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UM LIVRO DE

ESTóRIAS
ENCANTADAS
N um dos momentos mais turvos da vida
deste País, eis um acontecimento luminoso. Luminoso e sério, e cheio de amor:
Moronguetá. Um livro de estórias encantadas. Estórias inventadas e contadas,
através de séculos, pelos índios do Amazonas, recolhidas diretamente por um ho ·
mem que, varando verdes e águas, consagrou quarenta anos de sua vida para realizar, com paciencia e paixao, esta obra destinada a permanecer viva no tempo, pela
sua alta importancia cultural e tambén1
pela fori;a de sua beleza.
Moronguétá, ciencia e magia. Livro em
. que viajam, em fraternal harmonía, a poesía e a ciéncia. A ciencia vai por conta da
sabedoria do autor : mestre N unes Pereira,
nome que aprendí a querer bem desde menino, quando já o seu trabalho entre os
índios e até a sua própria e mansa figura,
ganhavam na ternura dos nossos barrancos, os contornos de urna estranha Ienda.
· Nunes Pereira, veterinário viajando a servi90 do Ministério da Agricultura para es·
tudar a fauna silvestre e aquática do Ama zonas, de repente, dominado pelo fasCÍ··
nio da imaginai;ao indígena, dedicou-se inteiro aos caminhos da antropología. Autodidata, a falta na época de cursos univer..
sitários especializados, o aRtigo ictiologista
se fez mestre na ciencia do homem, prin·
cipalmente na ciencia da ra9a. E a verdade é que se os anteriores livros seus, todos
s.óbre assuntos da Amazonia, já atraíram
a aten~ao e o respeito dos modernos cientistas estrangeiros, Metraux e Levy Strauss
por exemplo; se os seus outros trabalhos já
inscreveram o seu norr.e no Handbook o/
Ethnology , com este admirável Moronguétá, Nunes Pereira conquista - rio
crescido se f azendo em mar e simplesmente
- um lugar entre os maiores da Etnología
Brasileira.
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Buscando-se, no mapa. da Amazonia Brasileira,
a área cultural atualmente habitada pelos Indios
Tucuna, no quadrilátero Tabatinga-Esperan~a
Tocantins-Auati, logo nos ocorrerá um conceito remoto do geó..:
grafo ingles G. E.. Church, ·em sua obra sobre os aborígines da
América do Sul.
Aquela é, de fato, urna por~áo típica da planície inundável
( wwland) da Amazonia, · coberta de espessa vegeta~ao e banhada por "numerosos cursos d'água de considerável magnitude", tais como o Purus, o Juruá, o Japurá, o Javari e o I~á ou
Putumaio.
Terras altas e restingas sao as suas características fisiográficas, alternando-se, ora as margens do Solimóes e dos seus
afluentes, ora para além deles, nos limites naturais de vastos
lagos e tortuosos igarapés.
A dinamica desses rios constrói e destrói, nos seus Jeitos,
incontáveis ilhas e retilíneos paranás.
Assim, escalados os 270 metros da Serra ·do Apapóris, nos
nossos limites com a República da Colombia, divisamos, deslumbradamente, por exemplo, toda a hacia, em verde e rnanquim, do J apurá, e, também, mas em amarelo e zarcao, os barrancos da antiga Missao dos Indios Omágua e Cambeba, boje
denominada Sao Paulo de Oliven~a.
E, de aviao, abrangemos nao semente compactas associa~0es de palmeiras, a margem esquerda do Solimóes, mas, igual- .
mente, todas as associa~oes peculiares a floresta fluvial dos trópicos no Continente Sul-Americano, principalmente em território brasileiro.
.
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Río Solimóes . Neste mapa estao indicadas as zonas, em território colombiano e em território brasileiro, onde domina a. tribo dos Tucuna
e onde, entre o rio l~á ou Putumaio e o Paraná A uati, vivem alguns
Uitoto, na Missao Franciscana de Mataurá.
·
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A estrutura geológica da área é, preponderantemente, aluvional e "monótona", como a definiu James Orton; seus solos,
entretanto, mereceram cuidadosa análise e rigorosa classifica~áo de C. F. Marbut, C. B. Manifold, bem como ~e um ~os
mais competentes técnicos brasileiros - o Engenheiro A v_eltno
Inácio de Oliveira, como membro da missáo oficial americana
que o percorreu em 1923-1924.
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Cercam-na condi~oes climáticas evidentemente
lffia favoráveis, como fatores bióticos que a enriquecem de modo exuberante, pois contínua ventiJa~ao a refresca, propícia umidade a satura e umbrosa vegeta~ao a recobre.
Segundo Curt Nimuendaju os Tucuna "ocupavam o trato
da selva dos tributários da margem norte do rio Solimoes, entre
71º15' de long. (Ilha Parauté) a 668º4'W., e o baixo curso dos
rios da margem oposta da linha divisória do rio Putumaio ou
I~á. Eles evitavam as margens do Amazonas-Solimoes, temendo os índios Omágua e Cambeba, seus tradicionais inimigos "e
dominadores, ocupantes das principais ilhas a que nos referimos acima.
"Quando estes últimos desapareceram, acrescenta Curt Nimuendaju, os Tucuna se e·spalharam pelas ilhas e margens do
Solimoes até o paraná Auati,., na long. 66º30'W."
Esse ambiente teria sido, desde logo, dos mais favoráveis
a vida dos Tucuna, como já o era para as plantas e os animais
silvestres.
Grande variedade de pescado e de ca~a encontrariam nas
águas e bosques da área que passaram a ocupar.
E suas atividades se desdobrariam, periodicamente, na coleta de frutos, de ovos de aves e de quelonios, de larvas de
insetos de batráquios e de moluscos, que, . além dos produtos
das su~ r~as e vazantes, lhes entram na dieta adotada a base
da experiencia e da tradi~ao sócio-religiosa da tribo.
Os botanicos, que, tanto quanto os zoólogos e outros es~
cialistas, visitaram cssa área, nao lhe pouparam louvores. Nao
quer isso significar, porém, que, com algumas doen~as, comuns
a gente das planícies inundáveis, tais as febres e as dermato-
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ses, deíxassem de abater-se entre os Tucuna calamidades físicas,
temporais, enchentes e desbarrancamentos.
O .reflexo do degelo dos Andes ou de correntes aéreas, determinando a friagem de junho, provavelmente lhes castiga~ia os
corpos nus ou mal cobertos oom cascas de árvores, batidas e
maceradas, como o fazem no preparo dos turis. ·

A flota que domina a imensa área cultural que
tem os Tucuna pot principais moradores indígenas é característica das chamadas rain /orest, sendo as palmeiras as dominadoras de largas extensóes das
várzeas e das terras firmes.
·
As demais famílias sao: Euforbiáceas, Rubiáceas, Bigno.niáceas, Leguminosa cesalpina, Leguminosa dalb, Melastomáceas,
Mirtáceas, Boragináceas, Moráceas, Anonáceas. Grande variedade de cipós, que entram como material de constru~ao uns e
preparo de venenos ·outros, tais os Strychnos, e na confec~áo de
paneiros, cestos, balaios, etc.
Area de atividade extrativa muito importante, quer no que
diz respeito a borracha, quer no· que diz respeito a madeiras., é
dentro dela que, ao lado de nordestinos, os Tucuna procuram
sobreviver, entregando-se a agricultura de subsistencia, Ca\;aDdo e pescando, nas épocas que lhes sao propícias.
A planta~ao de árvores frutíferas como a pupunheira, o
abiuzeiro, o cupua~u, o cacaueiro, o bacurizeiro, as mangueiras, .
etc., atenua as dificuldades de produ~ao das suas ro~as, com
mandioca, araruta, ariá, bulbos e tubérculos de aráceas. As
palmeiras lhes dáo bebidas como o a~aí e a bacaba, o buriti
e o patauá.

Fl o ra

O rio So1imoes, com os seus afluentes, lagos e
igarapés já teve urna fauna mais abundante,
mais representativa da sua riqueza natural.
Em suas águas se encontram pebces de grande porte como
o pirarucu, a piraíba, o peixe-boi, e mais os ·seguintes: tambaqui, pirapitinga, tucunaré, pacu, acari, tamuatá, pebce-cachorro,

F a un a
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acará-a~u,

~urimatá,

mandi, sardinha, jatuarana, jaraqui, su-

rubim.
Os chamados bichos-de-casco, isto é, os quelonios, desde a

•

tartaruga verdadeira até o jabuti, entravam, outrora, abundantemente, na alimenta~áo dos índios Tucuna.
A coleta anual de ovos desses quelonios, dos jovens exem..
piares, bem como a vir~ao de milhares e milhares de tartarugas,
na época da desova, que coincide com o verao; a ·entrega das
praias e tabuleiros, a pretexto de prote~áo, a seringali.stas e a
comandantes das guarni~oes de Tabatinga., Vila Bittencourt e
I~á, estimulando o comércio, concorreram para acabar com aqu~
las fontes naturais de vida.
E estimulou, da parte dos indígenas, inúmeros prote5tos,
que vozes mais credenciadas diánte das autoridades, encarregadas da fiscaliza~áo da ca~a e da pesca no Estado do Amazonas,
abafaram inteiramente .

A sedu~ao desse ambiente, onde tao
fáceis de adquirir eram as drogas do
sertiío, estimularía, inevitavelmente,
os preadores de índios, espanhóis e
lusos, que atividades religiosas, políticas e económicas haviam impelido do litoral atlantic0 ou derramado da Cordilheira andina pelas veredas naturais - os rios
- de tamanha significa~ao no expansionismo geográfico do
Brasil, sobretucío da Amazónia, nos séculos XVI e XVII.

Antecedentes
da onqu1sta

e

\

•

A história des~a expansáo nos póe diante do esfor~o do
conquistador ibérico, nao inpo apenas em busca de "un1a extensión de tie"a ·pobloda de imágenes1', seduzidos por lendas e narrativas inverossímeis ou despeitados com a concorrencia de bata.vos, ingleses e franceses, mas também, com a comprovada
grandeza das fontes de vida das regioes amazónicas, só comparáveis as que já haviam assenhoreado, no Caribe e no Pacífico.
Ela se inicia com a sorpresa de Vicente Y anez Pinzón, ao
descobrir a embocadura do rio Amazonas, a que chama.ria mar
dulce, como, antes, chamaría rostro hermoso a uma praia que
o deslumbrara.
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Depois vem as aventuras, rio abaixo - descidas de Quito
de frades e capitaes - ou de Santa Cruz de Copacabana na
foz do Huallaga.
Inscrevem-se, nesse ciclo, os nomes de Pizar.ro, Orellana,
U rsua e Aguirre, com os tres sacerdotes católicos: Cristobal de
Acuña, Gaspar Carvajal e Alonso de Rojas.
Em 163 7, estimulado pelas ordens régias, o Govemador
Raimu:ndo Jacome de Noronha, contra advertencias e atitudes
que Jhe contrapuseram, incumbiu o Capitáo Pedro Teixeira d\!
un1 feito que "adivinhara brilhante", no conceito de um historiador amazonense.
No entanto, embora levasse em sua companhia um serta-·
n ista como Rodrigues de Oliveira, o padre Agostinho das Chagas e o frade Domingos de Brieba, inspirados no "docilizar os
bárbaros" habitantes daquelas terras desconhecidas,. tao ricas
de espccia.rias como fartas .de perigos, pragas e moléstias a
epopéia de Pedro Teixeira foi subestimada do ponto de vista
humano, esquecidos os acusadores de que todas as conquistas
de terras e de povos se caracterizaram, nos mais remotos angulos do universo , pela brutalidade das arremetidas contra os
obstáculos que lhes foram contrapostos.
Também, que se poderia esperar da figura de um Pedro
F~vela, membro dessa "expedicrao científica", como foi cognom1nada a de Pedro Teixeira, subi.ndo e descendo rios da Amazonia?
Como Serafim Leite, entretanto, in História da Companhia
de Je.sus no Brasil, e Candido de Melo Leitao in História das
~xpe~l~~oe~ Científicas do Brasil, entendemos que - além del
1dcnt1f~c~crao e Ieva?ta~ento de rotas novas para a expansao
das at!v1dades econom1cas de Portugal isto é, do comércio internac1onal, avanc;o da Política de Portu<Yal no vale amazóniCo
até os, seus limites com as "te.rras dos e;panhóis" - geógrafo~
e ctnografos - · muito lhe · ficaríamos a <kver poucos séculos
dcpois.
'
~orque sao inestimáveis os subsídio~ que herdamos dos
franciscanos Frei Gaspar de Carvajal, Cristobal e Acuña, Alonso Rojas e do piloto Bento da Costa, cuja narrativa de viagem
chegou até nós gra~as a Marcos Jimenez de La Espada.
Mas aos componentes dessa "expedi~ao científica", cpmo
aque1es franciscanos, ficaríamos a dever, igualmente, entre ou-
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tros fragmentos da mitologia dos povos indígenas subjugados, a
lenda das Amazonas, mulheres guerreiras, que senhoreavam, sob
o domínio do matriarcadv, entre o Tapajós e o Madeira, as
terras estimulado.ras da cobi9a dos portugueses, holandeses, ing1es.es e espanhóis.

Várias excursóes as sedes e
ao interior de a1guns municíSitua~ao
pios do Estado do Amazonas,
na bacía do rio Solim6es, nos
f amiliarizaram com os seus
mais impressivos aspecto~
an tropogeográficos.
Nao nos ,levaram elas, entretanto, além de Manacapuru,
Codájás e Coari.
,,. De maneira que dois municípios, como Sao Paul_o ?e Oliven9a e Benjamim Constant extremando com as Repubhcas do
Peru e da Colombia há vinte' e tantos anos passados, nos eram
absolutamente desconhecidos.
No entanto, entre 1944 e 1952, tres vezes fomos ter a esses municípios, neles nos demorando em estudos e pesquisas d_o
interesse do Ministério da Agricultura e, também, do nosso proprio interesse.
Podemos assim da confluencia do rio Solimóes com o
' do Javarí e as barrancas de Tabat1nga.
.
tjo Negro até ' as bocas
abranger todos os aspectos físicos e todos os problemas - ec?non1icos, sociais e políticos . - do vale banhado por aquele flO
e seus afluentes.
Conhecedores da história da sua penetra9ao e conquista,
merce das obras que lhes dedicaram missionários, geógrafos e
naturalistas tínhamos de dispensar particular interesse ao Indio e aos ~eus mesti9os, morando as margens das caudais, nas
ourelas dos lagos e no .recesso das brenhas. E ali nos encontramos com os Tucuna e os Uitoto. (La m. 1 Figs. 1 e 2 II)
Porque, nao obstante se e-stendessem a indiada no remoto
ciclo das drogas ou no moderno ciclo da borracha, a catequ~se
religiosa e a assistencia oficial, vem, desde 1637, lento, porem
definitivo, o processo da sua acultura9ao, da sua dispersao e do

A
·
, Atual dos Índios
Tucuna e Uitoto

\
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seu aniquilamento, com insanável prejuízo para o estudo da
evolu~ao da Amazonia.
.b evidente qu~, -subindo ou descendo o Solimóes, outros
viajantes e pesquisadores, especializados em atividades religiosas, científicas e militares, tiveram o ensejo de defrontar as
numerosas tribos que o habitavam outrora e as que ainda boje
ali fomos encontrar.
·
Mas nem todos puseram igual zelo no examinar-lhes os
problemas e no buscar-lhes solu~ao adequada.
Cumpre-nos referir, desde já, porém, - como especial homenagem - o nome de Curt Nimuendaju, alemao de origem,
nascido em lena, em 1883, e naturalizado brasileiro, posteriormente, quer por um imperativo da sua voca9ao científica? qucr
pelos sentimentos que o Indio lhe inspirod. E, possivelmente,
além dis·so, para atender a urna sugestao de Rondon, ao cogitar
dcsse gesto.
.~
E ele estudou também, como Tessmann, entre tantas outras tribos do Solim6es e dos seus afluentes, a dos Tucuna!
Com as virtudes mais legítimas do genio alemao e com
as for~as mais puras do seu autodidatismo, Curt Nimuendaju
surpreendera, nas condi~oes materiais e espirituais desse povo,
um drama superior ao que Kaj Birket S1nith surpreendeu na
chamada "alma do mundo", visto que, explorado e espezinha<lo
como é, seu destino é o extermínio.
Daí a obra que lhe dedicou, obra cuja impressionante estrutura só pode ser comparada a de ce.rtos vegetais, dominadores de rios, campos e montanhas da Amazonia.

Para a construir Curt Nimuenclaju empreendeu tres viagen.>
ao rio Solimoes, sendo a primeira a servi~o dos Museus de
Hamburgo, Dresden e Leipzig, em 1929, a segunda em 1941
e a terceira em 1942, ambas a servi~o do Museu Paraense Emílio Goeildi e do Museu Nacional.
Urna quarta e última viagem, - escrita já a referida obra,
ainda inédita para os brasileiros, (Os Tucuna, 19'.4~) - culmi-:
nou com a sua morte a 10 de dezembro de 1945, isto é, no
mesmo dia em que chegou a casa do tuxaua Evaniqpt, no Igarapé da Rita, a margem e·s querda do Solimoes.
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Nao menos frutuosa se.ria, decerto, essa viagem, a servi~o
do Museu Nacional, com recursos que lhe dera Dona Heloísa
Alberto Torres, sua Diretora.
que, segundo nos comunicou, no nosso encontro em Manaus, nos primeiros días de novembro daquele ano, pretendia
fundamentar melhor certas conclus6es, principalmente relativas
idioma tucuna, as lendas e as migra96es, de ordem mat$
mística do que económica, que se contam na história da tribo.

Também de 1941 é Sagen und Erziihlungen der Tukuna
Indianer, com um estudo paralelo dessas estórias e narrativas e
as de outros autores, como trabalho identico ao de Koch
Grünberg.

É

ªº

Ele deveria fazer, nessa viagem malograda, um levantamento topográfico das cabeceiras do Igarapé da Rita onde a
tradi9ao tucuna localizara os domínios mitológicos de DJ ól seu herói-de-cultura.
·
Desgra9adamente seus planos nao se

objetiv~ram.

Resultados preciosos de sua primeira viagem ao Solimoes
foram, seguramente, os trabalhos seguintes:
A) - TUCUNA-SPRACHE (Vocabulário da Língua Tucuna,
organizado com os índios do Igarapé Preto e Igarapé do Caideirao, entre Tabatinga e Sao Paulo de Oliven9a, no rio Solimóes, e publicado, em 1932, no Tomo II, pág. 543 e 618 da
Revista de Etnologia do Musen de História Natural de Tucumán.
na República Argentina;
·
B) - BESUCH BEi DEN TUKUNA - INDIANERN (Visita aos
.tndios Tucuna, localizados no lgara.pé Preto, Lago Caiari e Igarapé do Caldeirao, entre Tabatinga e Sao Paulo de Oliven~a,
no rio Solim5es. .Esse trabalho foi estampado em Sonderdruck
aus Ethrtiologisher Anzeiger Bd. II. Heft. 4.1930 S. ( 188-194).

\

. Tres , anos depois do desaparecimento de Curt Nimuendaju
fo1 dada a estampa no Vol. 111, págs. 713-725, do H.and-book
of South American Indi·ans - Washington, 1948 - urna síntese das observa9óes, informa9óes e conclusóes expostas em
Os Tucuna.
O autor a remetera a JuJian H . Stewart, Editor do HandBook, ante·s de concluir a sua obra sobre os Tucuna.
Mais amplo foi, entretanto, nesse genero, o trabalho intitulado Auszüge Vber die Tukuna.
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Com incumbencias do Museu Paraense Emílio Goeldi e do
Museu Nacional, voltou Curt Nimuendaju aquele mesmo ambiente de trabalho, sendo que, em 1941, ali demorou seis ·meses, e, em 1942, cinco meses.
Seus estudos foram feitos nos' igarapés e sítios onde se encontram os Tucuna, principalmente no Tacana, Belém, Sao Jerónimo e Mariua9u, nao havendo estendido essas viagens, entre- ·
tanto, as áreas dos teriitórios peruanos e colombianos, que sabia dignos de exame, pois ali vivem também representantes da
tribo em apre~o, qui~á menos aculturados do que os do território brasileiro.
·~
o desenvolvimento que deu a. esses estudos, a base das
mais modernas conce~óes antropológicas, além das suas própr~as experiencias de campo, nas mais diversas províncias etnográficas do Brasil, concorreu para o fazer suspeito e lhe atrair
a inimizade e a antipatia de alguns seringalistas do município
de Sao Paulo de Oliven~a. .
·
Demais, estava o Brasil em guerra contra o Eixo.
E, ignorando aqueles exploradores do trabalho indígena
sua condi~ao de naturalizado, fácil foi ver-se em Curt Nimuendaju um "espiao nazista.'', atribuindo-se-lhe atividades crimino:sas contra o país e a gente a que se afei9oara e dedicara.
De há muito, também, nao era vista complacentemente a
atua9ao do cientista entre os índios, atraindo-os, em massa,
para pontos onde os pudesse interpelar, despertando neles a
consciencia dos seus direitos e estimulando-os, mesmo, contra
os métodos desumanos que caracterizam, em geral, as rela96es
dos patróes e dos trabalhadores rurais nas zonas produtoras de
castanha, madeira e borracha dos altos rios da Amazonia.
Conspiraram, portante, contra ele. E, prendendo-o, com
sentinela a vista, prontamente o embarcaram para Manaus, o
que lhe interrompeu os traba.lhos de campo e prejudicou o seu
itinerário de excur·sóes, exclusivamente científicas.
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Nao fosse a dedicac;ao de Carlos Estevao, entao Diretor
do Museu Paraense Emílio Goeldi, e de Dona Heloísa Alberto
Torres, Diretora do Museu lvacional, e do próprio Marechal
Rondon, por pouco se perderia, com os originais de Os Tucuna
e manuscritos de igual valor, um patrimonio inestimável.
Días depois de Qaver chegado a Manaus, vindo de urna
das nossas viagens, :nós o fomos encontrar, ainda humilhado
e inquieto, no modesto hotel onde ·freqüentemente nos hospedávamos.
Seus amigos de Manaus, entre eles o Prof. Agnello Bittencourt e o Dr. Geraldo Pinheiro, o haviam assistido e reconfortado, mas nao conseguira resignar-se ante a interrup<;ao dos
seus estudos entre os índios Tucuna e ante a necessidade de
regressar a Belém.

.

\

Tres anos depois desse episódio, justamente em novembro
de 1945, estando de passagem por Manaus, com destino ao Solimóes, Curt Nimuendaju nos apareceu - com o mesmo plano
de estudos sobre os Tucu:na, que fora obrigado a interromper,
mais ampliado neste ou naquele ponto.
Levava consigo os originais da obra sobre os Tucuna, os
manuscritos de 53 idiomas indígenas reunidos em vocabulários,
e numerosas lendas coletadas entre os povos que estudara.
Dando-nos a le.r Os Tucuna, ele lamentara nao poder atualizar as diagnoses, botanicas e zoológic~s, dos indivíduos referidos nessa obra, que sabia caídas em sinonímia.
Ao fim dessa leitura - tanto quanto nos sentimos autorizados - lhe fizemos sugestóes e o aconselhamos a recorrer a
especialistas do Jardim Botanico e do Museu Nacional.
Durante os seus dias de Manaus, ora nos encontrávamos
na Biblioteca da Associa<;ao Comercial do Amazonas; ora no
prédio onde se hospedara dadas as suas rela<;óes com o Comandante Brás Días de Aguiar, Chefe da Comissao Brasileira
Demarcadora de Limites, 1. ª Divisao.
Nós o sentimos bastante preocupado com o seu regresso
ao alto Solimóes, revelando-nos pressentimentos que, em con.versa, também revelara a Geraldo Pinheiro.
Livre dos seus afazeres em Manaus, na noite de 22 de
novembro de 1945, a bordo do "Inca", dos SNAPP~ seguiu corn
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destino ao alto Solimóes, tendo como companheiro de camarote André Tomasi, de nacionalidade italiana, funcionário construtor do Servi~o de Prote~ao aos Indios, que lhe fora apresentado pelo Dr. Alberto Pizarro Jacobina, chefe da Inspetoria do Amazonas, Acre; Guaporé e Rio Branco.
A esse viajante revelou, igualmente, os seus pressentimentos e declarou que regressava ao Solimóes para satisfazer compromissos assumidos com o Museu Nacional e para concluir a
obra, que já estava datilografada, sobre os Tucuna.
Naquela mesma ocasiao revelara a André Tomasi, como
já nos .revelara anteriormente, que . nao ti:nha amigos entre os
civilizados e entre os próprios patrícios - alguns alemaes se
haviam localizado na costa do Solimóes, entre o lgarapé da
Rita e no povoado de Santa Rita do Weil - "porque defendia
os Tucuna e os pagava bem," a troco dos trabalhos, que lhe
prestavam, nas suas viagens a pé ou em canoa pelos sítios por
eles habitados.
·~
Sua morte ocorrida :na tarde de 10 de novembro de 1945,
isto é, no mes~o dia da sua chegada a casa do tuxaua Evanique ou Nilo Ataíde, nao nos pareceu natural, dadas as es!Ianhas circunstancias que a cercaram e os fatos que, postenormente, sucederam.
Tais acontecimentos nos levaram a viajar até Tabatinga,
ao Igarapé da Rita, a povoa~ao de Santa _Rita d~ ~eil, a Sao
Paulo de Oliven~a e a Jandiatuba, com ~ 1ncumbenc1a: que no~
deram os Inspetores do S. P. I., em Be~em e em M~naus, Jo-se
Maria da Gama Malcher e Alberto P1zarro Jaco~1na, a~bos
interessados em salvar o espólio de Curt Nimuenda1u, confiado
ao J uiz de Direito e ao Tabeliao de Sao Paulo de Oliven~a.
A viúva de Curt Nimuendaju os autorizara a receber o
espólio, deixado naquelas paragens, e , a~b?s conc~rda.ram em
substabelecer-nos a procura~ao neces·sana aquele f1m.
A 6 de fevereiro de 1946 viajamos com destino a Tabatinga e dali fomos ao Javari, depois a Benjami~ Constant, dcscendo o Solimoes, de canoa, para recolher versoes sobre a morte de Curt Nimuendaju, que se atribuía a envenenamento, e
sobre a concentra~ao dos índios no Posto do S . P . I. , de Ta- ·
batinga, reccosos de catástrofes que, necessariamente, teriam de
ocorrer.
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Noutra ocasiao, em documento que pretendemos submeter
a considerac;ao pública, trataremos circunstanciadamente da
morte de Curt Nimuendaju, mas cumpre-nos esclarecer, desde
logo, que todas as pec;as do espólio foram entregues ao juiz competente, em Belém do Pará, onde o cientista residia.
Por pouco se nao perdeu a obra Os Tucuna, posta entre as
maos de um padre leviano, crápula e sacrílego, que a leu e lhe
fez anotac;óes insultuosas a memória de Curt Nimuendaju.
Promovendo, por isso, especial diligencia ao local onde
Curt Nimuendaju encontrou morte tao rica de versoes e de
suspeitas, conseguimos reaver algumas páginas (as da cópia)
de um Diário Erótico, da autoria do cientista, cujo original nao
foi arralado no espólio.
·
Muito estranhamos nao se encontrar no espólio de Cutt
Nimuendaju a sua caderneta de campo, iniciada, certamente,
em Belém, com o relato diário dos fatos ou acontecimentos que
se desenrolaram a bordo, em Manaus, e em Sao Paulo de
Olivenc;a, onde se demorou alguns dias, antes de viajar com
destino a casa do tuxaua Evanique, no lgarapé da Rita, a margem esquerda do Solimoes.
Praxe obedecida, regularmente, por quantos fazem viagens
de estudos, - e Curt Nimuendaju deixou inúmeras cadernetas
desse genero - intriga-nos nao termos encontrado entre os seus
papéis, manuscritos e livros, urna fonte, evidentemente preciosa, para a reconstituic;ao das suas atividades antes do desfecho
da sua existencia.
Impossível que, viajando ·com índios Tucuna, de Sao Paulo
de Olivenc;a ou da povoac;ao de Santa Rita do Weil, nao fosse
logo fazendo anot~oes necessárias as conclusoes que tinha em
vista.
Com aquéles pressentimentos e a insistencia em rabiscar
as .margens de jornais, que tivem0s sob os olhos, nomes de
civilizados e de índios a que estava ligado, Curt Nimuendaju
teria de fixar na sua cademeta de campo suas emoc;oes. . . e
isso precisarla ser destruído, o que, necessariame~te., aconteceu.
Estao a salvo, contudo, os originai~ de obras do vulto de
Os Tucuna e dos vocabulários de idiomas indígenas que coletou,
como deve_estar a salvo a coletanea de estórias e de lenda.s,
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a que teria o título de As Trezentas, cujo conteúdo seria identico ao Decameron de Boccaccio e da que ora damos a publicac;ao sob o título de Moronguétá.
Velando pela memória gloriosa do notável etnólogo teutobrasileiro Curt Nimuendaju, entendemos aguardar, durante perto de dez anos, a publica~ao dessa obra inédita, As Trezentas,
e de outras defendidas por Dona Heloísa Alberto Torres, grande amiga do sábio autodidata, entao Diretora do Museu
NaciofUJl.

,Porque, para nós, que havíamos realizado pesquisas entr~ .
elementos da tribo dos Tucuna, recolhido material lingüístico,
tradic;oes, lendas e costumes, mais honroso seria acompanhar a
trajetória daquelas obras do que publicar qualquer trabalho que
s~ lhe antecipasse.
Escrita em portugues,~ pelo próprio autor, Os Tucunra poriam o público brasileiro em conta~o com o maior etnólogo que
se dedicou ao estudo da natureza, complexa e fascinadora, do
lndio Brasileiro.
Pace ao retardamento da publicac;ao, entre nós, das obras
de Curt Nimuendaju, deliberamos entregar a Organizafiio Simóes, algumas lendas dos Tucuna, recolhidas nas nossas viagens de 1944, 1946 e 1952, antecedendo-as de rápidas informa~oes sobre aspectos geográficos e históricos do rio Solimoes
e de alguns dos seus afluentes, bem como sobre as manifesta~oes, materiais e espirituais, da cultura de um povo indígena
dos mais interessantes e desgrac;ados da Amazonia.
Um vocabulário, que desejaríamos confróntar com o de
Curt Nimuendaju e o de Ch. Fred. Ph. von Martius, e notas
esclarecedoras completariam essa pequena colec;ao de lendas e
estórias · obtidas dos narradores Júlio e Hermenegildo Lima, da
Ilha .do Guariba, J anuário Dique e . sua mulher Anália Dique,
de passagem pelo Posto Indígena do S . P . 1 . , entao em Tabatinga. (Essa deliberac;áo, porém, nao foi objetivada.)
Acreditamos que Curt Nímuendaju recolheu em fontes nao
menos autorizadas lendas mais numerosas e variantes mais completas, mas ele mesmo nos animara a continuar as suas pesquisas, no campo da literatura indígena, tao vasta quanto pouco
revelada a curiosidade do público, em ge.ral. ·
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Na conferencia que pronunciamos, numa sessao conjunta
do I.ns~it~to de Etnografia e Sociologia e do Instituto Geográfico
e J:Iistonco do A~a~onas, a 1O de janeiro de 1946 e lida, posteriormente, na B1bhoteca do Museu Paraense Emílio Goeldi a
20 de junho do mesmo ano, informamos: ''Observando a C~rt
rv·imuendaju que a sua capacidade de investigar como que niio
me deixara, naque/a obra (Os Tucuna), antever a possibilidade
de; 'nem eu próprlo, inem outro qualquer, conseguir entre aqueles índios a mais simples observariío, o mais insignificante fato,
~ ca'!!.po da . Et nologia, disse'- me que sua viagem (a de 1945)
a regiao ~b~tada por .aqueles índios se impunha, justamente,
porque ali alnda havia grande material a pesquisar e muit'as
conclus6es a fazer."

•
~

Os índios Uitoto, vencida a caudal do I~á ou Putumaio
.
.
'
seus pengos n~t?ra1s, suas p;~gas e enfermidades, principalmente a agres-s1v1dade da malana, sao mais numerosos em terr~s do. alto rio Putumaio, pertencentes a República da Colombia e, igualmente, nas terras do rio Caquetá.

Julian H. Sreward, que, no vol. 3, do Handbook of South
1merican. lndi'ans (The Tropical Forest Tribe~ . pág. 750) localiza os U1toto~ naquele país, na Lat. ()O - 2º S., long. 72º 75° W . E., afirma que a popula~ao dos Uitoto no rio Putu··
maio tem declinado de 50.000 a 1.500 sobreviventes com pequenos grupos no rio Negro, Apáporis, Muritiparaná ~ Napo.
Koch Grünberg os Iocalizava entre 72º a 79º ao oeste
de Paris.
'
Que eles f oram mais numerosos na bacía do Solimoes por
exemplo, quando conseguiram fugir, ao tempo do rush do ca~cho,
Gas selvas do alto Putumaio, nao haverá quem o conteste.
E o fato deles se acomodarem em Mataurá na Missao
dos. Franciscanos, dirigida por Frei Pío, bem re~ela que já
hav1a antecedentes históricos de sua mobilidade ali e busca
de fixa<;ao em ter.ras brasileiras, como as de Mataurá vizinhas
das dos Tucuna, que nao os hostilizam.
'

Estando em 1946, durante alguns dias, em Sao Paulo de
Olivenc;a, Estado do Amazonas, pro jetamos subir até Sibundoy,
para urna visita aos Francisca:nos que ali possuem um Centro
de lnvestigaciarres Linguísticas e Etnológicas de ia Anw~onifl
Colombiana.
Tínhamos conhecido' José Antonio Abelardo, índio Uitoto,
do rio Chorera e, com ele, faríamos urna viagem de grande proveito, para urna pesquisa acerca das migra<;oes dos Uitoto dali
as margens do Solirnoes. E muito nos interessáramos pelo sticesso da Expedifao Chaves as regioes habitadas pelos Uitoto.
Lamentavelmente nao pudernos objetivar esse projeto, mas
sernpre pudemos ouvir de José Antonio Abelardo as Iendas e as
estórias ( hafuédjote, ern língua Uitoto, segundo ele), que aqui
aparecem logo depois das dos Tucuna.
É urna tribo de mártires, cu jo drama esta.rreceu o mundo,
quando Sir Roger Casement denunciou que a produ~ao de quatro mil toneladas de caucho, entre 1900 e 1911, havia custado
a vida a trinta mil indígenas. (Lam. 1. Figs. 3, 4 e 5 II)
, Quantas mil vidas de indígenas nao te.riam sido sacrificadas na explora<;ao de seringais da Amazonia Brasileira?

Em obra recente, intitulada O Indio e o Mundo dos Brancas (Difusáo Européia do Livro, Sao Paulo, 1963), o Prof. Roberto Cardoso de Oliveira, contribuiu, de maneira rigorosa,
para caracterizar a situa<;ao dos Tucuna, entre outras, do "contato" com a Miss.ao protestante The Association of Baptist for
the World Evangelism, instalada em Santa Rita do Weil, em
"terras dos alemaes", em 1951.
No capítulo em que definiu a n~ao de fric~ao interétnica
(isto é, o chamado mundo dos brancOS) mostta-nos fatos como
este: " O comportamento discriminatóriO' e a prolifera<;áo de
estereótipos antagonicos ao índio sao simplesmente o resultado
do desejo da populac;ao branca de contar com os produtos do
trabalho indígena sem que eles, os índios, saiam do lugar. Isto é,
nao ameacem os privilégios do civilizado e .nao perturbem a vida
em Santa Rita do Weil; sejam ·servis respeitadores da propriedade alheia e aceitem qualquer prec;o por seus produtos; reconhec;am, enfim, que participar da vida ~a comunidad.e civili-
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zada é um premio, para cuja conquista muito devem fazer os
Tucuna para merece-lo." E mais, concluindo sua caracteriza<;ao, elucida Roberto Cardoso de Olive ira: " ... essas vantagens bastante evidentes que desfrutam os brancos na ~itua
<;áo de contato, se bem que nao sejam anuladas frente ao convívio diário com os índios, muitas vezes desagradável, sao freqüentemente esquecidas, tendo a alimentar sua consciencia de
civilizado apenas os aspectos negativos da situa<;áo. E é na
base desses interesses, bastante objetivos, como veem, em que o
índio é reduzido a um mero produtor de bens, portanto a for~a
• de trabalho, que <levemos compreender toda sort~ de represe:nta~óes raciais manifestadas na situa~ao de fric~áo interétnica."
Com

•

rela~ao

aos narradore·s de estórias e lendas, mitos
e tradi~óes dos tucuna, além das que <levemos ao uitoto José
Antonio Abelardo, ternos de esclarecer que contamos com a
colabora~ao, para o demais material, dos Tucuna Júlio Hermenegildo Lima, da Ilha Guariba; de J anuário Dique e de sua mulher Anália Dique, entao de passagem pelo Pósto do S. P . I.
em Tabatinga, onde nos encontramos recolhendo informa~óes
sbbre ·a morte de Curt Nimuendaju.
Passagens escabrosas, desta ou daquela proeza de Djói ou
de Ipi, nos foram expostas sem rodeios, acrescendo a particu1aridade da narradora nao manifestar nenhum constrangimento,
mesmo tendo ao lado seus filhos e filhas, evidentemente a par
de atos sexuais e de particularidades anatómicas dos personagens.
Antecipando-se aos pedagogos ou educadores modernos,
os índios Tucuna nao ocultavam a seus filhos os mais delicados aspectos da vida sexual.

\
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Mitos,
Lendas,
Est6rias
e T radi<;Oes dos indios
Tucuna
e Uitoto,
do Vale do Rio · Solimoes,
no Estado do Amazonas

...

Lenda da Origem dos Tucuna
Estórias do /abuti .·(J e 11)
Mitos de Metaré (I e 11)
Mito do Sol
Mito da Lua
Mito de Tautchité
Lenda do Peixe...Boi
Lendas de Djói. lpi, Movaca. Aucana (I, 11. 111. IV, V)
Lenda de Moé
Lenda de D jaé
Mito de Ariana
Duas T radifoes
Lenda da Origem dos ·Uitoto
Lenda do .Aparecimento do Fogo
Estória dos Gémeos

...

LENDA DA
ORIGEM DOS TUCUNA

.'

O GRANDE chefe NUTAPÁ foi

quem del! origem ao povo

TUCUNA.

Um dia Nutapá foi ferrado no joelho direito por uma caba
miudinha. Onde a caba ferrou aparecen um tumor.
O grande chefe mandou ver o que era e se havia bicho.
E viram ali dois meninos e duas meninas fazendo sarabatanas,
flechi:nhas e estojos para as mesmas, venenos e muitas outras
·
coisas, boas e más.
Nutapá tirou aqueles dois meninos de dentro do tumor.
E chamou aos meninos DJÓI e IPI, e as meninas MOVACA . e
AUCANA.

Os dois meninos fizeram-se =homens e viviam em compa-

nhia de Nutapá.
Um dia todos tres foram pelos matos, procurando comida.
Djói e Ipi iam a frente; o velho Nutapá, nao os podendo
acompanhar, foi ficando para tr~.
Assim, ao transpor um igarapé, sobre o qual urna árvore
servia de ponte, o velho foi comido por uma on~a, porque o
sítio era freqüentado por todos os animtiis.
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Dando por falta do velho, os dois irmaos voltaram ao
lugar da travessia. Mas nao o encontraram e nem a on~a.
Djói e Ipi saíram no rastro do bicho, mas nao o encontraram naquele dia. Voltaram entao para a travessia. Alisaram
o tronco, estendido sobre o igarapé, com gosma de peixe e de
frutas.
E , enquanto esperavam, foram fazendo piranhas: pretas,
vermelhas, brancas, apontando-lhes os dentes como haviam
apontado os próprios.
A on~a veio fazer a travessia por cima do tronco, escorr~
gou e caiu n'água, onde as piranhas a mataram.
Djói e Ipi, depressa, secaram o igarapé, tiraram o couro
da on~a e recolhe.ram do seu hucho os ossos de Nutapá, levando-os para casa. Ali fizeram o velho ressuscitar.
"Nós, Tucuna, descendemos do velho NUTAPÁ."

ESTúRIAS
DO JABUTI

U MA

\

MENINA,

um dia, encontrou no terreiro um Jabuti

e o levou para casa.
Teceu urna maquira pequenina. E deitou o Jabuti.
O J abuti era grande e ficou zangado com a menina. Rasgou a maquira e botou f ora os peda~os.
A menina ficou zangada com o J abuti e o atirou no meio
do terreiro.
A irmá mais velha da menina viu o J abuti e viu o que a
irma tinha feito com ele. Teve pena do bicho. Levantou o Jabuti e o levou para casa. Ali fez uma maquira bem grande e
se deitou com o Ja buti.
O J abuti logo virou gente:
Todas as noites a mo~a dizia ao J abuti:
- Nodji!
.,
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o Jabuti vinha e deitava-se com a mo~a .

Aquela m~a era
mulher dele.
.
Todos os dias o Jabuti saía de casa para u ca~ar. Chegando a beira do mato saía do casco e v~rava homem forte, bom
ca~ador. Ca~ava muitos bichos e depo1s voltava par~ casa.
Na beira do mato entrava de novo no casco e ia empurrando pelo terreiro poquecas de carne de a.nta, de macaco, de
veado, de cutia, de inhambu, de pato, de mar.reca . . A mulher
dele vinha, apanhava todas as poquecas e as leva va coro o J abuti oara casa.
- A irmá dela via tudo, tinha i~veja e chorava de fome.

II

Um día o Jabuti apanhou um~ por~áo de fru!as d~ taperebá. Chupou todas e amontoou os caro~os ao pe ~a arvore.
A Anta veio. E, vendo os caro~os chupados, d1sse:
_ Ah o <lanado do J abuti nem deixou urna fruta de tapereoá par; mim! Se eu achasse "esse perna curta" metía meu
membro na boca dele.
.
O J abuti, que estava escondido, ali perto, ouv1u o que a
Anta dizia e respondeu:
.
- Eu estou aquí. Anda, mete teu membro na m1nha boca.
A Anta meteu. O Jabu ti mordeu o membro da Anta e ela
saiu correndo pelos matos.
Correu, correu, correu. E voltou para o mesmo lugar onde
o J abuti estava.
Ali a Anta mor.reu.
O Jabuti tirou o couro dela e o levou para casa com toda
a carne.
Mandou as mulheres prepararem cai~uma, moquear a carne e convidou toda a sua gente para urna festa grande.
Bateram tambor. E beberam muita cai~uma.
Depois da festa o Jabuti desmanchou a sua c~sa, pos todas
as suas coisa·s dentro do couro e a sua gente tambem.
E foi para um lugar longe onde a gente da Anta nao pudesse matá-lo.
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MITOS
DEMET~

MET~

casou com NOITCHICA, filha de TUTCHURU,
bicho parec1~0 com uma barata e que, a noite, chupava gente.
Uma no1te Tutc.huru pensou em chupar o sangue do genro.
Me~ar~ des~onf1ou do velho. E, ao deitar-se na maquira
com ~01tchica, tirou os peitos da mu1her e os pós no lugar dos
seus; tírou o sexo dela e o pos no lugar do seu; também. E ficou
acordado esperando.
Tutch~ru veio. devagarinho, pensando que Metaré já es·
tava dorm1ndo. Fo1 apalpando os dois corpos da filha e do
genro.
'
E, encontrando um sexo de homem e peitos também de
homem, come~ou a chupar o dono deles. Tutchuru pensava que
estava chupando o corpo de Metaré.
Assim que acabou, falou, no escuro:
- Ol?a, minha filha, eu chupei o sangue do teu marido.
Metare respondeu:
- N~o, !u nao chupaste o meu sangue; chupaste o ·sangue de N 01tch1ca.
E virou japó, voando para o alto da casa.
Tutchuru veio devagarinho e quis meter o espodio no pé
de Metaré.
~etaré viu e. deu urna bicada em Tutchuru. O bicho caiu
no me10 do terrerro e espocou. Todo 0 chao ficou cheio do
sangue de Tutchuru.
Metaré voou e foi para os matos onde vive.
O bico do japó é vermelho porque foi com ele que Meta·
ré matou Tutchuru.
•

\
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M ETARÉ foi ca~~r e matou uma anta.

Tirou-lhe o couro
e mandou a carne, por um companheiro, para casa. E, depois,
deitou-se no buraco, perto d'água que era a cama da anta, cobrindo-se com aquele couro.
.
No outro dia o URUBU-REI, do alto do céu, voou sóbre
aquele couro, pensando que era carni~a.
Metaré ficou quieto debaixo do ·.couro.
O Urubu-Rei deseen e come~ou a rodear a carni~a. Entao
Metaré, debaixo do couro, estendeu o bra~o e o pegou pelas
pernas.
Saiu de debaixo do couro e levou o Urubu-Rei para casa,
dando-lhe carne de anta. O Urubu-Rei nao quis comer daquela carne moqueada. E virou ~gente para a comer.
O Urubu-Rei convidou Metaré para ir a casa dele. Metaré
disse que sim.
E o Urubu-Rei virou de novo ave e o levóu para o céu.
No céu Metaré viu a filha do Urubu-Rei e gostou dela. ·
Logo casaram.
.
.
Um dia foram avisar o Urubu-Rei que havia cami~a lá em
baixo. O Urubu·Rei levou toda a sua gente para comer aque·
la carni~a.
Metaré foi também com a mulher.
Perto da carni~a havia urna árvore. Metaré voou para ela,
com .a mulher. E foi logo pousar num galho podre que se
partiu.
Metaré caiu no chao e afundou pela terra adentro.
AH debaixo da terra Metaré andou, andou · e encontrou
gente estranha.
Eram os Anóes.
Metaré disse que estava com fome e queria comer.
Os anóes se zangaram com Metaré e procuraram pegá-lo.
Todos os anoes queriam matá-lo. Metaré correu, fugindo dos
Anoes.
Metaré encontrou uma por~ao de formigas taoca. Pegou ·
todas e embrulhou ~ma a urna na folha do "uipaném". E voltou
para o lugar dos Anoes.
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- Aqui estao urnas poquecas que eu trouxe para voces,
disse.
Os Anóes desconfiaram.
Metaré jogou-lhes as taocas aos pés.
Os Anóes, sempre desconfiados, só as tocaram com a ponta
dos dedos.
As taocas os ferraram. Aos gritos e saltos os Anóes fugiram e deixaram toda a comida que iam comer para M etaré.
Metaré comeu, comeu, comeu.
No outro dia Metaré saiu caminhando pela terra adentro.
E encontrou urna na~ao de Cegos .
Metaré já estava com fome. E pediu-lhes comida. Os Cegos disseram que nao tinham nada de comer.
Metaré fingiu que ia embora. E e·scondeu-se, perto.
Os Cegos, pensando que ele nao estava mais ali, foram
buscar comida .muito gostosa. Metaré saiu do lugar onde estava escondido e foi metendo as maos nos pratos e nos alguidares, comendo sem que os Cegos desconfiassem . Depois foi
embora.
No outro dia Metaré foi caminhando pela tcrra adentro
.
e encontrou urna na~ao de homens sem anus.
Metaré disse-lhes que estava com fome e queria comer.
Os homens sem anus disseram que esperasse. E chamaram
as suas mulheres, que também nao tinham anus.
Metaré conheceu a filha do Tuxaua. Gostou dela. E a
mo~a gostou dele, também.
As mulheres cozinharam macaxeira e cará. Moquearam
macaco, anta, porquinho, cutia, paca, pregui<;a. Depois prepararam caii;uma gostosa. E pajuaru.
Metaré comeu. E todos acharam que Metaré comia bonito.
Porque aquela gente sem anus só se curvava sobre os pratos
e os alguidares, aspirando o cheiro da comida.
Eles nao podiam comer porque nao tinham anus.
A filha do Tuxaua veio e pediu a Metaré que lhe fi~sse
um filho.
Metaré deitou-se com ela.
No outro dia a m~a pediu que Metaré Ihe fizesse um
anus.
A
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Metaré disse que só :no mato onde havia espinho de tucum.
A mo~a entao foi levando Metaré até encontrar um buraco de
saúva por onde saíram.
No mato, Metaré arranjou um espinho de tucum e espetou na hunda da companheira, bem perto do sexo dela.
Pelo buraquinho do espinho só saiu, porém, vento. E a
moi;a morreu.
Metaré virou Urubu-Rei e voltou para o céu.

MITO
DO SOL

O

soL, antigamente, era um m~o forte e bonito.

E tinha urna tia que preparava urucu para pintar os tucuna
nos dias de festa de Mo<;a-Nova.
O Sol era quem partía lenha para a fogueira onde a velha
punha a panela para ferver o urucu.
A velha era aborrecida e estava sempre pedindo ao Sol
mais lenha.
O Sol só trazia muirapiranga, porque a tia dele só gostava daquela lenha.
Um dia o Sol trouxe muita muirapiranga, muita.
E, para acabar com aquele trabalho, pediu a tia que o
deixasse beber todo o urucu que estava fervendo.
A velha pensando que ele morreria, disse:
- Bebe, bebe logo. ·
O Sol bebeu todo o urucu e foi ficando com a cara vermelha como o urucu e a muirapiranga.
Depois subiu para o céu e se metcu entre as nuvens.
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MITO
DALUA

MITO
DE TAUTCHITÉ

A

U

também, antigamente, era mulher.
Um dia o Sol, que era irmao dela, plantou duas árvores
chamadas "go~á", para pintar os dentes das M~AS-NOVAS, com
o sumo das suas folhas.
A irmá dele perguntou o que tinha plantado na ro~a.
- Duas árvores de "g~á".
A Lua foi procurar as árvores. Achou e pintou os dentes
com o su.co das suas fólhas. Os dentes dela ficaram de um
preto bonito.
Ou.ando o irmáo veio, a m~a tapou a boca e só Ihe
res~ond1a de cabe~a baixa. Nao quería que o irmáo visse que
hav1a roubado as folhas de "g~á" e pintado os dentes com
o suco das mesmas.
Um dia a m~a teve vontade de deitar-se com o irmao.
. Oua_ndo a noite veio, foi deitar-se com ele. Tódas as noites 1a de1tar-se com o irmáo.
Quando. el~ aparece~ prenha o Sol pensou:
:- Aqu1 ~ao mora n1nguém mais, só nós dois. Minha irma
se de1tou corn1go.
·
. ~essa noite e"'sperou a m~a com urna cuia cheia de sumo ·
de 1en1papo e a pos ~ebaixo da rede. E, quando a irma se deitou .co~ ele, devagarinho lhe foi passando pelo rosto 0 sumo
do 1en1papo.
. . A irmá, pela ~a~ha,. yiu n'água o rosto todo pintado de
1en1papo ~ que o 1rmao 1na saber quem se deitara com ele . .
Entao fug1u para o céu.
Hoje ela é a Lua.
As vezes é M~A-NOVA. E, as vezes, tarnbém está prenha.

\
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LUA,

MA MULHER estava de cócoras perto d'água.
COBRA-GRANDE veio e se agradou dela. E fez-lhe

logo
A
urn filho.
Muitos meses depois, a crian~a estava bulindo no ventre
da mulher quando a Cobra-Grande veio e a pediu. A rnulhe·r
disse que nao dava.
A Cobra-Grande rnatou entao ·a mulher e levou o corpo
dela para o fundo.
Do ventre da mulher saiu urna cobrinha. A Raia-Grande
viu a cobrinha e a cobriu com suas abas. E assim a criou.
Quando já haviam passado muitas luas a cobrinha se virou· num rapaz e foi andan{lo pelo mato.
Ali encontrou seu pai que era a Cobra-Grande.
A Cobra-Grande lhe disse:
- Tu és rneu filho e teu nome agora vai ser TAUTCHITÉ.
O rapaz disse ao pai que ia ainda passear nos matos.
E foi.
Encontrou urna árvore de ara~á-peua cheinha de frutos.
Subiu ao alto dos galhos. E pós~e a comer muitos frutos,
jogando alguns n'água. A Raía-Grande andava por ali debaixo
d'água. Viu os frutos de ara~á-peua de bubuia e disse:
- Ahn, ara~á-peua já está de frutos. Vou comendo logo
estes antes do macaco acabar com o resto.
E comeu os frutos que Tautchité deixava cair.
Tautchité viu a Raía e desceu para falar com ela:
- :B, minha avó!
- Que é, meu neto?
- Estou apanhando ara~á-peua para nós.
- Comí os que caíam n'água.
Vendo o esporao da Raia-Grande o rapaz pediu:
- Minha avó, mostra a for~a e o veneno do teu esporao!
- Dá cá teu pé.
Tautchité pós u~ peda~o de caco de pote em cima do
pé e disse a Raia:
- Espeta o teu, ferrao aqui.
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A Raia espetou o esporáo com for~a no pé de Tautchité,
quebrando a pedra e atravessando-o até a palma.
Tautchité gritou, gritou. E chorou, chorou.
A Raia-Grande disse a Tautchité:
- Vai procurar a árvore de nari na capoeira. Traz as
folhas e a raspa da casca do tronco dela.
Tautchité fez o que a velha disse, voltou e entregou tudo
o que ela havia pedido.
A Raia e·spremeu o suco das folhas e a seiva do tronco da
planta JUUi em cima da ferida do pé de Tautchité.
O rapaz ficou bom, mas criou raiva da velha.
Voltou para casa. E contou tudo a Cobra-Grande.
- Minha avó me ferrou e ela mesma me curou.
- A Raia nao é tua avó, meu filho.
En tao Tautchité pensou: Vou vingar-me da Raia.
Um dia o ara~á-peua deu flor e depois deu frutos.
Tautchité. foi procurar aquele mesmo ara~á-peua, junto
da água onde a Raia o havia fer:rado.
Subiu aos galhos mais altos da árvore e come~ou a comer-lhe os frutos,
jogando alguns n'água. A Raia-Grande veio
,
comer os ara~as.
Tautchité desceu, bateu timbó e espalhou os feixes pelas
cabeceiras do rio.
A Raia veio do fundo comer ara~ás e engoliu os frutos
com a água tinguijada.
A Raia-Grande morreu.
Entao Tautchité foi pelos matos da terra.
Depois voltou para as várzeas e foi fazendo os ríos, os lagos, os p~os e os rebojos e remansos, onde as cobras-grandes,
tías dele, moram.
E fez as locas nos barrancos, perto das casas dos homens,
onde outras cobras-grandes se escondiam, também, onde os
barrancos caíam. Depois que Tautchité cav2va, a gente que se
afogava virava jacaré e Iontra.
Os que sabiam tudo viravam jacaré. Os que nao sabiam
nada viravam lontra.
Tautchité continuou a andar pelo mundo.
Encontrou um lago que parecia bom para ali se morar
até aborrecer. Mas veio a vazante dos ríos e dos lagos e aquele
·
lago ficou raso.

·garabas com gente morta dentro delas.
f
d
· E apareceram d u as l '$
Tautchité continuou a andar pelo mundo. azen ~ os rt~':>,
os paranás, os lagos, os remansos e os rebo1os, as ocas ebaixo dos barrancos que caem.

LENDA
DO PEIXE-BOI

U

M DIA

os Tucuna fizeram .urna festa de Mo~a-Nova e

de Curumi.
Pela~áo
Mas oPajé mandou

·
· t
b
a Mo~a-Nova e o Curumi ornar a-

nho na beira do rio.
., .
, d1
Quando a mo~a mergulhou ~ Pa.J; 1ogou. a tras. e a
talo de canarana. E quando ela bo1ou lª era peixe-bo~ ,
· E assim que 0 Curumi mergulhou! jogaram t~~
dele talo de canarana. Quando ele bo1ou, perto
~
era oeixe-boi.
.
al
-Todos os peixes-boi nasceram desse cas .
E é por isso que eles comem canarana.

m
u
t ,s
r~á
' l
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LENDAS
DE DJóI, IPI, MOVACA, AUCANA

1

D JÓI um dia propos ao seu ir~~o IPI e a sua irmá MOque fossem tirar filhotes de gav1ao.
Acharam a árvore Iénan.
t
o ·,. Ipi fizeram uma escada e, encostando-a con ra
tronco~º~u~ era muito grosso, subiram até os últimos galhos.

VACA
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Ipi matou a mae dos gavioezinhos, que estavam num grande ninho. E jogou o cadáver por cima da beira do ninlto.
O cadáver, ao cair, esbarrou na escada, arrastando-a para
o chao.
Os dois irmaos nao puderam descer do alto da árvore
Iénan. E ali ficaram, pas.sando sede, muitos dias.
Movaca apanhou o gaviao morto e sentou-se em cima dele
para esperar que os irmaos descessem. O gaviao entrou pelo
sexo dela e ali ficou.
Um passarinho passou por ali e viu os dois irmaos no
alto da árvore Iénan. Aproximou-se.
Djói perguntou-lhe para onde ia. O passarinho lhe disse
que ia busca~ cai~uma na companhia de outro passarinho, que
f1cara para tras.
. Djói pediu ao passarinho que lhe trouxesse urna cuia de
ca1~uma. O passarinho voou ligeiro e trouxe-lhe a cuia de cai~uma. Ipi tomo~ a cuia e bebeu logo a metade. Djói bebeu o
resto. Ipi teve vontade de urinar. Fez.
A urina dele foi escorrendo pelos galhos e pelo tronco da
árvore Iénan até as raízes.
E dessa urina nasceu o "cipó-ambé".
Ip.i, .virou acutipuru e foi descendo pelo cipó abaixo.
D101 soprou sobre a cuia e ela virou cipó grosso da beira
do rio. Por ele Djói desceu.
'

11
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Djói fez u~ curralzinho para apanhar o peixe mandí.
Movaca ve10, pegou pena de passarinho e a meteu no ouvido do irmao.
·
Djói come~ou logo a ouvir tudo o que se passava por
perto e longe dele. Soube assim que a caba ''Mátche'' havia
ferrado a sua irma Aucana.
Djói foi ver a mo~a ferrada. Perguntou onde a caba havia
posto o seu veneno.
A m~a, com vergonha, disse que havia sido debaixo da
unha.
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Djói disse que nao era verdade e que, se nao contasse,
morreria.
Aucana repetiu que havia sido debaixo da unha.
Djói insistiu.
- Conta a verdade. Conta.
, ...
.
A m~a, entao, apontando, disse -ª Dj?i:
_ Foi aqui no meu sexo: Mas nao. fot a caba Matche. Fo1
Ipi, nosso irmao que me behscou aqu1. .
Djói fez um remédio, mas, mesmo ass1m, Aucana morreo.
Os dois irmaos enterraram a mo~a.
Alguns dias depois Djói e Ipi passaram pela sepultura de
·
.
.
Aucana.
Bateram nela com os pés. E de dentro sa1u urna ~rian~a ·
toda suja de terra. E atrás dela veio Aucana, que hav1a ressuscitado.
....
Limparam o corpinho da crian~a corn pena d~- gav1ao:
Depois fizeram urna, ~asa toda de pena de gav1ao e de1xaram ali a crian~a.
.
Djói foi embora logo. Ipi, porérn, ficou atrás, para espiar
o sexo de sua irrna Aucana.
A caba ferrou-lhe o sexo. E a rn~a e a crian~a morreram
de novo.
d ·
t
Ipi gritou pelo irmao. Djói voltou. E os 01s en erraram
aqueles cadáveres.
. _.
Muito tempo depois passa~am pela sepultura da 1r~a .
Aucana. Bateram nela com os pes. E de dentro da cova sa1u ·
urna menina, pequenina.
. .
os dois irmaos viram aquela cnanc1nha e foram ernbora.
Essa menina é a mae de "Boré".
...
Djói mandou Ipi cobrir o ros!o com as maos, mas este
.
só cobriu os olhos com os dedos me10 abei:tos.
Aucana morreu de novo, porque Ip1 lhe esp1ou o sexo,
."quando ela estava menstruada" .

111

Havia um Gaviáo-Real que morava nurna serra muito alta,
dentro de uma gruta.
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E na frente dessa gruta brilhava urna enorme pedra, que
o Gaviáo alisara com o bico e com as garras. E essa pedra esta-

va coberta de ossos de gente e de bichos que ele pegava.
Como a gente Tucuna estava desaparecendo, lpi resolveu
matar o Gaviáo-Real. Pegou urna grande tartaruga e a deixou
num lugar donde o bicho pudesse ve-la.
Depois o Gaviáo-Real veio e enterrou suas garras no casco da tartaruga. Mas como o casco já estava apodrecendo e a
gordura da tartaruga ia virando breu, o Gaviáo-Real estava
preso a ele e tinha que o ·levar por toda a parte voando,
voando.
, Quando a tartaruga acabou de apodrecer, o fígado dela
caiu na terra e virou breu também. O Gaviao-Real ficou com
as garr~s Iivres e voltou a perseguir os Tucuna e todos os bichos
da terra deles.
E entáo Ipi fez a figura de um homem e a pos numa balsa, ficando ali por perto do porto, armado de arco e flecha.
O Gaviao-Real viu aquele boneco e lan~ou-se sobre ele.
Como o boneco estava bem amarrado o Gaviao nao pode
arrancá-lo da balsa e voou, voou.
E caiu de nóvo sóbre o boneco. Fez fór~a. E meteu as
gar.ras na barriga do boneco. Mas nao conseguiu arrancar o
boneco da balsa.
O Gaviáo-Real morreu.

IV

\

Um dia Djói convidou todOs os bichos das suas terras para
·
derrubar a Sumaumeira.
N aquele tempo só havia noite.
A copa da Sumaumeira enchia todo o céu e ficava rente
as estrelas e ao sol, nao deixando que a luz se espalhasse pelas
terras. E a P~egui~~-Real sustentava. a árvore pelos galhos,
para que ela nao ca1sse.
•
Djói pediu auxt1io ao seu avo - o Acutipuru.
Ü velho Se pOS a frente do ajuri,
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E a Sumaumeira ca1u. Logo tudo ficou claro. E o dia
nasceu.
Entáo Djói e Ipi saíram passeando por cima do tronco
da árvore.
.
Foi assim que ouviram o cora~áo da velha suma~me1ra
bater. Resolveram tirar o cora~ao da árvore.
Mas veio o Gaviáo-Real e o roubou, fugindo.
Djói e Ipi saíram atrás do Gaviáo e lhe cortaram a gar.
_
ganta. O cora~áo da árvore cai~ no chao.
A coruja Jacurutu estava ah perto. J?.- eng~hu o cora~ao da
Sumaumeira. Djói e Ipi mataram .a coru1a e hraram-lhe do estomago o corai;áo da árvore.
Cutiuaia estava por ali.
Djói e Ipi mandaram a Cutiuaia plantar o cora~ao da
Sumaumeira.
Tres dias depois foram espiar o sítio onde a cutia plantara
o cora~ao. E lá encontiaram urna árvore.
Era o Umari.
E debaixo da · árvore estava sentada u'a mulher.

V

Djói foi ca~ar e matou um Mutum.
Depois tirou-lhe as penas, cortou-lhc o pescoc;o e os pés.
E pos fora tudo aquilo e as tripas.
o lagarto Taá andava por ali e viu Djói esconder a moela
do Mutum.
Quando Djói procurou a moela do Mutum e nao a encon,
trou foi logo procurar o lagarto Taá e p~rguntou: .
- Onde está a moela do Mutum? Diz! Onde está? Anda.
O lagarto Taá nao quis dizer.
Djói, entao, pegou o lagarto Taá, foi para perto do fogo
e lhe queimou a goela. Dali tirou a moela do Mutum.
.
Mas de dentro dela come~aram a sair as moscas, as mutucas, os carapanas, os mosquitos e os piuns.
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LENDA
DEMO~

-

Tém! Tém!

Contam que o casco, com o homem dentro, virou CobraGra:nde.

M

,

OE ESTAVA cavando urna canoa. E todos os cavacos
que caíam n'água viravam peixe.
. Tod.a tarde, quando Moe voltava para casa, levava consigo
mu1to peixe:
Como ele nunca saía para pescar a gente de·sconfiou. E um
·
. dos companheiros dele foi espiar. E viu que Moe cavava o fundo
' do casco e que os cavacos, mal caíam n'água, viravam peixe.
Mas, dessa vez, porque o seu companheiro o havia espiado
os cavacos, caindo n'água, nao viraram mais peixe.
'
Moe disse en tao ao companheiro que tinha. ido espiar:
·
- Por que estás espiando nao aparece mais nenhum peixe .
Vem cá ver.
O outro foi. Quando estava bem perto Moe lhe deu urna
cacetada. Depois meten o companheiro num casco, uniu as beiras da embarca~ao e a fechou muito bem. E empurrou o casco
n'água.
O homem ficou gritando e pedindo a Moe que o tirasse
dali porque tinha frío.
.
Moe se virou num passarinho e pousou numa varinha.
. Depois, com aquela_varinha bateu na embarca~áo muitas
vezes.
A varinha fazia:
- Tém! Tém!
A mulher dele estava no meio de outras irmas.
Ela pe:nsou:
- Como Moe vai me achar?
O passarinho Mónámen, que era Moe, voou e foi pousar
no ombro dela.
Ela viu que era Moe e que o passarinho a conhecia.
. ~oe v<>?u e empurrou o casco, com o homem dentro, pelo
Solimoes abauto, espetando a varinha na proa da embarca~ao.
A varinha fazia:

LENDA
DE DJAE

D JAE POI ca~ar, com o marid~, macacos barrigudos. Mas
nao mataram nenhum.
Depois o marido saiu sozinho pelos matos. Mas, voltando,
e'm seguida, mentiu a mulher, dizendo que havia deixado um
barrigudo no lugar onde estive-ram antes, tendo-o abatido com
sarabatana.
E mandou que Djae fosse buscar o barrigudo abatido.
A mulher foi buscar o barrigudo.
Entao, o marido dela virou 1nacaco barrigudo e a deixou
sozinha.
·
Como ele nao aparecesse, Djae se pos a gritar. E o
marido nao lhe respondeu.
Por is so Djae foi andando pelos matos, olhando para as
copas e troncos das árvores por onde os barrigudos iam subind_o
e saltando.
Era no tempo das sorvas.
Djae foi apanhando as do chao para comer.
E andando, andando.
Um día saiu :no terreiro de urna casa.
De dentro saltaram muitos macacos barrigudos, que subiram pelas árvores, em redor.
. Das copas das árvores caíram frutas bravas que foram
virando frutas de mapati.
Djae foi andando e chegou a casa de MUÁQUITCHA, qu;!
v1v1a com o Jabuti Grande. E o Jabuti Grande nao estava
em casa.

473

472

•

\

Djae perguntou-lhe de quem eram aquelas maquirazinhas
que estavam armadas.
Respondeu que eram do Jabuti Grande. E ele tinha ido ao
mato comer frutas do chao.
A tardinha o J abuti Grande chegou.
A maquira dele estava armada, mas cheia de huracos.
O J abuti Grand~, porém, foi deitar-se onde Djae se deitara,
para se embalar.
Djae se levantou e foi deitar-se noutra maquira.
.. A Ja bota se zangou com ela e perguntou:
- Quem consertou a minha rede? Nao gosto dela assim.
Deitou-se de novo. E mai·s outros huracos se abriram na
maquira da J abota.
Os bra~os e as pernas do J abuti saíam por aqueles buraco~
e ficavam dependurados.
Djae foi cozinhar pupunhas e desde aquele dia sempre
cozinhava pupunhas.
O tempo das frutas já estava acabando.
Muáquitcha foi para os matos, arrancando antes os punhos
da maquira. Com eles amarrou Djae pela cintura e a foi arrastando por toda parte.
Muáquitcha amarrou Djae num tronco e foi ca~ar. Apareceu, entao, a Djae o Maruizinho que virou gente e lhe contou:
- Todas as pupunhas que estás cozinhando sao para
Muaquitcha comer misturadas com a tua carne.
Djae ficou com ·medo.
Tratou de desamarrar-se e embrulhar a maquira. E foi
embora para longe do lugar onde Muaquitcha a amarrar a.
Andou, andou. Arranjou um cacete para bater no PauTorto; porque o Maruizinho também lhe contou que o PauTorto era parente de Muáquitcha e lhe contaria para onde o
·
marido de Djae fugira.
Djae foi andando, andando. Encontrou o Pau-torto (torto
como a perna de Muaquitcha) e deu-lhe urna cacetada.
O Pau-Torto se pos a gritar e a chorar.
Muáquitcha voltou e viu que Djae havia fugido.
Perguntou por Djae ao Pau-Torto.
Este disse que nao podia responder, porque tinha tido
urna dor.
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Muaquitcha saiu farejando, po.r toda parte, a procura de
Djae que fugia pelos matos.
Un1 dia Djae encont.rou a Ananarana Grande, mas nao
pode passar.
.
A Ananarana pediu a Djae para !he por um remédto nos
olhos, porque já estava muito velha e nao via quase nada. E
baixou os brac;os.
Djae pos remédio nos olhos da Ananarana. Por isso a
velha deixou Djae passar.
.
Ananarana ficou com os brac;os trancando o cam1nho.
Quando Muaquitcha chegou perto de Ananarana nao pode
pass ar. E nem voltou para casa~
Djae foi andando, andando. E encontrou a Inhambu, que
estava tecendo aturás.
A inhambu pediu a Djae que a ajudasse. Djae fez.
As 6 horas da tarde a Inhambu voou, levando Djae para
cima de um pau, onde . pormia. A casa da Inhambu eram as
próprias asas.
No dia seguinte Djae continuou a fugir de Muaquitcha.
Encontrou urna casa grande de cupins, onde nao chovia.
Resolveu dormir ali. Armou a maquira e deitou-se.
De madrugada ouviu o Tante cantar. Era a Onc;a que
virara cupim.
Djae desatou a maquira e saiu correndo pelos matos.
Djae, já de manha, ouviu zoar um barulho longe, longe.
Era um bicho grande - o Onim que batia com a cabe~a
nos paus.
Djae pensou:
- Quem sabe se nao é meu pai, que está pondo os paus
a baixo?
Djae viu, porém, que chegava o bicho Onim. Ele nao tinha
bra~os.

Djae pediu que lhe ensinasse o caminho. O Onim disse
que sim, mas depois dela preparar alguma coisa para ele comer.
Djae sabia o que o Onim comia.
Preparou-lhe a comida com leite de Nharama ...
Onim comeu. Depois, sacudindo a cabec;a para os lados e
para a frente, ensinou -o caminho a Djae.
A mulher continuou a fugir de Muaquitcha.
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Djae encontrou o passarinho Popana e perguntou por
onde era o caminho. O Popana pediu que Djae o ajudasse a
bater, com um pau, a toa.
Djae ensinou. O Popana bateu com o pau na dire~ao do
caminho.
Djae foi embora.
A tardinha encontrou na beira do rio urna Sumaumeira.
Procurou logo urna das suas sapopemas, para dormir. Mas
nao achou. ·Só achou lugar para bicho dormir.
Foi procurar outro lugar por ali, perto da Sumaumeira.
. . E encontrou numa sapopema o Cururu.
Todos os bichos tinham sua casa para dormir.
Djae continuou a fugir do Muaquitcha.
Encontrou o lugar da Borboleta Azul. Lá Djae nao qu1s
dormir.
Foi procurar um outro lugar. E nao encontrou nenhum.
Porque todos os lugares tinham dono.
·
Djae deitou-se no chao a toa.
~ E o ~or~~Espinho fez: "pucorá pu cará pu pu".
Quena dizer que estava comendo milho.
O Cururu ~rande, co~ando a barriga, disse que estava rapando o seu cara.
A Bo.rboleta disse:
- Vou lá onde está minha gente, na árvore das sorvas.
Djae foi, com a Borboleta Azul, para o outro lado do rio.
Porque Djae virou libélula e subiu as costas da Borboleta.
Ali, do outro lado do rio, morava o pai de Djae.
A Borboleta e a Libélula foram apanhar ananases. E comeram a vontade.
A ro~a era do pai de Djae e o velho estava ali com a mu··
lher. Ali mesmo dormia.
A Borboleta foi embora e Djae ficou na ro~a dos pais.
Todos os dias, sem que os velhos vissem, apanhava e com1a ananases.
A velha, indo apanhar ananases, nao encontrou um só maduro. E perguntou ao velho:
- Quem está apanhando os nossos ananases que nao tem
um só maduro?
U~ día os .velhos surpreenderam Djae e a pegaram quando o bicho Cura1m entrou no corpo dela. Djae, naquela ocasiao,
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nao virou "encantado" porque estava perto dos pais. Mas, quando o bicho saísse, ela se encantaria.
O velho levou a filha para casa.
E o marido de Djae, mal a foi vendo, disse:
- Ali está a mulher que deixei procurando barrigudos.
Djae de cabe~a baixa, nao disse nada.
O m~ido dela estava com urna flauta-de-Pa e cantava, fazendo pouco caso da mulher:

"Djéquina aque étád
ómé ten i ci móén
f(JCimen nananque
danápúte iá toeu toru ... "
U m dia, sem que Djae visse, foram convidar o marido
dela para uma Festa da Mo~a Nova.
No dia da festa ele saiu de casa sem que ninguém visse.
E antes de chegar a .c,asa da festa ele pos palha de milho
na cabe~a e em todo o corpo. E entrou no terreiro, todo mascarado, para perseguir a M~a Nova, beber e dan~ar.
Djae desconfiou e foi a casa da festa com a sua gente .
Ali chegando viu o marido, já bebado, dan~ando e perseguindo
a M~a Nova.
A gente de Djae a aconselhou que o matasse.
Djae pegou o marido pelo cabelo e o levou até perto do
fogo. O fogo passou pela palha que cobria o corpo do bebado.
O mascarado correu para o rio. ·
E ali mesmo morreu.

MITO
DE ARIANA

UM

o Urubutinga apareceu a Poé.
- Bom dia, meu irmao. Faz o meu tapiri em cima do
galho da Sumaumeira, perto do céu.
DIA
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Poé foi fazer o tapiri.
E o Urubutinga, depois, lhe perguntou:
- Já está pronto o meu tapiri?
- Já ...
O Urubutinga foi morar no seu tap1n.
Mandou fazer chicha para beber no alto.
Poé pediu a mae e a mulher que também fizessem chicha.
A velha e a mulher fizeram muita chicha.
E Poé, depois, come~ou a bater com um pau no casco
de um jabuti. Veio muita gente. O Urubutinga, também.
Aí apareceu Ariana, que se enamorou de Poé e o levou
para o céu, depois da festa.
O Urubutinga foi para o seu tapiri, perto do céu.
Chegando ali Ariana disse a Poé :
- Esta casa é tua. Agora tens de morar no céu.
Depois Ariana foi passear pelo céu coro o novo marido.
Andaram por todos os lugares bonitos do céu.
E um dia f oram a casa de Djói, para o conhecer.
Djói t:onversou muito com Ariana e Poé. Entao, depois
dessa visita, Ariana mandou que Poé voltasse para casa onde
estava a primeira mulher dele.
Poé foi passar uns dias, mas demorou muito.
Ariana ficou esperando. Depois, zangou-se e foi morar em
Moroape ou Miritizal Grande, que fica para as bandas do rio
I~á. Mas deixou, encostada a porta do céu, urna flecha (que era
para Poé) dizendo ao Veado para quem era.
Poé voltou ao céu para se encontrar com Ariana. Ela nao
estava mais ali. E o Veado nao sabia dizer a Poé aonde ela fora.
Ariana
arranjou no Moroape um outro marido. E voltou
,
para o ceu.
Chamou o Veado e perguntou-lhe por que nao havia entregue a flecha a Poé.
- Poé esteve aqui? Por que nao lhe entregaste a flecha
que estava perto da porta? Se Poé tivesse recebido a flecha logo
saberia do caminho que deveria tomar para se encontrar
com1go.
Poé, na terra, nao se cansava de procurar Ariana e andava sempr.e triste. Um dia mandou que a Velha e a Mulher preparassem bastante cai~uma.
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E convidou muita gente: Veio até o Urubutinga, que morava no tapiri da Sumaumeira, perto do céu.
Só Ariana nao veio.
Poé bebeu muito. ~ depois cantou.
Naquela cai~umada estava um Pajé que "mundiou" Poé.
Poé morreu.

DUAS TRADI<;oES

. ._

1

Fo1 o

quem plantou as árvores dos matos, a bananeira, a pupunheira.
Levava um saco com sementes e espalhava por todos os
lugares de terra fresca.
vEADO

11
Os Tucuna, um dia, fizeram urna ~esta grande e foram
buscar numa terra alta a TABOCA-GRANDE.
Botaram enfeites nela, pintaram os troncos de amarelo e
as folhas de verde.
Vestiram máscara · na Taboca-Grande.
Ela gostou· dos Tucuna e foi buscar toda a sua gente para
a beira do rio, bem perto das aldeias deles.
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LEN DA
DA ORIGEM DOS UITOTO

(Contada por José António Abelardo:
índio Uitoto,do río Chorero, no lfá colombiano.)

A Estrela d'Alva esta.va no céu, bem no alto.
O Morcego-Branco voou até o lugar onde ela estava.
Encheu a boca de fogo e voltou para o meio daquela gente.
Assaram a carne do chefe dos Uitoto. E fizeram a festa ·
para comer.
Foi nessa ocasiao e daquele buraco que nasceram os Ivíacuéne, Nogone, Caiduare, Ciuene e Dorivo.

•
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M DIA

come~ou a sair gente de um grande buraco.

Na frente apareceu logo o preto.
No lugar onde o preto pos os pés apareceu água, formando um lago.
Havia pouca terra por ali.
Toda aquela gente ficou se banhando naquele lago. Entáo
o Gafanhoto cantou:
"O sol já vem! O sol já vem!"
E, antes do Sol aparecer, a Caba cortou o rabo de toda
aquela gente.
E os que ficaram sai:ndo do buraco, depois do sol ter
aparecido, viraram coatá, ficaram com rabo.
Os que se estavam banhando viram, dentro do lago, o Agaroraiocomuide, que era o chefe Uitoto.
Aquela gente esta.va com fome.
Fízeram peneira, pu~á, jiqui, rede para pegar Agaroraiocomuide, que era o chefe dos Uitoto.
Nao conseguiram. Entáo a gente negra arpoou o chefe
Uitoto.
- Voces mataram o vosso chefe. Agora voces nao ten1
quem vos ensine e defenda.
Todos queriam comer a carne daquele chefe. Mas nao ti..
nham fogo para assar e cozinhar.
- Nao tenho fogo, disse um.
- Eu também nao tenho, o outro dizia.
Veio o Morcego-Branco e disse aquela gente:
- Eu vou buscar fogo para nós.
E foi.
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LENDA
DO APARECIMENTO DO FOGO
..
\.-

o f~go nao existía,
Mas os Uitoto nao sentiam falta dele porque nao comiam
carne de ca~a.
Só comiam frutos.
A mo~a Hiteroegue~a, filha do velho Monadjururama e da
velha Hiteroegue~a, vivía presá em casa, sentada sobre folhas
da palmeira buriti.
Urna noite veio a Minhoca-Grande e encontrou a mo~a cochilando, de pernas abertas. E entrou pelo sexo dela.
A mo~a Hiteroegue~a ficou prenha.
Entao, o espírito da Minhoca, no- outro dia de manha,
disse aquela mo~a:
- Quando sentires as dores do parto, vai parir na ponta
de terra do igarapé.
.
Nove meses depois Hiteroegue~a sentiu as dores do parto e
f oí procurar a ponta de terra do igarapé para parir.
Seu pai e sua mae Qáo sabiam de nada.
A mulher pariu, no escuro, um menino. E, cobdndo-o com
urna panela, voltou para casa.
Cinco dias depois voltou a ponta da terra do igarapé e
levantou a panela. Ali nao estava mais o menino, mas um pé
de mandioca - as raízes mergulhadas na terra e na água e o:;
galhos cheios de frutas boas: abiu, banana, ananás.

A NTIGAMENTE
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As raízes da mandioca já estavam escumando.
Vieram as piranhas procurando frutos e. derrubaram o pé
de mandioca. Ficaram só as raízes da mandioca.
.
A mulher saltou e ficou em cima de um pau no me10 do
igarapé. O espírito do menino lhe disse entáo que estava encantado naquela mandioca. .
_
Hiteroegue~a virou ah mesmo Macaco-Leao.
Nisto apareceu a Velha Bacurau que era Dona do Fogo
e vinha fazer beijus com as raízes d~ mandioca. Atrás dela vinha
um menino nas costas da sua mae.
O menino disse:
- Mae: a Velha Bacurau tem fogo na boca. Toma-o
dela.
A mulher foi arranjar algodao e deu-o ao filho. .
O menino saltou em cima da Velha Bacurau e urou-lhe
o fogo da boca.
A Velha Bacurau zangou-se e foi embora amaldi~oando
o menino que lhe roubara o fogo.
O me.nino deu o f ogo a sua máe.
Entao, apareceu o Diabo e levou o menino consigo.
Foi aquela mulher que ensinou aos Uitoto a assar toda
carne de ca~a.

