paraguai e Florence os descreve como já bastante
ligados à população neobrasileira. Florence teve contato com os Guaná
nos poucos dias de parada em Albuquerque e vários índios acompanharam
os viajantes em suas embarcações. Teve assim a oportunidade de observá-los e deles fornece alguns dados de interesse, particularmente da técnica
de trançar os "panões", peças de algo.dão usadas para vestuário e cobertura de barracas: "São tramadas de um modo para mim desconhecido,
os fios verticais inteiramente cobertos pelos horizontais de lado e de outro,
o que faz com que o tecido seja _muito espesso e próprio para barracas,
por não darem passagem à mais violenta chuva" (Florence, 1949, pág.
13 8) . Intrigado pela técnica que não conhecia, Florence, que geralmente
deixava a Taunay o desenho de peças etnográficas, traçou, segundo suas
próprias palavras, um esboço que mostra "o ponto do tecido" e outro
da "trama já usada" (idem). Ambos os desenhos, entretanto, são desconhecidos. Manizer refere-se aos desenhos, mas também não os publica.
No quarto dia de parada em Albuquerque, a expedição viu chegar
ao· porto duas canoas contendo nove homens e duas mulheres guaná.
Florence reproduziu em traço~ rápidos, mas certeiros, a cena (idem, pág.
137), que nada apresenta de real interesse, a não ser aquele aspecto comentado por von den Steinen: o uso de cartolas pelos índios (Steinen,
1889, pág. 5). Deve-se mencionar ainda que von den Steinen dividiu o
desenho original, reproduzindo no seu artigo apenas uma das canoas figuradas por Florence.
Com exceção dos dois desenhos acima comentados, os demais são
estudos de tipos físicos dos Guaná. Além dos retratos constantes da
Viagem fluvial C61l, parece existir na coleção russa mais material guaná.
Manizer se refere pelo menos a um outro "excelente esboço de aquarela figurando guanás, feito em novembro de 1827, também em Cuiabá,
pelo próprio Florence" (1967, pág. 90). Talvez este esboço tenha orientado a elaboração de uma aquarela constante de Viagem fluvial.; constitui
uma _das composições mais infelizes do artista, provavelmente elaborada
após a volta da expedição. Um cotejo entre os dois trabalhos seria de
desejar. O quadro incluído na Viagem fluvial é horrível: nele se notam
todas aquelas características de "montagem", de tendência ao embelezamento, de exotismo, tão avessas à pena de Florence. lnaproveitável dq
ponto de vista documental, desmente as descrições do autor no que diz
respeito ao vestuário dos Guaná e não se coaduna com os demais desenhos de tipo físico desses índios. Mesmo o pano de fundo da vegetação
é inyerossímil para as condições fitogeográficas da área. Cite-se o texto
d~ ~'Iorence: "Cifram-se as reupas dos Guanás para os homens, num pano
Hl2} •índios Guanás•, pág. 136; • fndios Guanás", pág. 139; •Jovem Guaná e Guanlta", aquarela
-entre as páginas 144 e 145.
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que enrolam como tanga e atado à cintura, caindo, quando muito, até
os joelhos e num pedaço de fazenda quadrado regular, ou puxando mais
para o comprido, o qual tem no meio uma abertura por onde enfiam
a cabeça e que não lhes resguarda mais que os ombros, peitos e espáduas.
Quando sentem frio, cobrem-se com um panão, que, sendo grande pode
dar duas voltas inteiras ao redor do corpo. As mulheres também trazem
o pano enrolado à cintura e caindo até aos joelhos; qualquer que seja
o .tempo, usam do panão ou para se resguardarem dos pés a cabeça, ou
então preso muito apertado por cima dos seios, mostrando-se assim menos
nuas que os homens. Às vezes também cobrem com ele os ombros e
deixam-no cair até meia canela" (Florence, 1948, pág. 140). Esta vestimenta se encontra melhor documentada nos demais desenhos e, mesmo
aquele executado em São Paulo em 1830 (Flotence, 1948, pág. 139),
composição possivelmente baseada em esboços inéditos - o índio com
trança deste desenho corresponde ao terceiro do grupo ''1ndios Guanás"
da página 136 da Viagem fluvial - concorda em traços gerais com o
texto do autor.
Dos desenhos guaná publicados, o melhor, sem dúvida, é o que
representa três daqueles índios à página 136 da Viagem fluvial. As características fisionômicas traçadas por Florence correspondem ao seu texto:
"Qua~t? à fisionomia, possuem os traços gerais e característicos da raça
mongolica, como acontece com os aborígenes do Brasil; achei-lhes, porém,
um quê de ameno e de suave muito especial. Se não se chegam tanto
ao tipo europeu como os Guatós, não são, contudo, indiáticos puros a
modo dos Caiapós ou Xamacocos, dos quais tive ocasião de ver alguns
indivíduos. Sem a expressão traiçoeira e má dos Guaicurús, nem a ferocidade dos Botocudos e Borôros, talvez se pareçam com os Apiacás; em
todo caso é tipo digno de ateQção e que apresenta um contraste interessante com o tlas outras nações indígenas'' (Florence, 1948, págs. 140141). Ignorando a adjetivação taxativa da passagem - sabe-se das dificuldades de descrição somática sem auxílio da terminologia técnica adequada - e examinando os grupos de índios de diferentes tribos desenhados, nota-se que Florence soube reproduzir, com traços firmes e rápidos,
a identidade somática de cada tribo representada, mais nitidamente do
que em suas descrições verbais. Mesmo despidos de suas peculiaridades
culturais, os Guaná de Florence não se confundem com os Txamakóko,
Borôro ou Apiaká dos demais desenhos; seus tipos não são modelos uniformes que se diferenciam por adornos, tatuagem, vestuário - como se
dá com outros trabalhos da época, os de Martins, Rugendas e Debret,
por exemplo - mas apresentam um conjunto de traços fisionômicos, magistralmente captados pelo olho observador do artista, que permitem com
facilidade sua identificação com esta ou aquela tribo. Ainda em relação
ao desenho "lndios Guanás", embora Florence não se referisse explicitamente ao corte de cabelo usual da tribo, sua pena fixou-o no pape].
Documentou nesse desenho o costume de tosquiar a parte anterior da
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cabeça, permitindo ao cabelo cr.escer em escovinha. e deixando-o livre e
solto a partir daí.
As in:formações f omecidas por Hércules Florençe sobre os Guat0
das ribanceiras do Paraguai e São ~urenço não tiveram qualquer repercussão, muito menos os desenhos que deles deixou_. Max Scbmidt, gue
fez três visitas aos Guató {1901, 1910 e 1927/28), reuniu e comentou
todo o material conhecido sobré esses índiós, mas a Viagem fluvial nem
sequer foi mencionada. Em 0bras de referência mais recentes, como o
Handbook of South American lndians, os infonnes de Florence sobre. os.
Guató também não s·ã o utilizados. Entretanto, do ponto de vista etnográfico e também hlstórieo, eles têm seu valor.
Segundo Max Schmidt, é Azai:a quem dá as primeiras notícias sobre
os Guató, e elas se resumem no seguinte trecho: "lndios Guat6. Sempre
viveram .estes índios dentro .d e µmq lagoa a oeste de rio Paraguai, com
o qual se comunica a 19º12" de latitude, e algµns escritores os confundiram com os Guasarap.os. Jamais Saem de sua lagoa, rtavegando-a . em
canoas sumamente pequenas. com dois homens em cada uma,; mas logo
que descobFem que alguém os observa; ocultam-se entre os juncos e canas,,
de modo que nunca tiveram trato com índio ·ou espanhol, nem se deixaram observar de perto. Presume-se que não ch~guem a trinta famílias
com idioma diferente de tod'os" (Sdhmidt, 1942, pág, 68 - tradução
minha). Ainda segundo Max Schmidt, é Castelnau quem fornece informes
mais precisos sobre. 0s Guató. por ele encontrados .em 1846 na lagoa de
Gaíba e no canal que a liga à d~ Ub'eraba. Dos doi~ desenhos de eastelnau, "qm representa uma paiságem da Gaiba mostrando âlgnmas canoas
dos Guatós em primeiro ·plano, e outro um homem Guatô que mostra
a característica barba inteira destes índios .e cujos cabelos estão. atadgs;
em contraste com aqueles dos Guatós de tempos posteriores,, per meia.
de. uma fai~aJ na forma d,e coque em cima da parte posterior da cabeçan.
(Schtttldt, 194i, págs~ 70-71 - tradução minha). Da N@tíe.ia sob,re fJS
índios de Matto Grosso âàâà êm officio de 2 de dezembro de 1848 ao.
Ministério e Secretaria· de Estada das Negócios do Império pelo Diretor
da então Província Joaquim Alves Ferreira, Max Schmidt cita um longo
trechQ, do qual a parte de maior interesse aos presentes propós1tos é a
seguinte: ~'Vivem em pail com os seus viziphos e tem fr~Q.entíssimas e
amigáveis relações com os nossos viajantes, c_o m quem permutão pelles,
zagaias, panno de algodão·, fumo e aguardente. Principião â andar vesticlos·
de. camisa e .calça e as mulheres uzão da saia. São leais, provas., inoffensivos, porém tem por vezes mostrado que sabem resistir e vingar injúrias
que se lhes faz, São muito inclinados à embrjaguez, e n'este estadp tornão-se às vezes barulhentos e des.ordeiro.s. Pela _maior parte entendem
nosso idioma e muitos adultos o fallão. Poucas vezes vizitão as nóssas
povoações e mesmo a capitaF' (Schfnidt, 1942, pág. 72).
O período compreendido entte as informações de Azara (1871-1809)
e de Câstelnau e Joaquim Al~es Ferreira (1&46 e 1848 respectivamente)
parece ter sido fundamental para o decurso da vida dos.:. Guat6. Nesses
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quarenta e poucos an?s, os Guató "que nunca tiveram t:Fato com índio ou
e,,sp~nhol, ne~ . .se. de1xar~m ,observar de pe~to", passam a ter "frequenUss1mas e am1gaYe1s relaçoes' com a populaçao local, com e.la estabelecem
uma rede. de trocas, adotam a vestimenta eurepéia, entendem e muitas
. v~zes falam, o português. A expedição Langsdodf limita, entretanto, mais
ainda o penodo 'ém que se deram essas transfomtações no modo de vida
dos Guató.. A 26 de dezembro de 18.;26, Florence descreve a chegada de
canoas .cheias de' Guató na povoação de Dou,ados, já vestidos ps homens
eom uma calça de al~udão e as mulheres com uma saiaZfuha, roupas
consegu,idas átravés de b,~tganhas com os brasileiros (Florence, 1942, pág.
146). O iníeio clo contato regular dôs Guató com a po,pulação local deiise, portanto, depois da viagem de Mara e, em 1226, já se marutestavam
seus efeitos sobre os Guató. ~ verdade que o próprio Florence afiima
que ouviu "muito falar numa taba de Guatós assente 'n a Baía de Ouaíva
e que contém mais de 2.000 sel:v~gens muito bravios, inimigos de qualquer contato com bi;:ailcos, embora em nada malfe:itores, e tão arredios
que, segundo cont~m, não confraternizam com os que VÍramo.s em São
Lourenço, por causa do eomércfo a que s·e entregam com os brasileiros"
(idem,_ págs. 149-15O) .
Se do pont0 de vista etnográfico as informações de Florence apenas
completam as de Azara e Castelnau - principalmente no que diz respeito
,~ canoas dos Guató, das quais ele, como primeiro,_fornece as verdaà:eiras
dimensões,, ! mbora não ~s reproduza no seu des~oho intitulado "O.uatõs
. em duas, caneas" - são pioneiros na iconografia destes índios os oito de, senhos incluídos na 'V iagem fluvial (63), revelando tr.aços pectiliares daqueles índios, em alguns casos confirmad<>s pelas -0bservações de viajantes
posteriores. Assim,, o penteada tradicional dos Guató, que figura em te:xto
_· e desenhq, confirmado por Castelnau .(64), o_uso da barba, também atestadQ
_ por este e, de uma maneirá geral, a reprodução daguela impressão de
. suavidade que os viajantes neles perceberam ~65J, visí've1 particularmente
no desenho ''Guatás da Passagem ~eiha" (Fig. 53) .
CtiriosaJDente, os desenho&'. muitas vezes falam mais do que o.· texto
. do artista: assim, o desenho "Velho e menina Guatós",, se de um lado
ilustra a passagem "não vi senão um velllo ~PJJJ.pletamente nu: tr(lZia
· o membro viril preso por um cordel que dava ;volt.a cintura" (Florence,
1948, pág. 149) -_ informaçã0; aliás, i.nédíta na litera~ura sabre os @uat6
--"--- de outro lado atesta o uso de pendentes labiais por esses índios. O
texto não se refere a esse particular, mas Castelnau. canfirma a observação C69J. Epl "Guatós da Passagem Velha" (Fig. 53), o homem represen-

ª

. (63,) ·Guatós em duas carioas•, P.ág. 147; ·velho e menina Güatós", pág. 148; ·eororo e Gua,tó•,
Pág, 151; "Guató de nome Tohe", pág. 1'52: •auatós da Passagem Velha, a 4 léguas de. VIia•, pág.
154; "índios Guatós, r;ia confluência do rio São t 0urençp'•, pág. 155; "Famllla de Guatós", pág. 157;
e a aquar:ela "Guatós• entre as páginas 160 e 161.
. (~) "Os G.uatós usam bigodes e uma barba bastante longa" (Ca·stelnau, 1850/51, li, pág. 373 tradução minha).

(65) "Seus traços são not:avelmente belos, seu nariz
são de forma caucáslca" (Castelnau. 1850/51, Ili, pág.
·- (66) • . . . vimos v~los com o lábio inferior perfurado
qu.eno bastão ... '" (Castelanu•. 185ó/ 5f, li, pág. 373 -
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é aquillno: seus ·olhos, gtandes e abertos.
10 - tra~ução mln)la).
com l!rn orlfícfo pelo qual passava um pe·
tradução minha) .

tado está numa posição bastante comum às populações indígenas, mas
raramente comentada pelos viajantes e muito menos graficamente ilustrada: os pés são ligeiramente virados para dentro.
A cena doméstica reproduzida em "tndios Guatós, na confluência do
rio São Lourenço" (Fig. 54), apesar de suas falhas, tem algum interesse,
pois ilustra um tipo de abanico assim descrito por Florence: "F azem ainda
um tecido quadrado de pé e meio a dois de lado e que prendem por
duas extremidades a um pau para servir de ventarola e com eles afugentam os temíveis pernilongos" (Florence, 1948, pág. 149). O desenho,
mais fiel que a descrição, leva à uma imediata associação com os abanicos
de cordéis dos Borôro: "São ventarolas retangulares originadas da reunião
de muitos cordéis de fibras de folíolos de palmeira tucum ou buriti, dispostos horizontalmente e unidos entre si com barbantes das mesmas fibras, que correm verticalmente. O conjunto tem o aspecto de tecido
grosseiro e é preso a uma vareta, ordinariamente de estipe de palmeira,
por meio de dois ou três cordéis. A vareta serve para imprimir ao abanico
um movimento rotatório ao redor de si mesma" (Albisetti e Venturelli,
1962, pág. 212).
i
Não parece ser de importância esta pequena constatação. Entretanto,
para um estudo histórico da tribo borôro ela tem conseqüências. Considerando-se o habitat tradicional dos Borôro, o vale do São Lourenço,
nota-se que estão encravados, e há longa data - como a toponímia mostra - num ponto em que várias áreas culturais se tocam: o complexo do
Chaco, o Alto Xingu, a área cultural do Guaporé, conforme definida por
Galvão (1960) e a província de Chiquitos na Bolívia. Os Kayapó Meridionais constituíam a fronteira oriental do território borôro. A literatura
sobre essas :áreas menciona prisioneiros borôro entre a maior parte das
tribos limítrofes, o que permite concluir por contatos, provavelmente de
natureza bélica, entre os Borôro e seus vizinhos. Internamente, os autores
são unânimes em reconhecer entre os Borôro o "forte senso de formar
uma única tribo distinta, a aparentemente tradicional ausência de vendetas,
lutas entre aldeias e desharmonia social" (Crocker, 1969, pág. 45 tradução minha). Se o contato com outras tribos contribuiu para a adoção
de elementos culturais estranhos, estes foram tão bem integrados na cultura tradicional que tornam difícil, se não impossível, reconhecer seu caráter alienígena e traçar sua pro:veniência. Qualquer esforço de reconstrução do passado da tribo deve assim recorrer a uma abordagem de fora
para dentro e, neste sentido, a pequena ventarola tecida dos Guató fornece uma tênue pista para contatos havidos com os Borôro, contatos que,
salvo melhor juízo, só foram até agora atestados por esta estampa de
Florence.
A safra de informações colhidas até a chegada a Cuiabá e durante
as excursões aos arredores daquela cidade deve ter sido bem maior do
que as publicações até agora editadas deixam entrever. Comenta Florence que em Guimarães, onde a expedição ficou durante mês e meio,
entre maio e abril de 1827, ele próprio entregou a um portador "cartas
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nossas ... . e um m?ço ~e desenhos ,do. sr. Taunay e meus, tudo endereçado
ao sr. K1elchen., vice-consul da Russ1a, que deve dar destino às cartas e
f~er cheg~r o· mais a São Petersburgo" (Florence, 1948,, pág. 198). Manizer confrrma a chegada de outra remessa de material ao seu destino
publicando um desenho inédito de Florence que retrata, de frente e d~
perfil, um ''índio da tribo cabixi, educado na cidade de Cuiabá", aquarela
datada de novembro de 1827 (Manizer, 1967, págs. 109 e 213). Refere-se também à existência no Arquivo da Academia de Ciências de Leningrado, de "toda uma série de retratos de índios e mestiços ... entre
os quais destacam-se alguns de índios pareeis meio-sangue, e o de uma
índia pareci puro-sangue" (idem, pág. 105) encontrados na vila de Guimarães. Em vista das escassas informações existentes sabre esses índios
no início do século XIX, é de desejar que tal material seja posto, o mais
breve possfvel, ao alcance dos interessados.
"Em agosto de 1827, Riedel e Taunay foram explorar Diamantino,
a 26 desse mesmo mês, Florence e N. Rubtsov partiram para Vila Maria,
à margem do rio Paraguai (um estirão de quase 300 quilômetros) . Langs·
dorff ficou sozinho na cidade" (idem, pág. 111).
Datam da excursão de Florence aqueles desenhos borôro que, juntamente com os de Apiaká e Mundurukú posteriores, Karl von den Steinen
arrancou do esquecimento, divulgando-os na revista Globus. Manizer não
os encontrou nas coleções existentes no Arquivo da Academia de Ciências
de Leningrado. Mas, como diz, "em compensação possuímos grande coleção (15 originais) de desenhos feitos por Adrien Taunay de outros
grupos daquela tribo e de artefatos recolhidos entre eles e datados de
dezembro daquele ano ... " (idem), acrescentando que, por desgraça, se
extraviaram os teXitos explicativos dos trabalhos de Taunay.
As inforwações e os desenhos dos dois artistas são de inestimável
valor, já que se referem aos Borôro Ocidentais, habitantes das terras a
oeste do curso superior do rio Paraguai. Ao contrário dos Borôro Orien·
tais, alvo de numerosos estudos desde a visita de Karl von den Steinen
às suas aldeias no rio São Lourenço em 1886, os Ocidentais se destribalizaram antes que observações sistemáticas pudessem ser realizadas entre
eles. Além disso, Florence e Taunay tiveram contato com grupos diferentes dos Borôro Ocidentais e um cotejo entre os seus trabalhos promete
resultar frutífero. Florence elaborou 11 desenhos C67) a partir de modelos
que lhe fom~eu a visita de um bando de Borôro da Campanha à fazenda
Jacobina, onde se hospedara por alguns dias, e do mesmo contingente em
Vila Maria em setembro de 1827. Taunay traçou os seus quando da visita
à aldeia borôro de Pau Seco, situada entre os rios Paraguai e Jauru, e
Manizer aventa a hipótese de pertencer este grupo aos Borôro Cabaçais
C6n •fndla. bororó servente em Culabá", pág. 217 da "Viagem fluvial•; •fndia bororó, com _fll)lO" ,
pág. 218; lndia bproró, de Jacobina•, pág. 220; "Bororó , de frente e de laao" , pág. 221 ; Dança
dos Bororós, na fazenda Jacoblna•, pág. 223; "Bororó e mulher", pág. 225: "DanÇa dos Bororós,
na fazenda Jacobina", pág. 226; "Bororó, sexdigilário, em Jacobina", pág. 228; •aororó, em VUa
Maria". pág. 234; "Mulheres bororós. com grande carga", pág. 235; "Crianças bororós", pág. 237.

