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Terram fluentem lacte, et melle
Êxodo, 3, 15-12

Deste grande respeito, que têm aos velhos nascem o terem em grande veneração os seus contos, que vão passando por
tradição de uns aos outros, como é a notícia do dilúvio universal, e outras; Porém, nem as velhas são doutoras, nem os moços
letrados, e principalmente por não haver entre eles o uso de livros, nem a providência de ler, e escrever nada sabem de raiz,
nem se pode fazer finca-pé nos seus ditos, e evangelhos.
Padre João Daniel – Tesouro descoberto
no máximo rio Amazonas, 1:199

Não necessitam as províncias ribeirinhas do rio das Amazonas dos estranhos bens; o rio é abundante de pescado, as matas de caça, os ares de aves, as árvores de frutos, os campos de
messes, a terra de minas, como depois veremos.
Padre Cristóvão de Acuña – Novo descobrimento do
Rio Grande das Amazonas, 169.

Aos meus queridos netinhos
Mário Ypiranga Monteiro Neto, Patrícia,
Bianca, Samanta, Giuliana
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PREFÁCIO

T

entativas de valorização da cultura amazonense foram
encaminhadas por todas as obras aparecidas, sejam de aspecto material ou espiritual, em livros, brochuras, jornais,
painéis, monumentos etc., mas sempre correspondendo a um
aspecto da cultura total. Ainda não se tentara divulgar em um
todo, embora a ambição desse projeto seja encarada como uma
aventura perigosa, aquilo que ainda sobrou para ser dito, para ser
mostrado de maneira mais atualizada. Um dos itens que mais prejudicaram os quadros da história da nossa cultura foi a carência
de documentos iconográficos. É somente com os viajantes exploradores do século XIX e uns poucos dos séculos anteriores, incluindo-se, entre estes, o naturalista, doutor Alexandre Rodrigues
Ferreira, que ficamos sabendo como era isto ou aquilo e podemos
fixar uma imagem aproximada bem mais real do objeto ou do fato
cultural. Nem todos os que perlustraram a Amazônia se serviram
do desenho e, mais tarde, da fotografia para a documentação. E,
assim, ficamos na dependência da descrição e, pior ainda, do estilo dos escribas. Por mais bem intencionados que fossem e por
mais diligentes que parecessem ser ficava o lacunário aberto.
Nós tentamos preencher esse lacunário? Não. Seria impossível enfrentar a série de dificuldades que se apresenta para a reconstituição de realidades, muitas vezes, mais fantasiadas do que
fixadas em um espetáculo definitivo. Entretanto, procuramos
descobrir onde estavam os pontos menos abordados e não cremos a vê-los apontados todos, vamos satisfazendo nossa curiosidade e colocando o problema em uma situação menos embaraçada do que era, do que estava parecendo ser aos olhos de muitos,
aos olhos daqueles que sempre abarcaram a região, com os olhos
compridos da curiosidade e da desconfiança.
Este trabalho, primitivamente alojado em uma moldura menos ampla e menos cosmopolita, aparece como o resultado de vá11