ESTóRIA
DOS

~

.

G~MEOS

(Contada pelo índio Uitoto José Antonio
Abelardo.)

No coME~o do mundo existiam dois che.fes poderosos:
chamados Mogore Hitoma e Heiririama Nocaído.
Este era solteiro e aquele era casado com urna mulher chamada Hicebene Alfuéde.
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Um dia Hitoma desconfiou que Nocaído estava cobi~ando
sua mulher.
Nocaído era o Tucano.
Andava em redor da casa de Hitoma, com o bico arrastando pelo chao, sacudindo a cabe~a de um lado para outro,
e espiando para dentro, pois a mulher <leste estava ali.
Hitoma ficou cheio de ciúme e resolveu afastar Nocaído
- o Tucano - da sua vizinhan~a.
Jogou-lhe piolhos sobre a cabe~a. Muitos, muitos piolhos.
Mas o Tucano inventou um pente e, passa:ndo-o pela cabe~a, tirou e matou todos os piolhos.
E, vingando-se de Hitoma, Ihe jogou aos pés muitas .pulgas,
para que os bichos-de-pé o aborrecessem, também. Mas Hitoma
inventou o leite de sorva e o passou nos pés, afastando as pulgas.
Como o ciúme nao o deixava sossegar, Hitoma resolveu
matar o Tucano. Apanhou sua sarabatana e atirou urna flechinha e:nvenenada no Tucano.
O Tucano caiu logo, ali mesmo, morto.
Hitoma, como nao tinha panela, levou o Tucano morto
para casa de um amigo, bem longe, a fim de festejar a morte
do seu inimigo.
Mas o Tucano havia feíto um acordo com o Gaimo, que
era urna On~a: no caso dele ser morto por alguém o Gaimo
passa.ria a ser o chefe, ocupando-lhe o cargo, e lhe vingaria
a morte.
O Gaimo foi, entao, esperar Hitoma na beira de um igarapé, perto do lugar onde o matador do Tucano costumava tomar banho.
·
No outro dia, quando Hitoma chegou da r~a, falou com
a mulher e foi logo tomar banho, levando consigo um dos seus
filhos - o maior.
Os dois outros eram gemeos e haviam nascido naqueles
dias.
Entao, o Gaimo saltou sobre Hitoma e o matou. O filho
<leste se escondeu, tremendo de medo, debaixo de um pau.
E virou bacurau.
O Gaimo comeu o cora~ao, o fígado, as tripas de Hitoma,
ali mesmo. Depois cobriu o resto de sua embiara com folhas e
só v~io acabar de come-lo no dia seguinte.
No chao ficaram só os ossos.
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A água do igarapé e a terra do barranco que caía cobriram
os ossos de Hitoma.
O Gaimo foi embora para casa porque cumprira a promessa feíta ao seu amigo, o Tucano.
Hitoma matara o Tucano sem razao, só por ciúme de sua
mulher, que era b~nita e namoradei~a.
.
.,
.
Hicebene Alfuede, mulher de H1toma, f1cando v1uva, cu1dou dos filhos gemeos. E, quando ia tomar banho no igarapé, levava-os consigo.
Os meninos, assim, forain ficando fortes e logo come~aram a andar. Mas eram muito pequeninos.
Esses meninos se chamavam Monaro Hitoma e Ficido
Hicema.
Quando come~aram a falar, um deles, muito ladino, perguntou a sua mae:
- Onde está nosso pai? Conta ...
- Voces nunca tiveram pai, mentiu a mulher.
- Como foi que nós nascemos?
~ Peguei um punhado de breu, que o sapo Cunuaru me
deu, e esfreguei na barriga. Entao voces nasceram, poucos dias
depois.
A mulher estava mentindo.
No outro dia o menino perguntou, de novo:
- Onde está nosso pai? Conta ...
Voces nunca tiveram pai. Voces saíram da barriga da
minha perna.
Um dos meninos foi espiar a barriga da perna da mulher,
olhou e dis·se ao irmao: - Nossa mae está me:ntindo.
No outro dia um dos gemeos perguntou a máe:
- Onde está nosso pai? Conta...
·
- Voces nunca tiveram pai. Eu fiz voces de breu.
Os meninos foram apanhar breu e fizeram um boneco.
Mas esse boneco nem andou nem falou.
- N ossa mae mentiu, disseram entre si.
No outro dia foram tomar banho no igarapé. E encontraram o peixe Jacundá com a mulher e os filhos. ·
O Jacundá lhes contou como é que a mulher dele tinha
tido aqueles jacundazinhos, que eram seus filhos.
Os gerneos compreenderam tu do e disserarn:
4
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- Nossa mae mentiu.
Voltaram para casa. A mae deles estava na beira do fogo
assando comida.
Nas costas da mull~er eles viram muitas cabas. Entáo, com
as suas flechinhas foram ca~ando as cabas das costas da mulher.
Urna das flechinhas picou a mulher. E ela pulou, vendo
que havia sido flechada pelos filhos.
- Voces sao como meu marido, o pai de voces: estao
matando cabas nas minhas costas, como ele matava.
·
Sem querer a mulher estava dizendo que eles tinham tido
pai.
- E onde está nosso pai?
- Morreu queimado numa coivara.
Os meninos foram buscar paus e fólhas e fizeram -urna
~oi':,ara. O menino saiu de dentro da coivara, rindo para o
irmao.
- Nossa mae mentiu, ~ disseram entre si.
E perguntaram-lhe:
- Onde está nosso pai? Conta ...
~ Ele ·subiu naquele pau alto e caiu lá de cima, morrendo.
Um dos meninos subiu no pau e se jogou do galho mais
alto. Mas c_aiu de pé, diante do irmao.
- Nossa máe mentiu, disseram.
E foram, de novo, perguntar a mulher:
- Onde está nosso pai? Conta ...
- Anda por aí urna Bola, aos pulos, pelos matos. Dentro
dela estao peda~os de carne e de osso, da gente que ela matou.
Foi ela que matou o pai de voces. Procurem es-sa Bola.
Os dois irmaos saíram a procura da Bola.
E a encontraram. Era urna Bola enorme. Um dos gemeos
disse:
- Deixa que eu agarre essa Bola.
A Bola veio saltando, saltando na dire~ao deles. O menino quis apará-la com um dos joelhos.
A Bola caiu sobre ele e o ·esmagou.
O irmao dele, de longe, viu o que aconteceu. Pos-se a
chorar, sentado num pau. A alma do menino morto lhe disse:
- Mano, vai procurar a palmeira Marajá e, em cima ·
de urna das suas folhas, acharás um ovo de Beija-flor. Eu estou
encantado dentro daquele ovinho.
485

O menino se levantou e foi pelos matos procurar a palmeira: Marajá e o ovinho de Beija-flor.
.
Achou a palmeira Marajá e achou o ovinho de Beija-flor,
em cima de urna folha. Agarrou o ovinho. Dentro dele o Beijaflorzinho estava batendo com o bico na coroa do ovo para o
furar.
O menino apanhou um espinho e furou o ovo. O espinho
entrou num dos olhos do Beija-flor, furando-0. O Beija-flor
ficou cego de um lado só.
Saiu de dentro do ovo e se pós a voar em volta das flores
do mato, perto.
O irmao chamou:
- V amos embora para nossa casa.
- Nao. Vamos ver nossos tios - os pajés.
Os tios dele·s eram todos os peixes. E eram pa jés porque
sabiam artes mágicas, curar doentes, afastar moléstias. Os dois
irmaos foram. E contaram aos tios o que lhes acontecera. Os
tios fizeram o Beija-flor se transformar num menino, mas esse
menino era caolho, só tinha urna vista: a direita.
Os meninos se despediram dos tios e voltaram para casa.
.
A mae deles estava na roc;a.
O menino, que era caolho, entrou na casa correndo e saltando. Depois, ficou escondido num canto, conversando com
.
'
o rrmao.
- Nossa mae mentiu. Ela nos está enganando sempre.
Ela nao quer contar como morreu nosso pai.
Alfuéde, mulher de Hitoma, vinha entrando em casa e
ouviu a voz de um dos filhos.
- Com quem estás conversando?
- Sozinho. Eu sou homem e posso conversar comigo
mesmo.
Nisso o outro menino saiu do lugar onde estava .escondido e foi logo perguntando a mae:
- Onde está nosso pai? Conta ...
A mulher disse:
- Vejam! Os passarinhos e todos os bichos de pena estao
comendo os frutos das nos-sas árvores. Andem! Matem eles!
- Nossas flechinhas nao tem veneno. Onde está a sarabatana e as flechinhas e o pote de veneno do nosso pai? Onde
está o veneno?

-
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- Fechemos olhos que eu ponho o veneno nas fJechinhas
de voces.
Um menino tapou os dois olhos. Mas o caolho só tapou
o furado. E viu, por entre os dedos das maos, o que sua mac
fazia.
Ela abriu as pernas e. meteu as flechinhas no seu sexo.
- Agora abram os olhos. E tomem as flechinhas de voces. Agora, elas já matam.
Os meninos comec;aram a flechar as aves, os pássaros, ·no
alto dos abieiros, dos ingazeiros, dos ac;aizeiros, das bacabeiras.
A mulher ia ajuntando os pássaros, e as aves que caíam
mortos. E os met~a numa panela. ·
Assim, todo o dia, Alfuéde levava comida para o seu com·
·
panheiro.
Os meninos cercaram depois outras árvores mais distantes de casa, que ficaram limpas de aves e de pássaros.
~ Mas havia um "mapa~i:' com os galhos cheios de aves e
pass aros.
Os meninos foram procurá-lo ·e mataram todas as aves
e todos os pássaros que encontravam.
Fle~haram até a Borboleta-Azul, na ilharga. A Bo.rboletaAzul ca1u ao chao, flechada. E pediu aos gemeos:
- Curem-me, curem-me! .
O caolho dizia: .
- Nao! Nao cura, irmao. Deixa que ela morra!
- Curem-me, curem-me! - pedia a Borboleta-Azul.
- Nao cura, nao cura! - pedía o caolho.
- Curem-me, que eu conto quem era o pai de voces e
como ele morreu.
O caolho disse ao irmao:
- Entao, cura a Borboleta-Azul.
O irmao tirou a flechinha da ilharga da Borboleta-Azul e
pos na ferida um pedac;o de concha do rio.
·
_ A Borbol~ta-Azul, assim que se viu curada, escapuliu das
maos dos meninos. E desapareceu no meio da copa de urna
'
árvore alta, alta.
Entao, os meninos continuaram a ca~ar.
E flecharam um Pica-Pau pequeno, que estava num abieiro . .
O Pica-Pau caiu ao chao, gritando:
- Curem-me! Curem-me!
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Ficido Hicema - o caolho - porém gritava:
- Nao cura! Nao cura!
- Cura-me! Cura-me! E eu contarei quem era o pai de
voces e como ele morreu.
- Entao, cura!, assim aconselhou o caolho ao irmao.
Monaro Hitoma perguntou ao Pica-Pauzinho:
-- Tu nao me enganas?
- Eu nao sei contar bem, mas outro Pica-Pau - o Grande - canta bem.
Os meninos curaram o Pica-Pauzinho e o soltaram.
Continuando a ca~ar, os meninos encontraram o Pica-PauGrande. Hitoma o flechou. O Pica-Pau-Grande caiu, gritando:
- Curem-me! Curem-me!
E o caolho gritava:
- Agarra bem esse Pica-Pau! Agarra bem!
Monaro Hitoma o agarrou com ambas as máos.
- Curem-me! Curem-me! - que eu canto quem era o
pai de voces e quem o matou.
Ficido Hicema gritou:
- Conta! Conta! E nós te curaremos!
- O pai de voces era Magore Hitoma. A On\ra Gaimo
o comeu. A mae de voces mentiu. O Gaimo mora aí na ponta
do pau tinumboca. A sarabatana dele está na cumeeira da casa
e o pote de veneno e as flechinhas estao entre palhas.
Quando o Pica-Pau-Grande estava contando isso, o Tamttquaré caiu da cumeeira da casa e sacudiu a mao na dire~ao da
sarabatana e do pote de veneno.
A mae dos meninos disse:
- Este é o tio de voces.
O Pica-Pau-Grande disse:
- É mentira. A mae de voces está mentindo. O Tamaquaré vai mostrar somente onde estao a sarabatana e as flechinhas e o pote de veneno do pai de voces.
A mulher foi embora, com raiva. E o Pica-Pau-Grandc
continuou a contar:
- O Gaimo mora no oco do pau, bem no alto, e, rente
ao pau, desee um cipó. Quem esbarra no chao avisa, sem querer, que, em baixo da tinumboca, tem gente. Mas o Gaimo
nao aparece logo. Quem aparece logo é o seu criado - o Ma-

488

caco-da-Noite. Tu poes um cesto de terra no ombro e un1
tronco de embaúba com folhas. E tu levas a sarabatana com
flechas bem envenenadas. Chegando ao pé da tinumboca que é a casa do Gaimq - sacode o cipó. O Macaco-da-Noitt!
virá e·spiar primeiro quem é. E tu, Hitoma, tu te esconderás.
E ele assim nao verá teu· irmao, que deverá ficar debaixo da
terra e sob as folhas de embaúba, dentro do cesto. Entao sacode
o cipó, de novo. E o Gaimo aparecerá. Flecha-o lógo, fle~ha
no membro dele. Vai enganar a On\ra tu, primeiro, disse o
Pica-Pau a Ficido Hicema.
O menino foi . E atrás déle f oi Hitoma, soltando o
Pica-Pau-Grande que foi embora, curado.
Os meninos fizeram como o Pica..¡Pau-Grande lhes ensinara.
Ficido sacudiu o cipó com a embaúba. Apareceu, primeiro, o Macaco-da-Noite. Espiou, espiou, mas só viu a embaúba
e o cesto de terra. Ficido disse
ao irmao: .
.'
É o criado. Ainda nao é ele.
E puxou, de novo, o cipó. A On~a apareceu. Pos 3Ó
a cabe\ra de fora e depois saiu de dentro do oco do pau.
- Agora é o Gaimo, disse Ficido ao irmao. Flecha o
membro dele.
Hitoma lhe flechou o membro. E o Gaimo caiu do alto
da tinumboca e morreu.
Todos os bichos do lugar, pássaros, aves, macacos, veados,
porcos, ratos, cutias, pacas, ficaram contentes, porque eram
gente de Hitoma, parentes dele.
A mae dos meninos gritou:
- Quem foi que contou a voces?
Os meni:nos nao responderam. Hitoma tirou um dente da
On~a para o suspender aos seus colares. E tirou-lhe o couro,
que secou ao sol, para se cobrir com ele.
E, com o dente da Traíra, come\rOU a f azer um buraco
no dente da On~a. E o irmao dele o ajudava, também.
Quando a mae deles ouviu o barulho do dente da Traíra
furando o dente da On\ra, disse:
- Para furar mais depressa, sopra o pó que vai saindo do .
buraco.
O menino soprou com for~a. O pó caiu nos olhos do irmao
e nos seus olhos. E esse pó virou formiga';'de-fogo.
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Os meninos se puseram a gritar, nao suportando as dores
que as ferroadas das formigas lhes causavam. Ficaram como
cegos. A mae deles os havia enganado.
Assim que as dores passaram os meninos voaram para o
céu. Ali acabariam de furar o dente da On~a, que queriam
suspender aos seus colares.
O Pica-Pau-Grande foi procurá-los :no céu e contou:
- Hitoma, pai de voces, matou o chefe Heririama Nocaído - o Tucano - com ciúme da mae de voces. Mas o
Gaimo, que era companheir-o dela e amigo do Tucano, f oi
que comeu o pai de voces. Contou isso e voltou para a terra.
Depois de muitos veróes os meninos voltaram do céu.
Hicebene Alfuéde, mae deles, já estava muito velha. E
morava sozinha.
- Meu filhinho, disse a Monaro Hitoma, depois qu~
voces foram embora nao tive ninguém que tomasse conta de
minha ro~a e de· minhas fruteiras. Os ratos roem as minhas
macaxeiras e os meus carás. E os passarinhos comem os meus
mapatis, os meus abius, as minhas pupunhas e as minhas bananas. Botem já urna armadilha para pegar esses ratos. E matem, flechem, flechem os passarinhos.
No día seguinte, de manha cedo, os meninos foram botar
armadilha. E voltaram para casa. A velha os chamou:
- Agora, tirem os bichos dos meus pés. Tu, disse a Monaro Hitoma, tira os bichos do meu pé direito e póe urucu nos
buraquinhos. E tu, Ficido Hicema, tira os bichos do meu pé
esquerdo e poe carvao nos buraquinhos.
·
Os dois passaram o dia inteiro tirando os bichos e as pul-·
gas dos pés da velha. Depois dormiram. E, antes ~e amanhecer,
foram espiar a armadilha. Ainda era noite no muto. A armadilha estava pesada e por terra. Os meninos voltaram para
casa e falaram:
- Ei, mamae, nossa armadilha está cheia de .ratos.
- Traz, respondeu a velha.
Ela já estava marta, mas o espírito dela ainda estava falando. Monaro Hitoma se sentou perto do fogo, que já estava
quase apagado.
Ficido Hicema lhe disse:
- Meu irmao, nao era a nossa mae que estava na armadilha?
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- Vamos espiar!
- Vamos ...
Foram.
- Espia, espia aqui o pé da velha, com os buraquinhos
de bicho de pulga, cheiüS de urucu, disse Monaro Hitoma.
- Espia, espía este pé, com buraquinhos cheios de carvao, disse Ficido Hicema. É a nossa mae. Ela vivia com pena
do seu amigo - o Gaimo - e ainda queria nos enganar.
- V amos enterrá-la? perguntou Monaro Hitoma.
- Nao ternos fogo.
O outro disse:
- Lá embaixo está um homem fazendo tapagens. Ele
tem fogo. Vamos buscar fogo?
O outro disse:
- Vai tu só.
Ficido Hicema encheu a boca de algodao, transformou-se
num ·Beija-flor e voou no rumo das tapagens. E, batendo nela~,
caiu perto do homem. O filhinho do homem, que estava ali, viu
o Beija-flor cair ao chao e pediu ao pai:
- Agarra-o, agarra-o para eu criar.
O Beija-flor se pos a tremer. O . corpo dele tremía. O homem, entao o pos perto do fogo que estava estalando e
chispando.
O Beija-flor foi logo e:nchendo a boca e o papo de chispas.
O menino gritou:
- Papai o Beija-flor está comendo fogo.
- Entáo aviva bem o fogo para ele comer as chispas e as
brasinhas.
O menino fez.
Quando o Beija-flor estava com o papo cheio de chispas
e de brasinhas levantou voo e fugiu.
O menino gritou:
- Papai o xerimbabo levou o fog<>.
O pai disse:
- Nao faz mal. Deixa que leve. O fogo que e}e roubou
se acaba. O meu fogo nunca ·se acaba.
O Beija-flor cbegou ao lugar onde Monaro Hitoma ficara,
e voltou a se.r menino: o menino Ficido Hicema que só tinha
um olho.
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Entao, Monaro Hitoma e ele fizeram urna grande fogueira e atearam fogo neJa. Depois arrastaram o cadáver da velha
e o jogaram na fogueira.
Quando a fogueira se acabou, tiraram os ossos da velha e
os enterraram.
E choraram, choraram.
Depois foram para o centro da tcrra dos Uitoto.
Urna tarde encontra.ram o Sapo ó-daque, a beira de um
buraco, ca:n tando: hu! hu! hu!
O caolho disse:
- A alma da nossa mae entrou por aqui. Vamos cavar?
- Nao. Nao é a alma da nossa mae.
- :E:, teimou o caolho.
- Entao, vamos cavar.
Cavaram, cavaram, cavararn. E fizeram um buraco enorme, mas nao acharam o Sapo ó-daque, que estava cantando a entrada do buraco que eles haviam cavado tanto.
Hitoma jogava a terra de dentro do buraco com um cesto.
Depois, sentou-se no chao e come~ou a fazer o membro do
Gaimo com o barro que seu irmáo jogava do buraco.
Hitoma lhe disse:
- Nao, é a casa do Sapo ó-daque. Aqui nao tem gente.
O caolho, do lado de fora, fazendo o membro do Gaimo,
teimava :
- Tem, tem. Está cantando.
- Foi a Juruti que cantou.
- Nao! Nao foi a Juruti que cantou. Foi gente.
O Sapo ó-daque era gente.
Hitoma se aborreceu e saiu de dentro do buraco. E correu
no rumo daquele canto. O caolho foi atrás dele e encontrou
um hornero que estava cantando assim:
---. V em conversar comigo

e eu te contarei
como teu pai m.orreu.
\

Ficido se zangou e, pensando que era carne e eram beijus,
que estavam perto do homem, bateu naquilo com os pés. A
carne era um bolo de saúva e os beijus eram lama e areia.
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- Isto nao é carne e nem é tapioca. :E: saúva, areia e
lama, disse Ficido.
Hitoma di.sse:
- E, agora, como é que vamos pagar essa carne e esses
beijus?
- Nao eram beijus, teimou o caolho. Vamos com .o nosso tio, que é o Dono do Sono, e está dormindo sempre.
O tio deles nao era gente, mas cobra.
- Ele está sempre dormindo! Ele é Dono do Sono . .
Andaram, andaram, andaram. E chegaram a casa do tio.
Hitoma, entao, bateu com a sarabatana na ilharga do v~lho. O velho acordou, mas nao abriu os olhos, que estavam
cheios de sono e ramela.
Hitoma lhe contou:
- Nossa gente está se acabando .
- Já sei, disse o velho.
- Me dá do teu sono, me dá da tua ramela - pediu
Hitoma.
·~
- Me dá, me dá, pediu Ficido. Nossa gente está apodrecendo.
O tio disse a Hitoma:
- Arranca folha de milho.
Os meninos arrancarain e . deram ao tio.
- Fechemos olhos - disse o tio.
Hitoma fechou os olhos, mas Ficido, tapando os seus olhos
.
'
esp1ou por entre os dedos. O velho tirou um pouco da ramela
e do sono, embrulhou tudo nas folhas de milho, amarrou bem
com envira, mandou que os meninos cobrissem bem os olhos,
e entregou o embrulho a Hitoma. ·
- Leva! Lá longe está um homem que é o Dono do
Raio. Vai, e, quando estiveres perto dele, acena só com este
embrulho. Nao o abras nunca. Eu só tenho este resto de sono
que te dei agora.
Os meninos foram procurar o Dono do Raio.
No caminho encontraram um passarinho que se pós a cantar: qui! qui! qui!
·
- Ouviste? perguntou o caolho ao irmao. Ele está dizen~
do: desmancha, desmancha! Vamos desma;nchar este embrulho?
- Nao, respondeu-lhe Hitoma.
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Vamos desmanchar! O tio nao pós todo o sono aqui.
Ele mentiu. Ficou com mais sono. Nao ves? Todos os pássaros
sabem. Vamos desmanchar! Vamos desmanchar!
E , tanto pediu e teimou, que Hitoma desmanchou o embrulho. !mediatamente caíram por terra e foram cabeceando
e fechando os olhos.
A Sa:nguessuga e sua gente viram os dois meninos dormindo e chuparam todo o sangue do que era caolho.

\

Como Hitoma estava embrulhado no couro do Gaimo, as
sanguessugas só lhe chuparam o sangue dos bra~os. Por issa
ele pode acordar no outro dia.
Ficido estava estendido no chao, dormindo como se estivesse morto.
Hitoma se levantou, arrancou as sanguessugas dos bra~os
e das pernas.
Depois, com um pau, levantou o corpo do irmao e foi
banhar-se e banhar Ficido, dizendo-lhe:
- Tu estás sempre me dando trabalho e aborrecimentos,
porque és teimoso. Foi para isso que eu te tirei do ovo de um
Beija-flor? Agora, onde vamos achar sono?
O teimoso disse:
- Nosso tio tem mais.
- Nosso tio nao tero mais. E nao nos dará se ainda tiver,
porque fomos desobedientes e desmanchamos o embrulho.
- Vamos procurar nosso tio, insistiu Ficido.
E f oram de novo.
No caminho o caolho disse:
- Vamos matar, primeiro, alguns pássaros. Nosso tio
gosta de pássaros. E se lhe levarmos bastante ele ainda nos arranjará um pouco.
Foram, matando pássaros e guardando-os para o tio Dono
do Sono.
Andaram, andaram.
Mas, chegando a casa onde o tio morava, nao o encontraram. O caolho disse:
- Ele sabia que nós vínhamos no caminho e se escondeu.
Bom. Nao faz mal. Chama o Dono do Vento e o Dono do
Trovao.
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Hitoma come~ou a chamar, como o irmáo lhe aconselhara,
mas chamando baixo, com receio de ver cair um temporal. Mas
Ficido gritava :
- Chama alto! Chama alto! Chama com for~a! Chama
mais!
E o Vento e o Trovao foram chegando, assim, primeiro devagar e, depois, depressa.
O tio deles tinha subido a um tucumazeiro muito alto e estava escondido entre palhas, porque nao lhes queria mais dar
sono.
- Chama o Vento, chama o Trovao, com mais for~a. Ele
há de gritar com medo do Vento. ·
O caolho apurou o ouvido na dire~ao. Aí o tio gritou:
- Sobrinho, pára! Pára o Vento!
- V oce é velho e nao vale nada! Eu sou forte.
O caolho queria o Vento sempre mais forte. O mais velho,
porém, tinha pena do tio. Q velho desceu com os olhos limpos,
escorregando pelo tronco da palmeira tucumazeiro. E chegando
ao chao disse:
- E u nao disse que nao desmanchassem o embrulho, com
a ramela do sono? Agora nao tem mais. Nao tem, nao tem!
- Me dá um pouco de sono, meu tio - insistiu Ficido.
- Onde vou achar? O resto que eu tinha voces levaram.
Nao tenho! Nao tenho!
O meni:no puxou um · passarinho de dentro da sua bolsa de
ca~ a e perguntou:
- Tío, tu nao queres isto?
- Eu quero, disse o tio.
Ficido lhe deu o passarinho e o velho comeu. O menino
Ihe pediu:
- Me dá um pouco de sono!
- Onde vou achar? Olha, sobrinho, eu nao te dei tudo?
O menino insistiu. O tio tirou um pouco de sono do canto
dos olhos e deu ao menino em pagamento do passarinho. E man·
dou os dois sobrinhos embora, dizendo-lhes que fossem encontrar o hornero que tinha o Raio.
Só com amea~á-Io fariam dormir todos os pássaros. O
homem morava ali por perto. E tinha só urna filha. O velho
aconseJhou :
- Engana a filha dele, entregando-lhe isto.
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E soprou o potezinho onde guardava veneno. O potezinho
virou abiu. Os meninos foram a procura do homem e deram
com a filha dele na porta.
- Onde está teu pai?
A moc;a nao respondeu. Ficido, entao, lhe deu o abiu, perguntando-lhe:
--- Onde teu pai escondeu o Raio?
--- Está dentro de um esteio da casa. Há dais Raios. O
melhor é o de cima do esteio: o de baixo é femea; o de cima
é macho.
Aí o menino perguntou:
- E como é que teu pai tira o Raio?
A moc;a, que nao cornera o abiu e o apertava, com as duas
maos, .contra os peitos, ensinou:
- Meu pai tira assim: briga com a sua mulher, abrac;ado,
e vira um espelho, de um lado para outro. Faz assim com ten
irmao.
Ficido fez como a moc;a ensinou. E püde pegar o Raio
macho que estava escondido no esteio. Em seguida arrebatou o
abiu das máos da moc;a. E os dois irmáos fugiram, correndo.
A m~a gritou. Aí o pai dela -- que se chamava Ameoana
-- aparecen. E foi atrás dos dois, correndo, correndo, até que
pegou Hitoma e tomou o Raio das máos· dele.
- Por que nao me pediu?
- Porque nossa gente ·está morrendo. Matando os bichos
que sao nossos inimigos, nós depois te entregaremos o Raio.
- Tira esta vara, disse-lhe Ameoana.
Os meninos tiraram a vara e Ameoana passou urucu na
vara. E experimentou num pau a forc;a daquele Raio. O pau
arrebentou-se, lascando-se, queimando-se.
- Agora - disse Ameoana - com estes podes matar os
inimigos da tua gente.
Os meninos foram embora, levando a vara. Entao, encontraram os bichos que estavam comendo a gente de Hitoma e de
Ficido.
Os bichos estavam chorando, porque já ·sabiam que os dois
levavam o Raio com eles. Hitoma ameac;ou o maio.r de todos ~s
bichos, tres vezes, e, depois, quatro, com o sono do tio.
O bicho dormiu. Aí Hitoma o arpoou com o Raio. Hitoma cortou com o Raio a ponta do rabo do bicho, e esse pedac;o
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virou veado. Cortou com o Raio a cabec;a do bicho e essa cabec;a virou Anta. Por isso, velho come veado e anta.
Crianc;as e moc;os que ~omem carne de veado e de anta tem
dor de dentes.
O bicho morreu. E a história acabou.

.

._

497

..

GLOSSÁRIO
E·
NOTAS
da T erceira Parte

\

•

Rede d~ dormir, batida ao tear, segundo Stradelli. No rio Negro sao feitas de miriti, de t~cum.
de curauá, sendo estas últimas as mais finas e duradouras.
E o mesmo autor nos ensina mais: "Makyra-embyua, varanda de rede, geralmente· fe ita do mesmo fio da rede; mas há
também enfeitadas com penas de pássaros; Makyra epy, punho
de rede, onde se passa a corda para amarrá-la; makyra pitasoca,
esteios onde se amarra a rede, mas que podem também ser gan~
chos ou os anéis destinados ao mesmo ofício . Lit. sustento da
réde, ou melhor, sustém a rede; Makyra tupaxama, a corda da
rede, que passada nos punhos serve para suspende-la."
Luís da Camara Cascudo, em seu estudo sobre a rede de
dormir (a que deu também caráter de antologia) estudou-lhe
a origem, uso e distribui9áo geográfica nas Américas, principalmente, mas nao teve a aten9áo solicitada para as famosas redes
de tucum, feitas em Santa Rita do Weil, no município amazonense de Sao Paulo de Oliven9a, e para as do rio Negro, tecidas
do mesmo material por indígenas e por civilizados daquela regiao, nisso sobressaindo as alunas dos estabelecimentos dos Salesianos, que ainda lhes imprimem características típicas, nos desenhos e nos ornatos de plumas aplicadas, artisticamente, nas
varandas.
Também na referida obra nao foi registrada a existencia
de um tipo de rede da regiao pastoril do rio Branco (Território
Federal de Roraima) a Tipitiana; essa rede, aberta, a faca, num
couro inteiro de res ou de on9a, fica macia e propícia a sesta
ou ligeiro descanso dos vaqueiros, sendo, muitas vézes, o único
in África, Camara
móvel das suas salas . No seu recente Made
,
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Cascudo, estudando a rede nao consignou a tipitiana que oferecemos aos seus cochilos.
JAPÓ ou JAPU: Von lhering nos ensina tratar-se de um "pássaro
grande, da família lcteridae ( Ostinops decumanus), de todo o
Brasil e do Paraguai a América Central. Caracterizam-no berr1
o bico claro e algumas penas finas e longas que ornam a cabe9a
e o colorido que é o seguinte: a parte anterior do corpo é preta,
o dorso castanho e as penas da cauda sao amarelas, exceto as
duas medianas que sao pretas. M uito singulares sao os seus
ninhos em forma de bolsa fina e alongada, as vezes de um metro
de comprimento, dependurado nao raro em grande número na
mesma árvore ou palmeira. Há quem o cace para aproveitar
a carne, que dizem nao ser ruim."
A respeito do Ja pu escreveu Stradelli: "lapú-Japú: Casta
de pássaro da fainília dos lcterídeos. Maior que o Japiim com
•
que muito se parece, tanto no seu todo como na distribui9ao
das cores. Vive ele também em colonias, tecendo longas bolsas
penduradas nos ramos dos maiores gigantes da floresta, mas
nunca o tenho visto por seus ninhos em árvores próximas da;;
habita9óes. O Japu, logo acabada a incuba9ao, sai de manha, .em
bando, em procura de comida e só volta a noite para o pouso o local onde nidificara, que abandona muito difícilmente, continuando anos e anos seguidos no mesmo lugar . Por onde o
bando de japus passa nidifica. Tudo consomem, nada deixando
atrás. Sao os maiores inimigos nao só das frutas e dos insetos,
mas 'também dos ovos e ninhos e o dano que produzem só é
comparável com o de um bando de macacos."
Rodolfo Garcia dá a etimología do vocábulo japu, nestes
termos: "suscetível de várias explica9óes como de: "y,,, demonstrativo (o que, aquele tem), "ab" = pluma + u = negro:
o que tem plumas negras, e outras; mais natural, porém, é o
que faz derivar o nome de "ya" (demonstrativo, como acima)
soar, fazer rumor : o que soa ou rumoreja. (Cf. Batista
pu
Caetano: 3,571, e Teodoro Sampaio: 24,136) - N. Geral."
Olivério Pinto, examinando urna cole9ao de peles, ninho5
e ovos das aves de Belém do Pará, feíta por Carlos Esteváo, focalizou a técnica de nidifica9áo dos japus, bem como o costume
de parasitar outras aves. Segundo esse ilustre ornitólogo, o Príncipe Maximiliano Wied Neuwied foi o primeiro a suspeitar. que

=

\

o melrao se apropriasse do ninho de outros pássaros. Mas a
En1ílio Goeldi, (A ves do Brasil, 1894), coube provar a veraci.·
dade do fato, com a observa~ao de um ninho J apu Ostinops
decu1nanus Pallas, contendo um filhote daquele ao lado de um
deste último.
Stradelli esclarece que se trata de urna "casta de formiga,
cujo nome parece soar - "nao tem casa" - , que,_ de tempo
em tempo, costuma aparecer sem saber-se de onde sai, e desaparecer sem se saber onde se sorne, depois de breve prazo, em
que passa em colunas cerradas, como urna verdadeira invasáo,
sem que possa ser detida por obstáculo algum. É formiga essencialmente carnívora e por onde passa nao fica inseto ou bicho
nenhum. O que nao foge é morto ·e devorado. Quando urna
casa é sobre o seu <;aminho e é invadida pelas taocas, a limpam.
lhe passam urna verdadeira correi9ao, nela nao ficando nem rato
nem barata; os próprios moradores muitas vezes sao obrigado5
a retirar-se e esperar que· passem para voltarem".
·
Alfredo da Mata diz que a taoca é urna "formiga do genero
Ecyton, chamada formiga de correi~ao no Centro e Sul do país.
A propósito torna-se preciso nao confundí-la com o Taó (Avis·
Cripturus in Brasil austr. in Mattius) e com a T aoca, um peixe
no Sul, e, tambén1, co1n a Taioba, que . é um vegetal da
Amazonia".
Entre as mulheres indígenas (Maué e Parintintim) existe
a cren~a de que o homem ferrado pela formiga Taoca adquire
inesgotável virilidade.
Ora, a dor produzida pela picada da Taoca se prolonga
por mais de 24 horas.

TAOCA:

U1PANE : É urna espécie de bananeira brava semelhante

~

sororoca.

r

POQUECA ou MOQUECA: Lemos no Peque no Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, de Hildebrando de Lima e Gustav0
Barroso, a defini9ao seguinte: "Guisado de peixe ou marisco:>
com azeite e pimenta (no Pará chamam-lhe "poqueca"); (Amazonas) o peixe "moqueado" envolto em folhas; (Sao Paulo)
espécie de sinapismo de folhas de mangueira e fumo, que se coloca sobre a cabe9a para cura da cefalalgia."
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As informa9óes recolhidas pelos dicionaristas, na obra aquí
citada, estáo em desacordo, na parte referente ao Amazonas e
ao Pará, com o que sabemos acerca da cozinha indígena ou
regional.
Pequenos peixes, como o pitá-mirim, no rio Negro, Estado
do Amazonas, entram no preparo da poqueca, pois, cozidos,
fácil é transformá-los, ou melhor, reduzi-los a urna pasta homogenea, de maneira a ser necessário envolve-la em folha de bananeira sororoca.
Com o peixe de certo porte, depois de ser levado ao moquém, sendo antes apenas eviscerado e, muitas vczes, sem esse
cuidado, retiram-lhe ou catam-lhe (que é o termo regional)
todas as espinhas e esfarelam-lhe a carne . Em seguida é esta
levada ao fogo, em panela de barro, adubada, engrossado o
caldo com farinha-d'água.
A pasta homogenea resultante dessa opera9ao será, posteriormente, embrulhada em folha de bananeira sororoca ou da
pacova, para melhor conserva9áo.
Stradelli escreve: "Pokéca, M ukeca", dizendo tratar-se de
um embrulho."
Poqué significa embrulhado, abafado, coberto, em língua
nheengatu. Ao que embrulha, ao embrulhador, se dá o non1e
de Poqué-casara.
Barbosa Rodrigues, em Vocabulário Indígena (Complemento da Poranduba Amazonense) registra o verbo pok-assar, qualquer coisa embrulhada em folhas no calor da cinza; embrulhar;
subs., embrulho.
Raimundo Moraes escreve que moqueca é "peixe guisado
e embrulhado em folhas verdes de palmeira ou banana sororoca.
Também chamam poqueca".

\

CAu;uMA: Já nos estendemos longamente, noutro verbete desta obra,
a respeito dos chamados vinhos indígenas.
Entre eles também temo seu lugar a Caysuma, Cai~uma ou
Caissuma, da qual Stradelli diz: "Bebida fermentada de frutas,
geralmente pupunhas, ou milho cozido e mascado para facilitar
a fermenta9áo. O milho, grosseiramente pilado e empastado com
água morna, é posto a cozinhar em pupecas de folha de aruma
ou pacova; e, quando cozido, urna parte é desmanchada pura e
simplesmente na água, outra é desmanchada neta depois de con-
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venientemente mascada. É um servi~o em que se empregam
todos os que estáo presentes na casa sem distin~áo. A bebida
fica pronta no terceiro dia e servida depois de cuidadosamente
escumada. A primeira vez que me foi oferecida a caisuma, o
dono da casa ma ofereceu dizendo: Podes beber, foram as meninas que mascaram. - É preciso confessar que apesar das
mó9as serem quatro lindas raparigas e eu nao ter ainda trinta
anos, nao bebi a primeira cuia sem certa repugnancia."
Já Alfredo da Mata, escrevendo Caissuma, diz que é : "Espécie de molho feito da raiz da mandioca e previamente exposta ao sol para destruir sua toxidade. Usam-no assim, ou misturado a tubérculos reduzidos a produto farináceo. Tucupi engrossado com farinha, ou cará até a consistencia de papa (V. C.
Miranda) . Entre os índios Tucuna, do río Solimóes, é o sumo
fermentado da macaxeira. Cai<;uma. Do tupi."
Achamos que as defini<;.óes dos dois autores estao em patente desacordo com o que sabemos a respeito, tanto desta como
de outras bebidas, em uso entre os indígenas da Amazonia, mas
também entre os civilizados.
O milho torrado e mascado, depois, por mulheres, que o
cospem numa vasilha de barro, tem uso na bebida denominada
chicha entre indígenas do Peru e da Bolívia . A melhor chicha
é a morada.
A cai9uma é feita de mandioca doce, cozida, posta a fermentar em grandes vasilhas de barro.
E Curt Nimuendaju, que a bebeu, como nós também, entre
os Tucuna do Igarapé da Rita e do Igarapé Sao Jerónimo, no
município de Sao Paulo de Olivern;a, no Estado do Amazonas,
assim a define, in The Tukuna: "fermented beverage from
sweet manioc (Manihot aipi) ".
O Tucupi é o sumo da mandioca, que se póe a cozinhar,
para perder a toxidade, como diz Alfredo da Mata, mas que
só é bebido no "tacacá'', adubado com pimentas e as folhas de
um arbusto da família das Compostas - o Spilanthes oleracea
L . , vulgarmente chamado J ambu A9u, segundo Paul Le Cointe.
A ~efini9áo do Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua
Portu~uesa nao corresponde a característica da bebida que é a
cai9uma ou caissuma da gente da Amazonia.
'
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Marcgrave, já na sua História Natural, também nos fala
de urna bebida, feita da raíz da "mandiba", mastigada pelas
mulheres, cujo nome era "Caoon caraxu".
MACAXEIRA ou MACAXERA: A determina9ao <leste vegetal é, como
o ensina Paul Le Cointe, "Manihot pabnata Muell. - Arg. =
Manihot ay pi Pohl (Euforbiácea). Espécie de mandioca cuja
raíz nao contém princípios venenosos. A planta é menor que
a mandioca amarga, as hastes sao angulosas, os frutos nao tem
alas. Os tubérculos podem-se comer assados, cozidos ou fritos
como a batata".
Alfredo da Mata adianta que ·'o vocábulo é tupi: "moacuá"
-- raíz cozida ou assada, caru - comer, che - eu (gente, pessoa). Na Amazonia há duas variedades: a branca e a de casc:i
roxa ou do gentío."
Peda9os de macaxeira cozida podem ser associados a cozidos e assados (de carne de gado e de peixe) ; embebidos de mel
de cana ou de abelhas, servem como sobremesa; e sao comidos,
também, simplesmente, como pao.

\

MARRECAS: Stradelli enumera as espécies seguintes dessas aves da
família Anatidae: Uananai, Petl, Ereré, Uapaí, Paturi, Potyri,
lpeki, lpecaí.
E Alfredo da Mata escreve: " Grupo de aves da ordem
Chenomerphae (Dendrocyma fulva e D. discolor) e as do genero Anasboschas L. Existe talvez urna trintena de anatídeos
com esse nome. Na Amazonia, porém, a marreca ananaí é a
Nettium brasiliensis Gm.; a marreca do Pará é a Dendrocyma
viduata, e a marreca toucinho é a ave Poecilcometa bahiannensis L".
E o mesmo autor, ampliando as suas informa9oes, escreve:
" Viarreca apaí (Zoología regional) - ave Dendrocyma viduata L., de por9ao anterior da cabe9a a garganta branca, occiput
preto, dorso alto amarelado raiado de escuro, Amazonia; Marreca cabocla ou de Marajó (Zoología regional). Espécie D. discolor, de cabe9a e dorso castanho, garganta, pesco90 e peito
pardo cinzentado; Marrecapeua (Zoología regional) espécie D.
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bicolor Vieill, de cabe9a e por9ao anterior, exce9ao da garganta, esbranqui~ada e pardo cinzentado . Pesco~o com estría preta
( Snethlage) ."
TAPEREBÁ: Também chamado teperibá, é, segundo Le Cointe, urna
Anacardiácea, a Spondja lutea L., encontrada na várzea e na
terra firme argilosa (Amazonia). Tem "fruto ovóide, da grossura de uma pequena ameixa, amarelo, perfumado, ácido, de sabor
agradável, próprio para limonada, sorvetes; pela fermenta~&o e
destila9ao dá um álcool de bom gosto, aromatizado, com o qua!
se fabrica excelente licor. O cozimento da casca e dos grelos
cura a incha9ao erisipelatosa dos· pés. O decocto das folhas é
útil nas oftalmias e laringites. Internamente, a casca é emética
e adstringente: emprega-se o cozimento como tónico e estimulante contra as diarréias, vómitos espasmódicos, cólicas, disenterias, blenorragias. O decocto da flor é aromático, tónico do cora9ao (contra as palpit.a9oes) e fortifica o organismo enfraquecido."
Alfredo da Mata pergunta: "Do tupi tapereua - árvore de
tapera? E dá-lhe o sinónimo de cajazeira (Spondia lutea L). De
seus frutos fazem o "vinho de taperebá".

f: cren9a popular na Amazonia que o jabuti, enterrado sob
um tronco dessa árvore, vive até que o mesmo apodre9a que demonstra a sua resistencia e longevidade.

o

MUIRAPIRANGA: É urna árvore da família das Moráceas - a Brosimum paraense Hub., esclarecem Record & Hess, afirmando que
essa espécie de Brosimum parece ser de dois. tipos. A Brosimum paraense Hüber, conhecida pela denomina9ao de muirupiranga, é do segundo grupo. É encontrada em toda a Amazonia
~·na mata virgem de terra firme sílico-argilosa, com f ortes camadas de húm~s", esclarece. Le Cointe. É própria para marce.n aria.
JENIPAPO: Segundo Alfredo da Mata este vegetal é urna Rubiácea
indígena ( Genipa americ_ana L.), bastante cultivada por seus apreciados frutos. Do tupi nhadi - sumo, óleo, e páb - tingir, pintar. Tem propriedades mágicas para o índio, além de ser utilizado na pintura da pele.
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Go<;Á: ~ urna árvore cuja identidade nao nos foi possível encontrar. Com o suco das suas folhas as mulheres Tucuna pintam
os dentes, dando-lhes bonita cor preta.
Esse remoto costume também pode ser apontado entre os
japoneses, para assinalar as prostitutas, como víamos, freqüentemente, no Rio de Janeiro e em Sao Paulo.

•

11ó<;A NOVA: A jovem índia Tucuna que chegou a puberdade, isto
é, que teve a sua primeira menstrua~ao, é dado este nome. FESTA
·Dá Mo<;A NOVA quer dizer Festa da Puberdade. Em línguas Tucuna, segundo Curt Nimuendaju, o vocábulo que a designa é:
vorequi (Lam. 2. Fig. 1 e Figs. 2 e 3 11)
Reclusa num pequeno quarto - o jirau ou curral - (denominado "na-pin pin"), a jovem ali permanece longe da vista de
qualquer indivíduo do sexo oposto, enquanto a festa é preparada.
•

Nas páginas, de outro estudo, que dedicamos aos aspectos
da cultura material dos Tucuna, a Festa da Mo~a Nova é descrita mais pormenorizadamente. Ela é orgiástica, com máscaras de
animais e de demonios ( toés), que exibem enormes falos.
ARA<;Á-PEUA: Ver verbete a pág. 110 deste Glossário. Sobre os
Ara~ás da Amazonia, Le Cointe diz que o nome científico do
Ara~á Peba (ou Peua) é "Psidium arboreum Veill."
DE BuBUIA: ~ urna expressáo indígena, caracterizando o ato de ir
urna embarca9áo, um tronco de árvore, urna touceira de capim,
um cadáver, ao léu da correnteza, rio abaixo, impelidos apenas
pelo vento e a dinamica das águas . Corresponde a "de camalote" na hacia do rio Paraguai.

NARI: É um vegetal, de cujas folhas e raspas da casca extraem um
produto de alto poder medicinal e mágico, contra as picadas das
cobras e ferradas de anima is pe9onhentos.
\

LoNTRA: "É um carnívoro da família Mustelidae, a Lutra paranaensis, de 70 cm de comprimento (e mais 30 cm de cauda). A
cor geral é pardo-cinzenta", vai adiantando Von Ihering, "um
pouco amarelada embaixo . Verñ a tona para comer e dormir,
508

•

passando o resto do tempo nos rios, onde pesca e apanha aves
aquáticas. Reúnem-se as vezes em maior número e entio gritam como gatos.
"A lontra é bem maior que a outra espécie do mesmo genero, a Ariranha, e tem hábitos notumos; além disto sua distribui~áo limita-se ao Brasil meridional e· daí para a Argentina.
Mas nem sempre o povo ,~ustenta tal discrimina~ao das duas espécies e nas regióes em que só urna delas ocorre, o nome ariranha é substituído por lontra. Esta é, aliás, a denomina~o por- ·
tuguesa da espécie européia, semelhante a nossa e apenas um
pouco maior".
Viajando através de rios, igarapés, paranás e lagos da Ama·
zonia, encontramos bandos de lontras - e de ariranhas também - perseguindo cardumes de peixes e escavando, rés as ·
águas, nos barrancos, abrigos de 4 a 9 palmos de comprimento
por 1/ 2 a 2 de circunferencia, onde esses animais se ocultam
e aos filhos, quando ainda pequenos .
Os ·hábitos das lontras~ nos pareceram sempre mais diurnos
do que not~rnos.
Olivério Pinto é de parecer, entretanto, que a Lutra paranaensis Renngger, muito menor que a ariranha, "tem hábitbs .
notadamente noturnos".
CANARANA: ~ urna gramínea Panicum spectabilis Nee., que se encontra em vastíssima área· da hacia amazoilica, principalmente
nos rios, igarapés e lagos de águas amarelas.
.
Presas as várzeas ou flutuando, a merce das correntezas como no rio Madeira e no Solimóes, principalmente - essa
gramínea nao tem apenas um grande valor para a alimenta~o
do gado, mas serve de abrigo aos peixes a noite, e, durante o
dia, protegendo as desovas dos mesmos e a vida dos 'atevinos
que nadam entre as suas bastes e radículas.
Quando os barrancos caem, a terra deles se espalha sóbre
o tapete flutuante dessa gramínea e de outras plantas aquáticas
que vivem ao seu lado, vindo a constituir os chamados matupás
e periantás, - ilha fiutuantes que as águas e ventos arrastam~
processionalmente, ao longo do Amazonas e dos seus afluentes
e entulham e barram as bocas dos lagos e as suas cabeceiras.
Alfredo da Mata diz que canarana vem do tupi; achamos, ·
entretanto, que apenas "rana" é tupi e, no vocábulo, como su-
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fixo, tem significado de falso, de semelhante mas nao ver..
dadeiro.
Distinguem-se, na Amazonia, segundo o mesmo autor, a
Canara~a-de-folha miúda Panicum a1nplexicaule Rudge, que é
:orrage1;a, e a Ca~arana-roxa Panicwn zizanioides H .B.K., que
e tambero forrageira. Em geral, o peixe-boi, jacarés, cobras e
sapos se ocultam, freqüentemente, entre as canaranas das marg~n~ dos rio~ e lagos, ~~ as acompanham, segundo o movimento
c1chco das aguas fluvia1s e lacustres. Formigas, na época das
e~chentes, nelas se aglomeram, bem como gafanhotos que se
ahmentam das suas foihas. Um peque no crustáceo é encontrado sobre o tran9ado dessas canaranas e deles se alimentam os
pirarucus, os tambaquis e outros peixes carnívoros.
IGA~ABAS:

Ver o verbete CAMOTI (pág. 430).

• IÉNAN: Nao conseguimos identificar o vegetal que tem este nome
o porte de urna árvore.

~

C1Pó-A~B.É

ou IMBÉ: Paul Le Cointe ensina que ambé é urna planta ep1f1ta, bastante ornamental, de amplas folhas verdes recortadas caprichosamente, tendo a denomina9ao de Philodendron
i1nbé Schott e pertencendo a f amília das Aráceas.
"As :aízes", escreve Le Cointe "aéreas, compridas, delgada.s e ~es1ste~tes, servem de cordas, e, partidas, para tecer pane1ros, 1amaxis; a casca da mesma é utilizada para tecer cestos".
E adianta: "O suco acre das folhas é detersivo; o coziment~ das folhas é recomendado, ero banhos, nas orquites, na erisipela e no reumatismo. A raiz, em pó, é um purgativo drástico
útil na hidropisia, mas deve ser empregado coro cautela por ser
corrosivo".
,Na ~enda narrada a pág. 467 desta obra, o cipó-ambé ou
zmb~ tena nascido da urina de Ipi, irmao de Djói, os dois
h~r~1~-de-cu~ura da tribo dos T.u cuna do rio Solimóes, no Mumc1p10 de Sao Paulo de Oliven9a, (Estado do Amazonas).
.

\

. O narrador desta lenda explicou que os dedos das maos,
antigamente, eram unidos. Depois desse episódio, que caracte-
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riza a constante fescenina das aventuras de Ipi, eles ficaram
abertos, destacados uns dos outros, "como folha de ambéº.
AJuRI: :E: urna designa9ao indígena da ajuda mútua no meio rural
e mesmo entre pescadores da Amazonia.
Alfredo da Mata, dando o termo como regional, assim o
define: "Reuniáo de pessoas do lugar para um trabalho em
comum, de parceria. - "Convidei os vizinhos para um ajuri
domingo vindouro. Vamos preparar a palha para a cobertura
da casa". Tem variada sinonímia: - Batalháo, em -Sergipe e
Bahia; Adjunto, em Pernambuco e Ceará (Garcia Redondo);
Bandeira, em Paraíba e parte de Minas; no Pará: Putirum, Puxirum e Mutirum. Mutirao e Muxirio (Amadeu Amaral). Do
tupi-guarani ajuri ou aiuri - trabalho em comum. Potirum, do
guarani e a significar maos a obra, vamos trabalbar ( Montoya)
..Ajuri no Amazonas e no Pará também".
Num dos municípios ·mais ricos do Estado do Amazonas o de Parintins - , a margem direita do .rio Amazonas - o puxirum ou ajuri era realizado na época das secas, no veráo, para
abertura de aceiros nos cacauais. Além de comidas havia bebidas, para animar o trabalho coletivo. "Vinhos" de cacau· e de
banana eram tao apreciados coplo a cacha9a.
No mesmo município os plantadores de juta, quando havia
falta de brac;os, homens e mulheres se entreajudavam, os homens
mergulhando e as mulheres batendo a fibra, no que eram ajudadas pelas crianc;as.
Um grande panelao de pirarucu cozido ou de carne era
distribuído pelo dono da plantac;ao de juta, que apelara para os
vizinhos. As bebidas eram por conta do indivíduo que as desejasse.
Stradelli, definindo o adjutório, cita a ac;ao coletiva de "derrubar o mato, de barrear as paredes das casas de taipa, etc." E
esclarece mais estes aspectos: "O dono do servic;o, pelo tempo
em que dura o trabalho trata os convidados largamente, tanto
de comidas como de bebidas, e no fim há geralmente urna ladainha e danc;as. :E: prática de boa vizinhan~a, e os que acodero
ao convite adquirem por sua vez o direito de ver retribuído ,_
quando for preciso, o auxilio que prestam . :E: o mesmo que no
Baixo Amazonas chamam de Putirum".
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Clóvis Caldeira estudou a norma de ajuda mútua, que é o
Mutiraó, no meio . rural, abrangendo apreciável área geo-economica do nosso ..país. Seu trabalho é o que conhecemos de
mais completo sobre o assunto.
Somos dos que defen~em o conceito de nao ser o ajuri ou
o putirum ameríndio: sua prática é universal.
CuTIUAIA: Tanto em Rodolpho Von Ihering como em Alfredo da
Mata encontramos a grafia "cutiaia e cutiara", mas, já antes
désses autores, Luccock teria grafado "cutiuaia", diz o primeiro
dos autores acima citados, escrevendo: "Na Amazonia designa
a espécie de cutia muito menor (Dasyprocta acouchy), que tem
rabo mais desenvolvido, em cérea de 8 cm de comprimento,
um pincelzinho na ponta. Sai em busca de alimento a noitinha,
mais tarde do que a cutia grande."
•

UMARI: Le Cointe· enumera o Umari Comum Paraqueiba paraensis Ducke, da f amília das Icacináceas, que "é encontrada em
Breves, Gurupá e Belém, dando fruto comestível, que é urna
drupa oblonga, do tamanho de um ovo; o Umari Poraqueiba
sericea Tul - Icacináceae, árvore indígena e cultiváda, no Estado do Amazonas, também de fruto comestível; Umari Bravo
Poraqueiba guianensis Aubl. - lcacinácea - , dando um fruto
pequeno, verde, nao comestível, encontrado no estuário do rio
Amazonas; e· o Umari Rana Coupia subcordata (Benth) Hook
- Rosácea - , árvore cultivada, encontrada em Belém, óbidos,
Manaus, rio Solimóes, de frutos comestíveis, mas pouco apreciados."
·
Alfredo da Mata esclarece que o vocábulo "umari é tupi,
sendo yba - árvore, mba - fazer, ri - verter e y - água,
porque os brotos da árvore em quadra invernosa exsudam líquido, por vezes, de modo abundante".

J

..

TAÁ: ~ um lagarto, de classifica9ao científica por nós ignorada e
de existencia, certamente, mitológica.
MuTUCA-1: ~ um tabanídeo, com as particularidades de. outros tabanídeos como a Mutuca-Bijogó, a Mutuca-de-Anta, a Mutucade-Jacaré, a Mutuca-Cabo-Verde, nomes por que sao vulgar e
interessantemente chamadas na Amazonia. A denominac;ao de
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Bijogó está ligada a urna tribo africana, do arquipélago de Bissagos, cujo nome varia de grafia, como se verá, consultando A.
Meillet e Marcel Cohen: bidjougo (bijugo) ou bijogo ou bijago
ou bisago (Les Langues du Monde, Paris, 1932).
"A denomina9ao Cabo Verde é a do arquipélago (entre
14º15' e "'17º14' N. de latitqde e 16°32' e 19°20' O. de longitude
do meridiano de Lisboa), tendo sido seu descobridor D. Henrique, em cuja companhia ia o célebre navegador Cadamasto.", segundo a descri9ao. do geógrafo portugues J. Nicolau Raposo Botelho (Porto, 1922). Dali, como do arquipélago de Bissagos,
vieram escravos para o Norte do Brasil, donde a denominac;ao,
imposta pela característica da cor (negra) dada aquetas mutucas.
Adolfo Lutz e Arthur Neiva, duas notabilidades no campo
das pesquisas biológicas em nosso país, dedicaram aos Tabanidas
trabalhos de real interesse, devendo-se a eles um catálogo das
espécies brasileiras.
· O Dr. G. M. de Oliveira Castro, dentista ligado ao Instituto Osvaldo Cruz, em Mangu.iñhos, e ao Servi90 Nacional de Malária, apreciando as pesquisas daqueles Mestres, ém seu estudo
intitulado As Cores Metálicas dos Olhos dos Tabánidas, a respeito das MUTUCAS, escreveu: ''O caráter que mais atrai a observa9ao de quem examina certas mutucas ainda viva~ é a presen~a
da cor metálica nos olhos, geralmente verde e disposta em faixas
diagonais ou formando desenhos complicados sobre fundo
escuro.
"Em outros dípteros pode existir também, com aspectos
diversos, esse caráter que nem mesmo é geral nos Tabanidas, no
entanto. parece certo ,q ue neste grupo (e talvez noutros) representa de fato urna rela9ao filogenética entre as espécies.
"Cabe ao Dr. Adolfo Lutz o mérito de ter percebido tal
significa9ao e de analisar pormenorizadamente os diversos aspectos desse caráter com que, em seguida, estabeleceu o seu
interessante e singelo sistema dos tabanidas brasileiros, a meu
modo de ver, o mais natural que até boje se publicou a respeito.
"Infelizmente essa cor metálica é fugaz, desaparecendo com
o dessecamento dos exemplares montados em alfinetes nas cole9óes e, por isso, sobretudo; nao tem sido apreciado por naturalistas que se tem ocupado das mutucas em diversos museus".
Alfredo da Mata esclarece que o vocábulo mutuca "é
nome generalizado aos tabanídeos, animálculos vulnerantes, sendo
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corruptela do guarani e tendo a expressao "mboy huynica" o
significado - que faz sangrar.
"A denomina~ao de um desses Tabanidas, em terras do Rio
de Janeiro, (Tabanus importunus Wied), caracteriza com rigor
a sua atividade molesta, de inseto sanguissedento, que conhecemos, perseguindo o homem da Amazonia, tanto quanto os quadrúpedes e mesmo os anfibios, de outras regióes do país".
MAPATI: Á lmbaúba de Cheiro .ou Embaúba de Cheiro, cientificamente chamada Pourouma cecropiafolia Mart. dao, no rio Negro,
Amazonas, o nome de cucuRA e no Solimóes de MAP ATI.
Os Tucano do rio Negro chamam .a essa árvore DIAJIÉ, isto
é, cucuRA do rio. Paul Le Cointe afirma que essa espécie de
embaúba é da terra firme e que "as suas folhas esmagadas desprendem um cheiro bastante agradável (salicilato de metila). A
árvore é parecida com a embaúba. A madeira serve para fabricar carvao. Os frutos em cachos, comes tí veis, doces, acídulos
•
e mucilaginosos, parecidos com uvas".
O MAPATI é chamado também embaúba-mansa, embaúbade-vinho, árvore-da-pregui~a. Dos frutos, os índios preparam um "vinho", deixando-os
fermentar dentro de grandes vasilhas de barro . E, sendo comes-·
tíveis para o homem, também o sao para os animais.
A respeito da cucura, como vegetal mítico, escrevendo
sobre o herói-de·cultura JURUPARI, as págs. 314 e 330 deste Glossário, damos informa~óes que nos parecem sobremaneira apreciáveis.
No Estado do Amazonas os índios do rio Negro atribuem
a cucura urna participa9ao maravilhosa na gera~ao, sem cópula,
de JURUPARI ou de IUPARI (o gerado da fruta) do ventre de
sEuc1, pois o suco dessa fruta a fecundara, ao escorrer-lhe da
boca, por entre os seios, até insinuar-se-lhe no sexo.

\

PAu-ToRTO: No linguajar da gente amazónica encontramos - e
Adolpho Ducke e Paul Le Cointe o confirmam, em seus trabalhos, amplamente - o costume de nem sempre aplicar a urna
árvore o nome indígena que lhe é próprio, mas juntar a palavra
pau urna das suas características . Assim dízem: pau-de-arara,
pau-de-balsa, pau-de-bóia, pau-de-boto, pau-de-candeia, pau-de-
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chicle, pau-de-colher, pau-de-espeto, pau-de-gasolina, pau-fedorento, pau-marfim, pau-para-tudo, pau-de-olaria, pau-de-remo,
pau-de-mastro, etc., etc.
A urna árvore, de porte gigantesco, localizada entre a cidade de Parintins e os Campos do Rodrigues (do nome do cidadao
portugues José Alexandre Rodrigues Ribeiro) davam o nome de
PAU-M \MUDO, porque, a altura de 3 metros do solo, exibia grandes neoforma~óes, ao longo do tronco, parecendo dois seios.
O PAU-TORTO, da lenda aqui narrada, é, evidentemente, ·um
personagem mitológico.
MARUIZINHo: E. um diminuti.vo· de M·aruim, Meruim ou Meruí, que
Alfredo da Mata diz ser um "certo pogonídeo hematófago, abundante na Amazonia, existindo duas ·espécies: "Culicoides stelliger Coquilet e o C. paraensis Goeldi.
E, quanto a etimología do vocábulo diz que, vindo do tupi,
. "mberui ou mberu- mosca pequenina", produz ardencia. Do Tucuna marinu. Na Amazóñia nao chamam Maruim ao Pheblotomus, que é o Tatuquira, como por equívoco ou erradamente
citam diversos cientistas".
ANANARANA-GRANDE: ~ urna bromeliácea, bastante ornamental, semelhante (rana) ao ananás. Entre suas folhas se forma um depósito onde larvas de insetos, girinos de Philomedusa e mesmo
pequenas cobras sao encontradas.
TANTE : É um vocábulo Tucana, inidentificáve!.
POPANA: ~ um passarinho, que nunca nos foi mostrado, de exis·
tencia mítica, apenas freqüente nas !endCJ.s e supersti~oes.
CURAIM: Vocábulo Tucuna, inidentificável.
NHARAMÁ : Vegetal nao identificado, mas cujo leite, segundo os
índios, é semelhante ao da. ma~aranduba Mimusops globosa e
pode ser bebido em forma de mingau ou em natura.
MoRCEGO BRANCO: Além das espécies comuns aos campos *! matas .
da Amazonia existe ali -um morcego de pelos perfeitamente brancos, sendo, como outras espécies desse quiróptero, ictiófago.
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Em seu Dicionário dos Animais do Brasil, Von Ihering nao
faz nenhuma referencia a morcegos ictiófagos e também a morcegos que, hematófagos, sugando o sangue de cavalos, burros
e bois, lhes transmitem a raiva.
Entre os veterinários do antigo Servi90 de lndústria Pastoril (boje Departamento Nacional da Produ9áo Animal) salientaram-se nos estudos dos morcegos transmissores da raiva os
Drs. Blanc de Freitas e Sílvio Torres . O Dr. Esperidiao de
Queirós, foi quem primeiro apontou . a · espécie como ictiófaga,
tendo trazido de Santa Catarina o conteúdo estomacal de alguns
animais capturados, no qual sobressaíam escamas e espinhas de
peixinhos de superficie.
Na Ilha de Marajó, no Estado do Pará, vimos vários exemplares de morcegos brancos, Noetilio sp. que perseguem, principalmente, a espécie de acará denominada científicamente Pterophyllum scalare.
Possuindo urna bexiga natatória minúscula o acará-bandeira, ( assim chamam também vulgarmente, esse peixinho ornamental) é bastante perseguido pelos morcegos ictiófagos, pois
nada a flor-d'água, com o dorso e o focinho a mostra, o que o
expoe as garr~s dos mo.rcegos, voando rente a água, as últimas
horas do dia.
Desmond Holdridge, em The Feudal lsland, se refere ao
morcego branco. Nós, porém, nunca o vimos no rio Solimóes.
Nas lendas e estórias, relativas ao roubo do fogo, na Amazonia, coletadas por outros viajantes, nenhuma men9áo encontramos ao morcego branco. E nenhuma revela a Estrela d'Alva
como dona do fogo.
MINHOCA GRANDE: Ou Minhoca-a~u é, evidentemente, um personagem mitológico. No rio Negro, porém, existe um desses vermes
terrestres, de quatro a cinco palmos de comprimento, segundo
informa9óes por nós ali recolhidas, mas nunca o pudemos ver.
O viajante Pretorius, que viveu muitos anos no río Negro, nos
afirmou, entretanto, que a minhoca grande ou minhocií.o ou
ainda minhoca-a~u tem existencia real.
Ihering nos ensina que "Minhocoussu ou Minhoca-a9u" 6
um verme Oligoqueto: o Glossoscolex giganteus, ·tendo mais de
um metro de comprimento. Vive nos brejos. E urna outra espécie, do mesmo genero, segundo ainda o autor citado, o G.
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wiegreeni, também "de dimensóes avantajadas", vive preferentemente nas matas.

MACAco-LEXo: Segundo Eládio Lima a denomina9ao científica desse
animal é Cebuela pygmae pygmae Spruce, sendo ainda conhecido pelos nomes de leoncito, sagüi-leaozinho e chichico.
Nós o vimos, pela primeira vez, na estrada ou varadouro
que, partindo das margens do igarapé do TACANA, nos domínios
dos ~odios Tucuna, vai sair por trás da guarni~ao militar de Tabatinga, na margem esquerda do rio Solimóes..
·
Com outros companheiros, escalava o tronco de urna árvore urna femea, tendo o filhinho as costas, arrancava-lhe da casca
rugosa punhados de liquens que, segtJndo nos informou o nosso
guia - um índio Tucuna - era alimento muito apreciado pelos
jovens exemplares dessa espécie.
No Posto Indígena do S. P. 1., abaixo da guarni9áo militar,
adquirimos de urna índia· Tucuna um exemplar de macaco-leao
e o levamos de aviao, num bolso do nosso culote, para Manaus.
Ali viveu, num quarto de hotel, cerca de um ano, alimentando-se
de banana, mel, insetos (gafanhotos, baratas, jacinas e borbo- .
letas) que capturávamos.
Nao obstante se encontrem, freqüentemente, nas matas da
margem esquerda do Solimoes, também representantes dessa espécie sao encontrados, em certa época do ano, em bandos numerosos, nas matas que ficam ao fundo da sede do município
de Sao Paulo de Oliven9a, situado a margem direita do referido
rio, chegando mesmo as mangueiras da cidade.
Os macacos-leóes alcan9am pre9os magníficos em Manaus
e Belém, mas os índios Tucuna os trocavam, ao tempo das visitas que lhes fizemos, por qualquer bugiganga. Nao será, talvez,
impossível criá-los em cativeiro, noutras regióes do Brasil.
CUNAUARU: Von lhering nos ensina que o CUNAUARU (como escreve), na Amazonia, "é um pequeno batráquio (ra?), de cor
bruna, olhos vermelhos e cujo grito diz as duas sílabas "cu-nau",
repetidas en1 voz tristonha. Prepara seu ninho em forma de panela, no oco da almecegueira ( Protium) . A resina que aí se .
acumula é muito procurada, pois queimada, a sua f uma9a aromática sao atribuídas propriedades medicamentosas.
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A respe1to desse batráquio escreve Barbosa Rodrigues (Poranduba, pág. 197): "Para se aninhar o cunauaru ajunta a re·
sina do breu branco (Protiu1n heptaphyllum, da família Bruseraceae) e com ela faz uns cilindros, que dentro sao infundibuliformes, nos quais deposita os ovos. Pelo furo que fica no centro
so~e a água e nela eles se conservam."
A lenda, relatada pelo mesmo autor, é interessante, por vários motivos, pelo que a transcrevemos: "Havia outrora dois
homens, um casado e outro que se enfaceirava com a mulher
do irmao. Dizem que era pajé o irmao, que pegou no rabo d~
urna arara e meteu-o no buraco do pau. Disse depois a mulher:
Dize a meu irmao para tirar filho da arara para que tu o cries.
Logo, entáo, ele subiu e a coisa má o pegou no buraco do pau,
come9ou a gritar: Ce mu! Ce mu! (meu irmáo! meu irmáo! frase
que arremeda o coaxar do Cunauaru) e depois disso virou sapo!''

·'

O Cunauaru figura ainda em urna lenda indígena como tendo
salvo urna mulher perseguida pelo Curupira. "A mulher correu
para um grosso tronco de árvore, que no alto tinha um grande
buraco, em que morava o Cunauaru. A mulher pediu ao sapo
que a salvasse. O Cunauaru a fez subir e depois esfregou sua resina no tronco da árvore e quando o Curupira quis subir, ficou
grudado e aí morreu."
Alfredo da Mata diz desse batráquio o seguinte: "Sapo colorido escuro, olhos vermelhos, a viver sempre nas reentrancia''
e orificios de grossos e velhos troncos . Seu canto resume-se na
emissáo de sons graves e retumbantes, tristes e · 1amurientos, tais
o onomatopaico e impressionante cu nan, a repercu.t ir intensamente pela floresta. Curiosa sua secre9áo re~inosa e aromática,
e quase toda por ele empregada em revestir e lustrar, impermeabilizando, a cavidade onde construiu a moradia, e onde a · água
pluvial permanece de modo perene. Fornece assim . me.io apropriado a garantir-lhe a reprodu9ao porquanto os girinos realizam aí o seu ciclo biológico. O CUNA ou CUNAUARU é o Hyla
resinifictrix Goeldi. No folclore amazonense preanuncia a felicidade, e é por isto respeitado pelos índios . A ressonancia dos
sons que emite, no entanto, durante a noite, torna-o terror da
crian9ada".
Ermanno Stradelli diz o seguinte sobre esse batráquio: "Rá
que vive no oco dos paus, e de preferencia em urna espécie de
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árvore resinosa, e a que se atribuí geralmente a produ~ao da
resina solidificada que neta se encontra."
E, sob o verbete CUNUARU-YCICA, assim discorre o mesmo
autor: "Resina que s.e encontra no oco de certos paus resinosos
e que se pretende provir de urna exsuda9áo da ra Cunuaru, que
neles habitualmente se ' encontra morando. É urna resina que
coagula em camadas, as quais se fracionam em peda~os de forma
irregular; o seu cheiro é aromático e se lhe atribuí a virtud~ de
tornar "marupiara" o pescador ou ca9ador, que encontra e dela
se serve para preparar suas flechas ou brear a linha para pescar.
A virtude que adquirem os objetos com ela fabricados só pode
ser neutralizada por urna influencia contrária mais forte, que
no momento atue sobre o ca9ador ou o pescador, - como se
alguém dos seus lhe fizer "saruá" - o que explica as falhas e
mantém a cren9a".
Raimundo Moraes, em O Meu Dicionário de Coisas da Amazonia, escreve o seguinte: CUNAUARU - Sapo que faz ninho de
matérias resinosas que ele próprio segrega. Em geral, essas panelinhas de breu sao encontradas nos ocos de pau. Queimadas,
exalam um perfume agradável . As matronas, na Amazonia, def umam as alcovas com esse perfume admirável, tao penetrante
quanto discreto. "Va9unce vai hoje ca9ar, cunhado? - Paresque. - Pois entao, me traga um ninho de cunauaru. O meu
estazinh0 se acabando".
A

'

~

um peixe da família Cichlidae, genero Crenicichla, ensina Ihering.
E Agenor Couto de Magalhaes, em sua Monografia Brasi.
leira de Peixes Fluviais, nos adianta o seguinte: "A gente do
povo cham~, em Belém, de nhacundá ou jacundá-coroa a urna
espécie do genero Crenicichla. Encontrei realmente no Pará e
Amazonas urna rica variedade desses bonitos peixes com denomina9óes diversas, algumas absurdas, outras bem aplicadas come
na presente espécie." Agenor Couto de Magalhaes se referia ao
Jacundá-Coroa ( Crenicichla sexatilis).
"Jacundá-Coroa é aquele que tem urna mancha cujo desenho se assemelha a urna coroa ou a urna estrela circundada pol·
um círculo negro. Há dez ou doze espécies, por Iá, de diferentes
tamanhos e colora9óes. Todas tem as mesmas tendencias bioló'
.

JACUNDÁ: É
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gicas, vivendo em lugares de basta vegeta<;ao, passeando a noite
e outros modus viven<{i que passarei a descrever.
"Os curumins, moradores da vizinhan9a dos lagos, divertem-se apanhando-os facilmente com urna varinha, linha, anzol
e minhoca. Muitas vezes presenciei o caboclinho na popa da
canoa, metido entre aras:azais, pescar dezenas deles em poucos
minutos.
"Este ótimo peixinho possui delicada carne, vive nos lagos
de águas claras do Pará e Amazonas, crescendo até 26 centímetros; alimenta-se de larvas, insetos e con1e, as vezes, alguma
lama; tem os mesmos hábitos de vida das espécies congeneres e
passeia mais que os Acarás".
E, mais adiante, findando a descri9ao dos caracteres físicos
desse peixe, o autor nos afirma: "O J acundá presta-se para aquários e procria neles, urna vez que encontre os elementos de que
necessita, isto é, vegeta<;ao apropriada e espa<;o conveniente."
Devemos áo mesmo autor, também, a descri9ao de urna
outra espécie de jacundá: "Nos lagos que estao espalhados pelas
imedia9óes de Manaus há urna espécie de jacundá que, além do
colorido vivo e mais caprichosamente manchado, é também
maior que as outras espécies; avizinha-se muito do tucunaré,
conservando mesmo até a mancha arredondada na base da caudal, de cor alaranjada, mas nunca chega a crescer como aquele
peixe.
"Chamou-me a aten9ao esse belo representante da família
dos cichlidae, pela variedade de cores que apresentava: a cabe9a
revestida de pequenas escamas, tinha a cor amarelado-esverdeada, acentuando-se o verde sujo ou denegrido para a regiao superior; olhos alaranjados· com a pupila negra, bordos dos opérculos carminados; nadadeiras amareladas, sendo que as dorsal,
anal e caudal sao pigmentadas por manchas simétricas arredondadas; para a parte anterior e inferior do ventre notam-se tons
róseos".
E esclarece mais: "O jacundá-pinima é freqüente morador
dos lagos de águas límpidas; procura de preferencia a prote9ao
das plantas aquáticas para, durante a canícula, estar quieto e
abrigado dos raios solares.
"Quando abranda o calor, sai em busca de alimentos; come
o lodo que se deposita no fundo dos lagos ou ca9a insetos; nas
tardes qu~ntes de verao, quando come9am a sair i<;ás ou siriris
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( femea do cupim com asas), é um espetáculo deveras interessante o ver-se como e com que avidez os jacundás e outros
pebres se atiram a isca apetecida que cai n'água, fazendo com
o vibrar das asas urna infinidade de círculos concentricos . . . Por
essas ocasióes atirani-se a tona d'águ~ para abocanhar o inseto
que se debate. O J acundá-pinima tero, comumente, de 25 a 30
cm de comprimento por 5 de altura; a sua carne delicada e
branca é urna das mais sertsíveis ao calor, decompondo-se com
extraordinária rapidez.
"Os meninos pescam-no com vara de anzol, quase sempre
sem chumbada, apenas deixando -c orrer a isca por cima d'água
tranqüila dos lagos, dando a esse processo o nome, de origem
tupi, de ciririca, que significa arrepiar".
AzuL: Nos varadouros e nas velhas estradas dos se·
. ringais da Amazonia - isto é, em plena selva equatorial - é
freqüente aparecer-nos, num voo irregular, surgindo nao se sabe
de onde, a BORBOLETA AZUL, pertencente ao genero Morpho, segundo Rodolpho Von Ihering: "algumas sio de cor azul intensa.
com reflexo de seda e bordos pretos; outras sáo de um branco
anilado, com pontos pretos submarginais."
Com o seu voo incoerente e a sua beleza, a Borboleta Azul
teria de incorporar-se a a~áo mítica de outros seres da selva
amazoruca.

BoRBOLETA

A

•
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ÁREA CULTURAL TAPAJóS-MADEIRA: Estado do Amazonas-Rio
Madeira. Entre o rio Machado e o rio Marmelos Curt Nimuendaju
apontou o território tribal dos Parintintim (CAUAIUA), na margem direita do rio Madeira. E vemos ali, segundo as convenc;óes, além da
tribo dos Juma ou Yuma as tribos Torá, Matanauí e Tocandira, a indicac;ao dos Seringais TR~S CASAS e PARAISO e da cidade de Humaitá, sede do município do mesmo nome.

Por ant.ever··Se possibilidadcs de explorá-1o,
águas acima, até aos seus manadeiros, nele
encontrando novas drogas do sertao, para
o comércio internacional, foi que, durante o
século XVII, ]usos e espanhóis porfiaran1
no ·estudo geográfico-económico do antigo Caiari dos indígenas
- o famoso rio Madeira, grande afluente da margem direita do
rio Amazonas.