-
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(Manizer, 1967, pág. 123) , o que a localização destes índios parece confirmar (68). Destes remonta ainda uma aquarela de próprio punho de Castelnau, encontrada no volume V ues et Scenes de sua obra. Datada de
maio de 1845, representa um chefe borôro C69l, Embora o retratado tenha traços europeus, ostente uma inverossímil meia-touca de penas vermelhas e amarelas debruada por uma faixa de penugem branca e, de uma
maneira geral, não se coadune com a descrição do autor, apresenta alguns
elementos que interessam ao presente estudo.
Florence esmerou-se na iconografia borôro. Seu melhor trabalho, a
meu ver, é o desenho reproduzido na Fig. 59. A incrível armação de
cestas e esteiras enroladas, amarradas com voltas e voltas de tiras de
entrecasca, e que avulta quase meio corpo acima da cabeça da mulher;
o peso da carga, suspensa por uma única faixa ao alto da testa, apoiado
na região lombar; a confusão de crianças, cachorros e outros xerµnbabos
entrouxados onde ainda haja espaço; e a postura típica da carregadorà,
foram tão bem expressos com tão poucos e certeiros traços como só o
pode avaliar quem já trotou pelos areais quentes atrás de um desses ''navios de cerrado".
Von den Steinen mostrou-se admirado da semelhança entre os Borôro por ele vistos no São Lourenço em 1886 e os de Florence, desenhados
em 1827 às margens do Paraguai. Apesar das semelhanças, refere-se a
algumas diferenças dignas de nota ( Steinen, 1889, pág. 6), sem, entretanto, mencionar mais do que a ausência dos adornos nasais entre os
índios de São Lourenço.
Uma das diferenças entre os grupos vistos por F1orence e von den
Steinen consiste no corte de cabelos, que o francês representou em todos
os seus desenhos e descreveu da seguinte maneira: "Todos eles, homens
e mulheres,. tinham os cabelos da frente cortados em duas fieiras horizontais sobre a testa, isto é, as das fontes caiam sobre a linha das orelhas,
ao passo que a da testa era no meio ultrapàssada por uma madeixa flutuante que descia até as sobrancelhas" (Florence, 1948, pág. 219) . Esta
madeixa não consta das descrições e fotografias da obra de von den Steinen, nem é mencionada na literatura subseqüente sobre os Borõro Orientais. Parece então ser apanágio dos Borôro da Campanha, pois a maioria
dos Cabaçais retratados por Taunay apresentam a cabeça raspada. Não
fossem um desenho de Taunay (Fig. 55) e a aquarela de Castelnau, que
apresenta índios com cabeleira recortada na testa e abaixo das orelhas,
a ênfase de Taunay na reprodução de tipos com a cabeça 1aspada poderia
levar à conclusão de que tal seria uma característica dos Cabaçais, a distingui-los dos demais grupos borôro, já que a documentação escrita sobre
estes índios é muito escassa e não se refere ao assunto. Os textos explicativos de Taunay, caso encontrados, viriam esclarecer a questão.
(68) Malcher afirma vi verem os "Bororós. Cabeçals na região do Vau Seco até as margens do baixo
Jauru• (1962, pág . 193).
(69) "Prancha XII - Chefe Bororó. Desenhei este indlo na aldeia dos Bororós ou Cabaçais . que
se encontra no rio Jauru, entre Vllla-Mari~ e Matto·Grosso. A coroa que circunda sua cabeça é de
garras de Jaguar• (Castelanu, "Vues et Scenes·, pág. 2 - tradução minha) .
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Dois dos desenhos de Florence (Figs. 56 e 57) apresentam homens
com septos nasais perfurados e adornados com pequenos ossos e Taunay
registra o fato para um de seus Cabaçais; von den Steinen acredita tratar-se de característica dos Borôro Ocidentais, mencionada também por
Wabneldt em 1862, pois "nunca no São Lourenço era perfurado · o septo
nasal" (Steinen, 1889, pág. 8 - tradução minha). As cuidadosas mensurações efetuadas no São Lourenço em 20 homens borôro pela expedição
alemã certamente teriam revelado a von den Steinen qualquer perfuração
do septo, desde que existisse, mesmo que os índios não ostentassem adornos nasais. Os autores da Enciclopédia Bororo afirmam que entre os
Borôro Orientais, "o homem bororo tem o direito, mas não a obrigação,
de furar o próprio septo nasal somente depois que é pai de uma criança
de sexo masculino" (Albisetti e Venturelli, 1962, pág. 626) e os tipos
de adornos nasais são demasiado elaborados na terminologia e manufatura
para que possam ser de aquisição recente. Sendo tão mal conhecida a
história borôro é provável que aquelas características apontadas por Albisetti e Venturelli como válidas, e comuns para todos os Borôro Orientais apresentassem diferenças locais de grupo para grupo.
Discrepâncias também se notam para os dois grupos em _relação à
pintura do corpo. Embora Florence mencione que o índio da Fig. 56
tenha a cara, peito e cabelos pintados de vermelho, que o Borôro sexdigitário da Fig. 5 8 traga a cabeleira tinta de urucu e que o menino de
"Crianças Bororós" também tenha o corpo pintado (Florence, 1948, págs.
227 e 236), não registra motivos decorativos nessa pintura, nem outra
cor que não o vermelho. Tratando-se de visita oficial, motivada por um
convite do proprietário da fazenda Jacobina, os Borôro se apresentaram
em seus trajes festivos c7o>, a que não faltaria a decoração do corpo, complemento indispensável para os Borôro Orientais ( Albisetti e Venturelli,
1962, pág. 181), caso fosse praticada pelo grupo, e que Florence certamente registraria. Neste particular, Taunay é preciso, documentando motivos decorativos para a pintura de corpo dos Borôro do Cabaçal na
aquarela reproduzida na Fig. 55. A péssima reprodução do original tanto
na obra de Manizer como na revista O Cruzeiro não permite distinguir
os detalhes dessa estampa. No texto, entretanto, encontram-se as seguintes
observações de Manizer sobre a mulher figurada: "Todo o peito e a superfície da coxa estão cobertos por linhas horizontais, provavelmente pintadas e não tatuadas. Pintas vermelho-vivas na cabeça raspada, nas mãos,
no peito, etc., nesta e em outras figuras, algumas delas demasiado vivas ... " (Manizer, 1967, págs. 129-130). E em tomo da boca do índio,
na mesma estampa, uma larga faixa preta ainda é visível.
Assim, a documentação iconográfica legada pela expedição Langsdorff atesta motivos decorativos na pintura de corpo dos Borôro Cabaçais,
(70) ·A cabeça vários traziam enfeites de penas de araras de cores vivas, artisticamente dispostas
em leque; outros, coroas feitas com Jeito de dentes e unhas de onças e outras bestas-feras. O
cr,escente de unhas com suas falanges e de dente.s éanlnos. tinha a estreita cul'Va voltada para dentro.
tuqo solidamente encastoado pelas taizes ou falanges em fios de tucum. 'As maiores estJo na
frente e vão diminuindo regularmente para as extremidades que, como nas coroas de louros ·dos
heróis, são atadas por dois cordélas• (Florence, 1948, pág. 219) .
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enquanto parecem faltar inteiramente aos Borôro da Campanha desenhados por Florence.
'O s Borôro de Taunay são singl.Jla_tmente de~providos dos adornos
considerados pecul,iares àqueles índias. ÀS representaçõ.es d.e cena$ publicadas por Manizer c71 l, acrescentam-se alguns quadros de itens da cultura
material dos Borôro c12), indicando que tais adornos existiam~ mas que o
pintor não es viu em uso. A Fazão diste talvez seja o fato dos viajantes
terem o;b.servado os índios em situações diferentes: Florence por oeasião
de uma visita oficial aos brancos e 'I:aunay em sua aldeia., dedicados aos
seus afazeres cotidia»es. Os Borôr0 de 'raJ!nay:, tanto nas cenas de aldeia
(Fig. 55 }, apresentam-se nus, as mulheres com a, característica cinta Iar:ga,
os hom.e ns com o estojo peniano e o membro viril presos ~ um cordel
que cir.cunda as ancas. ijm algµns casos notam-se os brincos em f0rma
de crescente,, e ó índio da Fig. 55. ostenta armas, um adorno de cabeça
e um pendente labial. Na cena doméstica do desenho n. 24 em Manizer
(pág. 125), as duas meninas usam nos tornozelos e abaixo dos j~elhos
ataduras. comuns açls Borôro Orientais, ·q ue nãe figuram em qualquer
desenho de Flor-ence.
Consid~rando a escassez d.e informações $obre os BorôrQ da Campanha e Cabaçais, os désellho's de Taunay e ;Florence constit,uem documentos altamente sigp.ificativos para a etn0grafia da área. Judiciosamente comparados com trabalhos posteriores sobre os Borôro Orientais
e Ocidentais permitirão eertamente lançar um pouco mais de luz sobre
a história desta tribo. Manizer refere-se ainda a outras figui:as de Borôro
desenhadas por Florence e Taunay (1961, pág. 131), principalmente.; a
uma estampa em que '~figura;..se o canto· no'tumo dos mdios. O pajé de
cócoras., com um ,grande maracá (Gar(\eterística c.om\lm a tod.as as tribos)
na mão e outros
G'rrculos diante dele" (iqem, pág. 142), provavelmente
de autoria, de Taunçiy, mais tentado que Florence ·a reproduzir Genas. Se
publicados em sua. íntegra est~s Q.esenhos - _tlutne!'osos,, a julgar pela
entrevista concedida por Dom Clemente da Silva Nigra à imprensa .decerto contribuiriam para o melhôr conhecimento das diferenças culturais existentes entte as várias subdivisões da tribo bor:ôro~ parcialmente
ventiladas no artigo de von d.e n Steinen e agora neste trabalho.
Em abril de 1828, a eJl:pecliç:ã o :bangsdotff manteve prolongado contato com índios Apiaká nos rios A:rinos e Juruena, e Nimue.n dajú considera que deles Florence elaborou uma boa descrição e excelentes Ãesenhos (Nimuendajú, 1963, vo1. 3, ~ág. 312). Tnata~se Cla primeira notícia
consistente e fonte primária sobre .esses índios: o relato de José da Silva
Guimarães, à base de infonp.a~ões ~o1hi4as de Apiaká hospedados em

em

(71) Cf. nota de rodapé à página 97.
:(72) "Ol'he,!llents de tête des lndlens Bororós": pág. 1t4, com .dois cocares de plumas: pág. '116.
com um cinto de cascos, dois lnstrul'(lentos mu,s lcais e um enfette ae orelha; pág. 1~. com d9is
pendentes de unhas de tatu-canastra e duas coroas de unhas de oóÇa. "Flêches des Bororó-", pág,.
139,. cpm flecha. go.iva para a fabricação das peças e um quarto objeto de difícil lnterpretaÇão
{Manizer, 1967).
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€uiabá em 1819, foi ap~aas redigido em 1844 e publicado em 1865.
Marti~s já lament~ra a falta de imerme~ mais precisos sobre os Apiaká
(Mart1us, 1867, pag. 206), p0r ele cons1derado.s como o principal grupo
componente de seus Tupi Centrais; µtilizpu-se apenas de dadas fornecidos
por Castelnau que, por ·seu tufi)o, os obtivera de um membi:0 da tribo de
passagem por Diamantino ·e do qual aprontou uma aquarela que será
comentada mais adiante. Os 13 desenhos de Apiaká incluídos na Jl(agem
fluvial c 7~l são os. primeiros desta numerosa tribo, que já em 1850 éntrara
em franco declínio e, mais ainda, os únicos a, rei11atarem :os índíos em seu
primitivo .estado, ainda inocentes do contato per,manente .com o branco.
Nest~ sentido, é escusado insistir no valor documental, hist0rico e etnográfico dos desenhos.
Fldrence, ao contr.ário da maioria oos attistas-viajanJes da. época no
Brasil, mostrava-s.e avesso à representação de: eénas: as pouca& que. aparecem na Viagem fluvial caracterizam-se por uma eerta rigidez na ednêepçãot que destoa da desenvoltura e0m que desenha tipos. Suas eoruposiçõ.es resultam da merar, justaposiç:ã o de eS:.tudos individuais. O e-xemplo
mais flagrante é a gtavui:a ri. 0 43 da obra de Manizer (Fig. 6.0) ~m que
fora:in reunidós quase que Iineatmente, sobre um fundo um tanto inver.ossíiniI? seis desenhos iselados· de Flor,ence (ef. Kar1 von élen Stéinen, 1899 J,
alguns dos figurados assumindo p0sturas diferentes na montagem, mas
ataviados com 0s mesmos atributos-. Con1greende-se assim que, enquanto
os esboças individuais são perfeitos, ricos em detalhes, e possuem aquela
quàlidade de "tirados ao vivo'', a composição se empob'reqe pela fio\ixa
ligaç·ã p eom, a realidade. Provavelmente todas essas composições foram
elaboradas após a volta do artista - pelo menos um&. compasjçã© na
Viagem f luviàl tem indicação explícita de que foi feita em 1830 em Sãm
Paulo c1~1. Em alguns poucos casos o recurso à memória é bastante :visível.: aa c,ena. doméstica dos índios Guató.s, na .canfluência, do riq S,ão
Lourenço (Fig. 54), o autor abandql;la estilo objetivo que lhe é próprio
ao retratar tipos liumanos,, pata entregar-se a uma .r ecordação romântica
da realidade por ele vivida no RassatlQ. Embora· ainda contenham elementos etnograficamente significativos c1~1, as c0mpo.sições de Flor.ence constituem a parte mais fraca de sua obra pictórica, aventando.-se a hipótese
de que as tenha elaborado posteriormente, quando a pena já nã.o obed.eeia
às inj\lnções do momento de o:bsenvação.
•
A melhor das composições ainda é a ''Habitação dos Apiacás no
Ju.ruena" ~m que, segund0 vpn den Steinen (l899, pág. 30), Florence
soube reprodQzir com grande feli~idade as característica\$ fundamentais

o

(73) "P~toga tripulada por fndlos Apiacás", pág. 261: "Encontro ·do Sr. ~e . Langsdorff <mm . o_s
.Ap1acás • pág. 263: "Apiaêás. Ornam·ento para usar na mão", pág. 265; Apracá:. com azaga1a "
pág. 266; "Jovens Aplacás", pág. 268; "Apiacs, mulberes socando pllão", pag. 270; "Mulher:es
Apiacás.. , pág, 27.1; "lndlo Aplacá"'; aquarela entre as págs. 27~ e m: "Jovem Aplacá"', aesenhado
em Diamantina em 25 <:te março de ' 1'828", pág. 273; "-Habitação dOs Aplaçás no Juruena"', pág. 27~:
·Jovem Apiac;á", pág, 277; "Maloca dos Apiacás", pá'g. 279; "Jovem Aplacá, crla~a em Diamantino ·

Jiág. 284.

.

(741 "lndíos Guanás. Desenho execut~do ·em São Paulo, em 1830' (Florence. 1948, pág. 139).
(75) Cf. página 1()4. deste trabalho.
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da paisagem fluvial brasileira e do terreiro de aldeia, cuidadosamente limpo, situado numa clareira da mata-galeria. e toda uma cena de vida cotidiana que ali se desenrola, e estudos parciais - "Mulheres Apiacás",
por exemplo - devem ter sido fundidas nesta composição. Nem falta
na cena "uma gaiola feita de estacas fincadas em terra e coberta de sapé
que continha um guacami, espéc~e de gavião branco, do tamanho da
águia" (Florence, 1948, pág. 278) ,_ em outras palavras, a gaiola de harpias. A fidelidade na reprodução de suas observações levou Florence a
registrar um detalhe aparentemente insignificante como esse, que muito
mais tarde seria utilizado como único testemunho para os Apiaká da
existência, entre eles, de representações ligadas ao alter-ego em tribos
sul-americanas, particularmente de filiação tu pi (Zerries, 1962). Esse
tipo de registro,, seja no texto ou nos desenhos, confirma o trabalho de
Florence como fonte primária fidedigna, apesar das falhas anteriormente
apontadas.
São ainda os desenhos "aprês nature" os mais valiosos da coleção
a~iaká. Von den Ste~en já lhes interpretou o conteúdo etnográfico (1899,
pags. 30-33) e Man1zer os explorou em suas relações com o material
trazido pela expedição Langsdorff e com o texto de Florence ( 1967, págs.
154-175), não havendo necessidade de repetir aqui a tarefa. Entretanto,
algumas observações adicionais ainda podem ser feitas. Apesar das numerosas informações que o texto da Viagem fluvial fornece sobre os
Apiaká, os desenhos falam mais do que a palavra escrita. Em grande
parte isso se deve ao fato de, pouco antes do encontro com os índios, Florence ter adoecido e o registro das observações ter assim sofrido interrupção. Em suas palavras: "Como essa moléstia não me deixou senão
em Santarém, não pude mais seguir o meu diário, embora menos atacado
que meus companheiros. Parte foi escrito nos lugares, parte de memória
em Santarém" ( 1948, pág. 260). E os desenhos, elaborados in situ, são
muito mais expressivos, pois revelam facetas da cultura desses índios que
o texto nem ao menos aborda. Assim, um desenho · atesta a existência
de machados de pedra entre os Apiaká ainda em 182.8, exemplificando
a técnica de encabamento; outra retrata faixas tecidas para envolver os
cabelos e cintas de algodão com acabamento de fios soltos, quando no
texto Florence afirma que "tecem redes, braceiras, suspensórios, mas
nada que seja coisa de cobrir-lhes a nudez" ( 1948, pág. 269). Testemunham os desenhos o uso de batoques auriculares, talvez constituídos
de rolos de entrecascas, como quer von den Steinen (1899, pág. 33) ,
usados por ambos os sexos, o corte e tratamento dos cabelos; são minuciosos quanto a particularidades da tatuagem tribal, confirmada para os
homens pela aquarela de Castelnau, e tão superficialmente tratada no
texto (1948, pág. 262). Florence deixou-se encantar pela arte ceramista
das oleiras apiaká e é digna de nota a associação que faz entre os motivos
empregados na decoração dos potes e na pintura do corpo. Seu desenho
"~ulheres Apiakás" apresenta um pote decorado e à página 269 do texte
afirma: "Como na Provença, tecem uns descansos de vime para panelas,
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que_ no Br~s~ não vi se~ão entre ~sses índios". E sses ares pátrios no
serta? brasileiro talvez se1.am r~s~onsaveis pelas 16 estampas de descansos
dt; VIme que Bourr~ul d~ existirem no Manuscrito de Florence ( 1900,
pag. 272) e que sena de interesse encontrar e publicar.
A 6 de maio de 1828, na altura do Salto Augusto no Juruena Florence escreve: "Cessei. aí de escrever o diário, por causa das febre~ . De
l~mbrança ~ei-lhe continuaç~o quando em Santarém. Por esta razão não
figuram mais datas. Não tinhamas mais presentes nem sequer os dias
do mês, por tal modo estávamos todos doentes" ( 1948, pág. 297) . A
perda de homens e barcos no encacboeirado curso de Juruena as febres
que acometiam a tripulação, o estado de saúde cada vez mais precário
de Langsdorff, obrigaram a comitiva a demorar-se numa floresta de tucuris, onde se deu o encontro com os primeiros Mundurukú. As informações de Florence a seu respeito são magras, certamente em virtude do
lastimável estado dos viajantes: refere-se apenas à aparência dos índios
em particular seus aspectos mais visíveis, como a tatuagem, pintura d~
co~o, corte do~ cabe!~s e perfuração das orelhas. Alguns dias após a
~art1da do tucunzal, v1s1tam ,choças de pau-a-pique mundurukú à beira do
no, onde Florence observa plantações de mandioca e algodão, além do
uso do tipiti na fabricação da farinha. A 13 de julho, a par de choupanas
mundurukú, a expedrção avista moradias e plantações dos Nfawé na margem oposta. Abica em ltaituba, de onde parte a 18 numa embarcação
apropriada rumo a Santarém e ao fim da viagem.
Dos quatro desenhos mundurukú incluídos na Viagem fluvial, apenas
o "Jovem Mundurucu" e "Mulher e criança Mundurucus" (Fig. 61) são
de real interesse e valor, já que "Visita dos Mundurucus ao acampamento
d~ Tucurizal" ~ demasiad~ esquemática e obviamente uma composição
feita de memóna, sem quaisquer traços digQos de nota. Quanto ao "Interior de uma cabana Mundurucu", à página 328 da edição brasileira de
1940, o desenho ilustra o processo de fabricação da farinha de mandioca:
"Algumas mulheres se ocupavam em socar mandioca, outras em tirar-lhe
o suco que é veneno mortal; outras ainda em secá-lo ao fogo numas
grandes panelas de barro" ( 1948, pág. 319). Em}lora a descrição do
tipiti seja razoável (idem) , o desenho não corresponde às exigências de
precisão a que Florence habitua o leitor, e pode-se supor que as fases da
pilação e torração da farinha observadas entre os Apiaká tenham sido
simplesmente transferidas para o interlpr da moradia mundurukú.
Além dos dois excelentes retratos - "Jovem munduruku" e "Mulher e criança mundurucus", constantes da Viagem fluvial, há também a
aquarela de um Mundurukú de corpo inteiro publicado por Manizer (Fig.
63), que menciona ainda a existência de um desenho em cores, de autoria
de Florence, datado de agosto de 1828 na cidade de Santarém, intitulado
"Principal Mundurucu en coutume de fête". Manizer não publicou, esta
aquarela, que se- encontra, entretanto, reproduzida na edição de O Cruzeiro de 19 de dezembro de 1965 (Fig. 62). Maitiqs, que também esteve
entre os Mundurukú da região do Madeira, deles elaborou duas pranchas,
-
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uma delas reproduzidas na Fig. 64, além da cena intitulada "Visita ~os
Mundurucus". Este material será confrontado com os desenhos de Florence assim como com a figura mundurukú de Osculati, visível na Fig.
29. b confronto entre os documentos iconográficos sobre os Mundurukú
realça mais uma vez a excelência da contribuição de Florence, apesar dos
percalços que, a esta altura da via~em, teve de enfrentar.
Quatro aspectos da cultura mundurukú eram de molde a atrair a
atenção dos viajantes: as cabeças-troféu, a tatuagem elaborada, o peculiar
corte dos cabelos e a arte plumária. Os depoimentos dos desenhos existentes sobre os Mundurukú variam muito em relação a esses aspectos.
Florence não menciona as cabeças-troféu no encontro com a h0rda
mundurukú na mata de tucuris, nem nas habitações indígenas que visitou
no Tapajós. Na composição "Visita dos Mundurucus ao acampamento
do Tucurizal", um membro da comitiva segura à altura do rosto um
desses crânios. E entre as peças etnográficas trazidas pela expedição
Langsàorff figura uma "cabeça humana"mu~ificada - troféu de guerr~,
descrito por K. K. Guil'zen, na C~letiinea do Museu de Antropolo~a
e Etnografia . . . " (Manizer, 1967, pag. 206). :E: verda~e que em !elaçao
a esta peça, e a sua classificação se aplica a observaçao de Manizer ~e
que "com asterisco, estão marcados os objetos que perderam suas etiquetas, mas que pertencem, pelo visto, àquela coleção" ( 1967, pág. 203).
A peça figurada no livro de Manizcr (pág. 188) e o exemplar da P,rancha
mais parecem simples crânios do que as tradicionais cabeças-trofe~. ~1~
boradamente preparadas: faltam-lhes, por exemplo, os olhos artificiais
feitos com cera e conchas ou déntes de cutia. :E: bem possível que ~orence
tenha elaborado a sua estampa mais tarde, recorrendo a info°!1ações de
terceiros sobre a existência de tais objetos entre os Mundurukú. Mesmo
as vicissitudes responsáveis pela magreza de informações sobre estes índios, não teriam impedido o artista - como não o i1!1pediram de r~pro
duzir os complicados motívos da tatuagem munduruku - de mencionar
os exóticos objetos, caso os tivesse ao alcance, d?s ol~os. Embora esca~sa,
a notícia que Florence fomece dos Mundurukú e precisa e,. tendo em vista
o rigor do trabalho anterior de Florence, pode-se assumir, co~ grande
margem de segurança, que o artista não viu ent~e o~ Mund~ru~ do Juruena-Tapajós as cabeças-troféu. Uma ?_as expl~~açoes possr~e:S é a de
que os Mundurukú do Juruena, por ocas1ao de v1s1ta da expediçao Langsdorff, já não praticassem mais o velho costume. Ma: Gonçalv~s Tocantins em 1875 ao visitar o local de maior concentraçao populacional dos
M~durukú d~ Tapajós, o rio Gaêliriri, viu o crânio de mulher parintint~,
trouxe-o para o Museu Nacional e desenhou-o com a fonte calva encimada por um tufo de cabelos (Tocantins, 1877, págs. 83-85).
Em relação a outros particulares, o grupo visto por Florence atém-~e
1
àquilo que de mais característico a literatura aponta para os Mundurukú:
o corte dos cabelos. Todos os desenhos mundurukú de Florence concordam com a sua descrição: "Raspam os cabelos da cabeça, deixando acima
da testa um feixe redondo e curto: por trás usam do cabelo que chega até
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as fontes, de modo que todos, homens, velhos, mulheres e moços são
calvos por inclinação" ( 1948, pág. 305). Já o Mundurukú do rid Canomá, para . os lados do Madeira, , representado por Martius (Fig. 64),
ostenta fran1a e cabelos cortados a nuca, em conformidade com várias
passagens de texto correspondente a esta tribo c751. Este mesmo Mundurukú, entretanto, segura em uma das mãos um lança espetada com uma
cabeça-troféu que apresenta todas as car~cterísticas tradicionalmente apontadas para esta peça e, além disso, o corte de cabelos em discussão.
Martins afinna tratar-se de cabeça de um inimigo, e Tocantins confirma-o
mais tarde, estendendo, entretanto, o costume também para o Mundurukú
tombado em guerra.
Tem-se, então, para a segunda década do século XIX, cinquenta
anos após a primeira referência aos Mundurukú em 1768 (Noroi:iha, 1862)
e bem antes da primeira notícia sistemática a seu respeito (Tocantins,
18 77), dois depoimentos contraditórios, visíveis nos documentos iconográficos de Martins em 1820 e Florence em 1828: ausência do corte dos
cabelos "estilo mundurukú" entre os índios do Canomá, que o aplicavam
apenas - ou ainda - às cabeças de inimigos mortos, e a existência
daquele corte entre os Mundurukú do Juruena, dos quais Florence não
dá ~otícia de que preparassem cabeças-troféu. :E: conveniente lembrar
também, que Gonçalves Tocantins viu apenas uma cabeça preparada entre
os Mundurukú do Cadiriri, e, pelo que conta, havia uma associação emocional muito pronunciada entre o Mundurukú seu proprietário e a antiga
dona da cabeça.
Murphy, sistematizando a história dos contatos entre Mundurukú e
brancos, observa para o período 1795-1850 que, enquanto os Mundurukú
do baixo curso do Tapajós e do Madeira estavam a serviço dos brancos
contra tribos hostis da área, os índios do alto curso do Tapajós permaneciam relativamente isolados, realizando poucas incursões bélicas a favor
dos neo-brasileiros e tendo algum conta.to apenas com.· esporádicos regatões ( 1960, págs. 48-49).
Possivelmente, o maior convívio com o branco às margens do Amazonas fez esmaecer entre os Mundurukú daquela área determinadas características culturais originais, como o tradicional corte de cabelos, que
sobreviveu apenas nos crânios de inimigos mortos em função da exacerbação da caça à cabeça condicionada pelo tjpo de relacionamento que
o índio estabeleceu com o branco: o de mercenário. Neste caso, ter-se-ia
um exemplo da possibilidade, já aventada na introdução deste trabalho C77>,
de representações gráficas de indivíduos e cenas de uma mesma tribo
documentarem diferenças entre seus subgrupos ou grupos locais, diferenças que se perderam atualmente face à descaracterização da cultura indígena ou de seu desaparecimento.
" Logo que morre alguém, o luto
que usam extremamente comprido, em
tempo• (Splx e Martlus. 1938, Ili, pág.
pelo cabelo uniformemente cortado em
<rn Cf. página 11 deste trabalho.

das parentes do mundurucu consiste em cortar o cabelo,
pintar de preto o rosto, e soltar queixumes durante multo
433). "A fisionomia, larga, sob uma testa baixa, sombreada
transversal. . . • (Martius, 1867, p;lg . 386 - tradução minha) .
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Face a essas diferenças entre os Mundurukú do Juruena e os do
Canomá, é notável a uniformidade dos motivos empregados na tatuagem
pelos dois grupos. Florence atesta com todos os seus desenhos mundurukú,
assim como Martius, a seguinte generalização de Horton: "Os desenhos
de tatuagem mundurucú consistem de finas linhas paralelas, bem espaçadas
entre si, aplicadas verticalmente nos membros e no torso; faixas de losangos
atravessam a parte superior do peito; ocasionais linhas paralelas horizontais
e sombreados com traços cruzados. Em volta de cada olho tatua-se uma
elipse com uma só linha; linhas curvas são traçadas em tomo da boca.
Linhas que convergem para as orelhas sobre as faces dão a impressão de
asas estendidas através do rosto" (Horton, 1963, Ili, pág. 275 - tradução minha) . Segundo Horton, existem pequenas dif.erenças entre os
motivos utilizados por homens e mulheres Qa tatuagem, diferenças que
talvez pudessem ser estabelecidas através do estudo das várias estampas
mundurukú, principalmente se do acervo russo da expedição Langsdorff
constar um número maior de originais mundurukú. Tal estudo, aliado ao
de outros aspectos da organização dos vários grupos desta população
indígena, poderia talvez explicar por que Alexandre Rodrigues Ferreira e
Osculati não registraram graficamente tatuagens em seus Mundurukú.
Um item da complicada indumentária festiva dos Mundurukú - o
cetro plumário - já foi apresentado em outra passagem deste trabalho C78l. Florence pintou o "principal mundurucu en coutume de fête"
(Fig. 62) apenas em Santarém, não se referindo a enfeites plumários por
ocasião do encontro com a horda mundurukú no Tucurizal, nem das visitas feitas às choças desses índios. Manizer também estranha o silêncio
de Florence a respeito ao dizer que "é preciso referir aiuda o adorno da
dança, sobre o qual Florence não deixou escapar sequer uma palavra em
seu diário, embora pudesse fazê-lo, de vez que chegou até a desenhá-lo
(Manizer, 1967, pág. 188).
Esta aquarela parece-me bastant~ suspeita por vários motivos. Em
primeiro lugar, o autor da Viagem fluvial sempre foi cuidadoso nos registros em seu diário, explicando inclusive o objeto dos desenhos que elaborava e seus detalhes. Mesmo quando obrigado a desistir dos relatos
diários, "de lembrança deu-lhe continuação quando em Santarém". E a
memória nunca lhe falhou ao reconstruir as menores peripécias e experiências do fim da viagem. Os detalhes de construção das choças mundurukú, seu pobre mobiliário, a ocupação dos moradores, as plantações,
são fielmente descritos. Nos desenhos, os Mundurukú sempre se apresentam nus e tatuados, e no texto, quando muito, com tangas de pano
fornecido pelos regatões. Em segundo lugar, passadas as canseiras da
via~em ~ parcialmente recuperado da fraqueza, Florence passeia por Santarem, v1s1ta seus arredores e discorre sobre a população mestiça da vila.
E, repentinamente, afirma-se irromper de seu pincel um "Principal munrucu en coutume de fête" com toda a parafernália digna de um cerimonial
ou de um manequim de museu! Finalmente, o catálogo das peças mun(78)

durukú colhidas pela expedição Langsdorff, organizado por Manizer indica que todos os adornos com que o índio está engalanado "são 'atribuídos a uma certa tribo Batudo" ou " a tribo dada como desconhecida"
(Manizer, 1967, págs. 206-207) . Seria de interesse examinar mais de perto
e em reproduções tecnicamente melhores os detalhes deste original. Os
enfeites plumários são de origem mundurukú, sem dúvida, e juntamente
com aqueles registrados por Osculati e Martius permitiriam constatar variantes locais na indumentária festiva destes índios. Para isso, entretanto
seria de importância fundamental conhecer mais a fundo as condições d~
feitura da aquarela e verificar se se trata de uma composição a partir
de itens isolados de peças plumárias, aqui e ali vistas, ou se realmente
estes itens formam um conjunto consistente.

'

Cf. página 12 deste trabalho.
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VI -

KAYOÁ, KAINGÃNG E KADIWÉU NA
ICONOGRAFIA IND1GENA

A bibliografia de assuntos brasileiros menciona os relatórios de viagem de Franz Keller-Leuzinger e John Henry Elliott. São quase desconhecidos, entretanto, os desenhos que estes dois homens fizeram com motivos captados entre índios do Paraná durante a década de 60 do século
passado.
Franz Keller, nascido em 1835 em Mannheim, Alemanha, diplomou-se em engenharia em Karlsrul,e e aprendeu as artes do desenho em
Düsseldorf. O pai, Joseph Keller, também engenheiro, foi convidado em
1856 pelo imperador Pedro II a vir ao Brasil a fim de dirigir a construção
da estrada Companhia União e Indústria que ligaria a colônia alemã de
Petrópolis com Juiz de Fora em Minas Gerais. Até 1863 ocuparam-se
nesse$ trabalhos~ seguindo-se um levantamento do rio Paraíba, sondando
as possibilidades de sua navegação. Por ocasião do início das hostilidades
com o Paraguai, pai e filho foram encarregados de investigar os rios lvaí,
Pâranapanema e Tibagi na província do Paraná à procura de uma via de
comunicação com a isolada províneia de Mato Grosso, através do vale do
1vinheima, ligação que a guerra tomava estrategicamente importante. Em
1866 os dois alemães percorreram o lguaçu e em junho de 1867 foram
incumbidos de fazer um levantamento do rio Madeira, com o objetivo
de estudar a viabilidade de uma comunicação com a Bolívia. Pouco antes
da longa viagem, Franz Keller casou-se com a filha do tipógrafo Leuzinger
do Rio de Janeiro, assinando-se a partir de então Franz Keller-Leuzinger.
Em 1873, após 17 anos de permanência no Brasil, Keller-Leuzinger voltou
para a Alemanha e, depois de ocupar vários cargos oficiais ligados à
sua vocação artística, em Kar1sruhe, Hamburg e Stuttgart, veio a falecer
e_m München em 1890.
Seu livro de viagem Vom Amazonas und Madeira, ornado de 70 ilustrações de próprio punho, foi publicado em 1874 em München e no
mesmo ano ainda apareceu sua edição inglesa em Londres. Nesta obra,
Keller-Leuzinger fornece informações sobre os Múra, Arára, Mundurukú,
Parintintín e sobre os Mojo bolivianos, mas é em relação aos Karipúna
que ele tece considerações de natureza comparativa con1 os K.aingáng e
Kayoá que encontrara nas viagens anteriores pelo sertão paranaense.
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Apesar do título, Vom Amazonas und Madeira inclui também informações e desenhos, principalmente retratos, dos grupos indígenas do Sul
A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro conta em seu acervo com
30 desenhos de Keller-Leuzinger, 12 dos quais são comprovadamente originais. A maioria constitui material amazonense. Referem-se às viagens
empreendidas no sul do país os seguintes números:
308 . 929 -

308 . 930

308. 931
308. 932

308 . 933
308. 934

308 . 935
308 . 936

Cap. Manoel Chefe dos lndios do Ald. de São Jerônimo
Aquarela não datada. À página 167 da edição inglesa de
Keller-Leuzinger, aparece este desenho representando um
índio sem arco, com a tonsura mais pronunciada e com uns
peitorais de fios em tomo de pescoço e tronco. Seu título
é "Capitão Vei-Bang, chief of the Coroados" em contradição
com o nome original. Segundo Newton Carneiro (1950) é
desenho de 1865.
- Capt. André Pahy - Ald. Paranapanema. Aquarela assinada F. K. 1867. Figura em The Amazon and Madeira
Rivers, à página 166, com a seguinte legenda: "Capitão Pay,
chief-tain of the Cayowá Inclians".
- Candido Cayoá. Ald. do Paranapanema (S. Ignacio). Desenho a lápis e aguada. Sem data.
- / lndia fiando/ . Desenho a lápis reproduzindo cena do interior de uma maloca com todos pertences. Assin'ado F. Keller 67.
/
- Vei-Bang Coroado. Ald. de São Pedro de Alcantara. Desenho a lápis e aguada. Sem data.
- Morada de Frei Thimoteo de Castelnuovo, diretor do Aldeamento de São Pedro de Alcântara, no 1·ybagy. Desenho
a lápis 1867.
- Dois projectos para moradas de índios num Aldeamento às
margens do rio Paranapanema. Desenho a lápis aquareJado,
assinado Franc. .Keller. Sem data.
-- Planta de um aldeamento normal de índios Cayoás nas margens do Paranapanema. Desenho aquarelado. Sem data.