Aspectos
Físicos

Se a aventura .alucinada ou o sereno intento de penetra~5o,.
de descoberta e c0:nquista dessc rio é urn a das mais bclas páginas
da história .c olonial da Amaz6nia, nao é m.enos bclo o papel que
lhe coube nos sistemas hidrográficos da Bolívia, do Peru e do
Brasil.
Segundo a lenda, ele teria nascido do seio do Madre de
Dios; e, como ao Beni os espanhóis chamaram río de los palos,
a ele, os lusos chamaram río dos 1nadeiros.
O fato é que, desccndo da altura de 3.500 metros. precisamente, do Pe.ru, das serranias nevadas do Querus, o Madre de
Dios, com este nome, e a seguir com o de Pilcomayo, corre até
N. E. e dirige-se para o S., na confluencia con1 o Manu.
Deixando o t.erritório peruano e jú no <la Bo1ívia, esse imenso e volumoso rio perde o nome, para cngrossar com as suas
águas as do Beni, rio de calha inferior sua, com um curso de
apenas 1.200 quilómetros, .nascido nos nevados de Chakatayo.
Nós o vimos em La Paz, da altura de 3.650 metros, arrastando vida u rbana e, dias mais tarde, em Cochabamba, onde·
tem co:n fluéncia com o Salto de Itama.
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Na sua vida urbana ele foi Choqueyapu e Rio de L a Paz;
encontrando-se, entretanto, com o Mamaré, perde de novo o
nome e. a personalidade, levando-nos a pensar que o-s rios, na
Amazonia, como os indígenas, obrigatoriamente, mudam de
nome, também, n1as estes, é claro, segundo certas circuo~tancias
1 eligiosas e sociais.
O Mamaré vem dos contrafo.rtes andinos, da Cordilheira
Real, entre La Paz e Cochabamba, Oruro e Sucre.
E, consoante nos ensinam, faz parte da nossa linha divisória
com a República da Bolívia.
As suas águas sao ayolumadas pela contribui~ao modesta de
vários ri?s ''nascidos ~~ intervalo ~e planícies baixas que separam os sistemas orograftcos da Bolivia e do Brasil."
. . O fato, poré~, .mais importante na vida desses rios, aqui
hgerramente descntos, é que o Beni e o Mamaré, misturando suas águas, dao origem ao rio Madeira, cujo curso se desenrola. por 3. 240 quilómetros, "senda francamente navegável, por
nav1os de grande calado, desde a foz até a cidade de Porto Velho", no Terr~tório. Federal de Rondonia, conforme descri9ao de
Alfredo More1ra Pinto, no seu Dicionário Geográfico.
Segundo Luís de Sousa Martins - que atuou brilhantemente na Comissao Demarcadora de Limites, sob a chefia do Co-·
mandante Brás Dias de Aguiar, tendo sido Cónsul do Brasil na
Colombia, Letícia e Bogotá, - a jun9ao dos dois ríos bolivianos,
para a forma9ao do rio Madeira, "verifica-se na latitude de 1Oº
12' 20" S. e na longitude de 65º 22' O. GW."
O mesmo autor informa a inda: "Os desenvolvimentos do
~eni e do Mamoré sao, respectivamente, de 1.125 a 1.100 quilometros."
O Padre Cristobal de Acuña, séculos antes in Nuevo Descubrimiento del Gran Rio De Las Amazcnas (1641, referindcse a navega~ao do ri? Madeira, escreveu: "Desee da parte sul e,
segundo o que avenguamos, é formado por dois rios caudalosos, que, na distancia de algumas léguas pelo interior se lhe reúnem, pelos quais, segundo boas demarca96es, com ~aior b.revidade do que por outra qualquer parte se há de descobrir saída
para os mais próximos rios da comarca de Potosi.;,
Ele se divide em dois trechos: o baixo, desde a foz até a
Cachoeira de Santo Antonio; o alto, daí para cima, até a foz do
lleni ou mais além, nos contrafortes andinos.
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Agnello Bittencourt diz que o Madeira, no primeiro trecho,
tem um curso de 1.089 quilómetros e que "Gibbon avaliou a sua
bacia em 900.000 milhas quadradas, de terras magníficas repar4
tidas pelo Brasil e Bolívia."
A sua declividadé se acentua a propor~ao que demandamos a confluencia do Beni e do Mamoré e, desde essa, baixand0-se para Porto Velho ou para Guajará-Mirim, suas águas se
enfurecem de encontro a urna sucessao de cachoeiras, da qua! a
mais imponente e perigosa é o Salto Teotónio, coro torvelinhos e
rápidos náo menos perigosos. E o mesmo autor, prosseguindo,
informa precisamente: "A correnteza do Madeira varia conforme
o lugar por onde passa. Está, como é natural, na razao direta
do canal. Nas primeiras centenas de quilómetros da foz é lenta, ·
principalmente quando o rio Amazonas está transbordante (de
maio a junho). Regula 1.320 m por hora, para se elevar a ·
3, 500 m do Baetas para cima. No seu ímpeto, o rio arrasta
abundancia de gramíneas; ·vazas, paus, argila e toda sorte de
detritos, dando-lhe a cor turva, esbranqui~ada, que caracteriza
todos os cursos d'água em terras, em parte aluviais. A foz do
Madeira acha-se a cerca de 30 quilómetros acima da cidade de
Itacoatiara (esta na margem esquerda do Amazonas), aproximadamente a 196 da capital do Estado. O curso geral do rio
tem o rumo de N. E., guardando paralelismo com o Ptirus, que
lhe fica vizinho, pelo Lado do Ocidente. Muitas ilhas pontilham
o Jeito do rio Madeira, ao todo cerca de 32.''
As características geológicas da calha do rio Madeira f oram
definidas por Franz KeJler e seu irmao, in The Amazon and Ma.deira Rivers (Nova lorque, 1874), sendo que o geólogo da Comissao de Investiga~ao, chefiada por C. E. Akers, em 1912, assim
definiu o seu solo: " . . . é um rico depósito de aluviao friável,
sobre um solo de argila vennelha, conquanto baja lugares em
que urna regular quantidade de areia lhe enbranquece a superfície. Em ambos os lados do rio, as margens sao bem altas e geralmente acima das marcas das enchentes em certos anos, porém,
excepcionalmente, a água alcan~a o nível das casas. A 200 ou
300 jardas das margens, a terra baixa e torna-se pantanosa su·
bindo depois de novo, gradativamente, a um a1to nível. Nos Íug~
re.g em que a floresta nao foi derrubada, encontra-se um depósit0
de limo vegetal, mas nunca de grande espessura, tanto quanto
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minha experiencia esperava. Aqui e ·ali, dura, pedregosa laterite
aparece a superficie, o que é particularmente notável nos primeiros 200 quilómetros, a partir de Porto Velho, na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Em algumas das terras pantanosas o solo
é de argila cinzenta, de nenhum uso prático para fins agrícolas.
Na maior parte da distancia compreendida entre Manaus e Porto
Velho, a terra é bem apropriada a produ~ao de borracha, cacau,
milho, feijao, mandioca, castanhas, batatas-doces, arroz, bananas e outras árvores frutíferas dos trópicos. A água do rio é carregada de matérias vegetais e, quando se dao as inunda~óes, fica,
após a baixa das águas, um rico depósito de limo preto."
Em 1926, sob a chefia do Dr. W. L. Schurz, adido comercial a Embaixada Norte-americana, no Rio de Janeiro, esteve na
Amazonia importante missao oficial, para estudo dos seus problemas, da qual pa.rticiparam alguns cientistas e técnicos brasileiros.
Vem no relatório encaminhado ao entao Ministro da Agricultura, Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, pelo engenheiro
Avelino Inácio de Oliveira, do Servi~o Geológico e Mineralógico do Brasil, a conclusao alcan~ada pelo geólogo Marbut, no estudo do solo do Seringa! Diamantino, situado na margem dircita do rio Madeira, a 206 mil has de distancia de Manaus: "o
terreno, devidamente estudado pelo Dr. Marbut, forneceu o
seguinte perfil, nas vizinharn;as da morada, debaixo da floresta
virgem: de O,m até O,m20 de profundidade, material argiloso
castanho-escuro, estrutura de noz; de 0,m20 até O,m45 de profundidade, mesmo material, porém a estrutura já nao é bem definida e de O,m45 a l ,m45 o subsolo é argila vermelha, porén1
nao plástica."

\

As margens desse rio, de fato, apresentam ribanceiras elevadas, de argila vermelha ou cinzenta, que caem suavemente, assim se elevem as águas dos repiquetes ou das enchentes anuais,
ou se esborondam fragorosamente, muitas vezes a noite, em consideráveis cxtcnsoes, arrastando a vegeta~ao que as reveste e
agrupamentos de barracas do caboclo ribeirinho, com a sua pequena ro~a e animais domésticos. Parte da "rua-da-frente" da
cidade de Manico.ré, por exemplo, foi destruída por esse fe.no..
meno de erosao, genérico, chamado pelos geólogos l(lndslide (desiizamento).
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Mas quem penetra a boca do rio Madeira, no início da enchente anual, depara logo coma procissao intérmina de matupás
e periantas, a superficie das águas, como se fossem distribuídas
a esmo, por urna divindade fluvial.
É que aquelas associa~óes de gramíneas, ciperá~as, leguminosas aráceas e ninfeáceas, entrela~adas por cipós ou arbustos

espinhentos, estao sendo car.readas do interior dos lagos, igarapés e paranás, a propor~áo que as águas os invadem ou,. nas
suas cabeceiras, nao cessam de cair cliuvas torrenciais. E o Madeira é famoso pelo número de seu.s lagos e pela fauna aquática
que os povoa.
Também surpreende e encanta, de um lado e outro do rio, ·
a basta vegeta~áo de cacauais que dizem nativos ou pla.t).tados,
em tempos imemoriais, pelos índios, cobrindo dilatadíssimas áreas
'de várzeas e restingas.
A .l argura do Madeira, desdobrada, espetacularmente em
inúmeras ressacas e estiróes, levou Franz Keller a atribuir a sua
paisagem urna profunda monotonía, a dull monotony, tomado
pelo mesmo sentime~to que experimentaría, anos depois, Euclides da Cunha, ao subir o Amazonas.
Transpostas aquelas ribanceiras vermelhas, de onde sao domin~?s. esses aspe~t~s, seja no município de Manicoré, seja no
mun1c1p10 de Huma1ta, o olhar se alegra, de súbito, face a vastidao de campos naturais, com imensas clareiras abertas em sucessivos círculos concentricos, na espessura da floresta 'tropical.

o

Nuflo de Chaves, descendo 'o Madeira, procedente de Santa
Cruz de la Sierra, o Capitáo Francisco de Melo Palheta e o geógrafo Ricardo Franco, subindo-o, foram os personagens mais
ilustres que visitaram e admiraram esses campos.
Mas missionários e aventureiros deles também nos deram
notícias, dizendo, por exemplo, o Padre Juan Patricio Holandez ·
que já no século XII, se conhecia o Caiari.
'
Assim, o conhecimento da História do Vale Amazónico nos
autorizou a escrever, há tempos, o seguinte: "mas só de 1716
em diante se tem seguras informa~óes do Madeira; come~am elas
coma explora~ao do Capitao-Mor do Pará )"oao de Barros Guer-
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ra. Para logo, deram em descer as águas do Madeira os Jesuítas os sábios, os aventureiros - Manuel de Lima, Joaquim Ferre¡;a e José de Sousa Azevedo, rastreando a expedi~ao de Francisco de Melo Palheta em 1725. Do ano 1780 ao ano 1790, Ricardo Franco, geógrafo, em explora~ao científica, po.r ordem
do Governo portugues, para levantar a carta da Província, viaja
o Madeira, determinando-lhe as latitudes e longitudes. Criara,
antes, porém, o J esuíta J oao de Sampaio urna missao em Borba,
no ano de 1728, e que mais tarde foi elevada acategoría de Vila,
com 650 fogos. Em 1850, Antonio Pedro Aguirre funda Manicoré, nucleando indígenas. Eril 1769 o cidadao portugues José
Francisco Monteiro, figura de máximo relevo na História clo
Amazonas, funda Humaitá. Certo, com essas expedi~6es, amiudadas cada vez mais, quer os aventureiros, quer os demarcadores, quer os Jesuítas, nao se limitavam a levar gado apenas para
o consumo. A exemplo dos conquistadores de Sao Vicente e Rio
Grande, os do Madeira se utilizavam dos vacuns como elemen. to de conquista, fundando centros pastoris, com o escopo de
prender neles as popula~óes inquietas diante da opulencia e imensidade da terra assenhoreada. Tal fixa~ao de rebanhos, porém,
nao teve a intensidade, o valor mesmo das fixa~oes levadas a
cabo nas margens do Amazonas e nos campos do Rio Branco.
Com as suas várzeas, pejadas de mori e canarana; com as suas
ilhas de fertilíssimas restingas; com as suas Missoes nao alcan~ou o vale do Madeira o desenvolvimento rural que se intentara,
introduzindo gadaria. Gibbon, ao avaliar a bacía do majestoso
rio, nao deparou com um regime digno de ser assinalado.
A forma~ao dos campos naturais do município de Humaitá, que extremam com os da Labrea, nos apresenta tres aspectos diferentes: o primeiro nos le\nbra os campos do Rio B.ranco,
no Território Federal de Roraima; o segundo, sem relevo "lembra (escrevíamos) certas baixas do rio Uraricuera, com caimbé,
murici e paricarana, participando da natureza botanica dos campos do Pindaré, com os seus juncos, mururés e capins; o terceiro,
cuja mata circular desaparecera, com o seu tipo de puca maranhense, mostrava, para os lados de Mirari, um horizonte sem
anteparo, um princípio de lavrado rio-branquense, menos árido, menos comburido."
A partir da sede do Seringa/. Tres Cosas, de Manuel de
Sousa Lóbo, as terras da margem direita do rio Madeira sao co-
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bertas por espessa e imponente selva, .rumo de Porto Velho, no
Território Federal de Rondónia, com lagos, de permeio, de
grande extensao e bastante pitorescos, denominados de Tres Casas e dos Reis, este situado no Seringal Paraíso. A referida selva
é dominada por espécies vegetais do vulto da castanheira Bertholetia excelsa e da muiratinga O/medio perera sclerophylla
Ducke.
.
Atrave-ssando-a, de Tres Casas, com destino a Pádua, na
margem direita do Madeira, por vezes, tínhamos a impressáo de
nos encontrarmos numa área de selva identica a das margens do
rio Gurupi, no Estado do Maranhao.
A área cultural indígena do río Madeira, a que nos esta- ·
mos referindo, está compreendida na ·área de 6. 727 quilómetros
quadrados, atribuída pelo Anuário do Brasil, do 1. B :G. E.
(1961) ao município amazonense de Humaitá.
Todos os aspectos fisiográficos acima registrados se desdobram no chamado território dos Cauaiua-Parintintim.
Quilómetros e quilómetros de ·terras firmes sao alternados.
por várzeas, restingas, igapós, lagos, paranás, igarapés e rios, por
n1atas fechadas, campinaranas, campinas, cacaias e campos-gerais,
bastando esta .referencia para se avaliar o meio onde ainda fornos encontrar remanescentes de grandes tribos indígenas, que
ali viveram, e descendentes de brasileiros e estrangeiros que as
de-sbravaram, participando de inúmeros episódios políticos e sociais do vulto, por exemplo, dá constru~ao da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré.
Mas vamos ocupar-nos, primeiramente, de relacionar aqui
os indivíduos representativos da flora e da fauna dessa área, limitando-se com o território Federal de Rondonia e o Estado
do Pará.

Evitando-se aque]a rhetorical exuberance a
O
que alude P. W. Richards, no seu estudo da
ecología da The Tropical Rain Forest
( 1952), e peculiar a ce.rtos autores que a descrevem ou a ela se
referem, diremos que a área cultutctl indígena do Rio M•adeira
está compreendida nos limites do que se entende por urna /foresta pluvial (rain forest), pois ali encontramos indivíduos ve..
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getais dos trópicos úmidos, "cuja opressora maioria é de plantas
lenhosas, tendo dimensoes de árvores. Nao somente as árvorcs
dominam a comunidade da floresta pluvial, mas muitas das suas
pla:ntas escandentes e algumas das suas epífitas sao lenhosas também. O sub-bosque consiste, abundantemente, de plantas lenhosas, de árvores produtoras de sementes e de rebentos, de arbustos e trepadeiras lenhosas. As únicas plantas herbáceas sao algumas epífitas e arbustos em propor~áo relativamente pequena.
Famílias de plantas que, em regióes temperadas, sao representadas exclusivame.nte por ervas de baixo desenvolvimento aqui assumem o tamanho e a contextura lenhosa de urna árvore."
E P. W. Richards cita Spruce na sua defini~ao da floresta
., amazónica, para a robustecer, sem dúvida, e homenagear o grande botanico ingles.
Referimo-nos atrás a missao oficial norte-americana que,
em 1924, soba cbefia do Dr. W. L. Schurz, esteve na Amazonia,
em viagem de estudos; dela fazia parte um grande botanico brasil~iro, J. G. Kuhlmann.
Visitando os campos de Humaitá, com outros membros da
citada missao, organizo~ ele o "quadro dos generos e espécief>
botanicas colhidas'' no primeiro desses campos.
Elionurus, Panicum cayennense, Aristida capillaris, Andropogon verginicus, Paspalum; COMPOSITAE: Vernonía; SAJ>INDACEAE: Mataybea; SIMARUBACEÁE: Simaba; MÉLASTOMACEAE: Miconia; GUTTIFERAE: Vismia; LEGUMINOSAE:
Dioclea; DELLINEACEAE": Curatella americana (lixeira); APOCYNACEAE: Hancornia speciosa (mangabeira); MALPIGHIACEAE:
Byrson'ima ( murucizeiro).
GRAMINEAE:

\

No relatório da Comissao brasileira, donde destacamos este
quadro, vem as afirmativas seguintes: "esta flora aproxima-se da
flora campestre do Rio Branco. A cria~ao de gado vacum poderia
ser ali tentada, especialmente a da ra~a zebu, resistente e boa,
como se pratica em Minas e em Sao Paulo."
Mas, na composi~ao daquela selva podemos apontar madeiras de constru~ao da importancia das seguintes: acapu, acaricuara, aritu. andirobeira, an·gico, angelim, aroeira, cedro, cumaru, marupá, envira preta; itaúba, ma~aranduba, marupá, macacuúba, pau-mulato ou pau-marfim, piranheira.
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As plantas gomíferas sao as seguintes: seringueiras, principalmente as Hevea, sorveira, ma~aranduba, tamanqueira, abiurana, muiratinga, jacareúba.
Ali também sao en.contradas ,plantas oleaginosas como a andiroba, cumaru, umiri, patauá, bacaba, copaíba, piquiá, caiatiá,
ucuúba, etc., e plantas resinosas como aroeira, lacre, pau-candeia, jutaí, breeiro.
Inúmeras plantas medicinais podem ser citadas na composi~ao da mata pluvial do rio Madeira e dos seus afluentes: baunilha, cabacinha, cunambi, caroba, carrapato, cabe~a-de-negro, .
andi.roba, amapá, ~ambará, batatao, cacaueiro, guaxinguba, caferana, muirapuama, vinde-cá, jucá, paricá, mururé, jutaí, puxuri.
Pendentes das altas copas e galharias, enrolando-se nos
troncos e em bastes de delgados arbustos, sao encontradas lianas
escand~ntes ou cipós, geralmente aproveitados na constru~ao de
barracas, para ligar caibros, e na f abrica~ao de cestos e de cor·~
doalhas.
As palmeiras forn~cem material, tanto para a cobertura
como para o soalho dessas barracas, tendo também outras utilidades, para os indígenas, e para os caboclos e os neocivilizados.
Algumas, além de fornecer óleos, também fornecem massas
que sao transformadas eni vinhos, de alto valor nutritivo; é muito
raro, entreta:nto, que lhes consumara o palmito.
Para que se tenha, porém, urna visáo absoluta da unidade
biológica da mata a que nos estamos referindo, pois foi a que
encontramos no território atribuído aos Cauaiua-Parintintim e
seus vizinhos, for~oso é apontarem-se as espécies animais :nel'a
distribuídas.

O Madeira e seus afluentes (bem como os
lagos por eles formados ou que vazam em
suas calhas, principalmente por ocasiao das
grandes chuvas de inverno ou dos repiquetes cíclicos, um volume inconcebível d'águas, ricas em detritos minerais e.. vegetais)
sao profusos em animais aquáticos, em primeiro lugar os peixes, e, em segu:ndo, os quelonios ou ''bichos-de-casco'~ como vulgarmente sao chamados.

Fauna
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Os peixcs mais importante~ sao. o peixc-boi, o pirarucu,
a piraíba, o tucunaré, o tambaqu1, a pirap1tin~a, a pescad~, o surubim, o jaú, o jandiá, .<: ac~~á-a~u, a br~nqu1nha, a_ sard1nha~ o
2 cari o cascudo o cu1u-cu1u, o tamuata, o aruana, o matnnxao, 'o jacundá, ~ peixe-cachor~o,_ o ~afurá, a curimata, o j~ra
qui, o pacu, a piranha. Os quelonios sao: a tartaru&a verda~eir~,
o cabe~udo, o matá-matá, o pitiú, dos lagos e dos no_s; os ~epte1_s
sao: o jacaré-a~u, o jacaretinga, o jacruaru, o_camaleao. o 1ab~t1,
0 tracajá e o pitiú, que desovam em terra, sao bastante aprecia.
dos pelos moradores da regiao.
Alcan~amos ainda a época, já remota, em que pra!as e tabuleiros do rio Madeira fervilhavam, no veráo, com mtl~ares e
milhares de tartarugas e outros "bichos-de-casco" para ah des~
var toneladas de ovos, prontamente retirados das covas, aprove1tados na extra~ao do azeite ou na alimenta~ao d~ chamada ~~nte
do beiradiio. Em Humaitá, anualmente, a Prefe1tura ~u.n1c1I?~l
mantinha um "curral'' cheio de tartarugas, que eram abatidas d1ariamente sendo a sua carne vendida ao público aos quilos. Embarca~oe~, demandando Manaus ou B~lém, levavam atracados
ao costado, batelóes com a carga e·spec1al de centenas de t~a
rugas. E latas vazias das que conduziam querosene, eram che1as
de tartaruouinhas que constituíam urna délicatesse, ou da carne
dos grand~s exe~plares de tartarugas, assada na p~ó~ria. banha,
denominada mixira, muito procurada naquelas cap1ta1s.
Entre os qudrúpedes silvestres, que podem ser encontrados
nas matas de terra firme, várzeas e restingas, nas campinas e campos naturais, citaremos os ·segu_intes: anta, vea.do, ~a!titu, t~
manduá-bandeira qucixada., cap1vara, paca, cuha; vanas espc,
cies de. macacos 'também sao encontradas nas copas das arvorcs
da mata e nas ilhas-de-mc.to dos campos e campinas.
As aves também sao ali abundantíssimas, destacando-se,
dentre elas o gaviáo-real, o caripirá, o acaua, o carará, o pega-macaco o urubu-rei a arara, os papagaios, os periquitos, o mara.
cana,' a saracura,' a gar~a, o jaburu, o mutum, o Ja.cu,
o arapapá, o jacamim, o pato, o tucano, a gaivota, etc.
A intensifica~áo do comércio de péle·~ ~ilvestres ~ei:n concorrido para a ca~a desordenada e despobc1ada ?~ vanas . das
mais preciosas espécies de ~nimais silvestr~s .e aquaticos aqu1 referidos ligeiramente. Os felinos, procurad1ss1mos, dado o elevado custo alcan~ado por seus couros ou peles, estáo correndo
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os mesmos riscos de .extin<;ao que pesa sobre os porcos-do-mato,
veados, ariranhas, lontras e os próprios jacarés.
A explora~ao dos seringais nativos e castanhais atraiu para
o vale do rio Madeira rnilhares de nordestinos e de estrangeiros:
que tiveram de recorrer a sua fauna para, consumindo-lhe as espécies, na dieta precária e'm que o charque e as conservas apareciam a pre~o elevadíssimo, contornar a carencia de proteínas e
sais minerais.
E sobre eles pouco se exerceu, entáo e, posteriormente, a
a~ao das leis de cac;a e pesca, que o Governo Federal fixara em
códigos e portarías, pois eram destorcidas, senáo desmoralizadas,
pelas p.rópria·s autoridades incumbidas de sua aplica<;áo.

Cll.ma

É quente e úmido, com duas estac;óes, a das

chuvas e a da seca, estando sujeita toda a
área, aqui descrita, ao fenómeno anual (no
mes de junho) da chamada f riagem, com urna ba~a de temp~
ratura identica, na mesma época, a que se registra em R10
Branco, Estado do Acre.
Nas águas dos rios que ~e Ian<;am no Madeira e nas dele
próprio, quando dos dias de friagem, morre também bastante peixe e, as suas margens, a populm;ao humana fica exposta a pneumonia e a outras afec<;oes do aparelho .respiratório.
Mas, é em Porto Velho, na bacia do rio Madeira, que vamos
encontrar aspectos c1imáticos característicos da referida área.
E, para o demonstrar, basta-nos recorrer · a conceitos exp.ressos
pela autoridade de Virgílio Correia Filho.
"Aí", escreveu ele, ''nessas florestas, de que se acompanham
os afluentes do Madeira, os elementos meteorológicos já se aproximam dos que distinguem a baixada amazónica. · Torna-se mais
pronunciada a uniformidade de tempe.r atura oscilando em torno
da média de 27º8, que se observa em Porto Velho, e da umidade
mantida pelas florestas imponentes, e que torna mais sensível o
calor ao homem. O pluviómetro acusa a altura anual de
2294 m/ m."
Nes·sa área cultural indígena, cujos aspectos históricos, geográficos e ecológicos acabamos de descrever,, resumidamente, os
535

desbravadores, conquistadores e missionários d_?. rio Madeir~ tiveram encontros, bem mais hostis do que pac1f1cos, com tnbos
indígenas, espalhadas pelas margens do ~rande caudal e dos
seus afluentes, ou, principalmente; no intenor de suas matas.
Nao eram elas tao numerosas como as da área cultural indígena do rio Negro, conforme. as relacion~u, em ob~a. ~ece:ite, o
Salesiano P . Alcionilio Bruzz1 Alves da Sdva (A Civzliz<l{ao Indígena do U aupés, Sao Paulo, 1962); através, porém, de dive:sos autores que a percorreram, desde o século X:Vll, · conseguimos relacionar as de maior importancia. Devemos, contudo, a
Curt Nimuendaju, notícias mais amplas acerca do~ Torá, Urupá,
Jaru, Mura, Mura.-Piraá, Matanauí, Tupi (do no Machado),
Ntogapid, conforme se le em As Tribos do Alto Madei:a, separata do Journa1l de la Société des Américanistes de Pans, N. S.,
t. XVII, 1925, págs. 137-172, 1925.
Curt Nimuendaju organizou urna bibliografía, de grande utilidade, para suas pesquisas, e para de outras que surgiriam depois, abrangendo um período que vai de 1716 a 1924, quando ele
publicou, no citado jornal científico (in N. S., t. ~V~, ~924,
págs. 201-278), em língua portuguesa, Os_lndfos Pranntintun do
Rio MG'.deira. (Lam 3. Fig. 1 II), (Lam. 5. F1gs. 1 e 2 11)
Naquele trabalho, de 1925, nao encontramos, porém, dados
sobre os Araras ou Iúma, tribo que deu nome a urna das grandes ilhas do rio Madeira (a dita dos Araras) e 1úma, nome de
um estirao da margem esquerda do Madeira, no município de
Humaitá. Para o missionário K. G. Grubb os Iúmia ou Arara
(Caribe) estavam localizados, em pequeno número, "in unidentified localities, between the Purus and Madeira. The Arara
who, as enemies of the P~.rintintim, dwell between the Manicoré
anC.: Marmelos, may perhaps be iden!ified with this. tribe. They
are distinct from the Arara of the R1ver Preto, a nght affluent
of the Madeira, above the Machado, who belongs to. the xapakura family, and of whom a few individua1s remain." 1
..
em localidades nao identificadas, entre o Purus e o Madeira.
Os Arara que, -como inimigos dos Parintintim, habitam entre o Manicoré
e o Marmelos, talvez podem ser identificados com e~ta. tribo. Eles ~a.o
diferentes dos Arara do Rio Preto, um afluente da d1re1ta do Made1ra,
acima do Machado, que pertencem a família Xapacura, e da qual
poucos indivíduos restam."
1

". . .
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Mas Curt Nimuendaju se estende sobre os Torá, querendonos parecer que ele desconhe.cia a obra do missionário onde essa
referencia aparece, mas nao a presen~a, outrora, dos Arara no río
Madeira.
A respeito dos Tórá ele nos conta que, descendo esse rio,
foram atacar, ero 1716, as aldeias do Canuma e Abacaxis, e,
''saindo no Amazonas, caíram eles sobre as canoas que do Pani
dirigiam ao Solimoes, em procura de cacau, saqueando-as e.
matando os tripulantes." Seguen1-se referencias a represálias, urna
dirigida por Joao de ·Barros Guerra, depois de cuja morte foi iniciada urna outra expedi<;ao, chefiad~ pelo capitao Diogo Pinto da
Gaia e o sargento-mor Francisco Femandes, que os obrigaram a
selar paz, sendo uns quantos aldeado~ em Abacaxis e outros levados para Porto de Moz, no rio Xingu.
O Padre Joao Daniel, autor do Tesouro D escoberto do Rio
das Amazonas, neles registrou "uro distintivo nacional que conssiStia numa linha preta, da .orelha ao canto da boca."

.se

No come90 do século XIX, o Co:nego André Fernandes os
conheceu no rio Maici. Nessa notícia dos Torá, Curt Nimuendaju já se refere aos Parintintim, cujas hostilidades interromperain
urna comunica~ao que havia, por terra, entre o rio Preto, afluente ocidental do Paricá, e o rio Machado. Os Torá, a partir de
1864, sao encontrados com alguns Mura na Missao de Sao Francisco, para cuja funda9ao teriam cnncorrido. Ali foram eles perseguidos pelos Parintintim. Depois vamos dar com os Torá, segundo o estudo de Curt Nimuendaju, no alto Marmelos, onde
informa haver encontrado, ainda em 1923, doze índios Torá,
de puro sangue.
..
As outras tribos, referidas e descritas por Curt Nimuendaju
sao as seguintes: Urupá ou Urupazes, do Madeira, segundo o Padre Joao Daniel, Jaru, que tinham fama "de hostis e antropófagos", tendo por "sede o oeste do rio M achado, entre os seus
afluentes Jaru e Anari", Mura, ''que mais extenso território
ocupou, espalhando-se das fronteiras do Peru até o Trombetas."
E o etnólogo teuto-brasileiro continua:
''A ganancia dos civilizados transfonnou-as de pacíficos pescadores num terrível flagelo que, durante cem anos pesou sobre
grande parte do Estado do Amazonas, e com especialidade, "Sobre
a regiáo do Madeira." A expedi~ao chefiada pelo sargento--mor
•
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J oao de Sousa teve com os Mura ''encontros renhidos, de cara a
cara, nos quais os índios foram repelidos com grande morticínio."
A expansao desse povo aguerrido.' habilíssi~o- nas emboscadas mesmo assim atacado por sucess1vas exped1~oes, em 177 4117 s, quando da viagem do Ouvidor Sampaio, alca.n~ou o seu
auge.
Em 1784 os Mura fizeram as pazes com os civilizados. Entao o nosso informante escreve: "é característico para a situa~a~ dos civilizados que a cren~a atribua este sucess? nao as ex:
pedi~6es militares e sim ás fervorosas preces do b1spo D. Frc1
Caetano Brandao. Talvez esta paz fosse motivada antes pela expansao dos Mundurucu que invadiram naquela época a zona do
Madeira, desce.ndo pelo Canoma e fazendo entre os Mura horrorosa carnificina."
Minuciosas sao as demais informa~oes que de·ssa tribo nos
dá o autor citado, ·delas se concluindo que as "guerras de emboscada" ou as "guerrilhas", como tais cria~oes da estratégia sao
modernamente chamadas, foram estimuladas mais pela hostilidade dos conquistadores, que, se nao podiam, aqui, dirigir urna
frente expansionista, recor.rendo
pastoreio, a funda<;ao de currais, ali estabelec!am os chamados pesqueiros reais, restringindo
pela ganancia as áreas de abastecimento dos índios Mura, pescadores admiráveis, cujo trabalho, por exemplo, dur~nte ,long~s
anos, foi utilizado por Lourenc;o Melo, nos lagos Aiapua e P1ráiuara, na margem esquerda do Purus.

ªº
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E essa foi, também a opiniao de Alfredo Metraux.
O labéu que sobre os Mura lanc;ou Henry Bates, em sua
obra The Naturalist on' the River Amazonas, possivelmente calharia mais a fcic;ao, sobre os componentes das expedi<;ocs relatadas 'por Curt Nimuendaju, porque a História nestes viu tambérn
pregui9osos, ladroes, perjuros e cruéis. Pescadores, os Mu~a ben1
podiam ser um ramo da nobre nac;áo Tupi, levada a reag1r contra os civilizados, pri.ncipalmente fa ce aos seus proc.essos de co··
loniza~ao escravocrata. Sao mai·s coerentes, mais aceitáveis, sent
dúvida, estes conceitos do próprio Bates, que transcrevemos na
íntegra: "they are merely an offshoot from t~em, a numb~r of
segregates bordes becoming degraded by a res1dence most ltkely
of very man y centuries in Y gapó lands, confined to a fish diet,
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and obliged to wander contstantly in search of food.'' 2 (O grifo
é nosso e vale pela aprova~ao do conceito.)
Além das pressoes deformadoras do nobre caráter desses
descendentes dos Tupi, da sua natural rea~ao contra os invasores das áreas lacustres onde exerciam a busca diária do seu
rico alimento, sofreram eles tremendas deforma~ües psicológicas,
em conseqüencia do uso de estupefacientes, como a coca, associada ao paricá, ou mastigando-lhe o pó associado a urna pasta
de polvilho de mandioca.
O paricá era usado isoladamente ou a dois, em inala~óes
ritualísticas, .como o verificamos principalmente nos Autazes, admirável zona pastoril, s·i tuada entre o Solimoes e o Amazonas,
em redor e mesmo nas terras em que o S. P. 1. localizou o Posto ·
Indígena Barbosa Rodrigues, com índios Vamiri e Atroari.
E que eles eram habilíssimos pescadores nós bem o reconhecemos, tantas vezes, utilizando-os em pescarías, no Lago
Aiuapuá e no Lago Pirá.-iuara, de pirarucus e peixes-boi, nas
águas do rio Negro e nas do rio Urubu, igualmente.
Curt Nimuendaju, entre aquelas tribos, ainda incluiu os
Mura-Piraa, com vizinhos como os Mundurucu e os Parintintim,
os Matanauí, os Tupi do alto Machado, remanescentes da tribo
Cauaiua do alto Tapajós, destro~ada pelos Mundurucu, e os
Ntogapid ou lntogapid da regiao do Madeirinha.
Essas tribos foram destr~adas pelos conquistadores do
vale do Madeira e pelas enfermidades, tanto como pelos seringueiros que ali se dedicaram a explora~ao da borracha.
E é em Os Indios Parintintim do Río Madeira, que Curt Nimuendaju nos f ala da tribo dos Parintintim, como os Mundurucu
os apelidavam, sendo que a essa designa~ao se antecedía a de
Kawahiwa ou Cahunhiba ou Cauahib, "nome que designa urna
qualidade de pequenas vespas sociais, de cor avermelhada e muito irritáveis que também, entre os moradores do baixo Amazonas, é conhecida por cauaiua."
Referindo-se a mobilidade e agressividade dos Parintintim,
Curt Nimuendaju escreveu: ''as correrías dos Parintintim se es"Sao simplesmente um ramo deles (dos tupi), um número de hordas
segregadas, que se degradaram, mais provavelmente, dada a sua moradia, há muitos séculos, em terras de igapó, confinados a urna dieta
de peixe, e obrigados a errar constantemente em busca de alimento."
2
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tendiam sobre urna área cie 22 000 quilómetros quadrados, as·
sim delimitada: ao norte e ao oeste - pelo Madeira ; ao sul
- pelo rio Machado, de sua foz as fronteiras de Mato Grosso,
aproximadamente; e ao leste - pelo rio Marmelos, com o seu
brac;o oriental, o rio Branco. Mostravam-se raras vezes nas margens do rio M armelos e também do Madeira, excec;ao feíta da
costa entre a boca do Machado e o Seringa! Paraíso, e das vizinhanc;as de Miriti e Tapuru. Para o Norte também já nao passam mais, há longos a.nos, além de 6° 40' de Lat. S."
Curt Nimuendaju esboc;a urna simples descric;ao da área de
cor.rerias dos Parintintim, mas, entretanto, ela é bastante exata
. (pois .a percorremos em várias viagens, logo depo~s da chamada pacificac;ao d esses indígenas), dizendo do seu clima que é ''genuinamente tropical, com duas estac;oes, a das chuvas e a da
seca, bem pronunciadas.''
R eferindo-se .aos produtos naturais ali abundantes, ele conceitua: "sao estas .riquezas naturais (borracha, castanha e caucho) que incitam o civilizado a arriscar a sua vida na conquista das terras dos• Parintintim."
Copiosos dados históricos, em capítulo a parte, além das localizac;óes atribuídas ou apontadas por diversos viajantes e cronistas, nos mostram que, desde 1800, o nome Tupi de Cabaíba
''desapareceu para dar lugar a denominac;ao Mundurucu de Parintintim, porque nada mais sabemos da tribo como vizinha e
parente dos Apiacá, mas só a conhecemos dali em <liante como
inimiga dos Mundurucu."
Eles formavam urna tribo considerável, agricultora e guerreira, mas confundida com outras ou tendo diversos· apelidos,
tais as misteriosas tribos do alto· Sao Manuel, no rio Tapajós,
"tal a Taipó-chichi (Padre Mense), Raipé-chichi ou Aipó-slssi
( Coudreau, HC 92), a qual os .Mundurucu atribuem um desenvolvimento exagerado do penis, lenda esta que pode ter muito
bem como fundo de verdade o costume dos Cauaiua de cobrir
o membro com urna capa cilíndrica de folhas de arumá que as
vezes atinge o comprimento de 40 cm;" (Ver .no Glossário e Notas o verbete Caá) .
Tratava-se de um es-tojo peniano, como é de uso entre outras tribos indígenas, denominado simplesmente caá, confeccionado com as folhas de urna heliconia, destinado a proteger o
men:ibro viril contra picadas de insetos ou dentadas de piranhas,
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abundantes em certos rios e igarapés, que teriam de vadear nas
suas estropelias criminosas.
Curt Nimuendaju, chegando, através desses dados, a conch1'ao de que os PariÍltintim atravessaram tres fases, movimentadíssimas e sangrentas, de sua história, durante quase 80 anos,
aponta o ano de 1852, como o do início sistematizado de ataques
levados a efeito por esses índios .. "Desde entao, talvez, que nao
tivesse passado um só ano sem que os Parintintim fizessem ao
menos um assalto aos civilizados, com resultados mais ou menos
funestos para estes. Fixaram-se estes índios entre o Madeira e
seus afluentes Marmelos e Machado e tornaram-se o flagelo da
populac;ao civilizada. Nao se pode · mais averiguar a quem coube
a culpa pelas primeiras ·hostilidades_: ternos de considerar 9-ue ·
os Cauaiua, desde o seu primeiro aparecimento, eram lima tn.bo
aguerrida e que .na zona do Madeira eles penetraram cpmo invasores, ~stabelec;endo-se a custa dos Torá e, provável~ente,
dos Mura. Narra, porém, :u.ma tradic;áo de-stes mesmos Tora que
no princípio os Parintintim absolutamente nao se mostr.avam tao
hostis e que a guerra implacável foi p.rovocada pelos excessos ?os
civilizados. Quem conhece os processos comuns da Conquista
do sertáo jamais porá em dúvida a veracidade desta tradic;ao.
Urna guerrilha cruel e trai~oeira c.omec;o~ a se ar:ra~ta~ durante·
longos decenios. Nas suas correrías anua1s os Panntintim derramavam o terror, a morte, o saque e o incendio .no meio dos civilizados, e das represálias que estes costumavam tomar, nenhuma melhora resultou, pois nelas os civilizad,o~, as mais das vezes, se comportaram pior que os ~e~s .adversarios ,s~lvagens: Bradou-se por medidas enérgicas; e~1g1u-se o extem:i1n10 da. tnbo, e
os moradores do sertao contnbuuam para este ftm fazendo fogo
sobre qualquer Parintintim, onde ele se apre·sentasse. Ac;ular.am
contra eles seus inimigos velhos, os Mundurucu ( Coudreau. relata - HC 39-41 - urna tentativa des tas) mas com tudo .isto
a for~a guerreira desta valente tribo nao diminuiu sensivelmente."
Entáo, cogitou-se de pacificar .os Par~ntintim, co~o, p~la
catequese religiosa ou pela tutela oficial, hav1am. ~onsegu1do ~ szc)
com outras tribos da Amazonia e de outras reg1oes do Brasil. O
S. p. I . , fundado pelo Govemo Federal em 191 O, bem ~ei:ia
resolver esse problema e atrair os índios, pela paz, ao se10 da
nacionalidade . ..
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E, em 1913, o aludido Servi~o quis resolver o problemá
''mas (escreve Curt Nimuendaju, sarcasticamente) a execu~ao do
projeto nao pas·SOU além das cal~adas de Manaus."
E novos dados históricos sobre essa iniciativa de pacificar
urna tribo, cu jos indivíduos eram considerados "feras cruéis e
¡ndizimáveis", .nos sao fornecidos por Curt Nimuendaju. Aproveitamos, pois, os mais ilustrativos.
"Na mesma época, mais ou menos, come~ou Manuel de
Sousa Lóbo, proprietário dos seringais de Trés Casas, no río
Madeira, a estender as suas explora~óes para o sul e sudeste, chegando, desta forma, a bacia do rio Maici. Como urna guerra
aberta teria sido incompatível com a explora~ao industrial dos seringais, cauchais e castanhais desta zona, Manuel Lóbo compreendeu que estava no seu interesse próprio, fazer todo o .possível para nao assanhar os índios, por isso proibiu que seu pessoal atirasse contra eles, sem necessidade iminente, e deixou
por diversas vezes presentes nos ranchos abandonados que en~
controu. Apesar de tudo isto, já além de Maici-Mirim, sofreu
um ataque." O pessoal do Seringal Paraíso, acima de Humaitá, situado, porém, como o de Trés e .asas, na margem direita do rio
Madeira, na mesma ocasiáo esteve no Maici "descendo-o até a
sua foz, em maio de 1921." Na mesma época, também de passagem pelo Seringal Trés Casas, a convite de Sousa Lóbo, a quem
nos ligáramos por afinidades comuns e rela~oes intelectuais com
Péricles Morais e Aníbal Teófilo, que ali exercia atividades de
professor, passamos a interessar-uos pelo problema da pacifica~ªº dos Parintintim, podendo esclarecer, .por conseguinte, ter sido
urna compreensao, profundamente humana, de Sousa Lóbo <liante do drama dos Parintintim (e nao um ''interesse próprio", em
suas explora~oes de novas áreas de castanhais e seringais) que
o levara a adotar um comportamento diverso- dos demais seringalistas do rio Madeira e dos seus afluentes. Sousa Lóbo, filho
de pai portugues e mae de origem indígena, do Uruapiara, estava
preso aqueles indígenas por outros sentimentos e outras raz6es.
Afei9oado a ca~a e a pesca, costumava ele aventurar-se nao
somente através do território dos Parintintim~ mas, .m uito além,
pelo rio Aripuana acima, acompanhado dos seus amigos Boaventura da Silva Freire, natural de Valongo; distrito do Porto,
A.niceto Braga e Horácio Martins, ou pelo Ipixuna, - regioes
ricas em pescado e quelonios, animais sivestres e frutos.
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Também se aventurava sozinho, pousando em barracas de
Parintintim, que as abandonavam, em certas ocasioes, mal pressentiam tratar-se de Sousa Lobo. O fato é que, enquanto os Parintintim :nao cessavam de atacar o pessoal dos seringais, da
margem direita do rio Madeira, como Ca/ama e Paraíso, nunca
o fizeram ao pessoal de Trés Casas.
A tentativa de contato direto, isoladamente, do Capitao Portátil, para urna aproxima~ao dos aguerridos Parintintim, nao logrou exito, sendo urna aventura de um certo sabor tragicómico,
pois o Capitao ignorava a Ungua dos índios e os seus hábitos, recursos de defesa e métodos de ataques, tendo caído num fojo,
d~nde foi retirado para nunca mais voltar ao .território que dom1navam.
Em 1921, o Inspetor Bento Lemos confiou a Curt Nimuendaju, entao funcionário do S. P. I. , a pacifica~ao da tribo dos
Parintintim.
Foi, evidentemente urna ~escolha acertadíssima, mas os resultados, dependendo de recursos, atribuídoS quase sempre ao S.P .I.
sem nenhuma visáo de suas reais finalidades, teriam de ser medíocres e mesmo fatais ao plano organizado por Curt Nimuendaju e aos próprios índios.
E isso o reconheceria o incumbido da Pacifica9áo, que, pessoalmente, se confessava responsável pelas conseqüencias da sua
atua9ao incompleta ou mal assistida.
Sao dele estas palavras de desalento e decep9áo: "em 17 de
janeiro (de 1923) deixei .novamente o Posto (refere-se . ao que
instalara no Nove de Janeiro, para a sucessao de contatos e de
manobras descritas por ele próprio com vistas a Pacifica9ao),
ainda com grandes esperan9as para o futuro. Mas, enquanto eu
no sertáo ainda estava trabalha.ndo, em Manaus e no Rio de
J aneiro já estava decidida .a sua sorte. Sem recursos para concluir a obra da pacifica9ao, o Inspetor Bento Lemos pediu-me,
como meu último servi~o, que desse as disposi96es adequadas
para a retirada da guarni~ao do posto, e com isto me vi dispensado." (Eram companheiros de Curt Nimuendaju ali José
García de Freitas Amaro.) (Lam. 11. Fig. 1 11)
Os índios Parintintim, encaminhados posteriormente a Tres .
Casas por García e com os recursos que Manuel Lobo lhe concedeu generosamente, foram situando-se voluntariamente e com
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truturando um novo organismo histórico, os países ou na~óes
contemporaneas do nosso país.
ldentico fenómeno, contudo, nao seria possível verificar-se
com urna tribo indígena, tal a dos Parintintim, numericamente
jnexpressiva, representando menos que ma.terial etinográfico e sim
"urna espécie de matéria inorganica que dá passagem aos organismos históricos, aos tipos histórico-culturais", a¡nda segundo
conceitua Danilewsky.
Mas nao podemos imputar o papel destrutivo da tribo dos
Parintintim aos pioneiros do extrativismo da borracha no vale
do rio Madeira e, tampouco, depois da soi-disant Pacifica~áo,
as enfermidades resultantes do contato dos individuos que a constituíam com os .neocivilizados empenh~dos em explorar as riquezas naturais do seu território.
Tratava-se, evidentemente, de um povo tangido (segundo a
tradi~ao por nós divulgada em Baíra e Suas Experiencias ( 1940)
do litoral atlantico; das m·argens do "grande lago", isto é, do
mar, para a brenha amazónica, numa fuga a sanha dos conquistadores lusos, dos franceses e holande·ses que teimavam em fixarse na orla litoranea e mesmo além dela, e_, procedentes do Sul,
através do Sao Francisco e do Araguaia-Tocantins, dos Bandeirantes Paulistas, também .naquele rumo.
A nosso ver os Parintintim, já entáo, nao eram mais que
remanescentes da agonizante civilizagao Tupi-Guaraní, arrancados do tronco de origem e dispersos pela Amazonia como os Tupi.nambá.
Ficasse o seu território na vizinhan~a do tra~ado da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em constru~ao - para facilitar
o transporte dos produtos do Oriente boliviano, cujo ponto de
partida previsto seria Porto Velho, atual sede do Território Federal de Rondonia - a iniciativa de descarregar sobre os Parintintim o golpe de misericórdia talvez lhe coubesse preferentemente.
Desse golpe, porém, se incumbiría o próprio Servi~o de Protegao aos Indios, sem condi~óes técnico-científicas e sem recursos or~amentários para objetivar uma incorpora~ao rigorosa
dos remanescentes daquela tribo a vida nacional. Hoje, largados
a própria sorte, entre o Bamburral e o Maici, o Ipixuna e o·
U ruapiara, em terras de Tres Casas ou do Paraíso, pouco menos

a anuencia de Sousa Lobo nas terras do seu Seringa! de Tres
Casas.
·
E, durante esse movimento, o "catarro'' que tanto temiam,
a pneumonia e o paludismo foram fazendo baixas entre aquela
gente cujos hábitos e resistencia física natural, dadós os seus caracteres somáticos, exaltados por Curt Nimuendaju, sofreram
um impacto que nao se previra e todos os traumas conseqüentes.
Fracassou, assim, aquele propósito oficial de incorporar os
Parintintim a sociedade nacional, nao obstante a a~ao, técnica e
científica, de Curt Nimuendaju, e a generosa e sentimental coopera~ao de Manuel de Sousa Lobo, a quem Rondon dirigiria
um telegrama entusiástico, reconhecendo-lhe os sentimentos que
os haviam irma.nado na defesa do maior ideal de sua vida: a P.rote~ao do lndio brasileiro. (Pág. 11. Figs. 2 e 3 11)
•

No exame de todos os dados recoSitua~ao
lhidos por Curt Nimuendaju e na
aprecia~ao de sua iniciativa, para
. atender a dire~ao do s .p. 1. e a
sua vocagao de etnólogo, vimos
que, contrariand~ as esperan~as
Cauaiua~·
, otimistas dele mais do que dos seus
chefes, pesou sobre os desgragados
Parintintim a ·mesma fatalidade já
abatida, noutras áreas, sobre outros povos ind:genas: no Brasil
litoraneo, :no Peru, Boiívia, Chile, Equador, Venezuela e Colombia, na América do Norte, no México, nas Antilhas.
Atente-se, entretanto, para urna realidade histórica: dos escombros das civiliza~oes peruana e mexicana, por exemplo dada a cstrutura social e económica, de verdadeiras civiliZ{lfoes
positivas que lhes reconheceu Nicolau Danilewsky, na sua conhecida classifica~ao morfológico-dinam_ica - se levantaram numerosos sobreviventes de tribos indígenas que as constituíam.
E estes, en tao, un indo-se ( através dos conhecidos processos etnobiológicos que caracterizar~m o expansionismo europeu
nas Américas) aos executores das missoes destrutivas daquelas civiliza~oes, vindos da Península Ibérica, pouco a pouco foram es-

Atual
dos Índios

...

Parintintim

'
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de duas centenas de indivíduos restam daquela famosa tribo de
guerrilheiros indígenas. (Lam. 10. Figs. 1 e 411)
Trabalham em r~as próprias ou dos seringalistas, que os
admitem em suas terras, cortam seringa, apanham castanha, prestam servi~os domésticos, servem de comboieiros, de remadores
e tripulantes de motores.
A gente velha, (homens e mullieres) pouco depois da "pacifica~ao" foi morrendo, e pequeno número de crian~as, de ambos os sexos, chegou a adolescencia.
Unióes entre alguns Parintintim com mulheres neocivilizadas ou de filhas dos mesmos com homens nordestinos ou com caboclos, se verificaram naturalmente, apresentando-se os filhos
com caracteres mareantes mais dos indígenas do que dos nordestinos. (Lam. 10. Fig. 3 11)
Cun Nimuendaju, tendo apreciado a í.ndole guerreira dos
Parintintim, também 1hes apreciara a somatología, dizendo-os
de estatura pequená e esbelta. ''Os Parintintim me pareceram fisicamente bern proporcionados." (Larn. 8. Fig. 2; Pág. 10.
Fig. 2 11)
"Ao todo a maioria <lestes restos é regularmente bonita com
os seus tra~os relativamente firmes e a expressao agradável e inteligente. Havia fisionomías atrevidas, mas nao ferozes e brutais.
Nunca vi um Parintintim, francamente, feio, e, em rela~ao ao
seu físico, estes índios pertencem aos mais simpáticos que
. conhe~o." (Lam. 7. Fig. 2; Pág. 7. Fig. 3 11)
Espalhados em terras vizinhas do ·seu antigo território ou
em parte dele, no Uruapiara, Indianópolis, Bamburral, Lago do
Antonio, rio lpixuna, Seringais Tres Casas, Pá:-Jua, Paraíso, na
boca do Maici e a poucas horas desta, na margem esquerda desse
rio, os remanescentes daquele·s terríveis guerrilheiros nao somam na atualidade duas centenas, repetimos.
Embora nao os tendo submetido a testes, como o de Rochach, por exemplo (o que fizemos, entretanto, sem resultado
concreto, entre os índios do Uaupés e rio Negro), podemos afir1nar que, a parte os Macuxi, do Território Federal de Roraima,
nao conhecemos povo indígena mais inteligente e de rnais ri~a
imagina~ao.
\

Foi dentre alguns desses Parintintim, do Bambur.ral, principalmente, e de Tres Casas, a margem do igarapé do mesmo
nome, que recolhemos as lendas, mitos e tradi~óes que se seguem.
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As lendas sao cosmológicas e cosmogenicas, etiológicas e
zoológicas, na sua maioria.
E todo o conjunto confirma os dons de imagin~ao criadora
que um Bergson e um Sartre, já citados anteriormente, por nós,
apontam na mentalidade dos mais primitivos povos, mas nao
seria de estranhar que um expert-mental, com a penetra~ao de
um Ernest Dupré, a cata de fatos ilustrativos dos excessos dessa
imagina~ao, fosse entre eles encontrar, sorridentes mitómanos
mais do que vítimas de achaques psicopatológicos . . . como nas
sociedades dos grupos humanos ditos civilizados.
Sensuais, libidinosos, románticos, irónicos, sarcastas, deles
tinha de provir a mitología, a literatura oral que aqui, como
noutras partes desta obra, entendemo~ apresentar.
Os mitos, as lendas, as estórias, as tradi~6es dos Parintintim nos foram veiculadas pelos seguintes narradores: CUAA,
lNHAMBUTE, IGUÁ, PAQUIRI, APAIUBE, IEÍ, PARIRIMA.

•

Em 1940, quando da ~primeira edi~ao de algumas experiencias de BAÍRA, assim lhes gizávamos as figuras:
"cuA.A, jovem e inteligente, expressando-se regularmente em
portugues, expunha as atitudes de BAÍRA e episódios da a~ao de.
outros personagens com desembarai;o e clareza. E, vez por outra,
comentava essas atitudes e esses .episódios, explicando o sentido
de certos símbolos e de certos costumes Cauaiua-Parintinthn, .fixando mais fundamente na minha aten~ao os tra~os precisos desta imagem ou as sombras evanescentes daquela outra. E, ao
calor de sua admira<;ao pelo Herói, as suas narrativas dir-se-iam
vividas por ele próprio ou traíam irreprirnível anseio de vive-las."
E de Inhambute dizíamos: ''l:nhambute parecia-nos um narrador sem imagina~ao ... "
E do sexagenário lguá dizíamos também: "quanto ao risonho velho lguá, denunciava-nos ele o guerreiro, o devorador de
distancias, o ca~ador e o pescador ardiloso, o dan~arino acrobata, o dominador de todos os feiti~os das cunhas e de todas as
for~as da Natureza.'' (Lam. 9. Fig. 1 11)
Alguns desses narradores já nao existem mais.
Os sobreviventes, embora a concep~ao oficial do S. P . l. os
considere incorporados a sociedade nacional, cortam seringa, apa-
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nham castanhas, abatem árvores, para o comércio de madeiras,
sacrificam os animais silvestres para os industriais, acompanhando, no seu destino de dece~oes e de e·speran~as, o próprio destino da Amazünia.

Estórias
Lendas,
e Tradi~o~s dos Índios
Cauaiua-Parintintim
do Vale do Rio Madeira,
Estado do Amazonas

Mitos,

.'

\.

\
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•

·.

•

•

Experiencias e estórias de Baíra (De 1 a XI)

•

•
\

O Grande Burláo

Estórias de Baíra e de Sua Gente (De 1 a XVI)
Estória dos Velhos
Estória do Jabuti: 'da Arara e do Maracaná
Estória da Velha que Apanhava Castanhas
Estória da On~a, da Coro ja e do Tamanduá
Estória do V elho e do Bacurau
Mito de Como N asceu a N oite
Mito de <Z:omo Nasceram os Carapanás, Moscas, Mosquitos,
Mutucas, Cabas, Piuns e Pulgas
Estórias de Tandav ...u - O Grande Malvado (De l a X)
Estória de Diud...Juet e Guaí (/, JI)
Estória de Diud...Juet e Guai (I, 11)
Estória de Itiavaé e o Acaua
Estória de Apaiáguá,..u
Estória de Bocarév...u,
Estória dos Curiosos
Estória de Direbo...u
Estória de Andiraí
Estória de Anhanga
Mito da Origem dos Botos
Mito dos Pescadores de Piraíbas
Mito da Onfa e do Trováo
Mito de Pereté
Duas Tradifóes
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EXPERlBNCIAS E ESTóRIAS
DE BA1RA -

O GRANDE BURLAO

•

BAIRA
E A CRIA(;AO DAS MULHERES
(Contada por Apaiube)

B

\

pescar e matou muito pe-ixe.
Matou, porém, mais jandiás que aracus, tucunarés, jacundás, pacus.
E pensou:
- Que vou fazer com tantos jandiás?
Naquele tempo nao havia mulheres. Só havia homens.
Baíra chamou os conipanheiros e f alou:
- Vou fazer mulher para voces todos. Vamos dormir;
primeiro.
Dormiram. Dormiram muito.
AÍRA FOI
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Baíra acordou de madrugada. E, para acordar os companheiros, soltou um vento.
E estes, acordando, também soltaram ventos.
Baíra pegou urna por~ao de jandiás. Soprou sobre eles.
E os peixes viraram mulheres, gordas e bonitas como os
jandíás.
Baíra deu a cada companheiro urna mulher. Eles porén1
nao acredítaram logo que fossem mulheres.
'
'
/ Mas, a noí.te, foram deitar~se com elas. E viram que o aramba delas era diferente do arambá dos jandiás ferneas.
Baíra nao se deitou com nenhuma mulher.

•

A Cunha torrou o milho e o mastigou. Deitou-o, depois,
numa caba~a corn água e mel. E deixou que a bebida fermentasse muitos dias num canto.
Baíra nao podía mais suportar a sede. E disse a Cunha que
quería provar a bebida que ela fizera. A Cunhá lhe deu um
pouco, numa cuia.
Baíra bebeu, pediu mais a mulher e disse:
- Desta bebida eu gosto.
E pediu-lhe que enchesse a cuia, de nbvo.
A bebida era. ''cauim"
Cauim é a bebida de Cauaiua ..
Quem a inventou foi a mulher de Baíra.

.

. A PRJMEIRA
FILHA

A CONQUISTA
DA MULHER

(Contada por Cuaií)
(Contada por Cuaií)

B AÍRA NAO tinha mulher.

Vivia só. Um dia foi pescar, levando arco, flechas e o "ahangáb" do jandiá.
Urn jandiá veio espiar o "ahangáb". Baíra o flechou, tirou
a flecha e o pós de lado.

\

Já ia flechar outro peixe quando ouviu urna voz que o chamava. Voltou-se: era urna bonita Cu.nha, de cabelos claros, compridos.
Baíra lhe disse:
- Eré dió! (Vern comigo!)
A Cunha foi .com ele.
Em casa Baíra lhe disse que estava com sede. A Cunha foi
buscar água ~ deu a Baíra. Baíra disse que nao gostava d'água~
que lhe arran1asse outra bebida.
A Cunha, entao, lhe pediu milho e mel. Baíra lhe deu milho
e mel.
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B A.ÍRA tinha rnulhe.r rna.s nao tinha filhos.

Um dia, depois de tirar um peda~o de casca de pau e talhar
nela o ''ahangáb" da jatuarana, do tucunaré e do jaraqui, disse
a mulher que ia pescar.
E foi.
Chegando a beira do rio cortou urna vara, espetou-a no
"ahangáb" do tucunaré: o tucunaré nao veio. Espetou-a no
''ahangáb" do jaraqui: o jaraqui nao veio.
Baíra, entao, fez ba_rulho n'água corn a gaponga. O aracu
veio.
Baíra o flechou, jogando-o para trás, por cima dos
ombros.
Nisso ouviu urna voz. que o chamava:
- Edirobá-ape! (Volte-se!)
Baíra voltou-se e viu o aracu morto.
Continuou a gapongar. ·veio o acará-a~u. Baíra o flechou,
jogando-o para trás, por cima dos ombros. ,
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Nisso ouviu urna voz que o chamava:
- Edirobá-ape!
Baíra voltou-se e viu o aracu morto.
Dizendo a si mesmo "agora podem .chamar que eu nao
olho mais", Baíra continuou a gapongar.
Veio o jandiá, Baíra o flechou e jogou para trás, por cima
dos ombros.
O jandiá chamou Baíra:
- Edirobá-a.pe!
Baíra .nao quis olhar. A voz o chamou de novo:
- Edirobá-ape!
Baíra nao olhou. Entao duas maos lhe seguraram a cabe~a
e o for~aram a voltá-la para trás. Baíra, assim, teve de voltar
a cabe~a. E viu urna Cunha-taim bonita, muito risonha, de cabelos claros e compridos, como os de sua mulher, e que lhe
dizia:
- Edirobá-Qpe!
Baíra apanhou do chao os peixes mortos, enfiou todo:;
eles numa envira e disse a menina:
- Vamos, minha filha ...
Baíra tinha mulher, mas nao tinha filhos. Desde aquele
dia a Cunha-taim ficou sendo filha deles.
¡.¡

VARIANTE DA 111 EXPERI:E:NCIA

UM

COMPANHEIRO

de Baíra queria sempre imitar-lhe as

proezas.
U m dia viu Baíra flechar um jandiá na mesma praia onde
ambos estavam pescando
O companheiro querendo fazer o mesmo, sem que Baíra o
flechou uro
visse foi flechar peixe. Pos um "pirá-ahangáb"
jandiá. Puxou-o para terra.
Mas nao sabendo retirá-lo da flecha, espetou a mao.
E o peixe fugiu. Foi embora.
O companheiro de Baíra voltou para casa. E disse a Baíra
que nao quería mais imitá-lo.
Baíra, entao, soprou a mao espetada. E disse ao companheiro:

e

\

-- Vais ficar bom, porém nunca mais procures fazer o
que eu fa~o.

COMO OBTINHA
FLECHAS

(Contada por Cuaa)

U

Baíra teceu quatro esteiras e dessas esteiras fez
a pele do peixe-ca.chorro, ajuntanido-lhe, depois, a cabe~a, as
nadadeiras do lombo, do p~tto e da cauda.
E meteu-se dentro dessa pele.
Em seguida, saltando n'água, foi até ao porto de urna outra
maloca de Cauaiua. Quando ali chegou já ia amanhecendo.
Ent~o, as mulheres que tinham vindo lavar a boca e car-·
regar água, viram o peixe-cachorro, e, aos gritos, chamaram
pelos homens. Os homens vieram correndo, com seus arcos e
suas flechas. E todos procuraram matar o peixe-cachorro, que
era Baíra, e nem o f eriram.
Assim que des nao tinham mais flechas e nao sabiam aonde
ir buscar outras, Baíra mergulhou e voltou para o porto da
sua maloca.
Em terra, saindo da pele do peixe, Baíra tirou as flecha~ e
as pos ao sol para secar.
M DIA

V ARJ..\NTE DA IV EXPERI1?.NCIA

(Contada por léí)

B AÍRA

tinha flechas. Arranjou, por isso, casca de
pau, teceu esteiras e preparou um ''ahangáb'' de cobra-grande.
NAO
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Meteu-se nessa pele e foi por dentro d;água até o porto da maloca de outra tribo. As mulheres, que estavam no porto, viram
cobra-grande e gritaram pelos homens. Estes vieram.
Trouxeram. muitas flechas. E flecharam a cobra-grande.
Quando aquela pele estava toda coberta de flechas e os homens
nao tinham senao arcos, Baíra mergulhou de novo e voltou para
casa. Saiu de dentro da pele da cobra-grande e tirou todas as flechas, pondo-as a secar, ao sol.
Um companheiro dele viu as flechas secando e perguntou
onde as havia encontrado.
Baíra nao lhe quis dizer como as conseguira. O companheiro insistiu. Baíra disse que era perigoso.
O companheiro prometeu que nao <liria nada a ninguém.
Baíra disse que fizesse urna pele de cobra-grande com casca de
pau e esteiras e fosse até ao porto da .maloca da outra tribu.
O companheiro fez. Meteu-se naquela pele e foi. As mulheres vendo aquela cobra, gritaram pelos homens. E stes correram trazendo arcos e flechas. Eram muitos. Flecharam a cobra dizendo: "Aquela escapou, mas esta nao."
Urna flecha acertou na cabec;a do companheiro· de Baír:t,
matando-o.
Entao os flechadores puxaram a cobra, abriram-lhe o hucho e acharam nele o companheiro de Baíra. Cortaram-lhe todo
o corpo em pedac;os e arranjaram o fogo no moquém para os
assar.
Baíra, vendo que o companheiro nao voltava, foi, por terra, até a maloca da outra tribo.
Pediu que o deixassem aproximar-se. Deixaram. Baíra
perguntou-Ihes:
- Que é que voces estao moqueando? Responderam:
"Cobra-grande. Outro dia veio o peixe-cachorro. Flechamos, flechamos, porém ele fugiu. Agora vamos moquear a carne dela."
Baíra pediu-lhes os miolos, o fígado, o corac;ao e uns pedacinhos dos ossos da cabec;a. '.Eles Ihe deram o que pedira.
Baíra fez um ''uru-i", pos tudo nele e voltou para casa. Ali
soprou sobre o corac;ao, os miolos, o fígado e os ossinhos d1
cabec;a do companheiro.
Aquéles pedac;os de carne e os ossinhos comec;aram a gemer: ui! ui! ui! E, em seguida, da cintura para cima, com~u
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a aparecer o companheirÓ de Baíra. Mas, nem queria andar,
nem falar.
Baíra aborreceu-se e jogou fora os pedac;os de c~e e os
ossinhos do companheiro, que se transformaram em passaros,
mutuos, jacamins, cutias e veados.

A CA(,A
COM VISGO

BAÍRA,

querendo pegar todos os pássaros e aves, disse
a mulher que ia fazer urna expenen~1a.
.
O Ieite da árvore anani ,cjevena ser bom para v1sgo.
. Baíra foi procurar essa árvore no mato. ~chou a que 9uefia. Golpeou-Ihe os galhos. O leite da anan1 era bom v1sgo.
Todos os galhos ficaram cheios dele.
No outro dia Baíra foi ver a árvore anani. Estava coberta
de aves e pássaros. Baíra tirou-lhes as penas . para fazer gomo
de flecha, acanitar e outros enfeites que Cauruua usa nas festas
e nas guerras.
É assim que Cauaiua arranja ~en~~·
.,, . ,,
Baíra foi quem fez essa pnmeira experiencia .
•

• A.

•

O CA(,ADOR
DE ON(,AS
(Contada por Cuaa)

B AÍRA 01ssE a mulher:

- Vou fazer outra experieµcia.
Preparou urna escada de muitos degraus, para tirar "tucuma-u".
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E amarrou, também, na ponta de uma vara, um cambito.
Depois, do primeiro degrau da escada, come~ou a tirar
"tucuma".
Quando a fruta caiu no chao virou on~a.
Baíra flechou a bicha. E passou para o terceiro degrau.
Dali tirou novo "tucuma". Aconteceu a mesma coi-sa.
A cada on~a morta Baíra passava para outro degrau.
E os degraus eram muitos. E foram muitas as on~as que
Baíra matou.
Quando acabou de matar todas as on~as, tirou-lhes os dentes e os Ievou para casa, faz.endo com eles colares e brinquedos
para crian~as.
A proeza foi conhecida por toda a tribo.

Os ossos gemiam no chao mas nao se reuniram para formar
o esqueleto, nem a pele e a carne que os cobriam.
Baíra, entao, zangando-se, jogou os ossos para os lados.
E eles transformaram-se em bichos:

veados, quatipurus,
queixadas, porcos-espinho, macacos, lagartos e inhambus.

O ROUBO
DO FOGO
(Contada pcr ln'hambute)

•

VARIANTE DA VI EXPERii;:NCIA
(Contada por Cuaii)

E NTAO, um outro pajé, pretendendo fazer a mesma coisa,

\

armou urna escada só com tres degraus. E subindo ao primeiro,
tratou de tirar "tucumas".
Caiu um "tucumá" ao chao e virou on~a. O pajé matou-a.
Logo passou .para o segundo degrau. Tirou outro "tucumá".
Caindo ao chao, esse ta.mbém virou on~a. O pajé matou-a.
Mas, ao passar para o terceiro degrau, tentando tirar outro
"tucuma", caiu da escada, justamente quando nova fruta ali
no chao, virava on~a.
'
A on~a o comeu.
•
Tres dias Baíra esperou a volta do pajé, e, como este nao
aparecesse, foi procurá-Io no mato.
Achou o arco e as flechas, ao pé da escada de tres degraus.
E, junto as armas de ca~a do pajé, também os ossos do
mesmo.
Baíra pegou tudo aquilo, soprou em cima dos ossos para
fazer voltar a vida o pajé.
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•

ANTIGAMENTE

Cauaiua secava a comida no sol. Nao

havia fogo.
O chefe dos Cauaiua, Baíra, foi ao mato, fazer urna ex.
"
.
penenc1a.
Cobriu-se de cupim e deitou-se, fingindo que estava morto.
Veio a Mosca Varejeira, viu aquele morto e f oi avisar o
Urubu. O Urubu era o dono do fogo, e o trazia semp.re consigo, debaixo das asas, dizem.
O Urubu desceu do céu, entao, acompanhado de outros
urubus, da mulher e dos filhos.
O Urubu era gente: tinha maos. Preparou o moquém e
pos debaixo dele o fogo, mandando que os filhos vigiassem. Os
filhos viram que o morto estava bulindo. Disseram ao Urubu .
O Urubu nao acreditou nos filhos. Disse-lhes s.omente que fossem matando as varejeiras com as flechinhas que haviam trazido.
Quando o fogo, debaixo do moquém, estava bem aceso,
Baíra se levantou, de repente, e o roubou, fugindo.
Urubu saiu a persegui-lo com a sua gente.
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Baíra escondeu-se no oco de um pau( O Urubu e sua gente
entraram no oco do pau, atrás de Baíra.

. Desde aquele día os, Cauaiua tiveram fogo e puderam assar

peixes e ca~as no moquem.
E o Cururu virou pajé.

Baíra saiu do outro lado, e atravessou um tabocal cerrado.
O Urubu nao o pode acompanhar.
Baíra chegou

a margem do

rio, largo, largo.

A gente dele, os Cauaiua, estava na margem de lá. E era
muita gente, muita.

BAlRA,
A JURUTI
E O PO~O COM PEIXES

Baíra pensou como lhe levaria o fogo roubado ao Urubu.
Chamou a Cobra-Surradeira. Pós-lhe o fogo nas costas e
mandou levá-lo para a sua gente. Como a Surradeira corre
muito, logo saiu a toda. No meio do rio, porém, a cobra morreu queimada.

1

Baíra, com um cambito, .puxou o f ogo para si. E o pós
noutras cobras. ·
•

As cobras iam até o me10 do rio, mas nao resistiam ao
calor do fogo: morriam.
Baíra, entao, pegou o Camarao e pós-lhe o fogo nas costas. O Camaráo foi até o meio do rio, mas nao resistiu ao calor
do fogo, morrendo queimado, todo vermelho.
Baíra puxou o fogo para si, de novo.
Pegou o Caranguejo e pós-lhe o fogo nas costas. O Caranguejo foi até o meio do rio, mas morreu como o Camarao,
ficando vermelho.
Baíra puxou o fogo e ~ pos nas costas da Saracura. A Saracura, que anda muito, foi até o meio do rio, mas morreu
queimada.
Entáo, Baíra pegou o Cururu. O sapo foi, aos pulos, até
perto dos Cauaiua, a espera noutra margem do rio. Como ji
ia meio morto, de cansa~o, os Cauaiua o puxaram para terra,
com um cambito. E levaram o fogo para a maloca.

\

.

Baíra, do outro lado, pensou como deveria atravessat
o rio. Mas Baíra era um grande pajé. Fez o rio estreitar-se.
Deu um pulo por sobre as águas e foi a procura de sua gente.
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(Contada por Apaiube)

~

a Juruti para pescar.
Foram. Andaram, andaram, e, já de noite, acharam lim
po~o com peixes.
Mas havia muita água naquele ~o. E a escuridao enchia
também todo o po~o. E os peixes, por isso, eram mais ariscos.
A Juruti, entao, pensando que nao pegaría nenhum peixe,
perguntou a Baíra:
- E agora? Tem tanta água! Está tao escuro! Como pegaremos os peixes deste p~o?
Baíra que estava cansado e com muito sono, respondeu-lhe:
. ,
- Vamos dormir, primeiro. Ninguém pisca. Se n1:11guen1
piscar, quando acordarmos, o po~o estará seco.
Puseram-se a dormir ali mesmo, perto do p~o.
Dormiram, dormiram, dormiram, dormiram.
E, como nenhum dos dois piscasse, quando acordaram, .a
água havia desaparecido e os peixes saltavam, de um lado para
o outro, sobre a lama.
BAÍRA c0Nv1oou

..
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ESTóRIAS DE BAIRA
E DE SUA GENTE

ORIGEM DO SOL·
E DA LUA

quem criou o Sol e a Lua.
O Sol é homem. A Lua é mulher.
Baíra fez o membro do Sol da raíz da paxi~ba.
E fez da raíz do apuizeiro urna veia que pos no sexo da
Lua. Dessa veia saía sangue.
E levou os dois para o céu.
O Sol, porque é hornero, sai. de· dia:
A Lua, porque é mulher, sa1 de no1te.
Os homens, na terra, sao como o Sol.
As mulheres sao como a Lua.

Baíra jogou urnas pedras n'água de um ~o.
E mandou que os índios se banhassem naquela água.
Uns pularam n'água, boiaram e saíram dela largando a
pele. Por isso ficaran:i brancos. Sao os civilizados.
.
Outros nao quiseram que Baíra os amansasse. Sao os
índios.
, entregou a estes arcos e flechas, "bo ahaps
, " e cacet es,
Ba1ra
facas de taquaras e estrepes, dizendo:
.
- Voces nao querem ser mansos. Bem. Podem i( embora pelos matos.
Os Cauaiua partiram, tristes, . tristes, tristes.
Os que tinham mudado a pele, os mansos ou civilizados, .
receberam de Baíra espi;ngarda, machado, ter~ado, roupas.
E saíram alegres pelo mundo.

BAÍRA FOI

O DESTINO DOS INDIOS
E O DOS BRANCOS

BAÍRA QUIS amansar os Cauaiua.
\

Foi a urna grande maloca e p:rguntou:
- Onde está o chefe de voces?
- Sou eu, respondeu uro ,.dos índios.
- Eu quero amansar voces.
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.·O MACHADO
DE BAlRA

BAÍRA FOI tirar mel de pau, levando seu machado e dois
jamarus.
Encontrou urna árvore onde viu abelhas zunindo e encostou-lhe no tronco um mutá que por ali estava atirado.
Subiu os degraus e foi logo dando machadadas ne, tronco da
árvore .
. Mas, distraindo-se, em vez de cortar o pau, cortou a
própria barriga.
E nao sentiu dor nenhuma. Por isso continuou a dar machadadas na árvore.
Quando beija-flores, abelhas e moscas come~aram a voar
em redor da sua barriga, Baíra viu que dali jorrava mel, cheiroso e amarelinho.
Provou daquele mel . e achou bom.
Desceu do mutá e encheu os jamarus com aquele mel.,
cheiroso e amarelinho.
Depois soprou sobre o golpe que fizera na própria barriga. E o golpe sarou logo.
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BA1RA
E OS VEADOS

BAÍRA

dois Veados diante de urna fogueira.
Era de noite e ele quería aquecer-se, porque fazia uma
grande friagem.
Baíra estava muito longe de casa.
Escondido atrás de um pau, Baíra ouviu um Veado dizer
ao outro:
- Deixa que me deite aí perto de ti, nesse lugar.
- Nao, disse o outro. Este é o lugar da minha cabe~a.
- Entao, deixa que me deite ali.
- Nao, ali é o lugar da minha mao.
- Deixa que. eu deite naquele lugar ...
- Nao, aquele lugar é dos meus pés.
, O Veado, que estava pedindo ao outro um lugar junto da
fogueira, soprou: Fu! Fu! Fu! Ful
E correu, fugindo com o fogo.
Baíra achou gra<;a, mas saiu correndo atrás d o Veado.
A friagem ia aumentando.
E Baíra queria fogo para se aqliecer.
E Baíra correu, correu atrás do Veado e nao o pegou.
Foi chamar os companheiros para que o ajudassem a pegar
o Veado.
Correram, correram, correram.
E nao pegaram o Veado.
Até hoje os veados continuam a correr e a soprar o fogo
para que nao se apague-: Fu! Fu! Fu! Fu!
ENCONTROU

BA1RA
E O BESOURO-SERRADOR

\

B AÍRA quis

matar o Besouro-Serrador.
E, um dia, pergu:ntou-Jhe:
Queres fazer minha ro<;a?
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- Fa<;o ...
- Entao, faz.
O Be·souro-Serrador fez a r~a em poucos dias.
Baíra ia apreciando o trabalho do Besouro.
Mas, querendo matá-lo, ia sempre dizendo:
- Serra o pau!
- Qual?
- Aquele. Mas, antes dele cair trepa lá em cima. Nac
deixa que ele caia em cima da minha casa. Anda! Sobe! .
O Besouro subía ao pau que ia cair. E, quando o pau caía,
antes de estender-se com ele no chao, o Besouro saltava de
galho em galho e gritava:
~ $ ~!
~
~ ~ f:!
Baíra ficava espantado.
- Ele nao morreu? Ah, saltou do pau!
E pedia de novo, mostrando um pau mais alto e de tronco
mais grosso.
- Anda! Sobe naquéte pau, antes dele cair.
O Besouro subia.
O pau caía.
O Besouro gritava de novo:
- f: '.f: f:! i;:, ~ ~! i;:, f: f:!
E saltava dos galhos do pau, bem em frente de Baíra.
Baíra dizia de novo:
- Anda! Sobe!
O Besouro-Se.rrador subía. E sempre saltava dos paus sem
se machucar.
Assim, em pouco tempo, fez urna grande r~a.
E nunca Baíra pode matar o Besouro-Serrador.

n n1

BAIRA
E O PESCADOR DE

P~O

U M ÍNDio estava pegando peixe num po<;o. E

Baíra,.que.
passava por ali, vendo-o, ocultou-se no oco de um pau· p~a
ca~oar dele e dizer-lhe, rindo:
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- Decuá pocu! Decuá pocu! (Tua hunda é grande! Tua
hunda é grande!)
·
o pescador, pensa:n do que era urna cutia que estava ca<;oando dele, .c orreu atrás. E matou-a.
Continuou, depois, a pescar.
Baíra ca<;oou, de novo:
- Decuá pocu! Decuá pocu!
o pescador, pensando que era o porquinho, saiu a persegu¡:·lo, matando-o.
Voltou em seguida a pescar.
Baíra .continuou a ca<;oar dele: Decuá pocu! Decuá pocu.
O pescador, nao o vendo no oco do pau, pensou que era
.
a anta. E matou-a também.
Já voltava para o p~o, quando Baíra, mais uma vez, ca
~oou dele: Decuá pocu! Decuá pacu!
O pescador, desesperado, come<;ou a chorar.
Baíra saiu do oco do pau e voltou para casa, onde ficou
· imaginando como poderia engarrar o .pescador novamente.
Dias depois apareceu o pescador.
Baíra perguntou-lhe o que quería. O pescador disse que
vinha cortar o cabelo.
Baíra disse que, antigamente, era outra a moda de cortar
o cabelo.
E explicou: cortava-se o couro da cabe<;a e, em seguida,
puxava-se o cabelo e o couro até descobrir a caveira.
O pescador nao quis acreditar.
Baíra perguntou, entao, a mulher: '~Nao era assim?" A mnlher confirmou.
O pe·scado.r disse:
- Tu estás me enganando!
- Nao. É verdade, respondeu Baíra. Foi assim que fizeram comigo e o meu cabelo nunca mais cresceu.
Entao o pescador deixou que o outro lhe cortasse o cabelo.
Baíra partiu-lhe o couro da cabe<;a e arrega<;ou, puxando-o,
com todo o cabelo, por cima dos ombros. Depois, para sarar
mais depressa, disse-lhe:
- Vou pó.r um pouco de cinza ·salgada na ferida. É muito
bom.
Fez. O pes·c ador pós-se a gritar e a dizer para Baíra;
- Tu me enganaste! Tu me enganaste!
4

\
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-

Nao, dizia Baíra. Foi ass1m que fizeram comigo urna

vez.

O pescador foi~se embora.
Baíra ficou rindo.
Vendo o pescador_, dias depois, que a ferida nao sarava,
disse:
.
- Eu vou matar quem me cortou o cabelo desta maneira. ·
Saiu e foi a casa de Baíra.
Lá pe.rguntou a máe de Baíra:
- Onde está teu filho?
- Nao está aquí. Foi aparihar inajá, .respondeu a velha.
- Como é o nome dele?
A velha mentiu :
•.
-

Tiandav-u.

O pescador disse : .
- Vou matar teu ·filho e depois voltarei para te matar.