Pouco se sabe de John Henry Elliott, apesar dos quarenta anos vividos no Brasil. E esse pouco provém da pena de Thomas Bigg-Wither que,
em 1874, o encontrou, velho, gasto e muito pobre, numa casa que o Barão
de. Antonina, a cujo serviço esteve, lhe dera em São Jerônimo (BiggWither, 1878). Das conversas com o sertanista, Bigg-Wither soube que
nascera em 1809 de pai americano e mãe inglesa. Que servira na marinha
americana, se engajara nas forças navais brasileiras e, participando d3
Campanha Cisplatina, fora capturado. Depois de dois anos de prisão,.
lograra escapar, voltando ao Brasil. Entre 1840 ·e 1842 radicou-se em
Curitiba. A partir destas datas, até 1874 falam apenas de seus relatórios
-
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das viagens de exploração empreendidas sob os auspícios do Barão de
Alitonina, viagens que o levaram às regiões mais remotas do Paraná
principalmente, a Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. Ia na qualidade de "piloto mapista", fazendo os mapas do curso de
vários rios, estabelecendo as posições aproximadas das serranias e a distribuição de campos e florestas. E desenhando.
Na Mapoteca da Secretaria de Estado das Relações Exteriores encontra-se uma Descrição Choroghaphico (sic) da Provincza do Paraná por
João Henrique Elliott, datada de 1863 do Aldeamento de São Jerônimo,
incluindo Desenhos e Planta de Parte das Províncias do Paraná e Matto
Grosso. A maioria das 18 aquarelas é assinada e datada. São de cunho
etnográfico as seguintes:
1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

Indios Guatôs, ou Canoeiros; estes Indios habitão o parte superior do Rio Paraguay nas vizinhanças dos Lagos Gahiba, e
Mandiory. Província de Matto Grosso, vivem em hum estado
" de Independência mas não hostilizão viajantes, são polygamos.
Viagem expl0radora de Lopes e Elliott, 1847.
'
tndios Guaicurus, que habitão os campos sobre o Rio Paraguay no Presídio de Miranda, Matto Grosso. Estes lndios vivem em hum estado de independência, são alliados dos Brasileiros, e inimigos fidegaes dos Paraguayos, Viagem exploradora
de J. H. Elliott em 1850.
Alojamento de Cayuás em construcção de Cap. lguaçu, situado
perto do Salto de ltu Guaçu no Rio Amambahy, Província
de Matto Grosso. Viagem exploradora de Lopes e Elliott, 1857.
Alojamento de fndios Cayuás, nas margens do Rio Amambahy, Província de Matto Grosso. Estes índios habitão a margem occidental do Rio Paraná, e seus afluentes, desde o Ivinheima até o lguaré; grande número d'elles passarão para a
Província do Paraná, e actualmente achão-se cstabellecidos nos
Aldeamentos de São Pedro de Alcântara, e na de Pirapô. Viagem exploradora de Lopes e Elliott, 1857.
1ndios Caingangue ou Coroados, em correria de caçada, Província do Paraná. Estes fonnão a tribo mais numerosa da
Província do Paraná; habitão os mattos entre os Rios Ivahy,
e Goione / ou Uruguay; actualmente grande número d'elles
estão aldeados nos Aldeamentos de São J erônimo e no de São
Pedro d'Alcântara.

As aquarelas foram pintadas entre 1863 e 1864, provavelme.nte tendo
em vista sua publicação no âmbito da Descripção Chorographico. . ~~a
sua ·elaboração, Elliott sem dúvida baseou-se em esboços de se~s dianos
de viagem como se conclui da seguinte nota num de seus relat6nos: atravessando ~ Tibagy, " ... avistamos pela primeira vez à dist~cia de tr~s
léguas O.N.O. a célebre Apucarana, tão decantada nos aranzét$ dos anti-119-

gos paulistas do décimo . sétimo sécul0,. epjo a~to cum~ defendido por enrugados e escarpados roched~s pai:eç1a ser tn(lccess1vé1. (:[)'este . lugar
tirei uma vista da serra)''- (Ellrott, 1870, pág. 154).
Tanto os relatóries de Elliott como as referências aos Kayoá e K·aingáng inseridos em Vom Amazonas unâ Madeira são pobres em cónte~do
etnográfico. Os relatórios são· secos pcrr natuteza: situam os mdios n"as
áreas exploradas, Garaeterizando-o.s sumariamente quanto a montante populacional, aparência e madg de vida. Em seu livro de viagem, KellerLeuzinger utiliza os índios do Parana em cotejos com os da bacia amazônicá, em especial quando desereve: as relações índio-braneo. Apenas. no
índice das gravuras constantes no texto inclui pequenos esboços biogr<áficos dos chefes kayoá e kaingáng retratados, ttainder seu interess.e maiór
por aspectos da personalidade indígena (Hartmann, 1968, págs. 20-21):
Aqui, novamente, os desenhos d.os dois técnicos revelam mais do
que seus textO's. EJJiett e Keller-Le.nzinger .e0mpietam-se na iconqgràfia
kayoá e kaingáng, da. qual s.ã o os únicos r~presentantes. Por tendência
natural e formação, KeUer-I.;eu'Aiilger sobte$sai no re~rato (Figs. 65, 66,
69 e 70): nas ratas repr~sentações de cenas (Fi~. 67) ele recai no romantismo peculiar às ilustrações de seu livro de viagem. Os tipos físicos
por el~ desenpados nos aldeiamentos· oficiais do Paranapanema são altamente jndi:vidpalizadós e inconfu~díveis,. Elliott, inferior como artista,
preferiu buscar seus motivos na :vida celorida dos .acampamentos J'rovisórios d0s ~ayoá e Kaingâng. Não se. arriscou em retratos, m~s soube
conferir às. cenas re:presentadas, traçadas ·c om m.ã o canhestra, ttm cunho
de verdade que· muito lembra os. esforçe>s . do jesllíta Florian Paucke ap
retratar a vida dos índios Mokoví da sua. missão no Par:aguai. É o mesmo
pincel ingênuo, p.ouco versado nos mistérlps de perspec:tiva e properçõe;s,
sem ambição· maia-r do que a de documentar, o mais fielmente possível,
as impressões re.c~bidas (Fig~ 68, 71, 72 e 73).
~

Os dois chefes kaingáng desenhados por Kellet-Leuzipger - Capítão
Manoel, chefe dos .índios c.0roados do Aldeiamentt> de S. Jerônimo (Fig.
66) e Vei-Bang Coroado (Fig. 65) - distinguem-se nitidamente d0s
Kayoá Cândido (Fig. 70) i Capitão André Pahy .(Fig. 99j pelas características físicas. Os Kaingáng correspondem àquela descrição que deJes
fez Teodoro Sampaio, viaJando e.m 18.8,6 pela mesma região: "O Coroado,
a julgar pelo as:pecto de algu.ns indivíduos d·est.a trl\lu, que vimos como
cano·eiros na navegação para Maíto Grosso, é robusto,. entroncado, espadaúdo, de estatura méâia ou pouco a;bai~0 da média, oabeça grande, rosto
largo, com os m~uillares muito desenvolvidos, olhos pequenos e vivíssim0s"
(Sampaio, 1890, pág. 40).
Os Kayoá descritos por Koenig·swald apresentam .''estatura média e
um belo porte, distinguindo-se favoravelmente de outros índios por uma
coloração clara ~a pele, marrom-amaielada. O rosto. arredontlad,o tem
traços regulares, alhos pretos alinhados, um n~riz bem foirnatto, reto ou
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ligeir-amente aquilino, e boea bastante larga provida de belos dentes~~
{Koenigswa1d, 1908) . E, emoora Schaàen ""hserve que "no toeanle aos
caracteres ~escritivos ou som~tosc6p~Ç>s dos Guªtaní; é difícil estabelecer
um tipo tnbal,, (Schaden, 1954, pág. 2'9), istp não exclui indivíduos
construídos ao longo de linhas longitudinais, tal eonio foram retratados
por Keller-Leuzinger. Mesmo no litoral paulista encontram-se ainda Guaraní co}Il as c~ract.eri~tic~s de rostos mais longos que largos, testas amplas
e ·altas, e nanz estré1to, um tanto adunco~ como o Cândido Cayoá e 0
André Pahy do engenhe!fo alemão.
Dos .q uatro retratos, apenas· o de André Pahy tem conteúdo de interesse etnográficg: ao fundo do quadro vê-se a tr·adicional · choilpana
kayoá, ainda e~iste;nt~, malgrado as tentativas da administração de modificar::.l he o traçado e a aparência nos aideiamentos, tentativas de que 0
próprio K:eller..Leuzin~er participou ao desenhar "dois projectos para moradas de índios num aldeamento às. mªrgens do rio Pai:anapanema'' C19l.
O índio ostenta o ornal)lento· trib'al distintí:vo dos: atj.tigos e modernos griarani,. o labrett!' de resina, e, ainda, a faixa frontal de plqmai mon~adas
sobre uma tira tecida, ttltalmente desapareeida nos dias de· hoje ·e tida. c0mo
rara nos aeervos dos museus espeeializados. OS a:dotnos plumários e a
maneira de usá-los constituem o mais importante testemunho documental
dessa aquarela.

. As eenas kayoá de Elliotl ilustram n,ão apenas o tipo, proj~ção e
modo de constru'Ção da easa ti:adicional, mas- documentam também duas
m0dalidades difeJ;entes de cCJhert:ura das mor,adias. ~ casa representada
na Fig. 72 corresponde ao tip@ IAl - estruturas usadas. preferencialmente
para moradias, e.om parede e teto eontínuos, completamente fechadas registrado por ViFgínia Watson ·ql\e,. em 1943, apenas encontrou urn desses
exemp1ares entre os Kayoá de Taquapiri em Ponta P.o-rã e afinneu do tipo:
"Esta casa é Q clássico tapuy que çopstituía a habitaç.ã o camum., se n~o
ex<CllJsiva, dos· Cayoá aborígenes" (Watson, 1,Q.55, pág. f238 - tradug~o
mjnlia). 1\. Fig. 71 mostra, um desses tapuy incompletos, ex:emplificando
de maneira mu~to mais completa que a~ fotqgtafias inéluídas na trabalho
de Watson o processo de construção~
As coberturas das casas das Figs. 71 e 72 levantam :um pequeno
problema: aparentemente a primeira é de sapé ou de pàllià, e9nstruída
seguntlo os moldes apontados por Watson, em te~to ~ fotografias~ que
resultam numa cobe:rtma sem seluç,ã o de continuida:tle. A segunda, enb:etanto, 'q ue pertence a uma casa completa, dá a impressão de que as estreitas e longas traves horizontais, lascadas de bambu, sempre usadas
para dobrar e segurar es felles de sapé ou pãlha antes de serem costurados,
fiçaram intenci~nalmente à mostra. Document~ria a Fig. 71 de Elliott um
tipo <te cobertura que caiu em desuso e por is.so não foi sequer mencianada no magistral trabalho de Watson? Note-se que nos pal'.aventQs
(79} N,o 308.935 da Biblioteca Nacional.
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kaingáng desenhados por Elliott (Fig. 68) a mesma técnica das traves
horizontais expostas pode ser observada.
Métraux, citando Lozano, descreve a primitiva habitação dos .Kaingáng do seguinte modo: "eles enterram no chão um poste aforquilhado
contra o qual encostam quatro outros postes tra~sversalmente. i:~e..?1
assim quatro divisões cobert~s de folhas de pal~eira. Em ca~a d1vtsao
mora uma família com seus filhos. Cada compartimento comunica-se com
0 outro através de uma pequena porta" (Métraux, 1963, 1, pág. 4S3
_ tradução minha). A antiga habitação de savana, que os Kaingáng construiram para mostrar a Jules Henry, contava com seis postes enterrados
em círculo em tomo do mourão central e que eram vergados sobre este
(Henry, 1964, pág. 166). Segundo Métraux, este tipo de casa desapareceu completamente entre os modernos Kaingáng, que recorrem agora a
uma espécie de alpendre ou quebravento ("lean-to"). Henry reproduz na
prancha I de seu livro uma dessas habitações que, entretanto, se distingue
da moradia kaingáng registrada por Elliott: a cobertura não toca e nem se
apoia no solo. Neste particular, distingue-se também. do paravento registrado por Manizer e reproduzido à página 454 do artigo de Métraux no
Handbook of South American Indians. Na legenda da aquarela (Fig. 68),
Elliott diz tratar-se de "fndios Caingangues ou Coroados, em correria de
caçada" e provavelmente o desenho reproduz paraventos de um a~ampa
mento mais ou menos provisório. Entre o depoimento de Lozano, datado
das primeiras décadas do século XVIII, e os de Manizer e Henry, respectivamente de 1914/ 15 e 1932/34, insere-se o desenh? de uma habitação kaingáng diferente registrada em 1845 por John Elhott. R~presente
ela uma das fases da mudança nos padrões habitacionais do grupo ou
um segundo tipo de moradia, não mencionado na literatura kaingáng,
o certo é que sua observação confere ao desenho de Elliott foros de documento.
Em 1847, em Albuquerque, Elliott encontra uma horda de Kadiwéu:
" . .. chegaram uns vinte índios da tribu Cadiau, pertencente à familia
Guaicurú, e entre elles quatro mulheres de uma figura e physionomia
horrenda: vinham montados em pello em .soberbos cavallos e traziam
maior número solto; seu vestuário era um chiripá; traziam os cabellos
compridos amarrados para traz e as caras pintadas com tinta de urucu
e genipapo; suas armas eram lanças compridas, e espadas a tiracollo; os
homens pela maior parte eram altos, magros, e tinham um olhar arrogànte
e desdenhoso,. affectando certo ar de superioridade" (Elliott, 1870, págs.
169-170). Elliott não reproduz em sua estampa guaikurú (Fig. 73) ás
mulheres de figura e fisionomia horrenda, qualificação que deve referir-se
ao emprego de pintura ou tatuagem; mostra, entretanto, as compridas
lanças, o chiripá C80l amarrado à cintura pela boleadeira - o que é curioso,
pois as bolas não são registradas para os antigos guaikurú - os cabelos
(80) Associação à peça de vestuário vista entre os Kayoá?
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presos em trança e a pintura mencionada na passagem acima. Um grupo
de ginete e cavalos em segundo plano ilustra o emprego da boleadeira e
ao fundo, estende-se a aldeia em linha, a lembrar as palavras de Sanche~
Labrador, "Están formados sus toldos en médio circulo algo más abierto
bacia las puntas" (Sanchez Labrador, apud Baldus in Boggiani, 1945,
pág. 29) . Os toldos, entretanto, são representados como casas cônicas,
do tipo dos tipis americanos.
Os Guaikurú foram graficamente representados antes e depois de
Elliott. As primeiras estampas datam da viagem de Alexandre Rodrigues
Ferreira que, em 1791, teve contato com esses índios, quando do início de
sua pacificação (Figs. 24, 74, 75). Seguem-se, em ordem cronológica,
três composições de Debret - "Chefe guaicuru", "Tribu guaicuru em
busca de novas pastagens" e "Carga de cavalaria guaicuru" datadas de
1823. Em fevereiro de 1845, Castelnau desenhou índios e acampamentos
guaikurú, datando finalmente de 1892 os trabalhos de Guido Boggiani
sobre os descendentes daquela tribo.
De todos esses desenhos, os de menor valor documental são os de
Debret, embora suas aquàrelas agradem à vista. "A tribu Guaicuru em
busca de novas pastagens" tem um ar de tranquilidade transmitido pela
mulher montada a amamentar seu filho e pela manada de bois a mover-se
calmamente no fundo do quadro. O "chefe guaicuru" falando à mtilher
entregue aos afazeres domésticos, enquanto um servo lhe mantém uma
soberba montaria ricamente a:jaezada à disposição, também sugere uma
atmosfera de paz e autoridade. E a "Carga de cavalaria guaicuru", com
seu impacto e movimento, lembra certos quadros heróicos da pintura
histórica. Quanto a conteúdo etnográfico, porém, nada. Os originais
correspondentes de Debret, guardados na Fundação Raymundo Ottoni de
Castro Maya, indicam tratar-se de composições elaboradas no Rio de
Janeiro em 1823, inspiradas, sem dúvida, na fama dos lndios Cavaleiros,
nos relatos de seu espírito guerreiro e nas coleções do então Museu Imperial. Do ponto de vista documental, os quadros nada têm a ver com
a realidade, como a consideração de qualquer objeto inc1uído nas aquarelas pode revelar. Suspeito também uma fo.rte influência das idéias ~
sociadas ao índio norte-americano das pradarias. Como documentos~ nao
têm a menor serventia.
Situando-se cronologicamente entre os relatos de Sanchez Labrador
e Francisco Rodrigues do Prado, escritos respectivamente em 1770 e 1795,
a Memória sobre o gentio guaiacrus de Alexandre Rodrigues Ferreira
nunca foi publicada e jamais utilizada pelos pesquisadores do passado
kadiwéu. Por não lhe faltarem elementos de interesse, por vezes contraditórios em relação a outras fontes, e por completar a bibliografia setecentista sobre os Guaikurú, justifica-se anexá-la em apêndice ao presente
trabalho C81l.
Os dois desenhos a nankim reprod}lzidos nas Figs. 74 e 75 refere.m-se
(81) Cf. apêndice 4.
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provavelmente à seguinte passagem da Memória sobre o gentio Gua~acrus
de Rodrigues Ferreira: "Alli tive o gosto de vê-los, quando cheguei, que
erão onze por todos, entre seis h_omens e cinco mulheres. No número. d~s
homens vinha incluído hum Cacique seu, que entre elles se chama Caima,
e entre' nós, João Gucima de Albuquerque, o qual vinha acompanhado
de hua formosa Tapuya, sua mulher, já então denominada D. Joachino
Ferreira de Albuquerque; e de si dizia o referido Cacique, que era Governador Geral de todo o Guaicuru". O chefe guaikurú é representado
com a lança, uma das duas armas de guerra do grupo, se~ndo d_iversas
fontes da época, e envergando um couro de onça, cujo uso e confirmado
por Rodrigues do Prado: "na ocasião do comb~te, tod?s que a teem ~es
tem uma camisa de couro de onça, que lhes da pelos 1oelhos, a qual JUigam impenetrável a todas as obras óffensivas, mesmo as balas" (Prado,
1908, pág. 32). A estampa ainda atesta as palavras do mesmo autor: os
homens "tem o beiço de baixo furado, e nelle mettido um pao de grossura
da metade de uma penna de escrever ... " (idem, pág. 24) e as de Caste1nau: "é também frequente pintarem as mãos de preto, dando a impressão de estarem de luvas" ( 1949, li, pág. 244).

provavelmente substituído por outro de deixar os cabelos compridos" ( Colini in Boggiani, 1945, págs. 272-273). Alexandre Rodrigues Ferreira
ainda registra em texto e estampa, o corte tradicional em 1791, que aparece mencionado também no relatório de Rodrigues do Prado de 1795.
Cinquenta anos mais tarde, Castelnau, não se referindo explicitamente ao
corte de cabelos guaikurú em seu texto, desenha, entretanto, três arranjos
diferentes: as mulheres dividem o cabelo ao meio, usam franja sobre a
testa ou amarram os cabelos compridos em rabo de cavalo. Boggiani,
finalmente, ilustra nas estampas a afirmação do texto: "O penteado do
chefe é simples e igual tanto para os homens como para as mulheres.
Os cabelos negríssimos lisos e abundantes, levam divididos no meio da
frente, sempre bem penteados e _cuidadosamente engraxados e são cortados em redondo na altura da orelha até escondê-la" (Boggiani, 1945,
pág. 132).