Baíra tinha levado ·a mulher. Deixou-a sentada perto das
raízes da palmcira e foi por, primeiro, no caminho, a formiga
taoca, depois a tocandira, e, finalmente, a caba, bem perto da
mulher. Depois, subiu na palmeira inajá e escondeu-se entre as .
suas palmas.
Veio o pescador. Viu a mulher de Baíra. la perguntar por
ele, mas, nessa ocasiáo, a formiga o mordcu.
Esqueceu-se, entáo, do nome que a velha lhe ensinara . .
- Ora, esqueci o nome dele! Vou saber com a velha!
Foi. Perguntou a mae de Baíra:
- Como é o nome do teu filho?
A velha disse que era T andav-u.
O pescador saiu, dizendo-lhe:
- Vou matar o teu filho e volto para te matar.
Foi. Chegou metade do caminho, que levava até
palmeira inajá, mas a tocandira o mordeu. Havendo esquecido o
nome, com a dor que sentiu, voltou casa da velha.
- Esqueci o nome do teu filho. Cómo é mesmo?
- O nome do meu filho é Tanáa:v-u.
- Bem, disse o pescador. Vou matá-lo e depois volto
para te matar.

a

a

a
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Foi. Encontrou a mulher de Baíra e esta lhe disse que o
marido estava lá em cima, trepado, entre as palmas de inajá.
O pescador gritou:
- ~h! Tdtrdav-u! Eu vim te matar e depois vou matar a
tua mulher.
Baíra disse que nao fizesse isso, que ele estava comendo
inajá, que inajá era urna fruta gostosa.
O pescador respondeu:
- Nao! Eu quero te matar!
Entao, Baíra disse:
- Espera que eu vou te jogar a coisa com que deves me
matar. Mas <leves experimentar se podes coro ela. Vou atirar
primeiro um cacho pequeno de inajá.
Assim fez. O outro aparou o cacho.
- Agora, disse Baíra, agüenta outro.
O flechador de peixe do p~o abriu os bra~os e ficou
esperando.
Baíra jogou um cacho dos grandes. O cacho caiu sobre o
pescador e, como pesava muito, o enterrou pelo chao adentro.
Baíra desceu e perguntou a mulher:
- Onde está o homem que queria me matar?
- Está ali, com a cabe~a esborrachada e enterrado no
chao.
Baíra foi embora com a mulher e os cachos de inajá,
rindo ...

Baíra, entao, disse a um Ariramba:
- Vai pescar para nós . .
- E tu dás a tua filha para me ajudar?
- Dou ...
E o Ariramba e a filha de Baíra foram pescar.
A filha de Baíra, nao vendo o Ariramba com arco e fle·
chas, perguntou:
- Tu nao tiras casca de pau para fazer pirá-ahangáb?
- Deixa, que eu sei como pescar!
- E eu?
- Tu ficas aí mesmo sentada num pau.
O Ariramba voou para um galho a beira d'água. E sujou.
·F oram aparecendo logo n'água muitas jatuaranas para comer a bosta dele.
E .o Ariramba ia pescando as jatuaranas.
·E Ievou muitas para Bc;tí,!a e sua gente.
Depois foi banhar-se e fornicar com a filha de Baíra.

A FILHA DE BA1RA
E O ARIRAMBA INVEJOSO

U

A FlLHA DE BAlRA
E A ARIRAMBA

BAÍRA TINHA urna filha. E todo mundo fomicava com ela.
\

No mato. Na rede. Na água. A noite. Durante o dia.
Houve um tempo em que os Cauaiua estavam pas'sando
fome.
Nao matavam peixe, veado, anta, porco, inhambu.
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do Ariramba soube da. pescaría e,
com inveja do outro que fo-rnicara com a filha de Baíra, disse:
- Amanha eu vou fazer urna pes.caria ma:ior que essa
do meu companheiro. ·
E foi pedir a Baíra a sua filha, para o ajudar na pescaria.
E o Ariramba invejoso foi com ela.
A mb~a perguntou-lhe:
- Tu nao tiras casca de pau para fazer pirá~rrhangáb?
- Nao é preciso. Eu sei como pescar . .
Voou para o galho de urna árvore de beira do rio. E es·
premeu-se, espremeu-se, espremeu-se para sujar n'água. Mas,
como nao esta.va com vontade de sujar, fez tanto· esforc;o que
as tripas lhe saíram pelo anus.
M oOMPANHEIRO
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A FILHA DE BA1RA
E nao pode pegar nenhuma jatuarana.
- Vamos. Nao posso pescar.
- Vamos, disse a filha de Baíra, rindo-se.
E voltaram .para a maloca.
Baíra perguntou ao Ariramba invejoso:
- Onde estao os peixes que voces pescaram?
E a mo<;a respondeu, rindo:
- Ele nao póde sujar. Olhe as tripas dele.
Baíra soprou sobre as tripas do invejoso e elas voltaram
para a barriga de onde haviam saído.
E esse Ariramba nao se deitou com a mo<;a, que era filha
de Baíra.

E O VAGA-LUME INVEJOSO
(Variante)

U M PRIMO do Vaga-Jume, com inveja, disse que iria ca<;ar
no outro dia.

·

E foi pedir a filha de Baíra para o ajudar.
Baíra deu.
E os dois foram para o mato.

O Vaga-lume. subiu aos poleiros das aves .
. E matou patos, mutuos, jacamins.
Anoiteceu e ele ainda 'estava cac;ando.
A FILHA DE BAlRA
E O V AGA-LUME

Mas o Vaga-lume invejoso nao pOde arranjar urna luazinha
para a sua hunda, para clarear o caminho.
~
Espremeu-se, espremeu-se, mas só saía bosta.

-

Ah, voce nao sabe

nada~

disse a

m·o~a.

E os dois ficaram perdidos no mato.

Ü

foi pedir a Baíra que lhe emprestasse a
filha para cac;ar mutum, uru-mutum, jacutinga, jacamim, pato,
marreca.
Baíra deu.
O Y aga-lume foi com a mo<;a e cac;ou muitos bichos.
Anoiteceu e de ainda estava cac;ando.
Pos a moc;a na frente carregando as cac;as.
E acendeu a luazinha que tem na hunda.
O caminho ficou claro.
Assim chegaram a ·casa de Baíra que lhes disse:
- Pate acuá!
O Vaga-lume responden:
- Eí!
Baíra mandou dividir a ca<; a com os companheiros:
E o Vaga-lume, depois de comer, se deitou com a filha
de Baíra.
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VAGA-LUME

Baíra esperou, esperou.
E nem o Vaga-lume e nem a mo<;a chegaram.
Entao Baíra gritou, da beira do mato, chamando-os.
O Vaga-lume, de longe, pediu:
-

Traz a luz!

Baíra levou a luz. E ajudou a trazer a cac;a.
Mandou a mulher dividir com os companheiros.
Comeram, comeram, comeram.
Depois foram banhar-se no rio, contentes.
Mas o Vaga-lume invejoso nao se deitou com a filha de ·
Baíra.
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E todo mundo riu. E a namorada de Baíra e ele mesmo
riram. Todo mundo riu.
Entao, pulando e voando, de um lado para outro, aquela
gente comec;ou a virar cutia, inhambu, corcovado, paca, tangaripará-grande, cojµbim, marreca. E muitas foram as mulheres que viraram pássaros.
E Baíra mesmo vfrou cutia, corcovado e inhambu . .E a mulher e a namorada dele. Mas só Baíra ficou sendo sempre Baíra.

BAlRA
E SUA NAMORADA

BAÍRA

\

sempre que ia matar mutum, mas ia ver
outra mulher com quem se deitava.
~ssa mulher era namorada de Baíra.
Baíra levantava-se de madrugada. Levava arco e flecha.>.
Fez urna vez. Fez outra. E muitas outras, até que um dia
a mulher de Baíra, que já andava desconfiada, lhe perguntou:
- Por que tu nunca matas um mutum?
- Voa! É ladino! É brabo!
- Hum. . . Eu sei o que tu vais fazer de madrugada.
Disse-lhe isso porque vira um sinal de beliscáo no brac;o
de Baíra.
·
A namorada de Baíra lhe havia pedido que nao contasse
nada a ·sua mulher, mas esta todo dia lhe estava dizendo:
- Eu sei o que tu estás f azendo. Eu sei que tu andas
mesmo atrás de mutum. :h melhor tu trazeres logo a tua namorada para nossa casa.
Entao Baíra foi buscar a namorada com quem se deitava
de madrugada.
.
A namorada nao quis ir. Baíra disse que a mulher dele
a mandara buscar.
Ouvindo isso de Baíra, ela consentiu, dizendo-lhe, porém:
- Eu vou, mas tu nao deves rir, quando eu lá estiver.
Ni:nguém deve rir.
Baíra prometen. E a levou para casa.
· Ali chegando mandou preparar urna festa.
Mandou ver cac;a e frutas, convidar muita gente, que deveria pilar milho para o cauim.
E, também, ajudou a pilar o milho, muito milho, com os
seus cinco companheiros.
E a mulher e a namorada dele também.
Os pilóes eram cinco.
Pilaram, pilaram, pilaram.
Urna das mulheres, porém, fazendo fore; a, soltou um
vento ...
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DIZIA

(Variante)

•

..

Marupaí um dia encoqtrou o pai da sua namorada e a gente
dela, que voltavam de um ~passeio.
O pai da moc;a era ·Baíra.
Marupaí lhe pediu que deix.asse levar a moc;a para sua
casa .
Baíra consentiu, mas exigiu que ninguém risse e nem 3e
espantasse, quando sua filha chegasse a casa de Marupaí.
Marupaí e a moc;a deixaram logo a casa do cerrado.
Baíra lhe disse que iría · atrás, com a sua mulher, os seus
filhos, os companheiros e o resto da sua gente.
Marupaí foi levando a moc;a para sua casa.
Baíra esperou que eles já estivessem um pouco longe, e
saiu atrás deles, devagar, pintando as folhas, as flores, as cascas das árvores, as pedras e as terras dos caminhos.
Baíra foi quem fez todos os bichos, todas as árvores e todos os rios, igarapés e lagos das ter.ras dos Cauaiua.
Marupaí chegou a maloca dele com a filha de Baíra e
toda gente viu que ele nao mentira.
A moc;a era muito formosa. Era a moc;a mais formosa que
já tinham visto.
E sabendo que ela era filha de Baíra trataram logo de preparar urna festa, com muita comida e muita bebida.
Enquanto a gente de Marupaí foi matar veado, anta, porco e pato, pescar tucunaré, jandiá, branquinha, a de Baíra · foi
tirar mel, apanhar pupunha, mamáo, abacaxi.
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\
Ficaram alguns para pilar milho, porque a melhor bebida
seria cauim.
Marupaí e a filha de Baíra foram ajudar a pilar milho.
Estavam todos trabalhando, quando a m~a bonita soltou
um vento.
Marupaí e sua gente riram, riram muito e se espantaram.
Porque Baíra, sua mulher e seus filhos come~aram a virar pássaros, aves e outros bichos que eles nunca tinham visto.
Entao Baíra se zangou e fez de Marupaí e da sua gente
os bichos mais feios das terras dos Cauaiua. ·

_ Foi passear com minha mae e meus irmaos. E tu
quem és?
_ Sou um ca~ador: Marupaí. Ouvi cantar um mutum e
,
.
vim atrás para o matar.
_ Tu nao podes matar o mutum. Ele e meu xenmbabo.
Marupaí voltou para sua maloca. Contou que ti:nha ido
atrás de um mutum . .Nao o matara porque a dona dele e~a urna
formosa mo9a, que estava sozinha numa casa escond1~a no
cerrado.
Desde aquele dia toda gente des~jo~ ver a d.ona do mutum,
porém os companheiros de Ma;upa1 nao acred1t~ram.
A verdade é que Marupa1, desde aquele d1a, se deitara
coro aquela mo~a.
I

MARUPAI
E A FILHA DE BA1RA

.

~

•

(Variante? Original?)

\

Marupaí f oi ca9ar, de madrugadinha.
Mal entrou no mato logo viu um mutum cantar.
Parecia que o poleiro dele estava perto.
Marupaí foi andando, anda:n do, andando, de um lado para
outro, no rumo do canto do mutum.
. Assim, chego~ ao lugar onde o mutum devia ter o seu poleiro. Mas a ave ah nao estava, porque, de novo, Marupaí ouviu
o canto mais distante.
Finalmente Marupaí foi dar com o mutum na cumeeira de
urna casa, no meio do cerrado.
Era um mutum de bico vermelho e crista bonita.
Quando Marupaí estava procurando jeito para o flechaz,
apareceu urna formosa mo9a em frente aquela casa.
Marupaí nao teve tempo de esconder-se e a mo~a o viu.
O ca9ador perguntou a mo~a de quem era aquela casa.
A m~a respondeu que era do pai dela,
- E onde está teu pai?
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A VINGAN<;A
DE BA1RA

(Contada por Paquiri)

UM
Diaí.

DIA

os filhos de Baíra brigaram com os filhos de

o

grande chefe ficou muito zangado. Depois can!ou, dizendo que ia levar toda a gente de Diaí para o ceu onde
morava.
Baíra foi subindo para o céu. E levava consigo a terra e
a gente de Diaí.
Conforme subia, os rios e os lagos transbordavam.
Mas ninguém queria ir atrás de Baíra e agarrava-se aos
troncos e .galhos das árvo.res, as palhas das casas.
(Por isso ficamos com os sinais dos cortes das folhas
das palmeiras nas maos.)
Diaí, mesmo, se jogou do céu, caiu sobre urna palmeira
e dali rolou para uro peda~o de chaof
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. Baíra., qu.~ndo ia subindo para o céu, jogou na água que
sub1a,. sub1.a, u~ pouco de pirao, que virou poraque, um pilao,
que ~uou 1acarc, u_~a p7nerra gra~de, que virou tartaruga, urna
penetra pequena, que virou traca1a, um abano, que virou raía.
Como só havia água e toda gente que nela caía morria
afogada, Baíra teve pena.
Fez aparecer, entao, de nóvo, a terra.
E os cornpanheiros dele, que iam pulando do céu, caíram
sobre a terra.
Por isso, nós, Cauaiua, existimos, explicou Paquiri.

BA1RA

E O FILHO PREGUI<;OSO

BAÍRA

um filho muito pregui9oso. J á era casado
e nao queria trabalhar. Nao fazia sequer flechas. Por isso, um
dia, f oi pedir algurnas ao pai.
Baíra negou-Jhe as flechas, dizendo-lhe que fosse faze-las.
O filho disse que nao ia. E exigiu que o pai lhe desse flechas.
Baíra nao dcu. O filho, zangado, deu-lhe urna surra com urn
rna90 de flechas, partindo-as, depois. Baí.ra apanhou e nao diss~
nada.

\

TINHA

Sern o filho ver, emendou as flechas (todas as flechas tem
u~ vinco que se parece corn urna emenda) e ernendou o arco.
Fo1 ao porto, atirou urna flecha n'água e a transforrnou cm
ca:noa.
Charnou a rnulher e foi embora com ela para muito longc .
várias luas de viagem.
Quando o filho pregui9oso procu.rou o pai nao o encontrou.
Vendo as crian9as chorando com fome, charnou a rnulhcr
e disse-lhe que esperasse ali, pois ia a procura dos pais.
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Mete u-se numa canoa e foi.
Remou rnuitas luas. E, por firn, urna manha, ouviu barulho
de água.
O barulho era de · cachoeira. O filho de Baíra remou na
dire9ao dela. E lá encontr:ou a casa dos pais, urna casa grand';!,
nova.
A rnae o recebeu muito bem. Fez que se sentasse numa
esteira. Foi buscar pupunhas, cará, mamao, beiju. O filho -corneu, comeu.
Os pais perguntaram-lhe pela família. Respondeu que a
deixara mas iria buscá-la. Voltaria no dia s.eguinte. E saiu.
Chegando em casa contou a mul~e.r e aos filhos o que vira.
O pai ti:nha urna casa grande, nova, e urna roc;a de milho, mandioca, pupunha, cará, banana. Que se preparassem logo para
o acompanhar. E, como era pajé, fez urna canoa para levar
toda a família.
.~
Rernou, rernou várias luas. Chegaram e foram logo saltando, mas, em vez de casa, encontraram urna tapera.
O pregui~oso ficou zangado, deixou sua gente ali e foi atrás
dos país.
·
Remou, remou. Ouviu o barulho das águas de urna cachoeira e viu urna roc;a grande na beira de um barranco. Saltou.
A rnae dele o recebeu bern. Fez .corn que se sentasse numa esteira e lhe deu cará, batata, milho, mel, banana, beijus. E perguntou-Jhe pela família. O filho disse-lhe que a deixara numa
tapera. Perguntou ao pai por que se mudara. O pai disse-lhe
que a terra nao prestava mais. Tinha muita formiga. O velho
estava mentindo.
O filho disse-lhe:
- Vou já buscar minha mulher e meus filhos.
- Nao! Vem amanha, disse Baíra ao filho.
O preguic;oso foi buscar a família . Chcgando em casa contou tudo a rnulher.
Pos a sua gente na canoa e rernou rnuitas luas, até ouvir o
barulho d as águas de numa cachoeira.
- Já está perto, disse, alegrando-se.
Mas, nem viu urna ro9a grande nq barranco, e nem viu
urn a casa nova. Encostou a canoa no porto e saltou com a mu·
!her e os filhos.
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COMO BA1RA
CASTIGOU SUA GENTE

O que encontrou foi outra tapera e outra capoeira. Deixou
a farnília naquela tapera e foi a procura dos seus pais.
Remou, remou muitas luas. Ouviu o barulho das águas
de urna cachoeira, viu urna ro~a grande no barranco. Encontrou
canoas num porto e deu corn urna casa nova. Ali moravam seus
pais.

1

!

A velha o recebeu com batatas, pupunhas, cará, bananas,
milho.
Baíra, enquanto via o filho comer, pe·n sou também que o
deveria enganar novamente.
A mae perguntou-lhe pela família. Ele a deixara na casa
velha. E o filho pregui~oso perguntou por que seus pais se
haviam mudado.
Baíra mentiti : passarinho, papagaio, periquito, macaco, veado, formiga, muita formiga, tinham dado na ro~a. Mudara-se
por isso.
-

Agora -

disse-lhe o filho -

vou buscar minha gente.

Foi. Contou tudo a mulher e, pondo-a, com as
na canoa, embarcou.

crian~as,

Remou, remou, muitas luas. E, por fim, só encontrou urna
tapera e urna cachoeira, iguais as outras.
Pos a família em terra e ficou pensando: porque eu dei
no meu pai ele está sempre zangado. Entao a zanga dele é tao
grande que nao me quer mais nem a minha gente?
Deixou a família ali, e como era pajé, mergulhou no rio
a procura dos pais, remexendo os peraus e as pedras, mesmo as
das cachoeiras.

'i

I'.

\

Nao encontrou nem o pai e nem a mae.
Voltou para casa muito triste, triste. E chorou e a família
dele também chorou, mas nunca mais viram Baíra e a mulher,
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BA1RA
E OS JABUTIS

~

'
1

Mas só encontrou peixes, cobras, areia e pedra e gente que
se afogara.
Subiu ao céu. E ali só encontrou, no meio das nuvens, o
Sol, a Lua, as estrelas.

todas as coisas que vemos no c~u - o
Sol, a Lua, as Estrelas, as Nuvens - e todas as co1sas que
devem existir por detrás das N~vens, ?a~ i::strelas, da Lua e do
Sol existiam na ter.ra dos Caua1ua-Panntmt11~1.
·
Baíra foi quem pos ali todas essas co1sas.
Um dia, porém, ele zangou-se. com a sua gente e levou todas as coisas boas para o céu.
Deixou para os Cauaiua-Parint.intim só a mata, com as
suas fcras, os scus espinhos, as suas formigas, as suas cabas,
os seus carapanas, os seus carrapatos, os seus piuns e a sua
escuridao.
ANTIGAMENTE,

i .,

Os

J ABUTIS

cstavam trepados num ingazei.ro, comendo

frutos.
·
.
J b ·
Baíra passou por debaixo da árvore e ped1u aos a uhs que
lhe dcssem alguns.
Os .T abutis só lhe jogaram as cascas.
Baíra zangou-se e jogou-lhes peda~os de pau e pedras.
Os J abutis iam caindo da árvore e quebrando as pernas,
os bra~os e o casco.
Baíra foi cmbora.
Os Jabutis juraram vingar-se.
Um disse:

-

•

Vamos virar besouro. Depois um de nós entrará pelo
anus de Bníra, quando ele estiver dormindo, atravessando-lhc
as tripas e cortando-Ihe o cora~áo. Os outros companheiros da·ráo de cacete em Baíra até matá-lo.
E ali n1esmo todos f oram virando besouro e saíram a procura de Baíra.
Encontraram Baíra, de bru~os, deitado sobre um pau caído.
Um besourinho veio e entrou pelo ánus de Baíra, atravessou-lhe as tripas e cortou-lhe o cora~áo.
Baíra acordou gritando e pulando.
Os J abutis acabaram de matá-lo.
. O besourinho saiu da barriga de Baíra, puxando-lhe as
tnpas e peda~os do cora~áo e do fígado.
E o ª?Iarraram com as próprias tripas. Depois o puseram
num moquero.
Baíra ia ser comido moqueado.
De repente ~pareceu a On9a Grande e perguntou aos Jabutis o que e.s tavam moqueando.
Eles responderam: "Anta gorda".
A On~a Grande desconfiou, mas fingiu que acreditara.
E f oi-se embora.
Já n·oite aita, porém, voltou.
.. 9s Jabutis estavam dormindo, em redor do moquém, ond~
o cadaver de Baíra estava sendo moqueado.
Mesmo assim nao viram a On~a Grande levar para o céu
o cadáver de Baíra.

ESTóRIA
DOS VELHOS

(Contada por Dié)

\

Dois velhos, que eram muito am_igos, combinaram ir tirar
ni.nho de gaviao.
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Foram.
Chegando ao mato, fizeram ~ma ~scad~ e a enco~~aram
ao tronco do tauarizeiro, onde hav1am visto n1nho de gav1ao.
Entao o velho Canaure-u subiu para tirar filho de gaviao.
O velho Ipanite-gue, vendo que o companheiro achara um
filho do gaviao, perguntou, aqui debaixo:
- Como é o filh.o do gaviao?
É pelado como o arambá de tua mulher.
Ipanite-gue ficou zangado com o velho Canaure-u e cortou
a escada. E logo voltou para casa.
Entao o velho Canaure-u ficou no topo do pau pensando
como consegui.ria descer. E cinco dias ficou no topo do pau~
pensando nisso e de que modo se vingaria do companheiro. Por- ·
que o velho passou mal, nao !inha ág~a, nao ti?ha frutas, e as
cabas e os carapanas o persegu1am de d1a e de no1te. Urna vez, ao
meio dia, o Gaviáo .cantou no galho de urna árvore, longe. Tinha
uin peda~o de pregui~a para o filho .
O v.elho, ouvindo o grito do Gaviao-Real, mudou-se para
um galho mais alto do tauarizeiro, e ficou ali escondido, com
medo. O Gaviao veio vindo, no rumo da árvore, trazendo urn
peda~o de pregui~a para o filho.
._
·
O filho do Gaviao estava comendo quando o Gav1ao-Rea1
se espantou ao ver o velho e · voou para o galho de urna árvor.e perto, para perguntar a este:
- Como f oi para ficares aí?
- Eu queria tirar o teu filho. O companheiro perguntou
como era o füho do Gaviao-Real e eu lhe respondi que era pelado como o arambá da mulher dele. Entao meu companheiro
tirou a escada, zangado.
O Gaviao-Real riu, riu, riu e depois perguntou ao velho
- Tens raiva mesmo do velho lpanite-gue?
- Ora se tenho, companheiro. Passei fome, sede, as cabas mL morderam e eu nao pude dormir por causa dos carapanas. D1evo ter raiva, nao acha?
O Gaviáo-Real voou para perto do velho e pediu-lhe qu~
se ap.roximasse.
Queria ouvir a história melhor.
O velho, com medo, disse que nao iria, porque o Gaviao
queria matá-lo.
O Gaviao garantiu que nao o mataria .
•

583

\

O velho resolveu ir ao encontro do Gaviao, que já voltara
para a vizinhan9a do ninho.
Foi.
Contou toda a história ao Gaviao. Este achou muita gra~a e riu, riu. E perguntou ao velho se quería vingar-se mesmo
do companheiro.
O veJho respondeu que se fosse por ele já se teria vingado.
O Gaviao-Real disse:
- En tao vais virar Gaviao ...
- Como?
- Eu sacudo minhas penas em cima de ti e tu viras
Gaviao.
Assim fez. O velho ficou coberto de penas de Gaviao.
O Gaviao-Real mandou que ele voasse de um galho para
outro. O velho nao quis, dizendo que nao conseguiria voar.
O Gaviao animou .o velho.
O velho voou do galho em que estava para outro.
O Gaviao-Real disse-lhe:
- Viste? J á podes voar! Ago.ra ve se quebras aquele galho grosso, ali.
O velho tentou quebrar o galho e o cons.eguiu. O Gaviao
disse-lhe:
. - Tu,, és forte. Agora ve se podes arrancar aquele tajá,
ah, que esta agarrado ao tronco daquela árvore. O velho, coro
dois pux6es, o arrancou.
O Gaviáo-Real disse-lhe:
- Agora já podes te vingar.
Passados tres dias o Gaviao-Real convidou o velho para
ir agarrar Ipanite-gue.
- Como? - perguntou o velho.
- Ora, assim. Nós voaremos bem alto. Vendo-nos no céu
e ouvindo os nossos gritos, toda gente virá para o terreiro. O
velho Ipa.nite-gue, que é curioso, também procurará ver-nos. En·
tao, desceremos a toda a pressa, pegaremos Ipanite-gue e o
carregaremos para cá. Como tu és Gaviao, depois de matá-lo,
nós o comeremos, eu e meus filhos, e tu nos ajudarás.
Aí, foram .. O velho Ipanite-gue, como o Gaviao dissera,
veio espiar do meio do terreiro. Estava preparando urna flecha,
mas vc10 ver o que e.ra que andava pelo céu, gritando. O veJho.
que já era G~viao, e o Gaviao-Real cafram de garra e bico enÍ

584

cima dele. Canaure-u o pegou pela cabe~a e o Gaviáo-Real pelas
pernas. E o foram levando pelo . .ar. "
·Os companheiros de Ipanite-gue, vendo que os Gav1oes o
Ievariam para o alto de alguma árvore, caír_am de flechas n~les.
mas as flechas só acert~vam no velho. Entao pegaram na hnha
da flecha, que ele levava consigo e cujas pontas puder~m a~·
can9ar, mas a Iinha f oi desenrola.ndo-se da flecha, depo1s esticando csticando até arrebentar.
No meio d~ terreiro ficou urna p~a de sangue com miolos e tripns do velho Ipanite-gue. Os Gavioes le~aram a cn1biara para o ninho. Espostejaram. D~pois conv1daram todos
os pássaros e todas as aves para o .ban9uete.
.
E os que iam chegando (os convidados) tiveram de ser
tatuados.
.
· A Arara-quiriri foi pintada co111 o sangue; do Mµtum
pintaram apenas o bico e as pon~a~ da~ penas da c~uda, passando-lhes os miolos do velho Ipan1te-gue; ao Tangara-u p1ntaram
o bico com sangue; ao Papagaio e ao Periquito pintaram as
penas com fel; a Gar~a as penas COf!1 os miolos; passaram sangue no pcito do Surucuá-u; o Jacu-pe-mun-u teve a pele do pesco90 pintada com sangue . . . e assim todas as av~s e todos o~
pássaros foram tatuados; e fica.ram uns com o b1co vermelho;
outros com as penas vermelhas, outros com as penas verdes, outros com ns penas brancas.
·
Porque todas essas cores havia no sangue, no fel e nos
miolos do velho que Canaure-u e o Gaviao-Real mataram.
·
Toda aquela gente, em seguida, comeu a carne do velho
Ipanite-gue.

ESTóRIA
DO JABUTI, DA ARARA E DO MARACANÁ

(Contada por Cuaii)
I' •

•

QuANDO o Jabuti chegou

a idade

de casar nao escolhel.I
mu1her entre sua gente: casou-se com a Arara-Obe.

585

\

Logo no primeiro dia do casamento, porém, brigaram.
O Jabuti tinha o apelido de Mlná e a Arara-Obc, indo oferecer-lhe minga u (que, em língua Cauaiua é mir.iá) cac;oando,
disse-lhe: - Coroné Miná. . . Miná. (Mais ou menos como se
dissesse: Mingau . . . toma minga u!)
E o J abuti, afastando a cuia, respondeu:
- Nao quero, nao!
En tao a Arara-O be convidou o J abuti para ir tirar um cacho de patauá.
·
Foram.
Já próximo da árvore, a Arara mandou o Jabuti subir.
E~bora tenha os brac;os e as pernas curtas e o peito liso,
? Jabuti rentou alcanc;ar o cacho. Subiu, subiu, mas, ao chegar
a metade do pau, escorregou e veio ao chao. Tentou outra
vez. Nao conseguí~. E a Arara-Obé esta va sempre a dizer-lhe:
A_nda. depressa! Tira o cacho! Meus país já vem por aí! E, se
nao tuares o cacho, eu vou com eles para nossa maloca.
~A verdade é que yinha com os pais da Arara-Obe o Maracana, namorado dela.)
o ! abuti tentou mais urna vez subir a palmeira e nao o
consegu1u.
Longe, os pais da Arara-Obe já haviam dado ó sinal E
.
·
o Maracana vinha com eles.
Ouvindo-lhes a algazarra, o J abuti, mais urna vez, tentou
alcarn;ar o cacho de patauá. Nao o conseguiu, porém. Seus brac;os e suas pernas eram curtas e o peito liso.
Entao a Arara-Obe levantou voo indo ao encentro do
namorado e dos pais.
'
.
O J abuti voltou para casa chorando, porque a rnulher ,,
abandonara.
.
Estava na rede, triste, triste, quando chegou a Paca.
O Jabuti. man~ou a Velha (mae dele) espiar. E a Velha,
tendo obedecido, d1sse-Ihe que nao quería ver ninguém.
A gente de fora (Paca), do m.eio do terreiro, perguntou;
O dono da casa está aí?
A Velha respondeu-lhe: Nao! Nao está!
Entao a Paca disse:
- Viemos danc;ar por aqui. . .
·
E, assim que chegaram as companheiras, comec;ou a Danc;a
das Pacas.
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Danc;aram, danc;aram. Depois foram embora.
Mal as Pacas saíram, veio o Tucano com a sua gente.
O Jabuti mandou a Velha saber quem era.
É a gente do Tucano, disse-lhe a velha ao voltar.
O Jabuti disse que nao queria ve.r ninguém.
O Tucano, já no meio do terreiro, foi perguntando:
- O dono da casa está aí?
A velha .respondeu: Nao! Nao está!
Entao o Tucanó disse:
- Viernes dan~ar por aqui ...
Danc;aram, da:n~aram. Depois foram embora.
Mal haviam partido, o Ja bu ti e a velha ouviram voz.es de
·
·
.
longe.
(E.ram os sogros, os cunhados e a mu1her do Ja bu ti. O
Maracana vinha atrás deles.)
·
O Jabuti mandou que a Velha fosse ver quem era. E a
Velha voltou para dizer:
É a gente do Il}Í!itizal. ..
(Araras, papagaios, periquitos e maracanás vivem no miritizal. )
O J abuti ficou alegre com a notícia. Pulou da rede e mandou a velha dizer que podiam aproximar-se. Tratou de preparar-se para os receber.
Pintou-se; botou a acanÚád; atou o niúhambe; apertou o
ahé-pópe-có-ié; amarrou o aguá-he nas pernas. E, empunhando
o arco e as flechas, foi esperar a mufher e os parentes dela no
meio do terreiro.
De Ionge o sogro perguntou:
- Onde está o dono da casa?
- Está aquí, responde u o Ja bu ti.
E.ntao o velho gritou:
- Aí vai taboca! Aí vai taboca no teu rumo!
O J abuti respondeu-lhe:
- Deixa vir!
A maior parte da gente do miritizal, que vinha a frente, foi
logo formando roda no meio do rerrei.ro.
O J abuti me!eu-se entre as araras para dan~ar.
A n1ulher dele, vendo-o, disse as companheiras:
É boje que eu vou danc;ar com meu marido.
As o u tras disseram:
_.
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-- Anda logo ... a:nda. Vai!
A Arara-Obe foi e meteu-se na roda · ao lado do Jabuti.
Estava com a cara toda arranhada, porque dormira, na
véspera, com o Maracana. (O Maracana era namorado da Arara-Obe e, quando dormia com ela; a arranhava toda, como
o fazem o homem e a mulher Cauaiua.)
O Jabuti ficou com ciúme e, assim, mal a mulher apareceu
ao lado dele, fingiu que estava .c om urna dor nos quartos e posse a gritar: ai! ai! ai!
Os sogros pe.rguntaram-lhe:
- Que tens?
- Estou com urna dor ...
E caiu com ataque. Correram todos para o acudir e o 1~
varam para a rede.
Deitado, gritando sempre, ele via a mulher com a cara
arranhada e o namorado ao lado dela. E pensava: · ·
- Com ela nao me junto mais: dormiu com o Maracaná!
A gente do miritizal tinha trazido para a festa mu itas frutas e vinhos.
A A.rara-Obe disse aos pais:
- Agora vou oferecer um mingau ao meu marido. E, se
ele nao comer, vamos logo embora.
Prepa.rou o minga u e o ofereceu ao Jabuti como da primeira vez:
, . . M'1na, ... mina.
. :1
- Corone.
O Jabuti afastou a cuia, z~gado.
A Arara-Obe, en tao, corren para os pais e disse-lhes:
- Vamos embora! Ele nao quis comer!
Ao ver que a Arara-Obe ia embora, com os pais, o namorado e toda a g.ente do miritizal, o J abuti gritou:
- Vem cá! Me dá o mingau, agora, que eu tomo.
A Arara nao lhe quis mais dar o mingau.
E foi embora com os pais e o namorado.
E nunca mais nenhum Jabuti casou com Arara.

ESTóRIA
DA VELHA QUE APANHAVA CASTANHAS

(Contada por Dié)

U MA VELHÁ convidou os netos para apanhar castanhas. Fo-

ram, mas só encontra~am pama. Comeram muito. No meio das
frutas de pama a Velha encontrou um ovo de Cobra e o engoliu
pensando que era pama. Muito tempo depois saiu urna Cobra
do ovo e fioou na barriga da Velha..
Um dia a Velha disse que ia buscar castanhas no mato.
F oi. Achou urna castanheira, mas nao havia frutos no .chao.
Sentou-se na terra e abríü as pernas. De dentro do sexo dela
saiu u1na Cobra que subiu pela castanheira e foi jogando dos
galhos os ouri~os que se abriam no ar. A Velha encheu _a
tamacuera de castanhas. Antes de carregá-las sentou-se no chao,
abrindo as pernas. A Cobra entrou no sexo dela. A Velha voltou para casa. Os Netos, vendo tanta castanha, perguntaram
onde a Velha as achara.
A Velha nao contou. No outro dia foi buscar castanhas.
Sentou-se no chao, abriu as pernas. Do sexo dela saiu a Cobra
que, de novo, subindo pela castanheira, de· lá jogou muitas castanhas. A Velha encheu a tamacuera, depois sentou-se no chao.
A Cobra desceu e escondeu-se no sexo dela. A Velha voltou para
casa. Os Netos viram, desconfiados, tanta castanha, e combinaram ir atrás da Velha, espiá-la. A Velha, no outro dia, saiu.
Os Netos foram no .rastro dela e esconderam-se por detrás das
árvores. A Velha sentou-se no chao, perto de urna castanheira,
abriu as pernas e de lá saiu urna Cobra gorda, grande, que
subiu pela castanheira e jogou os ouri~os, que se abriram no
ar, cobrindo o chao de castanhas graúdas. Os Netos virara tudo.
A VeJha sentou-se no chao e abriu as pernas; a Cobra_entrou
no sexo dela. A Velha voltou para casa. ,
.
Os Netos fingiram que nao tinham visto nada, mas co1nbinaram matar a Cobra.

588
589
1

No outro dia, C¡_uando a velha saiu para o mato, os Netos
lhe foram no rastro.
Assim que a Vclha abriu as pernas, de lá saiu a Cobra e
foi trepando pelo tronco da castanheira. Os Netos, entao, correram de detrás das árvores e cortaram a Cobra pelo meio. A
Cobra morreu e a Velha também.
Os Netos resolveram fazer urna fogueira. Logo que a fogueira ficou p.ronta, pegando a Velha, pelos bra90s e pelas p~r
nas, eles a jogaram no meio das chamas. A V·e lha virou cinza.
Os Netos voltara1n para casa.
Choraram muito e, em seguida, foram banhar-se no río.
No outro dia, como nao tivessem mais a Velha perto deles,
ficaram com saudade e disseram:
- Vamos ver nossa avó!
Dois foram. Andaram, andaram tres luas e tres sóis e
chegaram ao lugar onde haviam queimado a Velha, mas nao o
reconheceram logo, porque ali crescera urna r0<;a grande e bonita, com milho, banana, mandioca, batata, cará, mamao. Os
dois irmaos apanharam o milho. E um disse ao outro:
- Vamos experimentar ...
- Co~ tu primeiro!
- N ao.
- ' eorne ...
Assaram urna espiga de milho. Um comeu dois graos, com
medo, mastigou, mastigou, era bom. O outro comeu logo urna
espiga. Era bom.
Estavam comendo rnilho quando ouviram o Pica-pau gritar:
A vate-él · A vate-e! A vaté-e!
Aquele Pica-pau lhes estava ensinando que era milho bom
de comer.
Depois ouviram a Arara-Vermelha e a Arara-Azul gritan' I U''!
do ·. U''t
ta. U'1a.
ta.
E o Gaviao gritava: Cauim! Cauim! Cauim!
E compreenderam que o milho to.rrado era bom para fa.
zer cauim.
Depois ouyiram o pássaro Sabiá gritando: Mandip! Mandip! Mandip!
E compreenderam que a mandioca era boa para fazer
farinha.
Entao, os dois irmaos encheram urna tamacue.ra com milho, batata, mandioca, pacova, mamao e voltaram para casa.
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Os irmaos que haviam ficado, admi.raram-se ao ver tantas
frutas e batatas. Perguntaram se haviam encontrado a Velha.
Os irmaos contaram tudo.
Entao, abrac;ando-se, os quatro irmáos choraram, choraram e depois foram tomar banho.
Saindo d'água, comeram as bananas e o milho torrado,
também.
E resolveram ir morar perto da ro~a onde haviam queimado a avó.
É lá que eles ainda moram.
Essa Velha foi avó de Baíra e seu nome era Tabaé.
Um cipó, grosso e coinprido, que desee dos altos dos ramos
da castanheira é o corpo da cobra. . . .
.

ESTORIA
DA

ON~A,

DA CORUJA E DO TAMANDUA

A

Onc;a encontrou urna Coruja e disse-lhe que estava com
fome e nao tinha com que pegar cac;a. E pediu que a Coruja
1he ensinasse como se pega cac;a sem as unhas ...
- Nao se pega cac;a sem unhas. Vem comigo. Vou mostrar como é que eu pego cac;a no meu terreiro.
A On~a acompanhou a Coruja. Andaram, andaram, andaram. E, chegando ao terreiro, a Coruja comec;ou a cac;ar.
A On~a pediu a Coruja que lhe mostrasse aquilo com
que cstava cac;ando.
A Coruja mostrou-lhe as unhas. A Onc;a queria ter unhas
para pegar cac;a.
Estava com muita fome. Há muito tempo nao comía.
A Coruja, com pena da Onc;a, grudou-lhe aos dedos as
capas de suas unhas mas voou Iogo do terreiro.
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A On~a, com todos os dedos cheios de unhas, que procurava esconder, foi andando e encontrou o Tamanduá. E
queixou-sc de fome, que há muitos dias -nao comia.
O Tamanduá disse a On~a:
- Vem comigo. Vamos dormir, primeiro. .Mas, antes de
dormir, cada um de nós suja ... debaixo do jirau.
O Tamanduá sujou debaixo do jirau, antes da On~a, e
fingiu que estava dormindo.
A On~a, pensando que o Tamanduá estava mesmo dormindo, roubou a porcaria que o Tamanduá deixara no chao,
debaixo do jirau.
O Tamanduá, vendo o que a On~a fizcra, saltou do jirau
e disse-Jhe:
- Vou embora. Contigo eu nao durmo. Tu mentist~.
Disseste que estavas com fome e nao comias há muitos días. E
sujaste tanto debaixo do jirau.
- Tu mentiste! Vou embora!
E deixou a On~a sozinha.

COMO NASCEU
A NOITE

.

. ANTIGAMENTE

nao havia noite na ter.r a do Cauaiua-Parin-

tlntlm.
Só havia dia.
Um Velho,~ querend<:> dormir, perguntou a Coruja :
- Como e que a gente dorme?
A Coruja respondeu-lhe:
-. Eu conhe~o a Noite. Eu sei· como é a Noite. Arranja~ milho preto e eu te darei a Noite.
.
O Velho foi arra.ojar milho preto. Encheu urna caba~a e a
levou para a Coruja.
Logo que o Velho .Ihe~ entregou a .caba~a, a Coruja tratou
de tapar a boca da vasJlha com bar.ro. · E cantou :
IPETON OHOPÁ
ARI OROKIA

ESTóRIA
DO VELHO E DO BACURAU

U M Velho, vendo um Bacurau pular de um lado para ou-

\

tro, pos-se a gritar:
- Tua boca é grande! Tua boca é grande!
- Nao, nao é, respondeu o Bacurau.
Mas, como ficara zangado, diss.e ainda ao Velho:
- Vou te levar comigo! Vou .. .
E agarrando o Velho, levou-o para o meio do campo e
depois subiu com ele bem alto. De repente soltou o Velho. E
este, ao cair, abriu a bóca ...
Entáo o Bacurau sujou na boca do Velho.
:E: por isso que toda boca de velho fede . ..

(Nós .andamos, a noite toda, ca~ando
E de dia dormimos.
Tu já viste coruja de dia?
Mas tu dormirás durante a noite,
A cord:irás de madrugada
E trabalharás todo o dia.)
IPETON OHOPÁ
ARI OROKIA

Quando acabou de cantar partiu a caba~a.
E a Noite apareceu.
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abanou e. da cinza da palha nasceram as. moscas, os carapanas,
os mosquitos, as cabas, as pulgas e os p1uns que o perseguiam
sem cessar.

COMO NASCERAM
OS CARAPANAS, MOSCAS, MOSQUITOS, MUTUCAS, CABAS, PIUNS
E PULGAS

ESTóRIAS DE TANDAV-U
- O GRANDE MALVADO

(Contada por Cuaii)

•

A NTIGAMENTE nao havia moscas,

mosquitos, carapanas,

mutucas, piuns, cabas e pulgas.
Havia urna ave grande como o mutum, que mexia cm tudo
e comia tudo o que vía.
Os Cauaiua estavam sempre enxotando essa ave impertinente.
Um dia ela pos-se a comer tudo o que havia na maloca e
c=m redor desta: pedras, dentes de bichos, car~os, semenres de
frutas, coquinhos. Encheu, encheu o papo. E de repente estourou.
Entao nasceram o carapana-uaté-iú-han, o piu-i, o opihate,
a behú.
Mas todos esses bichos sao mais impertinentes do que a
mae deles.

Variante

\

O Velhó Taracute estava a beira do fogo. As brasas estavam
vivas. Os ti~6es eram bons. O Velho pos-se a cochiJar. O fog0
foi, pouco a pou.co, apagancto-se. Os ti~6es foram ficando frios.
Nao havia mais labaredas e as brasas tinham ficado negras. Tara~cute foi buscar palha e um abano, para avivar o fogo. Abanou,
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ANDAV-u,

um ctÍa: fez urna tocaia debaixo de uru

UXIZelfO.

Pouco depois foram aparecendo todos os bichos que gostam
das frutas dessa árvore: mutum, inhambu, jacamim, cutia, pareó,
.
yeado, anta e macaco.
Tandav-u ia flechá-los quando Anhang-vocu passou defronte daquela tocaia que ficava bem no caminho dele.
Os bichos fugiram, espantados.
Anhang-vocu foi passando.
Tandav-u ainda pensou que os bichos voltariam, mas ne.P hum deles voltou.
O ca~ador ficou muito zangado e foi buscar em casa o pauzinho de fazer fogo, pensando em vingar-se.
E , ao voltar, meteu-se logo na tocaia.
No outro dia os bichos foram voltando, de um lado e de
outro.
T andav-u ia flechar um veado quando Anhang-vocu
apareceu.
Os bichos fugiram espantados.
Anhang-vocu foi passando.
Tandav-u ficou zangado e disse:
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- Esse Anhang-vocu nao me deixa ca~ar. Passa todos os
días por aqui. E espanta os bichos de propósito.
Tandav-u, no outro día, de dentro da tocaia, espcrou qu~
Anhang-vocu passasse defronte da árvore de uxis.
E, sem que Anhang-vocu visse, tocou fogo naquela cabeleira, que lhe espantava os bichos, levantava folhas secas e muita
poeira.
Porque a cabeleira de Anhang-vocu arrastava pelo chao e
era comprida, comprida, comp.rida.
Tandav-u tocou fogo nessa cabeleira.
A:nhang-vocu foi passando, passando.
De repente ouviu barulho de fogo atrás dele e disse :
- Ah! Deve ser o r~ado novo pegando fogo.
E continuou a andar.
Mais adiante ouviu barulho de fogo atrás déle e disse:
- Ah! Deve ·ser um tapiri velho pegando fogo.
•
E continuou a andar.
Mais adiante ouviu barulho de fogo atrás dele e disse:
- Ah! Deve ser o campo que está pegando fogo.
E .continuou a andar.
Mais adiante ouviu barulho de fogo atrás dele e disse:
- Ah! Deve ser a chuva.
E continuou a andar.
De repente, voltou-se para trás. E viu o fogo, assanhado
pelo vento, que já vinha perto del~, queimando-lhe as pernas.
E disse:
- Ah! Foi aquele "Perna-Grossa" do Tandav-u que tocou
togo no meu cabelo.
E pc)-se a correr.
Mas o fogo já estava quase encostando nos ombros d.::
Anhang-vocu.
O vento cada vez mais assanhava o fogo.
Anhang-vocu saiu a procura d'água para apagar o fogo
que lhe estava queimando a cabeleira.
A água ainda estava muito longe.
E Anhang-vocu só p0de alcan~ar a água de um igapó cerrado, com muita tiririca e unha-de-gato.
Mas, antes de mergulhar ~sse igapó, a cabe~a dele espocou e os miolos se espalharam n'água.
596

As jatuaranas vieram e comeram todos os peda~os que
acharam.
E os jacarés e as piranhas lhe devoraram a carne e os
ossos.

11
Outra vez Tandav-u fez urna tocaia dcbaixo do taparebazeiro.
Apareceu urna mulher chamada Nharárácaná que, como todos os bichos, gostava dos frutos daqucla árvo.re.
Ao lado dela vinha sempre urna menina.
Rumando para debaixo da árvore as duas espantaram todos
os bichos, os de tcrra e os do ar.
Tandav-u ficou zangado, mas, daqucla vez, nao fez nada .
Muitas Juas depois quando o taperebazeiro frutificou, Tandav-u fez outra tocaia.
No dia seguinte ele pode ver que, perto do taperebazeiro,
veado-roxo, cutia, juruti, pipira estavam comendo sem receio·
nada.
la flechar o Veado-roxo quando Nharárácaná apareceu com
a menina.
Deixou a menina perto da tocaia e foi apanhar os frutos,
bem no meio dos bichos.
O Veado-Roxo se cspantou e espantou todos os comedores
de taperebá.
Tandav-u nao disse nada, enco1hido dentro da tocaia.
. Mas, a noite, cavou um fojo, perto das raízes do taperebazeuo, e o enchcu de espeques de taboca e de paxiubinha.
No outro día Nharáráca.na veio apanhar taperebás. E trouxe a menina também.
· . - Enquanto tu vais apanhando os taperebás desta árvore
nqur cu vou procurar outras que devem estar mais carregadas.
E foi embora.
A menina foi apanliando do chao os. primeiros taperebás
que cncontrou e metendo-os Jogo na boca.
Tao entretida estav!l ::t menina que nem viu o f ojo.

de
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E foi espetar-se nos espeques, morrendo sem soltar um
grito.
Nharárácana demorou muito tempo, procurando outros ~a
rerebazeiros, comendo e enchendo urna tamacuera.
A tardinha voltou e encontrou a menina no fojo, como se
estivesse sentada.
- Prova estes taperebás! Achei muitos <lestes! Prova . ..
Come ...
Nharárácana brigou com a menina, mas quando quis lhe
puxar os cabelos viu que estava morta.
Arrastou o cadáver do fojo e o jogou numa babea.
Tandav-u, de dentro da tocaia, viu tudo.
Quando Nharárácana quis correr para casa, Tandav-u lhc
mandou urna flecha no ombro.
Nharárácana s~iu correndo. E na carreira foi virando Veado.
A menina era fjlha des·sa mulher.
O Veado desapareceu no mato.
•
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Um Rapaz achou num campo urna por¡;ao de pedras lisas
e de membros de todos os tamanhos.
Arranjou tres bandoleiras e pós as pedras dentro.
Depois foi para casa.
Muitos días passados o Rapaz foi para o mato com as suas
l:andoleiras cheias daquelas pedras e daqueles membros.
Tirou duas pedras e esfregou o próprio membro com elac;.
Mas aquelas pedras nao lhe davam nenhum gozo.
Escolheu outras pedras.
Esfregou, esfregou o membro com elas.
E nao sentiu nenhum gozo.
Jogou fora o próprio membro e aquelas pedras que nao lhe
davam nenhum gozo.
Tirou de urna das bandoleiras um novo membro e novas
pedras.
Esfregou, esfregou e sentiu um gozo.
Guardou aquelas pedras e aquele membro.
E voltou para casa satisfeito.

Tandav-u viu tudo. Estava escondido no mato. E pensou
cm maJinar con1 o R apaz.
Fez um molho de pimenta e cinza de palha de inajá.
Sem que o R apaz ~isse meteu as pedras no molho d e p 1menta e cinza de palha de inajá.
E pos todas, de novo; nas bandoleiras.
No outro día o R apaz pegou as bandoleiras e foi ao mato
dar un1 gozo nelc mesmo.
Pegou duas pedras e csfregou o membro : vuquc! vuqtie!
vuque!
O membro come<;ou . a arder e a inch ar.
- Estas pedras nao prestam, disse.
E jogou as pedras fora.
Escolheu outras pedras grandes, lisas. E esfregou o membro com fór<;a: vuque! vuque! vuque!
Mas nenhuma pedra prestava. Ne·nhum membro deixava de
arder e de inchar.
.'
. . , Todas as pedras estavam com molho de pi menta e cinza d(!
1na1a que Tandav-u tinha feíto.
·
O ~a paz jogou tudo fora . e ficou con1 um memb.ro só, ~r
dcnte e inchado, todo em carne viva.
Tandav-u, esco.ndido no mato, vira tudo. E castigara n
viciado.
·
O nome désse rapaz era Iperobé-agá.

IV
Um homem chamado Anhanga-Porantim rilatava bichos e
horncns com um esporao que lhe saía do cotovelo direito.
Tandav-u todos os días encontrava gente e bichos mortos
por aquele hornero.
E resolveu matar Anhanga-Porantim.
O homem do esporao estava em casa coma mulher.
Tandav-u entrou e pos-se a conversar com os dois.
Conversaram muito. Conversaram muito.
Tandav-u disse que já estava muito tarde e nao podía volt:ir
?ara casa. Anhanga-Porantim. achou que já era tarde mesmo.
dormir ali •
Tandav-u pediu aquele homeni que o deixasse
•
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Anhanga-Porantim mandou a rnulher armar uma rede para
Tandav-u.
Tandav-u deitou-se. E os dois deitaram-se, també~.
. .
Anhanga-Porantim e a mulhe~ conversara~, .depo1s, baix:nho. Uniram os seus corpos. Depo1s falaram baixinho. E contlnuaram a unir seus corpos.
Por fim calaram-se.
Tandav-u ouviu tudo.
o homem do esporáo, com a mulher' estavam combinando
matar Tandav-u.
Ele empurraria no peito de Tandav-u aquele esporáo pontudo e pesado.
.
E ela acabaría de rnatá-lo a cacete, quando estivesse
gritando.
Enquanto os _dois estavarn. unindo seus corpos Tandav:u
aproveitou e foi buscar no terretro urna enorme pedra que pos
sóbre o peito.
. .
.
Depois, ressonando alto, f1ng1u que dornua.
Anhanga-Porantim veio devagarinho e empurrou o esporáo,
com tóda fór~a, na dire~áo do peito de Tandav-u.
O esporáo bareu na pedra e quebrou-se.
Tandav-u saltou da réde e atracou-se com Anhanga-Porantirn, que se püs a gritar. .
A mulher dele, pensando que os gritos eram de Tandav-~1.
correu para acabar de matá-lo. E meteu o cacéte no própno
marido.
Tandav-u no escuro, perguntou rindo:
- Por q~ é que voces estáo brigando? Que é isso?
E foi embora rindo rnais alto.

V

\

Anhanga-Pirávévodiú-u estava pegando tamuatás num po~o.
p~o .
.
.
Tandav-u passou por ali e vi.u o homem entrehdo naque~a
r escana.
E pensou logo em malinar.
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Apanhou urna por~ao de espinhos de tucumázeiro e emendou um ao outro.
Os espinhos, assim emendados, pareciam urna vara comprida e fina.
Tandav-u veio esconder-se perto do homem, por detrás d~
urna árvore.
E, sem que o pescador visse, espetou-lhe a hunda com a
¡:-onta de espinho daquela vara.
O pescador sentiu a picada e, vendo urna mutuca, peñscu
que ela o havia picado. E a espantou.
Tandav-u malinou outra vez. .
E o pescador, pensando que era urna mutuca, virou a mao
para a espantar.
Tandav-u fazia sempre assim, quando o pescador se baixava para apanhar tamuatás. O pescador nao quis rnais pegar tamuatás e nenhum outro peixe.
· E foi embora, chorando.
Tandav-u saiu de detrás do pau e gritou:
- ~h, tu pensavas que era a ·mutuca? Olha! Fui eu! Com
(;Sta varinha de espinhos.
O pescador ficou com mais raiva ainda e falou :
- Foste tu, "Cabe~a Pelada"?, foste tu? Um dia eu me
vingarei!
·
Tandav-u foi embora, levando a sua varinha de espinhos.

..

VI
U m Lacrau estava fazendo um arco para matar Tandav-u,
bem perto de um formigueiro.
Tandav-u vinha no rumo dele mas ficou espiando o que o
Lacrau estava fazendo.
Depois Tandav-u transformo u-se num Lacrau e veio f alar
corn ele.
- ~h, companheirÓ! Que é que estás fazendo?
- Estou fazendo um arco.
- Para que?
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- Para matar Tandav-u.
- Deixa ver. Quantas flechas já fizeste?
- Ahn ...
Tandav-u conversou, conversou. E voltou para o mato por
outro caminho.
Dali fez o Lacrau ir enterrando-se no formigueiro, com o
'1rco e as flechas preparadas para matar Tandav-u.
O Lacrau ia cantando: tém! tém! tém! tém!
E desapareceu debaixo da terra.
É por isso que, quando qualquer Cauaiua-Parintintim passa
por um formigueiro, ouve sempre um lacrau cantando: tém! tém!
tém! tém!

ESTóRIAS DE ANHANGA-PIA
- O MATADOR DE TANDAV-U
. Revuguivugui tinha as pálpebras muito estreitas mas espichava os olhos até onde queria. E os movía, de uro lado para outro.
De dia os olhos dele se metíam entre as pernas das mu-lheres na r~a e no banho. E a noite apareciam no mato paru
(!Ssombrar os ca~adores.
Revuguivugui gostava, também, de meter medo as crían~as e
a todo mundo.
Anhanga-Pia soube disso. E prometeu que castigaría Revuguívugui:
- Todos os dias Revuguivugui está fazendo medo a meus
filhos. Vou acabar coro e·ssa brincadeira. Vou . Mete medo aos
ca~adores. Espía o arambá das mulheres. Vou acabar com isso.
Tirou uro fio de palha de palmeira e foi a casa de Revuguivugui.
Quando Revuguivugui viu Anhanga-Pia esticou os olhos tanto que eles passaram além dos ombros deste. Uro ficou balan<;ando num galho e o outro ficou saltando de um lado para outro,
como fogo-fátuo.
Anhanga-Pia disse:
- Tu nao me metes medo, Revuguivuguí.
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E, de repente, quando os dois olhos saltaram <liante de
A.nha.nga-Pia, este passou o fio de palha da palmeira tucuma por
cima dos olhos de Revuguivugui. E os amar.rou com for~a.
Revuguivugui quis recolher os olhos mas nao pode.
Anhanga-Pia estava com eles bem amarrados.
Puxou com for~a e arrancou os olhos de Revuguivugui.
Revuguívugui pediu os seus olhos a Anhanga-Pia. E este
jogou-lhe dois caro~os de tucuma.
- Nao! Nao é isso. Estes nao sao os meus olhos.
Anhanga-Pia foi embora levando os olhos de Revuguivugui.
Revuguivugui ficou pulando e. gritando, bracejando e cateceando.
As crian~as, quando souberam disso, combinaram:
- Vamos ver Revuguívugui?
Foram.
· E puseram-se a dan~~'~ em redor dele, fugindo dos seus pés
e das suas máos.
Mas nenhuma crian~a teve pena dele.

11
lrupe-aim-eriri gostava de 1utar com cnan~as e desafiar
homens.
... Entáo Anhanga-Piá, um dia, resolveu dar-lhe uma surra.
- Dou-lhe urna surra tao grande que morrerá, disse.
E saiu com a.reo e flechas.
Mas a própria mulher ele disse simplesmente que iria ap'lnhar ovos de pássaros.

Poi.
E num ninhal de gar~as, colheireiros, magua.ris e
. de-pedra encheu um cesto enorme que ali encontrou.
Logo em seguida foi procurar Irupe-aim-eriri.
E o desafiou para uma luta perto do ninhal.
O outro achou a idéia extravagante, mas·disse:
- Ora, é já. . . Espera lá um pouco.
Anhanga-Piá saiu na frente, correndo.

cabe~as-
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Levantou o cesto do chao e o equilibrou num dos ombros,
fingindo que estava voltando para casa.
O valentao chegou e quis logo ·atracar-se com Anhanga-Pia
,
que lhe pediu:
- Deixa-me arriar o césto.
E, curvando-se, rapidamente, sobre o cesto, foi-lhe atirando
ovos, muitos ovos, na cabe~a, no peito, na barriga e nas costas.
E assim acabou com o valentao lrupe-aim-eriri.
•
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A Velha Tebuí .morava sozinha, numa casa longe da
maloca.
Os rapazes, e mesmo os casados, de vez em quando, iam
visitar a Velha e deitar-se com ela.
E Tebuí, sempre que encontrava um rapaz, logo o convidava para s.e deitar com ela.
E todos os homens estavam sempre chamando pela Velha.
- Tebuí! ~h, Tebuí! ·Estás aí?
A velha aparecía e o rapaz ou o casado ia para a rede
com ela.
Um dia Anhanga-Piá viu os rapazes e todos os homens casados se deitando coma Velha. E pensou em acabar com aquilo.
Por isso, no día seguinte, disse a sua gente que ia c~ar. E
foi passar pela casa da Velha Tebuí.
- ~h, Tebuí! Tu estás aí?
A Velha saiu de casa e foi logo abra~ando Anhanga-Piá e
procurando arrastá-lo para a réde.
Anhanga-Piá disse a Velha:
- Nomim manaim coá-ib! (Tem paciencia!) Espera uru
pouco. Deixa que eu esconda o meu arco e minhas flechas.
Afastou-se dela e foi esconder o arco e as flechas detrás
de uma árvore.
E metendo-se um pouco no cerrado, esfregou formiga merepetec, cauixi e filho de aranha em todo o membro.
Correu e foi deitar-se com a Velha.
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O membro de Anhanga-Pia foi crescendo e cngrossando dentro da concha da Velha. E cresceu e engrossou tanto que arrebentou as entranhas de Tebuí.
A Velha morreu. .
Anhanga-Pia saiu da casa da Velha sem que ninguém visse.
E voltou para casa, levando seu arco e suas flechas.
.
Dias depois os rapazes vieram a procura da Velha e gntaram:
- ~h, Tebuí! Tu estás aí?
Nada. Ninguém responden.
Foram espiar. E encontraram a Velha na rede, morta, coberta de moscas, abelbas e formigas. .
Os rapazes voltaram para a maloca e perguntaram a
Anhanga-Pia.
- Foste tu que mataste a Velha?
. Anbanga-Pia respondeu:
- Nao! Eu? Eu estava ca~ando! Foram voces que mataram Tébuí. Voces eram muitos. Todos os dias voces estavam se
deitando com ela. Nao fui eu. Faram voces todos.

IV
Todas as tardes Anhanga-Pia ia espiar os quatis que dormiam ·num pau.
Uma vez Anhanga-Pia soprou buzina, chamando os com- ·
panheiros.
Tandav-u ouviu e f oi na dire~ao da buzina.
Anhanga-Pia disse:
- Eu nao te chamei: chamei meus ·companheiros. Sobe
no pau para matar quatis.
- Bem, eu subo.
Anhanga-Pia disse:
- Come~a a matar os quatis lá de cima.
Tandav-u fez como ele disse. ·
Quando ia descer, Anhanga-Piá disse ainda:
- V oce, agora, vem descendo de cabe~a para baixo. Assim nós fazemos quando matamos quatis.
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- Nao, isso eu nao faco.
- Faz.
Tandav-u foi descendo de cabe~a para baixo.
Como Anhanga-Pia era um pajé mais poderoso que Tand<!v-u, fez a árvo.re ir engrossando. Tandav-u era pajé mas nao
v!u o que o outro queria.
A árvore foi engrossando.
Tandav-u nao pOdia mais atracá-la com as pernas e con1
os bracos.
E caiu de cabe~a para baixo, partind~a.
Anhanga-Pia lhe deu urna cacetada, para acabar de matá-lo.
Mas Tandav-u ainda fi.cou vivo.
Anhanga-Pia pos Tandav-u num cesto grande.
Depois, em cima dele, arrumou peda~os de casa de cupim .
Depois, muitas folhas secas. E, em cima de tudo, arrumou os quatis.
·
Arrumou o cesto assim. E o carregou, voltando para casa .
Mas Tandav-u nao estava bem morto. Abriu os olhos e viu
Anha:nga-Pia que o estava carregando.
Anhanga-Pia pensava que Tandav-u estava rnorto.
Nao muito longe de casa Anhanga-Pia arriou o cesto, no
meio do caminho.
E foi dizer a mulher e aos companheiros que havia mono
muitos quatis e Tandav-u estava num cesto, morto também.
Que fossem buscá-los, no meio do caminho.
As mulheres foram. Os companheiros foram. As crian~:is
f oram, também.
E trouxeram o cesto grande.
Em casa tiraram os cup1ns, as· folhas. E nao acharan•
landav-u.
E todos disseram:
- O homem nao está mais.
- Nao está? Deixa ver!
E o seu inimigo nao estava mais ali.
Anhanga-Pia foi procurar Tandav-u. Mas ele nao estava
cm casa.
Matou-lhe, por isso, os filhos e a rnulher também.
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Quando Tandav-u voltou para casa, já encontrou a sua gente
morta.
Entao, as mu1heres dos seus companheiros, saindo do mato,
onde estavam escondidas, lhe contaram tudo. E disseram quen1
(:fa o matador.
·
Tandav-u armou-se com um "boaháp". Foi a casa de
A.nhanga-Piá. E matou-lhe só os filhos.
Depois, fugiu para o mato. Mas Anhanga-Pia lhe saiu no
rastro.
E no mato se pós a ca:n tar:

Coatí embó diupé
Anhanga-Piii ocó
Coati embó diupé
Anhanga-Piii ocó
Tandav-u ouviu aquelá ~voz. E saiu no rumo de Anhanga-Pia.
E encontrou Anhanga-Pia que Ihe disse:
- Eu nao estou te chamando. Estou chamando os meus ·
companheiros.
- Nao! Tu estás me chamando.
- Nao! Nao estou! Mas, como tu vieste, vamos matar quatis. Primeiro, porém, vamos cantar.
Deu o bra~o a Tandav-u e, dan~ando, da direita para a esquerda, batendo os pés, Anhanga-Pia cantou:

N han:derova catú ee mó ari
vóhó
iapó
guerá há pó pó ká pó
kó kó kó kó kó

io o

Tandav-u cantou:

Odiroké komaé
pahi anhii ró onlzii anhii
ganhá nhii montene
nhen te gue
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pahi anhá ro anha

te te te te te

E, quando Tandav-u acabou de cantar, Anhanga-Pia o
mátou.
Voltando para casa, entre as árvores que a cercavan1,
Anhanga-Piá agarrou-se a um cipó-titica que descia até o chao.
E, indo e vindo, cantando e danc;ando, alegre, muito alegre, cantou:
Taipauá biró quétec
zo rene 10 rene
•;.

,14.

'

......

A

,

A mulher dele vei~ espiar e o viu dan~ando e cantando:
- Ah! Meu marido boje está alegre.
Anhanga-Piá continuava a cantar:

•

T~ipa,_u~ ~~ró ,.qu,etec
10

rene zo rene

i
~

bis

Foi assim que morreu Tandav-u -

o Grande Malvado.

ESTóRIAS
DE DIUD-IUET E GUAl

l

\

G UAÍ MORAVA no mato, nas cabeceiras de um igarapezinho.
Era um comedor de jejus, traíras, tamuatás, acarás, camaroes, caranguejinhos, veados, antas, pacas, porquinhos, cutias.
E comia gente, também.
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Diud-iuet, indo um dia cac;ar, viu rastros de pés pequenos e
us mostrou ao filho que o acompanhava.
, Os dois saíram acompanhando aqueles rastros e encontraram Guaí, junto com um filhinho, dentro de um igarapé, ~
<;ando jejus.
___.. Aquele é o dono dos rastros que encontramos . ..
O filho de Diud-iuet ficou muito admirado de ver Guaí e a
Crianc;a.
- Quem será, perguntou Diud-iuet, quem será? Vou r~u
bar o filho dele.
E foi, devagarinho, por detrás dos troncos, até agarrar o .
menino, tapando-lhe os olhos e a boca.
Diud-iuet e o filho voltaram para casa levando a crian~a
ele Guaí.
Perto da maloca, Diud-iuet se escondeu com a crian~a, dentro de um grande buraco.
. Os .companheiros dele, toda a gente da maloca, tinham visto
Diud-iuet e a crian~a.
·~
Diud-iuet afastou os curiosos mas eles sempre estavam procurando ver a crianc;a que Diud-iuet havia roubado.
Vinham espiar de dia, a·noite.
Guaí, um dia, veio procurar o filho. Chamou, chamou, passando muitas vezes por perto do buraco. M~s' nao viu a crian<;a
que Diud-iuet apertava entre as pernas, tapando-lhe os olhos
~ a boca.
Ele estava bem escondido no fundo do buraco.
Guaí voltou para as cabeceiras do igarapezinho, cansado e
desesperado de procurar o filho.
.
Dias depois, Diud-iuet saiu do buraco com o filhinho de
Guaí.
Levou-o para dentro da malo.ca. E o amarrou num esteio,
tres dias, para que tooa gente o visse, e fosse amansando.
Muito tempo depois apareceu Guaí e viu muitas crian~as
brincando no terreiro.
Correu atrás de urna. E a agarrou.
Era seu filho e nao o conheceu.
Mordeu-o muito. Quería come-lo.
Diud-iuet, de onde estava, no mato, ouvindo gritos, veio
correndo depressa.
Correu atrás de Guaí e tomou-lhe a crian~a.
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Guaí voltou para as cabeceiras do igarapezinho.
Diud-iuet disse:
- Guaí nao presta. É mau, come bichos e crian~as. Come
gente velha, também. Vou matar aquele homenzinho.
E foi procurar Guaí no mato, nas cabeceiras do igarapezinho.
O comedor de camaroes, jejus e de aranhas estava pescando.
Diud-iuet o agarrou e o levou para a maloca, onde tinha
um Gaviao-Real, preso numa grande gaiola, e do qual tirav:i
renas para as suas acanitád e da sua gente.
Ali jogou Guaí, assim como jogava macacos, morcegos, pas~arinhos e cutias.
O Gaviao-Real comeu Guaí.

Diud-iuet corría mais do que a Cobra.
Mas, na carreira, foi fazendo urna peconha com as pulseiros
de envira que levava nos bra~os.
Assim pode alcan~ar um a~aizeiro alto, alto, pór a peconhJ.
nos pés e subir pelo tronco da palmeira até alcan~ar o encontro
das folhas.
A Cobra-Grande chegou e foi enrolando-se no tronco d"
a~aizeiro.

Mas o tronco era fino e liso e ela escorregou e caiu, sem
poder alcan~ar o ca~ador.
A Cobra-Grande ficou em paixo esperando Diud-iuet
C.escer.
Lá em cima Diud-iuet seguía os movimentos da cobra e
nao os perdia de vista.
Veio o Porco-grande, no rumo do a~aizeiro.
A Cobra viu e tratou de dar-lhe o bote.
Diud-iuet pensou que .a ocasiao era boa para descer do
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a~aizeiro.

Todos os dias Diud-iuet ia ca~ar para dar comida ao Ga-·
viao-Real que criava.
Um dia andou, andou pelos matos e nao encontrou nenhuma ca~a.
Nem morcegos nos tocos dos paus.
A tardinha, atrave·ssando urna campinarana, viu ao longe a
rama de um muricizeiro, mas muito baixa.
Diud-iuet andou, andou até chegar ao pé do muricizeiro.
A árvore ficava perto de urna água preta. ~m redor dela
r. avia muitas caveiras de gente e de animais.
Diud-iuet disse:
- Aí debaixo desse pau mo.ra o bicho que come tóda
roisa viva que passa por aqui.
E bateu numa sapopema com um pau.
Da água preta apareceu logo o focinho de urna Cobra-Grande, que mergulhou e apareceu de novo para dar o bote em
Diud-iuet.
O ca~ador entao correu, correu, fugindo daquela CobraGrande.
.
O bicho saiu d'água e correu atrás dele, levantando pocira e
f olhas se.cas.
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Mas a Cobra viu que o Ca~ador vinha escorregando pelo
tronco.
E deixou de perseguir o Porco para ver se comía Diud-iueL
O Ca~ador, porém, voltou para o encentro das folhas e ali
rassou dois dias.
O Porco veio outra vez.
E a Cobra, que eslava com fome, correu atrás do Porco.
Entao Diud-iuet desceu do a~aizeiro e correu, correu, correu
até chegar a maloca da sua gente.
Contou tudo aos companheiros. E todos, com Diud-iuet, resolveram fazcr muitas flechas para matar a Cobra-Grande.
Um companbeiro de Diud-iuet nao acreditou no que ele
havia contado.
- Por que nao mataste a Cobra?
- Nao podía. Tinha poucas flechas.
- Vou matar a Cobra-Grande. Onde ela mora?
O Ca~ador ensinou, avisando que era longe e perigoso.
O bornero invejoso foi. Andou, andou. E cbegou ao p<X;O
cic muricizeiro.
.
.
Bateu na sapopema de urna árvo.re.
A Cobra-Grande apareceu e o la~ou, antes que ele pudes::;e
mandar-lhe a flecha.
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E o engoliu, depois de quebrar-lhe todos os olisos.
Diud-iuet e seus companheiros continuaram a fazer flechas.
E quando todos já tinham muitos mac;os de flechas, Diud-iu\!t
combinou com os companheiros:
- Vamos matar a Cobra-Grande? Voces vem atrás de mim,
com os arcos e as flechas que puderem carregar. Eu irei na frente.. Baterei na sapopema de urna árvore. A Cobra-Grande virá
espiar. E procurará comer-me. Eu correrei e voces lhe atiraráo as
taquaras.
Todos· concordaram.
No dia seguinte Diud-iuet propos:
- Vamos?
- Vamos.
- Um atrás do outro. Todos devem pensar só em matar
a Cobra-Grande. Vamos ...
Eram muitos ·os companheiros de Diud-iuet, todos valentes,
mas cautelosos.
No fim da fila ia o velhinho Hereuat.
Diud-iuet disse que tomasse cuidado e nao deixasse que a
·
Cobra-Grande o lac;asse.
Andaram, andaram, andaram até junto ao poc;o do muricizeiro.
Diud-iuet foi até a sombra do muricizeiro.
Bateu na sapopema de urna árvore que lhe ftcava perto.
A Cobra-Grande apareceu, olhou e soprou.
Diud-iuet saltou de lado, evitando o bote.
E itratou de correr, correr, correr.
A Cobra-Grande lhe saiu nos rastros.
.
Mas os companheiros de Diud-iuet, que se haviam dividido,
de um lado e de outro, trataram de ir flechando a Cobra-Grande.
O bicho vinha atrás do Cac;ador com vontade de o comer.
Mas ele corría muito. E os companbeiros nao se cansavam
de ir atirando flechas na Cobra-Grande.
O Cac;ador passou pelo velho Hereuat e lhe disse:
- Nao deixe a Cobra me pegar. Fleche a bicha!
O Cac;ador falou assim mas sem confianc;a no brac;o, na
vista, no arco e nas flechadas do Velhinho.
E continuou correndo, correndo, correndo.
E a Cobra-Grande sempre nos rastros dele.
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Mas quando a bicha ia passando por Hereaut, o Velhinho
Ihe mand~u urna taboca na venta. A taboca do Velho tinha dente
.
de onc;a.
A Cobra estacou na carreira, enroscou-se num pau, abnu
a boca e morreu.
Diud-iuet, com os companheiros, partiu a Cobra em muitos
pedac;os.
Quem lhe comeu a carne, o corac;ao e o fígado foi o GaviaoReal do· cac;ador Diud-iuet.

ESTóRIA
DE ITIAV A~ E O ACAUÁ
. ·-

(Contada por Dié-i)

O vELHo

Itiavae foi apanhar frutos de buritizeiro, dentro de um bamburral.
·
A Sucuriju viu o Velhinho e o lac;ou, mas nao o pode matar
e arrastar, porque ele se agarrou a urnas tabocas, com o resto
de forc;a que ainda tinha.
Tres dias o Velhinho ficou nessa situa~ao
Mas o Acaua o viu e pousou perto, num pau.
A Cobra viu o Acauá gritando e afrouxou o la<;o.
O Velho soltou-se e saiu do bamburral, para cair na baixada,
vomitando.
Tremia de frio e de febre, com os ossos das costelas todos
p?rtidos.
Os companheiros de Itiavae foram encontrá-lo quase morto.
Deram-lhe remédio e sopraram-lhe todo o corpo.
.
Mas o Velho mor.reu.
o Acauá foi quem nao deixou o Velhinho ser comido pela
Cobra.
Todas as cobras tem medo do acaua.
O acaua gosta de comer cobras.
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ESTORIA
DE APAIAGUA-U

(Contada por Apaiubé)

UM

um dia, fez tocaia para matar inhambu. E
levou o filho que se chamava Acoátiá-i para ver como se ca~ava
inhambu.
Mas o menino nao teve paciencia de esperar que a inhambu
aparecesse.
Cochilou. Dormiu.
Nisso o Cauaiua viu que Apaiáguá-u vinha se aproximando
da tocaia.
O Cauaiua en tao chamou o filho :
~ Acorda! Acorida! Apaiáguá-u vem aí.
O menino .continuou a dormir.
O homern chamou outra vez:
- Acorda, meu filho! Acorda! Apaiáguá-u vem aí.
O filho nao acordou.
O homem fugiu com o seu arco e as suas flechas .
.. Apaiáguá-~ viu o homem fugindo sem a crian~a. E foi proc1;ra-la na tocata.
.
·
O menino dormia e roncava. Dormia muito. Roncava muito.
Apaiáguá-u levou o menino para a sua maloca, onde o
3marrou numa vara alta.
Acoátiá-i acordou e se pós a chorar e a gritar:
- An1pém! Anpém! (Vem buscar-me!)
O pai dele tinha fugido.
Apaiáguá-u, diante do menino amarrado, cantou tres vezes :
CAUAIUA,

luérá iuérá dig há diugara
Omonpen petere

\

O pai da crian~a foi espiar. E correu para a sua maloca. E.
enquanto assim fez, Apaiáguá-u cantou e dan~ou.
·
E o menino estava gritando e chorando:
- Anpém! Anpém!
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Apaiáguá-u o matou.
O pai de Acoátiá-i convidou os companhciros:
- Vamos nlatar Apaiáguá-u e salvar mcu filho.
O Cauaiua se armou de um " boáháp'' de amago de pupur heira. E os companheiros levaram muitas flechas e cacetes.
Era de madrugadinha. Cercaram a maloca de Apaiáguá-u.
Mas, ele nao estava ali. Tinha ido dormir perto da maloca do
pai de Acoátiá-i nos matos.
O pai do meni.no, voltando para sua maloca, sozinho, en·
controu nos matos o Apaiáguá-u d~rmindo.
E o matou, dando-lhe, com o ''boáháp" muitas pancadas na
cabe~a e no peito.
.
Depois, com um quicé de taquara, lhe cortou a cabe~a. E
'.'Oltou para sua maloca.
Ali, com o "boáháp" na mao direita e a cabe~a de Apaiágu"á-u, pendente do ombro direito, cantou e dan~ou. Dan~ou muito. E cantava:

Onhán ontin cJm
ahetauápián gatú hée
que qué hé ediú huá

ESTORIA
DE BOCAR1?.V-U

(Contada por Dié)

U M HOMEM, um dia, fez urna tocaia para matar mutum,
•nhambu, anta, veado, cutia.
E levou o filhinho consigo.
Mas, quando chegou na tocaia, viu que esquecera a sua
inelhor flecha.

615

Dcixou o menino na tocaia e f oi buscá-la.
Bocarev-u, que andava por ali, veio · e roubou o menino.
Porque era inimigo dos Cauaiua.
Quando o ca~ado.r voltou nao encontrou mais o filhinho. E
mal lhe ouvia o choro abafado, longe, longe.
Saiu, correndo, na dire~ao desse choro e procurando os rastros de Bocarev-u.
Mas nao encontrou nunca o filhinho e nunca descobriu onde
Bocarev-u se escondía.
•

ESTóRIA
DOS CURIOSOS

U M DIA cinco Cauaiua-Parintintim foram

\

fazer urna via-

ge-m por terras que nao conheciam.
la um atrás do outro, com bons arcos e boas flechas.
Chegando a beira de um rio resolveram dormir ali.
Um dos viajantes disse:
- Vamos fazer um cercado com paus bem unidos e cobrir
tudo com folhas bem tran~adas de palmeiras. ·
Todos concordaram. Um déles, porém, disse que queria dormir pelo lado de fora do cercado. Quería ver como era a noite
daquele lugar. E se aparecia alguma mulher para se deitar
com ele.
·
Escolheu os galhos de duas árvores. Armou a rede e
deitou-se.
Mas nio viu a noite porque dormiu logo. E nenhuma mt1lher aparecen para se deitar com ele.
Os outros dormiram no cercado.
Pela manhá saíram para continuar a viagem.
Foram chamar o companheiro. E este nao respondeu.
Os quatro companheiros espiaram e viram o corpo do outro
.oo fundo da rede, só pele e ossos.
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Os companheiros disseram:
- Bem feito .
E continuaram a viagem.
Mais adiante viram urna árvore alta e ouviram vozes de mulheres, banhando-se no porto, e o toque-toque-toq~e de u1n
Pica-pau f azendo buracos num tronco e comendo cup1ns.
Um dos companheiros disse:
- Ninguém deve espiar as mulberes e o Pica-pau. Ninguém. Vam<>s passando de cabe~a ~aixa, um atrás do outro.
Foram andando assim.
Um deles quis espiar o Pica-pau. E quis também espiar as
mulheres.
Os outros disseram:
- Entao fica para 4"~S. E espiou o l>ica-pau. E espiou as
mulheres nuas.
.
De repente a árvore grande caiu em .cima do c~noso.
Os companheiros mal ouviram os gntos do cunos~,. porque
0 Pica-pau estava bicando o tronco da árvore, de propos1to, com
roais for~a.
- Bem feito, disseram.
E continuaram a viagem.
Mais adiante, ouviram um Inhambu cantar.
Um dos companbeiros disse :
,
.
- Ninguém deve espiar o Inhambu que esta cantando. Ninguém deve espiar mulberes.
E foram andando, de cabe~a baixa.
Mas um companheiro quis ver como era o lnhambu daqueIe lugar.
Os outros disseram:
- Entio fica para trás.
E o bomem foi espiar o Inhambu e procurar uma mulher
·
,
para se deitar com ele.
Mas ficou doido, andando de um l~do para outro, at~ que
1norreu. O corpo dele ficou seco e, debaixo da pele, lhe saia um
pó esbranqui~ado, como o que tem a pele do lnhambu.
Os outros disseram:
- Bem feito.
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E s? dois companhciros continuaram a viagem, scm parar:
todo o dia.
.
A tardinha un1 dissc:
- ':'amos buscar bastante lenha para fazer nossa fogueira FogueJra grande. Boa para espantar os bichos que este lug:.ir
deve ter.
Foram para o mato. ,.M as um só trouxe muitos bons paus
1:1ara ~ f ogueira. O outro so. trou~e ramos e gravetos. Nao queria
t ogueira grande porque faz1a mu1to calor e ele queria ver como
eram os morcegos daquele lugar.
O outro deitou-se soz~nho, bem perto de urna foguein!
gra nde.
Mais tarde veio o Morcégo-Grande. Muitos Morcegos-Grandes.
A pagaram o f ogo da fogueira pequena e chuparam todo o
sangue do pesco~o -do curioso.
No outro dia, ·de manha, o companheiro foi chamar o curioso. E o encontrou morto.
Entao voltou para sua maloca sozinho.