As transformações sofridas pelo tipo de corte de cabelos das mulheres guaikurú podem ser acompanhadas através do tempo pelo documentário iconográfico. Colini observa que, "segundo Azara e Dobrizhoffer,
o sexo feminino raspava a cabeça, conservando somente uma tira de.
cabelos larga de um polegar e qu.a se outro tanto alta que, à guisa de crista
de um pequeno elmo, da fronte atingia o cocoruto. Este uso, porém, já.
no princípio do século XIX não devia mais ser geral e pouco depois foi.

Também a pintura de corpo sofreu modificações desde o primeiro
desenho guaikurú de Alexandre Rodrigues Ferreira. O caráter acentuadamente assimétrico das pinturas de rosto colhidas por Boggiani parece ter
sido um desenvolvimento muito tardio na história dos Guaikurú e seus
descendentes kadiwéu. As fontes são claras neste particular. Segundo
Rodrigues Ferreira, "também estes gentios desenhão na pelle diversas listras e figuras, pintando a face de urucu, de tabatinga e de genipapo;
que hé o com que tingem de preto as mãos e os pés, os lábios e as orelhas". No textq_ de Rodrigues do Prado, os homens "pintam todo o corpo
com a tinta de du~s fructas silvestres chamadas urucu e genipapo, e na
pintura guardam bastante symetria. As mulheres nada teem daquela graça
ingenua da Eva de Milton; a cara larga, e as grossas tintas com que se
pintam, as fazem desagradáveis à nossa vista; mandam-se picar com espinho na testa, formando linhas que principiam na raiz do cabeilo e vêm
acabar sobre as pálpebras dos olhos, na face e na barba, onde formam
um xadrez, e dão logo com tinta de genipapo, com o que se conservam
toda a vida pintadas de cor cinzenta; e as donas tambem fazem nos braços
uns quadrados, soffrendo em todas estas occasiões cruéis dores" (Prado,
1908, pág. 24). Castelnau menciona a regularidade dos desenhos no
rosto: "A mulher do principal da tribo, chamada Etacadauana, tinha o
rosto enfeitado de figuras regulares, mas são incrustadas; o corpo era
todo malhado como o da pantera ... " ( Castelnau, 1949, II, pág. 245)
e "Os Cadiueu pintam o corpo com genipapo, desenhando nele figuras
muito regulares, feitas de linhas concêntricas e de bonitos arabescos"
(idem, pág. 244). Mas já surge ao seu tempo a pintura de corpo assimétrica: "Por singular capricho, os cadiueus nunca pintam da mesma
cor os dois lados do corpo, sendo muito comum verem~se indivíduos
com um lado vermelho e o outro branco. Isso lhes dá uma aparência
diabólica. É também frequente pintarem as mãos de preto, dando a impressão de estarem de luvas. As mulheres usam mais ou menos os mesmos desenhos, mas as tatuagens de sua pele são indeléveis, nunca mais
podendo ser removidas" (idem). Uma das aquarelas guaikurú de Cas•
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A mulher do chefe (Fig. 75) é representada com os atributos próprios de mulher casada. "As casadas trazem a cabeça raspada, deixandolhe na parte anterior tão somente hum topete longitudinal que pela sua
posição e figura representa a crista de hum Mutum" e "O mais commum
he andarem nuas, cobrindo com ligeiras tangas: outras andão enfachadas
com hum longo cobertor d~ panno de algodão listrado, que lhes cobre
os corpos, desde os peitos até meia perna". Tais os comentários correspondentes de Rodrigues Ferreira, confirmados no relato de Rodrigues do
Prado. A ausência de tatuagem ou pintura elaborada no rosto é indício
de sua filiação a alta linhagem. E reside aí a importância desta gravura
de Rodrigues Ferreira. As notáveis tatuagens e pinturas de corpo dos
Guaikurú atrairam a atenção de todos que com eles entravam em contato,
os artistas concentrando-se em reproduzi-las graficamente, os viajantes e
etnógrafos em descrevê-las. Mas Sanchez Labrador diz das "cacicas e mulheres de capitães" que "raríssima destas senhoras permite gravuras no
rosto; estas são como a marca de seus inferiores e criadas" (apud Ribeiro,
1951, pág. 162 - tradução minha) e Rodrigues do Prado também deixa
clara a distinção entre "mulheres e donas" através dos critérios da tatuagem e pintura. O desenho da mulher guaikurú legado pela Viagem
Philosophica é assim, provavelmente, a única representação existente de
mulher de camada aristocrática dos Guaikurú.

telnau (Fig. 76) exemplifica as observações do texto: o índio tem o braço
esquerdo pintado de vermelho, e a mão, a partir do pulso, é preta. O
braço direito apresenta-se tatuado ou pintado até o pulso, e a mão, novamente, está coberta de tinta preta. O peito apresenta tatuagens, o rosto
um pontilhado e a perna direita é pintada ou tatuada ao longo da tíbia.
Na época de Boggiani, a assimetria havia passado do corpo para o
rosto. Os motivos geométricos registrados pelo artista italiano, mesmo
que assimétricos em sua concepção, eram aplicados uniformemente ao
corpo, respeitando a linha vertical divisória do corpo humano em metades
iguais. O rosto se transformara numa superfície para experimentação.
Boggiani descreve o processo de pintura do rosto: ''Como primeira coisa,
quase sempre, é traçada uma linha de pontinhos que do lóbúlo de uma
orelha vai para o da outra, passando pela extremidade do mento e seguindo a linha ressaltada do maxilar inferior, dentro de cujos limites é
circunscrita a ornamentação da face. . . uma das duas escravas dividiu
a cara em duas partes iguais com uma linha transversal que do alto da
têmpora direita desce a se juntar à linha de pontinhos até a orelha esquerda. A metade inferior encheu com um fundo bastante complicado
de finas linhazinhas curvas e retas, formando um desenho que poderia
ser tomado como modelo para um bordado. A outra metade deixou ao
natural, contentando-se com um ligeiro hieroglifo no meio da fronte, à
raiz do nariz e com uma espécie de fina sobrancelha muito curva, terminando num arabesco sobre os dois olhos. Na outra (escrava) traçou
uma larga faixa transversal no mesmo sentido da primeira, subdividida
por um ornato de triângulos, dos quais os da parte superior deixados
em branco e os de baixo cheios de uma grega intrincada e complicada.
E todo o resto da cara encheu com volutas de muitas voltas, regularmente dispostas uma ao lado da outra e entremeadas de pequenos rombos
de tinta escura unida" (Boggiani, 1945, pág. 124) .
A documentação iconográfica apresentada para o setor guaikurú deste
capítulo, assim como as fontes escritas arroladas, parecem confirmar a
existência de uma primitiva regµlaridade na decoração do corpo, substituída posteriormente pela assimetria naquela superfície, assimetria que,
em fins do século passado, transferiu-se definitivamente para o rosto,
mantendo-se até o tempo da visita de Darcy Ribeiro aos Kadiwéu em
1947 / 48.
Excetuando-se a decoração do corpo e a tecelagem, a iconografia
e a literatura são pobres em referências a outras manifestações artísticas
entre os Guaikurú. :B apenas a partir da obra e da coleção etnográfica
de Boggiani que a bibliografia começa a mencionar com insistência a notável atividade artística dos Kadiwéu. Escrevendo em 1951, Ribeiro afirma que "os Kadiuéu são conhecidos como os criadores de uma das melhores cerâmicas indígenas brasileiras, pela forma e pela decoração" (pág.
16~) . ~étraux registra: "Os Mbayá-Caduveo possuíam originalmente
v~silhas _simples e grosseiras, iguais às dos Toba modernos, mas hoje em
dia fabncam não apenas a melhor cerâmica do Chaco, como uma das

~ais ~erfeitas da América do. Sul" (Métraux, 1963b, I, pág. 289 _ traç~o nn~a). Em 179? Rodngu~s do Prado indicou as ocupações femirunas: as ~ul~eres fiam algodao~ tecem pannos e cintas, fazem corda.
l~uça e esteiras (P~ado, 1908, pag. 27) se~, constatar qualquer virtuo-

sismo n~ sua execuça~, e.mbora c?mente que tem este povo uma grande
propensao para tecer (idem, pag. 25) . Campos de atividade artística
ao tempo de Rodrigues do Prado poderiam ser ainda a arte plumária _
"vivem os homens nus, e são os seus enfeites de plumas e de pennas
que trazem na eabeça, nos pulsos e nas pernas" (idem, pág. 24) _ e
os ornamentos de metal - "os adornos são canudos de prata enfiados
em linhas, que trazem ao pescoço, contas nos pulsos e nas pernas, e uma
chapa de prata no peito ... ", objetos a que chamou de "rústicos enfeites"
(idem, pág. 25). As velhas fontes mencionam o uso intensivo de cachimbo pelos homens, mas não deixam entrever sofisticação alguma na
sua ~on!ecçã~: ~ach~mbos, lindamente esculpidos, foram recolhidos por
Boggiaru, e Riberro ainda os encontrou, embora em versões empobrecidas.
O mesmo pesquisador obteve um grande número de couros ricamente
pintados, a que também Rivasseau havia feito honrosa menção duas ou
três décadas antes, e ainda menciona abanos, ovos, flautas e outros objetos decorados no mesmo estilo usado na pintura do corpo. Esses os depoimentos das fontes escritas e dos acervos de museus.
E o que atestam os vários documentos iconográficos aqui reunidos
que se estendem por um período de aproximadamente 100 anos, sobr~
as manifestações artísticas dos Guaikurú e Kadiwéu?
Alexandre Rodrigues Ferreira desenha em 1791 um Guaikurú de
mãos pint~da~ d~ preto. e rosto recoberto de pinturas ou tatuagens regularmente distnbu1das (Fig. 74); a mulher da Fig. 75 ostenta sob os olhos
um motivo decorativo que se encontra também numa das figuras de Castelnau, a rede de finos traços no queixo e, sobre os ombtos e em volta
do peito, uma peça tecida em listas, provavelmente de cores diferentes. A
movimentada cena de travessia de um rio por um bando do guaikurú
(Fig. 24), riquíssima no registro de objetos de uso, técnicas e atividades
cotidianas, inclui indicações sobre a tecelagem: tangas femininas e pelegos
de cavalos com alguma ornamentação, mais visível no original do que
na fotografia. Castelnau, em suas três aquarelas de 1845, registra tecidos,
além de pinturas de corpo e tatuagens já bastante elaboradas. Em 1847,
Elliott desenhou Kadiwéu com as caras pintadas com tinta de urucu e
genin..apo. E na última década do século XIX, irrompe inopinadamente
o livro de viagem de Boggiani, com uma profusão de tipos físicos pintados com os mais elaborados arabescos, vinhetas representativas de uma
extraordinária riqueza em motivos para a pintura corporal, desenhos de
vasilhas de barro decoradas dentro daqueles famosos padrões que hoje
chamamos de caracteristicamente kadiwéu, representações de cachimbos
entalhados, figurativos, de espantosa plasticidade, pentes e demais objetos
de uso pessoal trabalhados com tal esmero que se tem a impressão de
deparar com um grupo tribal obcecado pela produção de obras de arte.
-
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Tal inventário cronológico dos depoimentos iconográficos sobre as
manifestações artísticas dos Guaikurú indica de maneira bastante clara,
ao meu ver, que elas constituíram um florescimento muito tardio nessa
cultura índia. E é evidente também que, desde o primeiro documento,
escrito ou iconográfico, sobre os Guaikurú, este grupo foi tendo cada vez
mais contato com o branco, sofrendo cada vez mais as conseqüências do
convívio pacífico com a sociedade nacional sempre mais densa na área.
Sugere-se então uma relação, talvez de ordem causal, entre o desenvolvimento da arte ornamental kadiwéu e a intensificação da situação de
contato.
Se os argumentos usados para essa constatação forem válidos, então
a situação de contato dos Guaikurú com os neobrasileiros desempenhou
algum papel no recrudescimento das atividades artísticas do grupo, especialmente aquelas aplicadas sobre o corpo humano. Boggiani, observando
os Kadiwéu no seu principal centro, Nalique, encontrou-os em condições
de penúria física e social, depauperados culturalmente, divididos por lutas
internas; neste exato momento, entretanto, colheu entre eles os melhores
exemplares da produção artística dos Kadiwéu existentes nos museus e
entre eles elaborou desenhos de uma decoração do corpo que nunca
havia sido documentada por artistas anteriores.
A maioria dos cronistas dos Guaikurú refere-se à pintura do corpo
desses índios. J;: difícil usar a palavra escrita para descrever motivos decorativos, principalmente quando são do tipo intrincado adotado pelos
Guaikurú. Mesmo dispondo dos recursos de descrição técnica dos dias
de hoje, Ribeiro diz: "os (desenhos) mais complexos cobrem quase todo
o rosto, os há simétricos e assimétricos, em qualquer dos casos são de
surpreendente beleza, primorosamente executados e quase impossíveis de
descrever" (Ribeiro, 1951, pág. 164 - grifo meu) . Esta dificuldade é
parcialmente superada pela representação iconográfica. Ela já indicou as.
modificações soºidas pela pintura do corpo através do século XIX. E,
acompanhando-a através do tempo, percebe-se nitidamente o momento
em que a pintura de corpo chega ao ápice de seu desenvolvimento. A
pintura corporal, e paralelamente, os tecidos, como extensão da dimensão
do corpo, parecem constituir o solo original de que brotou a vâriegada
arte kadiwéu. Esta suposição está de acordo com a necessidade de diferenciação física de uma sociedade estratificada, cônscia de sua superioridade étnica, tal como é repetidas vezes descrita em trabalhos antigos
e modernos. No fim do século passado, a pintura de corpo, chegando ao
máximo de seu desenvolvimento, extravasou-se para outros tipos de superfície, dando origem àquele todo consistente atualmente conhecido como
arte ornamental kadiwéu.
Pode-se acompanhar passo a passo a decadência dos Kadiwéu como
grupo integrado desde 1872 no histórico da tribo que um velho médicofeiticeiro relatou em 1904 ao viajante tcheco Fric (citado por Baldus
in Boggiani, 1945, págs. 36-38). Esse período, de 1872 a 1904, crucial
para a sobrevivência desses restos de Guaikurú, é concomitante com o
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ponto mais alto atingido pela pintura corporal e pelas demais maulfestações artísticas do grupo, e tem, portanto, importância vital para a investigação do nexo porventura existente entre o declínio mais acelerado dos
Kadiwéu e o súbito florescimento de sua arte. Não vem ao caso, no
âmbito deste trabalho, procurar as razões para o fenômeno, que poderiam,
por exemplo, ser encontradas numa tentativa de fuga a uma insuportável
situação de tensão. O importante, ao meu ver, é que a documentação
existente, e particularmente a iconográfica, parece vincular o momento
de máximo desenvolvimento da arte kadiwéu com um período de profunda
desorganização do grupo.
Via de regra, os especialistas consideram comum a decadência da
arte em tribos que mantêm contato permanente com a sociedade nacional.
No caso específico dos kadiwéu, a documentação iconográfica parece ter
levantado uma questão que contradiz esta generalizada suposição. Embora
a iconografia sobre este grupo tribal possa ser considerada fidedigna, na
maior parte dos exemplos aqui apresentados, o problema que sua análise
sugeriu evidentemente não pode ser abordado e solvido por ela. Creio,
porém, que este exemplo tirado dos Kadiwéu demonstrou de modo concludente uma das contribuições que a iconografia pode fazer aos estudos
etnológicos brasileir<'s.

-
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Apêndice 1 -

Roteiro das viagens, que fez pelas capitanias do Pará,
Rio Negro, Mato Grosso, e Cuiabá, Alexandre Rodrigues Ferreira, a quen1 acompanharão os desenhadores
Joséph Joachim do Cabo, 1783-1791, (Original) 51-VI46, nro. 15 da Biblioteca da Ajuda, Lisboa.

1 Setemb.
1783
21 outub.
7 novemb.

Partida de Lisboa

17 novemb.

21 dezemb.

15-1-1784

21 janeiro

Chegada na cidade do Pará
Sahi da cidade pelas 11 h. da noute, e tendo navegado
3 legoas agoa abaixo, com mais 7 de travessia para a
Ilha Grande de Joannes: cheguei à Villa de Monforte
pelas 4 horas da madrugada de 9.
(10 leguas)
Deixei a Villa de Monforte pelas 7 1/2 da manhã, e costeando a Ilha, agora acima, pelas 1O 1/2 passei pela Villa
de Monsaras. Naveguei mais 5 legoas por aquella Costa
e eutrei no Rio Arary, por onde subi couza de 24 leguas
até as 5 h. da tarde de 21.
(3 leguas)
O tempo que decorreo até 20 de dezembro, o empreguei
em reconhecer os Produtos Naturaes, e a extensão daquella Ilha, que achei ter de comprimento L.O. perto
de 40 legoas, e de maior largura N.S. 30.
Voltei do Rio Arary pelas 8 h. da manhã, e pelas 6 da
tarde de 24 cheguei à Cidade do Pará, onde me dispuz
a partir para o Rio dos Tocantins.
Embarquei pela 1/2 noute no porto da Cidade, e com
19 lg de viagem pelo R. Mojú acima, acima, cheguei ao
Canal do Igarapé-merim. Dalli na distancia de mais
11 Ig sahi à Bahia do Marapatá, que hé a barra do sobredito Tocantins. Naveguei 14 lg por elle acima até
ao lugar de Azevedo, e com mais hua legoa de viagem,
pelas 4 h. da tarde de 19 apontei na villa de Cametá.
Segui viagem pelas 7 h. da manhã, e tendo naV'.egado
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15-2

4 maio

10 julho

19-9-1784

24 setemb.

couza de 30 lg até as 4 da tarde de 26, cheguei ao lugar
de Alcobaça. Dalli regressei pára a Cidade do Pará,
onde cheguei pelas 11 h. da noute de 29.
Embarquei pelas 1O h. da manhã, na diligencia de descobrir Sitio apropriado para a plantação do Linho Canhamo, na conformidade das Ordens, com que fui instruido pelo Ministerio. E achando o na distancia de leg.
e 1/3 para baixo da Cidade, alli me demorei em mandar
roçar mato, e plantar o referido Linho, até 3 de março,
que me recolhi ao Pará.
Quarta vez sahi da Cidade pelas 4 h da madrugada,
em viagem às Ilhas adjacentes à sua barra, e depois de
ter explorado differentes Ilhas, como f o rão a Ilha das
Onças, Guarapiranga, Ilha dos Periquitos, Rita da Jutuba, Paquetá, Ilha nova, Cutijuba, a Tatuoca, recolhi-me
ao Pará pelas 4 h. da tarde de 13.
Quinta vez parti da Cidade pelas 5 h. da manhã em
demanda do Canal de Carnapijó pelo qual naveguei 7
lg. até sahir à Bahia do Marajó. Dalli na distancia de
3 1/ 2 lg, por entre as Ilhas da Costa da parte esquerda,
cheguei à villa do Conde, e 2 1 / 2 lg acima desta aportei
na Villa de Beja. Todo aquelle destricto o explorei em
9 dias, findos os quais dispuz-me a subir pe1o Rio das
Amazonas, em viagem para o Rio Negro. E a sobredita
viagem nos termos mais resumidos foi a seguinte
Da Cidade do Pará ao Canal do Igarapé-merim (19 lg).
Dalli à Bahia de Marapatá ( 11). Travessia desta, e da
outra Bahia até ao Engenho do Limoeiro ( 6) (Latit.
1°, 52' 41" A). Andamento do Canal do Japim, até
sahir a Bahia de Muruarú (8). Travessia desta Bahia (3).
Comprimento da dª até ao Engenho de Pedro Furtado
72 lg. Defronte do dito Engenho, e distante delle 7 lg
está situada a villa de Oeiras na margem ocidental, e
superior 2 lg à barra do Rio Araticu, cuja digressão fiz
para a examinar.
Do mencionado Engenho até à bocca do Canal de Tagipurú. (7 lg) Na entrada desta Canal estão situadas
duas famosas povoações, que também quiz examinar,
a saber a Villa de Melgaço em hua das Ilhas que formão
a sua entrada, e distante della 4 lg ao rumo de SO. E
no Continente do S. a Villa de Portel, distante da Villa
do Melgaço outras 4 lg no mesmo rumo.
Andamt0 do Canal de Tagipurú, até sahir ao Rº das
Amazonas (27)

Rio das Amazonas
2 outub.
11
12

22 outub.