Depois, atravessou o río e apareceu na sua maloca, louco,
louco .
Os companheiros dele perguntaram o que havia acontecido.
O ca~ador contou que se deitara con1 urna mulher, e depois,
por malvadeza, lhe queimara um punhado de cabelos do sexo.
Um deles, entao, foi buscar um punhado de cabelos do sex~
de outra mulher, que os tinha muito compridos, queimou-os e
esfregou a cinza na cara e em todo o corpo do louco.
E o ca<;ador ficou bom.

ESTóRIA
DE ANDIRAl
.

A NTIGAMENTE,

\

morava -sozinha no mato urna mulher de
outra ~a~ao, inimiga dos Cauaiua-Parintintim.
D1rebo-u, um cac;ador, indo ao mato, encontrou aquela
mulher.
E deitou-se com ela.
Quando acabou jogou· um punhado de cabelos do sexo deia .
na fogueira que estava sob a rede.
A fuma~a que se levantou desses cabelos queimados embebedou o ca~ador e o enlouqueceu.
Gritava. Ria. Cantava. Chorava. Dan~ava. Pulava. E sem
parar e sem comer nada.
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(Contada por Paquiri)

UM

ESTóRIA
DE DIREBO-U

~

chamado Andiraí andava viajando.
Demorou, demorou, demorou.
Quando voltou, encontrou a mulher de resguardo.
Ficou espantado, mas nao disse nada.
N o outro dia pediu a mulher:
- Mostra nosso filho.
A mulher disse que a criam;a estava dormindo.
E nao a mostrou ao marido.
O hornero foi viajar, de novo.
Quando voltou, pediu a mulher:
- Mostra nosso filho.
A mulher disse que a crian<;a estava dormindo.
E nao a mostrou ao marido.
Entao o homem disse a mulher que ia viajar, de novo.
E escondeu-se perto ·de casa, detrás de urnas árvores.
Viu o Macaco descer da cumeeira da casa e dar bananas a
l~rian<;a, que era filha dele e daquela mulher. A crian~a comeu.
O Macaco deitou-se com a mulher e depois foi embora.
HOMEM
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O hom.em saiu do mato e matou a crian~a.
No outro dia o homem 5e deitou numa rede e esperou o
f\.f acaco.
_
O Macaco apareceu no alto de um pau. Olhou desconfiado.
E dali saltou para a cumeeira da casa.
O homem nao se mexeu da rede.
O Macaco desceu um cacho de bananas.
Pegou o punho da rede do homem e a sacudiu.
Andiraí saltou da rede e matou o Macaco.
Os companheiros dele, sabendo que a crian~a havia morrido, desconfiaram.
E disseram:
- Ele contou que crian~a era filho do Macaco. E, agora,
está chorando. Foi ele que o matou. Foi.

Tarde da noíte os dois homens escondidos viram chegar
Anhanga carregando as costas um homem.
O homem que estava escondido atrás das árvore·s conheceu
logo o homem que Anhanga trazia as costas.
.
Quando era crian~a, Anhanga, contam, o hav1a roubado da
maloca dos Cauaiua e levado para o mato.
Muitos anos Anhanga vivía com aquele Cauaiua no mato.
O que eslava entre os caibros, no alto, viu A~hanga e o
homem comerem toda a ca~a e beberem todo o cau1m que e_n contraram.
Depois deitaram-se, na mesma réde, bebedos.
O homem saltou dos caibros e. matou Anhanga e o companheiro dele.
Anhanga virou mucura.
I

•

ESTóRIA
DE ANHANGA

UM

HOMEM

morava com a sua família numa casa que

tinha duas entradas.
A casa era boa, mas, urna noite, todos foram dormir no
mato. Porque havia muito carapana.
Deixaram muito cauim nas cuias. E muita ·ca~a ficou no
moquém.
No día seguinte, quando voltaram, só encontraram restos
de cauim e ca~a:
Disseram:
- Esta noite dormiremos de novo no mato. Mas dois de
nós vamos ficar aqui para espiar quem foi que comeu da nossa
c.·a\a e bebeu todo o nosso cauim.

MITO
DA ORIGEM DOS BOTOS

(Contada por Paquiri)

U MA

era casada, mas tinha um namorado: o
macho da Anta, porque gostava do membro dele.
E estava sempre se deitando com bichos.
O marido só desconfiava.
Ela fazia muitos beijus.
E quando o marido nao estava, ia a ~eira, ~o rio e cantava
e assoviava, bem no lugar onde a Anta sa1a d agua.
MULHER

Cauim apó arérehú
E a Anta respondia:

\

Um se escondeu nos caibros e outro atrás de urna árvorc.
Os outros homens, as mulheres e as crian~as foram dormir no mato.
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O macho da Anta saía d'água. Comía e ia dcitar-se con1 a
mulher.
O marido só desconfiava.
Um dia ele disse aos companheiros :
- Vamos matar a Anta?
- Vamos.
Fizeram muitos beijus.
E foram ao lugar onde a Anta morava.
E chamaram:

.

\

..

2

Cauim apó arérehú .

A Anta saiu d'água.
Os homens saíram de detrás dos paus e a mataram.
Partiram o bicho em peda~os. E puseram tuda no moquém.
Quando já estavam assados, levaram uns peda\.OS para anamorada da Anta. ·
- Está aquí um peda~o de carne de porquinho que te
trouxemos.
A mulher disse que nao quería.
O marido dela e seus companheiros comeram toda a carne
do macho da Anta.
No outro día a mulher convidou o marido para tomar
banho.
A mulher ia na frente carregando o filhinho que era dela
e da Anta.
O hornero pulou n'água.
E a mulher, com a crian~a, também, perguntando :
- Eu mergulho?
O marido disse:
- Mergulha.
A mulher mergulhou com o filhinho.
Demorou, demorou debaix.o d'água.
E boiou depois no meio do río.
Ela e o filho tinham virado bóto.
O homem voltou para casa sozinho.
Por isso o sexo da feme a do boto é como o da mulher e o
membro do boto é como o da anta-macho.
622
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'
1 - Um jovem Tucuna mostra
dentes apontados como os das piranbas. 2 - M~as e rapazes da
• tribo Tucuna, na vizinhan~a de
Tabatinga, M unicípio de Benjamín
Constaot . 3 - Um lngano curaca, em traje de cerimonia, no rio
Caquetá, República da ColOmbia
(1950). 4 - Um Yocuru , curaca
de Orito Pungo, República da Colombia ( J945) . 5 - Um Kofan
do rio Putumayo, em Santo António de Guamués, Colombia ( J945).

5_

_¡,___ _ _ ____,

l

Um Jiráo ou Curral

1 -

onde é encerrada. a jovem
que entra em puberdade a MOctA NOVA até o dia
em que, depois de ter a cab~a. depilada, pode participar da festa tradicional. n1tidamente orgiástica. 2 Urna ~A NOVA, com as velhas, que a acompanham,
obrigatoriamente, durante a.
festa tradicional da pela<;áo.
3 -

A

M.O~A

NOVA OU VORE-

KEI, depois da depil~áo .ritual. (Gentileza. do Prof.
Dr. Roberto Cardoso de Oll~
veira, do Museu Nacional,
no Rio de Jane.iro.)

A divulg~ dessas
fotos é urna homenagem ao
explorador Chaves.
NOTA:

2

3

Jovem guerrilheiro Cauaiua-Parintintim, com cocar, bra~adeira e cinto típicos.

1 e 2
Jovens guerrilheiros exibindo estojo peniano, denominado caá.
(Veja-se verbete caá . )

Guerrilheiros e mulheres Cauaiua-Parintintim.

O velho Jguá e um dos seus netos pescando, no l!?~
rapé de Sao Paulo, a flecha e com pirá-arangáb.
2

..
1 - O autor e Arinos, indio Cauaiua-Parintintim, a quem se atribuía haver cegado
suas duas mulheres, para que urna ná::> tivesse ciúmes da outra. 2 - Igtiá, no terreiro de sua casa, mostra como se prepara
o p irá-arangáb. 3 - Tipos de crianc;as
Cauaiua-Parintintim, depois da Pacíficac;áo,
vivendo no Seringa! Tres Casas, de Sousa
Lóbo.
1

l

'
2

t - Cuaa, ao lado do
autor, e Iguá, empunhando um Boaháp.
2 Filhos de Cuaá
e net•s de I guá, depois 'de urna pesca de
tambaquis.

~

-

•
Mostruário de adornos Cauaiua-Parintintim. No alto, da esquerda para a direita, cocares de penas de aves totemicas, característica
dos clás Quandu, Mitu e Japu, um colar de
miyangas, conchas e um cinto de envira. No
segundo plano, dois estojos penianos, urna
brayadeira e parte de um cocar. No terceiro
plano, colares de conchas, miyangas, discos
de frutos da palmeira tucuma e tres cápsulas de rifle quarenta e quatro. Entre essas
peyas urna espécie de pasta para guardar adornos de penas . Na base da foto aparecem dois
pentes, com tranyados ornarnentais de algodao.

'

1

2

1 - O autor, ao lado do temível guerrilheiro,
Quatro Orelhas. 2 Cuaií, narrador de
mitos, lendas etc . , em tr?je de seringueiro,
com urna Winchester a tiracolo, junto ao
tronco de urna Hevea brasiliensis. 3 - Um
Cauaiua-Parintintim e sua mulher (descendente de nordestinos). 4 Quatro Ore/has entre pessoas de sua família, quando
o autor o visitou, no rio Maici , afluente do
rio Madeira.

4

1 José García de Freitas,
principal auxiliar de Curt Nimuendaju, n1 Pacifica9ao dos Cauaiua-Parintintim em companhia

1
--

•

do autor. 2 - Manoel de Sousa
Lobo, já falecido, dono do Seringa! Tres Casas, que colaborou
na referida Pacifica~ao . 3 Placa existente no "Museu Paraense Emílio Goeldi", em homen agem a mem6ria de Curt
Nimuendaju.
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Porantim ou R emo Mágico, dos índios Maué, mostrando losangos e grcgas, escarvados
em madeira duríssima, que representam um conjunto de lendas, mitos e estórias denominado
Cehálpóri. O desenho é do Prof.
Barandier da Cunha, do Rio
de Janeiro (GB).
O

Na pagina ao lado, o tuxáua
Manoel Francisco do Nascim ento, empunhando o Parantim.
arma tradicional dos índios
Maué.

>

·'

.

'

1

2
1

2

3

l - Aspectos dos domínios dos í n d ¡ 0 s
Maué, entre os rios
M ad e i r a-AmazonasTapajós. 2 Viajando pelo rio Arapiuns, rumo as malocas dos índios Maué.
3 Um enterro de
crian~a maué, desee as
águas do rio Andirá.

Urna urn'.\ funerária dos antepassados
dos atuais índios Maué,
encontrada nos arredores da Matriz da
cidade de Maués. 2 Um pagé dos Maué,
com seu a j u d a n t e,
aquele empunhando um
maracá e urna pena
de arara, e este urna
garrafa de cacha~a.
indispensável as suas
1 -

f un~5es. 3 -

Crian~as

de urna escota mista,
dirigida por um pastor
protestante. na Porta
Alegre, rio Andirá,
M unicípio de Barreirinha, Ama1onas.

3

1

MITO
DOS PESCADORES DE PIRAlBAS

'·

1 - Um mesti~o de índio Maué,
entre duas pesadas maos-de-pilao,
empregadas na tr¡tura~ao das sementes torradas de Guaraná. 2 Tipos de Juvas ou caris, tecidas de
palha e ornadas de penas de aves
totemicas, nas quais, depois de
cheias de formigas tocandiras, jovens
índios Maué introduzem o bra~o
direito, para dan~ar na Festa da
Puberdade ou Veaperiá.

Do1s

I

As fotos sao de Silvino Santos e
do documentário do autor.

'

COMPANHEIROS ·cauaiua-Parintintim

náo tinham arco

nen1 flechas.
E há muitos dias estavam passando fome.
U m deles propos:
- Vamos pescar piraíbas?
- Como? Nao ternos nem arco nem flechas!
- Primeiro vamos fazer urna linha forte de tucum. Depois
eu te amarro com ela e tu serás urna isca boa para pegar
piraíba.
O ou tro disse:
- Está bem. Mas eu levo min~a faca de taquara.
- Leva . . .
Teceram urna linha bem comprida e bem forte de tucum.
E no dia seguinte foram pescar piraíba.
U m amarrou o outro peia pérna com a linha de tucum e o
jogou n'água.
A piraíba veio e engoliu o pescador que servia de isca.
. Assim que o pescador se sentiu no bucho do peixe meteu a
f~c a e fez um buraco por onde saiu.
O companheiro puxou-o para terra com a piraíba já morta.
Limparam o peixe ali mesmo. Cortaram em peda~os. Puseram todos no moquém.
Depois comeram alguns peda~os apenas.
Muitos dias comeram daquele peixe.
Um dia o moquém ficou vazio.
Foram para a beira do rio. E fizeram como da outra vez,
scrvindo um de isca.
.
O pescador lan~ou o .companheiro n'água, amarrado pela
cintura.
A piraíba, porém, nao veio. Veio outro bicho, de mais
for~a, que engoliu. o pescador e fugiu com a linha.
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MITO
DA ON~A E DO TROVÁO

A

oN~A, um dia, desafiou o Trovao.

A On~a era muito insolente. .
O Trovao disse:
- Tu nao tens for~a. Só tens unhas e dentes.
A On~a disse:
- Vais ver.
E saltou no rumo do Trovao.
O Trovao soltou o Raio em cima dela.
E este cegou a On~a e queimou-lhe os pelos. Mas nao a
m2.tou.
No outro dia o Bacurau encontrou a On~a quase morta
de fome.
E f oi no mato buscar mu ita c~a para a amiga.
A On~a foi quem deu unhas ao Bacurau.

MITO
DE PE.R ETÉ

(Contada por Dié)

UM

\

CAQADOR,

chamado Pereté, gostava de urna

mó~a

Cauaiua.
E ela, contam, nao gostava do ca~ador. Tinha um namorado
com quem se deitava as escondidas, toda noite.
Pereté pediu a mo~a para ser sua mulher.
Ela nao quis.
Pereté, desgostoso, foi para o mato ca~ar.
Chegou a um po~o de bichos e fez um mutá.
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Daí a pouco chegou urna On\;a para beber água e viu n e1a
o ca~ador trep ado no mutá.
Perguntou-lhe :
- .'E:h, camarada! Que estás fazendo aí?
- Estou esperand9 porcos.
- Aqui nao é o p~o dos parcos. É das on~as. Aqui nós
bebemos. Desee. Vem falar comigo.
Nao. Tu queres me comer.
Nao! E u nao te comerei. Vem!
Tu me comerás.
- 'Vem ca,, . ..
N ao.
Se me comeres?
- Desee! Vem f alar comigo que eu nao te comerei.
Pereté desceu para falar com a On~a.
- Conta! Que estavas esperando? Diz a verdade!
- E stava esperando porcos. Sou Pereté - o ca~ador. Ando
triste. Vim ca~ar, entao.
· - Por que estás triste?
- Gosto muito de urna mó~a. chamada Jataí e ela nao
gosta de mim. Pedi que fosse minha mulher. Nao quis. E toda
noite se deita com outro, as escondidas, ·mas eu sei ...
A On~a disse:
- Vem comigo a minha casa.
- Ah, isso nao. Tu queres me comer.
- Nao. Nao te comerei. Queres casar com minha filha?
- Quero.
- En.tao vem comigo.
Pe reté f oi com a On~a.
Chegando a casa a On~a chamou a filha e disse:
.:_ Tu vais ser mulher deste ca~ador.
- Sim, meu pai, disse sua filha.
Pereté dormiu com ela.
No outro dia a On~a disse:
- Pereté vai ca~ar boje. Vai com ele. O que ele ca~ar tu
me contas.
Pereté f oi com sua mulher para o mato.
Chegaram perto de um oco de pau.
- Espera aí, disse Pereté. Vou matar a Paca.
Preparou o arco e mandou a taquara na bicha.
A P ac a saltou e foi embora.

625
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Pereté disse a mu1her:
- Vamos. Ali tem Cutia. Tu esperas e eu flecho a bicha.
Pereté abriu o arco e mandou a taquara.
A Cutia saltou de lado e fugiu.
Pe reté f oi andando com a mulher.
Mais adiante chegou ao po~o dos porcos.
- Espera aí, disse a Mulher-On~a. Vou pegar o Porco.
'/oce errou duas vezes.
A On~a-Mulher matou o porco.
Pereté e a mulher levaram o porco para casa .
A On~a-Mulhe r disse ao p ai :
- Pereté matou um po.rco.
Ela estava mentindo.
- Ah, matou?
O pai dela ficou muito contente.
Saltou. Pegou a cabe~a e o queixo de Pereté entre as duas
n1aos e a apertou.Ele ficou com cara de on~a.
Tirou o caá de Pereté e o pos fora com o seu membro de
h0mem.
Soprou sobre o corpo dele.
Pe.reté virou on~a. O cora~ao dele ficou cheio de ódio. E
pensou logo em vingar-se.
Andou, andou, andou levando a mulher até a terra dos.
Cauaiua, onde morava a mo~a J ataí.
Essa mo~a ia encontrar-se todos os dias com Diuaát, nan;orado dela. Longe da maloca. Num tapiri.
Pereté e a On<;a-Mulher foram no rastro dos dois e acabaram com eles.
Depois, todos os dias, quando um Cauaiua saía para fazer
necessidades no mato, Pereté e a mulhe.r o matavam.
Assim mataram muitos Cauaiua. Muitos.
Os Cauaiua chamavam as duas on~as I aguáporóguab.
Os chefes disseram:
- Vamos fugir daqui. As on~as acabam coma nossa gente.
V amos fugir.
E todos foram carrega:n do as suas coisas, as suas crian~as,
o~ seus xerimbabos.
Na maloca só ficou a velha Boreá.

Pediu que a levassem carregada, . porque era muito velha
e nao podia mais andar.
- Nao posso, porque tenho de levar meu filho.
- Nao posso, porque vou levar meus arcos e minhas flechas.
·
- Nao posso, porque vou levar minha arara.
Assim respondiam todos.
Deixaram a Velha Boreá sozinha, na maloca abandon?da,
com a Curica, que era o xerimbabo dela.
E fugiram.
As on~as (Pereté e a mulher) foram no rastro deles e os
acharam.
Todos os días iam a maloca d9s Cauaiua. Matavam um
homem. Urna crian~a.
E levavam os mortos para a Ve1ha Boreá.
- Está aquí, minha avó, mais comida para nós.
Pereté falava assím. . ~
E no outro día trazia mais gente morta.
Trouxe todos os parentes de Jataí.
E um día trouxe a neta da Velha Boreá.
A Velha perguntou :
- Por que mataram a mínha neta?
- Nao sabíamos que era tua netinha. Corpo dela é bom
para comer. Está gordinho.
A Velha pensou :
- Amanha esses malvados matam meu filho, minha nora
e meus netínhos. Vou me vingar.
Mandou a Curica a nialoca espiar se ainda havia muita
ge-n te.
A Curica conversara com a Velha. Por isso foi depressa. E
voltou logo.
- J á tem poucos Cauaiua, informou.
A Velha Boreá foi pegar um sapo-cururu. Passou timbópocu nas costas do Sapo até ficarem espessas. E escorreu a gosma numa grande cuia cheia d'água.
Daí a pouco chegou a On~a-Mulher.
- Está aquí, minha avó, a nossa comida.
E jogou no chao o cadáver de outro Cauaiua.
Pereté já voltou da ca~a?
- Nao, disse a Velha. Ainda nao veio.
'
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- Ainda está arranjando mais ca~a para nós. Onde está
a água para eu beber?
A Velha Boreá dis-se:
- Está na cuia grande.
A On~a-Mulher foi beber a água.
Bebeu.
Daí a pouco come~ou a vomitar. Vomitou muito. Caiu tonta.
Como peixe n'água onde bateram timbó.
Deitou-se no chao, babando e soprando.
A Velha foi buscar um cacete e acabou de matá-la.
A Curica ficou contente. E dan~ou no terreiro.
Bo.reá arrastou a on~a morta para &trás de um pau, perto
da sua barraca.
Veio a On~a-Pereté e botou no chao o cadáver de mais
outro Cauaiua.
- Está aqui, minha avó, mais comida para nós. Onde
está minha mulher?
- Ainda nao veio.
- - Onde está a água para eu beber?
- Está ali na cuia. Bebe.
A On~a-Pereté bebeu. Bebeu muito. Encheu a barriga.
Daí a pouco come~ou a vomitar, também, como a mulher.
E,, rodou e pulou. Pulou muito, como peixe em água de
.
1garape.
Depois, deitou-se no chao.
A Velha Boreá veio e matou a On~a a cacete.
A Curica ficou contente. Cantou e dan~ou no rerreiro.
A Velha arrancou os bigodes das on~as e as unhas. Amar. rou tudo no pé da Curica e disse:
- Vai contar aos Cauaiua que eu matei os laguáporóguáb.
Mostra os bigodes e as unhas deles.
A Curica voou, cantando, para a maloca.
Os Cauaiua cercaram a Curica para ouvir como Boreá
matara as on~as.
A Curica tudo contou.
Os Cauaiua voltaram, contentes, para a maloca abandonada.
A Curica vinha a frente deles, dando gargalhadas e
cantando.

Chegaram. E viram logo, no terreiro, a On~a-Pereté e a

On~a-Mulher.

Foram buscar lenha. Fizeram uma grande fogueira. Botaram as duas on~as em .cima.
E cantaram e dan~aram.
A Curica, também, cantou e dan~ou em roda da fogueira.
Da fuma~a dos laguáporóguáb nasceram no céu o Caminho
de Santiago e as Constela~óes.
·

DUAS

TRADI~OES

1.)

9
bisavo de ~iaí contava que seus pais conheceram o can1arao, o carangue10 e o tubarao do Grande Lago (Mar). E
f alavam em ostras, que comiam quando iam visitar os parentes
que moravam a beira do Grande Lago.

2.)
Contam. que ~upa fez o Mundo: primeiro o Grande Lago
.<Mar), depois o R10 Largo (Amazonas) e os rios menores que
1am para o Grande Lago.
Fez a Terra, depois as Arvores e os Bichos. Fez os Cauaiua
e fez o Tapiiti. Este mergulhou n'água quente preparada por
Tupa. E ficou branco.
·
. '
Cauaiua. como nao quis banhar-se naquela água ficou ·
vermelho. O Tapiiti foi-se embora pelo mundo. Cauaiu~ ficou
no Mato.
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GLOSSÁRIO
E
NOTAS

'

·-

da Quarta ·Parte

'

\

.

EXPERIENCIA: - Em língua Cauaiua -. Parintintim onimb6 - s1gnificava experiencia, aquilo que para Montoya era anemboe,
correspondendo a "yo me adiestro, o enseno, aprendo, reso,
estudio."
O vocábulo fixa, talvez, o que nós chamamos "processo
geral de conhecimento".
AHANGÁB: CoJll este vocábulo podemos designar alma, imagem, espectro, figura, fei~ao. Do tupi-guarani: anhang, significando
ang - alma e nhii - correr.
.

'

\

Os Jesuítas viam em anhang o Diabo.
Pirá-anhangáb significa, pois, aqui, imagem de peixe, figura de peixe. (Lam. 6. Fig. 1 II); (Lam. 7 Fig. 2 II)
Alguns povos Tupi empregavam na pesca a figura de
um peixe, na qual observadores apressados reconheceram, par~
logo, um ídolo.
Talhada em casca de árvore, pintada, depois, a urucu, a
jenipapo ou simplesmente a tisne, reproduzia, tanto quanto possível, as formas e as cores de um peixe. Preso a urna varinha
flexível, longa, a altura da nadadeira dorsal, esse engodo era
mergulhado n'água, para atrair a curiosidade dos peixes, que se
acercavam dele sendo flechados pelo pescador, oculto, as vezes,
na espessura da vegeta~ao ribeirinha.
CAUIM: Bebida feíta de inilho torrado, mel e água, que atinge
(posta numa vasilha de barro ou cocho, durante alguns dias )'
alta fermenta~ao, de acordo com a vontade de quem o prepara.
Alfredo da Mata informa que o v9cábulo vem do tupi-
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guarani acai
queimar-se e y - água, isto é, água picante,
que escalda.
O mesmo autor cita o cauim-poranga, bebida alcoólica,
adiantando-nos que era o nome dado pelos índios "a bebida
alcoólica dos brancos". O poranga aí quer dizer saborosa . E
cita, _igualmente, o cauim-taiá: "Bebida fortemente alcoólica e a
causar irrita9ao na garganta. Do tupi-guarani caui - água de
beber e taiá - ardencia, irrita9ao."
Agenor Couto de Magalhaes, a respeito desse peixe
de escamas, escreve: "A jatuarana é um magnífico exemplar
de salmonídeo encontrado no Amazonas e seus tributários. Lembra a primeira vista o matrinxao em ponto grande, com a boca
mais rasgada, a cabe9a um pouco mais levantada e com um
tra~o característico escuro que acompanha a linha mediana
do flanco; essa lista come~a, um pouco pronunciada, atrás da
cobertura operclllar e se vai acentuando para a regiao posterior.
"Esse peixe é de saborosa carne e pega no anzol . Alcan9a
60 centímetros de comprimento e 8 quilos de peso. Procura as
quedas d'água mas desee também para a imensa calha amazónica.
"Alimenta-se de pequeniilos peixes, insetos, vermes e frutas
silvestres; as escamas da jatuarana sao maiores que as do matrin.xio; as nadadeiras sao acinzentadas; o dorso glauco denegridc
e os flancos oliváceo-dourado".
Encontramos grandes exemplares de jatuaranas em Tabatinga (rio Solimóes) na ilha dos Reis (rio Urubu) e em Tres
Casas ( rio Madeira) .
Em Parintins, no baixo Amazonas, a jatuarana, no veráo,
é pegada a flecha, a anzol e a gaponga.
Von Ihering lhe registra a denomina~áo científica de Hemiodus (Anisitia) microcephalus; e Henry Fowler o de L etobrycon jatuarana.

JATUARANA:

•

pebte de escamas, da família Characinidae, subfamília
Prochilodinae, genero Prochilodus, ao qual também pertencem
os Curimbatás do Brasil, escreve Von lhering.
Foi, durante largo tempo, no Amazonas, o peixe do pobre,
sendo vendido a cambadas de 5 a 12, mas boje aparece, indistintamente, na mesa do rico e do pobre, talvez mais na daquele
do que na deste.

JARAQUI: É
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:E: pegado a tarrafa e a anzol; sua carne é excelente, nao
obstante as espinhas do lombo que sao numerosas.
Alfredo da Mata dá ao J araqui a denomina9ao científica de
Prochilodus binatacus- Kner e Prochilodus taeniatus Val. Vulgaríssimo, escreve, em cardumes na Amazonia, a vi~er entre
detritos dos velhos madeiros submersos e no lodo, de que retiram os alimentos.
Mas H. Fowler dá ao Jaraqui a denomin~ao de Prochilodus brama valenciennes, da subfamília Prochilodontinae, genero
Prochilodus Agassiz.
José Veríssimo, em A Pesca na Amazonia, nos esclarece:
"o nome de gaponga tal vez fosse primitivamente "aponga"; barulho, ruído, som de coisa redonda (a - a esfera, semente, car~o) e pong-ponga ruído, barulho ou qui~á "yaponga" "ygaponga", barulho n'água de coisa redonda (y e yg - água)."
E, em trecho anterior a este, tratando da pesca do tambaqui, peixe eminentemente frugívoro, esclarece mais: "Nao podendo em tudo imitá-Ia (refere-se a fruta ao cair n'água) inven- .
tou o indígena um cani90 na extremidade de cuja linha em vez
de anzol há um seixinho redondo ou urna bola pequena, feita
de costela de peixe-boi. Com esta bola, batem a água imitando
a queda da fruta, e o fazem com tanta perícia que, batendo sucessivamente repetidas vezes, disséreis toda urna por9ao delas
que uma a urna se desprenderam ao mesmo tempo.
"Previamente outro cani~o, com anzol este, f oi preparado.
Iscado coro a própria fruta que por ali cai, é posto n'água onde
sobrenada ou nao, conforme a natureza da fruta. Junto ao
anzol há urna pequena bóia, para, caso seja a isca pesada, nao
a deixar afundar-se. Este cani90 fica posto no chao, o anzoJ
n'água. Com a gaponga - nome do cani90 com a bola - produz o pescador ao redor do anzol iscado o som característico
da queda da fruta . Ao gostoso pasto vem sofrego o tambaqui,
cujo dorso escura aparece na transparencia d'água, e rápido,
atirando-se a fruta que trai9oeiramente esconde o anzol, tragaos ambos, guloso. Agarra o pescador rápido ·o cani90 e suspende
a bela présa.
"Empregam também a gaponga na pesca da pirapitinga,
belo e gostoso peixe, sarapintado, pouco meqor que o tambaqui".

GAPONGA:
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Há urna anota~ao mais a fazer-se nesse tipo de pesca: a
gaponga, ou melhor, a bola de osso de peixe-boi, pode ser usada
sem o cani~o, pois (suspensa de urna linha de pesca ou envira)
0 pescador, deixando-a cair repetidamente n'água, conseguirá imitar os baques das chamadas frutas-de-tambaqui, ao desprenderem-se dos altos galhos desta ou daquela árvore do igapó on
das margens dos ríos e dos lagos.
CuNHANTAIN: Em nheengatu o vocábulo quer dizer menina impúbere, nova, ensina Stradelli. Mas para Montoya "cuñatai" quer
dizer mo~a.

\

PEIXE-CACHORRO: Segundo Alfredo da Mata trata-se de um peixe
voraz, Cynodon hydrocion Cast., "terrível mordedor pelos seus
originais incisivos, que chegam a projetar-se diante de cada globo
ocular. Por tao singular disposic;ao dentária os índios deram-lhe
o nome "pirá andirá ua~u", isto é, peixe grande mordedor.
Acreditamos que Alfredo da Mata se equivocou ao traduzir
essa denominac;ao, visto que "andirá" é morcego e o peixe-cachorro também é chamado peixe-morcego.
Assim o reconheceu Stradelli, escrevendo: "Note-se, pois,
que se o nome de peixe-cachorro é a tradu~ao literal de "piráiauara", todavía, com o nome de peixe-cachorro se costuma designar o "pirandirá" lit. peixe-morcego".
E Agenor Couto de Magalhaes, estranhando essa denomina~ªº popular do referido peixe, escreve: "Urna das variedades
dos Cynodontideos é o Pirá-Andirá, o de mais avantajadas propor~óes. O representante a que acima me refiro é o maior e o
mais temível dos parentes. Nao sei por que motivo o gentío
se lembrou de o comparar com o morcego, pois se Pirá é peixe
e Andirá é morcégo, certo é que o .selvagem nele encontrou
alguma éoisa que lembrasse o vampiro. Forc;ando a imaginac;áo
para achar em que se assenta a lembranc;a do bugre primitivo,
quer-me parecer que ela .só poderá ser encontrada na semelhanc;a que há dos aguc;ados e longos incisivos inferiores com
aqueles de algumas espécies de morcegos que noctivagam pelas
brenhas do baixo Amazonas.
.
"A espécie de peixe chamada Pirá-Andirá, da qual estamos
tratando, cresce bastante, chegando a atingir mais de meio metro
de comprimento, por urn palmo mais ou menos de largura;

particular menc;áo que aqui fa~o desse grande mordedor da~
águas amazónicas, está no di to par de incisivos inferiores: no
Pirá-Andirá, o desenvolvimento desses dentes é tamanho e tao
descomunal que, depois de atingirem o osso palatino e de o atravessarem, entre o espac;o que está entre as narinas e cavidades
orbitais, saem por dois orificios que a articulac;áo produz, aparecendo as pontas um pouco adiante de cada olho".
Em .agósto e setembro este peixe é bastante pescado no
Amazonas, mas a sua carne nao tem boa reput~áo.
H. W. Fowler, . situando o Peixe-cachorro na subfamília
Acestrorhynchinae, genero Acestro.rhyncltus Eigenmann, lhe dá
a ·c1assifica~ao de Acestrorhynchus falcirostris Cuvier.

:e, um conjunto de

habita~óes

(barracas) indígenas. ,Stradelli escreve Mará-oca, isto é, "casa de estacas, casa fixa". E
Adauto de Alencar Fernandes, em sua recente obra "·Povos Indígenas do Brasil (Ed. A. Coelho Branco Filho, Rio de Janeiro),
dá taba como etimología de 1naloca. ou mar' - oca.

MALOCA:

URu: :e, um pequeno cesto de tala de arumá ou mesmo de fibra .
de piac;aba.
ANANI: :e, urna Gutiferácea, Symphonia globulifera L.F., existente
nos igapós da Amazónia. Desse vegetal 'diz Le Cointe o seguinte: "Árvore notável pelas suas flores escariates muito abundantes e pelas suas sapopemas em forma de joelho. Tódas as partes
da árvore dao um látex resinoso amarelo, virando ao preto
quando seca; esta resina serve para calafetar as embarcac;óes e
substituir o pez dos sapateiros, quando preparado como urna
espécie de breu, que chamam "cerol". Madeira aproveitável para
a fabrica~ao de papel".
·
O.s indígenas utilizam essa resina na emplumac;áo das suas
flechas, no dar resistencia a Jinha nelas empregada, no prender
ou reunir penas e plúmulas das acanitaras ou acangataras, braceletes, brincos, etc.
T ucUMA-U: :f: urna patmeira, cujos frutos se distinguem dos outros .

pelo tamanho e carnosidade. (Ver o verbete Tucumá.) Tucumá-u
significa tucumá-grande
637
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CoBRA-SURRADEIRA: Também chamada Cutimbóia e, segundo Le
Cointe, a Herpetodryas carinatus. "Cobra muito ágil; quando
excitada, anda com urna rapidez incrível, a cabe9a levantada a
60 cm acima do chao, a9oitando ruidosamente o cerrado com
sua cauda vigorosa, que assobia como um chicote. Bastante freqüente perto das habita9óes, a ca9a de ovos e de pintos".
Segundo lhering, a Saracura pertence a família Ralídeos, dos generos Limnopardalus e Aramides.
Tem larga distribui9ao geográfica e, na Amazonia, a sua
presen9a proporcionou ·a Barbosa Rodrigues e a Emílio Goeld1
observa9oes que muito lhe celebraram os costumes e habilidades
de· cantora e dan9arina.
Ao próprio lhering é, porém, que <levemos as linhas se- ·
guintes: "As saracur<;ts sao aves de genio alegre e folgazao. Basta
que se julguem ao abrigo de surpresas desagradáveis, para que
logo deem expansao ao seu temperamento".
Espreitando, cautelosamente, urna primeira ave sonda a regiao e, parecendo-lhe tudo calmo, dá sinal as companheiras, que
logo se aproximam e, cantando e correndo, buscam o comer.
Vários autores tem relatado cenas que podem ser interpretadas
como dan9as. "Enquanto urna ou duas cantam, diz Goeldi,
outras correm para um e outro lado, como que desempenhando certo papel que lhes cabe como figurantes; outras ainda,
como muitas vezes observei, fazem ouvir sons rosnados, o que
dá a impressao de lhes caber a fun9ao de baixos de orquestra".
Em nota explicativa da Cantiga da Saracura, diz Barbosa
Rodrigues, em Poranduba, pág. 33 3: "Nos días festivos, pelos
sítios, enquanto os convivas jantam, anda urna mulher em rod:i
da mesa, beliscando o melhor dos pratos, furtando aqui e ali,
corrida por todos, mas comendo o melhor. Entao canta:
Pe iupui pe rembaua
saracura
Saracura uirá, saracura
(Deem de comer a saracura, ao pássaro saracura)
:E. a cantiga da saracura e assim alegra a mesa, evitando
todos que de seus pratos ela tire o melhor peda90."
Recolhemos a letra e a música da Dan9a da Saracura, que
f oram divulgadas num estu do folclórico intitulado O Sahiré e o
Marabaixo (Rio de Janeiro, 1951 ).

SARACURA:

\
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O autor anónimo da letra e da música deveria ter observado os hábitos da Saracura para se inspirar no seu canto e na
sua dan9a.
Por isso ali escrevemos: "Lembran9as desses remotos dia3,
da música e da dan~a chamada Saracura, nós ainda as podemos
encontrar, há menos de dez anos passados, em Chaves, na Ilha
do Marajó, Estado do Pará. Urna das suas particularidades era
o saltitar dos pares, peculiar a ave, e estes versos:
A Saracura quando canta
lá na beira <?o igap6 . ..

E um estribilho onomatopaico, imitando-lhe o canto,
doso, nas primeiras e nas últimas horas do dia:

sau~

Siricó. . . Siricó. . . Siricó . ..

Referindo-se as saiacuras, como aves palúdicas, pertencentes a ordem das Raliformes, Agenor Couto de Magalhaes, em
Ensaio Sobre a Fauna Brasileira, afirma: "As duas espécies de
saracuras propriamente ditas que ocorrem no Brasil sao as chamadas "saracuras-do-mangue" ou "quebrei-tres-potes", Araniides cayanea e a saracura comum Aramides saracura". E o
mesmo autor ainda nos informa: "A crendice popular empresta
um certo valor ao canto da saracura, tendo-o como prenúncio
certo da chuva, mas essa, como tantas outras lendas, destituí-se
·
inteiramente de fundamento."
MuTÁ: ~ urna arma9ao de madeira tosca, como o descreve, por
exemplo, Alfredo da Mata: "Grosseiro e sólido andaime feito
com pequenos e fortes madeiros ajustados pelas extremidades de
modo a formarem quadrados sobrepostos e a ficar em seu interior o tronco da árvore que pretendem escalar.
"O mutá também pode ser feito sornente em urna das fa ces
do tronco e onde os · .arpóes sao cravados, de espa90 a espa90,
até a altura desejada, e assim chamam mutá, isto é, degraus por
degraus para subir. (Von Martius.) Do tupi. O mutá era empregado nos seringais para que se pudesse sangrar as árvores até
os galhos mais altos, sendo levantado rente ao tronco a fim de
pern1itir melhor apoio e facilidade de trabalho do seringueiro.
Prática das mais criminosas, com a fiscaliza9ao que os seringa-
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listas foram observando, posteriormente ao rush da borracha,
foi ela abolida inteiramente".
Mutá ou Mutá é urna "espera" para ca~a, tanto no Pará
como no Amazonas.
MACHADO DE BAÍRA : Esse instrumento do herói Cauaiua-Parintintim deveria ser de pedra e encabado a maneira indígena com
madeira verde e entani~ado com envira no mesmo estado. Mas,
além de ser afiadíssimo, ele era também mágico. E o seu poder
era extraordinário . Chamava-se Cotuc-hu, isto é, Mutuca-Grande. ( Cotuc, en1 tupi, espetar. Donde o verbo cotucar.)
Encontramos no Vocabulário Amazonense, de Alfredo
da Mata, (maís amplo e incisivo do que noutra obra qualquer
onde esse fenómeno meteorológico tenha merecido descri~áo ou
estudo, naquela regiáo amazónica, sobretudo extremando con1
o Peru e a Bolívia), o seguinte : "Friagem - (Reg.) Fenómeno
meteorológico bastante curioso por seu aparecimento brusco e
em dia claro e calmo, conseqüente de correntes aéreas andinas
para a hacia do vale, e .que refrescam sobremodo o ambiente,
causando, em pleno enchente dos ríos, a queda brusca da temperatura e noites frígidas, principalmente na regiáo acreana.

FRIAGEM:

•

\

"De 28 a 30 graus a temperatura desee a 18, 17 e mais
ainda e também queda barométrica rápida, e satura~áo quasc
co.m pleta do ar . (Cunha Gomes). Em síntese, resulta a friagem de ventos brandos dos Andes, de velocidade aumentada
gradualmente sem tornar-se violenta, céu fortemente n.ublado,
dias escuros, temperatura de 19, 18 e 17 graus, raramente menos,
fenómeno este que dura dois e tres dias, sem a produ\:áO de
chuvas. Nesse intervalo cessam todos . os trabalhos nas matas,
ocorre impressionante mortandade de peixes pelo motivo dac;
águas dos ríos e igarapés terem, em sua massa, temperatura
quase normal e em sua superficie ou em pequena profundidade,
temperatura ainda inferior a do ambiente, nao suportando-a o
pescado.
"Normal em maio, rara em fins de abril e raramente em
junho e julho. A friagem nestes últimos anos tem sido fraca
e até sem o ciclo regular de out rora . Curviana dos c'earenses
no Acre".
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Nao conhecemos o trabalho que a esse fenómeno dedicou
0 Comandante-Aviador, da extinta Panair do Brasil, Coriolano
Tenant, mas ele próprio nos informou que, publicado em ASAS,
veio contrariar os cooceitos acima, devendo-se as correntes aéreas,
oriundas de ambiente polar e nao dos Andes, o fenómeno da
friagem.
Nao conhecemos, igualmente, nenhum estudo físico-químico das águas, já dos rios, já dos lagos e igarapés da Amaz9nia,
nos seus limites com o Peru e a Bolívia, durante o aludido
fenómeno.
Quer-nos parecer - tanto ·quanto nos f oi dado observar
cm nossas viagens e longa permanencia no interior do Estado
do Amazonas, por exemplo - quer-nos parecer que há urna
redu9áo do oxigenio nas diversas camadas das águas ( epilímnio,
hipolímnio e metalímnio) menos claras e sob a ª\:ªº das varias:oes da temperatura verificadas na época da chamada friagem
. ·amazónica.
JNAJÁ:

Ver lnajazeira, verbete

a pág.

324.

Este vocábulo, em ilheengatu, quer dizer rola, e Alfredo
da Mata diz dessa ave: "Zool. Bonita rola (Leoptoptila rufoxila
Rich. e Bern), ordem Columbidae, que nao tem manchas metálicas nas asas, o que distingue a rola da juruti. Primeira remige
atenuada. Boa ca9a. Juruti Azul, linda ave (Peristera cinerea
Temm.). Também boa ca9a. Do tupi "yiruti e uruti". Na frase
túpica: Enfeitam-se as mulheres como jurutis: Uruti rami onembo yegua cuna.
.....
E o mesmo autor, como também Von lhering, cita mais
estas aves: JURUTI PORONGA (Zool.) - Pequena galinhola de
colorido metálico na plumagem do pesco90 e, em parte, da regiáo dorsal . Testada alvacenta . Nao tem a primeira remige atenuada . e, a Geotrygon montans L., ou Juruti vermelha e a G.
violacea T .R. Amazonia; Juruti-pepéua (Reg.) ave lendária e misteriosa de vida entre os tajás, e a desprender cantares
dolentes e cheios de tristeza (José Veríssimo in Tradifóes e
Crenras e Superstifóes do Rio Amazonas, Vol. 1).
Rodolpho Von lhering afirma, porém, e nós o verificamos,
que vem na obra Cenas da Vida Amazonica, pág. 64, o trecho
seguinte: "Urna ave fantástica, que canta perto de vós e nao a
vedes, que está talvez a vossa cabeceira ,e a nao sentís; ouvireb

JuRUTI:
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o pio lúgubre da ave, sem que possais jamais descobri-la. Isto
é para os índios objeto de grande terror, a ponto de nao consentirem que se fale na Juruti-pepéua com menosprezo. Aqueles
a quem esse ente fabuloso acerta de escolher para vítima de
seus maleficios, acaba paralítico.,,
E esse incansável divulgador de fatos e curiosidades biológicas, tanto da nossa flora como da nossa fauna, principalmente da nossa fauna, que é Eurico Santos, transcreveu urna
lenda esclarecedora da simbiose entre a Juruti-pepéua e os Tajás
( nome Tupi dos representantes brasileiros da família das Ará··
ceas) coletada, diretamente decerto, entre os caboclos paraenses pelo inesquecível escritor Alfredo Ladislau, que nos legou
Terra lniatura, obra, por sem dúvida, digna de ser reeditada.

\

ARIRAMBA: Ninguém conhece, na Amazonia, o Martim-Pescador,
mas, sim, a Ariramba, de quem Stradelli diz: "Casta de Galbula.
Nome genérico de U{l'la ave ribeirinha que se encontra em todo~
os rios, lagos e igarapés do vale do Amazonas, pousada, geralmente, sbbre um galho seco a espera da oportunidade de cair
sobre a presa, que aboca a superficie d'água sem mergulhar. A
Ariramba torna-se facilmente reconhecível pela despropor~ao do
bi~o e cabe~a com o resto do corpo, especialmente as pernas
e os pés, que sao pequenos, curtos e fracos e desproporcionados
com todo o resto".
Rodolpho Von lhering diz que as Arirambas sao aves da
ordem Coraciiformes, família Alcedinídeos, com o único genero
Cerylt!..
"Há - escreveu o naturalista - 5 esJ.~,Scies brasileiras:
C. torquata distingue-se pelo tamanho ( 44 cm) e pelo colorido
ardósia; é o M. cachá. .A seguir, um tanto menor, com 33 cm
C. amazona. Duas outras, medindo cerca de 20 cm, C. americana e C. inda diferem pouco entre si pelo colorido e, finalmente, o anao do grupo é C. aenea, com apenas 13 cm".
Referindo-se a maneira de pescar, típica, das Arirambas,
principalmente Von Ihering transcreve a observa~ao de O. Monte
(Alm. Ag. Bras., 1926): "Interessante o ardil empregado por esta
ave, com o fim de atrair o peixe. Um día estive por muito tempo
apreciando seu sistema engenhosíssimo: pousada sobre um fio
telegráfico, que passava sobre urna lagoa, a ave, de vez em
quando, dava um mergulho e trazia no bico um peixinho. Para
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atrair o pescado, o "Martim-Pescador" fazia certa necessidade,
que, caindo n'água, era logo motivo de ajuntamento, que entao
era aproveitado para a pescaria. E isto por várias vezes."
A observa9áo de O. Monte encontra amplo apoio no episódio da estória aqui narrada e noutras obtidas por vários estudiosos.
E também Apuí. A várias Gutiferáceas dáo, na Amazonia o nome de Apuí.
Na sua linguagem científica Paul Le Cointe enumera a
"Clusia insignis Mart. que é urna. epífita nas árvores altas, em
matas úmidas, ou pequenas árvores semi--epifíticas em capoeiras
velhas. Clusia insignis nao se ern.~ontra nas árvores muitos
grandes. Flores grandes e bonitas, de cor róseo-pálida, perfume
persistente. ( Clusia grandiflora), ou fió res por fora, castanha
e purpúrea por dentro. ( Clusia insignis) . Das flores extrai-se
·urna resina amarela avermelhada, aromática, usada, com banha
de cacau, para curar as rachas do ~ico do peito. Bulbo emético
e diurético".
Tratando do Apui Ficus significa Urostigma Miq. (Moráceas), Le Cointe assim se externa: "(Cipó e depois árvore gigantesca). ~ urna planta epífita . que se desenvolve sobre outras
árvores, entrela~ando suas longas raízes aéreas em redor dos
troncos que mata; chegando até o solo, estas raízes engrossam,
unem-se lateralmente, constituindo, mais tarde, um verdadeiro
tronco. independente. Látex esbranqui9ado, abundante."
O apuirana nao é da família das Moráceas e sim da f amíli~ das Longaniáceas, sendo sua denomina9ao científica Stry- ·
chnos rouhamon Benth.
Adianta, entretanto, conhecerem-se mais alguns aspectos da
vida desse vegetal, por exemplo, a través de Alfredo da Mata:
"Apuí, Apuizeiro (Bot.) Cipó da família das Moráceas Ficus
subg. Urostig1na Miq. e que transforma-se depois em grande
árvore. Epífita em come90 desenvolve-se sobre árvores diversas.
Estas, mais tarde, entrela9adas por suas rijas e longas raízes,
que adstringem-nas, com elas anastomosam~se, retiram-lhes a
seiva e, finalmente, asfixiam a áI'Vore hospitaleira, e tais raízes,
entao decadentes, atingem o solo, por vézes volumosas e colossais, ·
e neste se introduzem e fixam. Ap.resentam, em tal fase, duas
f un~oes distíntas: rarz propriamente di ta, depois tronco. Assin1
•

APUlZEIRO:
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? Apuizeiro,

hóspede a princípio e parasito depois, aniquila a
arvore que lhe deu e manteve o ciclo biológico. Será simple~
exemplo . d: epifitismo o~ retira e absorve mesmo a seiva para
sua ~ut~i~a~. Encontra?·~~ em toda a Amazonia. Indispensável d1stingu1-lo do Apuizeuo do Pará, Ficus tapajonensis Standley, pequena Morácea que possui diferente evolu~áo, e igua!mente da cebola-brava, Clusia insignis, belo exemplo de comensalismo em fitologia amazonense, porquanto esta nao mata 0
~o~pedeiro que lh~ manteve a vida. O apuí é talvez o exemplo
u~1c? .da flora regional de parasitismo e posterior independencid
b1olo~1ca, e em que o tronco desempenha primeiro fun~óes
de raiz.
"Apuí com o significado de indivíduo a viver a custa de
outrem, tem sido empregado por diversos, aliás com muita
expressáo. Apuí é vocábulo da língua geral. A Amazonia é 0
o seu habitat.,, .
Observamos que o Apuizeiro elege, de preferencia as esbeltas palmeiras, envolvendo-as num abra~o tentacular, ~té arrancá-las do solo, assim que suas raízes ganharam corpo e se fixaram firmemente na terra.

E~cli~es da Cunha, numa admirável imagem, disse: "O
apulzeiro e um polvo vegetal."
Mas esse polvo nada consegue, ao tentar envolver com a'i
suas ra~es aéreas urna árvore como o Mulateiro ou Pau-Mulato
da famíli~ ~as Rubiáceas, cujas cascas, que se desprendem em
grandes laminas, na frase de Le Cointe, referindo-se ao Capirona Huberiána Ducke, nlo lhe oferecem ponto de apoio e de
fixa~áo.

Por isso talvez se alinhem, altivos e numerosos, ao longo
das várzeas, os mulateiros dos ríos Madeira e Solimoes, formando densas associa~óes de indivíduos que constituem os chamados capironais.
!ambé.m conhecida pelos nomes de Cuimi e Cojubim.
~on Iher1n~ .afirma que a "denomina~áo abrange várias espéc1es da fam1ba dos Cracídeos. Só urna é do Brasil meridional
( C~narrza jacutinga) ; outra ocorre em Mato Grosso (e. natte~
rer~), .e duas ~a Amazónia, onde sao conhecidas pelo nome de
Co1ub1 ou Cojubim".

JACUTINGA:

\

644

Segundo Stradelli, os índios do rio Castanho, contravertente do Padauari, "porque creem descender do cojubim, nao o
perseguem, o que me expJicou a quantidade fenomenal de cojubins que havia na locaJidade, e a facilidade com que se deixavam aproximar".
O mesmo autor afirma que é urna das melhores ca~as das
matas amazoncnses.
CoRCOROCA: Branquinha. Diz R. Von Ihering: "Denomina~áo provavelmente local dada no Pará a um pcixe do mato (de água
doce) e que certamente se aplica a urna variante, apenas, de
outra espécie bem conhecida. Ta~ identifica~ao ainda está por
fazer."
Mas Agenor Couto de Magalhaes, a pág. 102 de sua Monografia Brasileira de Peixes Fluviais, escreve sobre a Branquinha,
Pirá-tapioca (Epicyrtus 1nocrolepis Kner) o seguinte: "Este
peixinho, quando em pequenos cardumes, presta-se admiravel.mente para ornamentar .~quários. Deve-se porém adicionar a
água 1% de sal de cozinha porque, em água fechada, com facilidade de polui~áo, é muito fácil aparecerem doen~as infecciosas, produzidas por fungos, amebas e outros parasitas que se
reproduzem n'água por esporos ou segmenta~o celular.
"Nos igarapés do Pará e Amazonas existe urna enorme variedade de peixinhos, muito prateados, aos quais o povo dá, indistintamente, o nome de branquinha, pirá-tapioca e matupiri.
Destes peixinhos há urna espécie que figura acima, a qual . possui
um brilho de prata polida e, como para contrastar, duas nódoas
negras, urna atrás da abertura branquial, outra na parte mediana da base caudal. As escamas sao pequenas e a linha lateral
reta.
"Esses vistosos peixinhos andam em numerosos cardume$
subindo os igarapés nas cheias para a desova que se dá em dezembro . Raramente excedem a 18 cm e proliferam em águas
claras e de pouca profundidade.
"Observei que no Utinga esses peixes nao desovam em lugares sombríos; procuram sempre clareiras ensotadas.
"Os tarrafeiros apanham-no em grande quantidade a boca
da noite, nas barras dos ·riachos".
No famoso lago de pesca e salga do Pirarucu, denominadQ
Aiapuá, Estado do Amazonas, a Branquinha é chamada
Maria do ó.
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No verá,· e! quando come9a a enchente dos rios amazónicos
a Branquinha aparece em grandes cardumes.
. Em Tres Casas, seringa! de Sousa Lobo, a pesca da branqumha do lago do Antonio tinha aspecto fenomenal.
E esse peixe ali nao só atingia apreciável comprimento
como engordava tanto que nenhum outro merecía a predile<;ao
dos índios e dos civilizados que o pescavam a tarrafa, preferentemente.
O lago do Antonio, no rio Madeira, Estado do Amazonas,
como. tantos outros lagos da . regiáo, é de águas escuras mas ricas
em alimentos de toda espécie para a Branquinha.
Segun~o H .. W. Fowler o nome científico da Branquinha é
Anodus latro Sp1x, sendo abundantíssimo nas águas do Amazo~as e noutros ríos da Amazonia, em igarapés e lagos. Também
e abundante no rio Paraguai.
y_ara Ro?olpho Von Ihering os jacamins sao grandes aves,
famaha Psofid~os, com um único gen. Psophias pertencente.
a ordei;i dos ~r~1formes, que abrange ainda o Caráo, 0 Pavaodo-Para Ae .ª S1ncma · Todos os jacamins habitam unicamente
a Am~ma ~ o Mato Grosso, senda a espécie conhecida
(Ps~~h1as crep1tans) de cor predominantemente preta com btilho
metálico, que no dorso passa do brónzeo ao cinzento esbranqui9.ado · As outras, congeneres, sáo conhecidas por jacamim-copetinga, de costas brancas, jacamim-copejuba e jacamim-una. Sáo
a~es da mata ~ue, por vezes, formam bandos até de 200 indi~iduos · Seu gnto, que deu origem a sua denomina9áo alemá e
inglesa Trompe ter ( corneteiro) come<;a por um rumor surdo.
sustentado durante quase um minuto e que soa como um liuhu-hu-hu, a últ!ma sílaba muito prolongada e como que ventríJoqu~ · Domesticam-se facilme~te, tornando-se muito amigos do
dono, parece s~r bem verdade1ra a afirma9áo de que esta ave ·
semp.re que v~ urna galinha no choco, faz o possível para tirá-J~
do n1nho, a f1m de ela mesma tomar canta da ninhada
1:'lª literatura européia esta ave é conhecida pelo ~orne de
agam1, que sem dúvida se filia ao mesmo vocábulo Tupi também
grafado jacami.
'

JACAMIM:

?ª

\

. Rodolfo Garcia dá ao vocábulo jacamim a etimología segu~nte: "de Y- demonstrativo (-o que, aquele que, 0 que tem)
aca - cabe9a, e mi - pequena: o que tem a cabe9a pequena;
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ou de y-aca1nyi-a, que move a cabe<;a, a mesureira; ou ainda alt.
de y-og-a1ni-a que em casa se acostuma, a caseira (Cf. Batista
Caetano: 3, 565); é mais natural a primeira explica9ao. O nome
dessa ave está ligado a um mito, que Barbosa Rodrigues: 17a,
119' recolheu
no Rio Branco, Amazonas, e a que também se
.
refere Ehrenreich: 21."
Viajando pelas margens do rio Parimé, em 1918, - o Parimé fica no Território Federal de Roraima - procuramos a
chamada Erva-de-Jacamim, que é um vegetal mágico, mas nao
a encontramos e ninguém que a conhecesse com esse nome.
Suas folhas e raízes sao recomendadas como banho propiciatório e dao a quem as utiliza poderes sobrenaturais.
Ave da família Odontoforídeos (Odontophorus guianensis Gm.), também chamada Uru.
É estranho que Rodolpho Von Ihering nao registre Corco·vado como sinónimo de Uru, mas a respeito dessa ave se estende de maneira bastante s~Üsfatória, depois de campará-la a meridional O. coqueira, dizendo: "A espécie amazónica O. guianensis é mais avermelhada. Caracteriza ambas a larga zona nua,
vermelha, ao redor dos olhos. O macho tem um pequeno topete. É a melhor das nossas ca9as de penas. Vive na mata em pequenos bandos, no chao e nas ·árvores, alimentando-se de frutas
e insetos . O ninho é f eito no chao e contém 1O a 15 ovos bran-cos. Porém, logo que cessa o frio, ouve-se sua voz na mata, a
chamar pela companheira. Seu pio diz mais ou menos gu-ghigu-ghi, em tom de ocarina com acentua9ao mais forte na segunda nota e, repetindo muitas vezes, o dissílabo, gradualmente_
baixa o tom, ao concluir. É fácil imitar-lhe a voz por meio de
um pio, cuja extremidade aberta se obtura e abre, alternadamente, com o dedo. Por mais distante que esteja o uru, ao
,ouvir o pio, ele logo se aproxima, na suposi9ao de encontrar
algum rival, que tenha invadido seus domínios."
Ihering se alonga na descri9ao da diferen9a dos pios do uru
.
. ,, .
macho e da femea e afirma que os urus sao mu1to soc1ave1s, parecendo-se com as galinhas quando percorrem a mata, esgravatando o chao e remexendo as f olhas a procura de vermes e insetos.

C ORCOVADO :

-

PoRAQU~: É

um dos seres mais curiosos das águas amazonicas, quer
pela sua forma, semelhante a de urna enguia ou de um mu~um.
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quer pelos seus hábitos alimentares, pois é carnívoro e fruoívoro
quer ~las suas propriedades de dar choques f ulminant;s na;
suas .v1timas: peixes, batráquios, animais de grande porte, como
o ?º1 e o cavalo, e mesmo o próprio homem. Cronistas catequistas e ...n~turalistas,. viajando através de ríos, lagos e i;arapés
da ~mazoma, maravtlhados, como Richer, Humboldt, La Cond~me, Castelnau, Martius e Spix, Van Berkel e Lacepede Jhe
ded1caram descri~oes sumárias e alentados estudos, sendo 'que,
modernamente, .em no~so p~ís, é a Carlos Chagas Filho que devemos as pe~qmsas ma1s objetivas e experimenta~óes rnais variadas no senti~o de definir e de caracterizar, científicamente
'
aquetas propriedades.
Um grupo de cientistas americanos se demorou vários mesec;
em Belérn do Pará, f azendo observa~5es e experiencias com
exemplares de poraques existentes no Museu Paraense Emílio
Goeldi.
Mas, acessíveis aos estudiosos da natureza flora e fauna
da Amazonia, foram apenas as descri9óes qu; a respeito do
poraque escreveram José Veríssimo, Ermanno Stradelli e Álfredo
da Ma~a, grafando o segundo o vocábulo indígena "puraké e
puraque".
. Stradelli esclarecia, entao, que esse gimnotídeo "quando tocado dá urna descarga elétrica capaz de aturdir e até derribar
um homem, embora a sua for~a dependa, está cJaro, do tamanho do animal, e ~recis~, para produzir todo o efeito de que é
capaz, que este se1a excitado quando perfeitamente descansado.
porque a sua energía elétrica se esgota com as sucessivas descargas, e o animal nao readquire todo o vigor senao depois de muito
descanso.
"O poraque se encontra em ·todos os ríos e Jaoos do vale
Amazónico, .embora pare9a preferir as águas corrent;s e profun~as, os c,a~.a1s ~d~egos~s. e o remanso das cachoeiras. O choque
~ vo.luntano; nao e suf1c1ente o simples contato. O animal ben1
nutrido e descansado pode ser tocado impunemente, sem se rcceber o choque; se já acostumado nao se move.
"Para receber o choque, a descarga precisa que o animal
se mova, parecendo qu~ é com o rnovimento que ela se produz.
A ~arne do .poraque nao é muito estimada como comida, e é
che1a de e~p1nhas longas e flexíveis rnuito características".
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Muitas das afirmativas de Stradelli mereceriam ser discutidas, mas aqui nao nos parece oportuno.
Pode-se afirmar, entretanto, que o poraque nem sempre tem
preferencia pelas águas profundas, mas elege sempre as escuras,
sombreadas por plantas submersas e flutuantes. E, quanto a sua
carne, há, porém, quem a considere, como o Dr. Joao Machado,
ex-juiz de Parintins, no Amazonas, excelente, cozida ou assada,
principalmente a parte mais grossa do corpo.
Nós aprendemos a come-la assada, no espeto, depois de
nela se fazerem "tiques", isto é, pequenos cortes transversais:
Um dos irmaos Rubi, de S. José das Pedras, no rio Urubu.
Estado do Amazonas, que nos acompanhou para além das cachoeiras de Lindóia e lracema, nos ensinou a assá-la.
No ato, deve-se ir espargindo salmoura nos peda9os que
forem sendo assados e, quando se apresentarem com urn tom
ferruginoso, suas espinhas, em forma de tridentes, ficarao que~
bradi9as e a carne ganhará um sabor de anchova, delicado e
inesquecível.
·~
:E: cren9a, entre os caboclos da Amazónia, que, introduzindo-se sob a pele do pulso do bra90 direito um peda90 de
nervo do poraque, o indivíduo obterá um estranho vigor físico'·
mas evitará faze-lo no pulso esquerdo, pois aquele peda90 de
nervo, andando pelo corpo, acabará atingindo-lhe o cora9á~>,
fulminando-o.
Também é bastante difundida na Amazonia a crendice popular que atribuí ao poraque ou peixe-elétrico dar ele descargas
nos a9aizeiros, tocando-lhes a base dos troncos com o fim de
derrubar-lhes os frutos, de que sao ávidos; e outra crendice
também lhe atribui a propriedade de prostrar um pescador apenas ·
com urna descarga que lhe dirija através da sombra do mesmo
refletida n'água.
Pondo de parte essas e outras crendices, o Dr. Alfredo da
Mata escreveu a respeito do poraque o seguinte: "Peixe gimnotídeo ápodo, rnalacopterígeo, sem escamas, ( Gymnotus electricus
L.) da família Electrophoridae, tendo por vezes 6 pés de comprirnento, e encontradi90 em toda a rede fluvial amazonense.
Assás temido por suas {ortes descargas elétricas. Corpo nu, cabe9a muito deprimida, abertura anal situada atrás da garganta,
abertura oral que nao se estende até sob os olhos, maxila supe•
rior nio soldada, dentes cónicos em urna única série e por trás
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deles alguns isolados no meio de cada maxilar. Apresenta numerosos poros na cabe9a e na por9ao caudal, ou no come90 da
metade do comprimento do corpo, entre essa metade e a base
da nadadeira anal . A descarga elétrica é produzida por músculos
especiais que perderam a respectiva contratilidade, e podem
assim aumentar a sua capacidade produtora de fluido, e tanto
que urna dessas descargas chega a equivaler, em intensidade, a
da batería de quinze garrafas de Leide. Do tupi pirá - peixe,
quer - dormir, isto é, peixe que faz dormir, que entorpece
ou mata".
Rodolpho Von Ihering e Agenor Couto de Magalhaes, como
os autores aquí citados, divulgaram muitos e variados aspectos
e propriedades do peixe-elétrico, ou poraque dos indígenas.
E ambos puseram em evidencia observa¡;oes e conclusoes
principalmente do naturalista Alexandre Von Humboldt.

•

\

TANGARI-PARÁ: Também conhecido pelas denomina¡;oes de Tanguru-Pará, Tamburu-Pará, Tamuru-Pará, Tamburi-Pará, registradas por Stradelli, Ihering e Mata, vive na selva amazónica um
pássaro pertencente a familia dos Buconídeos "do tamanho de
um sabiá, todo negro, com o bico longo, afiado e vermelho cor
de coral, que lhe dá um sainete todo especial. O seu assobio,
quando se repete amiudadamente rompendo o silencio da floresta, é considerado prenúncio de trovoada próxima . ~ o único
pássaro, conforme afirma9ao do indígena, do qual o Japim nao
imita o canto . Um dia, em que o avo do Japim imitou o canto
do tamuru-pará este deixou o que estava fazendo, para acudir
o chamado, mas chegando e encontrando-se ludibriado, investiu
contra o J apim e o matou. Desde entáo todos os tamburuspará nascem com . o bico vermelho, e os japins, que imitam o
canto de todos os outros pássaros, nao vo!taram a imitar o canto
do, tamburu-pará". Assim escreveu Stradelli a respeito desse
passaro.
Barbosa Rodrigues divulgou na sua Poranduba duas Jendas
sobre o Tamuru-Pará e o japiim, ou yapiim, como escreve.
Um~ delas é a seguinte: "Contam que outrora os japiins
e~am mmto valentes; que ca~oavam de todos os pássaros, principalmente do tucano; poupavam somente o tamuru-pará. Dizem •
que o tucano dissera ao tamuru-pará:
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"- Os japiins ca9oam muito dos outros principalmente de
mim . Eles arremedam também o teu canto.
"- Quando eu os ouvir, tucano, arremedar meu canto,
matá-los-ei.
"O tamuru-pará ouviu depois os japiins arremedá-lo. Matou
o avo deles. Depois disse aos filhos:
"- Olhem para este meu bico. Isto é o sangue do avo
de voces e do pai de voces que eu também matei".
E Barbosa Rodrigues liga a essa lenda a seguinte nota; "O
Tamuru-Pará (Monassa nigrifons) é todo preto com o bico vermelho, cor de sangue. Os Japiins (Cassicus hemorhous) arremedam todos os pássaros, menos este . Quando os J apiins, em
bando, atravess(llll o espa~o, ouvindo o Tamuru-Pará cantar, aba- .
tem o voo e caem todos com medo dele, como mais de urna
vez vi."
A Lenda dos J apiins e a Vespa, contada por Barbosa Rodrigues, é a seguinte: "Dizem que antigamente os pássaros eram
inimigos dos Japiins e,' quando estes iam passear, ou quando
iam buscar alimento, os outros vinham quebrar-lhes os ovos e
matar-lhes os filhos. Entáo os J apiins foram conversar com a
Vespa e pediram-lhe p~ra ser madrinha dos filhos. A Vespa
disse-lhes :
"- Voces fa9am as casas perto da minha, para eu velar
por meus afilhados. Depois disso, · sempre os J apiins fazem os
ninhos perto das casas da comadre".
E Barbosa Rodrigues esclarece, em duas notas de pé de página, que todos os pássaros eram inimigos dos japiins porque
eles arremedavam os outros pássaros. E que é "fato notado por
todos: sempre onde os J apiins fazem seus ninhos, se aninham
também os maribondos, pelo que, dizem os índios que sao
compadres".
Recolhemos na Amazonia a crendice de que, quando os
japiins abandonam urna árvore onde construíram seus ninbos,
em forma de bolsas típicas, certo é morrer alguém que lhes
more nas vizinhan¡;as.
E Ihering (que escreve tanguru-pará) esclarece também
"que essa ave é do grupo dos "Jacururus", família B.uconídeos.
gen. Monasa, em geral cinzentos, cor de rata, com b1co verme·
lho e alguns enfeites brancos na fronte e nas asas. (Nao confundir com Bico-Pimenta. ) No Tocantins chamam-no Bico-de-
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Brasa. D~ ac~r~o com ~ :ren9a do povo, é ave encantada, pelo
que traz 1nfehcidade atlra-la, podendo a espingarda rebentar."
Bruno de Menezes, autor de poemas que exaltam negro~
e caboclos de sua terra, o Pará, foi também um autentico folclorista, pois se integrava com as músicas, cantos e dan9as típicas
da alma popular da Amazonia. Como amca9a paterna cheia
de do9ura lírica, diante do filho traquina ou rebelde a~ sono '
costumava ele cantar:
Meu chicote é doiradinlzo,
(Bis)
Tangari-pará,
Pra bater na tua bundinha,
(Bis)
T angari-pará

•

.Onde recolheu ele esse fragmento folclórico de legítima
cantiga de macuru, de ninar, de acalanto, com a mesma ternura
humana por que o fez García Lorca em terras de Espanha?
TAUARIZEIRO: Também com os nomes de Tauari ou Tavari existem na Amazonia vários vegetais pertencentes as f amílias Lecitidáceas e Bignoniáceas. Mas é a Couratari tauary Ber. que
concorre com 9 líber da sua casca para o preparo de mortalhas ou folhas delgad~s que substituem o papel para cigarros
dos caboclos e especialmente dos pajés indígenas e experientes
nas suas práticas mágicas e medicinais, segundo Le Cointe e
nosso conhecimento pessoal.
Alfredo da Mata no que respeita a Etnografía, é mais interessante, quando define o vocábulo Tauari: "Líber retirado da
c~ca de ~ertas árv?~es en:i finas láminas e usado para papel de
cigarros, indumentanas diversas, pelos aborígenes, e máscaras
.
para seus f olguedos."
. Para os. fumantes tem a mesma importancia. da palha da
espiga de mtlho, que envolve o "fuminho de rolo" do mineiro
e do gaúcho.

\

ARARA-CARIRI: Nao encontramÓs a denomina9áo científica dessa ave
d~ família d~s. P~itacídeos e nunca tivemos a oportunidade de
ve-la nos buntizais do rio Madeira - que é, na Amazonia, um
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dos maiores centros geográficos de distribui9ao dessa espécie
e de maracanás, curicas, periquitos e papagaios.
TANGARÁ-u: :e, urna ave de porte regular, da família dos Buconídeos. Consulte-se o verbete Tangari-Pará, no Glossário da IV
parte desta obra.
JACU-PÉ-MUN-U: Ver o verbete Jacu, do Glossário
obra.
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SuRucuÁ-u: :e, um trogonídeo. · (Trogon surucuá Vieill .) Segundo
Garcia, citando Batista Caetano, é esta a etimologia do vocábulo: "hurucuá-furucuá, que decompóe dubitativamente em fUrug - escapar-se e quá - ligeiro, oU adiante."
S urna bela ave, de olhar triste
inquietador. R. Von
lhering assim a descreve: "O macho caracteriza-se pelo brilho
metálico, verde ou azul, ~~ cabe~a, dorso e peito; a barriga é,
conforme as espécies, amarela ou escarlate; na femea o colorido
metálico é substituído por simples plumagem pardacenta. Habitam só . as grandes matas e sua simplicidade ou, diremos cona
mais propriedade, sua estupidez, só poderia substituir, entre as ·
aves, o paradigma proverbial eleito pelo hornero entre os quadrúpedes ! Horas e horas fica o surucuá sentado no mesmo galho
e parece impossível que consiga mitigar a fome a custa de insetos, pois quando estes lhe passam perto, ele, muito pachorrento,
apenas os a~ompanha com a vista; por isto também se contenta,
as vezes, com figuinhos e outras f rutinhas.
"Para ca~á~lo basta imitar-lhe a voz, um hu-hu repetido, em
tom de assobio, e logo, tanto o macho como a femea, se aproximam. Tendo-se a necessária paciencia, consegue-se faze-los
chegar a distancia de varadas, para estonteá-los. Sua carne é
apreciada pelos ca~adores; mas o naturalista detesta o trabalho
que dá a prepara9ao dessa ave, cuja pele é tao delicada que
nem o mais hábil taxidermista pode descarná-la sem rompe-la
várias vezes; é, justamente com o pica-pau, a pedra de toque
do ofício."
Segundo Von Ihering: "O genero Trogon compreende. oito
espécies brasileiras, espalhadas por todo o ·país. Há ainda urna.
espécie do gen. Pharomorus, amazónica, que ultrapassa os deiuais
surucuás em beleza, a ponto de ser urna das aves mais lindas
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do mundo . A espécie conhecida m ais comum desta família é
a da América Central e do México, aí denominada Quetzal. Pela
beleza das plumas, tanto das asas como da caud a, seri a esta
espécie quase comparável as aves-do-Paraíso ..."
Na floresta de Cicantá, em terra dos índios Maué, no Estado do Amazonas, encontramos um surucuá e o abatemos estupidamente, partindo-lhe urna das asas. Tudo fizemos p ara o
salvar, mas veio a morrer alguns días depois, deixando-nos a
impressáo de que em toda a sua agonia se limitava a recriminarnos apenas com os olhos fixos, tristes e profundos.
O Surucuá-u dos Parintintim, deve ser urna ave de maior
porte e plumagem mais variegada.

lhores condi9óes e características oferece para substituir o azeite
de oliveira".
G érson Pereira Pinto, no seu estudo químico do óleo do
Patauá, analisando amostra remetida a Se9áo de Química, do Instituto Agronómico do· Norte, contrapóe, de início, a determina9áo antiga da palmácea Patauá a de Jessenia bataua Mart. Burnett . E concluí que a semelhan9a do óleo com o de oliva o recomenda para o consumo humano, como calmante hepático,
bálsamo, ungüentos e coratos, bem como para a manufatura · de
"factícios" da borracha.
P AC A:

que atinge 70 cm de comprimento; pelo feitio geral pouco difere de urn a capivara nova ou entao pode ser comparada a urna
cutia, porém bem maior e tendo, como esta, a cabe9a um pouco
alongada . O colorido é que melhor a caracteriza; de cor gerat
·bruno amarelada, destacam-se
nitidamente cinco séries longitu.
dinais de malhas, um pouco alongadas, branco-amareladas. Vive
de preferencia nas capoeiras, dormindo de dia nas tocas para
sair a noite, em procura de, toda sorte de frutos e raízes, de qu~
se alimenta . É ca9a de primeira ordem, sendo a carne compa-·
rável a de leitao."
Assim se pronuncia sobre esse roedor o naturalista Von
lhering; e A. Couto de Magalhaes, em Ensaio Sobre a Fauna
Brasileira, tem sobre esse animal observa9óes dignas de divulga9ao: "Registra Goeldi e outros autores o fato particular observado na arcada zigomática desse animal, muito larga e granulada exteriormente.
"Direi eu que há na paca duas outras particularidades
dignas de men9ao: a primeira é a ponta córnea de que é provido o membro do macho, a qual, a guisa de estilete, tem por fim
sangrar a femea durante o coito, facilitando-se pela hemorragia
que se dá, a fecunda9áo ovular e a penetra~áo do espermatozóide; a segunda, é a semeadura instintiva que as pacas fazem
dos pinheirais no sul do país, comendo pinhóes e enterrando as
sobras que germinam formando verdadeiros viveiros da preciosa Araucaria brasiliensis'-'.
Stradelli, ao contrário dos autores acima citados, diz que.
a paca vive perto d'água e essa observa9áo é identica a que
fizemos desse roedor na Amazonia. Ali, todo ca9ador afirma

P AMA: Árvore de grande porte, que dá um fruto comestível, redondo e vermelho como urna cereja. Seus galhos apresentan1
nodosidades como as da muiratinga, semelhando disformes falos.
O nome Pama, na língua dos Parintintim, é Apé; nao conse·
guimos, entretanto, identificá-la científicamente.

~

TAMACUERA: É um cesto grande, próprio para transportar produ·
tos das ro9as e frutos da mata.
ARARA-ÜBE: Espécie de arara, assim designada pelos Parintintim,
mas cuja determina9ao taxonómica ignoramos.

\

"É um roedor da família dos ·caviídeos (Coelogenis paca),

PATAUÁ: :E, urna palmeira, a Oenocarpus bataua Mart., Jensenia
.
bataua (Martius) Burret.
Dessa palmeira diz Le Cointe: "Tronco de 12 a 15 m lde altura com 20 cm de diametro, f olhas de 5 a 8 m de comprimento . Fruto da grossura de urna pequena ameixa, de cor violácea.
purpúrea, escura. Da polpa dos frutos extraem-se, por cozimento, 18 % de óleo amare.lo claro, comestíveis (7-8 % do fruto
inteiro). Com a polpa dos frutos faz-se urna bebida (yuressé)
bastante apreciada.
Devemos a J. M. Chaves e E. Pechnik, do Instituto de Nutri9áo da Universidade do Brasil, importantes pesquisas sobre
a constitui~ao química dos óleos da palmeira Patauá e Bacaba.
Para esses químicos "o óleo de patauá, extraído dos frutos
da palmeira Oenocarpus bataua (Mart.) nativa em quase toda
a regiáo amazónica, é, sem a menor dúvida, o óleo que me·
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que. a paca vive, na mesma toca, coro a cobra surucucu, sendo
inúmeros os acidentes de picadas sofridas por todo ca<rador
inexperiente que se aventura a introduzir as mios nos huracos
e tocas onde a mesma se refugia ou tero a sua habita<rao, sobre.
, .
tudo nas ca<;adas noturnas, que sao as ma.ts prop1c1as.
Para os apreciadores de pratos regionais, a paca no molho
do tucupi é superior ao famoso pato no tucupi do cardápio
amazonense.
O chá do os priapris da paca também é considerado, como
o do quati, um poderoso afrodisíaco, sendo utilizado, por índios
e civilizados, em várias localidades da Amazonia.

-

MIRITI: Coro este nome indígena existem na Amazonia grandes
associa<;óes da palmeira, científicamente conhecida por M auritia
flexuosa L. f.
Dela diz Paul Le Cointe: "Bonita palmeira de tronco liso,
•
de 15 a 20 m de alt. por 40 a 60 cm de diametro, acinzentado,
coro grande buque de folhas em f eitio de Jeque. Das folhas
novas extraem-se fibras para fabricar redes, cordas muito re·
sistentes. Coro os talos f azem-se rol has e tecem-se esteiras. A
·p olpa seca das frutas dá 8 a 9 por cento de óleo vermelho,
comestível . Do tronco e dos espadices ainda novos extrai-se
um líquido a<rucarado . Nos troncos derrubados encontrara-se
as larvas de Calandra palmarum de 1O a 20 cm de comp., brancas, que, cozidas ou assadas nas brasas, servem de alimento
para os indígenas. Enormes cachos de frutos redondos (de f l.!vereiro a julho) de 4 a 6 cm de diametro, cor castanho-avermelhado, lustrosos, parecendo cobertos de esca.tnas; a polpa é
comestível e serve para fazer doce (Monte Alegre), os papagaios gostam muito <lestes frutos".
Miritizal é urna associa<;ao dessa palmeira, dominando igap6s de terra firme, chavascais e baixas inundáveis da Amazonia.

\

ANHANGA-PoRANTIM: E um personagem da mitologia dos índios
Cauaiua-Parintintim. Rival de T andav-u (O Grande Malvado),
também companheiro de Baíra e de outros heróis do fabulos~
mundo dos heróis da famosa tribo de cuja pacifica<;ao foi incumbido Curt Nimuendaju e companheiros que, em 1921, se localizaram no alto Maici-Grande, no município de Humaitá, Estado do Amazonas.