10 novemb.

Dalli até a villa do Gurupá (5Y2) CLat. 1°, 27', 37" A)
Do Gurupá ao Lugar de Carrezedo ( 6)
Dalli até ao sitio da Boa Vista ( 6)
À Villa do Porto de Moz na foz do Rio Chingu ( 14 )
(Lat. 1°, 41', 45" A). Dentro neste Rio visitei as Villas
de Neivos (?), Pombal e Souzel, e ao Lugar de Villarinho do Monte.
De Porto de Moz à bocca do Canal do Aiquiquí (1).
Andamt0 do dº até sahir ao Amazonas defronte do Paro (11).
Atravessei o Rio das Attiazonas para a villa de Almeirim, que fica na margem septentrional, e subi pelo Rio
do Paru, até à Tapera de Belforte.
Da sabida do Aiquiqui até a bocca inferior do Rio Guajará (10 1/2)
Dalli até ao Furo do Rº Uruará (5)
Dalli até a bocca principal do dito Rio ( 4)
Dqui pela Costa de Curupatuba até à foz do Cunary (14

1/3)

10-12

10-1-1785

25

13 fever.

17 fever.

Dentro do Rº de Curupatuba estive na Villa de Monte
Alegre desde 20 de Novbro até 9 de Dezbro que sahi
della, tendo visitado por terra a Serra do Paytona (?)
e todas as immediações daquele destricto.
Do Cunary até a foz do R ° Curuá ( 3)
Do Curuá até a bocca do canal do ltuquí (3 1/2)
Andamto do dº sahir no Amazonas de frente ao R 0 Surubiú (9 1/2)
Dalli até a bocca do rio Muhuaycá ( 1)
E delle até a villa de Santarén na foz do rio dos Tapajos
(1) (Lat. 2°, 25', A, Long. 323°, 15')
Explorei neste Rio as imm.ediações das Villas de Altér
do Chão, Villa Franca, Boitn, e Pinhel.
Da sobredª foz do R 0 dos Tapajos à Villa de Obidos,
Bosphoro do Rio das Amazonas (23) (Lat. 1°, 45' A)
De Obidos à bocca de Tupinambaranas (30)
Dalli à bocca do Rio da Madeira (53)
Atravessei o rio para a Villa de Sérpa, que examinei até
9 de fevereiro.
Ultimamte de Madeira até a foz do Rio Negro (25)
Que são da cidade do Pará = 300 lg.
Rio Negro
Da sua foz até a Fortaleza da Barra (2) (Lat. 3°, 3' A)
(Long. 317°, 28')
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23 fever.
25
2 março

20 agosto
23
1-9

5
11

22-9

20

Daí até a bocca inferior do Canal de Anna Vilhena ( 12)
Daí até a sua sabida na margem meridional do Negro
(15)
Daí até a Ponta de Pedras chamadas Jgrejinhas (10)
Rio acima até o Lugar de Ayrão ( 4)
De Ayrão à Villa de Moura (14) (Lº, 26' 45" A)
De Moura até a foz do rio Branco ( 5)
Daí ao Lugar do Carvoeiro ( 1) ( 1°, 23' A)
Daí ao Lugar dos Poyares ( 12)
Daí à Villa Capital de Barcellos (5) (0°, 58' A) 314°,
45') (80 lg.)
Na dita villa resedi empregado em descrever e acondicionar os Productos recolhidos durante a viagem. O que
executei desde 2 do referido mez de março até 20 de
agosto, que segui viagem rio Negro acima, a saber
Barcellos - Lugar de Moreira (16 173) (0°, 35' A)
Dalli até foz do rio Guarerá ( 4)
.
Rio Negro acima até Villa de Thomar (12) (0°, 24' A)
Daí à foz do Riacho Chibaru (Chibaui?) (1 1/ 3)
Até Lugar de Lama-Longa (1 / 3) (0°, 24' A)
Daí à povoação de Sta. Isabel
Daí até foz do rio Marauiá ( 5 1/ 2)
Daí até a foz do rio Inambu ( 1O)
Daí até foz do rio Abuará ( 1/ 2)
Daí até a povoação do Castanheiro novo (9)
Daí até apovoa~ão de N .S. do Loreto de Macaraby ( 5)
Daí à povoação de S. Pedro ( 1O)
Daí à povoação de S. Joseph ( 1 )
Daí à povoação do Castanheiro Velho ( 1 )
Daí à foz do rio Marié ( 2)
Daí ao outro rio Cúricuriaú ( 6)
Daí à povoação de S. Bemarào do Camanáo (2)
Daí à povoação Curiana ( 1 3 / 4)
De Curiana à Fortaleza de S. Gabriel das Cachoeiras
(1 / 4) (Oº, 5' A) (309°, 56')
Leguas
114
De S. Gabriel à povoação de S. Miguel ( 1/.i )
Daí até a foz do rio dos Guaupés ( 4 1/ 2) (0°, 3' A)
Aqui se acabarão as 14 cachoeiras razas que subi pelo
rio Negro; e passando ao Guaupés, naveguei 50 legua_s
por elle acima, até a sua primeira cachoeira grande, chamada do Ipanoré.
Da foz do Guaupés, rio Negro acima, à povoação de
Sta Anna (6)

Daí à povoação de S. Philippe (2 3/ 4)
Daí à foz do rio lçana ( 4) (0°, 30' B)
Naveguei neste rio acima de 45 lg, vencendo a sua cachoeira grande.
Da foz do lçana até o povoamento de N .S. da Guia ( 1/ 4)
Daí até o de S. João Baptista do Mabé (9)
Daí até a foz do rio Ixié ( 4 1/ 2)
Entrei neste rio e naveguei por ele acima 28 lg.
Do rio Ixié ao rio Dimity (9) (1°, 10' B)
Do rio Dimity à Fortaleza de S. Joseph de Marabitenas (3) (1°, 22' 30" B)
Legua = 50
Tendo desta forma navegado pelo Rº Negro acima boas
244 lg, sem falar nas que naveguei pelos rios collaterais
da sua margem meridional: voltei agoa abaixo para entrar por alguns outros da margem borel; como forao os
Rio dos Cauaburís em que andei 43 legoas; no Rio
Padauary 35'; e no Araçá 29.
Recolhendo-me a Vª de Barcellos em 7 de Janeiro de
1786 pª seguir viagem pª o Rio Branco (3)

9-11

14

Rio Branco
23-4-1786
26-4

Março 8
15-5

=

18-10

29
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Parti da Vª de Barcellos, Rio Negro abaixo, até ao Lugar do Carvoeiro, donde atravessei duas legoas para a
foz do Rio Branco (2) (1°, 24' A)
Da entrada do Canal de Amayaú, por onde subi com
muitas voltas, até a sua confluencia com o Rio Branco,
no lugar aonde estão as boccas do Rio Sermini (Sereuini?), naveguei ( 1O)
Da foz do Mereuini até a Povção de N .S. do Monte do
Carmo (16) (0°, 17' B)
Dalli até a foz do rio Caratinamani (3)
Daquella aoutra foz do Rio Iniuini ( 1)
Do dº à foz do Rio Anaoaú ( 18)
Dalli para cima principião as vastas Campinas da Parte
superior do Rio Branco, as quais para o norte se estendem acima de 50 lg; para Poente acompanhão por muitas legoas a margem do Rio Branco, acabando em o
Riacho de Caya-Caya: E pª o Nascente, ainda passão
além do Rio Rupunory (?)
Da foz do Anaoaú até a Cachoeira grande do Rio Branco (18) (1°, 51', 40" B)
Dalli até a foz do Rio Mucajay ( 11)
Da dª até a falda da Serra do Carurilani (2' (2°, 34'
43" B)
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12-7

1-3-1787 '

20-5

Daquella Serra até o Povm de Sta. Isabel na foz do Rº
Cauami (6 1/ 2)
À outra Povoação de Sta Barbara (2) (2°, 55' B)
À fortaleza de S. Joachim na foz do Rio Tacutu ( 42)
(3º, l' 3" B) (316°, 56') - Total 104 lg.
Pelo Tacutu acima naveguei 17 lg até a foz do Rio Mahu,
e entrando por elle chegue a sua 4ª Cachoeira, voltando
pelo Tacutu abaixo, entrei no Rio Surumú, e na distancia de hum dia de viagem dezembarquei em terra para
marchar a pé boas 7 lg pelas Campinas do Rio Branco,
fora as que andei pela Serra dos Crystaes, g~stand? 8
dias nesta jornada. Tendo me então achado muito fendo,
e estropeado me recolhi à Fortaleza de S. J<;>ac_!tlm, aond~
convalesci de huas febres que me sobrev1erao, e parti
para o Rio Uraricoera.
Da foz do Uraricoera até a do Rio Sereré (6 1/ 2)
Da dª até a dª do Rio Parimé (4) (3°, 30' B)
do Parimé até a Povm de N. Snrª. da Conceição ( 8) ,
(3º, 27' B) (316°, 25', 30")
Dalli até ao Sitio das Cachoeirinhas (2)
Rio acima até a foz do Rio Maracá ( 5)
Daquelle Rio até ao Riacho de Caya-Caya (2) - Total
27
Neste Lugar, onde acabão os Geraes do Rio Branco, se
tinhão estabelecido os Hespanhoes, quando os mandou
expulsar delle o Governador e Capitão General João Pereira Caldas. Veltei do Rio Branco no dia 20 de. Julho,
e pelas 4 h da tarde de 3 de agosto me recolhi à Villa
de Barcellos em o Río Negro
Segunda vez parti para o Rio Araçá, aonde me demorei
todo aquelle mes.
Partio parte da Expedição para o Rio dos Solimoens,
e por elle se navegarão 50 lg, porque a Ordem que · tive
do General Comissario foi de reconhecer os Productos
Naturaes da parte inferior daquelle Rio, evitam (?) encontrar me com a Partida Hespanhola que estava na
parte superior, para o objecto das Demarcaçoens. E esta
viagem se concluio em 7 de Agosto.
O anno que decorreo até 27 de agosto de 1788, em que
parti para o Rio da Madeira, o empreguei em fazer por
terra varias Excursoens Philosophicas aos Centros dos
Matos do Rio Negro, e em escrever não só as minhas
Observações Botanicas, e . Zoologicas, se não também algumas Prolusoens (?) Geographieas e Hydrographicas de
todas as sobreditas viagens. E o Documento appenso
Nº 1 hé a prova que apresento em como as fiz.
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f{io da Madeira
27-8-1788

Sahi da Villa de Barcellos pela huma hora da tarde
Rio Negro abaixo, e descidas 25 lg do Rio das Amazonas pelas 1O h da manhã de 7 de Septembro, entrei
na foz deste Rio (105) (3°, 23' 43")
Da sua foz por elle acima, até a Vª de Borba (26)

18-9
11-10
15
23

29

--

Da dª Villa até à bocca do Furo de Guautaz (6)
Do dº Furo até a foz do Rio Aripuaná ( 18). Entrei
neste Rio, e o explorei pelo espaço de 3S lg.
Do Aripuaná até a foz do Rio das Araras ( 5)
Também entrei neste Rio e naveguei 23 lg
Do dº ao dº Mataurá ( 6)
Do dº ao dº Anhangatiny ( 6)
Do dº ao dº Manicoré (8). Naveguei neste Rio 9 lg
Do Manicoré ao Rio Capaná (8)
Daquelle ao Rio dos Marmellos (9)
Do dº ao dº Araupiár ( 5)
Dalli até a foz do Rio Baetas ( 7)
Rio acima até a Ilha dos Muras (7) (6°, 34' 15")
Da dª Ilha até a foz do Rio das Arraias (25)
Do dº ao Rio Giparaná ou Machado ( 14)
Do Machado ao Rio J amary ( 19)
Do Jamary até a primeira Cachoeira de Sto Antonio (17)
Total - 186 lg.
Vencidas mais 57 lg de distancia, que occupão as 12
Cachoeiras do Rio chamado da Madeira, cheguei com
243 lg de caminho à foz do Rio B.eny (que há o verdadeiro Madeira) e entrei pelo Rio Mamoré, que confine
com elle na latitude austral de 10°, 22', 30", e na longitude de 312°, 10', 32".
,
.
Da foz do Beny até a confluencia do Mamore, com o no
Guaporé ( 44) (11°, 54', 46") (312º, 28', 30"). Em
cujo espaço venci mais 5 cachoeiras;
.
Da foz do Guaporé por elle acima ate ao Forte do Pnncipe da Beira (21) (12º, 26") (312°, 57' 1/ 2)
Do dº Forte até ao Destacamento das Pedras ( 48) (22°,
52' 35") (312º 37' 30")
'
' Guarayuz ( 41) ( 13º, 33')
Do ' dº ao Lugarejo
dos
Dos Guarayuz ao Sitio das Torres (33) (13°, 39')
Das Torres até as Pitas ( 13)
Das Pitas até a foz do Rio Verde (7) (14°)
Do Rio Verde até Villa Bella, Capital de ~ato Grosso
(37) (15º, O') (317º, 42'). Aonde cheguei .pelas 9 h
da manhaá de 3 de
de 1789 com 487 lg de
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viagem desde a foz do Rio Madeira, e 592 desde a Villa
de Barcello, donde sahi.
1789
25-2

28-6-1789

4-7

19 setemb.

Mato Grosso
Parti daquella Capital em jornada por terra para a Serra
de S. Vicente, situada ao Nascente della, e andei
De Villa Bella até ao Sitio do Xavier ( 4)
Dalli ao Sitio do Burity (3)
De Burity à Bocaina da Serra (2 1/ 2)
Dalli ao Pé do Morro, no sitio de Antonio Rõiz ( 1/ 2)
D.aquelle Sitio dirigi a minha marcha pelos Arrayaes
situados na dita Serra, em Ordem a examinar as
Lavras de Ouro, que alli tem os Mineiros. Visitei
os Arrayaes de S. Francisco Xavier da Chapada,
Dito de S. Vicente, Boa Vista, Ouro-fino, Sta Anna,
Pilar, Lavrinhas do Guaporé, e Sta Barbara: Reconhecendo pelas minhas viagens, que aquella Serra se estende N.S. 30 lg; tem de ordinaria largura
3, ou proximadamente 4 aonde ella hé maior; e
de altura perpendicular 1/ 5 de lg.
Dei principio à minha jornada por terra para a Vª do
Cuiabá, e andei
De Villa Bella ao Sitio do Xavier ( 4)
Daquelle ao outro sitio do Burity ( 3)
Dalli ao Pé do Morro (3)
Do dito à Ponte do Rio Guaporé ( 4)
Dalli ao Arrayal das Lavrinhas (3)
Sendo informado por alguns Certanistas, que pela
terra dentro em distancia de 15 lg estava hua Gruta, que era digna de observar-se, puz-me a caminho
para ella no dia 14, e tendo marchado a pé, sempre entre matos, e rochedos, cheguei à dita Gruta,
que examinei e descrevi. Voltando della, me sobreveio hua Perniciosa, que me poz no estado em
que mostra o Documento appenso Nº 2
Do Arrayal das Lavrinhas ao Sitio da Estiva (Estrada do
Cuiabá) (6) (150, 28' A)
Da Estiva ao Sitio do Moraes ( l O)
Do dito ao Registro do Rio J aurú ( 3) ( 15º, 45' A)
Do Jauru ao Sitio do Ferraz (6)
Do dº ao dº do U acorizal ( 6)
Dalli até à Cainara (7)
De Cainara a Villa Maria no Rio Paraguay (1) (16°,
32' A) (320°, 1')
-140-
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3-2

De Villa Maria à Jacobina (5)
Dalli à Fazenda de Gado de Leonardo (5)
Da dª até a dª do Coutinho ( 8)
Da dª ao Arrayal dos Cocaes ( 13 1/ 2)
Do dº até a Villa de Cuiabá (6) ( 15°, 36') (321°, 35',
15")
Total - 94 lg
Parti daquella Villa, fazendo jornada por terra para 0
Arrayal de S. Pedro de El Rey, 13 lg ao S. della; aonde
examinei as lavras de Ouro daquelle destricto, e me recolhi no dia 31. (16°, 16') (321º, 2', 15")
Parti para o Arrayal da Chapada na Serra de S. Jeronymo, distante daquella Villa 12 lg; e alli me demorei
até 26 que me recolhi para descer pelo Rio Cuiabá.
Rio Cuiabá

17-5

30

1791
12-4

( *)

Do Porto da Villa, agoa abaixo, até a bocca inferior do
Furo de Pirahim (41) (16º, 29')
Dalli até ao Bananal, ou Aldea Velha ( 19)
Da dita até a barra do Rio no outro R 0 de S. Lourenço ( 1o) ( 17° 20')
Total - 70 lg.
Rio S. Lourenço abaixo, até a sua barra no Rº Paraguai
(26) (17º, 36')
Da dª ao Sitio das Pedras de Amolar (3)
Do dº até ao Furo do Chainé ( 4)
Dalli até a bocca superior do Paraguai-Merim (8)
Dalli a Povm de Albuquerque (25) (19º, 8') (320º, 15')
Da dª até a bocca principal do Rio Taquari (15)
Dalli até a foz do Rio Mondego ( 4 1/ 2)
Do Mondego ao Morro de Albuquerque .(1 1/ 2)
Do Morro até ao Presidio da Nova Coimbra (16) (190°,
55') (320°, l ', 45" )
Total - 173 lg
Paraguai acima
Voltando de Coimbra subi 77 lg até a confluencia do
Rio de S. Lourenço; navegando mais 8 lg cheguei a
Serra do Letreiro; e dalli passei a ver as Lagoas da Gay~
ba grande, Merim, e Ubiráva (?)
Dalli a foz de hum R 0 sem nome, que se julga vir do

Deve tratar-se d e erro no original , como demonst ra a seqüência . A dat a correta deverá, ser 1790.
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Cuiabá, comprehendido o Semicirculo que faz o Paraguai
36(36)
Do dto Rio ao Morro Escalvado (12)
Do dº ao Marco do Jaurú (7) (16°, 23', 30" )
Rio J auru acima
Da sua foz até a Serra da Invernada (27)
Da dita até a foz do Rio Aguapehy ( 3)
Do dº ao Lugar do Registo ( 4)
Donde' voltei por terra, e me recolhi a Villa Bella
de Mato Grosso em 27 de Junho, tendo feito as
sobreditas viagens como mostra o Documento ap·penso Nº 3.
Dalli voltei na. manhã de 3 de outubro para a Cidade do
Pará, onde cheguei em 12 de Janeiro de 1792, com 762
lg de marcha em retirada.
Porem nem assim acabarão as minhas viagens. Porque
em Fevereiro daquelle ano naveguei 15 lg pelo rio Guamá (?) acima para observar o phenomeno da ~ororoca.
Em abril do mesmo anno passei outra vez à Ilha de
J oannes, aonde repeti as Observaçõens que alli tinha feito em 1783. Ultimamente sendto então informado que
os Francezes se tinhão introduzido no Rio Araguary, e,
que devão bem a entender as suas injustas perttençoens:
Escrevi aquelle respeito a Memoria appensa Nº 4 cso1 que
entreguei nesta Corte ao defuncto Ministro, e Secretario
de Estado, Martinho de Mello, e Castro.
Não digo que as· viagens que fiz forão couza grande~ nem
attendivel, digo sim (falando agora com S.A.) que o
que quer que fiz
Hé tão pouco por Voz, que mais me pena
Ser esta vida couza tão pequena.