TAMUATÁ ou TAMBUATÁ: E um silurídeo. No dizer de Rodolpho Von
Ihering, essa espécie "é diversa da dos Cascudos comuns, porque,
em vez de ter, como estes, o corpo revestido por numerosas plaquinhas ósseas, dispostas como escamas, o Tambuatá
tem apenas duas séries a metade superior e a outra a metade
inferior do corpo.
"E muito conhecida a notável particularidade destes peixinhos que, se assim o pretenda1t1, podem mudar de águas, fazendo longa procura por terra, gra<ras aos f achos papilosos. do
tubo digestivo ricamente vascularizados e que lhes permite uma
sorte de respira<;áo".
Ihering adianta mais: "A notável faculdade deste peixe, de
se locomover tao bem em terra como ·n'água, motivou a aplica<;ao do nome em sentido figurado, as pessoas diplomáticas, que
vivero bem com todos e daí o provérbio, provavelmente riograndense, citado por P. Teschauer (A postila, 1914): Tambua. t:í nao emperra; nada na água e em terra."
Nao obstante o conéeito de Ihe~ing sobre o valor alimentar
do tamuatá, os amazonenses e paraenses nao dispensam esse
peixe, comendo-o assado ou no caldo do tucupi, com pimenta
de cheiro. . . e farinha-d'água.
MEREPETEC: E urna formiga, também chamada, na Amazónia,
Morupetec ou Murupeteca, de picada dolorosíssima. Os Parintintim a utilizavain para congestionar e excitar os 6rgaos sexuais
do hornero e da mulher e, incontinenti, ter coito. Deitavam a
mulher em posi<;ao ginecológica, fazendo que as fonnigas Merepetec lhe f errassem o clitóris e os grandes Iábios do sexo . E,
depois, faziam o mesmo para que as Merepetec lhes ferrassem
o próprio membro.
Ihering diz que naquela regiao é sin8nimo . de "formiga
correi<;ao".
CAUXI ou CAUICHI ou CABIXI: Quando baixam as águas do Amazonas e seus afluentes, alastram-se pelos troncos das árvores e
arbustos ribeirinhos, "pequenos espongiários d'água doce".
Segundo defini<rio . de Von lhering, trata-se da Tubella reticulata e Parmula batesi.. "As espículas desprendem-se na água
agitada e assim provocam forte irrita'fio da pele do banhista
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inexperiente. Os índios as vezes misturam esse cauichi na arg1la com que fazem seus utensílios de ceramica".
O Cel. Temístocles Cavalcanti, Chefe da Comissao de Limites, Setor Norte, dedicou um longo estudo ao Cauichi, com
observa9óes bastante precisas.
JEJU: Von Ihering ensina que se trata de um peixe da familia
Caracinidae, subfamília Erythrininae, (Hoplerythrinus unitaeniatus), "aliás muito parecido com a traíra comum, com a qual
compartilha o modo de vida, e a vasta distribui9ao conseqüente,
do Prata a Guiana. Gosta mais das águas paradas e, durante
as grandes chuvas, transporta-se de um rio para outro, aproveitando as zonas alagadas, que poem em comunica9áo as cabeceiras das duas vertentes".
Os índios Maué, sob a denomina~ao geral de "muricariua",
reúnem o Jeju, a Traíra e o Matrinxao, atribuindo-lhes for9as e
a~óes mágicas, de feiticeiros maus.
Para eles, como se ve na lenda narrada nesta obra, foi o
Jeju quem inventou a primeira água, atraindo-a do céu para um
pequeno buraco que escavara na terra.
Os índios .Maué observaram a n1archa, na época da vazante, através da vegeta9ao ribeirinha ou lacustre, de grandes cardumes de Jejus procurando águas ricas em oxigenio, e, por isso,
propícias a sua existencia. Tais peixes, nessa marcha, vao absorvendo o oxigenio, de sob as folhas que revesten1 o chao, e o
retem na sua bexiga natatória, dada a particularidade, que lhes
é própria e aos Tamuatás, de neta fixar o ar residual.
A viscosidade que sua pele exsuda, lhe assinala a marcha,
ao longo de grandes distancias, e a facilita também.
ARAMBÁ: No verbete Concha, que, em tupi, é Itá, mostramos que
este vocábuto designa o órgao sexual da mulher.
Na l.ª edi~ao de Baíra e Suas Experiéncias, a respeito <leste
vocábulo, escrevemos: "ARAMBÁ - monte de Venus, todo o órgao sexual da mulher, aquilo que, no latim de Montoya, era definido assim: "quod continet me1nbrum mulieris" ou "etiam
quod est intra pudenda 1nulieris". "Cuná. rambá" diziam os tupis."
Na estória Os Velhos, aparece o referido vocábulo, registrando-se ali o uso, entre as mulheres, de depilarem o sexo.
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NIUAMBE: J! vocábulo Cauaiua··Parintintim, dado a urna fita de
palha com enfeite de plumas.
AÉ-PoP:E-Co-I:E: i:. nome dado, em língua Cauaiua-Parintintim, a
urna pulseira de tucuma.
ÁGUA-HE: :I:, urna liga, feíta com sementes da árvore Piquiá
(Caryocar villosum Aubl.- Pers.)
T ABOCA: Os índios Cauaiua-Parintintim chamam assim as flechas de
ca9a e de pesca. A ta boca é urna gramínea ( Gadua angustifolía
Kunth).
Da taboca ( Gadua glo1nerata Munro, ·aff. Macrostachya·
Rupr.), que é, como a anterior, descrita por Le Cointe, urna
gramínea, os indígenas aproveitam o colmo "para ponta de
frechas e para enripar casas."
MILHO-PRETO: Os Cauaiua-Parintintim possuíam nos seus extensos
roc;ados várias espécies de milho: o roxo, o vermelho, o amarelo, o preto.
saben1os como se denomina cienttficamente cada urna
dessa espécies de milho.

1\1ªº

CARAPANA-UATE-IÚ-A: Parece tratar-se do chamado "carapaná sovela", da gíria popular, na sua denomina9ao Cauaiua-Parintintim.

P1uí: É um peque no pium, inseto da f amília dos borrachudos
Eusimilium, hematófago como o Simuliuni amazonicum Goeldi,
e tao importuno como os seus companheiros que· citamos aqui.'
APIATE: Nao sabemos se se trata de um .inseto da regiao.
BE-u: É como os Cauaiua-Parintintim chamam a mosca comum de
casa, um díptero também abundante nas barracas e malocas· indígena~.

UCHI ou Ux1: Várias espécies de árvores amazónicas, da família
das Humiráceas, foram relacionadas e descritas por Le Cointe:
"Uchi-curua ou Uchi-coroa (Saccoglottis verrucosa . Ducke),

.
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com fruto redondo, irregular, da grossura de urna tangerina,
verde escuro, polpa untuosa, de sabor agradável, algumas vezes
um pouco amarga, cheia de granula~óes duras. Uchi-pucu
(Saccoglottis uchi Hub.) de fruto ovóide, verde-amarelado,
pouco carnudo, com caro~o volumoso. A polpa é muito aromática, doce, oleosa, de gosto agradável. Dimensoes do fruto: 6 a 7
cm. Da polpa extrai-se 8% de óleo amarelo, excelente para
cozinha."

\

PICA-PAU: Rodolfo Garcia ensina que o nome comum das aves d:i
família Picidae é, em Iíngua indígena (Tupi? nheengatu?) ipecu.
Assim enumera os seguintes: "lpe-cu-aeá-mirá ( Ceophlocus lineatus Linn.) pica-pau da cabe~a encarnada; lpecu-ati (Celeus flavescens Gm.) pica-pau da cabe~a branca; lpecu-pinima (Celeus
undatus Linn.) pica-pau··pequeno·-pintado, da Amazonia; 1pecumirim (Melanerpes cruentatus Bodd) pica-pau pequeno, da
Amaz0nia; Jpecu-tauá (Crocomorphus flavus Muell) , pica-pau
amarelo, da Amaz0nia."
Alfredo da Mata enumera também esses pica-paus sob a de·
nomina~áo geral de lpecus.
Von Ihering diz dos pica-paus que "sao aves trepadeiras da
familia Picídeos, também chamados lpecu ou Murutucu, na Amaz0nia. (~ curioso que, entre nós, em parte alguma se introduziu o vocábulo Peto, usado em Portugal para designar as espécies ·
européias desta f amília, aliás muito semelhantes as nossas.) Trata-se, ao todo, de umas 65 espécies brasileiras, bastante homogeneas no aspecto geral, discrepando apenas as 15 espécies que
sáo de porte muito menor e por isto conhecidas por Pica-pauanio."
Ihering, além de outras notas sobre os pica-paus, salienta:
"A maior parte das nossas espécies vive na mata e aí nos presta
6timos servi~os, pois, sem a sua interferencia os inúmeros insetos carunchadores se multiplicariam sem que ninguém lhes limitasse o número."
Sobre a plumagem dos pica-paus o mesmo autor informa:
"Nao descreveremos o colorido das muitas espécies, que só o es~
pecialista saberá distinguir . Em geral a cor predominante é o
preto, enfeitado com branco, vermelho ou amarelo-esverdeado,
com desenhos das várias cores acima mencionadas. Geralmente
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o macho é fácil de reconhecer, por ter mais enfeites vermelhos
na cabe~a.
"Por ocasiao da revolw;ao de 1893, no Rio Grande do Sul,
os rebeldes designavam os legalistas pela alcunha Pica-pau. Certa
vez o Sr. Sebastiao Wolf, cuja habilidade como taxidermista
amador era bem conliecida, acedeu ao pedido de um amigo,
para que lhe empalhasse um Quero-quero (alcunha do partido
revolucionário) em atitude de luta com o Pica-pau, sendo. que
este deveria estar "por baixo", 3.panhando. Executada a encomenda, foi a pe~a exibida publicamente, para grande gáudio dos
partidários do Quero-quero . Porém a Polícia irritou-se e intimou o autor, sob graves amea~as, a nunca mais preparar quadro
análogo - a nao ser que o pica-pau figurasse como vencedor.
"Joao Ribeiro estudou, na coletanea Língua Nacional, pág.
149, a frase cearense "tem pena do pica-pau", que significa: ser
homem de muita sorte. E concluí verificando a origem euro·
péia da lenda, que atriblli poderes mágicos a pena ou a folha
do pica-pau."
Nao obstante a palavra de lhering sóbre os .Pica-paus, cabe
aquí registrar-se a distin~áo que Ermanno Stradelli faz dessas aves,
pois, para ele, "Arapa~o é o nome genérico dos pica-paus, que
apresentam urna poupa que, geralmente, se destaca, pela· cor, do
resto do corpo; e Ipecu é o nome comum dos pica-paus sem
poupa vistosa, dos pseudos pica-paus.
"Ipecuí é o nome comum das espécies menores de picapaus sem poupa, e mais Formicáridas em identicas condi~es".
Estudando o pica-pau, de outro angulo, cumpre-nos citar
aqui Joaquim Ribeiro, na sua explica~ao do simbolismo sexual
que envolve essa ave: "O pica-pau é o picus dos latinos, étimo
do vocábulo "pica" (do lat. Picam - forma feminina) que, em
linguagem vulgar, significa .o órgao sexual masculino."
"Picus", ainda adianta o mesmo autor, "era um totem obsoleto, como o Picus latino, e como todos os "totem" nao poderia
deixar de ter significa~ao sexual".
MARACANÁ: Rodolfo García nos oferece a etimologia seguinte para
este vocábulo: de maracá ( composto de · mbará - forte, res~s
tente + cá - casca, codea, o invólucro - Teodoro Sampaio, 24,
137) ná - semelhante; parecido: semelhante ao maracá, o que
soa como o maracá.
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'E Rodolpho Von Ihering nos esclarece que o vocábulo designa "as espécies de Psitacídeos do tipo das ~raras, porém. bem
menores e de cauda menos longa, quando mmto de compnmcnto igual ao resto do corpo. Ara severa, Mara~ana, nobi/is, de colorido predominante verde, com vivos ornatos vermelhos, amarelos ou azuis,,.
TANDAv-u: Também apelidado Cabec;a-Pelada ou Grande Malvado
ou Perna Grossa. Era um personagem da mitología Cauaiua-Parintintim, companheiro ou do cla de Baíra.

· " , ou o "Cabeludo", ·tambe' m personaANHANG-Vocu: O "Ca be1eira
gem da mitología Parintintim.
IPEROBE-AGÁ: É a figura de un1 jovem masturbador, surpreendido
e castigado por T~ndav-u.
·ANHANGA-PIRÁVÉVÓDIÚ-u: Personagem, como as anteriores, da m1tologia Cauaiua-Parintintim.
REvuou1vuour: Personagem da mitología Cauaiua-Pirintintim.
MucuNÁ: Paul Le Cointe enumera quatro espécies de vegetais assi~
vulgarmente denominados: a Dioclea lasiocarpa Benth., q~e e
urna Leguminosa phas. ( cipó), muito freqüente na terra f1~mc
e na várzea, em capoeiras novas, plantac;óes e marge~s de nos.
Toda Amazonia; a Dioclea sclerocarpa Ducke, que e urna leguminosa pap. phas. ( cipó), das capoeiras e matas da ter.ra
firme de Braganc;a, Tapajós, Tocantins e baixo Amazonas; I?~o
clea macratha Hub., que é urna pap. (cipó menor) de Alme1nm
(Pará); a Dioclea glabra Benth., que é urna leguminosa phas.
Mucuná (cipó grande), na mata baixa, junto a campos ou em
capoeiras, can'lpinas, na terra firme do baixo Amazonas.
Mas os civilizados e os indígenas do rio Madeira nos fala- ·
ram da Mucuná, revelando-nos sua presenc;a ali.
IRUPE-AIM-ERIRI: Figura mítica de valentes.
\

BoAHÁr: É urna clava pequena, carregada a maneira de cetro, como
se . ..: na foto, empunhada pelo velho Iguá, pai de Cuaá e con-

tador de lendas e estórias como este. Era talhada no amago da
palmeira paxiúba, valendo como arma de ataque a defesa.
(Pág. 8 Fig. 1 11)

PECONHA: O dicionari'sta esclarece tratar-se de "liga de embira",
em que se prendero os pés para escalar árvores. No Nordeste
é denominada peia.
BOCAREv-u: É um personagem nao identificado.
ANDIRAÍ: É um pequeno morcego.
CAÁ: Capa do prepúcio usada pelos Parintintim. Era feita da folha _
de urna Heliconia, conforme esclareceram, como Curt Nimuendaju, os próprios índios de Tres Casas, no rio Madeira, ,M unicípio de Hun1aitá, Estado do Amazonas. Estojo peniano.
Em sua obra sobre os Parintintim, Curt Nimuendaju se refere a um "rapaz que· decerto nao era ainda bem prático no
uso da capa de folhas de arumá, sofrendo de urnas frieiras horríveis que tinham atacado a epiderme do penis em toda sua exten·sao, causadas, provavelmente, pela umidade que naquelas folhas
se acumula".
E, tratando do problema do pudor, informa ali, também,
"que os homens tinham procedimento sofrivelmente decente, se
bem que havia alguns que gostavam de gestos e ditos obscenos.
Das mulheres e moc;as jamais observei coisas semelhantes. Elas
se comportavam com tanta decencia que a sua nudez nem sequer
dava na vista. Os homens tem vergonha de mostrar o penis descoberto e quando, no banho, tiram a capa para lavar o membro,
viravam··nos as costas. Queriam, porém, por forc;a, ver e palpar
o pessoal nosso, e mesmo as mulheres gostavam de olhar-no~
quando tomávamos banho: retiravam-se porém logo que ouviam
alguma censura da nossa parte".
Em trecho anterior da descric;ao dos caracteres somatológicos dos Parintintim, Curt Nimuendaju escrevera: "O penis dos
homens adultos parece deformado pelo uso constante da cap~
de folhas: é achatado e a cútis esbranqui~ada pela umidáde que
se conserva por baixo das folhas."
Destacamos os trechos acima, neste verbete, dada a necessidade de estender-nos sobre um assunto, de grande interesse para
os estudiosos, tal a descri9áo de um cas9 de hipospádia, produ~
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zida artificialmente, num indivíduo Parintintim, morto em excursao punitiva, possivelmente em território onde vivia a tribo do
mesmo nome.
Tomado ao M edical Record, de 6/ 6134, o artigo que se
segue é da autoria de Rusby e Krukof, tendo aparecido sob o
título "Parintintin-lndian'', só sendo do nosso conhecimento 3
personalidade de Krukoff botanico que estudou a flora dos seringais e castanhais de Manuel de Sousa Lobo, a selva do município de Humaitá, no Estado do Amazonas, e a do município de
Porto Velho, no Território Federal de Rondónia.
Eis o artigo, cuja tradu9ao vai as págs. 666, 667 e 668.
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"Mr. Cirilo K. Kiernan ( who at another time accompanied me in a journey across South America) has also recounted bis personal experiences with this savage tribe of
Parintintin, and the crudeness of their habits. He reports
a bold attack by them upon inhabitants as a settlement of
which he was a member at the time, in which two of the
savage were shot down. This brings me to the point of my
story: - On march fifth of this year, 1 exhibited to the
Practioners' Club of Newark. New Jersey, a strange case of
hypospadias, artificially produced, the specimen having been
removed by Mr. Kiernan from one of these lndians, in the
skirmisch just referred to. Upon examining the bodies of
both of these lndians, Mr. Kiernan's attention was attracted
to the strange structure of the penis. He found the organ
held up against the abdomen by a belt composed by a thin,
tough vine which was carried many times around the bodv,
forming a band three or four inches wide. The organ itself
was enclosed in a sheath formed by several times doubJing
a very tough leaf, apparently of a Heliconia. The end of the
órgan was encircled by a string, by which it was secured to
the abdominal belt. The object of this arrangement was believed to be to protect the organ from thorns, spines and
outstanding cutting edges of certain leaves, as well as from
insects and aquatic animals. The organ originally ten or eleven inches in lenght, has shrunken somewhat after its immers1on in alcool and, subsequently, in formoldehyde; it is,

however, still of abnormal dimensions, both as to Iength and
thckness. The basal portion, about five inches in Ienght, contains the body of the penis. The rest of the organ - except
for thc terminal inch, which is a solid body of cartilaginous
consistency - consists of integuments composing a sheath.
The latter is made up two much thickened, tough and leatherv
layers, each on one which is entirely separated from the othe~.
The meatus of the prepuce is on the lower side of the. organ.
Prior to being distorted by the preservative fluids, there bad
been a definite and regular incline from a sharply projecting
shoulder which, in reality, was the lower portion of the prepuce
surrounding the meatus - a position that is to be considered
in connection with the reported method of coitus. Its evident
that in erection the body must elongate to feel the sheath, the
glans then presenting itself at meatus, a process that presuppo~
ses sorne specific anatomical treatment to permit this freedom
·~
of movement.
In explanation of this structure, 1 was told that at sorne
time during boyhood, the skin on the upper surface is
gathered into a large f ascide, tightly encircled by a string
by which the penis can be suspended. The natural effect is
to pullforward the skin .of pubis, a result that is indicated
by the fact that the upper surface of the pe nis is clothed
with pubic hairs for a great portion of its Iength. At the
same time, the fascicle of the skin grows together into a solid
mass, forming the terminal callus described. The preputial
meatus must inevitably be left open at the base of the callus
and theretore, on the lower surface of the pe nis. The continous tension woiled of course account for the elongation
and thickening of the skin to form the sheath. The only
condition that is not accounted f or is freedom of movemcnts
of the body tbrough the entire length of the sheath during
the process of erection. The adherence of the inner integument to the base of the glans would appear to preclude
such motion unless the subj~ct had undergone sorne operation for severing the connection.
In our discussion at the Practioners'Club, it was suggested
that simple elasticity might permit this freedom; but it seems
doubtful to me that elasticity alone could accomplish thi~.
Another point which we discussed the was the likeli-hood of
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an accumulation of waste rnatter within the sheath, and the
probability that they indians rnust employ special for method
for cleaning and sterilization. The size and peculiarities of
this organ would naturally suggest questions concerning the
physiology of coitus, regarding which Mr. Kiernan's account
was most explicit. He stated that the woman assumes thc
upper position and maintains a clase manipulation with her
hand. Altought no evidence on the subject has been obtained
it appears as though the os uteri would rest upon the incline
of the lower surface (becoming the upper position) of the
callus, sliding down to impinge against the shoulder in which
the preputial meatus is set."1
1 "O Sr. Cirilo K. Kiernan (que em outra ocasiao me acompanhou
numa viagem através da América do Sul) relata também sua experiencia pessoal com esta tribo selvagem dos Parintintim e a crueza dos
seus costumes. Ele relata um ataque audacioso feíto por eles aos habi·
tantes de urna colonia de que, entao, fazía parte, quando dois dos sel·
vagens foram abatidos a tiro. Isso me traz ao assunto de minha história .
No dia 5 de marc;o do corrente ano exibi no Practioner's Club,
de Newark, New Jersey, um caso estranho de hipospádia, artificialmente
produzido, o espécime tendo sido retirado pelo Sr. Kiernan de um
desses índios no combate antes mencionado.
Ao examinar os corpos de ambos os índios, a atenc;ao do Sr. Kiernan vol to u-se para a conforma!;áo esquisita do penis. Viu que o órgao
estava preso ao ventre por urna cinta composta de um cipó fino e resistente, enrolado muitas vezes no corpo, de modo a fazer urna faixa
com tres ou quatro polegadas de largura. O órgao, propria·mente, estava
envolto numa capa protetora formada- por muitas dobras de urna folha
larga e resistente, a'O que parece de urna Heliconia. Vm cordao forte
estava enrolado na extremidade do 6rgao a fim de prende-lo a cinta
abdominal. A finalidade dessc dispositivo pensa-se ter sido a de proteger
o órgao contra espinhos, garranchos, bordas externas afiadas de certas
folhas, insetos e animais aquáticos. O órgáo, originariamente, de dez ou
onze polegadas de comprimento, encolhera um tanto após a imersáo em
álcool e, depois, em formaldeído; no entanto, ainda é de dimensóes anormai~ quanto ao comprimento e grossura. A parte da base, com cerca
de cinco polegadas de extensao, contém o corpo do penis. O restante '
do órgao, - excetuada a polegada da ponta que é um todo sólido de
consistencia cartilaginosa - compoe-se de tegumentos que formam urna
capa. Esta ~on~iste em duas carnadas muito grossas, duras e coriáceas,
cada qual mteiramente separada da outra. O meato do prepúcio fica
na parte inferior do órgao. Antes de ter sido deformado pelos líquidos
preservadores, houve urna def ormac;áo nítida e uniforme da extremidade
do calo para o meato que, entao, surgia de urna saliencia bem acentuada, a qual era, na realidade, a parte inferior do prepúcio em torno
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lnvestiga9óes por nós realizadas entre velhos Parintintim,
como Paririma e Iguá, nos levam a acrescentar as conclusóes
acima as informa9óes seguintes: Atingida a puberdade, era imposto ao indivíduo o uso do caá ou estojo peniano que - segundo Curt Nimuendaju e conforme nos foi dado verificar - "er.a
feíto de, no mínimo, dQze folhas sobrepostas de aruma, em parte
ligadas entre si por dois pontos de costura. As suas bordas sao
dobradas de urna forma que nao possam ferir a pele e que a pe9a
toda, antes de ser colocada, ten ha urna forma retangular. - Envolvem com ela o penis em todo o comprimento, de maneira
que as extremidades da capa fecham do lado posterior, e amarram
o cilindro assim formado com dois fios de algodao, um quase
na margem superior e outro na altura da glande. O comprimento da capa é de uns 25-49 centímetros. As folhas verdes e lisas
ajustam-se na pele numa forma tal que é impossível tirá-las sem
desat..ir os fios. Os homens só tiram esta capa quando querem
urinar ou lavar o penis ._~Quando sobem da água, depois de atra-·
vessar o rio, por exemplo, agarram a capa com ambas as maos
e, dando urnas s·a cudidelas fortes, lan9am fora a água que entrou.
Um velho trazia a sua fechada embaixo com urna tampa de
folhas, posta sobre ela. Aos mo9os, que ainda nao estao bem
do meato - urna situac;ao que se deve levar em conta relativamente
ao que consta sobre o método do coito. :t;: claro que em ere~ao o
corpo do pe,_,nis tem que se alongar para ocupar a capa• protetora, aparecendo entao a glande no meato, o que pressupóe um tratamento anatómico específico que permite cssa liberdade de movimento.
Como expli ca~ao para esse tipo de membro, disseram-me que em
determinada época da meninice a pele da superficie superior é reunida
numa grande !11~ssa rijamente atada por um cordao, pelo qual se pode
suspender o pems.
O resultado natural é puxar para a frente a pele do púbis; o que
se ve pelo fato da superficie superior do penis estar em grande parte
revestido de pelos púbicos. Ao mesmo tempo o apanhado de pele tor·
na-se um maci~o sólido, formando o calo terminal descrito. O meato
do prepúcio, inevitavelmente, fica aberto na• base do calo e, por conseguinte, na superfície inferior do penis. A tensao contínua explica, evidentemente, o alongamento e espessamento da pele que form a a capa
protetora. O único fato que nao se explica é o movimento livre na• extensao toda dessa capa durante o processo de ere~ao. A aderencia do
revestimento interno da base da glande deveria impedir esse movimento
a menos que o p aciente sofresse urna opera9ao que desfizesse a liga~ao.
Em nossos debates no Practioner's Club foi sugerido que raramente daria essa liberdade; mas para mim é duvidoso que só isso bas-
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acostumados, o uso desta capa parece causar certos incómodos:
•
a beira corta a pele na parte superior do membro, produzindo
feridas assim como a umidade, conservada pelas folhas, causa
frieiras. o aspecto de um índio com esta capa, de dimensóes
tao exageradas, é ridículamente grotesco para quem nao estiver
acostumado a ve-los: eles, porém, orgulham-se deste traje e nao
ocultavan1 que tinham-nos em conta de bárbaros indecentes por
estarmos nus dentro das cal9as. Aconselhavam-nos o uso do caá,
trazendo capas para nós, e mostravam grande satisfa9ao quando
um de nós se prestava a satisfazer o seu pedido . Sem o caá
nunca se ve um índio de doze anos para cima n~ meio dos
outros".
Ora, o uso desse estojo peniano, assim contido por dois
fios de algodao presos a cintura, pouco a pouco deveria concorrer para que o membro viril do indivíduo fosse tomando um
desenvolvimento . anormal, importando o seu aspecto, posteriormente, no de urna hipospádia artificialmente obtida, ou numa
mutila9áo ritual, como entre os judeus e algumas tribos sul-americanas e africanas era praticada a circuncisao, tantq no homem
como na mulher (Tessmann).
E Curt Nimuendaju, antes da citac;ao acima, informara que
"o penis dos homens adultos parece deformado pelo uso constante da capa de folhas". ·
A maneira por que o indivíduo - a cujo cadáver havian1
retirado aquele órgáo - o usava ligado a um cinto ou faixa,
nao deveria ser adotada certamente, como costume tribal, pelos
Parintintim adultos, mas imposta em determinadas circunstancias (para assegurar mais fácil movimenta9ao, sobretudo nas
correrías e guerrilhas em que se empenhavam), pois num ataque ao Seringál Paraíso, ou nas suas extremas com o Seringal
tasse. Outro ponto focalizado foi ai possibilidade de que esses índios
tivessem de empregar um meio especial de limpeza e e steriliza~ao .
O tamanho e as peculiaridades desse órgao levam, naturalmente,
a indagar sobre a fisiologia do coito, a respeito do qual o relato do Sr.
Kiernan foi muito explícito. Ele contou que a mulher toma a posi~ao
superior e o manipula seguidamente. Em bora nao se tenham obtido
provas quanto a isso, parece que o os uteri repousaria sobre a· parte
inclinada da face inferior (que se tomaria a superior) do calo, escorregando para baixo de modo a colidir sobre a saliencia em que fica o
meato do prepúcio. " (De "Medica! Record", de 6-6-34, pág . 617.
Tradu~ao de Armando Araguari de Lemos. )
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Pádua, foi abatido um índio de membro disforme, apresentando
a glande atada por um fio de algodao a um cinto de envira.
Fotografias documentais da época, feitas pelo cineasta Silvino, por outro lado, mostram que o estojo peniano aparece
inteiramente Iivre de. qualquer atilho, ligando-o a urna faixa ou
cinto, o que levava, a primeira vista, a confundi-lo com um tubo
de bambu.
Neocivilizados, que depararam com indivíduos Parintintim
ostentando aquele estojo peniano, deles diziam que ocultavam
o membro numa "taboca". (Lam. 4 Fig. 1 11)
Interpelando Cuaa - anos depois da pretendida Pacifica9¡0 dos Parintintim, em Tres Casas - sobre a prática, entre
eles, de aberrac;oes sexuais, fomos informados que empregavam
formigas (merepetec e taoca) para congestionar e intume~cer os
órgáos sexuais, antes da realiza9ao do coito .conforme descreve·
mos nos verbetes referentes aos citados insetos, a pág. ~57
deste Glossário.
.
Também, na mesma ~casiao, a respeito do uso de afrodisíacos, f omos informados de que, entre outros, alguns indivíduo~
utilizavam a seiva da palmeira inajá, em banhos repetidos ou em
aplica9óes freqüentes. ·
Apuramos, posteriormente, entretanto, que o uso dess; af~o·
disíaco produzia urna irritac;ao ·intolerável como a de um caustico
f eito com urtigas e cauxi ...
Atitudes contraditórias, sarcásticas ou pilhéricas, dos índios
Parintintim, copiavam ao pé da letra as dos heróis de s~~ mitolo:
gia, Baíra ou Tandav-u, em várias lendas ou estonas aqw
narradas.
Ternos de aceitar, portanto, que casos de hi~ospádia podia~
resultar dessas práticas, comuns aos povos Tupi, segundo ~ot1cias atribuídas aos primeiros cronistas do Descobrimento e Coloniza9ao do Brasil ou, nos nossos dias, referendadas por Paulo
Prado em Retrato do Brasil.
INTERCURSO - PERVERSÓES SEXUAIS - SENSO MORAL - SAN<;ÓES
NATURAIS E SoBRENATURAIS (Entre os CAUAIUA-PARINTINTIM):
O decoro dos homens .e a curiosidade das mulheres, da tribo
Cauaiua-Parintintim do río Madeira, foram salientados por
Curt Nimuendaju, no tomó XV. págs. 201-278, do Journal de
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la Société des Américanistes de París ( 1924), conforme referencia feíta no verbete dedicado a CAÁ, (esto jo peniano).
Mesmo na intimidade de um banho coletivo, de río, aqueles,
de maneira discreta, lhe ocultavam o penis, livre do referido
estojo, para asseio, e estas, embora admoestadas, sempre estavam espiando (e palpando, até) os trabalhadores do Posto Indígena 9 de Janeiro, do s. p. 1.' entao erguido a margem do
rio Maici, no Município de Humaitá, Estado do Amazonas.
Eram, evidentemente, dois comportamentos contrastantes, e,
por essa razáo, retomamos aqui, na presente nota, tao curioso
assunto, pois verificamos divergirem da de Curt Nimuendaju as
opinioes de José García de Freitas, um dos seus auxiliares nos
trabalhos de "Pacifica9ao dos Parintintim, e a de Manuel de
Sousa Lobo, proprietário de Tres Casas, no município acima
no meado.
O primeiro, numa comunica9áo estampada no tomo XVIII,
págs. 67-73, do Journal de la Société des A1néricanistes de Paris
( 1926), aponta os Parinti ntim con10 licenciosos, nos gestos e na
liñguagem, chegando a imitar com a boca particularidades do
coito. E Manuel de Sousa Lóbo, numa confidencia, nos descre·
veu o procedimento das mulheres P arintintim, so)teiras e casa·
das, que, indistintamente - quando a tribo acampou em redor
do chálé de Trés Casas - se lhe metiam na rede, provocando:-o
a possuí-las.
Nao obstante essas opinióes, fomos levados a fundamentar,
em nossa própria experiencia; um conceito mais realístico sobri;'
o decoro dos homens Parintintim e a curiosidade das suas
companheiras.
Convivemos, portanto, em épocas diferentes, com grupos
de indivíduos daquela tribo, moradores do Bamburral, do Paulo
e do Lago do António, isto é, nos domínios de Manuel de Sousa
Lobo.
E, acolá, fomos informados acerca das manifesta9oes de
erotismo das crian9as, homens e mulheres, velhos e velhas, através de longos depoimentos de rapazes, como lacá e Paquiri, e de
velhos, como lguá e Paririma.
Tal qual entre indivíduos dalgumas tribos do Continente
Africano, cuja vida sexual está vinculada as for~as humanas e
divinas de um Black Eros (Eros Negro), podemos afirmar que
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a dos Cauaiua-Parintintim estava vinculada a identicas for9as,
cujo ardente e caprichoso senhor seria um Red Eros (Eros Vermelho).
Tais for9as eram manifestadas cm arrebatamentos sádicos,
masoquistas e mesmo bestiais, em ambos os sexos, sem distin9ao
de idade, o que é confirmado em alguns mitos, lendas e estórias
reunidas nesta obra.
O intercurso tinha impressionante freqüencia e intensidade,
ocorrendo, geralmente, na vizinhan9a das ro9as, no interior das
habita~óes, sem nenhuma preocupa9ao de o velar aos olhos de
estranhos, companheiros ou crian9as ..
Unian1-se na posi9ao de la bere á deux dos e nunca na dos
quadrúpedes (more bestiarum), parecendo-nos insustentável a
opiniao de un1 viajante sobre o assunto, ao apontar-lhes a preferencia mais por esta do que por aquela posi9ao.
No verbete relativo as formigas Merepetec - usadas para
congestionar e enrijecer o perns e, também irritar o clitóris, ante~
de un1 intercurso, caracteristican1ente sádico-masoquista - salientamos que a posi9ao da mulher era a ginecológica.
Também, antes e durante o coito, era freqüente que o casal
se arranhasse, no rosto e noutras partes do corpo, visando a um
excitamento mútuo.
Por ocasiao da colheita de ovos de aves aquáticas e de
quelonios, nos ninhais e nas praias, nas pescarias coletivas ou
de casais isolados, tinha lugar o intercurso, sendo o mesmo
também propiciado ou imposto pela tradi9ao ou por urna ocorrencia digna de ser festejada, tal a Danfa da Vitória.
O velho lguá particularizou que, na Dan9a da Vitória e
mesmo noutras de menor importancia, em conseqüencia de
grandes liba9oes de cauim, de vinhos e outras bebidas tribais,
era freqüente que seus participantes se internassem nos matos,
entregando-se ao coito.
.
Na Dan9a da Vitória as mulheres (incorporando-se a roda
dos dan~arinos e cantores, de sob o bra90 direito de um homem,
seu companheiro ou nao) empunhavam o caá ou estojo peniano,
e o agitavam ao ritmo dos instrumentos musicais, como se tal
gesto f osse reminiscencia de alguma festa fálica ou urna imposi~áo de deboche coletivo . O padre Alcionílio Bruzzi registrou
em sua obra - sobre os índios dorio Uaupés - a dan9a Quoi,
com algo desse comportamento dos Cauaiua. ,
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Em certas fases da vida quotidiana dos elementos da tribo
era comum desaparecer um casal, por alguns dias, tomados ambos, homem e mulher, de um alucinado impulso erótico, duma
incontrolável necessidade de uniao carnal.
Encontrado um sítio propício, no íntimo da selva, ali erguiam um tapiri sumário, para copular até absoluta exaustao
física.
Comiam, naquelas ocasióes, urna que outra espiga de milho
ou fruta silvestre, um naco de peixe ou de cac;a moqueada, bebiam goles de cauim.
A mulher enamorada (ipotáb), embora consciente dos seus
atrativos físicos (e entre elas havia alguns tipos de beleza como
a inesquecível Tande) ~ recorriam a for9as mágicas e práticas
a fim de atrair e excitar o homem, denominando-se urna delas
arétotinganaré.
Os homens recorriam aquetas forc;as mágicas mas também
a infusóes de um afrodisíaco eficientíssimo: o canindé-poii-1nunhum, bastante conhecido e utilizado pelos caboclos da Amazonia sob o nome de muirapuama ou marapuama.
Paul Le Cointe, que nos ensina ser esse vegetal da família
das Olacáceas e ter a denominac;ao científica de Ptychopetalum
Olacoides Benth, (in Árvores e Plantas úteis, pág. 313), escreve: "Med. Utilizam-se as bastes e, principalmente, as raízes das
plantas novas. - ~ um tónico neuromuscular de primeira ordem.
A decocc;áo da raiz é empregada em banhos e em fric;óes contra
a paralisia e o beribéri. Internamente e externamente o extrato
produz efeitos notáveis na debilidade, na imp-.> tencia ( neurastenia sexual), na ataxia locomotriz, no reumatismo crónico, nas
paralisias parciais, nas astenias (cardíacas e gas tri ntesti nal) . Loc;ao contra a queda dos cabelos (Alfredo da Mata). - O
princípio · ativo do muirapuama seria um alcalóide análogo a
Y ohimbina encontrada no "Johimbihe", do Cameroum (fam. das
Apocináceas), no coRYNANTHE JOHIMBE (Rubiáceas) e outras
plantas africanas, um dos mais notáveis afrodisíacos ( Mayer).
Este muirapuama é o principal fornecedor do artigo comercial assim chamado".
Os Parintintim também usavam a muirapuama na dor de
dentes, ou, talvez, isso fosse um pretexto para acobertar o uso e
abuso desse afrodisíaco.
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Aos civilizados, que indagavam da propriedade de certas
plantas (afrodisíacas principalmente) eles aconselhavam, por pilhéria ou maldade, que utilizassem a seiva da palmeira paxiúbabarriguda lriartea Ventricosa Mart. em banhos do órgao sexual.
O resultado era urna irritac;ao tremenda, semelhante a produzida pelo pior cáustico.'
As mulheres utilizavam urna planta da beira dos matos, do
rio Ipixuna, como abortivo: o cumin-ipohani. Esfregavam-lhe
as folhas n'águfl e bebiam, em pequena quantidade, esse precioso
aoortivo.
Quando se conhece o que os viajantes e missionários, como
Gabriel Soares, Lery, Anchieta, Thevet e Cardim, escreveram
a respeito da vida sexual dos indígenas, nos primeiros días da
Conquista do Brasil e sua Coloniza9áo; quando, pelo menos, nos
foi dado ler o ensai-0 sobre a tristeza brasileira, Retrato do
Brasil, de Paulo Prado; quando se sabe que os Cauaiua-Parintintim pertencem a Família Tupi e remanescem ainda boje~
em diversas áreas da Amazonia, indivíduos de outros ramos da
mesma, nenhuma estranheza nos poderao causar a vida amorosa, a incontinencia sexual, as explosóes da libido, nas suas va·
riantes e. matizes, normais e anormais.
Em apoio <leste conceito aí está o capítulo XI da obra
A/Jable Savages, de Francis Huxley, oferecendo urna larga visao
da vida sexual de um povo Tupi - o Caá-Por, autodenominac;ao
dos Urubu - , em terras do Estado do Maranhao, 'para o qual
"Sex is not en event, like death, but an activity that goes on all
the time; and its effects, though often insidious, are also diffuse" .2
E semelhante acontecimento tanto se verifica na vida de
Mair (o Baíra dos Parintintim, herói-de-cultura) como na de
urna jovem, bela e insaciável, verdadeira Messalina indígena a Saracaca.
Nao há quem, lendo as páginas (que constituem as maic.;
coloridas, senáo as melhores) da aludida obra, deixará de impressionar-se com as conversac;óes, os gestos, os atos, enfim,
"as formas de sexualidade, como repreensíveis, indecentes ou
2 "Sexo n~o é um acontecimento como a morte, mas urna atividade
que perdura todo tempo; e seus efeitos, embora freqüentemente insidiosos, sao algo difusos."
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desprezíveis" que, segundo Malinowski, repugnavam aos indígenas da Melanésia, mas, - conceituamos nós - sao sobremaneira agradáveis para os Caá-Por ou Urubu, povo Tupi-puro
como os Parintintim.
Ali, na área cultural estudada por Francis Huxley - e por
Darcy Ribeiro, igualn1ente - tao numerosos eram os adúlteros
e fornicadores, metamorfoseados, depois da morte e segundo a
tradi9ao, nos chamados sapos-cururu, que, para o etnólogo ingles, bem ilustrativa era a quantidade dos existentes em redor,
nos pantanos vizinhos da aldeia onde se hospedara ...
Escreveu ele, por isso, a pág. 131 da aludida obra: "Fornicators and adulterers, he said (refere-se ao narrador Urubu
Mbeiju) ali turned into cururu toads after death, which I did
not think unlikely, hearing the numbers of cururus that crocked
every night round the village."3
A esses fornicadores e adúlteros eram impostas sarn;óes estranhas. . . e lógicas, pois os indígenas, antes mesmo de Curt
Thesing, já havian1 observado a vida sexual dos sapos, sabendoos mais libidinosos, mais insaciáveis, na sua vida sexual, do que,
por exemplo, o caracol - . um gastrópode - apreciado pelo
genio de Remy de Gourmont, em La Physique de L'A111our. .
Esses poves tinham, evidentemente, urna vida física e urna
vida moral táo digna de análise e de admira9áo, como a dos
povos do n1ais elevado nível cultural.
Assim, tanto na sua comunidade como através dos seus
. mitos, lendas, estórias e tradi9oes, os Pai;intir.tim obedeciam a
san9óes psicológicas e · sociais," se~1elhantes, por exemplo, aquelas que Malinowski en.controu.:.entre os povos melanésicos.
A organiza9áo tribal ou, simplesmente, a natureza restritiva de certos tabus deveriam impo-las, de certo.
Náo deverrios esquecer, igualmente, que, na generalidade,
as . tribos indígenas do vale an1az~nico, bem como as de outras
áreas culturais do Brasil; sobretudo as ·do seu litoral norte, tinham um senso moral, impo.sto pelas chamadas Leis de Jurupari.
\

''Fornicadores ·e .adúlteros, disse ele, todos se metamorfoseiam em
cururus, que todas as ·noites coaxam em redor da aldeia."
3
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Experiencias e episódios da vida de dois heróis-de-cultura
da tribo Cauaiua-Parintintim, Baíra e Tandav-u, bastam a justificar e a ilustrar, pelo menos, a nossa opiniáo.
Vejamos, pois.
Baíra, quando castiga o Filho Preguiroso, é óbvio, exerce
um direito adstrito ao seu, ambiente doméstico, na subordina'
.
9áo da prole as linhas educacionais que adotara, baseado naquelas Leis ...
E, reagindo contra a brutalidade do procedimento do filho;
que lhe extorquira flechas e as despeda9ara mesmo, depois de
urna série de logros e de esquivan9as, _dele desaparece, nao sendo
encontrado nem no fundo das águas, no remanso das cachoeiras,
nem no céu, entre as estrelas.
Mas, já no campo dos vícios ou das aberra9oes sexuajs,
Tandav-u (herói de menor proje9áo, sem dúvida, ao lado de
Baíra ou Mair ou Bairi) tem outro comportamento para def erider a estrutura tribal, f ace a duas aberra9oes sexuais que
lhe fora dado surpreender entre indivíduos a ela pertencentes.
É o caso, em primeiro lugar, de. um jovem que, havendo
encontrado, num lugar desértico, numerosos pénis e numerosas
pedras, redondas e lisas, .e ncheu coni elas duas bandoleiras, indo
ocultar, logo a seguir, em sítio propício, o seu estranho achado.
Noutro dia, quando- o jovem foi procura daquelas pedras
e daqueles penis, Tandav-u, espreitando-o, viu .o mesmo masturbar-se, conforme ·se le na· estória a pág. 598 desta obra. E:· re~
solveu castigar aquele ·masturbador.
Fez um molho de · pimenta, cinza de palha de in~já, vene·
nos de marimbondos e lacraus e, sem ·que o· jovem. vi~se; _nele
n1ergulhou os penis e ·as pedras lisas.
·
·
Entáo, quando o jovem procurou dar um gozo em· si mesmo
(masturba9áo, em língua Parintintim ombó-hé) só conse$tiiu. ·
irritar o seu e os penis . que ia experimentando, inutilmente, razáo por qu~ os jogou f ora e ficou com o que lhe era próprio,
mas esclerosado e sangrando.
Mas riao parou aí apenas o castigo, a san9ao adequada a
prática daquele vício.
Reunindo toda a sua gente, Tandav-u proclamou o nome
do masturbador: lperobe-Agá. E a declara9áo do nome do
masturbador importava, principalmente em humilhá-lo.

a

675

Urna san~ao psicológica, para tais práticas, entre os indivíduos da tribo Gisu, no Continente africano, visando a punir
um jovem masturbador, é expressa nesta pergunta - segundo
Boris de Rachewilts: "How can you hold it in the hand you eat
with?" (Como pode voce agarrar isso com a mesma mao de
que se serve para comer?)
Tratando-se, porém, de meninas que, entre os Parintintim,
praticavam a masturba~ao, o castigo se limitava a aplica~ao de
pimenta no clitóris.
•

•

\

Noutra ocasiao Anhanga-Pia resolveu acabar com o hábito
de jovens e homens casados terem coito com urna velha ninfómana, chamada Tebuí, que nao cessava de os convidar para a sua
rede.
E vemO··lo, na estória narrada a.· pág. 604 desta obra, pre·
parar outro molho empregando o veneno de formigas 1nerepetec,
de filhos de marimbondo e poeira de cauxi utilizado de maneira
estranha e implacável; o seu gesto leva a rnorte a velha Tebuí,
vítima, sem dúvida, de insatisfa~ao sexual de caráter patológico.
Ao recolhermos esses e outros episódios, através de Cuaá e
de Paquiri, logo nos veio a lembranya a tragicómica situa9ao de
um personagem do Satiricon, de Petrónio, o cognorninado elegantiae arbiter.
Esse personagem, havendo f racassado numa aventura amorosa, fora entregue a urnas feiticeiras para um tratamento conveniente, no qual as mesmas empregavam um óleo, pimenta em
pó e sementes de urtiga, droga tao violenta quanto os "venenos"
preparados por Tandav-u.
.,
Vai aquí em latim, menos por erudi9ao do que por necessidade de apontar urna coincidencia de costumes, o fragmento ilustrativo da citada obra: "Profert Oenothea scorteunt fascinum,
quod ut oleo et minutó pipere at que urticae trito ~ircumdedit semine, paulatim coepit inserere ano meo. Hoc crudelissima anus
spargit subinde umore femina mea". (Pétrone-Le Satiricon, Texte
établi et traduit par Alfred Ernout, - CXX?'VIII, pág. 172) .
Nao tivemos notícia de pederastia e tribadismo entre os
Parintintim, mas, segundo inquérito a que procedemos, fomos
informados de que muitos eram os f el/atores, contra eles nao se
impondo san9óes psicológicas ou sociais. Nem eram punidos e
tampouco ridicularizados, como o sao na Melanésia, enquanto,
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em certas tribos da Austrália, nada sofrem os pederastas e os
fellatores, acreditando-se ali mesmo que muitos deles sejam senhores de extraordinárias for9as mágicas e dons proféticos e
divinatórios.
Observamos, na dístribui~áo das várias atividades dos bomens e das mulheres Cauaiua-Parintintim que aqueles importava
em desmoraliza9ao ou em ridículo o desempenho de trabalbos
manuais distribuídos a estas.
A moral sexual da tribo em apre~o precisaría ser estudada
rnais ampla e rigorosamente, desde os seus primeiros contatos
com os civilizados, de modo a fornecer a análise dos dentistas
aspectos daquilo que Clifford Allen, em Homosexuality, chama
"obliquity of human nature".
Haveria entre os Parintintim, por exemplo, como entre
outros indígenas da Amazonia, a prostitui9ao hospitalar?
Um tuxaua Parintintim, denominado Piracatu, para contro·
lar ou facilitar, talvez, os éxcessos eróticos dos seus companheiros, mantinha no sítio Arapucaia, na área dominada por aqueta
tribo, um regular número de mulheres, solteiras e viúvas, que,
por lhes aceitar a corte, deviam manter-se isoladas e localizadas, como ocorre nas cidades do chamado mundo civilizado.
Eram mulheres livres, - como Iia patacuera dos antigos Tupi do "sistema de prostitui9ao coletiva", referido por Adauto de
Alencar Fernandes.
Aí está quanto pudemos registrar, entre os Parintintim, com
rela~áo a sua vida amorosa, numa atitude compassiva e compreensiva.
Referimo-nos (veja-se o verbete Dabacuri, a pág. 333) a
urna dessas tradi~óes, de grand.e colorido e movimento, porém
de caráter orgiástico, a que assistimos no rio Uaupés, quando o
subíamos, em outubro de 1950, numa de noss~s viagens de
estudo, rumo ao Querari, nos limites das nossas fronteiras com
a República da Colombia.
Chegados ao porto da povoa9áo U mari, de índios Tucano,
sita a margem esquerda .daquele rio, estranhamos nao encon·
trar ali, além do tuxaua Luís, suas mulheres e filhos, os mora
dores de cerca de dez casas, alinhadas regularmente e a cavaleiro · ·
das ·cheias anuais e repiquetes típicos dos afluentes do rio Negro.
4
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que os moradores do lugar, desde a véspera, haviam
atravessado o rio, para participarem de um grande dabacuri,
também num sítio de índios Tucano, a margem direita do Uaupés, e cujo porto era debruado por alvíssima praia.
E fragmentos de cantos, trechos de músicas, vozerio de
gente aglomerada, de instante a instante, nos chegavam até os
ouvidos, dominando o rumorejo do Uaupés, naquele trecho, dos
mais estreitos e mais entulhados de ilhotas, que encontráramos,
depois de Guariba-Ponta.
Manifestamos, entao,
aquela festa, na qual talvez
as dan9as de Koái ou
toibo, heróis-de-cultura dos

ao velho Luís, o desejo de assistir
nos fosse dado ver máscaras comuns
Kuái, de Homaniko e Mianiko
Cobéuas, filhos de Yaperikúli.

O tuxaua, porém, tratou de dissuadir-nos, dizendo que corre-

r íamos perigo de desacato e mesmo morte, pois a maioria dos
participantes do dabacuri se encontrava bebada de vinhos de
frutas, altamente fermentados, de paiauaru, de caxi ri, de "distilada" e até mesmo de cacha9a. A restante se entregara, desregradamente, a liba9óes sucessivas de aiuasca e a mastiga~ao de
pa~u ou coca, sendo assim estimulados a rixas e a lutas corpora1s, a excessos de libidinagem e mesmo a assassínios.

Nós, entretanto, - depois de consultarmos o nosso guia
André Leopoldino e seus companheiros, todos da tribo Tariano, - objetamos ao tuxaua Luís que talvez pudéssemos, de urna
das ilhotas, espalhadas pela calha do U aupés, ocultos entre as
suas pedras e a sua vegeta9áo, observar os movimentos da
gente, entretida em dan9as e na expansáo dos seus instintos,
a~ulada pela bebedeira e pelas ritmos dos instrumentos musicais.
O taxaua concordou com o que lhe expusemos e, antes da
Iua sair, em nossa canoa, fomos ocultar-nos na ilhota mais próxima do sítio onde se estava realizando aquele dabacuri.

\

Dali, sob a claridade do luar, surpreendemos assim alguns
aspectos de Jutas entre homens e mulheres cambaleantes, ora
disputando, aos gritos, urna delas, ora a arrastando para trechos
propícios da praia, onde o mais forte e menos bebedo, a cavalgava primeiro, a vista dos pretendentes, que logo o substituíam ou se esfor~avam em interromper o intercurso.
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André nos esclareceu tratar-se, talvez, de urna festa ligada
as proezas de Qoai ( ou Kuai ou Koaí, como Koch Grünberg
escreve) , um dos filhos de Yaperikúli, personagem faunesco,
dono de um penis disforme como o de um toe, nas pantomimas da
Festa da Mo9a Nova, entre os Tucuna, perseguindo o mulherio.
Nao vimos, contudo, alguém imitando Qoai e muitos menos
mascarados que representassem animais ou genios antropomorfos das selvas, águas, céus e mundos inferiores.
Também foi em vao que procuramos algo, bastante documental, revelando a ·prática do chamado vício nefando ou
vício socrático.
Meninos e meninas andavam entre aqueles bebados e fornicadores, sem nenhum interesse de bi'sbilhotar ou de imitar,
mas, antes, com urna impressionante naturalidade. E esse mesmo
comportamento foi registrado por Levy Strauss entre os Nhambiquaras que estudou.
.~
Foi nessa oportunidade que, na manhá seguinte, ao deixarmos o povoado, obtivemos a flauta chamada lauacanií.

CuRICA: Rodolpho Von lhering ensina que este vocábulo e Curuca
"designam na Amazonia algumas espécies de papagaios do gen.
Amazona e também a curiosa espécie Poinopsitta barrabandi; de
cabe~a preta, congenere do Cuiú-cuiú, do Sul . Ao contrário .
<leste último, que tem a cabe\:a vermelha, o Curica tem a cabe<ra
preta e apenas urna grande mancha amarela de cada lado do
bico".
Nos Estados do Amazonas e Pará chama-se curica a um
brinquedo de papel, semelhante ao papagaio (que no Sul chamam
pipa), porém sem a estrutura de tala de buriti <leste, que as
crian9as improvisam, utilizando qualquer peda~o de jornal ou
papel de embrulho, dando-lhe a forma de cora~áo.
Pé-de-curica é ali, igualmente, o apelido dado a toda pessoa
que caminha com as pontas dos pés voltadas para dentro, ao
contrário do que caracteriza o zambro, isto é, o indivíduo (le
pés espalhados. Os franceses denominam a quem assim caminha, "panard", o que também é típico de certos animais, principalmente do cavalo.

,,
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Os índios, em geral, assim caminham, a maneira das curicas (psitacídeo), nisso se destacando rnais as mulheres, que,
nessa marcha, inteiramente nuas, procuram ocultar o sexo, a
vista de indivíduos do sexo oposto; esse andar resultaría, tarnbém.
do emprego dos pés, como auxiliar das maos, para apanhar obje·
tos no chao.
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Toda a área comprc.~ndida entre dois gran..
des afluentes da margem direita do rio Amazonas, o Madeira e . o Tapajós, tem características fisiográficas tao gigantescas que
nem da ca.bina de um helicóptero, a considerável altura, podem ser abrangidas, no
compo visual, a sua exuberancia, de formas e cores, e a sua
deslumbradora totalidade. (Lam. 14. Fig. 1 II); (Lam. 14.
Fig. 211)
Aliás, na Amazonia Brasileira, quando, por exemplo, entendemos conhecer aquelas característícas, de urna Ilha como a de
Marajó, ou de um Vale como o dorio Branco, impos-se-nos perccrrer-lhe a pé ou a cavalo as terras-firmes e, numa frágil ubá ou
numa possante montaría, os seus rios, paranás, furos, igarapés,
lagos e igapós.
:S· que esse critério nos ocorreu depois de consultarmos os
roteiros de viagens dos navegadores, expedicionários, aventureiros, missionários, naturalistas e geógrafos, bem assim quanto
nos deixaram os cartógrafos e cronistas, levados com eles, desde o século XVI, a regiáo amazónica.
Aquela área banhavam-lhe as várzeas e restingas e solapavam-lhe os barrancos, as águas pretas de vários rios como o
Urariá, Canumá, Abacaxis, Maué-A~u, Uapadi e Arapiuns, ou
as águas claras do Amazonas., e as desbordadas da calha do rio
Madeira, através de um labirinto de canais, formando e destruindo arquipélagos, com suas espécies vegetais típicas, em grande
número e do porte das que, para além das iJhas e dos igapós,
dominavam extensóes desérticas de terras finpes.

Aspectos
Físicos

AREAL CULTURAL TAPAJóS-MADEIRA : Estado do Amazonas-Ríos Andirá e Maués . Neste mapa estáo apontadas as tribos Mura e
Maué, no referido Estado, e as Mundurucu e Apiacá, no Estado do Pará,
em terras banhadas pelo rio Tapajós.
\
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Mas acontece o mesmo na margem esquerda do rio Amazonas, de baaada, desde as bocas do rio Urubu e J atapu-Atuma,
quando vamos encontrar as águas do Nhamu.ndá e do Trombetas, formando e destruindo ilhas, cavando paranás e furos, alargando as circunferencias dos lagos, naquele arrebatamento nupcial descrito por Alfredo Ladislau em Terra lmfllura ( 1933).
No entanto, nessa mesopotamia, entre o Madeira e o Tapajós, a cria~ao mais representativa dos cursos d'água acima
referidos é a Ilha de Tupinambaranas, urna das maiores ilhas fluviais do mundo, com cerca de 300 quilómetros de comprimento
e 2.456 metros quadrados de superficie.
Na extremidade oriental dessa ilha - depois de ser urna
simples aldeia de índios, centro de catequese jesuíta Vil a Nova
dv Rainha, Vila Bela da Imperatriz e, por último, ''quando elevada a comarca e cidade", segundo Antonio Bittencourt - fica
Parintins, atualmente sede do município do mesmo nome e urna
das mais florescentes do Estado do Amazonas.
Dos lados e ao fundo dessa cidade, cujo clima lhe valeu o
cognome de Suí9a Amazónica, boje em día, cria-se gado bovino
em campos abertos a bra~o e em campos naturais chamados do
Rodrigues.

No interior da Ilha de Tupinambar.anas, cujas margens sao
~asYcint~ férteis, a explora~ao da borracha e do pau-rosa, o plant10 da ]Uta,, ~acau e cereais, bem assim a pe.sea do pirarucu e de
outras especies de grande valor alimentar, contribuem amplamente para a sua eco.nomia e desenvolvimento cultural.
.
Abaixo da boca do Paraná do Ramos fica a Serra Grande
de ParinJ.tins, que se alonga pela margem direita do rio Amazonas, até defrontar a foz do rio Nhamundá.
Muito embora seja ali a única serra e, nao obstante, de pequena altitude e continuidade, ela está ligada :1 mitología e a
tradi~ao regionais.

\

Do seu cume podemos lobrigar, no impreciso do horizonte,
o desdobramento, mais além, do planalto do Tapajós, cujo destinc. Henri Coudreau anteviu, como explorador autentico das
Guianas e da Amazonia, pronunciando-se deste modo: "Apesar
de. nao ser senao um longo vale úmido e quente, o Tapajós inferior comporta um pitoresco que, sem dúvida, foi estranho ao
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estabelecimentb de grande número de povoa~ó\!s que se sucedeu
sobre as suas margens. Desde o princípio a margem direita se
alteia, exibindo urna série de colinas que continuam as de
Santarém."
E, antes mesmo da Serra Grande de Parintins e do Vale do
Tapajós, se nos aventurarmos pelas terras-firmes da Vila Amazonia, propriedade da firma J. G. Araújo & Cia., de Manaus,
através da associa~ao de castanheiras e de seringueiras, ditas
de planta,· e, depois desta, da forma~ao hileana ·de densas niatas, depararemos com lé,guas e léguas de um solo· argilo-silicosc,
terdo manchas· de terras pretas, de permeio, tenas aluvionais,
terciárias e quaternárias, nas suas ondula~5es de colinas e nas
suas depressóes de bauas e de vales, nos seus espigóes :Ssinaladores de longos cursos d'água.
Um clima agradável, conquanto do tipo equatorial superúmido, domina a extensao desse ambiente amazónico, sendo
fácil concluir-se que todo ele .se oferta g~nerosamente ao Homero, empenhado em manter o que Charles Laville chama
"l'équilibre de l'etre social".
Nao nos empenhamos em definir aqui a fauna e a· flora dos
vales dos rios Andirá e Maués porque neles aparecem os mesmos
animais e vegetais peculiares aos vales dos ríos Negro e
Madeira.
N aquela área, de cenário tao grandioso ( ond~ se encontram
todos os matizes do verde, contrastando com a colora~áo, ora
sombria, ora luminosa, das águas do rio Amazonas e de todos
os seus afluentes, de acordo com os céus que as dominam) a
· História e a Lenda se confundem.
Vindo d·e Quito, na busca· aventurosa do País da Canela,
· na expedi~ao autorizada pelo magnífico ~enhor Go~alo Pizarro,
acompanhado do cronista Freí Gaspar Carvajal, de Soldados,
caballeros, hidalgos, sacerdotes y lwmbres buenos, Francisco de
Orellana descobre, depois do. Napo, um caudal, de curso inimaginável e inexplorado - o Paranatinga.
E isso foi no remoto ano de 1541, aprendemos com Frei
Gaspar Carvajal, José Toríbio Medina e outros autore5 que
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se ocuparam da epopéia na qual Gonzalo Pizarro teve o seu
papel suprimido, após o descobrimento do País da Canela, esgueirando-se :num lance de alta teatralidade.
Transpostas a confluencia do rio Solimóes com o rio Negro, a boca do rio Madeira e a Província das Picotas, os expedicionários, tendo a grande Serra de Parintins a vista, foram
surpreendidos com a apari~áo de guerreiras indígenas (as Amazonas), a respeito de cu ja existencia vinham recolhendo, desde
o cacique Apária as mais inquietantes e maravilhosas notícias.
E aquelas mulheres lhes surgiram das margens do rio Nhamundá, com o porte e a beleza que Frei Gaspar Carvajal, manco
de um olho, mesmo assim, nos legou nesta descri~ao: "Estas
mujeres son muy blancas y altas, y tienen el cabello trenzado
y revueltos a la cabeza, y son muy membrudas y andan en cuero,
tapadas sus verguenzas, con sus arco~ y flechas en las manos,
haciendo tanta gt1erra como diez indios.
·
Y es verdad que hubo mujer destas que metió un palmo ge
flechas por uno de los bergantines y otras que menos, que parecían :nuestros bergantines puerco espín."
Tao valoroso quanto galanteador, em homenagem aquelas
mulheres, Francisco Orellana deu ao Paranatillga dos silvícolas, o nome de Rio. das AmazonJJS, reconhecendo, com este
gesto, a veracidade de todas as notícias que sobre as mesmas
recolhera de Apária e de outros tuxauas e Jhes celebravam a
beleza, a índole guerreira e a extensao do seu governo s'obre todas as tribos indígenas daquelas terras descobertas.
O regime mantido por aquelas mullieres era o matriarcado,
regime político e social, definido, por Herbert Baldos e Emilio
Willems, (literalmente: de máes), considerando eles suspeitas
as fontes de várias tradi~óes antigas que se lhes referem.
Os mesmos autores, relativamente a América do Sul, afir·
mam em seu Dicionário de Etnologia, que "aparecem tendencias mat~arcais, ~r exemplo, entre os Palicur do rio Oiapoc
e entre diversas tribos do Chaco." E nada mais.
·
E Henry Pratt Fairchild, editor de Dicionario de Sociologia (Fundo de Cultura Económica - México - 1949) atribui ao
antropólogo George C. Murdock esta defini~io mais restritiva
do govemo de mulheres: "Forma puramente hipotética de or-

ganización social primitiva en la que las mujeres dispusieron de
la autoridad política e doméstica."
Como se ve, os referidos autores nao reconheceram o
matriarcado entre as mu.Iheres solitárias, que habitavam o Nhamundá, principalmente as margens do Lago da Lua ou YACI
UARUÁ, indo encontrar-se, urna vez por ano, ·com homens de
outras tribos, escolhidos dentre os mais vigorosos e belos. Nessa oportunidade as Icamiabas, como eram chamadas, dav~m
aos seus pr~diletos urna pedra verde - o muiraquitá - , representando f1guras zoomorfas, preferentemente ras, ou con tas,
conforme Barbosa Rodrigues e Heriarte as desc.reveram.
Hen~ Wassén, estu dando essas pe~as arqueológicas, amuletos ou simples lembran~as que as Jcamiabas brindavam aos
homens a quem se entregavam, se lhes exaltou o valor também
esclareceu que elas, talhadas em jade, sao encontradas noutros
pon.tos da América do Sul.
Mas Peter Hilbert, em ·eomunica~áo pessoal depois de urna
viag~~ pelos paíse.s da América Central, nos informou que muiré\.qu1tas podem ah ser encontrados em abundancia e sao artigc
de comércio para turistas.
A lenda .ckssas mullieres e a dessas pedras pode sofrer
contesta~óes e negativas, mas o fato é que o Padre Joao Bettendorff encontrou no Tapajós índios submetidos a urna moacara, rainha P.ara certos autores, mas conselheiro, principal, co•
n1andante na mterpret~ao de Stradelli, bastante autorizado para reconhecer a etimología exata desse vocábulo.
A nosso ver, entretanto, também pode ser contraposta a
tantas negativas da existencia do matriarcado entre aquelas mulheres guerreiras, a presen~a tradicional de numerosas experientes, na área geográfica que estamos descrevendo
.
' com um
exercício de poder político, social e doméstico tao grande
q?a~to as sua~ práticas mágicas e terapeuticas, com urna irradia~ao que va1 desde as barrancas de ltacoatiara e de óbidos,
até as praias alvíssimas do Tapajós.
E um sociólogo, com um poder de análise e de defini~ao da
psicologia da mulher amazonica, há de reconhecer, seguramente, que o seu domínio, ainda boje, se exerce de maneira irres- ·
trita sobre os homens, merce dos seus tipos de beleza e des
seus predicados intelectuais.
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Oswald de Andrade, nos últimos contatos que com ele tivemos, em Sao Paulo, defendia a tese de que na sociedade moderna o matriarcado existe e nao é apenas urna forma de go. vemo "puramente hipotética", segundo conceitua Murdock, ne1n
muito menos um "regime de maes", como o definiram Herbert
Baldus e Emílio Willems, mas urna realidade que merece ser
reconhecida e estudada. E aquela tese, do autor de Serafim
Ponte Grande e de Me1rnórias Sentimentais de Joiío Mirarnar,
nos pareceu tao aceitável como a de :htienne Lamy .r eclamando
"maes", que também fossem ''mestras'', capazes de responder
as indaga~ües, de ordem sentimental ou metafísica dos seus filhos, da mocidade de Fran~a, enfim.

\

Apreciando os problemas, tao complexos e tao debatidos,
da presen~a das Amazonas nas terras do rio Nhamundá e nas
.n1argens do Lago da Lua, o escritor argentino E.. Rodríguez
Fabregat, in Pasión y Crónica del Amazonas (Buenos Aires1955), com rel~ao ao matriarcado na organiza~ao tribal daquelas mullieres mitológicas, escreveu o seguinte: "Los elementos de juicio de nuestro trabajo - que anotamos en las páginas
siguientes y que nos permiten entregar a la consideración de los
estudiosos - nos autorizan a formular en términos concretos el
siguiente quadro sobre el matriarcado de las Amazonas.
"A continuación de él se encontrará el vasto material de
prueba que no hemos elaborado sino recogido, y que permite,
quando .menos, interpretar la vida y el regimen de las Amazonas como un sistema social con instituciones de predominancia
fe menina que tuvo su asiento eu la región del J amundá."
E desse quadro, sem dúvida bastante digno de aprecia~ao
e de polemica, destacamos tres parágrafos, sintetizando-Os aqui:
"Dado o império biológico e a organiza~ao social das
Amazonas o regime adotado era o matriarcado, pois os sobre·
viventes das tribos indígenas, como os da cuenca norte-platense,
comumente se distinguiam pela predominancia feminina. E no
vale do rio Tapajós os ín.dios Mundurucu apresentam em sua
organiza~ao, ainda boje, o mais forte vestígio do regime matriarcal.. Muito embora Martius tenha percebido essa predominancia feminina lamentávelmente cognominou as Amazonas d~
hetairas livres. "E o regime exogamico niío admite interpreta-
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°f6es dessa espécie. O Ria Amazonas niío tem deuses nem mitos ma1scul~nos. Seu riquí;simo folclore se nutre eminentemente
de mi.tos femininos. Mais que patriarca o rio Amazonas é rio n1atriarca".
E Fabregat, dizendo das Amazonas que eram guerreiras e
eram antProsas, que 1~legficm os homens para o amor, conclui:
"Os investigadores atuais 11ao puderam destruir esta rela~áo
(a da pedra muiraquitá com a presen~a obrigatória das Amazonas)". As Amazonas, para- ésse autor - ensaísta e poeta,
mais do que etnólogo ou arqueólogo, evidentemente - "amavam como mulheres, defendiam-se como guerreiras, multiplicavam-se como maes. Eram as Amazonas."
Cit.ando-o, entr~tanto, aquí, nao . quer isso dizer que con1
ele este1amos de acordo nas suas conclusoes; nesta obra, por
exlmplo, sao patentes os deuses e os mitos masculinos. E, discordando-se das de Fabregat, sem. dúvida, podem ser ainda
contrapostos os eruditos argHmentos de Sérgio Buarque de Holanda nas páginas da Visao do ParaíVJ.
Também nessa área, além das figuras míticas ou reais das·
J\tnazo~as, se moveram tribos indígenas em migra~ao: os Tuptnamba, por exemplo. E também se fixaram ali tribos como a
dos Maué e a ·dos Mundurucu.
Dizendo, inicia.Ime~te, que os Tupi-Guaraní, parece, foram
sempre uD?a ra~a ~nqu1eta, Alfred Metraux frisa que, já nos
tempos pre-colombianos, eram numerosas as suas migra~oes,
sendo estas provocadas pelos conquistadores europeus.
Longe de paralisar o exodo dessa ra~a, foram eles ao con·.
'
trano, que o provocaram e estitnularam até, nas regioes que ela
nao ocupava antes do ·século XVI.
Estamos servindo-nos, como é patente, de conceitos do
inolvidável pesquisador, do grande mestre da Etnografía moderna
que, em 1964, se retirou do campo de suas atividades científicas,
no Museu do Homem, em Paris, e nas Naroes Unidas, em Nova
Io:que, pa~a (segundo urna versao de alto sentido humano)
de1xar cam1nho aberto aos. novos pesquisadores dos estudos do
Indio sul-americano.
/ . Acompanhando Alfred Metraux na reconstitt1i~ao bis- ·
tonca, tanto quanto na etnográfica - divulgada em Migrations Historiques des Tupi-Guarani (Paris-1927) - dessas mi/
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gra~óes,

nós as vemos, ora rumando dos sertóes do Nordeste
para o litoral atlantico, ora deste para os sertoes, ora dos sertoes para as fraldas boliv.ianas e peruanas, dos Andes, ora se
fixando nas margens do rio Amazonas e dos seus afluentes. Entáo, só urna imagem nos ocorre para as ilustrar: a de dois ríos
da nossa potamografia - o Arari, na ilha de Marajó, cujas
águas se movem da embocadura para a ba.cia do lago do mesmo nome, dali volvendo, ao ritmo das marés; e o Tieté, rumando do litoral de Sao Paulo para o mais remoto interior de
su as terras, como numa fuga incontrariável e definitivamente
levada a término.
O principal fator dessas migra~óes nem sempre ·foi, en. tretanto, a pressao desumana do processo de coloniza~ao adotado pelos portugueses; a busca da " terra sem mal", do "Paraíso terrestre", da "terra do sem-fim", determinou por exemplo,
a terceira migra~ao dos Tupi. . Guarani para o Maranhao,
. em 1609.
E os Apapocuva-Guarani do sul do Brasil - estudados
po.r Curt Nimuendaju in Die Sagen van der Erschaffung und ·
Vernichtung der W elt als Grun:dlagen der Religion der Apapocuva Guaran'i~zeitschrift für Ethnologie, 46, Berlin, 1914, págs.
284-403 (traduzido, posteriormente, por Juan Francisco Reéalde e contendo urna apresenta~ao do autor por Herbert Baldus,
Sao Paulo, 1944) - foram obrigados a emigrar em 1870, pelo
n(esmo motivo, de ordem mística, que impulsionou os Tupinambá: a procura da Terra-sem-mal ou IVY MARAEY, vocábulo
que Curt Nimuendaju, na obra acima citada, grafa YVY MARA EY.
E que ali, como no Paraíso de Maomé, nao era necessário
procurar alimento que se consumiria, até a saciedade consistindo principalmente em frutOs esquisitos. Nhandeci,' mulher
de Nhanderuvu~u, criador do mundo, tinha sua morada situada
em local incerto, no céu, em pleno Zenite, ou no interior da
terra.
A "grande maioria da gente, contudo, era de opiniao dever
ser procurada na dire~ao do este, além do mar", esclarece Alfred Metraux.
Pajés, caídos em transe, ap6s noitadas de dan~as e de
cantos ininterruptos ( com liba~óes ou jejuns em honra a Jurupari) indicavam o itinerário a seguir-se e, nao obstante as decep~óes, sempre buscado, a cada nova crise de misticismo co·
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· Ietivo, -~" c~da prof.eci~ d7 novos catacJismas, das propor~óes e
consequenc1as do incendio ou do dilúvio universais, ocorridos
ao mesmo tempo, e cuja notícia fragmentada Curt Nimuendaju
encontrou na Lenda da Cria~ao, dos Apapocuva-Guarani em
terras limítrofes de Sao Paulo com o Paraná e Mato Gros~o.
• Foi numa ~7ssas crises místicas ou numa dessas retiradas
1
~1ucmadas de sitios onde se abateram catástrofes, de extensao
inconcebível, que os Tupinambá vieram ter a ilha chamad·1
posteriormente, de Tupinambaranas.
· ''
Teriam eles regredido das fraldas dos Andes até onde os
leva~a, em j~rn~das épicas, um d~queles cataclis~as ou vindo
do htoral atlant1co, perseguidos pelos europeus, portugueses ou
franceses, que entendiam escravizá-Ios?
E! já acampados naquela ilha, teriam eles merecido como
os varoes de ~~tras tribos, ali existentes, os Sapupé, os Mundurucu, 9s TapaJo, a acolhida anual das Amazonas?
· Narrando a Acuña as .. suas peregrina~óes, na visita que 0
cr~nista de ~edr? Teixei~a lhes. fez em 1639, os Tupinambá
ten_am fomec1do. informa~oes ma1s concretas a respeito daquelas
mulheres guerreuas e a respeito da própria ilha de Tupinambaranas.
·
Muito pouco, porém, :nos transmitiu ele, devendo-se a Oll·
tros auto~es 9u~~~ p~e A~re·~ Metraux recolher para o est1!do relativo a c1v1hza~ao matenal das tribos tupi-guarani prin~1palmente ~s i:upinambá . ou Tupinambarana, a quera' cabe
l honneur d av~~r .a~c?mph la plus vaste migration historique·
ment connue elf,":~menque du Sud."
E aqueles;'.(fil~os, ainda no século XVI, viviam Iivrementc
nas terras da ilh~; de Tupinambaranas!
Dis~emos aciJna que, além dos Sapupé e Mundurucu, viv~1am !1ª 1lha de Tu~inambaranas (isto é, num ]argo trecho da áre:i
c~-scnta n,este capitulo, entre o Madeira e o Tapajós) os índ1os Maue.
~ re~resentamos, certa vez, o território por el~s habitado
; om a f 1g~ra geométrica de um triangul~ isósceles, tendo a
i.~a de Tupi~ambaranas c~mo vértice e as terras .compreendidas e~tre os nos Marmelos, Aripuana, Sucunduri, Abacaxis, P2dauan, Anama, Mariacaua como base."

.
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Um voo de aviáo da linha Manaus-Belém, nos permitira
Iobrigar, aqui e acolá, 'tratos das ~erras acidentadas do v~le do
rio Tapajós, mas foi urna long~ v1agem, ell! canoa e a pe, q~e
nos permitiu conhece-la, escrev1amos, .!'1D:1bém, nos seus porm...n0res fisiográficos, ecológicos e econom1cos.
A referida ilha, segundo a tradi~áo, teriam aportado os
n 1esmos Maué que, babeando o rio Amazonas, acompa~h.ara!11
0 mitológico tuxaua Mari-Aipoc, irmáo do tuxaua Uafiri-Pot,
qui1ndo entre ele·s apareceu a barata Apeuató, co11:1 a Miíe . da
Doe11(;a e calamidades que se abateram sobre a tnbo.
Desde 1669 eles viviam ao sul da ilha de Tupinambaranas, mas viajantes e catequistas, a cujas preciosas informa<;oes
Curt Nimuendaju escrupulosamente recorreu, apontam rep~esen
tantes dessa tribo em vários sítios da área por nós aqu1 descrita isto é no Tapajós, Arapiuns, Andirá, Maué-A<;u, Abacaxi, Mataurá, e até -no rio Guamá, próximo a ·Belém.
·
Essas i;nforma<;oes procediam das crónica~ e n~tícias .de
ntissionários como J .a Valadáo, Samuel Fntz, Joao Fehpe
Bcttendorff, oao de Sao Jose, o Governador Ataíde de Teive,
de naturalista
- car os . von Martius, Coudreau, La
Condamine, Bates, Barbosa Rodrigues, etc.
As opiniües acerca do caráter dos Maué . s~': .sumamente
d!·scordante-s e discutíveis, através dos contatos 1n1c1a1s. que com
eles tiveram os missionários e, posteriormente, os v1a1antes e
naturalistas.
O ato do Governador Fernando da Costa de Ataíde Teive,
en1 sua carta instrutiva de 3 de. ou~ubro de ~769, .ender~ad~
aos Diretores de Indios das Cap1tanias do Para e R10 Negro, e
·mais deprimente para aquela autoridade do .que para _os P,r~
prios Maué, visto denunciar os processos d~ mcorpora<;ao, típicos da mentalidade escravocrata dos colonizadores port?gueses
de entáo: - os portugueses da ''governan<;a e da fradana'', referidos po.r Paulo Prado.
E os crimes cometidos pelos Maué deveri.~m expnmir os
diferentes tipos de rea<;áo a que eram levados, Jª por entenderse desee-los de suas terras, a fim de serv~em . ~os colo!1-os do
.P ará ou na constru~áo de igrejas e mora?ias, Jª po.r. ~imar-se
em afastá-los de suas atividades de agricultores, diligentes e
pacíficos.
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Plantadores seculares do Guaraná, cujas sementes, depois
de .torradas, quer em forma de pequenos bastoes, quer na de
p~quenos paes, representavam um produto de consumo tradicional da tribo e, certamente, de comércio com outros povos,
eram inevitáveis os choques de interesse entre os portugueses
e os índios, choques que se foram multiplicando a propor<;ao
que, procedentes de Cuiabá, os mato-grossenses come~aram a .
adquirir parte dos. estoques daquela admirável, incomparável,
miraculosa droga-do-sertao, bem mais valiosa para eles do que
o Anil, o Cravo e a Preciosa, oferecidos pelos colonos portugueses.
Seu amor a terra, onde se entregavam a planta~ao do Guaraná, se exaltou impressiOnadoramente quando do movimento
nacionalista da Cabanagem, com os heróis paraens.es Angelim e
Vinagre a frente, pois há notícias de que os índios Maué engrossaram as tropas de Bararoá, Pedro Sanchez de Brito, Joao
Ve.lente do Couto e José ·eoelho de Miranda Leao. E há notícias, também, de que se te.riam bandeado para o lado dos
Caba.nos assim que estes lhes explicaram, é de aceitar-se, a ·
finalidade do movimento político-social que estenderam do Pará
as margens do río Madeira.
Suas aldeias ficavam localizadas as margens dos rios, igarapés e lagos por onde os Cabanos tinham obrigatoriamente de
passar, no rumo do vale do rio Madeira, embora, segundQ
M artius, os Maué mais civilizados estivessem, em maior número, localizados na ilha de Tupinambaranas.
Estando no Arapiuns, entretanto, obtivemos notícia de
que um dos maiores redutos dos Maué ficava ali, dada a faciIi.dade de saírem no Tapajós no veráo, por o.casiao da pesca
de tartarugas e de outros quelonios.
.
E as taperas de malocas seculares, ao longo das diver5as
se~oes do Arapiuns e do Araticum, onde fazíamos pouso, confirmavam melho.r o que o explorador Henri Coudreau assevtrara.
Os vizinhos da tribo . dos índios Maué, mais hostis do que
amigos, foram os Mundurucu, Apiacá, Mura e Cauaiua-Parintintim.
Incursoes de elementos dessas tribos, da nobre fam.ília
Tupi, foram sempre assinaladas por choques sangrentos, nao
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obstante a identidade de vários aspectos da cultura material e
espiritual delas com as dos Maué.
.
.
.
Os Maué, segundo ~ Nimue!1d.a1u, tinham o . seu temtório constituído por terras-f1rmes, limitadas pelo baixo Tapaj6s rio Amazonas Paraná do Urariá, na Lat. 5° S. e Long.
5~0 W., enquanto,' segundo Donald Horton, os Mundurucu tinham o seu território na Lat. 5º 8' S., e Long. 56° 60' O., entre o rio Tapajós, no Estado do Pará, e o Madeira, no Estado
do Amazonas.
O explorador e geógrafo William Ch~dless, ~ q~em se
deYem as mais rigorosas informa~óes a respe1to dos nos situados
nas áreas aqui citadas escreveu textualmente: "Except on the
Guaranátuba ( an east~rn affluent of the Maué-Assu) where the
M~ués live the indians of all these rivers are Mundurucus, a
tribe so w~ll known and so often written of that 1 need say
little about them." ·
Os Mundurucu como os Cauaiua-Pirintintim, eram tidos
por antropófagos, r~servando aqueles, entretan_to, a caveira do
injmigo para troféu (o pariuá-reniip7),. revestida de plumas e
plúmulas, e pintada, com sumo de ~n1papo e de urucu, para
ser exibida frente a aldeia ou, propnamente da casa dos guerrei.ros, espetada numa lan~a; e, estes, os Cauaiu~-Parintintim,
por ocasiao da Danfa da Vitória, quando aparec1am trazendo
pendente do ombro esquerdo uma caveira, também enfei~ada
de plumas e plúmulas, com as covas dos olhos e dos ouv1dos
entupidas de cero! negro.
Os Mundurucu," como os Maué, cercavam de cerimonias e
ritos adequados os filhos e as filhas, entrado~ e~ puberdade,
n1as nisso foram apontados contrastes: os pnme1ros, segundo
Donald Horton, preferiam entregar a mo~a a um g~erreiro
(rreature wa"ior). E já os Maué se preocupavam ma1s com
o jovem, entrado em puberdade, que desejava unir-se a um indivíduo de outro sexo.
''Mantendo um largo comércio de Guaraná, de o?jetos r
ornatos de plumas, os Maué - escrevemos :---:- devenam batcr-se, freqüentemente, com alguns dos seus. v1z1nhos. como os
Mundurucu e os Cauaiua-Parintintim, agress1vos sempre e semp:e afeitos a empresas que colimavam o saque, nec~ssitando
eles, os Maué, por isso, robustecer-se em provas, ta1s as do
Veaperiá, ou Fe$ta da Tocandira.

"Muito embora se integrassem na mesma familia lingüís...
tica tupi, os Maué e os Cauaiua-Parintintim tinha.m entre si
raros pontos de contato, sendo os primeiros, como se intitulavam, "cabas assanhadas", nómades e guerrilheiros incansáveis;
os Maué e.ram sedentarios, de animo pacífico, embora fossem
mais valentes do que traidores.
''Viviam entregues a cultura tradicional do Guaraná, a
ca~a e a pesca, a cestaria, a ceramica (inferior, evidentemente
a dos Tapajó), ao fabrico de redes de algodao.
"E enquanto Os Cauaiua-Parintintim, como os Mundurucu,
tinham o orgulho .de exibir, na D<írz9a. da Vit6ria, a cabe~a do
i.nimigo enfeitada de plumas e plúmulas, os Maué apresentavam,
na Festa da Tocandira ou Veaperiá, descrita a rigor por Barbosa Rodrigues, o Porantim ou Remo Mágico, numa de cujas face~ es tao escarvados símbolos (losanges, gregas e pontos) relativos a História da tribo e aos seus Mitos, Lendas e Tradi~5es. Mas para os Cauaiua:.Parintintim, de Tres Casas, no rio
Madeira, o Porantim era urna clava (boaháp), destinada a
matar certas vítimas em condi~óes especiais.
"A fun~ao mnemónica do Porantim ou Remo Mágico nao
estava, entretanto, circunscrita a História dos Maué, mas a sua
mitología, a um conjunto de lendas, estórias e tradi~óes que nao
podemos coletar, em número mais apreciável, visto termos perdido oportunidades de voltar ao convívio dos nossos amigos
Maué, do Araticum, Andirá, Arapium, Sapucaia, Mariacaua e
Maué-A~u.

''A esse conjunto, segundo nos ensinou o tuxaua Tenente
Manuel Francisco, os antigos Maué chamavam CEHALPÓRI (História Antiga), vocábulo que se pronuncia serral-póri.
"oS mitos, Iendas, estórias e tradi~óes, reunidos, adiante
des tas páginas, nos f oram contados pelo Capitiío Benavente da
Silva~ conhecedor da Língua geral, como poucos dos seus pa·
rentes Maué, por haver residido muitos anos no rio Negro, Tenente Manuel Francisco, Tuxaua Antonio Alexandre Carvalho
e Cirilo Raimundo Trindade (todos do clá satere, o mais importante da tribo Maué, qtie conta com mais os clis seguintes:
Napu-uá-nian (cujo totem era um pompilídeo, ou caba indí- ·
gena, que .se assanha facilmente e cuja ferroada é bastante dolorida), Acorenua (cujo totem é a cutia), Ainturia (cujo totem
'
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é um . cuculídeo - o anum-coroca), Huiría (cujo totem é um
gaviao.)
"O totem do clá Satere é denominado BICHO, pois é proibido pronunciar-se-lhe o nome.
''Os Maué acreditam descender dos totens aqui relacionados.
"De inestimável importancia foi para nós a colaborac;ao inteligente de Teófilo Tiúba, entao funcionário do S. P. l., tanto
no assistir-nos durante a viagem que empreendemos juntos ao
tetritório dos Maué como na coleta da sua mitología, pois,
além de entender a língua geral e falá-la um pouco, falava correntemente o Maué da atualidade e fizera um levantamento do
vocabulário do idioma da tribo assim chamada.
"Os demais narradores já falavam a língua portuguesa e
a escreviam um pouco, mas as suas narrativas ora eram nessa
língua, ora em língua geral, ora em Maué, intervindo ness~s
· ccasioes o nosso prestimoso e inteligente amigo Teófilo Tiúba.
A ele <levemos também as anota<;oes musicais dos Cantos da
Tccandira, do Guaraná e do Miriti, insertos em nosso estudo,
intitulado Os Indios Maué."
Num estudo comparativo dessa mitología com
dos
Cauaiua-Parintintim achamos que "diferenc;as mareantes entre
csses vizinhos tupis provinham da riqueza de imagina<;ao dos
Cauaiua-Parintintim, com ciclos de estória de heróis-de-cultura, do vulto de Baíra, Anha:nga-Piá e Tandav-u, enquanto o
mesmo nao se verifica entre os Maué, povo sedentário, defensor de urna cultura pré-colombiana - a do Guaraná. Dir-se-ia,
comparando-lhes o lendário e a tradi<;ao, que os Cauaiua-Parintintim rivalizavam, no campo da imaginac;ao, mais com 013
Mundurucu, povo eminentemente guerreiro, do que com os
Maué, povo essencialmente pacífico, nao obstante corajoso e
vingativo, tao vinculado a terra pela agricultura que, ainda boje,
é, sem dúvida,. quem o faz permanecer na paisagem tropical,
onde teve sua origem mítica, na teimosa atitude de Uaciri-Pot
- o grande legislador da tribo."
Vizinho dos Maué, de péssima reputa<;ao como os CauaiuaParintintim, era o índio Mura, a feroz nac;ao Mura, a respeito
da qual Bates e outros viajantes se manifestaram de modo tao
severo, mas nem sempre justo, a nosso ver, conforme escreve..

a
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mos na IV Parte desta obra, tratando dos indígenas da Area
Cultural do rio Madeira.
·
Era, sem contesta~ao, um povo numeroso e intrépido com
urna atividade nobre e absorvente: a pesca.
'
Dedicavam-se, também, a pequena lavoura de mandioca e
n;ilho, mas sombreavam com as ramas da Manihot utilissima
plantac;5es regulares de ipadu ou coca Erythroxylon coca. Lamk
apreciada pelos indígenas da Bolívia, Peru, Colombia e pelos
nossos indígenas do vale do rio Negro. Reduzidas as fólhas
d1> ipadu a pó, conforme já esclarecemos em páginas anteriores,
os ~ura o mascavam: puro ou o inco.rporavam a urna pasta de
polvilho, para o conservar por mais tempo a boca.
Também aspiravam o rapé das sementes das vagens do Paricá PiptadJe.nia Peregrina (L.) Benth. (Leg. Miro.), na descd~ao de Paul Le Cointe, (ou Mimosa acacioides Benth?).
Louren<;o da Silva Araújo e Amazonas, que os acusa de
vagabundagem, preguic;a ~ ~roubo, escreveu que os Mura "pretendem-se oriu.ndos do Peru, donde emigraram, ressentidos da
1egisla<;ao dos Incas'', mas ·a coincidencia do uso e do abuso da
coca nao é, de nenhum ·modo, documentac;ao válida dessa suposta origem.
Maué e Mura se encontraram no apego a um vício comum:
o uso do rapé de paricá, o Schnupfpulvers dos autores alemaes
um do~ 9uais, .recentemente, dedicou acurado estudo (a respeit~
do rec1p1ente usado pelos Maué, de urna colec;ao feita por Martius & Spix, em 1817) para o V olker'kunae-Museum de Muniqne (Veja-se Volkerkundliche Abhandlungen-Band -1- Beitrage
zur Volkerkunde Südam.erikc¡-Festgabe für Herbcrt Baldus-zun1
65. Geburtstag-1964-Hannover).
O ref~rido trabalho é da autoria de Otto Zerries, de Munique, e se reporta a Festa do Paricá, a que Martius assistiu entre
os Mura, em 1867, e a descri~ao do paricá entre os índios
Maué, feíta por nós, em Os índios 1Vlc.:ués. Após esse trabalho
surgiu, em 1965, o admirável estudo de J. Henry Wassén, intitu~
lado Tire use of sorne specific Kinds o/ South American Jndi'an
Snuff and R elated Paraphernafia. ·
Desgra~adame.nte, entre os Maué, o uso do rapé de paricá,
en1 aspirac;~o individual ou a dois, nao é o seu único vício; no
contato dos civilizados adquiriram eles mais um estupefaciente:
o dirijo, também chamado
diamba, 1naconha.
.
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Assim, os Maué e os Mura se encontraram, paradoxalmente, num plano comum de deprava~ao - de entorpecentes deprava~ao de que tivemos notícia em várias localidades dos
municípios de Barreirinha e de Maués, nos lugares denominados
Repartimento, Campinas, Marau, Corocoró, río Preto e rio
~Iaués.

A extensao desse vício nos foi confirmada pelo Dr. Paulo
Marinho, natural da cidade de Maués, que exerceu as fun~5es
de Chefe de Polícia, no Governo Alvaro Maia, no Estado do
Amazonas.
Muito embora compreendamos que, no estado atual da Civiliza~ao, os homens dela participando, por amoralidade ou requinte estético, aspirem cocaína, fumem haxixe, absorvam cloretila, em lan~a-perfumes, ou morfina, em inje~óes intramusculares, consumam bebidas de alto teor alcoólico - a exemplo de Poe, de Baudelaire e de Verlaine, para nos referirmos a
tiés das figuras mais representativas da literatura universal · inutilmente nos esfor~amos em compreender por que entre os
povos selvagens, afora imperativos de ordem religiosa, existem
secularmente vícios identicos.
Será que, numa situa~ao de incontrolável desespero ou num
instante de suprema felicidade, os indígenas também sintam
como nós, partícipes dessa Civiliza~ao, necessidade mórbida de
estupefacientes que os ponham nao somente hors du monde
mas além da sua própria personalidade?

Atual
A Sl.tuara-o
3"
dos I'ndi·OS Maue'

\

Darcy Ribeiro, com valiosos
estudos de Antropologia e Sociologia, e José Maria da Gama Malcher, com tirocínio de
chefia em Inspetorias do Servi~o de Prote~ao aos 1ndios, e, na atualidade, membro do Conselho Nacional dos tndios, escreveram a respeito das Línguas
e Culturas Indígenas do Brasil (1957) e Tribos da Área
Amazónica (1958).
E nós conside~amos os seus trabalhos indispensáveis
a consulta de todos os interessados pelos problemas indígenas
do Brasil.
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· Sabe-se, assim, que, no quadro da situa~ao dos grupos indígenas brasileiros, quanto ao grau de integra~ao na sociedade
nacional, os Maué figuram na coluna dita dos incorporados, os
Parintintim na dos isolados, os Mundurucu na de contatos permanentes, os Mura na ·de integrados.
f: o que o autor de Tribos da Área Amazónica, a pág. 12,
os situa apenas nos limites do rio Madeira com os Estados do
P árá e Mato Grosso, denominados Cabeceiras do Andirá, . río
Urupadi, margem direita; e, na pág. 25, da mesma obra, na
margem esquerda do rio Mariacauií, afluente esquerdo do rio M~
muru (isto é, no Estado do Pará); nas cabeceiras do Andirá ·e
margem direita do alto Urupadi (isto é, no Estado do Amazonas).
Divergem assim das do autor citado aquí as indica~oes de
localidades, enumeradas no presente capítulo, devidas a Curt
Niinuendaju e a nós, que estivemos na área onde os Maué vivc-m entregues as suas atividades de agricultores, especializados
no plantio do Guaraná.
Também, em rela~ao ao número de indivíduos da tribo
M:1ué, existentes na área cultural dos rios A11dirá-Maués, ora
fe calizada, divergimos de Darcy Ribeiro (calculando-os ero
1 . 000 a 1 . 500) e, mais recentemente, Seth Leacock, da Univcrsidade de Chicago (Consulte-se Economic Life of the Maué
lndians - Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi Antropologiapn. 0 19, abril, 26, 1964) que os .calculou em 1.400,
divididos em·dois grupos, sendo 600 no rio Andirá e talvez (diz
Leacock) 800 nos rios Marau e Urupadi, tributários do rio
1\fr1ués-A~u (Município de Maués, Estado do Amazonas).
Ora, entre o Madcira e o Tapajós fica urna regiao de difícil
acesso, embora muito rica em espécies vegetais - sem f alarmos
no trecho banhado pelo rio Arapiuns - do qual pouco se conhece, relativamente a gente nela vivendo.
Vindo do alto río Madeira, em 1939, Curt Nimuendaju a
atravessou, descrevendo-a ·para a nossa curiosidade.
A vegeta9ao nela dominante era agressiva e heterogenea, o·
te rreno acidentadíssimo, acontecendo que, em grandes trechos,
faltava água e a ca9a era rara; mas na dramática travessia
que
.

.
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rcalizou, com destino a Mariacauá, viu outros trechos onde a
vida humana tinha a seu dispor um solo fértil, água abundante e
fácil alimento.
E Curt Nimuendaju nos afirmou, entao, que grupos de índios Maué provavelmente ali poderiam ser encontrados aindz.,
st'm nenhum contato com civilizados e tampouco com indivíduos
da tribo, vivendo no Andirá e no Maué-A~u.
Como os Uitoto - concluíra .J..- vivendo ainda arredios na
área figurada, nos mapas da República do Peru, e na da República da Colombia, por um vasto triangulo, os Maué podiam
ter urn número apreciável de representantes naqueles trechos privilegiados.
Para nós, essa suposi~ao é perfeitamente aceitável, tanto mais
quando se sabe que extratores de pau-rosa, internando-se na reg~ao descrita por Curt Nimuendaju lá viveram em sítios habita. dos por índios Maué, enquanto trabalhavam no abate daqueles
vegetais.
Viviam primitivamente ainda, eram fortes e sadios, mantinham grandes ro~ados e o plantío tradicional do Guaraná que
consumiam sem a preocupa~ao de comércio.
Dois dos tais extratores, a que nos estamos referindo, regressando a Parint.ins, nos deram notícias dos Maué da zona
onde trabalharam e dos hábitos dos índios Iá encontrados.
Juvenal dos Santos Ribeiro e Antonio Gálego foram nossos
n11elhores informantes a respeito da -localiza~ao de Maué nao integrados ainda na sociedade nacional.
De modo que o cálculo por nós divulgado, em 1939, (de
2.000 a 3.000 indivíduos Mané e que Curt Nimuendaju achou
um tanto elevado) pode ser aceito, atualmente, face aos de Dar...
cy Ribeiro e de Seth Leacock, e se o fixarmos ern 2.000 indivíduos.

,

Os caracteres somatológicos dos Maué, sua vida sedentária,
a saúde que desfrutam, merce da alimenta~ao a base de peixe,
mandioca, rnilho e frutos silvestres, o uso tradicional do sapó,
que é a sua bebida de elei~ao, devem ter concorrido para se
manter, senao aumentar, o índice demográfico por nós apontado.
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Mas, a seguir, vamos ocupar-nos de outros aspectos deterrr.inadores da situa~ao atual dos Maué.
Desde os primeiros dias da História Económica da Amazonia Brasileira foram os Iridios incorporados aos movimentos cíclicos de sua evolu~áo pela brutalidade, ignorancia e cupidez dos
colonizadores ibéricos, senao a vista da política espoliativa,
tra~ada pelos soberanos de Portugal e Espanha, para ser . executada por seus delegados nem sempre a altura da incumbencia
rece bid a.
Essa é a opiniao mais generalizada, talvez, sobre as atividades iniciais dos colonizadores da terra amazónica e dos naturais
que a habitavam.
Historiadores e sociólogos, buscando, porém, mais cautelosamente, as origens e C01:J~eqüencias daquela política, nos primeiros instantes da nossa evolu~ao económica e socia], apresentam outras opinioes.
Caio Prado Júnior é um deles.
. E é assim que se pro.nuncia e·sse pesquisador, severo e culto~
dos fatos primordiais da nossa forma~ao: "Em suma e no essencial, todos os grandes acontecinientos desta era que se convencionou com razao chamar dos ''descobrimentos", artjculam-se
num conjunto que nao é senao um capítulo da história do comércio europeu. Tudo o que se passa sao incidentes da imensa
empresa comercial a que se dedicam os países da Europa a partir do século XV, e que lhes alargará o horizonte pelo Oceano ·
a fora."
E noutra página a.diante: ''Aqui ainda, Portugal foi um picneiro. Seus primeiros passos, neste terreno, sao nas ilhas _·do
Atlantico, postos avan~ados, pela identidade de condic;oes para
os fins visados, do continente americano: Portugal realizou es~es
objetivos brilhantes. · Em todos os problemas que se propóem
desde que urna nova ordem económica ·se come~a a de~~nhar aos
povos da Europa, a partir do XV séc., os portugueses sempre
aparecem como pioneiros. · Elaboram tódas as solu~oes até seus
menores detalhes. Espanhóis, depois ingleses, franceses e os cíe-·
mais nao fizeram outra coisa, durante muito tempo, que navegar em suas águas; mas navegaram tao be:rp, que acabaram su-
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plantando os iniciadores e arrebatando-lhes a maior parte, senao
praticamente todas as realiza~óes e empresas ultramarinas."
Buscap.do-se outro depoimento ilustrativo, fora da nossa
órbita provinciana de leituras, vamos encontrá-lo em Epocas de
Portugal Económico, de J. Lúcio de Azevedo (pe.rfeitamente
consentaneo com o de Caio Prado Júnior e expresso nestes termos: "Aos primeiros descobrimentos iam os navegadores, uns
levados pelo genio aventureiro, porfiando a quem vencería a
maior distancia e a maior dificuldade, somente pela glória do
feíto, como agora os aviadores; outros que buscavam os ganhos
sólidos do comércio."
Mas as iniciativas dos portugueses na Amazonia Brasileira
teriam de ve:ncer obstáculos inimagináveis, nao obstante a experiencia adquirida nas terras e entre povos da Ásia e da Africa.
Demais ·para essa regiao nao vieram de imediato os que, donos dessa experiencia, iniciariam com seg_urarn;a a obra de colo. niza~ao, valoriza~ao da terra e do homen1, erro que pusemos a
mostra dos pesquisadores da sua História, quando nos referimos,
noutro estudo, aos tipos de colonos que lhe foram encaminhados: "Nao lhe mandou o Governo da Coroa gente selecionada
senao muito tempo depois da vinda de Caldeira Castelo Branco.
Roma e outras áreas geográficas nao tiveram nascimerao diverso, nao se povoaram de outro modo, em que pese a palavra de
Léon Horno, estudando o surpreendente sincronismo que pos
etruscos e latinos frente a frente. Assim, o coefici.ente humano
que lhe coube, de início, foi o que procedía da} valas e monturos sociais de Lisboa, gafos da madra~aria e da ignorancia, dos
centros de rura1ismo em crise nas províncias que a abasteciam,
escravos de um regime de explora<;ao da terra e do hornera que
nada ti:nha a recomendá-lo.'~
Ignorancia, pregui~a, luxúria foram os fatores negativos da
a~ao distribuída a muitos daqueles pioneiros, fatores de urna
vergonhosa trilogia, cuja exibi<;ao deveria ter por palco outra
regiao, nao a Amazonia.
Adicionou-se aos males decorrentes desses fatores um outro
nao menos negativo: a expJora~ao do bra<;o escravo, que se foi
buscar, :no fundo das flor.estas, nas abertas dos campos. nas margens dos lagos para cultivar ( sob azorragadas, marcados a ferro
em brasa) solos de constitui~áo diversa da dos de Portugal, para
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construir fortalezas, quartéis e igrejas, para servir de ::riados ou
de concubinas nas casas dos colonos ociosos.
Porque, segundo Caio Prado Júnior, os portugueses tinham
"sido os precursores, nisto também, desta fei<;ao particular do
mundo moderno."
E:ntao, passada aqu~la fase de deslumbramentos panteístas
e de prazeres sexuais, cansados de "afundar em carne", ila expressao de Gilberto Freyre, desvalorizadas as drogas do sertao,
entrada em crise, o jeito foi estimular a produ~ao de generes já
aceitos, porque conhecidos nos mercados europeus e reclamados
·
pelo comércio internacional.
Ora, aos índios Maué, como a ·outros da Amazonia colonial,
teriam os portugueses de recorrer, inscrevendo-os no chamado
"bandeirismo preador de índios", desviando-os de suas atividades
de plantadores de Guaraná, de dentro do seu conceito p.riínitivo
de divisao do trabaJho livre, sem feitores e troncos, sem capitaes-do-mato e trabucos, sem procissóes e ladainhas no Iatinório
fradesco.
·~
Nao obstante a revela~ao das propriedades terapeuticas do .
Guaraná, feita pelo Padre Joáo Bettendorff, Superior da Compé~
nhia de Jesus, no Maranhao, <levemos admitir que os portugueses, os colonos e as autoridades que o ouv!ram ou leram a s~a
Cronica da Missiío dos Padres da Comipanlua de Jesus no Estaao
do Maranhao (R. 1: H. G .B., 1910) pouco crédito lhe dispensaram.
Dizia o catequista dos Tapajó: "Tem os Andiraz em seus
matos urna frutinha que se chama guaraná,. a qual secam e depois pisam, fazendo dela urnas bolas, que estimam como os bran-.
cos o seu ouro, e desfeitas com urna pedrinha, com que as vao
ro<; ando e em urna cuia de água bebida, dá tao grandes fo.r~as,
que indo a ca~a, um dia até outro, nao tero fome, além do que
faz urinar, tira febres e dores de cabe~a e caibras."
Nao só os Andiraz, mas os Maué e os Mundurucu, do mesmo modo, se entregavam preferentemente a cultura dessa prodigiosa sapindácea, que é a tal f rutinha descrita pelo jesuíta.
F ace a essa indiferen~a dos colonizadores portugueses, em
rela<;ao ao Guaraná, ternos de aceitar, também, que ainda nao
se iniciara, a parte duas ou tres drogas medicinais, próprias das
selvas e dos campos da Amazonia, a busca alucinada de tantas
outras, com indiscutíveis virtudes terapeuticas, constituindo atual-
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mente a chamada Green Medicine, a cuja identifica9áo e utiliza~ªº estáo ligados inúmeros cientistas de todos os países do globo,
como o demonstrou, recenteme,nte, Margaret B. Kreig.
Afirma-se mesmo que só nos últimos anos do século XVIII
come9ou o Guaraná a ser conhecido fora da Amazonia como se
le no trabalho que, sobre a sua cultura e indústria lb~ dedicou
'
o agrónomo Frederico Schmidt.
E, lendo-se O Processo Histórico da Economía Amazonense
de ~thur César Ferreira Reis ( 1944), estranha-se que Joa~
Martins. da Silva Coutinho "cientista e sertanista que se identificou com todos os problemas fisiográficos, sociais e económicos
d.a Provínc~a, guia e. or~entador de cientistas estrangeiros", decorndo o penodo de 1ndiferen9a dos portugueses pela cultura do
G.uaran~, nao a re~omendasse e incentivasse, como recomendou
e incenhvou o plantio da seringueira, antecipando-se com tal zelo
_e a mes~a visao de .i:~rreira Pena, de Barbosa Rodrigues e outro.s ~a1s,. a urna pohttca de produ9áo, que, tanto ontem como
b~Je~ inutdmente, tem sido reclamada da pretensa lucidez e patriotismo dos 6overnos.
;
Desassi.stidos e ~xplorados pelos Díretores de Indios, no penado Colon1~l, depo1s no .Im~rial e, já no regime Republicano,
pelos comerc1a~tes : aventuretros localizados na vizínhan9a das
terras dos Maue, nao puderam éles participar dos lucros que a
venda ?e toneladas e toneladas de Guaraná propicíou a muitos
c~merc1antes ~e. Mato Grosso e de Goiás e até mesmo ao regatao _da Amaz.0:n1~, esse "ma?hoso bufarínheiro fluvial", reincarn_a9ao d?s pnme1ros comerciantes coloniais, de o.dgem portuguesa, , a?m1~av~l?Jente es tu dad.o pelo Prof. Mário Ypiranga, numa
noticia h!ston~~' ~e. grande riqueza de documentos e sutil 1nterpreta9ao ps1colog1ca.
. Para agravar a -situa9ao dos Indios Maué, no que se relaciona .com a cultura, indústria e comércio do Guaraná além
de leis e restri96es de ordem administrativa e fiscal ~stimu
lando concorrencia desleal e desmoralizante do pr~duto das
"terras" ou do :'Marau", que é o mais procurado, criaram 0
~hª°!ªd? guar~n.a Lusea e logo um Consórcio do Guaraná, cuia
Influencia benef1ca nao alcan9ará, decerto, os índios Maué. .
E o genio inventivo de um italiano - como se nao bastasse~ tantos males que, desde os primeiros días da Amazonia
colonial, se abateram sobre a tribo dos Maué - criou u1na
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alfnanjarra, com preten-soes a máquina de triturar, que reduz
o emprego do bra90 operário, desmoraliza a trádi95o da cultura de que se orgulhava o índio, e abre camínho para a conc.orrencia de bebidas gasosas, com o rótulo de "fantasia", que
sao consumidas por aí, nao obstante os laudos condenatórios das
mesmas, subscritos por cientistas · do S A P S, e as exigencias
do Decreto-Leí, que impoe urna utiliza9áo da matéria-prima, que
~ o Guaraná verdadeiro dos Mané e nao é encontrada na opulenta e inescrupulosa indústria de certos refrigerantes.
E como a Amazonia Brasileira é alvo da cobi9a universal
e, no momento, nao pode ser devorada pelos trustes intemacionais, seus produtos, do valor e da propriedade do Guaraná, va<>
sendo desvalorizados, sistematicamente, pela coocorrencia de
produtos exóticos. ·
Ocorre, também, que, enquanto, no Sul e Centro do País,
criam Institutos para orienta9ao científica de culturas, como '•
do mate, a do café e a do .~inho, a cultura <lo Guaraná ainda
nao teve o seu organismo técnico-científico, crlado ·e aparelhado, nele aproveitando-se, em homenagem, pelo menos, o seu
concurso a economía amazonense, o trabalho dos índios Maué
já incorporados ou integrados na sociedade nacional.
Desse modo, face as sucessivas crises por que, entre outros produtos da Amazonia, passou o Guaraná, e também a
concorrencia crescente dos plantadores dessa sapindácea, os
Maué foram desviados da sua tradicional atividade para a produ9áo comercial de f arinha de mandioca, que é um componente
básico da alimenta9ao do povo da referida regiáo.
E eis que, agora, por iniciativa própria, vamos encontrar
os Maué, abrindo r~as, participandó do alvor~o dos putiruns,
na ajuda mútua da família e dos grupos, pois, na organiza~ao
social do trabalho deles, já existía essa forma de cooperativisn10
e foi, naturalmente, estimulada, desde o século XVIII, no trato
com a gente yínda, p elo Arinos abaixo, dos arraiais de Mato
Grosso ou de Goiás, em busca do Guaraná.
E esse trato foi tao pacífico e proveitoso, para os Maué,
e os Mato-grossenses e os Goianos, que até hoje dele se fala entre
novas gerafoes, como o confirmará Seth Leacock em Economic
Lije o1 the Maué lndíans (1964).
·
Quanto aos erros daquela incorpora<;ao n a sociedade nacional, dada a maneira por que foi feíta, rompendo-se, violen-

tamente, com a estrutu.ra cultural dos Maué, no período colonial e, depois, na República, podem ser aplicados os conceitos
de Djalma Batista, em Da Habitabilidade da Amazonia ( 1963),
relativamente ao homem que, procedente do Nordeste e de
outras áreas do Brasil, chegou a Amazonia "só, escoteiro, scm
guia, sem saúde nem cultura; sem defesa nem pro~e~áo; sem
preparo prévio nem adaptativo."
Djalma Batista, que está a frente do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazonia e é ali um dos representativos da sua
intelectualidade, escreveu: ''O fator educa~áo conta muito pouco na forma~áo social da Amazonia: tem sido urna p0bre aifabetiza~áo. Nao se ensina a trabalhar a floresta e o rio e a evitar as doen~as, nem a respeitar as dádivas da natureza e a
bem aproveitá-las. Portanto, material humano primitivo, a servi~o de interesses de fora da regiáo e falta de aprimoramenlo
a que a educa~ao conduz. E o resultado é o que vemos: sociedades em estádio primário de evolu~ao, a procura de um destino social e económico.'' (Pág. 16. Fig. 111)
Trabalhador rural, agora, além do exposto acima, o índio
Maué - mesmo a sombra da legisla~áo por que se rege o S. P J.
defronta problemas identicos aos que se antepuserem as
I.evas de nordestinos vindos para os seringais, e aos que, no momento, afligem todos os operários do Brasil.
Permanecendo ainda índio ("in many respects the Mauc
are still indio", conceitua Seth Leacock), esta é a situa~áo geral que ocupa na atualidade, situa~áo semelhante a das popula~óes do interior dos municípios, mesmo o de Parintins e o
de Maués, que foram denominados outrora Mundurucania e Tupinambarana, de maneira que, se petsistirem esses erros e ante
os rnovimentos reavivados, presentemente, de internacionaliza~ªº da Hiléia: nao cretnos que os índios Maué e os caboclos dessas regióes possam considerar-se, de fato, "don os da
terra".

\
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Maué,
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e Maués,
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Mito da Origem da . Noite
Estória da Pedra de Aiaie ou da Alianfa Entre os Maué
Lenda do Timbó e da Primeira Agua
Estória. da Mandioca
Estória da Mucura e do Acurau
Lenda da Origem dos Bichos
Estória do Guaraná
Tradifáo da Criafáo do Mundo
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MITO
DA ORIGEM DA NOITE
.

-

D EPOIS de criado o Mundo nao havia noite para o índio

\

Maué dormir.
Entáo Uánha, sabendo que a Surucucu era Dona da
Noite, e, também, a Jararaca, a Aranha, o Lacra u e a Cento.
peia, disse a sua gente:
- Vou buscar a Noite para voces.
E foi, levando consigo arcos e flechas.
Ao chegar a casa da Surucucu, lhe disse:
- Eu quería· comprar a Noite. Aqui tcns o meu arco e
estas flechas.
A Surucucu lhe resp0:ndeu:
- Ora, filho, para que é que eu quero o teu arco e estas
flechas, se nao tenho maos? Nao. Nao quero o teu arco e as
tuas flechas.
Uánhá foi buscar, por isso, urna liga para as pernas. E,
voltando a casa da Surucucu, lhe disse:
- Aqui está urna liga para amarrares na tua perna.
- Na perna nao pode ser, meu filho. Amarra no meu
rabo, porque eu nao posso me levantar.
Uánha amarrou a liga no rabo da Surucucu.
(Por isso, quando a cobra se zanga, sacode o rabo, fazeudo
um barulho: ché, ché, ché, para prevenir quem vai passar.)
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A Surucucu, porém, nao lhe entregou a Noite.
Uánhá voltou noutro día, levando venenos.
E disse a Surucucu:
- Vim buscar a Noíte. Quero l~var a Noite. Trouxe venenos comigo.
- Ah! Trouxe venenos? Entao eu lhe entrego a Noite
'
porque d e venenos e, que eu preciso.
Arrumou a Noite (a Primeira Noite) dentro de uma cestinha e a entregou a Uánhá.
Os companheiros de Uánhá, assim que o viram sair da
casa da Surucucu, correram a encontrá-lo no caminho.
- Entáo, é verdade que levas a Noite contigo?
U ánha respondeu que sim, mas que a Surucucu lhe recomendara que só abrísse a cestinha em casa.
Mas os companheiros de Uánhá tanto insistiram em abrir
a cestinha, que, afinal, acabaram conseguindo.
Da cestinha saiu a Noite: a Primeira Noite.
Os companheiros de Uánhá, espantados e com medo, puseram-se a gritar, fugindo, depoís, as cegas.
E Uánhá também se pós a gritar: Tragam a Lua! Tragan1
a Lua!
Porque Uánhá tinha ficado só dentro da Noite.
Entao os parentes da Surucucu - a J araraca, o Lacrau,
a Centopeia - que já haviam dividido os venenos entre si cercaram Uánha, e a Jararaca, irmá da Surucucu o pico'u no
dedo do pé.
'
Uánha sentiu dor, conheceu que a Jararaca o picara e disse:
- Sei quem tu és, seí quem tu és. Os meus companheíros
te mataráo.
Tódas as outras cobras foram experimentar seus venenos
em Uánhá. Só a Cutimbóia nao, porque, sendo muito braba,
os parentes da Surucucu nao lhe deram nenhum veneno: s6
assim nao mordería todos os Maué.
Uánhá morreu da picada da Jararaca, mas, como havia
feito um trato com um amigo, este, encontrando-o morto, fez
um banho de folhas mágicas e com ele banhou o cadáver.
U ánha ressuscitou, e, pondo-se a caminho, f oí buscar ern
c~sa .da Surucucu a Noite, a Grande Noite, porque a outra hav1a sido muito curta.
E entregou mais venenos a Surucucu.
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A Surucucu, para tornar a Noite grande, misturou jenipapo
.com todas as imundícies que encontrou.
A Grande Noite foi feíta com imundícies.
~ por isso que, a noite, sentimos tantas dores no corpo,
ficamos com a bóca amarga e fedorenta.
Essa fóí a Noíte que 'Uánha arranjou para os Maué.

ESTúRIA DA PEDRA DE AIAIAB
OU DA ALIANCA ENTRE OS

.

'

MA~

~

No princípio do mundo houve um homem Aiaiae, que rua- ·
tou, com a Pedra No-Aitéc, um índio Maué.
Aiaiae era o próprio Mal. ·
Os Maué, porém, tomando a Pedra de Aiaiae, o mataram
com ela própria, cantando:

Arépec Aimae oén encoin~auepe
Nó-aitec noaitec-ó
OipoitO<Xli iréun-né
(Eu vingarei a morte com a mesma Pedra
com que Aiaiae matou outro homem, a:ntes
de . haver armas.)
Depois dísso, perdoando-se entre si, os Maué resolver am
jogar a Pedra fora, para que nunc·a mais nenhum deles brigasse.
E foi ·essa Pedra que' Uaciri levou para o céu, pois, se a
deixasse na terra, os Mané estariam sempre brigando entre si. ·
Desde entáo foram os Maué casando-se dentro da própria
tribo.
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LENDA
DO TIMBÓ E DA PRIMEIRA AGUA

A NTIGAMENTE,

\

quando os Maué ainda nao existiam
havia dois irmaos de nome Ocumaató e Icuama.
Um dia Icuama convidou Ocumaató, todos os bichos da terra e os peixes, para uma festa.
Nessa festa come~aram a tratar logo de. vários assuntos, ao
mesmo tempo, o Jeju e o Matrinxao, nada dizendo, porém, de
acertado.
·
Falou o Jeju, primeiro; depois, no intervalo da conversa de
outros bichos presentes, falou o Matrinxao.
Ora, lcuama tinha levado consigo o seu único filho, crian~a
muito ladin.a que, notando os erros do Jeju e do Matrinxao, se
pos a corrigi-los, divertindo, com isso, as pessoas presentes.
O Jeju e o Matrinxao, zangados, fizeram uma pajelan~a para
o menino adoecer.
Ao chegar a casa, o menino adoeceu, morrendo depois de
muitos sofrimentos.
Icuama, diante do corpo do filho, jurou vingar-lhe a morte,
um dia, atribuind~a ao irmao.
Enterrou, primeiro, a perna esquerda; dela nasceu o timb6urucu-ocuhup, isto é, o falso timbó.
Depois, enterrou a perna direita: dela nasceu o timb6-cip6ocuhén, isto é, o timbó verdadeiro.
Ora, junto a Ocumaató, irmao de Icuama, morava o SucuriTenon, que tinha também um filho, muito ladino e muito curioso, chamado Sucuri-Pacu.
O Sucuri-Tenon proibira o filho de ir a casa dos seus tics,
o Jeju, o Matrinxao e a Traíra, porque, como todos os "peixes.
de-pele" eram feiticeiros maus.
O menino, porém, des obedecendo, um dia, f oi ~. casa dos
seus tios, pois ouvira dizer em conversa, .que um deles - e
Jeju, tinha inventado, por meio de magia, a Primeira Agua.
Ao chegar a casa dos seus tios nao os encontrou mas en. a Traíra, mulher do 'J eju.
'
controu a tia,
Os tios, disse-lhe a Velh~ estava~ fazendo uma viagem.
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A mulher do Jeju nao gostava do sobrinho, mas o recel:-~u
bem, fazendo-o sentar-se. E conversou com ele.
O meni:no nao se cansava de conversar, tu do querendo saber, mas, em verdade, só desejava saber se o tio, o Jeju, tinha
inventado a Primeira Agua. Estava pondo na conversa- mu1to
disfarce para provar desinteresse pelo verdadeiro motivo da sua
visita aos tios.
,
De repente pediu a tia que lhe mostrasse a água que o tio
havia inventado.
.
A Traíra ficou muito espantada quando o sobrinho lhe falou na água.
- Quem te contou?
- Ouvi falar.
.
A Traíra mostrou-lhe utna p~a peque·nina onde estava a
Agua.
·
·
(Como sobre urna placa de espelho, vinda do céu, estava
caindo sempre urna gota de água: tam! tam! tam!)
(O Sino de boje, explicou o narrador, é imagem daquele
pocinho e daquela gota d'água.)
.
- Entao. isso que é a Agua, minha tia? perguntou a
crian'Yª·
- :e isso.
Ah! - admirou-se ele. - .Eu pensava que era grande.
A tia ficou zangada com o pouco caso que o menino fizera
da inven'Yáo do Jeju. Como feiticeira má, fez um feiti'YO contra
o sobrinho. Porque, naquele pocinho estava a Primeira Agua ou ·
o Princípio da Água.
.
!mediatamente o menino come'YOU a queixar-se de tonteira,
de peso no estomago, de falta de ar. E despediu-se da tia, vol~
tando para casa, onde se queixou ao pai.
.
Sabendo este que o Sucuri-Pacu estivera em casa dos tios,
disse logo que o filho estava enfeiti~ado. E mandou que o menino fosse procurar remédios com quexp o enfeiti'Yara.
O menino foi.
Como o J eju, ao chegar dci,Viagem, com o Matrinxio, fora
avisado pela mulher da visita do sobrinho e de have-lo enfciti'Yado, bebeu depressa a água do pocinho e a vomitou numa cuia,
antes do sobrinho (que já sabia em caminho) chegar-lhe a casa.
Nao demorou muito tempo, chegava o menino.
·
Os tios
o receberam,
fingindo
alegria.
... .
.
.
~ '
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O menino lhes pediu remédio, quebrando-se de dores na ~a
be~a e no estómago.
- Está aí! - disse-lhe o Jeju, apontando urna cuia onde
vomitara a água . do pocinho. É teu tudo, tudo! Bebe!
O menino bebeu a água vomitada e logo as suas dores aumentaram, a barriga lhe foi inchando, inchando, inchando.
O menino pediu aos tios que lhe curassem as dores na
barriga com o maracá de pajé.
O tio passou-lhe o maracá na barriga, urna, duas, e, na
terceira vez, a barriga do Sucuri-Pacu estourou, dela come~ando
a correr grande quantidade d'água, · que foi enchendo a casa,.
amea~ando cobrir os que estavam nela.
, Vendo isso, o J eju mandou chamar o Morcego, a Andorinha, o Sapo.
O Morcego e a Andorinha vieram, mas voando, só ro~a
vam a Agua. Nada mais faziam.
A Ariramba, a .Gar~a, o Maguari, vieram também. Voaram
sobre a Agua ~ foram ficar sobre os paus, só espiando.
O Sapo, assi~ que viu a Agua, contente, foi saltando nela
aos gritos.
- Ah! Agora a gente já pode se banhar.
E caiu nela, pondo-se a cantar, noite e dia, no fundo.
A voz dele é babta e rouca porque ele só canta no fundo
dos lagos e dos rios.
Entáo o Jeju mandoú chamar o Sucuri-Tenon, pai do
menino.
O Sucu.ri-Tenon veio.
O Jeju lhe pediu que fosse abrindo caminho para a Agua.
- Ora, isso é fácil! - respondeu o Sucuri-Tenon.
Pós-se a fumar cigarros de ''tauari", jogando as pontas para
os cantos de casa, uma, duas, tres vezes.
E atirou-se;· em seguida, n'Agua, procurando abrir caminho
para eia, passando sob o batente da porta, até que conseguiu
sair da casa dos feiticeiros e arrastar consigo a Agua.
O Jeju só fazia recomendar-lhe que nao olhasse para trás,
pai:a a Agua fazer o rio direito e nao torto.
O Sucuri-Tenon nao quis obedecer ao Jeju •e foi a frente
da Agua, cavando o leito do rio, mas sempre olhando para os
lados e para trás.
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(Por isso, explicou o narrador, as cabeceiras do rio Andirá
sao feias, cobertas de árvores do igapó.)
Os peixes, vendo que a Agua crescia cada vez mais, resolveram mergulhar nela e saltar de um lado para o outro.
_
As aves - Ariramba Socó, Gar~a, Marreca, Marrecao,
Anari Andorinha - ficara~ pela·s árvores das margens do rio
Andirá. E com elas ficaram os Morcegos, rente a Agua e nos
ocos dos paus.
Icuama, sabedor de que a Agua tinha formado os nos, os
paranás, os igarapés, os lagos, os igapós, diss~: .
.
·
- Agora é que eu vou me v1ngar. Ja se1 que os peixes
foram os assassinos do meu filho. Voú arrancar timbó! Vou arrancar timbó!
E foi.
Mandou depois, chamar Ocumaaté e contou-lhe o que ia
fazer. E c~n;idou toda a gente para o ajudar num "putirum".
Vieram os convidados.
·
Icuama .recomendou-lhes· que nao debrassem mulher grávida
pegar no timbó senao o timbó ficava sem for~a.
E , batendo feixes de timbó, alastrou a Agua com o suco
da planta.
Todos os peixes, entao, come~aram a ficar tontos, a vir
a tona da Agua, bebados.
.
A gente, aos gritos, apontava os pebres:
- Os peixe·s já estao morrendo! Os pebres já estao
morrendo!
lcuama e Ocumaató e os companheiros foram pegando os
peixes mortos, a tona d'Agua. Só pegavam os maiores. A Ariramba, o Maguari, o Socó só comiam os pequeninos.
Ora, a On~a e a mulher, vendo tantos pei.x.es, pularam
n'Agua, esquecida a mulher que estava grávida.
Assim o timbó ficou logo sem for~a, deixando de embebedar
os peixes e matá-los.
Icuama notou que fora desobedecido e o resultado era
aquele.
Para castigar a On~a tirou-lhe a sombra (matou-a) e plantou-lhe os olhos no sítio encantado que era da sua irma Onhiamua~abe, deles nascendo a Castanheira.
O Sucuri-Tenoñ, dizem, mora boje no Amazonas.
·

I
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•
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ESTóRIA
DA MANDIOCA

O GRANDE tuxaua das On~as -

\

A uiató-pót - tinha urna
filha - Jveroi - muito bonita, que ainda nao se juntara com
.
homem, porque seu pai comía todos os preten~ente~. ,
O sapo ó-óc, gostando muito da mo<;a, d1sse. a avo que ia
partir e pedir Iveroi a Auiató-pót, para companherra.
A velha disse ao neto:
- Nao vá meu neto, que Auiató-pót te come. Ele já comeu todos os homens que lhe foram pedir a filha para companheira.
- Ora, minha avó, eu gosto da m~a e quero ser o cornpanheiro dela. ·
- Mas Auiató-pót é poderoso e muito ladino.
- Ladino eu também sou e conhe~o artes mágicas que o
podem enganar e vencer.
.
.
- Entao, meu neto, va1. . . mas tpma cuidado
O sapo ó-óc foi.
Auiató-pót morava por cima da porta de casa e estava
sempre vigiando a entrada.
O sapo ó-óc sabia disso. E nao foi logo entrando. Falou
do meio do caminho, bem de longe.
- Auiató-pót, eu vim pedir tua filha para minha mulhcr.
- Entra, meu sobrinho, entra. Ela está na sala.
O sapo ó-óc nao entrou.
- Nao quero entrar ainda, disse. Fico aquí mesmo. Ivcroi
pode ser minha compa:nheira?
- Pode. Vai buscar minha filha lá dentro.
O grande tuxaua das On<;as queria que o sapo ó-óc passasse sob a bandeira da porta para saltar sobre ele e o corr.er.
o sapo ó-óc sabia disso. Pediu, entao, ~o Vento 9ue levantasse a palha da casa. O Vento, que era amigo do .ó-oc, su.spendeu a palha e este sahou do- caminho para o me10 da s;t]a
onde estava Iveroi.
Quando Auiató-pót viu o Sapo com a filha, perguntou admirado:
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Como foi que entraste, meu sobrinho?
- Pela porta.
.
- E eu nao te vi!
- V oce já nao ve nada e nem tero for¡;as contra. m1m.
As minhas artes sao mais .fortes que as suas.
E o sapo ó-óc dormiu com I veroi.
No día seguinte pediu 'o Sapo ao Vento que soprasse e lcva:ntasse a palha da cobertura da casa.
O Vent o assim fez e o sapo ó-óc pulou do meio da sa}a
para o caminho, defronte da porta onde estava o Grande Tuxaua
das On~as.
E Auiató-pót, vendo-o ali, perguntou:
- Como foi que saíste da sala, meu filho, que eu nem
te vi?
- Saí pela porta.
Á nrepain! E eu nem te vi, meu sobrínho.
- Voce já nao ve nada nem tero for¡;as contra m1m.
As minhas artes sao mais fort~s que as suas.
- Entao vai buscar peíxe para . mim, no meu cuqui-uató
(.cesto para pegar peixe).
O sapo ó-óc foi. . . Pos o cuqui'-uató n'água e esperou um
pouco. Tirou-o em seguida, cheio de peixes, e levou para o
Grande Tuxaua das On<;as, atirando-lhe os peixes do meio do
caminho, defronte da porta.
·
A On~a devorou todos os peíxes.
- Ah! meu filho, ainda estou com fome. Quero mesmo experimentar se as tuas artes sao fortes. Vai procurar no mato a
minha bacabeira e pega todas as aves e pássaros que lhe comem
os frutos. Quero comer todos eles, todos, todos.
O que o Grande Tuxaua das On¡;as queria era comer o sapo
ó-óc. Quando descesse da·bacabeira, Auiató-pót saltaría em cin1a
dele e o comería.
.
O sapo ó-óc sabia disso, mas pos-se a caminho na dire~ae
da palmeira.
E aos passari:nhos, que ia encontrando, pedía que o avisassem da vinda de Auiató-pót. Depois, quando já estava perto
do Tejuco, pediu a este qu.e o avisasse também. E assim que
chegou junto a bacabeira, foi trepando logo, depressa.
Lá em cima quebrou um peda~o de galho, soprou sobre
ele, fazendo urna arte. E o pau virou papagaio. ,
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Mal fez isso, um passarinho cantou: piri-ri-.ri;,..pjri-ri'!'1
E 0 Tejuco, ao mesmo temp<>, fez: curumun-morvmo'!!
Era o Grande Tuxaua da On~as que se pusera aos pes da
bacabeira.
,
- Já pegou algum pássaro? perguntou ele ao sapo ó-~c.
- Ahn. . . J á tem um. Espere um pouco, que eu vou 1ogar
um pássaro mais leve.
._
Soprou sobre out.ro peda~o de pau e preparou um breu mutto
pegajoso e muito forte. E disse a Auiató-pót:
- Apare o papagaiozinho. Ainda_ está vivo. Cu~dado! .Apare o papagaiozinho e aperte bem as maos para ele nao. fn_gir~
O sapo ó-óc jogou-lhe um peda~c;> de breu, e Au1ato-pot o
apertou entre as maos, com for~a e cuidado.
E ficou com as maos pegajosas de breu.
O sapo ó-óc aproveitou estar a On~a esfor~ando-se ~rn
limpar as maos daquele breu pegajoso para descer da bacabei.ra
e fugir.
.
_
O Grande Tuxaua das On~as ficou esfregando as maos
no chao.
(f: por isso que a On~a tem as palmas das maos limpas;)
Mas, assim que as viu sem breu, a On~a correu atras do
Sapo.
.
.
O sapo ó-óc encontrou-se, no me10 do cam1nho, com um
bando de mulheres.
Entre elas ia urna antiga companheira do Sapo.
O Sapo pediu-lhe que o escondesse.
Ela disse que nao o escondería, porque estava zangada.
A irma dela, porém, aconselhou:
- Esconde· o ó-óc, minha irmá, porque esse homem sabe
artes mágicas e pode depois vingar-se.
A antiga companheira de ó-óc consentiu em esconde-lo.
O sapo ó-óc subiu-lhe pelas pernas para se esconder na
virilha dela, mas nao quis porque fedia muito.
Subiu para o sovaco, mas nao quis porque o sovaco dela
também fedia.
E foi esconder-se no cangote dela, debaixo do cabelo, prevenindo-a de que Auiató-pót já estava para. chegar e que as
mulheres nao deviam dizer onde estava escondido.
A On~a chegou até perto das mullieres, pois vinha contando os rastros do Sapo. E, ao dar com elas, admirou-se de nao
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encontrar mais os rastros, de terem acabado ali os rastros e n~o
aparecer o Sapo.
- Onde está o sapo ó-óc?
A antiga companheira do Sapo disse que nao sabia.
O Grande Tuxaúa das On~as perguntou as outras mullieres. Nenhuma outra o havia visto.
Auiató-pót disse que ia contar de novo os rastros do sapo
ó-óc e que, ao chegar junto a elas, se nao o encontrasse, comería todas, todas.
Quando Auiató-pót se afastou o Sapo disse a companheira:
- Antes dele chegar voces ·vao por esta pedra no fogo.
(E vomitou urna pedra.) E quando ele, nao me encontrando, ·
disser que vai comer voces todas, ·voce perguntará: com que
boca? Ele dirá: Com esta. Entáo voce pedirá que ele abta bem
a boca. E, quando ele abrir a boca voce jogará a pedra, que
j~ estará bem quente, dentro da boca de Auiató-pót.
Mal havia acabado dé falar, chegou Auiató-pót, contando os
rastros do Sapo, e parando junto a sua antiga companheira:
- Onde está o sapo ó-óc?
- Nao está aquí. Ninguém o viu.
- Como é que os rastros dele pararam aquí? Eu vou comer
voces todas.
- Com que boca? perguntou a mo~a.
- Com esta aquí, respondeu-lhe Auiató-pót.
- Com esta? Entao abre bem essa boca para nós vermos.
Auiató-pót escancarou a boca.
A mulher, que já havia tirado a pedra do fogo e a escondera
perto, apanhou-a e jogou-a dentro da boca escancarada de
Auiat6-pót.
Auiató-pót engoliu a pedra quente e morreu.
Mas, quando estava pulando de um lado para outro, o sapo
ó-óc saltou do cangote da mulher, quebrou um galho de taperebá para o acabar de matar.
O Sapo arrastou o cadáver da On~a até o rio; e o cadáver
·
vírou Jacaré.
E ó-óc foi dormir com lveroi.
Esse J acaré, desde aquele dia, come~ou a comer gente. · .
Ninguém, vendo-o, sabia o que estava no porto. Nao conheciam o Jacaré.
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E:ntao, chamaram os bichos para saber se conheciam o
Jacaré.
Nenhum deles o conhecia.
Chamaram o Tucano Grande.
O Tucano Grande disse:
_ Eu já vi esse bicho, mas nao me lembro mais dele:
A

A

e111-ern.
,
E, por isso, até boje, quando o Tucan? canta, esta sempre
dizendo: ém-érn, que nao conhece o Jacare.
Chamaram o pássaro Peretém-im. Tan1bém ele nao se lembrava de ter visto o J acaré. Nem o conhecia.
E, por isso, até boje. o Pereitém-im está cantando como o
Tucano Grande: érn-ern.
Chamaram o sapo ó-óc, irmao do companheiro de 1veroi.
O sapo ó-óc disse:
.
,
- Entao voces nao estáo vendo? Este bicho e o. Gr~de
Tuxaua das On¡;as 'que o ó-óc, companheir~ de Ivero1, virou,
'por artes mágicas, em Jacaré, dando no cadaver .del,e c,om um
peda~o de taperebá. E ele come gente como Au1ato-pot. Este
bicho é o J acaré.
E voltou para casa.
.
E 0 sapo ó-óc, sabendo que o irmáo havia ens1nado ao.s
outros bichos que aquele era o Jacaré, chamou a mulhe.r Ivero1,
e disse-lhe :
,.. , .
_ Olha minha mulher, agora é melhor que vc:x:e va v~ver
com ni.eu ir~áo, porque voce já sabe que . eu mate1 seu .Pªt!. e
um dia voce poderá querer me matar. Vá vive~ com meu 1rmao.
A mulher foi viver com o outro sapo ó-oc.
o Sapo ficou com ela. O p.rimeiro sapo ó-óc ficou sem
mulher.

'

Um dia Iveroi pediu ao seu companheiro que a deixa~se
ir ver o J acaré.
o Sapo nao achou bom e .diss.e-lhe. que nao fosse a~. p~rto
dos Muricariua, porque os Muncar1ua, t1os dela, eram fe1ticeiros
maus.
,
A mulher teimou em ir ver o J acare.
Ef~.
.
Ao chegar ao porto dos ~uricariua, . foi-lhes d1zendo:
- Vim dan~ar com voces, meus t1os.
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- Pois dan¡;a, minha sobrinha.
lveroi pos-se a dan~ar no meio da sala.
E logo um dos tios a "flechou", enfeiti~ando-a.
Depois, outro tío fez o mesmo; enfim todos os tios a enf eiti~aram.
lveroi caiu morta ali mesmo.
Do corpo dela os seus tios Muricariua fizeram a Mandioca.
Como a primeira Mandioca nao tivesse tapioca, fizeram
Tapioca do corpo do filho, que ela já trazia na barriga.
Depois fize.ram o primeiro "tarubá".
No dia ero que os Muricariua beberam o primeiro tarubá
nasceram todos os bichos da terra dos Maué.

.

~

ESTóRIA
DA MUCURA E DO ACURAU

UM

CASAL

de Mucuras velhos só tinha duas filhas,

mo~as

e bonitas.
Quando elas chegaram a idade de casar, seus pais as deram
ao Acurau e ao Caraxué.
O Acurau levantava-se muito cedo e ia logo para a ~a·,
mas o Caraxué ficava donnindo até alta hora do dia.
Os sogros do Acurau estavam muito contentes com ele e nao
se cansavam de gabá-lo, censurando, porém, o pregui~oso Caraxué, grande dorminhoco, que só tarde do día ia para a ro~a.
Isso, porém, nao era bem verdade.
O Acurau t.rabalhava somente enquanto o sol n5o esquentava, porque, quando o sol estava alto, se escondia entre a folhagem de urna árvore. Ali dormia a vontade.
O Caraxué, embora come~ando a trabalhar com o sol qt1ase
no meio do céu, nao descansava nunca, brocando, ro~ando: en:..
coivarando, queimando o mato e plantando o Guaraná, o Milho,
noitinha era que voltaya para casa. .
a Mandioca, Já

a
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Seus sogros, enga:nados pelo Acurau, nao se cansavam de
elogiá-lo e de censurar o Caraxué.
Um dia os velhos resolveram ir ver a rcx;a do genro Acurau.
Foram.
E, em pouco tempo, haviam percorrido toda a ro~a do
Acurau.
Procurando-o, em seguida, foram encontrá-lo dorminhocando num pau, na sombra de urna ramagem.
Voltando, entfio, para casa, e contando tudo a filha, aconselharam-na a que abandonasse o Acurau.
A filha obedeceu aos velhos.
O Acurau foi-se embora.
Apareceu o Ariramba e propos a mulher do Acurau vi ver
com ela.
·
A Mucura aceitou e os velhos aprovaram a uniao que o Ariramba lhes propunha.
O Ariramba disse a mulher que nao sabia trabalhar, ma~
sabia bem pescar.
A mulher aceitou assim mesmo o Ariramba.
No dia seguinte ao da primeira noite em que haviam dor.
mido juntos, o Ariramba disse a mulher: ,
- Vamos, minha velha. Pega o atura para ca.rregar o petxe
que eu vou pescar.
A mulher com o aturá as · costas, seguiu o Ariramba até
a beira do rio.
Subindo a um pau, bem a beira d'água, o Ariramba S3cudiu um maracazinho.
.
Logo apareceu um tucunaré, depois outro e mais outro, e
mais outros.
E o Ariramba os pescava e jogava ao aturá que a companheira tinha as costas, até ve-lo cheinho.
Só assim voltaram para casa.
Os pais da Mucura, ao ver a quantidade de peixes que ~
Ariramba havia pescado, fiéaram assombrados e perguntaram a
filha:
- Como já, entáo, teu companheiro pegou tantos tucunarés?
- Ora, pescando.
- Pescando como?
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fácil. Depois de trepar num pau, bem a beira d'águcs,
sacudiu o seu maracazinho e os tucunarés foram vindo.
- Bem, disseram os velhos.
E, a noite, na rede, combinaram que, no dia seguinte, iriam
tentar urna pescaría igual.
E assim fizeram.
A Mucura velha pos um aturá as costas e o companheiro
dela a seguiu até a beira do rio.
Lá subiu ele a um pau e sacudiu o seu maracá.
Veio o tucunaré, mal ouviu o toque do maracá.
E o Mucura velho, ao ver o peixe, atirou-se do alto do
pau sobre ele, mas foi cair-lhe direito na boca.
O tucunaré engoliu o Mucura velho.
A companheira, vendo o que acóntecera ao velho, correu e
foi chamar a filha e pedir que lhe salvasse o marido.
O Ariramba foi salvar o sogro.
Subiu no pau, tocou o seu maraoazinho. E veio o tucunaré
com o Mucura velho no hucho.
O Ariramba pescou o tucunaré, rasgou-lhe o hucho coro o
bico e as garras.
E tirou de dentro o velho quase morto.
O velho voltou para casa e aconselhou a filha que ·abandonasse o Ariramba.
A filha obedeceu ao velho, abandonando o companheiro.
O Ariramba foi-se embora.
Veio o Camaleao, entao, e propós casamento a antiga mulhe.r do Acurau e do Ariramba.
A Mucura aceitou a proposta do Camaleao e os velhos apro- .
varam a resolu~ao da filha.
O Camaleao, como o Ariramba, preveniu a mulher de aue
nao sabia trabalhar, mas, também, era bom pescador.
Dormiram juntos.
E, na manha seguinte, pondo o aturá as costas, a Mucura
aoompanhou o Camaleao a pescarla.
Chegado a beira do rio, o Camaleao mandou a mulher
f azer urna fogueira.
A mulher fez.
O Camaleáo, metendo-se entre as chamas da fogueira, sapecou bem o corpo todo e atirou-se n'água.
-

É

•
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Com 0 corpo todo chamuscado, as pel,es do Camaleao at:aíram os peixes, principalmente os tucunares gordos que as iam
bicorando e devorando.
.
,
Isso facilitava ao Camaleao pegá-los para os 1ogar ao atura
da mulher.
.
Ao voltarem eles para casa, os velhos Muc~ras viram o aturá cheio de peixes e procuraram saber coro a tilha como o marido pescara tucunarés.
.
.
A filha contou o que vira o mando faze:.
.
A noite, na rede, os Mucuras velhos comb1naram 1r pescar
a maneira do Camaleáo.
E foram.
A velha lev'ava o aturá as costas.
E, chegando a beira do ri.o, o Mucura velho mandou a
mulher fazer urna fogueira e sapecou o corpo todo nas chamas,
ficando com a cauda pelada.
Como as quelmaduras doessem muito, o Mucura voltou
para casa para curar-se.
E brigou com a filha, aconselhando-a a deixar o companheiro .
.
A filha assim fez.
O Carrapato, sabendo que a Mucura, m~a e bonita, hav1a
deixado o marido, foi propor-lhe casamento.
A Mucura aceitou porque o Carrapato, embora nao soubesse fazer ro~a como ~ Acuiau, nem pescar como o Arirarrtba
e o Camaleáo, sabia apanhar frutos.
No dia seguinte, depois de dormirem juntos, o Carrapato
convidou a mulher para ir com ele apanha~ frutos.
, ,
E a levou para o pé de urna castanheira com um atura as
,
costas.
Aí subiu a árvore e pos-se a jogar os ouri~os no atura da
mulher até enche-lo.
.
.
~
Depois, agarrando-se a urna folha da castanhetra, atirou-s~.
do galho na dire~ao do aturá.
Aparecendo em casa com o aturá cheio de ca~tanbas, os sogros do Carrapato perguntaram a filha como hav1am apanhado
tantas castanhas.
. , .
A filha contou tudo o que o mando f1zera.
.
.
A noite, na .rede, os velhos combinaram ir, no d1a segu1nte,
apanhar castanhas.
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Foram.
A Mucura velha ficou ao pé da castanheira com o aturá as
costas.
O velho subiu a árvore e lá do alto come~ou a jogar ouric;os
no aturá, até enche-lo.
Depois, apertando ·urna f olha de castanheira ao peito, jogou-se de um galho, na dire~ao do aturá.
Mas, como era muito gordo e pesado, esborrachou-se no
chao.
A velha voltou sozinha para casa.

LENDA
DA ORIGEM. OOS BICHOS

No

PkINCÍPIO

do mundo todos os bichos e.raro gente como

os Maué.
E, assim que os Muricariua fizeram tarubá do cadáver de
1veroi, filha do Grande Tuxaua das On~as, os que eram gente e
boje sao bichos resolveram fazer urna Dan~a da Tocandira.
O Heté-uacóp, encarregado de convidar gente para a festa,
era casado.
Entao, este falou a mulher:
- Olha, mulher. Amanha v·amos para a Dan~a da Toc~n
dira. Vai haver muito sapó e muito tarubá. E muita gente, muita.
Naquele tempo, ainda o convidado estava longe da casa da
festa e já os donos iam encontrá-lo no caminho - levando-lhe
um bom tarubá.
Nesse dia, porém, a mulher dele disse que estava incomodada, só para o enganCll'..
Entáo o hété-uacóp encarregou a cunhada de levar os enfeites dele para a casa da festa.
·
Logo que a mulher do hité-uacóp, saindo da casa da festa,
viu que o seu homem havia saído, correu até o mato, apanhou
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caro~os

de inajá, quebrou-os, tirou-lhes os bichos de dentro e
passou-os no cabelo como óleo.
E correndo po.r outro caminho, dirigiu-se para a casa da
festa, ~ fim de lá chegar antes do marido.
Ao chegar o Heté-uacóp, a frente dos convidados, no sítio
onde costumava demorar-se, ali lhe contaram que a mulher dde
já tinha chegado havia muito tempo.
O Heté-uac6p disse que nao era possível, porque a n1ulher
ficara em casa incomodada. . . Que deveria ser outra parecida
com ela.
Mas quem lhe contou isso teimou em afirmar que era a
mulher dele que estava na casa da festa.
Entao o Hété-uacóp transfo.rmou-se num pássaro e foi até
a casa da festa, para ver se a mulher Iá estava, como diziam .
E estava mesmo, dan~ando com o seu namorado.
O Heté-uacóp saiu da casa da festa zangado e, a.o encontrar
os seus convidados, disse que naquela noite ia acontecer muita
coisa ruim, por isso todos eles nao o deviam abandonar e estar
alerta aos toques da sua buzina, que eram diversos.
Um deles ora soava babeo, ora agudo, ora longo:

Terereré! tererére! teréreré
Teml tem! tem! tem! tem! tem!

'

Foi, em seguida, conversar com o Raio, com o Trova0 e
coma Chuva.
Os convidados 'foram sozinhos para a casa da festa.
Caiu, pouco depois, sobre a terra dos Mané, um temporal
feio, prendendo toda a gente dentro da casa da festa, enlameando
e sujando de galhos e de folhas o terreiro.
De repente o Heté-uacóp aparecen na casa da festa e bateu
na mulher, baten, baten, bateu, bateu, puxando-lhe, por fim, o
11ariz.
A mulher era gente, mas virou logo Tamanduá-bandeira.
Coma buzina o Heté-uacóp deu no namorado dela, puxando-lhe o nariz também. Por isso ele virou Anta, ficando com o
focinho comprido.
Deu na cunhada, que virou Tamanduaí.
Deu num dos seus convidad<>s e este virou Veado.
E, porque fugiu pela porta, ficou com os quartos largo~.
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Deu com a buzina noutro convidado e este virou amanhéri
fugindo, as cegas, através da parede de palha; por isso nao te~
carne na hunda.
Nessa noite todos os convidados, que ali estavam viraram
bichos.
_
'
. A ve1ha que ralava guaraná, ao fugir para o terreiro co"m a
~uta, a pedra de ralar e a bola de gua.raná, virou Jabuti. A cuia
e o casco, o cora<;áo é um peda<;o de guaraná e o peito é a pedra.

ESTóRIA
DO GUARANA

A NTIGAMENTE, contam, existiam tres irmaos: Ocumáató,
Icuama e Onhiamua~abe.
Onhiamua~abe era Dona do N~quém, um lugar encantado no qual ela havia plantado urna castanheira.
A jovem nao tinha marido, porém todos os animais da selva
queriam vive.r com ela.
·
Os ~maos, ao mesmo tempo, a queriam sempre em sua
companh1a, porque era ela quem conhecia todas as plantas com
que preparava os remédios de que precisavam.
Urna Cobrinha, conversando com outros animais, certa v~z,
disse que Onhiamua<;abe acabaria sendo sua esposa.
Foi, ~ntao, espalhar pelo caminho por onde ela ·pass::iva
todos os dias um perfume que a1egrava e seduzia.
Quando Onhiamua<;abe passou pelo caminho. aspirando o
perfume, disse:
,
- Que perfume agradável!
A Cobrinha, que ·estava próxima, disse a si mesma:
- Eu nao dizia? Ela gosta de mim!
E, correndo, foi estirar-se mais adiante para esperar a mo<;a.
Ao passar ao seu lado, tocou-a, levemente; numa das pernas.
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E isto só bastou para que a m~a ficasse prenhe, pürque,
antigamente, urna mulher, para que isso acontecesse, bastav~ ser
olhada por alguém, bomem, animal ou árvore, que a desepsse .
por esposa.
Porém, os irmaos de Onhiamu~abe nao queriam que cla
casasse eom gente, animal ou árvore, e que tivesse filhos. porque era ela quem conhecia todas as plantas com que preparava
os remédios de que precisavam.
. ...
.
Por isto, quando a mo~a apareceu p.re~he, os uma~s ftcaí'am furiosos. E falaram, falaram, falaram, dtzendo que nao qneriam ve-la com filho.
·Chegou o dia do nasciniento da crian<;a.
A m~a, depois do parto, no barracao feito por ela mesma,
lavou a crian~a e tratou de criá-la.
.
,
Era um menino bonito e forte. E cresceu fo.rte e bonito ate
a idade de falar. ·
Logo que pode falar, o menino desejou comer frutas! as
mesmas frutas de que os tios gostavam.
A mo<;a contou ao filho que, antes de o sentir nas entranhas, plantara no N~oquém u~a ...castanheira, para que ele comesse os frutos, mas que os umaos, , expuls~do-a .da .companhia deles, se _apoderaram do N~oquem e nao a deixanam comer castanhas.
Além disso os irmaos da m~a tinham entregue o sí~io a
guarda da Cutia, da Arara e do Periquito.
·
O menino, porém, continuou a falar e pedir a Onhiamua<;abe, mae dele, que lhe cksse a comer as mesmas frutas que os
·
seus tios comiam.
Um dia entao Onhiamua<;abe, a mo<;a, resolveu levar o filho ao No<;oquém para que comesse castanhas. ·
Assim indo a Cutia ao No<;oquém, viu no chao, debáixo da
castanheira: as cinzas de urna fogueira, onde haviam assado castanhas.
A Cutia correu e foi contar o que vira aos irmaos da mo<;a.
U m deles disse que falvez a Cutia se enganasse; outro disse
que podia ser verdade.
Discutiram.
E afinal resolveram mandar o Mvu:aquinho4a-boca-roxa
tomar 'conta
castanheira, a ver se aparecia gente por ali.

da
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O menino, que havia comido muitas castanhas e cada vez
m ·s as cobi<;ava, já conbecendo o caminho do No<;oquém, tornou
a · lá no dia seguinte.
Ora, os guardas do N~oquém, que tinham ido adiante, com
orde s de matar quem ali encontrassem, viram o menino subir,
as p ssas, a castanheira.
, estando próximos, bem próximos, ocultos por outras árvores, tudo observando, correram e foram esperá-lo debaixo da
castan eira, armados com urna cordinha, para decepar a cabe~ª do omedor de castanhas.
D do por falta do filho, a mulher, que já se havia posta
a cam· o, para o buscar, lhe ouviu os gritos.
Correu na dire<;ao do filho, mas já o encontrou decepado,
as maos dos guardas.
.
Arrancando os cabelos, chorando e gritai;ido sobre o cadáver do filho, a mo<;a Onhiamua<;abe disse:
-- Está bem, ~u filh~: Foram os teus tios que mandaram te matar. Bles pensavam que tu ficarias um coitadinho mas
nao ficarás.
'
Arrancou-lhe primeiro o olho esquerdo e plantou-o. A planta, porém, que nasceu desse olho nao prestava: era o falso guaraná ( uaraná-hOp).
Arra.ncou-lhe, depois, o olho-direito e o plantou.
Desse olho nasceu o guaraná verdadeiro ( uaraná<écé) .
E, continuando a conversa com o filho como se o sentissc
vivo, foi anunciando:
'
- Tu, meu filho, tu serás a maior for<;a da Natureza (Hánereá). Tu farás o bem a todos os borneos. Tu serás grande. 1·u
livrarás os homens de urnas moléstias e os curarás de outras.
Em seguida juntou todos os peda9os do corpo do filbo.
Mascou, mascou as folhas de uma planta mágica (upip-aypoc),
que mastigara, lavou o cadáver do filho e o enterrou.
Cercou-lhe a sepultura com estacas e deixou um dos seus
guardas vigiando-a. Recomendou a esse guarda, que era o Caraxué, que a avisasse ao ouvir qualquer baru1ho saído da sepultura do filho, pois ela logo saberla quem era.
Passados alguns días o . Caraxué, ouvindo barulho na sepultura, correu, correu, e foi avisar Onhiamua~abe.
A mulher veio, abriu o buraco da sepultura e de dentro
dele saiu um Cuatá.
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(A propon;ao que s~ía urn bicho.-: o narrad~r e~plic u
- , o pé de guaraná, nasc1do do olho dire1to do menmo, 1a e scendo, crescendo.)
Onhiamua~abe soprou sobre o Cuatá e o amaldi<;oou:
ria sem repouso pelos matos.
Fechou de novo a sepultura e lan<;ou-lhe em cima o sumo
das fólhas do upip-aypoc, que mastigara, lavando o e áver.
Días depois o Caraxué foi avisá-la de que ouvira m barulho na sepultura do menino.
A mo<;a veio, abriu o buraco da sepultura e dele saiu o
Cachorro-do-mato, depois do Caiarara.
Ela soprou sobre ele e o amaldi<;oou, para que ninguém
o comesse.
Fechou de novo a sepultura e foi-se embora.
Días depois· o Caraxué foi avisar que ouvira barulho, de
novo, dentro da sepultura.
Onhiamua<;abe foi até lá. Abriu o buraco da sepultura e dele
saiu o porco Queixada, levando os dentes que deveriam caber a
todos os Maué e a todos os homens.
Onhiamua.<;abe expulsou também o porco Queixada.
(A propor<;ao que saía um bicho da sepultura do menino
e era expulso, - explicou o narrador, de novo - a planta d:J
guaraná ia crescendo, crescendó.)

Quando ela estava e:n tretida, fazendo isso com o filho, os
seus irmáos chegaram, de repente, e a obrigaram a deixar de
avar-lhe o corpo.
(Este• é o motivo por que os Maué nao mudam de pele,
e mo cobra.)
·

TRADI~AO

DA CRIA~ÁO DO MU1NDO

•

Ü

mundo Deus levou para o céu.
Os que ficaram, os "encantados" , Sucuris, Jibóias - resolveram fazer um mundo para eles..
Entao fizeram o Mundo do corpo da própria irma U nha-mangaru.
·
.
Se ela ficasse com a face voltada para o céu, nunca eles
morreriarn. Como ficou com a face para a terra, ela nos está
chamando sempre para a sua companhia.
Ela disse aos irmaos:
- Voces me fizeran1 te,r ra: está bem. Eu vos chamarei.
pois, sempre para mim.
PRIMEIRO

Passados alguns dias o Caraxué ouviu barulho na sepultura
e foi avisar Onhiamua<;abe.
Ela veio de novo, abriu a sepultura e dali saiu urna crian<;a
que foi o primeiro Maué, origem da tribo.
Esse menino era o filho de Onhiamua<;abe que ressuscitara.
Onhiamuac;abe agarrou-o, sentando-o nos joelhos. E pos-lhe
urn dente na boca, feito de terra.
(Por isso nós, os Maué, - explicou mais urna vez o narrador - procedemos de cadáver e o nosso dente apodrece.)
A rnulher foi lavando tudo, tudo, devagarinho, os pés, a barriga, os bra<;os, o peito, a cabe<;a do menino com o sumo da
planta m.ágica que mastigara.
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GLOSSÁRIO
•

E
NOTAS

·._

da Quinta Parte

,.

CEHALPÓRI: Com este vocábulo · os índios . Maué abrangem o conjunto de lendas, estórias e tradi~óes fixadas, simbolicamente, .no
Porantim ou Remo Mágico. (Ver desenho n. 0 11 do 2.° Caderno
e o verbete Porantim.)

\

MAuÉ, MAUÉS: lndios Maué ou lndios Maués, assim eram chamados, pelos narradores dos mitos, lendas e estórias aqui divulgadas, os representantes da famosa tribo que se especializou no
plantio do guaraná.
Nas obras e códices a que recorremos, nos Arquivos das
Bibliotecas Públicas de Manaus e de Belém, vimos esses silvíco._
las denominados "Maooz, Mabué, Mangués, Mauris, Mawés,
Jaquezes, Maguazes, Mahués, Magues, Mahué, Maguezes".
E assim o consignamos, em Os Indios Maués (Cole~áo Rex
da Org. Simóes, 1954). .
Nem Martius, nem Barbosa Rodrigues e, depois desses naturalistas, Curt Nimuendaju, nos deram a etimologia do nome
desses índios.
.
Acompanhamos, no grafá-lo, Barbosa Rodrigues, que assim
o fez em Emancipa~iío dos Maués (1862).
Habitam, atualmente, a Mundurucania, que é urna regiáo
natural, com aspectos geopolíticos e ecológicos diferentes de
outras da bada amazónica, mas exibindo de todas elas, num resumo grandioso, fra~óes das mais típicas e constrastantes.
Louren~o da Silva A.raújo, no seu Dicionário, a situa na
Lat. de 2º 30' S., e Long. de 21° 35' O. de Olinda.
A denomina~ao de Mundurucania f oi dada aquel a regiao
porque ali dominavam os índios Mundurucu, tribo belicosíssima, a que nos referimos as págs. 542/ 543 desta obra.
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UANHA: Personagem mítico, que nao aparece mais em nenhuma
lenda, tradi9ao ou estória que recolhemos entre os índios Maué.

\

FoLHAS MÁGICAS, PLANTJ\S 't\1ÁGICAS: !números vegetais tem, para
os Maué, for9as mágicas, enquanto outros estao ligados a sua
organiza9ao tribal, aparecendo na denomina9áo dos seus clas.
Registramos, em Os Indios Maués que, para afastar a Mae-daDoen9a, costumam pintar-se com sumo de jenipapo e de urucu.
Mas, com o poder de ressuscitar, este ou aquele iri.divídno;
só nos referiran1 a upip-aypoc (Vejam-se as lendas Origem da
Noite e Estória do Guaraná) mas nunca acharam convenienre
mostrá-la nas incursoes que com eles fizemos pelas matas, herborizando.
Para que as suas armas de ca9a e utensílios de pesca mantenham suas propriedades mágicas, costumam banhá-las com a
água de urna planta do igapó, denominada "jasmim de lontra",
depois de cuidadosa macera9ao.
•
A vassourinha é usada, com cacha9a, em fric9oes, para
combater as dores reumáticas; caferana, com cacha9a, cura perebas e feridas bravas.
Além do valor de urna patente militar e do valor tradicional do aiue9aicií.ráp ou Porantim (Remo Mágico), o guaraná é
bom "para f azer chover, para proteger a ro9a, para curar certas
moléstias e prevenir outras, para f azer vencer na guerra, nos
amores, quando dois rivais pretendem a mesma mulher".
Essas propriedades foram transmitidas ao guaraná por
Onhiamua9abc, máe do pequeno índio Maué, de cujos olhos nas- ·
ceram o uaraná-hep e o uaraná-cécé.
Nao obstante ridicularizem os civilizados que, entre eles,
procuram obter plantas a~rodisíacas, os velhos Maué utilizatn
o miata ou muira ita ou "muyra" ita, como escreve Barbosa
Rodrigues, em Hortus Fluminensis, cientificamente denominada
Caesalpinia terrea Martius, e vulgarmente denominada pau-ferro
(Veja-se, além de Barbosa Rodrigues, Paul Le Cointe e Record
& Hess) .
Barbosa Rodrigues diz que a 1nuyra itá ou 1nuyrá hobi ou
"pau de yuká", é "urna grande árvore cujo cerne é vermelho
quase prcto. muito pesado, de folhas pinadas, com oito folío!os
pequenos, de flores amarelas em racemos. A madcira é empregada em constru9oes civis e, medicinalmente, o cozimento, con-
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tra feridas, e em xarope, nas afec~oes catarrais. O no me de pau
de jucá vem do emprego que os tupis davam ao lenho, is!o é,
dele f abricavam as duras clavas com que matavam (Yu ka) os
prisioneiros; outros davam o nome ?e muyra itá .º~ pau ferro".
o naturalista nao lhe aponta propriedades afrod1s1acas.
Record & Hess, a propósito desse vegetal, que incluem na
f amília das Leguminosas e registram o sinónimo imirá-itá, escrevem "In the rain forest of northeastern Brazil is a tree known,
along with various other hard-wooded species, as Pau Ferro
(iron wood), and believed to be Caesalpinia ferrea Mart.
"It occurs in small groups or as scattered individuals, reaches a heigth of 100 feet and has a cylindrical bole three fee.ts
or more in diameter and free of limbs for 50 feet. The thtn
bard bark is mottled and flaky. The timber is employed for
heavy and durable building, but does not enter the large market~" ·
Nao obstante sejam os citados autores omissos em rela9ao
as propriedades afrodisíacas da muyra itá, os velhos Maué nos
asseguraram que ela lhes dava yep ou potencia.
Talvez as virtudes da muyra ita -sejam mais mágicas do que
fisiológicas, tal a casca do mulateiro ou pau-mulato, a que ji
nos referimos ao longo desta obra, que é usada em banhos.
Para a mentalidade primitiva, elementos de urna planta (folhas, gavinhas, sementes, flores; raízes) tem essas virtu~es , ou
for9as mágicas, tanto sendo consignadas entre os nossos 1nd1g~
nas como por exemplo, entre os da América do Norte, d.~ Bohvia e do Peru. Numa lenda dos índios Black feet, da regiao dos
prados, contada por H.R. Rieder, (Wapanana - o bomem que
possuía um encanto de amor sobre as mulheres), levava suspensa ao pesco~o urna pequena bol~a, na q_ual reunira as. ~a~es
(masculinas e femininas) de Tukos1wa, obtadas ~~ um fe1t1ce1ro
da tribo Kries, grandes conhecedores de artes mag1cas.
Em certos bairros de La Paz, na Bolívia, como na grande
fe ira de Huancayo, no Peru, em nossas viagens de estudos, vimos
mulheres (herbaneras) que vendiam além de outros ~rodutos
mágicos, raízes masculinas e femininas, aos pares, que sao, am~
letos bastante procurados pelos namorados e velhas dadas a pratica de bruxaria.
·
.
.
o comércio popular desses produtos deve ter s1~0 1ntroduzido na América do Sul, nos países citados e no Brasil, pelos colonos procedentes da Espanha e de Portugal, mas, um centro
"

...
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dessa atividade, tal a cidade de Santarém, no Estado do Pará,
nos leva a crer que ali ela tem características autóctones típicamente indígenas.
'
As raízes da "muirapuama" - afrodisíaco conhecido em
toda a Amazonia, tem virtudes terapeuticas e mágicas - como
os órgaos sexuais do homem e da mulher, sao bem diferenciada~.
A m~rapuama é científicamente denominada Ptychopetalum
olacozdes Benth. Segundo Paul Le Cointe "utilizam-se as bastes
e, principalmente, as raízes das plantas novas. J;:. um tónico
neuromuscular de primeira ordem, a decoc!ráo da raiz é empr.!gada "em banhos e em fri~óes contra a paralisia e o beribéri.
Internamente o extrato produz efeitos notáveis na debilidade, na impotencia (neurastenia sexual), na ataxia locomotriz
no _reumatis~o cronico, nas paralisias parciais, na gripe, nas as~
tenias (cardiaca e gastrintestinal) . Lo!ráo contra a queda dos
ca~elos (Alfred·~· da Ma!a) . o, princípio ativo do muirapuama
sena um alca101de analogo a "Yohimbina" encontrada no
"Johimbine", do Cameroun (família das Aponiáceas) no C'Jryanthu~ johimbe (Rubiáceas) e outras plantas afric~nas um
'
dos ma1s notáveis afrodisíacos ( Mayer) ".
Os boticários do século VIII, citados por Joseph Varlatti,
Professor da Universidade, da Academia e do Instituto de Bolonha, nao poderiam ombrear, seguramente, com os pajés das
tribos indígenas da Amazonia.
Em obra recente, Green Medicine, - the first to deal with
the modern, world-wide resurgence of scientific interest in medicinal plants - Margaret B. Kreig focaliza excitantes investi- .
ga!róes relativamente a novas fontes de drogas que o Reino Vegetal possui e os labotatórios reclamam para cura, inclusive, do
"
cancer.
A PEDRA DE AHIAIETE : Alguns índios Maué nos f alaram num sítio
tabu onde era fácil encontrarem-se pedras semelhantes aquela
que Aiaiae empunhou para matar os Maué. Tinham as mesmas
características das pedras utilizadas outrora para ralar bolas de
guaraná e provinham de sítio que nenhum civilizado e mesmo
este ou aquele índio Maué podia visitar.