(80) Publicada no tomo 3.º da " Revista Tri mensal do l nst. Hist. Geog. Bras ,•, t endo ::ido escrita
em 1792.

-
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Apêndice 2 -

Trechos de Alexandre Rodrigues Ferreira de Alfredo do
Valle Cabral, in Anais da Biblioteca Nacional, vol. 72,
1952.
As ocupações das indígenas. A estampa representa o interior de u'a maloca feita de madeira, cujas paredes e telhados são forrados de folhas de palmeira.
No primeiro plano: à esquerda, perto de uma porta
aberta, uma indígena nua sentada em um cepo de madeira no chão, raspa a face interna de uma cuia com
·WJ?- cutelo apropriado, tendo em redor de si mais quatro
cwas espalhadas pelo chão; à direita outra indígena, vestida de saia e camisa, trata de arrumar em baixo de um
fogareiro pequenas achas de lenha para fazer fogo: ao
pé do fogareiro veem-se também seis cuias no chão.
'

No segundo plano: à esquerda, duas indígenas vestidas como a segunda, assentada sobre _uma grande estejra estendida no chão, ocupam-se da pintura das cuias,
tratando a da esquerda de preparar dentro de um vaso
uma tinta branca, e a da direita aplicando sobre uma
cuia outra tinta tirada de outra vasilha; em redor da
pintora veem-se várias cuias já pintadas; perto desta
esteira, um pouco para o meio da estampa, uma indígena, mocinha, vestida como as outras, sentada no chão,
e encarregada também de raspar o interior de uma cuia,
descansa esta sobre um cepo, enquanto tem na mão direita o raspador levantado; à direita, sentada em uma
esteirinha no chão, outra indígena vestida como as precedentes, faz renda em uma almofada cilíndrica e oca
no meio.
Finalmente no terceiro plano, no meio, um grupo
de duas figuras; à direita uma indígena, trajada como as
demais, em pé, carregando ao colo, sobre uma faixa,
uma criancinha nua, e trazendo um grande cachimbo na
boca, pul!:a para si um tear, com uma tela meio tecida,
e à esquerda um indígena vestido apenas com umas bra-143-

gas curtas, trazendo na mão esquerda uma espécie de
cangirão e na direita uma tigela se dirige para a esquerda." (págs. 45-46).
"O fabrico da manteiga de ovos de tartaruga. A
estampa representa uma paisagem com uma ilha em um
rio, onde se veem em várias direções algumas pequenas
embarcações, tendo no fundo umà cordilheira de colinas.
Na ilha vê-se: no primeiro plano, à direita, uma
palhoça, com duas paredes laterais e o telhado feito de
palmas, dentro do qual estão sobre o fogo dois caldeirões cheios de um líquido fumegante mexido com grandes paus por dois indígenas, trajando apenas umas bragas curtas, como a maior parte dos indígenas representados na estampa: à esquerda do caldeirão, que está
mais perto do espectador, um indígena sentado no chão
ocupa-se em assar tartarugas pequenas espetadas em um
pau; à direita da cabana muitos potes de barro, uns de
boca tapada, já cheios de manteiga, outros destampados
e vazios; à esquerda da mesma cabana uma canoa carregada de ovos, com dois indígenas quase nus, trazendo
apenas uma tanga, em pé, dentro da canoa e fora dela,
outro meio acocorado, carregando nos braços um cesto
de ovos para depositarem uma grande tulha deles, que
fica no chão perto da canoa.
No segundo plano da ilha vê-se, no meio, uma palhoça como a precedente, tendo à esquerda um curral
de tartarugas e à direita uma moita de árvores.
Por todo o terreno da ilha tanto no primeiro> como
no segundo plano, veem-se indígenas ocupados nos diferentes misteres da indústria, estes explorando ou antes
sondando o terreno com um pau, à procura dos lugares
de terra frouxa, sob as quais se acham os depósitos de
ovos, aqueles deitados de bruços no chão a tirarem de
buracos, que nele fazem, os ovos, que vão arrumando
em tulhas ao pé de si e outros a carregarem em cestos
os ovos que devem servir ao fabrico da manteiga; e
muitos buracos vazios, que já foram explorados."
"A pesca das tartarugas. A estampa representa uma
paisagem à beira de um rio com muitas ilhas. Em uma
ponta de terra, que ocupa quase toda a largura da estampa em sua parte anterior vê-se:
No primeiro plano, no meio, uma ubá à beira
d'água, com duas tartarugas dentro, e junto da ubá um
-144-
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indígena nu, debruçado sobre uma das tartarugas, cujas
patas ele trata de prender; à direita, outro indígena também nu, arrastando para a direita outra tartaruga, que
está no chão;
No segundo plano, por detrás da ubá, um indígena
quase nu, tendo apenas uma pequena tanga, visto a três
quartos, dirige-se para a esquerda com um arco na mão
direita e quatro flechas na esquerda; para a direita deste
indígena, um outro com uma tanga semelhante a dele, e
carregando às costas uma tartaruga, dirige-se também
para a esquerda; e ainda mais para a direita perto da
margem da estampa, um grupo de fudígenas (mulher
e menino) assam uma tartaruga em um fogo feito no
chão;
No terceiro plano, um outro indígena de tanga à
cintura carrega à cabeça uma tartaruga, e à direita dele,
veem-se três redes armadas sobre paus fincados no chão,
com gente nua deitada nela, sendo para notar que da
rede que fica mais para direita vê-se apenas parte.
No rio: no primeiro plano, um grande bote com tejadilho e um mastro, do qual pende uma flâmula, armado em guerra (vê-se também uma peça de lado), e tripulado por dez remadores e um patrão ao leme, a cujo
bordo vem um cavalheiro sentado em uma cadeira diante
do camarote com um grande bastão na mão esquerda,
e um livro aberto na direita em atitude de quem lê.
dirige-se para a direita à demanda da lingüeta de terra
de que falamos acima; no fundo, à direita, mais dois
botes semelhantes ao precedente; à esquerda, duas igaras
com indígenas atirando flechas nas tartarugas dentro do
rio". (págs. 48-49).
"A passagem de um rio pelos indígenas guaicurus.
A estampa representa uma paisagem com um rio, dentro
do qual se veem homens e cavalos para a margem dele,
que fica no primeiro plano.
Nesse plano nota-se, da esquerda para a direita; mui
perto da margem do rio um grupo de duas indígenas
nuas, em pé com água até pouco abaixo dos joelhos!
uma das quais segura em uma pequena pelota, onde foi
conduzida uma criança, que está sendo tirada para fora
pela outra mulher; uma pelota com duas crianças dentro
vai ser puxada mediante duas cordas amarradas na proa
por uma indígena e segura na popa por um indígena, ~
demandar à praia; um indígena com uma tanga, em pe
-145-

na margem do rio, segurando com as duas mãos um
barbicacho a que está preso um cavalo para o ajudar
a galgar a margem; e finalmente um grupo, em que um
indígena ajuda uma indígena a montar em um cavalo,
preso por um cabresto seguro por um menino (todos
nus), tomando-a pelas pernas.
Na outra margem (segundo plano) veem-se: duas
indígenas montadas a cavalo, cada uma com uma criança ao cabeçalho da sela e trazendo descansados ao ombro ramos de árvore em forma de chapéus de sol; uma
indígena, despindo-se; duas outras e uma criança em
atitude de quem vai entrar no rio; um indígena nu a
tocar com um ramo de árvore um cavalo para entrar
na água; um g~po de duas indígenas e uma criança dentro de uma pequena pelota começando a atravessar o
rio; e 4 cavalos amarrados 2 a 2 em duas árvores.
Mais ao longe: à esquerda, cavalos soltos e amarrados a estacas, e redes armadas em um tejupar; no
meio, 2 cavaleiros armados de lanças perseguindo uma
onça; e à direita, dois outros igualmente armados de
lanças; um dos quais perseguindo um veado" (pág. 49).
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Trecho de Bilder und Skizzen aus ilrasilien. Aus den
hintetlassenen Papieren des verstorbenen Malers mitgeteilt von G. M. Kletke, Tradução de Dom Clemente
Maria da Silva Nigra, Extraído de David James, Rugendas no Brasil: obras inéditas, Revista do Património Histórico e Artístico Nacional, vol. 13, São Paulo, 1956,
pág. 54:
"O estado das tribos selvagens do Brasil, em rigor,.
oferece propriamente uma imagem agradável e é mesmo
pouco interessante. Logo que ficou satisfeita a primeira
curiosidade do viajante, ele há de confessar que o tal
chamado estado natural dos homens, nada tem de alegre, nem para os olhos, nem para o espírito. Esta impressão toma-se tanto mais dolorosa, quando se pensa
que sem a intervenção dos europeus, os indígenas provavelmente teriam feito melhores progressos na civilização, correspondentes à medida de suas disposições e
necessidades; pois os contactos que até hoje os índios
tiveram com os europeus deram aos primeiros grandes
prejuízos, seja físico, seja moral. Nos relatórios de antigos viajantes, encontramos traços nos primeiros índios
de um princípio de ctvilização e humanidade, se podemos
chamá-los assim, que nos parecem mostrar que a grande insensibilidade - atualmente parte saliente do caráter dos indígenas do Brasil - não existia em seus antepassados. Esta insensibilidade, este embrutecimento,
esta apatia que tem por tudo, e em relação a qualquer
idéia, não nasce imediatamente de uma necessidade animal, sendo estas disposições tão fortes que até o observador mais humano e mais imparcial fica tentado a duvidar da possibilidade de tirar essas criaturas de seu estado degradante de animalidade estúpida em que levam
a existência. Seria, porém, injusto, querermos chamar
os índios de viciosos·' eles não têm a mínima
idéia
de
.
.
obrigações e direitos morais. A sua maneira de viver .e
todo o seu estado - com exceção de algumas comod1-147-

dades e de algumas aptidões, nascidas de seu desamparo
natural - difere pouco do animal selvagem, com o qua1
dividem o império das matas virgens. Seria igualmente
injusto querer censurar a sede de sangue e a astúcia da
onça, a malícia do crocodilo, o veneno da serpente, como
exprobar o caráter sombrio e rude do índio, e seu ódio
contra os brancos, que está passando desde séculos. A
finalidade de sua existência parece consistir em satisfazer
as suas mais rudes necessidades animais; para o conseguir, emprega todas as suas forças físicas e espirituais,
e tudo o mais não o interessa."

pouco difere da dos animais selvagens, com os quais
partilham o domínio das florestas primitivas. Seria tampouco razoável censurar a onça pela sua sede de sangue
e sua astúcia, o jacaré pela sua maldade, a serpente pelo
seu veneno, quanto acusar o índio por causa de seu caráter sombrio e selvagem. Todas as suas faculdades físicas e morais são empregadas na satisfação de desejos
e apetites animais; o que se eleva acima disto é-lhe inteiramente estranho."

I

Trecho correspondente na Viagem pitoresca através do
Brasil de Rugendas, Tradução de Sérgio Milliet, 5.ª edição, São Paulo, Martins Editora, 1954, página 102:
"Depois de termos dado, no primeiro caderno da
segunda divisão, um resumo geral da história das tribus
selvagens do Brasil e das transformações provocadas pelo
seu contato com os europeus, vamos esboçar um quadro
de seu estado atual. Este está longe de proporcionarnos sensações agradáveis e só tem interesse sob muito
poucos aspectos. O viajante, satisfeita a sua primeira
curiosidade, vê-se forçado a confessar que o homem em
estado de natureza está longe de agradar à vista quanto
ao pensamento. A impressão dolorosa que se tem aumenta ainda quando se imagina que, sem a chegada dos
europeus, os naturais já teriam feito progressos marcantes na civilização; teriam sem dúvida marchado noutra
direção, mas é a que convinha melhor à sua natureza.
Quaisquer que sejam, no futuro, os resultados de uma
política mais prudente por parte do governo, não se pode
negar que até agora o contato com os europeus só teve
efeitos desastrosos. A julgar pelo que afirmam os antigos viajantes, a respeito dô; estágio de civilização dos
índios, a profunda indolência que constitui, atualmente,
o traço principal do caráter dos indígenas era então bem
menor. Essa indolência, e a sua insensibilidade diante
de tudo o que não prende à vida animal, são tão grandes
que o observador mais imparcial e mais filantrópico é
às vezes levado a duvidar da possibilidade de melhorar
a existência grosseira dessas criaturas, mergulhadas no
embrutecimento.
Seria injusto, entretanto, considerar os índios como
depravados; eles não têm nenhuma idéia moral dos direitos e dos deveres. À exceção de certas aptidões formadas sob a influência de suas necessidades, sua vida
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Apêndice 4 -

Memoria sobre o Gentio Guaiacrus
Ao Governado_r Capitão General João de Albuquerque
de Mello Peretra e Caceres, Alexandre Rodrigues Ferreira em carta de 5 de maio de 1791.
Qu~nto ao Gentio, persuado-me, que já pode V. Exa.

'

acceitar as devidas felicitaçõens, pelo vantajoso princípio,
que tem dado o Sargento mór Joachim Joseph Ferreira
ao importante Negocio da reducção do Guaicurú, Reducção, em que tão grande Serviço faz elle a Deos, como
a S. Magestade, e ao Bem publico. A Deos, pelo considerável numero de almas, que, mediante o Baptismo, podem ser chamadas ao Grêmio da Sua Igreja, a S. Magestade, por mais aquelles vassallo, que reduz a sua obediencia, antes que contra nos os revoltem os Hespanhoes,
qu.e em toda a parte são muito mais vizinhos; ultimamente ao Bem publico, pela segurança, e Liberdade do
commercio e da navegação mercantil. ( ... ) dos posto
de Beira-mar para estas Minas. Porque suposto, que
além daquele Gentio, outros muitos infestão as margens
destes Rios, como são os Guanaãs, Payaguáz, Guatóz,
Coroyáz e outros; contudo de entre todos elles, os Guaicurus são sem duvida os mais audazes, e bellicosos. Com
elles, estão alliados os Guanaãs; os Payaguáz por temor
que lhes tem, cuidão muito em lhes não desmerecer a
sua amizade. Todos os mais quotidianamente são prezas suas, que elles reduzem à escravidão.
Alli tive o gosto de vê-los, quando cheguei, que erão