No: Em língua Maué, simplesmente quer dizer pedra,
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TIMBÓ: Duas espécies de timbó aparecem na lenda aqui narrada:
o verdadeiro, denominado, em língua Maué, "timbó cipó ocuhén",
e o falso, denominado "timbó urucu ocuhup". No verbete TINGUIJ ADA, relativo a esses vegetais, a pág. 317, sao salientadas as
suas propriedades medicinais e ictiotóxicas.
SucuRI-TENON E SucURI-PAcu: Trata-se de cobras-d'água, conhecidas, na Amazonia, pelo nome geral de sucuriju ou sucuri, da
família dos Boídeos, que matam por constri!rao tanto o homem
como os animais, mesmo os de grande porte.
MAus: Os Maué reconheciam nos -peixcs de pele, tidos,
até pelas pessoas civilizadas, como reimosos e prejudiciais a saúde, autenticos feiticeiros, visceralmente maus; e os denominavam Muricariuas . Intriga que o matrinxáo ou matrinxa, peixc
de escama "cuja linha lateral é formada pela reuniáo de séries de
canalículos, perfurando cáda escama em tres pontos diferentes,
em linha curva descendente", segundo Agenor Couto de Magalháes, seja considerado nocivo como um peixe de pele qualquer.
E o mesmo acontece em rela!ráO a traíra, que é também um peixe
de escamas e pertence, como o matrinxao e o jeju, a família
Erythrinidae. Entre os Maué nao só este ou aquele indivíduo
tinha conhecimento e podía utilizá-los como os melhores
pajés. (Lam. 15 Fig. 1 11)
É interessante saber-se que o R. P. Thiel, em seu estudo
sobre os feiticeiros da África equatorial, assim se manifesta a
respeito dos seus tabus alimentares: "lls regardent la ponle
comme une bete imonde. De meme beacoups, surtout parmi
les nobles, ne mangent pas de poisson, quoiquc le poisson ne
soit pas employé pour la sorce11erie."

FEITICEIROS

MAUARI: f', urna grande ave da familia Ciconidae , que os zoólogo~
dcnominam Euxenura ma[?uari. Rodolpho Von lhcring diz dessa
ave, também denominada vulgarmente jabiru-molcquc. tabu iaiá
ou tapucajá, cauauá e cegonha. o seguintc : "Aproxima-se mai <;
do tipo da ccgonha curopéia do que o verdadeiro Jabiru e é um
pouco n1cnor e n1enos corpulento do que este. A cabe~a e o pesco- .
<;o sao pr'ovidos de penas; só a regiao ao redor dos olhos ~ a
gargant<1 sao nuas. de c0r encarnada. como as pernas. A pluma-
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gem é branca, destacando-se as remiges e as retrizes, que sai)
pretas. Ocorre em toda a América do Sul.
. Rodolfo. Garcia divulgou a etimología do nome dessa ave,
d~v1da a Bat!st~ Caetano: mbegué (tardo, vagaroso) com 0 suf.
r~, ou com r1, 1nf. de í - estar; a queda de b é natural, absorv1do no m de mb. Alt. "Baguari".

FL:c~~: Nao ~omente utilizando arco e flecha podia este ou aquele
1nd1v1d?o aniquilar um i~imigo ou abater urna ca9a. Possuindo
c?nh~c1mento de artes magicas, bastava que alguém lan9asse, na
dire9ao de um desafeto, de um animal cobi9ado ou de pesso~
por que se enamorasse, urna pena de determina~ ave ou um
ramo de certa planta, para que logo tombasse fulminada ou se
curvasse aos caprichos do pseudopajé ou feiticeiro. Mesmo un1
gesto que representasse, no ar, as linhas de um arco entreaberto
e de ~a .flecha por ele arremessada, bastava para que 0 alvo
foss~ attng1do e ós resultados correspondessem aos bons ou mans
dese1os de quem o teria esbo9ado.
E a situ~9áo psicológica do indivíduo flechado se traduzia
numa ~xpr:ssao d_e acabrunhamento, de imp9tencia, de integral
subord1na9ao, senao de morte total . ..
"E Iogo u~ d?s tios a flechou, enfeiti9ando-a ... ", é 0 que
sucedeu a Ivero1, ftlha do Rei das On9as, mulher do sapo ó-óc
da lenda que aqui narramos.
'

TAR~Á: J! u!11.ª bebida fermentada. No seu preparo utilizam um
be11~ (especie de bolo feito de massa de mandioca) , assitn ~e
manifestando, a :~speito ?ele, Alfredo da Mata: "Caribé prep~r~do com o be~~u-t~~uba, isto é, este preparado mergulhando

\

ra~1damente. o be11u n agua, embrulhado em fólhas de curumimcaa e depositado ~obre folhas de bananeira estendidas em jirau,
este na casa-de-fannha ou próximo a cozinha. Polvilham 0 beiju
com. pu9anga, e seráo empilhados de acordo com a quantidade
dese1ada, e sempre polvilhados."
. Curumim-caá, segundo Le Cointe, é urna Tiliácea Muntingza calabura L., da várzea do Amazonas e terrenos argilosos
elevados. Seus frutos sao comestíveis.
Stradelli afirma, sucintamente, que Tarubá é "um beiju
expressamente preparado para fazer caxiri, de onde se extrai a
tiquira ou cacha9a de mandioca".
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Nós definimos, porém, essa bebida da maneira seguinte: "O
tarubá é urna bebida feita com um dos mais apreciados beijus
indígenas: o beiju-a9u, que dissolvem n'água e deixam fermentar,
em vasilha de barro, durante alguns dias. Juntam-lhe alguns
índios peda9os de cascas. de plantas odoríferas (a pu~anga a que
se refere Alfredo da Mata), discretamente, para lhes comunicar
alguma a9ao mágica".
Acreditamos, também, que o alto poder de embebedar do
tarubá nao será exclusivamente dele e desses fragmentos da5
plantas que lhe associam, mas sim da liba9ao do referido vinlio
enquanto váo aspirando o paricá e fumando sucessivos e disformes cigarros de tabaco.
Um fermento a que já nos referimos, na descri9áo de identica bebida por nós apreciada entre os Ingaricós, entrará, decerto, no preparo do t~rubá.
No<;<)QuÉM: Era um sítio ( tabu) com entrada proibida mesmo para
indivíduos ligados aos irmáos Ocumaató, lcuamá e Onhiamua9abe. Esta última personagem da Estória do Guaraná, embora
lhe conhecesse todas as plantas, nas suas características físicas
e propriedades mágicas, nao póde contrariar as determina~óes
dos irmáos, assim que foi fecundada e, posteriormente, concebeu. A sua virgindade lhe <laria; decerto, poderes extraordinários, até antes da sedu~áo que aqueta cobrinha exerceu sobre
a sua pessoa. A ela devia a tribo a cria9áo da Castanheira Ceninham . Daí a autoridade de que estava revestida naquele sítio.
Os índios Maué, que interpelamos a respeito da localiza~áo
do No9oquém, nenhuma informa9áo nos puderam fornecer;
talvez soubessem, estando, porém, impedidos de o revelar.
CASTANHEIRA: A majestade do seu tronco, tendo até quatro metros
de circunferencia e mais de cinqüenta de altura; a sua copa vastíssima, donde pendem pesados ouri9os, pejados de doces e saborosas amendoas, levaram os botanicos a denominar as duas
espécies desse vegetal Bertholletia excelsa H. B. K. e Bertholletia
nobilis Miers.
Paul Le Cointe, porém, diz que essa "distin9áo ainda nao ,
está confirmada. No comércio distinguem-se duas variedades de
nozes de Bertholletia: a ca8tanha grande, mais freqüente no Es-
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tado do Amazonas, rara no Estado do Pará (rio Trombetas e rio
Erepecuru) e a castanha miúda".
Record & Hess descreveram apenas a primeira espécie, considerando-a única ( the sole species).

\

Enquanto os autores acima citados nos dáo informa~óes incompletas sobre o habitar dessa espécie, Celestino Pesce, que era
químico e nao um botanico, escreve: "Nao se pode fixar com
precisáo os limites geográficos dos territórios ocupados pelos castanhais; pode-se entretanto afirmar que se encontram no planaltn
que separa a hacia formada pelos afluentes do baixo Amazonas,
alto Tocantins, alto Moju, no Estado do Amazonas e Acre, até
o alto Beni, na Bolívia, e nas terras altas que se estendem depois
do rio Jari, até o norte. Além do Brasil, somente se encontra
esta castanha na Bolívia e pouca nas Guianas. O castanheiro
do Pará cresce sempre em societas, o que facilita a colheita. É
urna das maiores árvores da floresta, chegando freqüentemente
a uma altura de 50 metros e com tronco de 2 e mais metro:; n~
base . As fl o res nasccm cm novembro, porém, somente del?ois
<le 14 meses sc us fr utos apartcem maduros, sendo a colheita
fcita de dczembro em <l ia nte, do ano sucessivo a flora~áo. O
fr uto é um ou ri(,:O de l O a 15 cm de diam., constituído por
urn a casca lenhosa. m uito dura. que somente se pode abrir por
rncio de um t c r~a<lo ou machado. C o ntém cada ouri90, de 12
a 22 nozcs reunid a~ entre si. Urna árvore produz, em mé<lia,
125 litros de castanhas; para sua colheita se espera que os ouri~os tcnham caíuo no chao a fim de evitar ac identes desagradáveis como causaria uma fruta tao dura e pesada caindo de gra nde
altu ra . Na época da colhcita os colonos se transportam as loc~
lid adcs o nde cxistcm castanhas, que, e1n grande parte pertencem
ao Estado. e se dedicam a ~s tc sc rvi~o em péssimas condi<;oes
sanitár ias, cm ambiente onde prcdon1ina o paludismo. Comem
mal. aloj a ndo -se sem conforto; na época das chuvas periódicas
grande parte ddes deixam a vida ncstc trabalho e os que conseguem juntar boa quantidade de castanha. explorados pelos
compradores ambulantes. muitas vezes. no fim da safra, ficam
ainda em dívida. A colheita dura de 5 a 6 meses . O produto
é remetido para os mercados de Belém e ~fanau s , de ond~ é
embarcado para a Inglaterra e os E . U. da América, os mais
importantes compradores deste produto".
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A amendoa da castanheira contém "albumina completa de
altíssimo valor biológico", tendo sido considerada pelo Prof. Batozzi, notável dentista italiano, como "carne vegeta/e".
Os nutrólogos brasileiros Josué de Castro e Dante Costa
tem estudos sobre o valor da proteína da castanha-do-pará,
sendo que este últimó o fez comparando-a com o leite e o feija::>
preto Phaseolus vulgaris.
CARAXUÉ: Grafando este vocábulo, como o fez Stradelli e nao como
o fez Von Ihering (Carachué ou Guarachué), é óbvio que nos
referimos
mesma ave, da família Turdidae Turdues fumigatus
Licht - por Rodolfo Garcia refe~ido.
Esse autor dá ao vocábulo a etimología scguinte: "de cará,
alt. de guirá - pássaro + chué -. - vagaroso, tardo, chorao.
Uirá-chué. No Pará chama-se "Carachué" ao proxeneta, indivíduo que vive a custa de prostitutas."
Rodolpho Von lhering informa que o vocábulo "Carachué
ou Guarachué" designa os "sabiás" ; t res espécics: Turdus phaepygus, T. fumigatus e T. gymnophtalmus.
"Uirachué é a forma original, indígena . Parece-nos que
Gon9alves Dias, como maranhense, devc ter conhecido este vocábulo, m as felizmente o mavioso poeta rccorreu, em sua poesía,
ao sinónimo sulista" .
E screvendo sobre o Caraxué da ca poeira, o natural ista
adianta mais : "Sabiá da Amazó nia. tamhém d a Bahia, Norte d\~
Minas e M ato Grosso ( Turdus f umigatus L icht) de cor canela,
mais carregada nas asas, quase amarelada no vcntre, garganta
branca com desenho de escamas da cur geral. f: o sabiá. aliás
caraxué, mais gabado no mercado paraense. como cantor por
excelencia."

a

CuTIMBÓI A: t um réptil, da família Colubrklco (Drymobius carinatus). Segundo inforn1a Von lhcring, " no Brasil Meridional é
urna d as muitas "Cobras-cipó ou Papa-ovo'', como lhc chamam
no Rio Grande do Sul. Nao sabemos se só a esta espécie. que
atinge q uasc tres metros de comprimcnto, cabe tal denomin~9~·J,
ou se a Cutimbóia ou, como também se diz na Amazonia,
"Acutimbóia", abrange, · ainda mai s, várias outras cobras arborícolas. Frei Prazeres do Maranháo menciona "Cutimbóia-papaovos". Afránio do Amaral (No111. vulgares o/id.) diz que na
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Amazónia o povo ere que esta cobra enterre a cabe~a no solo.
para a~oitar os inimigos com a cauda". (Veja-se o verbete Cobra
Surradeira.)
CAIARARA: Von lhering escreve: "Súnios do gen . .Cebus, da Amaronia, correspondendo, pois, aos Micos do Sul. C. capucinus,
tem mios brunas, C. albifrons, mios claras e em ambos a barba
também é clara. Goeldi grafou Saiarara; urna espécie congeuere
chama-se "Saitauá"; Saá é, em tupi, a raiz de vários outros
nomes de símios, bem como Cai, como aliás grafou Montoya.
MARAU: ~ urna ra comestível, bastante numerosa no domínio dos
Maué, dela provindo o nome dado ao lugar onde aproamos, em
nossa primeira viagem as cabeceiras do Araticum.
SAPO ó-óc: ~ um personagem mítico, que os indígenas nao apontam entre os batráquios da regiao.
<

\

GuARANÁ: ~ um arbusto sarmentoso, cultivado, desde tempos imemoriais, pelos índios Maué, principalmente nas "terras pretas",
situadas nos vales de dois grandes rios amazónicos: o Tapajós e
o Madeira.
Acreditou-se, durante largo tempo, que o guaraná fora trazido, primitivamente, para a Tapajonia e Mundurucania, por
índios originários da hacia do rio Orinoco, o que encontraria
apoio, posteriormente, no fato de Adolfo Ducke e Ricardo Fróis '
dois conhecidos botanicos, terem encontrado em Marabitanas
alguns pés desse vegetal, últimos testemunhas de urna remota
planta~ao que ali, sem dúvida, teria tido expressivo valor eco" .
nom1co.
Sabe-se, entretanto, que Krukoff, do Museu de História
Natural de Nova lorque, - segundo comunica~ao feita a Manuel de Sousa Lobo, proprietário do Seringal Tres Casas, que o
hospedou durante vários meses - Krukoff encontrou o guaraná nativo nas florestas que se estendem entre os limites do município de Humaitá, a margem direita do rio Madeira, no Estado
do Amazonas, e o de Porto Velho, sede atual do Território Federal de Rondonia.
Como outros povos do Altiplano andino o fizeram, utilizando e domesticando animais e vegetais, os índios Maué consti-
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tuíram a base da sua economia no plantío e industrializa~ao
do guaraná, conforme se nos patenteia através da sua história
e do seu folclore.
O notável e inesquecível botanico Adolfo Ducke, a que:n
a Amazonia e outras ·regióes do Brasil tanto devem, estabeleccu
a distirn;ao morfológica verificável entre o guaraná do rio Negro
e o do Orinoco, bem como entre os dali e o das "terras-prctas"
dos Maué e dos Mundurucus.
O guaraná do rio Negro e o do Orinoco é o Paullinia cúpana H. Bon. Kunt; o do município de Maués e terras limítrofes
é o Paullinia cupana var. sorbilis ,(Mart.) Ducke.
A propósito do guaraná, em Os Indios Maués (Ed. Org.
Simóes, Rio, 1954), escrevemos: "Antes dessa distin~ao científica, feíta por Ducke, já o grande naturalista brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira, em sua Viagem Filos6fica pelo Vale do
. Rio Negro, apontara urna outra diferen9a nao menos importaP-te; a do produto fabricado pelos índios do rio Negro e o fabricado pelos índios Maué, exaltando _as qualidades e valor comercial <leste último.
"Estando, há quatro anos passados, em Marabitanas, ainda
pudemos ver um dos últimos pés de gua ranazeiro, dentre quatro
que o botanico maranhense Ricardo Fróis, do Instituto Agronómico do Norte, levou para esse estabelecimento científico.
"Mas é de justi9a salientar-se que os índios Maué, com
anterioridadc impressionante, já haviam fixado, numa das suas
lendas - Estória do Guaraná - , que aparece neste trabalho essa diferen9a, visto que chamavam uaráná-cécé ao guaraná verdadeiro ou Paullina cupana, var. sobilis e o uaraná-ep ou guaraná falso ao Paul/inia cupana H. Bon. Kunt".
A rcspeito da presen9a do Guaraná em terras venezuela·
nas, obtivemos urna informa9ao verbal de pessoa ali nata, que
nos esclarcceu o seguinte: "Na regia.o do rio Guaínia os índio'l
faziam urna beberagem com as sementes do guaraná e usavarn
colares e brincos das mesmas, denominadas "ojos de indio"."
Este vocábulo, que é tupi, assemelha··Se a rapu e sapu, legitimamente nheengatu. Significa raíz. E é a denomina9áo geral.
da bebida tribal, produzida com o pó das sementes secas, torradas, do guaranazeiro.
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Um dos maíores e, também, dos mais tradícíonais
centros de plantío e produ9ao do guaraná é o Aratícum, no município de Maués, Estado do Amazonas.
Os piies de guaraná ali produzidos sao denominados "das
terras", isto é, das Terras Pretas.
Daí termos escrito: "As chamadas terras pre tas tem grande
importancia para a arqueología e etnología, pois nelas fundavam
os índios da Amazonia, geralmente, as suas lavouras, dados os
elementos que entravam na sua estrutura, sendo ali encontrados, freqüentemente, fragmentos de ceramica e ruínas das suas

TERRAS PRETAS:

mentos de pedra, etc. por isto, as áreas cobertas por ela sao consideradas lugares de antiquíssima coloniza<;áo de aborígenes.
"Com efeito, as regióes onde se apresenta a terra preta, em
tempo remoto, foram mais ou menos densamente povoadas, mas
esta circunstancia nao basta para confirmar ser ela própria a
origen1 de tal terra. É ·urna questao que exige rnuito estudo para
ser elucidad,a".
Pelo conhecimento que ternos das áreas citadas por Katzer
e outras mais da Amazonia, onde a terra preta aparece, a margem dos rios e dos lagos, como no rio Urubu, somos levados a
apoiar a tese desse geólogo.

habita~óes.

\

"Estudando a natureza do solo onde se planta, preferentemente, o guaraná, o agrónomo Frederico Schmidt afirma que
"os terrenos de Maués e municípios limítrofes pertencem a era
terciária (período cenozóico).
"Predominam ·os solos sílico-argilosos, suficientemente perrneáveis e profundos. A variegada colora~ao que apresentam indica a presen9a de concre9óes ferruginosas".
"Frederico Katzer assim se pronuncia a respeito da chamada terra pre ta " ... é vastamente difundida no interior da rcgiao do baixo Amazonas, especialmente nas imedia~óes de Santarérn, bem como ao longo do Tapajós, Trombetas e de ambos
os rios Curuá (Alenquer e Santarém). Ao sul e a leste de Santarém, na regiáo das antigas colonias norte-americanas, compostas boje quase exclusivamente por cearenses, denominadas Pancma, Diamantina, Taperinha e Marur·u, isto é, na regiao entre
o Tapajós e o Curuá met,idional, a terra preta cobre urna superficie de mais de 500 quilómetros quadrados, muitas vezes interrompida e com espessura bastante variada. Ela é encontrada
espa1,;adamentc cm Alter-do-Chao e ao longo do Tapajós até
junto etas cachoeiras. Igualmente se apresenta ao Oeste de óhidos e ao longo do Tron1betas, sobretudo nos tratos marginais
aos seus numerosos lagos. Do mesmo modo no Curuá setentrional e entre este e o Maecuru. Costuma-se dar a esta terra prP.t:l
'
da regiáo do Amazonas urna origem inteiramente diferente da
origem da terra preta da Europa Central, isto é, Tchornosem/ia
da Rússia. É considerada urna "camada que fora cultivada".
Onde ela se apresenta, geralmente, se encontram também restos
de urna ceramica primitiva, cacos de vasilhame de barro, instru-
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CABANAGEM: Em Os Indios Maués, a propósito da Cabanagem, escrevernos: "O fenómeno político-social da cabanagem - que
ainda nao teve um historiador a altura da sua significai;a0 envolveu nao só o caboclo mas o próprio indígena nos seus
aspectos sangrentos.
"E isso pode ser evidenciado lendo-se Baena, Bertino de
Miranda Lima, Araújo Lima, Arthur César Fereira Reís, Jorge
Hurley, Anísio Jobim e Ernesto Cruz.
"No Amazonas encontraram os Cabanos brónzea cortina
humana as suas proezas, erguida pelos legalistas sob a direi;ao
de Ambrósio Bararoá, Pedro Sanchez de Brito, Joao Valente do
Couto e José Coelho de Miranda Leao.
"E índios foram aliciados, para essa rea~ao, entre os das
tribos Maué e Mundurucu.
"Nao é menos exato, contudo, . que os Cabanos também
engrossaram suas tropas de guerrilhas com gente de identica
procedencia.
"Segundo ternos, por exemplo, em Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt, "os revoltosos do Pará, ao que parece, nao tocavarn, em Parintins, pelo Amazonas. Pelo menos nao encontramos documento algum que a isso se refira . Acometeram a
povoai;áo, vindos de Andirá, conduzidos pelo diretor qos índios,
"índio também'', de nome Crispim Leáo. Os habitantes de Tupinambarana foram obrigados a fugir para óbidos e para outros
lugares".
~
"O mesmo autor, recorrendo ao COnego F. Bernardino de
Sousa, como nós o fizemos, póde dar-·nos, em sua preciosa Memória do Municipio de Parintins, urn retrato, naturalmente exa-
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gerado, da figura do rebelde Crispim Leao e da sua colabora9ao
aos Cabanos.
"A verdade é que ainda nao havendo sido escrita a História
da Cabanagem, difícil será apreender-se a importancia do índio,
quer como colaboracionista dos rebeldes, quer como colaboracionista dos legalistas.
"Porque, também, nem sempre poderemos defrontar sem
paixao aquela alma popular, humilhada e revoltada, que um
ideal de liberdade humana e urna alucinada exalta9ao nativist:i
levantaram contra o domínio portugues na Amazonia".

\

PoRANTIM ou REMO MÁ01co: Além dessas denomina9oes os Maué
chamavam a urna clava, em forma de remo, Aiuefaicá-Porantim,
que quer dizer "grosso modo", segundo o nosso intérprete e
guia, "o remo que é nossa patente, que nos dá for9a"; chamamlhe, também, simplesmente, porantim, que significa remo pequeno. Ambos ps vocábulos vem do Maué antigo.
Porá, que recolhemos e incorporamos ao nosso vocabulário, significa urna pe9a em forma de pá e de remo, trabalhada
em pau-ferro ( curucu-ep), que aparece entre os utensílios dos
torradores de guaraná.
O cabo do Porantim se denomina, como o dos verdadeiros
remos, IÚ-EP. O vocábulo AIUE~AICÁ, cujo significado nao é, em
realidade, bem preciso, pode lembrar vocábulos significando
matar, tanto em Maué como em Parintintim e em outras língua5
filiadas ao Tupi.
Fizemos, entretanto, o intérprete e guia pronunciá-lo, váriac;
vezes e em circunstancias diversas, receando que o pronunciasse
errado propositadamente, para ocultar o verdadeiro sentido e,
qui9á, a real utilidade daquela pe9a. E, quando isso nao acontecesse, em rela9áo ao vocábulo citado, poderia verificar-se o
que, em rela9áo a certos vocábulos guaranís, escreveu Miguel
Tenório de Albuquerque em seus Apontamentos para a Gramática A vanee. Sempre, porérn, lhe ouvimos, exatamente: "aiue9aí-cá", e sempre deu a esse vocábulo a significa9áo de remo, de
patente, de fór9a, de lei, explicando-nos que com esse significado pretendía que cornpreendessernos o valor que o PORANTIM
possuía para todos os Maué.
No Vocabulário levantado por Curt Nirnuendaju nao consta
o vocábulo porá, também nao constando aiuefai-cá. Remo ali

é "apokuitáb"; remador é veapukuihád,· a voz imperativa rema!
é rea-pukuy ro.
Em Taste':'in encontramos apocoi, como remar, apocoitaua,
como remo, e reapacpi como rema!
Os CURUIÁ, segundo o mesmo Curt Njmuendaju, denominavam o remo pura za, e o cabo desse utensilio, pura za ib.
No P<>RANTIM foram gravados símbolos, cuja significa9áo
foi por nós dada em nossa obra Os Indios Maués, de mpdo
seguinte: "Na face anterior da pe9a que ora apreciamos, logo
acima do cabo, na metade do bra90 do chamado remo, os Josangos, ligeiramente e confus¡µnente escarvados na rnadeira, significam, segundo o nosso intérprete e guia, as origens, os primeiros dias da tribo. ·
"Depois da dupla ordem• de escalonados, que limitam· csses
losangos imprecisos, aparecem outros losangos melhor e mais
.firmemente escarvados, onde se destacarn dois discos negros, incompletos. Esses discos tepresentam o come~o do mundo, isto
é, da existencia dos Maué, ligados a seres e coisas da terra.
Chamam-se ecque. (Lam. 12 Fig. 1 II); (Lam. 13 Fig. 1 11)
"Entre esses losangos e os da parte superior da pe~a aparece urna grega e, no meio das suas linhas, em relevo, 46 pequP-nos discos, também em relevo, que simbolizarn acontecimentos
guerreiros, sociais, políticos e religiosos, bem assim lendas conhecidas por grande número de indivíduos da tribo que 'iS
narram enfaticamente ou animadamente, ajuntando-lhe versos da
Festa da Tocandira, ou imitando cantos e vozes de animais, sem,
entretanto, chegar a expressao mímica - comentário eloqüente
e elucidativo - tao ao agrado dos Parintintim, narrando, por
exemplo, o Roubo do Fogo ou certas Experiencias do semideus
Baíra, rival em aventuras e farsas do Her6i-sem-nenhum-caráter
que é o Macunaíma, de Koch Grünberg· e de Mário de Andrade.
"Os discos, a nosso ver, podem, igualmente, ser identificados como um místico Bruder Paar, tais os que, na mitologia tupi,
Ehrenreich viu confundidos sob a denomina9áo de Meire Poxi
e Maire Monan, porque, nas lendas do guaraná, do timbó e da
mandioca aparecem dois irmaos, ora Ua9ari-P6t e Urihé-1, da
origem do Porantirn, ora Icuamá e Ocumaató, ora os dois sapo.,
ó-óc.
"Os Maué, porém, nao parecem ver nesses símbolos os
irmáos que sao personagens das suas mar'\vilhosas estórias.
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"Também nao ligam a esses símbolos a figura de Onhiamua9abe, irmá dos mesmos e máe da criarn;a metamorfoseada em
Guaraná; nem lhes ligam, também, a figura feminina de Unhanmungaru, personagem da estória da cria9áo da Terra.
"Esses pequenos discos ou pontos representam um ciclo
de lendas, do qual só recolhemos algumas das principais, mas a
eles se ligam, também, como já foi dito, os fatos remotos, rnais
importantes, da tribo.
"Na parte posterior do remo há outros losangos, outros
discos, outra grega, outros escalonados, outros pequenos pontos;
relacionam-se, entretanto, com urna outra época da exis~encia
dos Maué, que nao nos quiseram referir.
"Deram-nos a entender, porém, que a narrativa de fatos
modernos nao tem sido continuada a falta de quem por isso se
interesse.
"Há urna expressáo dos Maué, <liante do Porantim, que lhe
revela a importancia mítica, histórica, social e mágica: "Ele nos
fata."
"Querem dizer, sem dúvida, com isso, que nos símbolos,
ornamentando-o, se encerram as suas origens divinas e o seu destino ., humano, as li9oes dos antepassados e as suas leis, o scu
código moral e a sua f é, a sua poesia e a sua arte.
"Outros remos lendários como o Porantim dos Maué aparecem na Mitología Amazónica, tais os que estáo no Museu de
Gotemburgo, achados por Curt Nimuendaju as margens do l¡;ana, e outros de que nos falam Stradelli e Wassén - o remo do
sapo Aru, companheiro da Mae-da-Mandioca - e mais aquele
de que nos fala Koch Grünberg, qut: a indiada retira das patas
de um crustáceo, comuns as águas da Guiana brasileira, na eren~ª de que tais reminhos trazem felicidade; amparam os viajantes.
"As conclusoes a que chegamos, no estudo do Porantim ou ·
Remo Mágico, dentro da tradi9ao, da concep9ao mítica, social
e religiosa dos Maué, foram, anteriormente, as seguintes: "A
pe¡;a etnográfica Porantim, encontrada entre os índios Maué, d0
lugar Terra Preta, no alto rio Andirá, Estado do Amazonas,
Brasil, é um "Remo Mágico" e urna "Arma de Guerra", ao
mesmo tempo, e nao um "bastao de mando ou urna clava". (F.nsaio de Etnología A mazonica, Manaus, Amazonas, 1942.)"
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Nao as subscrevendo, entretanto, como definitivas, procura·
mos continuar nossas pesquisas sobre seu verdadeiro papel entre
os Maué, principalmente fora do ambiente onde nos foi revelado.
Assim, numa das nossas últimas viagens a Tres Casas, de
Manuel de Sousa Lobo, no rio Madeira, município de Humaitá,
Estado do Amazonas, procuramos ouvir os Cauaiua-Parintintim,
antigos vizinhos e inimigos dos Maué.
Mostrando a Cuaa e Iguá as fotografias onde, como o "Tenente" Manuel Francisco da Silva, ladeamos o Porantim; e mos- ·
trando-lhes, também, o desenho de Barandier da Cunha, que o
representa, ouvimos de ambos esta expressao: "~ o Boaháp."
E a explica¡;ao complementar, esclarecedora, que "Boaháp
era um instrumento para matar determiQados indivíduos em determinadas condi¡;óes". (Pág. 8 Fig. 1 11)
Mas é evidente que nao podemos despre'z ar a liga¡;áo desse
inst~umento com a tnfdi¡;áo e a magia, duas for¡;as indispensáveis da psique e do destino dos povos primitivos.
Quanto ao valor da simbologia dos desenhos, Iosangos, escalonados, pontos, discos e gregas, eséarvados na rija madeira
do Porantim, nao os podemos desprezar também.
Alguns daqueles desenhos tem valor mnemonico como acontece com certas inscri¡;oes rupestres, e o "conteúdo mítico" deles
é o conjunto de estórias, de lendas, de tradi¡;oes (denominado
Cehalpóri), que aqui ora divulgamos.
No estudo comparativo dec;sas lendas e tradi¡;oes vimos,
desde logo, que elas, em sua n1"ior parte, pertenceram a outros
povos tupis ou sao variantes comuns a fantasía dos povos vizinhos dos Maué.
As cria¡;oes do genio literário dos antepassados dos Maué,
porém, - como a Lenda do Guaraná, a Lenda do Timbó e da
Primeira Água, a Lenda da Mandioca - se caracterizam por
urna originalidade que inquieta e deslumbra.
Adiantando que os discos escarvados no Porantim poderiam
ser identificados como um místico Bruder Paar nós o fizemos,
também, certos de que teriam valor simbólico identico ao de
outras representa¡;oes genealógicas encontradas em clavas, bas~
toes, escudos e outros objetos comuns a outros .povos primitivos.
É pena que o Porantim nao fosse examinado por um investigador abalizado como Carl Schuster, para um estudo comparativo e urna explica~áo a altura do seu simbolismo.
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Nao pretendemos, com~ esta bibliografia, apontar apenas as
f ontes de inúmeras citafoes que aparecem na presente obra.
Temos ainda mais dois objetivos: o primeiro é por em evidencia, numa pública homenagem, a personalidade de vários autores, principalmente nacionais, cujas obras, por esgotadas, estáo
reclamando reedifiio; o segundo é documentar, de modo humilde
e honesto, o nosso critério de autodidata no es/orfo de adquirir,
através das ciencias naturais, da antropología, da sociologia, da
psicología e da economia, os conhecimentos que nos pareceram
essenciais a compreensáo dos problemas do Indio e da Natureza,
nos limites físicos e culturais da Amazónia Brasileira.
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Aí, 399
Ainhém, 168
Ajuri, 511
Alpercatas, 172
Ananarana-Grande, 515
Ananás, 366
Anani, 637
Andiraí, 663 .
Andorinha-Tesoura, 412
Anhanga-Pirávévodiú-U, 662
Anhanga-Porantim, 656
Anhang-Vocu, 662
Anta, 382
A Pedra de Ahiaiete, 740
Apiate, 659
Apuizeiro, 643
Ara9á-Peua, 508
Ara9ás, 110
Aracus, 422
Arambá, 658
Aranha-Tapir, 345
Arapa~, 416
Arapari, 388

.

~

Arara-Cariri, 652
Arara-Obe, 654
Ariramba, 642
Aruma ou Aruman, 164
Aruma-Membeca, 384
Artes Mágicas, 396
Aturá, 356

B
Bacaba, 362
Bacaco, 337
Bacurau, 429
Baiá, 431
Banana-Sororoca ou Pacova-Sororoca, 145
Baré, 423
Beijus, 111
Bepeá-Ponim, 404
Bepó, 405
Be-U, 659
Bicho-de-Pé, 389
Bichos-de-Casco, 341
Bitibazeiro, 429
Boaháp, 662
Bocarev-U, 663
Borboleta Azul, 521
Boto, 393
Brinquedo indígena, 102
Buaá, 405
Buriti, 109
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•

Caá, 663
Caapara, 375
Caapi, 408
Caba, 321
Cabanagem, 749
Caiarara, 746
Cai!fuma, 504
Cainhamé, 144
Caititu, 135
Calango, 322
Camanau, 423
Cambito, 3 79
Camoti, 430
Canarana, 509
Canea, 171
Candiru, 363
Capivara, 140
Caraiuru ou Carajuru, 152
Carapana, 160
Carapana-Uate-Iú-A, 659
· Carás, 110
Caraxué, 745
Caribé, 376
Carri~o ou Cari!;o, 431
Caruru, 122
Casa-Pintada, 387
Casa-Redonda, 112
Castanheira, 743
Cauim, 633
Cauré, 322
Cauxi ou Cauichi ou Cabixi, 657
Caxid, 127
Cehalpóri, 737
Cipó-Ambé ou Imbé, 510
Cobra-Surradeira, 638
Concha, 381
Corcoroca, 645
Corcovado, 647
Coroticós, 179
Cotingo, 138
Cuamatá, 348
Cuandu, 386
Cucura, 330
Cucura-1, 381
Cuí, 131
Cuiapitinga, 128
Cumbucas, 106
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Cunambi, 371
Cunauaru, 517
Cunhantain, 636
Cunuri, 417,
Cupim, 329
Curabis, 311
Curaim, 515
Curica, 679
Curumi, Columin ou Curumim,
317
Cururu, 427
Cutia-A9u, 145
Cutimbóia, 745
Cutiuaia, 512
D

Dabacuri, 3 33
Daruana, 167
Darura, 121
De Bubuia, 508
Doé-Pinó, 423
Do Lado Ingles, 153

E
Embiara, 139
Encantados, 118
Enluar, 151
Ensaruar, 151
Envira, 158
Espera-Aí ou Espera-Primeiro,
145
Experiencia, 637

F
Fazenda Nova Hamburgo, 175
Feiticeiros Maus, 741
Flechar, 742
Fodóri, 361
Folhas Mágicas, Plantas
Mágicas, 738
Formiga-de-Fogo, 392
Friagem, 640

G
Gaponga, 635
Gaviáo-Tauató, 322

•

Go!fá, 508
Guaaribos, 148
Guaraná, 746
Guariba, 163
H

Hoquet, 404
1

Iauacan5, 433
Jénan, 510
lga!fabas, 510
lgarapé, 162
lmbaubeira, 402
Inajá, 641
Inajazeira, 324
J napirico ou Yaperikúli, 314
Jngarana, 401
. ·Jnhambu, 339
Inhambu-Juruti, 391
lntercurso, Perversóes Sexuais,
Senso Moral, San~es Naturais
e Sobrenaturais (entre os Cauaiua-Parintintim), 669
lpadu, Pato ou Patu, 398
lperobe-Agá, 662
Jrupe-Aim-~riri, 662
Iurupixuna, 382
J

Jaburus, 380
Jabuti, 506
Jacaré, 331
J acamim, 646
Jacruaru, 340
Jacu, 124
J acundá, 519
Jacu-Pé-Mun-U, 653
J acutinga, 644
Jamaru, 167
Jamaxi, 138
Jandiá, 141
Japó ou Japu, 502
Japurá, 426
Jaraqui, 634
J araraca, 391

Jatuarana, 634
Jeju, 658
Jenipapo, 507
Jirau, 428
Jopará, 357
Juruti, 645
L

Lagartixa, 166
Lavrado, 159
Lontra, 508
M

Macaco-Leáo, 517
Macaxeira ou Macaxera, 506
Machado de Baíra, 640
Macucu, 418
Macunaíma, 155
Mae-do-Mato, 146
Mairi, 394
Maloca, 637
Mamaiacu, 426
· Mandi, 177
Mandioca, 373
Mangaba, 153
Maniuara, 403
Mapati, 514
Maquira, Makyra, Maqueira, 501
Maracaná, 661
Maracajá, 367
Marau, 146
Marrecas, 506
Marua ou M urua, 130
Maruizinho, 515
Matapis, 371
Matrinxáo, 408
Mauari, 741
Maué, Maués, 737
Merepetec, 657
Milho-Preto, 659
Minhoca Grande, 516
Miriti, 656
M~a-Nova, 508
Molongó, 399
Moquear, 322
Moquém, 139
Morcego )Jranco; 515
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Mucuná, 662
Mucura, Mucura-Chicbica, 360
Mucura-Poácare, 337
M uirapiranga, 507
Muiretepé, 13 J
Murici ou Muruci, 154
Mutá, 639
Mutuca-1, 512
Mutum, 178
N

•

Nari, 508
Nharama, 515
Niimá, 418
Niuambe, 659
No, 740
No~oquém, 743

o
On~as

Turutu ou Ururutu. 172

p

\

Paca, 655
Pacalamoca, 146
Pacaraima, 137
Pacova, 341
Pacu, 405
Paiauaru ou Pajauaru, 128
Paiauera, 114
Paitunare, 305
Paiuá ou Payuá, 127
Pama, 654
Panacus, 108
Pancada, 433
Panema, 145
. PRraná, 311
Parauinis, 172
Pari, 424
PDiixara-, 129
Patauá, 654
Pan, 345
.Pnu-d'Arco, 123 ·
Pau-Torto, 514
Paxiúba, 425
Pe~á, 404
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Peconha, 663
Pedras, 421
Peixe-Agulha, 401
Peixe-Cachorro, 636
Pera, 398
Peréqueté, 154
Pia~ava, 404
Pia~oca, 175
Pica-Pau, 660
Pindá-Yua, 384
Pinó-Pin6, 395
Piraíba, 406
Pirá-Mirim, 369
Piranbas, 354
Pirapitinga, 143
Pirauara, 417
Piripirioca · ou Priprioca, 170
Piüí, 659
Piuns, 160
Poácare, 3 3 6
Ponta, 412
Popana, 515
Popoeque, 412
Poqueca ou Moqueca, 503
Porantim ou Remo Mágico, 7 50
Poraque, 647
Poromina Minare ou
Por.onominare, 356
Pu~á, 370
Pu~anga, 316

Q
Quatipuru, 343
Quatis, 341
Quidaru, 170
Quiinhapira, 346

R
Raia, 346
Rangaua, 401
Rato-Coró, 135
Rato-Curi, 167
Revuguivugui, 662
Roroima, 13 7

s
Sacaibóia , 346
Sapó, 747
Sapo-ó-óc, 746
Sarabatana ou Carauatana, 309
Saracura, 638
Sarapó, 407
Saúvas, 325
Senso Moral, v. Intercurso
Seringueira, 423
Serra-do-Outro-Mundo, 175
Socó, 341
Sorva Grande, 376
Sucuriju, 378
Sucuri-Te non e Sucuri-Pacu, 7 41
Sumaumeira ou Sumaúma, 125
Surubim, 321
Surucuá-U, 653
Surucucu, 377
' ..
Surumu, 101

T
Taá, 512
Taboca, 659
Tajás, 146
Tamacuera, 654
Tamanduá, 368
Tamorida, 161
Tamuatá ou Tambuatá, 657
Tandav-U, 662
Tangará-U, 653
Tangari-Pará, 650
Tante, 515
Taoca, 503
Tapecuá, 399
Tapera, 387
Taperebá, 507
Tapuru, 395
Tartaruga, 312
Tarubá, 742
Tarubai, 170
Tauarizeiro, 652
Tauená, 135
Tembetá, 431
Terras Pretas, 748
Téu-Téu, 176
Tibira, 339

Timbó, 741
Tin.guijada, 317
Tipiti, 101
Tipóia, 170
Tiririca, 331
Tocandira, 315
Tucano, 384
Tucuí, 131
Tucum ou Tucu, 430
Tucumá, 108
Tucuma-U, 637
Tucunaré, 116
Tucupipixuna, · 171
Túri, 402
Tururi, 369
Turutu, 185

u
Uacari, 345
Uanana, 339
Uanari, 361
Uanhá, 738
Uaquemuni, 419
Uati ou Uacti, 419
Uauá, 324
Uchi ou Uxi. 659
Uipane, 503
Umari, 512
Um Brinquedo Indígena, 102
Unha-de-Gato, 146
Uru, 637
Urubu-Branco, 415
Urubu-Rei, 414
Urucu, 151
Urupés, 373

V
Varejeira, 413
X
Xerimbabo, 120

y
Yaperikúli v. Inapirico
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Índice Remissivo
•

do meio geográfico, fauna, flora, tribos, personagens (heróis e
monstros), habitafiiO, ceramioa, tr<N'lfados, UtensíliOS de USO
doméstico - em mJadeiras, pedras, e.ascas de frutas e ourifos armci1s de guerra e de cafa, apetrechos de pesca, adorn'Os, traijos,
máscaras, alimentas, bebM'aS e estupefacientes, instrU1.rnentos
musicl(]¡is, brinquedos, dia1n,fas e cetimonias típicas do ciclo de
vida (intercurso, naucimento, couvade ou choco, imposifiío do
nome, marte'), artes mági'cas, totemismo, fetichismo etc., etc.,
que aparecem n:a nritologia e narrativas dos índios da Amazonia Brasileira, de conformldade com suc.is áreas culturais, e na
de outros índios do Brasil.
SERR.AS, MONTES etc., cte.

\

Anaí (monte) 137
Anuro ou Anuroduquena 81, 84
Arinadjidi (cerro) 437
Apapóris, 388, 437
Bariá 188
Caaboris 188
Caparro 183, 185
Caranguejo 185
Cubati 197
Cucuí 183, 184, 185, 187
Cuiari 189
Cujubim (cerro) 185
Cumaipim 63, 64, 65
Curicuriari 185
Iho 261. 264
lpanoré 193, 256

Iauarete 257, 264
lquiari 189
Lua 70
Macucaua 82, 84, 90
Maiari 46, 62, 91
Mambainpuim ou do Mel 60
Marari 59. ti,), 114
Mauiti Cun 31 "'!
Miá ou M1 "" ·'.í 89
Mo~a 46
Muirete9e ou do Banco 63, 64,
131
Mutum 011 Mitt: Iritera 247
Outro Mundo {<;e1-ra mítica) 89,
90, 175
Pacaraima ou Paracaima 21, 65,
101
Parima 21, 25, 181
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Parintins 684, 685, 686
Roroim~ 21, 25, 38, 65, 76, 129,
137
Serra Grande 52
Tabaco 63
Tabaio 46
Tarame 62
Truaru 46
Tunuí (cerro) 185
ueitepei 129, 138
Xuraduquena 82
TERRENOS E SÍTIOS DIVERSOS

Acará 248
Acre 447
Airao 203
Aparecida 46
Aracari 203
Arapiuns 692, 693
Bamburral 545
Barcelos 197
Barra 202, 219
Barreirinha 698
Belém 209 (Ver Mairi 394)
Benjamim Constant 442
Boa Vista 24
Boiu!ru (baía) 187, 447
Boqueirao 50, 95, 329
Caatinga 198
Camanaus 203, 284
Campinarana 198
Campo intercalado 198, 205
Campos do rio Branco 27, 532
Campos de Humaitá 530
Campos de óbidos 174
Canta ou Cantao 48
Caranguejo 89
Carvoeiro ou Cravoeiro 203
Cauirá (Vista Geral) 76
Coari 442
Codajás 442
Cuiabá 693
Enseada 67
Esperan~a
\

437

Porte de Belém 305
Jgapó 193
llha das Flores 254, 356
Ilha de Maracá 68, 114, 144
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llha de Marajó 34, 159
Ilha do Arapei 285
Ilha Marapatá 185
Ilha Tupinambaranas 114, 684,
691
Iutica 283
Lado Ingles 72, 74, 153
Lavrado do Aruana 159
Livramento 14
Mairi 299, 394
Maloca Bonita 70
Baloca do Barro 48, 101
Maloca do Barroso 50
Maloca do Boqueirao 46, 50
Maloca do Cruzeiro (mítica) 241
Maloca do Diabo 48
Maloca dos Mortos (mítica) 297,
299
Maloca do Pium 46
Manacapuru 442
Manaus 440, 445, 446
Marabitanas 197
Marau 704
Mariuá 203
Maués 194
Mimoso 28
Moroape ou Miritizal Grande 478
Moura 184
No~oquém 729, 730, 731
Normandia 50
Nova Hamburgo 88, 175
óbidos 24
Pádua 14
Pantanais 28, 332
Pedra Pintada 60
Poiares 203
Porto Velho 535
.
Santa Elena• do Eurén (VenezueJa) 95
Santa Rita do Weil 447
Sao Felipe ou I~ana 181
Sao Gabriel 183
Sao José das Pedras (río Urubu)
328
Tabatinga 437, 440, 447
Tapira Jirau 283
Temeduaí 211, 233
Terra do Sem Fim (mítica) 690

Tres Casas 13, 530, 545
Vau das Pedras ou Sítio da Felicidade (mítica) 282, 285
Vila Bittencourt 440
Vila Pereira 50, 101
Vista Geral 46, 76
RIOS, PARANÁS, LAGOS, IGARAPÉs, CACHOEIRAS etc.

Ríos:

Abacaxis 54, 683, 691
Acre 28
Aiari 181
Amajari ou Majari 76
Anama 691
Anari 537
Andirá 374, 692
Apapóris 437
Arari 690
.~
Araguaia 28
Arapiuns 692, 693
Araticum 134, 693
Aripuana 542, 691
Auati 437
Beni 525
Branco 17, 21, 24, 26, 27, 38, 40,
45
Caiari 339, 388
Canumá 537
Cassiquiari 188
Catrimani 47, 48
Cotingo 64, 68, 74, 138, 390
Cuari ou Coari 189
Cuabti 248
Cuiabá 28
Demeni 99, 187, 199
Essequibo 71
Guania 692
Guaporé 447
Guiania ou rio Negro 185
I~á ou Putumaio 329, 437
I!ranai 183, 189, 329
lpixuna 14, 545
lquiari 189
Japurá 437
Javari 437, 447
Juruá 28. 43

Jurubaxi 17, 211
Madeira 17, 27, 525, 526, 528,
529, 530
Madre de Dios 525
Maici 39, 537, 545
Maici mirim 14, 397
Mamoré 526, 527
Marau 699
Mariacauá 691
Marmelos 691
Mataurá 692
Mau ou Ireng 41, 42, 65
Maués-A~u 699
Míriti 38
Miuá 88
Mucajaí
Negro 17, 26, 27, 181, 185. 187,
197, 198, 200
Nhamundá 684, 686, 687, 688
Padauari 691
Papori 133, 198, 199, 301
Parima 40
Parimé 81
Purus 28, 199, 363
Putumaio 17, 43, 450 (Ver I~á)
Querari 387
. Quino 390
Río de La Paz ou Choqueyapu
526
Scobi ou Ireng-Scobi 42
Solim0es 17, 192, 443, 447
Sucunduri 691
Surumu 21, 59, 61, 63, 67
Tacutu 21, 27, 41, 65, 70, 71
Tapajós 17, 201, 363, 374~ 442,
684, 687
Tiquié 189, 199, 377
Trombetas 537
Uapadi 683
Uatumá ou Atuma ou Jatapu-Atuma 68
.
Uaupés ou Caiari 17, 103, 104,
134, 188, 203, 387
Uraricaá 40, 54
Uraricuéra 21, 27, 38, 40, 41, 54
Urubu 117, 323, 684
Urupadi 699
Xingu 537
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Paranás:
Auati 438
Etom ou P araná Mirim 261
Pixuna ou Uruna 197
Ramos 374, 684

lgarapés:
Arabite 247
Caldeiráo 444
Cauará 285
J andiatuba 447
Macacos 66
Mel 285
Rita1 443, 444, 448
Tacana 445
Timao 41, 42

Lagos:
Aninga 180
Antonio 14, 54
Aiuapuá 541
Arari 341, 355, 690
Caiari 444
lapu 265
Lago do Mar ou Palauá (mítico)
54, 70
Livramento 14
Maiuoroca 218
Pirauara 365
Pombo ou Uacucanana 83
Tres Casas 14, 54
Uruapiara 14, 545
Yací Uaruá (Lago da Lua ) 687,
688

Cachoeiras:
Arapanaim 287
Cachoeira Grande 284
Camanaus 203, 284
Canoin-sararu 62
Caruma-sararu 62
Coá-coá-sararu 62
Coimá-sararu 62
Emere-mere-Tupá-i 61
lpanoré 194, 256, 261
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Iuarete 258, 261, 265, 270, 377
Iuaicaira-paim 61
Miriti 38
Mo-sararu 62
Mombi-sararu 61
Ocará-paim 61
Peleu-sararu 61
Parauerá-sararu 61
Rará-omutá 62
Taramin-Cai 61
Tei-cai-sararu 61
Uaradze-sararu 61
Uirin-sararu 61
Urubuquara 2·61
FAUNA :

Mamíferos
Aí 399
Anta 23, 65, 92, 245, 246, 382,
383
Ariranha 23
Caiarara 746
Caititu 22. 135
Capivara 22, 140
Coatá 22, 480
Cuandu ou Quandu 247, 386
Cutia 22. 23 7
Cutiuaia 512
Cuxiú 22
Guariba 22, 163
Iurupixuna 38...
J aguar 22
J aguatirica 22
Jupará ou Iupará 242, 243, 245,
357
Lontra 23, 466, 508
Macaco-barrigudo 473
Macaco-leáo 517
Maracajá 367
Ouri~o-cacheiro (Ver C uandu)
Morcego branco 3.15
Morcegos grandes 324, 363
Mucura-chichica 360
~Iucura .g rande 360
P aca 22, 106, 586, 655
Peixe-boi 22, 197, 467, 534
Pregui~a (Ver Aí)

J

Quatis 22
Quatipuru 561
Queixada 22, 561
Rato-coró 65, 135
Rato-curi 167
Sagüi 22
Su~uarana 22
Tamanduá 22
T atu 22
U acari 22, 229
Veado 22

Pirarucu 23, 199
Pirauara 417
Poraque 199, 647, 648, 649, 650
Raia 199, 346
Sarapó 199, 407
Sardinha 23, 199, 439, 534
Tubaráo 633
Tucunaré 23, 116, 355, 439
Traíra 408

Peixes

Camirráo 54, 238, 239, 242, 250,
·251, 562, 629
Caranguejo 562, 629

Acará-a~u 23, 439
Acará-branco 199
Acará-bandeira (Pteroph illum sea/are) 516
Acarapixuna 143
Acari 23, 439
Aracu (pintado, branco, préto)
199, 288, 355, 553
Aruana 534
Baiacu ou Mamaiacu 288
Branquinha 534, 645
Candiru 199, 244, 363
Cascudo 199
Cubiú 199
Curimá ou Curimatá 440
Jacundá 199, 519, 553
Jandiá 23, 141, 142, 553
Jaraqui 531, 634
J atuarana 23, 538
Jaú 23, 534
Jeju 199, 609, 658
Ma.f urá 534
Mandi 177
.
Matrinxa ou Matrinxao 23, 408
Pacu 405, 534, 553
Pescada 23, 355
Peixe-agulha 401
Peixe-cachorro 199, 534, 636
Pintado 199
Piraíba 23, 439
Pirá-mirim 199, 236, 369
Piranha (caribes) 106, 199, 244,
354, 363
Pirapitinga 23, 143, 439, 534
Pirara 417

Crustáceos :

Répteis:
Aperema 23, 341
Cabe~udo 23, 534
Calango 322
Camaleao 534
Cobra jararaca 248, 589, 712
Cobra sacaibóia 230, 231, 346
Cobra sucuriju 241
Cobra surucucu 240, 377, 711
Cobra~surradeira ( cutimbóia)
562, 712
Jabuti 23, 313, 314, 393, 440
Jacaré 225, 331, 466
Jacaretinga 534
Jacruaru 340, 534
Lagarto Taá 512
Matámatá 23, 341 , 534
Mu~uá 341
Tartaruga verdadeira 23, 312, 440
Teucima ou Calango liso 147

Batráquios:
Campu 376
Conopichi 375
Cumbá 132
Cunauaru 517
Cururu 562
Jia 131
Juí ou Cuí 131
Perereca 131
Ra 131, 132
'
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Quirópteros:

Morcegos 324, 363
Morcego branco 515
lnsetos:

Abelhas 23
Abelha Jandaíra 77, 78
Aranha-tapir 345
Aranha 244
Besouro serrador ou Serra-Pau
327, 328, 567
Borboleta Azul 54
Bicho-de-pé ou tung 383
Caba 321
Carapana 24, 74
Carrapato 24, 244
Centopeia 244, 248
Cupim 23, 258, 329
Escorpiao 248
• Formiga saúva (i~á) 24, 325, 326,
327, 392. 403
Formiga saúva (maniuara) 94,
260, 299, 325, 403
Formiga merepetec 657
Formi.ga taoca 503
Mosca (Be-u dos Pa.rintintim)
659
Mosquito 24
Mutuca 512, 513, 514
Pium 24, 75, 160
Varejeira 561
Vaga-Jume 572, 573.
Pássaros, A ves:

\

Acaua 534, 613
Acurau ou Bacura.u, 429
Andorinha-Tesoura 270, 442
Arapapá 274
Arapa~o ou Arapassu 416
Araponga 23
Araras 23, 65
Arara-cariri ou quereri 652
Arara-Obe (mítica) 654
Ariramba 570, 642
Bacaco ou uacacu (anambé?)
337, 338
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Bacurau ou Acurau 429, 592
Beija-flor 485, 486, 491
Canea 171
Curuíra 23
Cauré 323
Chiera 392
Corcovado 647
Coruja 593
Coruja coroticó (mítica?) 179
Cuiui ou Bacaco 338
Curica 679
Fodori (mítica?) 232
Ga.ivota 534
Galo-da-Ser'ra 197
Gar~a 23, 534
Gaviáo-caripirá 534
Gaviao-da-Serra 284
Gaviao-Real 534
Gaviao-Tauató 322
Inhambu 89, 339
Inhambu-Juruti 248, 391
Jaburu 23, 243, 244, 380, 534
Jacamim 534, 646
Ja~ana ou Pia9oca 68, 175
Jacu 124
J acutinga 644
Japu ou Japó 460, 502
Juruti 563, 641
Maguari 23
Marreca 23, 68, 506 .
Maracaná 23
Mergulháo 23
Mutum 23, 17&. 471
Papagaio· 534
Pato 23, 68
Periquito 23, 65, 534
Pica-Pau 660, 661
Sabiá 23
Saracuá-u (grande) 653
Soc6 341
Suindara (ver coruja coroticó)
179, 180
Tangari-pará 650, 651, 652
Tangará-u (grande) 653
Tante 515
Téu-téu 68, 176
Tibira 339
Tucano 384, 385, 386

Urubu 561
Urubu-branco 415
Urubu-Rei 271, 272, 401
Urubutinga 477, 478
FLORA:

Árvores e Plantas

Abacaxi 366
Abieiro 355
A9aÍ 108
Ananás 515
Ananarana-grande 415, 475
Anani 559, 637
Andiroba 107
Apuizeiro 643
Ara9azeiro (Ver Ara9ás) 110
Ara~á-peua 465, 466, 508
Arapari 388
Aruma-membeca 76, 85, 86, 164.
384
Ayuasca 194, 408
Bacaba 362
Baca.binha 309
Bananeira 479
Bananeira-sororoca 67, 145
Baobá 125
Bepeá-Ponim 260
Caapi 194
Cacau (Ver Ajuri) 511
Canarana 509
Caju-A9u 193
Carás ·110
Caraiuru 152
Caruru 122 ·
Castanheira 147, 195, 730
Cipós 510
Cipó-ambé 468
Copaíba 107
Curura 380, 381
Curura yua 22; 381
Cuieira 107
Cunambi 236, 371
Cunuri 275, 417
Darura 121
Embaubeira ou Imbaubeira 102,
402

Envira 148
Espera-aí 145
Go9á 464, 508
Guaraná 194, 314, 776
Hoquet 260
Jnajazeira 113, 222, 324, 325,
569, 570, 641
lngarana 401
Ipadu, patu ou coca 194, 398
Jamaru 167
Japurá 194, 426
Jauari 195
Macaxera 506
Macucu 281
Mandioca 373, 374, 375
Mapati 381, 514
Milho-preto 659
Miriti 656
Molongó 399
Mucuná 662
Muiratinga 180
Muirapiranga 465, 507
Mulungu 225, 399
Munguba 153
Murici .154, 616
Pacova 341, 590
Pama 654
Paricá 396, 697
Patauá 654
Pa.u-d'arco 123
Pau-d'arco roxo 435
Pau-rosa 700
Pau-Torto 474
Pe9á 259. 404
Piripirioca 170
Pia9ava 404
Pindá-yua 246, 384
Popoeque 290, 412
Preciosa 693
Pupunha 193
Sapucaia 108
Seringueira 191
Sorva grande 242, 243, 376, 473
Sumaumeira 79, 125
Tajás 69, 146
Tambatajá 70
Tamacoaré 389
TaperebazeirQ 507
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Taperebá-cedro 383
Tebebuia ou Ipé 121
Timbó 223, 318, 319, 320, 321,
. 466, 741
T mumboca 488
Tiririca 331
Tucuma 108
Tucuma grande 391 , 559, 560 637
Turi 402
'
Tururi 236, 369

-:-----_

HÁ V~

Uaquemuni 419
Urucu 151. 463
Urupés 373
Uxi ou uchi 659
Yag~ 308• 4 8

g
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Kuyalakog 116
.. Macu 22, 34, 35, 38, 39, 181
Macuxi 22, 34, 35, 37, 40, 41 ,
42, 44' 46, 68, 394
,l
Maiongong 22, 34, 38, 44
Manan 206
Maquiritare 40, 44, 105, 18
361
J,
Maracana 35, 40, .585
Matanawi 536
Miriti 206
Maué 392, 683, 689, 692 698
Moiana 41
'
Mucura ou Micura 206
Mundurucu 688, 689, 693

~
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Mura 115, 537, 693, 696

Mura-Piraa 396
Nhambiquara 679

Apairandé 396, 397
~~~~~ ! ~ , 421
Apapokuva-guarani 350
· Arapa~o ou Arapassu 206
Pauera ou Paravilhana 34, 114,
Arara 540
115
Arecuná 22, 34, 35, 37, 40, 41,
Parauini 88, 172
44, 46. 68
Pauichana ou Pauixana 40, 44
Atrorai 34
Pianocotó 41
Aruaqué 35, 44
Piaroá 35, 44
~rá 206
__ -..
Pirá-Tapuia 206
_ Baré 17, 206, 336 1
Purucot6 34, 35, 41, 44, 68
Baniva 206
Sacaca (Ver verbéte CAURÉ) 322
Bororo 352
Sapará 35, 44
Caliana 35. 44
Sapupé 691
Cambéua ou Cambeba 115, 437
Tapajó 691, 703
Carapaná 301
j'Tariano 301 /
~ CoDéua ou Cubeba 206, 299, 300 , 1Taulipangue 34, 35, 37, 44, 46,
J)- Cauaiua-Parintintim 633, 694,· L 394
Tiri6 314
_ 695, 696
Crau ou Caraó 313
Torá 537
Crichaná 191
llucuna 17, 440, 442, 446, 447,
Dessana 206
' 448, 157
Deuk~ahuana 105
Tupinambá 114, 689
Guaanbos ou Guaharibos 39,
Uaicá 22, 34, 35, 40, 44
148, 149, 150
Uai-Uai 34 41
Guaicuru ou Guaiacuru 205
Uanadi 697
Iacun~ 35
Uanana 339
Ingan_;6 34, 35,, 37, 41, 46
' Uapixana ou Vapidiana 17. 22
Jandu1 ou Iandu1 116
34 35 41 44 46 68 103 '
J ~11!. 540 .
lJitoto
442, 480 ' ,... '
\.!•bo1a-Tapma ~06, 299, 300
~rubu ou Kaá-Por 673
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Bichos do Fundo 128
Bocarév-u 615, 663
~I
Bola 485
Borboleta Azul 476, 521
PERSONAGENS:
Boré 469
Boreá 626
(H er6is e Mo11!.tros )
Boto 249, 393, 621
Abelha J andaíra 77, 78
Buaá 265, 405
Acari ou Corutc 285, 286
Caápora 313
Acaua 613
Cabanos 693
Acoátiá-i 614, 615
Cabero 287, 288, 289
_4.cutipuru 227, 344, 470
Cainharné 67, 68, 69, 144
Agaraiocomuíde 480
Carrapato 244
__...,,Aiaiaé 713, 740
c a·stanheira 59, 717
Aí ou Pregui9a 255, 399
Cauará ou J acurutu 357
Amazonas ou Icamiabas 686, 689
Cauré 221, 323
Cegos 462
Ameoana 496
Centopéia 712
Andiraí 619
Andorinha 412, 716
Chiera 392
Anhanga 620
Choau 96, 292
Anhanga-Pia 342, 602, 603, 604,
Chuva 84
. 605, 606, 607, 608
Cobra da Festa 273, 275, 276,
Anhanga-Piravévodiú-u 600
277' 306, 308
Cobra-Grande 305, 306, 465, 610
Anhanga-Porantim 599, 600
Anhang-Vocu 595
Corute 285, 286
Anóes 258, 461, 462
Cuamatá 231, 348
Anta 245, 246, 288, 382, 459, 497 . Cuandu 247
Anzikilan 157
C uarunaí 81
Apaiaaguá·u 614, 615
Cue 289, 290, 291
Apeuató ou Mae da Doen~a 692
Cunafare 221, 314
Canaure-u 583, 585
Aracu 288
Aranha-T a.pir 229
Curaim 515
Arapanei 285, 286, 288
C urica 627, 629
Curiosos 616, 617, 618
Arara 288
Curumi, 220, 248, 317
Arara Azul 590
Curupira
146
Arara-cariri ou quiriri 585
Cururu 288, 476
Arara-Obe 654
Cutias 80, 97, 299
Arara Vermelha 590
Cutia A~u 66, 67
Ariana 477, 478, 479
C utia de Ouro 67
Arraia ou Raia Grande 465, 466,
Cutiuaia 471
467
Deus dos Cubéua 268
Aucana 457, 467, 468
Dia 280, 282
Auiató-Pót ou Rei das On~as 718
Bacaco 225
D iabo 482
Bacurau ou Acurau 298, 429
Diaí 577
Direbo-u 618
.
Baiá 297, 431
Diroá 256, 257, 258, 262, 263, 264
Baíra 553, 554, 555, 556, 557, 574
Diud-iuet 608, 609, 61O, 611 ,
Bepó 265, 405
612, 613
Beija-Flor 485, 486, 491
'
Urupá ou Urupazes 537
\ Xiriana 22, 34, 35, 39, 40, 44,
54, 181, 363
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Djae 473, 474, 477
Djoí 457, 467, 468, 471, 478
Doé-Pinó 283
Dono do Fogo 224
Dono do Raio 493
Dono do Sono 493
Dono da Sumaumeira 79, 81
Dono do Vento 494
Encantados 118
Etom 256
Ficido Hicema 488, 489, 490, 491,
493, 494
Filho Pregui9oso 578, 579, 580,
581
Gafanhoto 480
Gaimo 483, 484, 488, 489
Gaviao-Real 469, 470, 471, 583,
610, 613
Gaviao-Tauató 211, 322
Gaviao-da-Serra 284
Gaviáo Uauá ou Gaviao Branco
269
Guaí 608
Guariba 78
Hereuat 612
Heririama Nocaído 482, 490
Hicebéne Alfuéde 482, 484, 486,
490
Hiterogue~á 481, 482
Homaniko 678
Homens sem anus 462
Huenique Haripona 294, 296
Iaguáporoguáb 626
Icuama 714
Inapirico 219, 220, 221, 222, 314,
315
lauacana 302
Inhambu 475
Inhambu 225, 250, 336, 339
Inhambu-Juruti 248
Ipanitegue 583, 584, 585
Iperobe-agá 599
lpi 45~ 467, 468, 469
Irupe-aim-eriri 662, 663
Itiavae 613
Iuaca Kiiua 237
Jurará 288
1urupixuna 382
Iveroí 718
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Izi 330, 348
Jaburus 243
Jabuti (grande) 473, 474
Jabuti 92, 93, 313, 314, 458, 459,
581, 582, 585
Jacamim 534, 646
Jacruaru 230, 250, 340
Jacundá 199, 519, 553
Jandaíra (abelha) 77, 78
Jataí 625, 626, 637
Jeju 714
Jibóia-Tapuia 299, 300
Jupará ou !upará 243, 245 357
Jurupari 314, 315, 330, 336, 349
514
,
Juruti 492
Kari 315
Kawaishaua 106
Kowai ou Quoaí 343
Lacrau 712
Lagartixa 79, 166
Lagarto Taá 471
Lua 564
Macaco 225
Macaco Branco 106
Macaco-Leao 481, 517
Macunaíma 53, 68, 73, 74, 155
Macuritox 96
Mae-do-Mato 68, 146
Máe da Seringueira 191
Maiari Péua 81, 82, 83, 84
Mamaiacus 288
Maanape 147
1\ttanare 196
Mandioca 3 73
Mani 373
Maracajá 367
Maracaná 587
Marajá 485
Maruizinho 474, 515
Marupaí 575, 576
Maruraíma (Tatu-Canastra) 94
Matche 468, 469
Matrinxá 714
Mbói-A~u 305
Metare 460, 461
Minhoca ( grahde) 481, 516
Mo~a-Nova 463, 4()4, 477, 508
Moe 472

Mogore Hitoma 482
Monadjururama 481
Monamén 472
Monaro Hitoma 488, 490, 491,
492, 493
Morcego 716
Morcego Branco 480, 515
Movaca 457, 467
Mucura Grande (Poáca!fe) 225,
232, 336, 360
Mu'Cura-Chichica 360, 361
Muricariua 722
Mutum 249
Nhárácana (Jararaca) 597
Nharamá 475
Noitchica 460
Noite (a Primeira) 713
Nüna 106
Nutapá 457
Ocumaató 714
6-óc 718, 719, 720, 721, 722 ' '
On9a Grande 225
On~a Turutu 8~, 114, 120
On9a Uairirima 114
Onhiámua~abe 717
Onim 475
Paca 586
Pacalamoca 68, 69, 146
Paitunare ou Pahi-Tunare 217,
305, 306
Pajé Sacaca 322
Pau 345
Pau-Torto 474, 514
Pelenosamó 68
Perété 624, 625, 628, 629
Pescador de Po~o 567
Pescadores de Piraíba 623
Pica-Pau (grande) 487, 488
Pirarara 277
Piripiri 170
Poácare 225, 231, 232, 240, 241,
242, 336
Poe 477, 478
Poerare 219
Popoca 90
Popona 476
Porco-espinho (Cuandu ou Quandu) 476
Poromina 232, 240, 241

Poromina Minare (Poronominare) 232, 240, 241, 242, 356
Pregui9a-Real (AI) 470
Pregui~oso 85
Qoái ou Koái 315
Quatis 227
Raia ou Arraia 229, 239, 251,
465

Raio 83, 495, 496
Ratos 80
Raoo-Coró 135
Rato-Curi 80, 167
Rato-pelado 106
Rató 334
Rei dos Mutuns 246
Revuguivugui 54, 602
Sacaibóia 230, 231, 346
Saci Perere 146
Sapo Odaque 492
Sapo 6-óc 722
Sapo Tarobeque 277
Saracaca 673
Saracura 638
Sarapó 407
Seringueira 286, 287, 288
Sete Estrelo 285
.Seuci 514
Socó 227
Sol 463, 564
Sucuri-Pacu 714, 741
Sucuri-Tenon 714, 741
Surucuá 585, 653
Surucucu 277, 278, 279, 711, 712
Tabaé 591
Taboca Grande 479
Tamaquaré 389, 488
Tandav-u 342, 569, 596, 696
Tangará-u 585
Tante 475, 515
Taracute 594
Tariano 301
Tarubai (capangas) 83, 170
Tauená 65, 66, 67
Tautchité 465
Tebuí 604, 605
Tejuco 719
Temporal 83
Teucima 247
Tibira 225
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Traíra 489, 714
Trovao 83, 265, 495
Tucano 483
Tucunaré 263
Tuxaua 462
Uacari 229, 253, 254, 345
Uati ou Uakti 281
Ualipera 282, 284
Uanadi ou Guanari 106, 361
Uanari 106, 268, 269, 270, 273,
274, 276, 361
.
Uanha 711
..
Uauá 221, 269
Uéno 289, 290, 291, 292, 293,
294
Uanskén 339
Uanstenen 339
Urubu-Branco 269, 271
Urubutinga 477, 478
Urubu-Rei 271, 272, 461
Uruturu ou Turutu 114
Varejeira 561
Veado 478
Vento 83, 395, 422, 423
Xiguí 92, 93
Wakalarnbe 147
Yaperikúli (Ver Inapirico)
HABITAc;ÁO:

Casa da Festa 59, 276, 301
Casa-Pintada 387
Casa-Redonda 112
Jirau 290
Maloca 637
Mutá 191, 639
Tapera 46, 387
Tapiri 206, 477
CERAMICA:

Alguidar 24
Camoti 430
Cumatá 277
lga~ba 511
Panela 41
Forno 140
Tripé 140
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TRANc;AI>OS:
(De palha, fibras, cipós)

Abano (tapecuá) 261 , 393, 399
Adabi 333
Ainhém 82, 168
Aturá 56, 250, 275, 284, 336,
356, 372
Balaio 261, 336
Caapara 75, 245, 269, 273
Cestos 261 (Pág. 2 Figs. 4 e 5 1)
Daruana 82, 167
Esteira 76, 336
Jamaxi 86, 138, 372
Macuru 344
Matapi 257, 258
Panacu 108, 265
Parí de luxo ( mortuário) 28U
282
Peconha 663
Peneira 261, 336
Pera 233
Peréqueté 154
Pu9á 236, 370
Rede (de couro) tipitiana 501
Rede (de fibra) maquira 458,
475, 501, 502
Tamacuera 589, 590, 654
Tipiti 85, 86, 101, 104, 105, 336
Tipóia 170
Turi (facho) 258
Uru 637
Uru-i 558
VASILHAS:

(Para água, vinhos)

Cochos 36
Cumbuca 74, 106
Cuia 277
Cuiapitinga 128
Jamaru 80, 83, 565
lJTENSÍLIOS:
(De madeira)

Bancos 131
Cambitos 379

Canoas 130, 578
Moquém 139, 322
Remo Mágico ou Porantim 752
ARMAS DE CA<;A
GUERRA:

E DE

Arcos 66, 603
Boaháp 565 695
Cacetes 262
Curabis 2 t 8, 272, 311
Flechas ~5, 66, 67
Machado mágico ( dt! pedra) 565
Porantim 69 5
Quidaru 83, 170
Sarabatana 236, 23 7, 250, 280,
309, 310
Venenos (para flechas e curabis)
280, 303
APETRECHOS DE PESCA:

Arcos 66, 554, 603
Euás ou caiá 273, 370
Flechas 65, 66, 67, 553
Gaponga 635
Matapis 257, 258, 371
Pirá ahangáb ou rangaua 254,
401, 554, 555, 556, 571
Pu9ás · 236
ADORNOS, TRAJES etc. :
Acanitara 2 72, 415
Alpercat:is 172
Brincos 72, 265, 266
Caá ( estojo peniano) 663, 670
Cueio 53
Cinto (Ver Caá)
Máscaras de dan9a 369
M~(?) 38
Mostruário (Pág. 9 Fig 1 11)
Muiraquita 687, 689
Pananpanan (colar) 72
Peréqueté 72
Rabo 38, 53
Tanga 72 (Pág. 2 Fig. 2 1)
Tembetá 297, 431
Tururi 369

ALIMENTOS:

Beijus 80, 111
Carás 110
Caribé 240, 376
Castanhas (ditas do Pará) 743
Cucura 330
Cucura-yua 222
Farinha-d'água 335
Farinha de tapioca 366
Jurupixuna 382
Japurá 426
Ma~dioca 373
Mapati 514
~lel 128, 166, 363
Milho·preto 659
Mujica 335
Pama 654
Pupunha 193
Puqueca ou muqueca 503
Quiinhapira 275, 296, 346, 347,
36.9
Saúva (i9á, maniuara) 94, 325
Sorva 376
Tamorida 86, 161
Tapuru moqueado 395
Tartaruga (e bichos-de-casco) 312
Tucuma 108
Tucupi 86
Tucupixuna 86, 171
Uacu 330, 331
Uchi ou Uxi 659
Umari 512
BEBIDAS E

ESTUPEFACIENTES:

Ayuasca ou Caapi 408
459, . 468, 504, 505
Cauim 590
Caxiri 80, 83, 127
Coca ou ipadu ou patu 293, 398
Paiuá 127
Paiauaru ou panamajaru 128
Paracali 129
Paricá 539, 697
Sapó 704
Tarubá 81, 82
Tiquira 375
Yagé 408
Cai~uma
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INSTRUMENTOS MUSICAIS:
Carri~o 302, 434
Flauta (de canela de veado) 313
Jauacana 302
Iapurutu 385 (Pág. 12 Fig. 2 1)
Instrumenoos (ditos de JURUPARI)
229, 236
Imbaúba ou embaúba 335
Maracás 350
Mauaco 335
Ocarina ( cranio de veado) 313
Instrumento rítmico (da carapa~ª de um jabuti) 313
Ta.rnborim 88
Taboca Grande (Uaricana?) 479
DAN~AS:

Caribanari 335
Guariba 81
Lagartixa 79
Mauari 741
Marua ou Murua 130
Parixara ou Parixera 129
Sairé 333
Saracura 638
Tucui 131
CERIMÓNIAS, ETIQUETAS,
FESTAS, Rrros etc. :
Ajuri ou putiru'll. 511
Alegria· dos Mortos 182

Dabacuri 225, 333
Dan~a da Vitória 671, 694
Festa da Tocandira (VEAPERIÁ)
694
Festa da Mo~a-Nova (VOREKI)
467, 477
Jmposi~ao do nome (MUCERA)
336, 348
Intercurso, Senso Moral, San~óes
etc. 669
ARTES E FORCAS MÁGICAS,
FEITICEIROS, EXPERIENTES:
Bater folhas 72
Defuma~ao 396
Experientes 396
Flagela~áo 333, 356
Flecha~ao 742
For~as mágicas 372, 672
Muricariua 722
Pajés 350, 396, 486, 690
Tabus 320, 321
BRINQUEOOS INDÍGENAS:
Amoahasó 102, 104, 105, 106
Molinilho 103
Peteca 103
Piáo 103

.

~
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A magia do livro vai por conta da ra~a.
Por conta do índio, no qual o autor, meio
índio ele também, viu sobretudo e profun·
<lamente o hornero. Nao o bugre, nao
apenas o ser primitivo, o pré-lógico. Mas
um homem, urna mulher, urna crian9a, sinto
vontade de dizer um companheiro. Porqu:
só assim é que Nunes Pereira quis e p0de
recolher o que os índios tinham de melhor
e de mais essencial e vivo: o seu pensamento, a sua imagina9ao, o poderoso sortilégio de · sua literatura oral. E aqui estáo,
reunidas ero acervo jamais antes conseguido, as suas lendas, mitos, tradi~óes, fábulas e estÓrias. O autor estuda antes, porém,
a área cultural onde as lendas floresceram:
sao cinco á"reas, compreendendo todo o Es·
tado do Amazonas e os territórios de Roraima e Rondonia. Estuda a fauna e a flora,
. Q relevo e o clima, a economia e a eco·
logia, os antecedentes da conquista, a história e a aventura, concluindo pela situa~&o atual dos indígenas: de como eles
vivem, como dan9am, como pescam, como
conversam, como moram e particularmente
como amam, porque amam muito esses
índios do Amazonas. Mas também cont.a
como padecem eles nos seus choques so·
ciais coro o chamado homem civilizado; e
como lutam - até mesmo eles, os compa··
nheiros índios, 1á nos longes centros . da
mata, para resistir, em rebeldía de altiva
dignidade humana, a grande praga da SO·
ciedade moderna que é a exp1ora9ao do
homem pelo homem.
Moronguétá, unz Decameron Indígena.
Como o do florentino Boccacio, obra-prima
do século XIV, este é um livro romantico,
heróico, fescenino, sarcástico, burlesco,
lírico e obsceno. Moronguétá: o dom da
poesía, a riqueza erótica, a for9~ da ímagina~áo, trabalhados coro ciencia e amor
por quem hoje melhor conhece os babi·
tantes animais e vegetais, aquáticos e terrestres do Amazonas, imenso e sofrido pe·
da90 verde do mundo: . Nunes Pereira,
irmáo dos índios, porque irmao do homem.
THIAGO DE MELLO