onze por todos, entre seis homens e cinco mulheres.
No numero dos homens, vinha incluido hum Cacique
seu, que entre elles se chama Caimá, e entre nós, João
Gucima de Albuquerque, o qual vinha acompanhado de
hua formosa Tapuya. sua mulher, já então denominada
D. Joachino Ferreira de Albuquerque; e de si dizia o
reierido Cacique, que era Governador Geral de todo o
Guaicurú. Já a esse tempo o tinha o Sargento mór farBiblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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dado de encarnado, para o por nos termos de ser ~e
centemente appresentado a V. Ex. quando for servido
condescender com o gosto que disse mostrou aquelle Cacique para das mãos de V. Ex. receber / diz elle/ que
0 B;stão de Chefe da sua Gente. Ficava da mesma
sorte vestida sua mulher, e toda a mais comitiva, proporcionalmente à representação de cada pessoa, e todo
uniformemente dizem, que querem aldear-se nas margens
deste Rio, segundo se exprime hua Negra crioula nossa,
que elles captivarão, quando rapariga, e prese~temente
serve de Lingoa. He incrivel a voracidade com que comem; se bem que nada tem de barbaras as maneiras co~
que à mesa do Sargento mór se comporta aquelle Cacique. Em hua palavra, está aquelle Negocio nos te~os
de ser por V. Ex. dirigido e auxiliado do modo poss1vel:
ficando V'. Ex. na certeza, de que a nehua cautela se poupa o Sargento mór; principalmente tr~t~ndo ell~ com
hua qualidade de Gente, que e~ ~e~s s1n1str?s pro1ectos,
sabe constantemente guardar a 1ns1d1osa max1ma de hum
impenetravel segredo, e hua refinada dissimulação. Sabe
V. Ex. que não de outra sorte se reduzirá<? o~ Muras, qu.e
infestavão as margens do Amazonas, Sohmoes e Madeira; no que fêz ( ... ) General João Pereira Caldas hum
tão acceito Serviço, que ja das Reaes Mãos de S. Magestade tem os referidos Muras recebido hua sign~cante
prova de sua liberalidade. Sabe, que este tem sido em
todos os tempos, o principal objecto de Suas Reaes Ordens e Recomendaçõens; e ultimamente sabe, que esta
hé a paixão favorita do Iluminado Ministro da Repartição de Ultramar.
E porque tenho fallado deste Gentio, que eu alli vi, e
observei, e de quem me dão hua exacta informação o
Reverendo Capellão do Presidio João Joseph Gomes da
Costa, que pessoalmente tinha ido vi~itar a os seus Alojamentos: Não será fora de propos1to dar eu delle a
V. Ex. hua circunstanciada relação.
Há muitos annos que elle costuma infestar as margens
dos Rios Cuyabá, S. Lourenço ou Porrudos, Paraguay,
Embetetéu ou Mondego, Taquary, e Cochim, e até ultimamente infestou os de Camapuãã. Do que não tem
deixado de receber graves damnós tanto as canoas de
commercio, que navegão por aquelles Rios. como alguns
Estabelecimentos nossos, que nelles temos; experimentando de huns por outros annos, as suas costumadas hostilidades. Comandava aquelle Presidio o Sargento mór
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Marcellino Rodrigues Campones (?), quando na manhã
de 6 de janeiro de 1778 praticarão elles com ( ... ) praças de sua Guarnição, a perfidia de as convidarem para
hua permutação mercantil de alguns cavallos e carneiros
que trouxerão. E depois que as virão fora da Estacada,
desarmadas, como se ( ... ) poserão, e cavalhadas com
elles, quase às vistas do Commandante, aleivosamente
as assassinaram, e se retirarão impunes. Sim; algumas
mortes tem feito nas vizinhanças do mesmo destacamento, porem em todas ellas deve-se igualmente culpar da
nossa parte a facilidade e o descuido; porque elles o
mais que tem feito, hé approximarem-se a nós, e observarem-nos a seu salvo, quando podem, para nunca jamais se nos dirigiraão debaixo de outro algum pretexto,
se não ultimamente, que as circunstancias imergentes facilitarão de parte a parte bua acautelada communicação.
Tendo alli chegado a 17 de dezembro do Anno proximo
passado o referido Sargento mór J oachim Joseph F erreira, não deixou de reparar, que despois da sua vinda,
nenhum delles apparecia. Suspeitou, que talvez devião
os Hespanhois urdido com elles algum estratagema contra nós, e querendo tirar-se daquella duvida, tomou o
expediente de lhes enviar hua escolta e pelo Cabo della
mandou falar aos Caciques, protestando-lhes a sua amizade, e pedindo-lhes que lhe viessem falar. Com effeito
receberão bem a os Soldados e os agazaTharão melhor,
derão-lhes hua Rez, para comerem, e· despedindo-se do
Cabo, por elle responderão a o Commandante que cedo
vrião vizita-lo, como lhes pedia. Contudo não o executarão tão promptamente, que não concebesse elle segunda suspeita, de ter sido paliativa a sua resposta, de
. maneira que não socegou sem lhes enviar segundo Recado. Já então mandarão visita-lo por tres escravos, que
voltarão bem comidos e vestidos; pelo que se resolveo
a vir pessoalmente o Cacique Caimá, acompanhado de
tres soldados seus, e dous escravos. Conduzido a presença do Commandante, vinha tão as~~stado que ne~
falar podia; porem tanto que se tranqutl1~ou o seu esp1rito com as boas palavras que lhe elle disse, e co~ os
Donativos, que lhe fez, levantando-se e~ pé o Cacique
e abraçando-o muito estreitamente, lhe disse de hu~ voz
arrogante - Amigo Caimá. Repetidas vezes s~ tem ido a
seus Alojamentos e na carreira de os conduzir e reconduzir, anda o Soldado Antonio Baptista da Silva, que he
0 que maiz lhes cahio em graça, por se accom~~ar. a os
seus gestos, e maneiras. Tanto se tem elles fam1banzado
1
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com a nossa Gente, que até já consigo trazem as suas
proprias mulheres. Porem mostrão hum tão grande zelo
da fidelidade conjugal, que em nenhum caso, e por nenhum motivo, se apartão dellas, ou seja, que se elles
queirão lavrar, ou que vão passear, caçar, pescar, em
hua palavra, para qualquer parte que vão . e fação elles
o que fizerem, a mulher _( ... ) de seu mand?. Aque~as
mesmas operações naturais, que sem hum reciproco pejo,
e grande incomodo dos sentidos, ne não podem fazer de
companhia, e que por essa razão entre nos cada hum
trata de as recatar quanto pode, elles as fazem na presença hu do outro e o mais e que s~m de part~ a parte
se mostrar o menor signal de resent1mento. 'tnste condição dos homens que, como ~iz hu~ Philosopho, . são
Animaes de costumes e quantl quant1 sunt, educattone
debentur.
De hua daquellas vezes, que se lhes dirigio de ordem do
Sargento mór hua escolta nossa de 45 praças, resolveo-se
a acompanha-la o referido pe. João Joseph Gomes da
Costa, que a viagem que fez fielmente ma comunicou.
Sahio a 13 de fevereiro próximo passado, e tendo navegado agoa abaixo dous dias e meio de viagem, desembarcou em hum porto da margem oriental do Rio, onde
montou a cavallo, e seguio viagem pela terra dentro,
cousa de 1/ 2 legoa, e alli achou o primeiro Alojamento.
De alli montou 8 legoas a Leste, até onde estava o segundo, que se denominava dos Guanaãs. Andad~s mais
cinco legoas e o mesmo rumo, chegou a o terceiro que
era dos Guaicurus.
Guanããs.
Pouca differença tem dos Guaicurus, de quem são vizinhos, amigos e alliados. Casão entre si, e reciprocamente se auxilião sempre que assim o pede algua urgencia publica, ou particular. Porem não se arranchão
em Tejupares, como elles; antes dão às suas palhoças
hua figura oval, com as cumieiras muito altas, e todas
ellas cobertas desta especie de grama que por aqui se
chama Sapé. Também são menos ociosos, que elles,
porque fazem roças, onde plantão milho, feijão, batatas,
cànnas, etc. Alguas fructas cultivão, principalmente papayas, ou Mammoens, bananas, aboboras, melancias, e
quando chega o tempo da colheita de arroz brabo, faze!11
a esse fim diversas excursõnes pelos Lagos e pantana1s,
onde se elle criou. São grandes creadores de cavallos e
-154-

nisto se conformão com os Guaicurus. De algumas palavras que proferem evidentemente se conhece que a sua
lingua primitiva foi a Geral do Brasil, porem elles a tem
desfigurada de maneira, que para distinguir-lhe as feiçõens, não basta hua mediana perspicacia. De Deos, e
da Religião christã algum conhecimento mostão ter. E
hum delles que foi a o Presidio, vendo hua imagem de
Christo, a beijou. Provavelmente assim vio fazerem os
Hespanhois com quem se communicão e de cuja Lingo
proferem algumas palavras como são Capitan, Christiano, Christianista, Santa Cruz etc.
Guaicurus
Habitão os terrenos que formão a margem oriental do
rio Paraguay pelo dilatado espaço de quase cem legoas,
que correm desde o Rio Mondego, ou por outro nome,
Embetetteu, até a margem borial do Ipané, compreendéndo-se entre estes muitos outros rit>s, como são o
Mhoymboy (?) , o Terery, o Guacory, o Tepoty, o que
pareceo ser o Rio das Correty (?), o Barrique, ou Mboe-vy, o Piray, e o Cambanupa. Todos desagoão no Paraguay, para cuja margem occidental travessão os Guai- curus no tempo da vazante, por differentes passagens,
que então lhes facilita o Rio; sendo que de todas ellas,
tão somente duas conhecemos, a primeira, na distancia
de 1 legoa abaixo do Presidio, e a s~gunda defronte da
foz do Piray. Tem alentados homens entre si, os quaes
em todo o conflicto sabem manejar destramente as façuldades activas da Natureza. De todos quantos vi, nenhum tinha de altura menos de 8 palmos e 1/2. Settenta
polegadas contava o Cacique Caimá, que hé dos mais
altos Tapuyas que ategora tenho visto. Porem todos e~es
erão igualmente espadaúdos e quadrados, com os peitos
largos e fClmidos (?), o ventre plano, o dorso e os Braços musculosos. A sua vida he de côrso, tanto em te~a,
como pelos Rios, com a differença que em terra andao
montados a cavallo, donde lhes vem o nome de Cavalheiros, e pelos Rios navegão em ligeiras canôas que
remão com incrivel celeridade. Tem cada remo seu 18
palmos de comprimento, a saber seis de pé, e doze de
haste pontaguda para lhes servir de remo e de Lança.
Não se occupão em construir palhoças, como ?s ~ua
nããs, se bem que alguns Alojamentos tem que sao fixos,
e elles vão situa-los nas Serras circunvizinhas, quando
com a enchente do Rio, se inundão as campanhas ad-
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jacentes. Serveni-lhes de quarteis de inverno, para onde
se retirão os decrepites, os invalidos, as mulheres pejadas
e as paridas, que tem de crear seus filhos. Tudo o mais
pelo tempo do verão são aldeias errantes, que se estabelecem, onde favorece o tempo e o lugar. Alli se abrigão de baixo de Tejupares de esteiras de piri-piri horizontalmente estendida; todos dormem no chão, sobre
couros de Boy, ou peles de onça, de veado, de porcos
do mato, e Ariranhas, coberto cada hum com hum grande cobertor de panno de algodão listrado, de branco vermelho escuro e negro. Recolhida hua turma (?) a hum
Tejupar, os casados dorme~ e hua parte, e os solteiros
a outra. Ajuntão-se em matrimonio como os Animaes,
voltando a mulher as costas a seu marido. Todos são
polígamos, se bem que commumente cada homem não
tem mais de trez, até quatro mulheres. O marido não
leva a mulher para o seu tejupar, ella fica, como estava
dantes, em companhia de seus Pais, onde o marido a
• procura e a sustenta do que lhe leva. Ora como elles
andão vagando de hum para outros Alojamentos, em
cada hum delles tem cada marido huma mulher, a quem
leva o que caça ou o que pesca. Amão-se temamente
e os maridos, como já disse, zelão quanto podem a fidelidade conjugal. Com o mesmo affecto e ternura amão
as Mays os primeiros dous até tres filhos e guardão-nos
como a menina de seus olhos. Porem em concebendo
mais, lembrão-lhes vivamente os trabalhos que os filhos
tem de dar e passar para se conduzirem da infancia à
virilidade; e a impressão daquella lembrança suffoca a
voz da Natureza e faz as Mays insensíveis às mais vivas
emoçõens do amor materno. Por que então o mais se..
guro expediente de as Mays se livrarem a si da mortificação de parillos, e de creallos, e a elles de em toda
a sua vida passarem pelas necessidades e trabalhos que
comsigo traz a vida selvagem, he o de abortallos logo
que os sentem gerados. O regimento da mulher pejada
consiste em comer pouco; e a razão he / dizem ellas/
que para não crescer muito o feto e com o seu volume
difficultar o parto. Approximando-se este tem o marido
o cuidade de prevenir para sua mulher uma pequena palhoça, bem reparada do ar e nella se ajuntão as parteiras, que tudo quanto executão da sua arte de parteiras
consiste em comprimir-lhe o ventre e ageitallo de modo
que se lhe facilite o parto.
Também estes Gentios desenhão na pelle diversas Jistras
e figuras, pintando a face de urucu, de tabatinga e de
-
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genipapo; que hé o com que tingem de preto as mãos
e os pés, os labios e as orelhas. E como todos andão
a cavallim tanto homens como mulheres, cada mulher
traz em hua perna hum hignal que he o da marca do
seu cavalo. As mulheres são geralmente bem feitas, de
pé pequeno, e delicado. O mais commum he andarem
nuas, cobrindo com ligeiras tangas: outras andão enfachadas com hum longo cobertor de panno de algodão
listrado, que lhes cobre os corpos, desde os peitos até
meia perna. Todas enquanto solteiras tem a parte anterior da cabeça povoada de cabello descido sobre a
testa, como as Donzellas lnglezas e pela posterior o tem
curto, por que o cortão. As casadas trazem a cabeça
rapada, deixando-lhe na parte anterior tão somente hum
tapete longitudinal que pela sua posição e figura representa a crista de hum Mutum. Servem-lhes de navalhas,
com que rapão as cabeças, as co;nchas fluviais, que são
os instrumentos cortantes, de que originariamente se servem. Huns, e outros nem mais hum cabello consentem
em seus corpos, tudo arrancão, até as mesmas pestanas
e sobrancelhas.
.....
'

Postos a caminho, os homens marchão nus, como andão, huns montados em pelo, e recuados para as ancas
dos cavallos; e outros em lombilhos que fazem de dous
pequenos feches de grama, atados hum ao outro para
servirem de suadouros, sobre os quaes costumão estender
primeiramente hua esteira de folhas de palmeira, e em
cima della, alguma pelle de carneiro ou de veado ou algum couro de Boy. Este he o seu pellego, como dizem
os Hespanhoes. Americanos, he a sua cama, e a sua
pelota, onde embarcão os moveis que se não devem
molhar quando atravessão algum Rio ou Lagoa. Com
a referida pelota he o mesmo couro ageitado ao feitio
de hum barco, em que se pode transportar o seu trem,
embarcado elle, assenta cada qual sobre a sua carga a
seu filho, e puchando por ella, ou a nado, ou de cavallo, a conduz para onde quer. Par a mulher poder
montar, he ajudada por seu marido, que pegando-lhe
com mão direita no artelfro do pé esquerdo, em seu pulso
lhe oferece o estribo, em que ella se firma, para se por
a cavallo sobre algum lombilho; e ella estendendo as pernas a procurar as espaduas do cavallo; o conduz tão destramente, como qualquer homem, mediante hum simples
barbicacho, de cordão de fios de algodão, ou simples,
ou entretecido com lãã, ou cabello, servindo-lhe a extremidade de cordão de chicote, com que o fustiga.
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A abundancia que os Guaicurus tem de cavallos, huns
creados por elles e outros furtados a os Hespanlioes, faz
com que nehum de hum passo, que não vá montado.
Esta he a sua principal creação; que o que elles tem de
gado vaccum e ovelhum he cousa muito insignificante.
Tambem crião gallinhas, porem dellas não comem, se
não os ovos, e a maior parte delles, ja depois de serem
pintos. A palmeira Mocajuba lhes subministra o principal sustento; comemlheo palmito, e os coquilhos, ou crus,
ou assados, ou cozidos. O mesmo amago da referida
palmeira, quand0 nova, lhes serve de alimento, porque
elle sendo succulento e doce, ou o chupão como se faz
à canna do açucar, ou o assão, ou o reduzem a farinha
para a comerem secca, ou cozida. Elia lhes serve de pão;
que de condncto servem as cobras, os jacarés, onças, veados, antas, capivaras, e tudo quanto cação, ou pescão.
As mulheres casadas não comem anta nem capivara.
De entre todos os seus Bens, os que elles mais aprecião
são os seus escravos, as suas armas e os seus cavallos.
Sabe-se, pelo que delles transpira, sobre a sua conducta
com os escravos, que estes são humanamente tratados
por seus senhores. Nos os chamamos Barbaros porem
elles nesta parte não deshonrão tanto a Humanidade como as mais polidas nações da Europa que sem embargo
de terem a razão exercitada pela Philosophia e illuminada pela Revelação em se estabelecendo na America
parece que de proposito ese cogitão os meios de fazer
mais pesado o jugo da escravidão dos Negros. Porém
o certo he que menos interessaos os Senhores, tanto mais
humanos são, e mais indulgentes com os escravos. Nehua
couza ha tão rara como o ver contentes o Interesse, e
a Avar~a. Os Guaicurus não a tem; e consequentemente não tratão de enriquecer-se a proporção do traóalho alheio. Tratão-nos indulgentemente, comem com
elles; e cada Senhor se contenta de que como tal, o
reconheça o seu escravo. Eis aqui a mais dura pensão,
que entre elles tem o captiveiro; que as odiosas distinçõens, que fazem as nossas constituiçõens politicas, são
felizmente . desconhecidas de similhantes qualidades de
senhores.
As suas armas de tiro são frechas. Dizem que também usão de bolas e de laço; para combaterem de perto
usão de lanças e de porretes; alguns terçados tem, havidos dos Hespanhoes por via de commercio. De entre os
Brancos, ou Negros, que por desgraça sua lhes cabem

nas mãos, se algum há quelhes mereça quartel, são tão
somente _as mul~er~s e as crianças. Raros são os homens
que ~ozao de stmdhante graça; cimumente os degollão,.
depois de mortos, para de suas cabeças fazerem os seus
tropheos. De muitas tiranias destas poderia eu referir
muitos exemplos. Porem nesse caso a Historia desta
pequena parte do genero humano seria a Historia da
desumanidade, de trucidaçõens, de odios e de horrores.
Quanto a religião, diz a referida Crioula, que o que
nelles tem visto he em certos tempos do anno fazerem
hum baile festivo em honra do Sette Estrello. Das cerimonias e praticas religiosas que constituem a superstição deste Baile, e similhantemente da musica instrumental, e vocal, são encarregados os seus medicos, que servem eles mesmos de cirurgioens, de philosophos e de estadistas de suas tribus. A medicina entre esta casta de
gente he a arte de adivinhar. Os seus medicos, pelo
que respeita as enfermidades, internas, de que não conhecem as causas, são hua especie de magicos. Que dá
ocasião da afflição e dos temores chimericos, em que
elles mesmos constituem os mingoados e ( ... ) enfermos, sabem aproveitar-se destramente para lhes inspirarem hua confiança cega na efficacia dos seus encantos,
e na certeza de suas prediçoens. A cirurgia não he tão
embusteira como a medicina. Sabe-se que frequentemente praticão a amputação, a sucção e o cauterio; e que
a diversas feridas e chagas applicão diversas hervas, raizes e gomas, com que ao menos palliativamente remedeão ate os mesmos ( ... ) e ulceras venereas de que
todos elles estão infectados. He certo que sendo a queixa
grave, vem finalmente a morte a triumphar da impostura, mas nem ainda nesse caso cessa a influencia de
seus embustes; porque demittindo logo o assistente o emprego, que exercitou de medico, investe o misterio de
sacerdote e como tal he o que dispoem o enterro, e os
officios sepulchraes. Estendido o cadaver, pinta-selhe a
face de urucu, de tabatinga e de genipapo e amortalhado
elle em o seu cobertor, traz-se-lhe o seu cavallo, onde
amonta algum parente do defuncto, e o leva reclinado
ao seu peito. Marcha igualmente montado o concurso
que o acompanha e sendo cacique o defuncto, não fica
vassallo seu, que lhe não tribute aquella ultima demonstração de amor, e de respeito; consagrando-lhe a nação
inteira toda a qualidade de lagrimas e ( ... ) piebeas,
Chegando ao lugar destinado para as sepulturas dos mortos /que he hum ( ... ) de tejupar, que serve de cemi-
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terio/ abre-se com paus agudos hua cova de 6 até 7
palmos de altura para não ser o cadaver facilmente desenterrado pelas onças; e estendida hua esteira no fundo,
sobre ella se deita a o cumprido o cadaver, cobrindo-o
de terra fofa, e sem ser calcada, até encher-se a cova,
que também por cima se cobre com outra esteira. Fincaselhe à cabeceira hua forquilha, onde se lhe deixão dependuradas as suas armas, os seus moveis e utensis domesttcos. Perto da sua sepultura se abre outra para o
seu cavallo que a recompensa que alli recebe de ter servido a o defuncto he a de ser morto às lançadas para
continuar a servi-lo. Segue-se o lucto dos parentes que
con quanto estão enojados por 6 até 8 dias, não sabem
de dentro de suas palhoças; as mulheres se deixão estar
sentad~s com as cabeças cobertas, não comem, não se
lavão, nem se pintão, tudo alli são lagrimas e outras demonstraçoens de tristeza.
Poucos velhos tem visto a nossa gente, de todas as
vezes que tem ido a os seus alojamentos porem muita
criança, e homens de armas. Também se lhes virão dous
negros, e tres negras, que hua dellas he a sobredita crioula Victoria, a qual era em outro tempo captiva de d.
Anna_de Morais, assistente na ( . . . ) do Cuyabá, e delles
foi captivada sendo ella roubada de huns negros seus
parceiros que matarão seu senhor, e decerão fugidos pelo
Paraguay onde cahirão nas mãos dos Guaicurus que a
todos elles matarão e tão somente a ella, e a hua irma
sua, concederão a vida e reduzirão a escravidão.

NOTA SOBRE A GRAFIA DOS NOMES TRIBAIS

A grafia dos nomes tribais mencionados no texto obedeceu, sempre
que possível, às normas traçadas pela maioria dos participantes da 1 Reunião Brasileira de Antropologia (Rio de Janeiro, 1953) , publicadas na
Revista de Antropologia, vol. 2 (2), 1954, vol. 3 (2), 1955 e vol. 4
(2.), 1956.

Da boca do canal de fora da Lagoa de Uberava,
em viagem pelo rio Paraguay aos 5 de Mayo de 1791 ·
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