rias tentativas de conceituar problemas internos parceladamente,
não em conjunto, não em uma totalidade ampla, de horizontes
mais largos. Creio que seriam necessárias várias monografias
pertinentes a assuntos essenciais, assim uma como brilhatura da
competência do doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, no estilo
das Memórias. Mas, então, os temas teriam de ser forçosamente
selecionados, escrupulosamente passados em peneira, a fim de
que se projetasse o material sem grandes ônus. Foi quando o Ministro doutor Henoch Reis, um dia, surpreendeu-me com a ideia
imensa e ambiciosa de uma História da Cultura Amazonense.
Previ que uma história iria requerer de mim uma capacidade de
trabalho acima daquela de que disponho normalmente, levandose em conta inadiáveis obrigações na Universidade, no Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, no Conselho Estadual de
Cultura, atividades que reduzem a capacidade ociosa a um mero
quadro de perplexidade, quando o usuário não dispõe de elementos para tentar subtrair-se ao enleio do dolce far niente. Com o
meu tempo disciplinado e a recusa à poluição do espírito, talvez a
prebenda lucrasse salvar a festiva ideia do meu caro amigo e velho,
velhíssimo companheiro de infância, de jornal e atual governador
do nosso Estado natal. Estimulado pela amizade que é sempre
tirânica, andei grudando uns recortes, alinhavando umas folhas
esparsas, catando aqui e ali umas receitas e consegui arrumar um
volume para esta introdução à História da Cultura Amazonense.
O terceiro está na fôrma, caminhando com aquela displicência
que alimenta o exercício dos meus pendores literários. Para escrever história, eu me perco nas suaves tentações do absurdo. Levei
vinte anos namorando a história do Teatro Amazonas e gastei dez
escrevendo o meu, volumoso, Cristóvão Colombo. A pressa é
minha inimiga. O Roteiro Histórico de Manaus anda pelos vinte e cinco anos de pesquisas, corrigendas e publicações esparsas.
Vegeto, mas gosto de dar bons frutos. Frutos que aproveitem aos
meus netos e aos netos de outros, as gerações cultas de amanhã.
É, portanto, de admirar que este volume, o primeiro de quatro, tenha sido elaborado em dois anos e meio? Realmente não é muito
12

fácil escrever-se a história de uma cultura quando a bibliografia
essencial não existe no nosso melhor repositório de livros. Não
fora o auxílio da minha biblioteca particular e umas pesquisas
que realizei no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, confesso
que teria recusado esta incumbência. Porque ela é das tantas que
exigem sacrifício justamente ali onde se pensa que as águas correm em dia santo. Fontes seguras, o jornal, o livro, a revista, o
panfleto escasseiam. Não se pode documentar fatos com apenas
uma informação vaga. Os fatos sociais estão asilados nas folhas:
são elas que registram aspectos da cultura em todos os tempos,
mas, também, estão nas obras pensadas, planejadas e escritas com
empenho. Ora, os jornais de que podemos dispor para consultas,
os velhos jornais do Amazonas, são hoje uma raridade e, quando
existem (e existem grandes coleções, posto que falhas) padecem
do sofrimento dos velhos: estão encarquilhados, rasgados, desconjuntados e, como são doações, vieram de um tratamento nem
sempre carinhoso e estão desfalcados dos retratos, de notícias importantes, cortados à tesoura.
O usuário deve aceitar o aspecto lacunário desta obra, como
resultado daquela defasagem alegada acima. A fim de evitar que
se tomem os quatro volumes desta introdução como uma totalidade definitiva dos quatro suntuosos da nossa cultura espiritual
e material, advertimos para o título que não busca acomodar-se
a um nível de imodéstia, mas resulta do receio de que os quadros
mais enfáticos dessa cultura possam ficar entanguidos, miseravelmente atrofiados por culpa exclusiva do historiador, de uma
incompleta análise social ou uma deficiência na crítica expositiva.
Estarão, portanto, sujeitos a reformulações, acréscimos, revisões
de ideias, malmente esboçadas ou carência de valores não muito
precipitados ou omitidos por natural açodamento.
O conhecimento geral do complexo civilização/cultura seria
objeto realmente de um estudo mais demorado e mais profundo1
1

Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro do Folclore Amazônico, introdução, Manaus,
1964.
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e talvez se justificasse aquela nossa anterior predileção por monografias especializadas, do tipo O regatão, ou à semelhança de
O aguadeiro como fórmula otimista de escapar às críticas fundamentalistas. Mas, protegido pela rodela assim menos vulnerável
do título, sempre será possível reconhecer-se no conteúdo dos
volumes uma boa esperança de acertar e uma tentativa a mais de
encaminhar o assunto ao nível da preocupação introdutória, portanto, sem nada a oferecer de definitivo e de compromissado, de
completo, de exaustivo, de eterno. Apenas quadros, aqueles mais
sugestivos e enfáticos.
A criminosa omissão do Estado do Amazonas em todos os
projetos de colocação de cultura nacional tornou-se um desafio
permanente para os filhos desta terra, que não compreendem, não
podem compreender, o motivo dessa recusa, o desinteresse desses precários e esfarrapados planos de divulgação. Permanecemos
do lado de fora, como meros espectadores do festal cosmopolita
promovido pelos pretensos cultivadores da inteligência nacional,
nós, que fornecemos ao mundo a maior bibliografia existente e
relacionada a todos os aspectos do conhecimento humano! A terrível omissão que ofende nossos sentimentos de brasileiros resulta de sinistra negação do contributo indígena, do complô contra
a cultura indígena, subestimada em relação à africana, de uma
lastimável ignorância do que é o Brasil e, isso, esta prova de recusa, começa nos livros didáticos, onde as disciplinas de Geografia
e História são, simplesmente, tratadas epidermicamente, quando
o são, e, não raro, lembradas em pitorescas afirmações de atraso
intelectual. Este livro é uma resposta e uma afirmação. Resposta
à omissão da incompetência palúrdia. Afirmação de que estamos
vivos e respiramos brasilidade.
Manaus, 12 de outubro de 1976.

14

História da
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P R I M E I R A PA R T E

A COLÔNIA

LIVRO PRIMEIRO

A ALDEIA E
O LUGAR

INTRODUÇÃO

1.

P re fac ia n d o a A m é ri c a

“Sabeis que os Ilamará, querido amigo,
La ruin posteridad, fiera ó cobarde?
Si la tierra no hallais, loco profundo;
Se hallais la tierra, redentor del mundo”.
			

Campoamor – COLON

23

É

possível que ainda restem amargas queixas acerca do procedimento dos conquistadores europeus em relação ao tratamento proporcionado ao homem e à terra americanos.
Parecia excessivo para nossa mentalidade esposar algum ódio
tardio contra os “brancos” que tomaram de assalto o Continente
simplesmente para convertê-lo em ucharia, tirando-lhe muito e
regalando pouco ou nada, conforme a área de exploração. Esse
ódio, contudo, permanece por mais longe que esteja à tragédia
da colonização, não, porém com aquele grau de impulsividade.
A crítica honesta olha o fato dentro de sua época, desculpa a
tragédia como produto de uma mentalidade absolutista em que
dominavam as testas coroadas e mitradas e o povo sofria as consequências da economia mal distribuída. A máquina não havia
enriquecido a humanidade. O progresso dos povos ibéricos estava, singularmente, nas artes, não muito nas ciências detidas essas
no limite do relacionamento com o sobrenatural2. Assim mesmo,
esse progresso caminhava aos saltos, privado de uma consciência humanística de sua essencialidade e extensão social. A arte
manual supria todas as deficiências. Era preciso, cada vez mais,
ouro e prata, pérolas e pedras preciosas, para sustentar o parasitismo social representado pela nobreza. Só com isto se podia arcar
com aquele luxo espaventoso, que emulava com o do Oriente3. A
América não é um por isso mesmo o produto direto de uma série
de conhecimentos científicos acumulados, onde a experiência entrasse com sua farta cópia de contribuição positiva.
2

3

Não é sem razão que Mefisto está sempre ligado ao gabinete químico ou, quando
menos, a retortas e alambiques: são as artes do diabo. O “diabo coxo” sai de dentro de
uma redoma de vidro. Todas as superstições e crenças foram trazidas pelos ibéricos e
disseminadas no Novo Mundo.
Veja-se, para exemplo, a embaixada que a Espanha mandou ao Amazonas, em 1781.
Um cortejo de mais de 300 pessoas.
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Note-se, não estamos negando que a ibéria possuísse seus
matemáticos e geógrafos, mesmo seus espíritos liberais mais o
estatuto maior era a Bíblia, por onde se regiam as mentalidades
servis e se condenavam heresias. Se a ideia de Colombo tivesse
encontrado ampla receptividade nos meios científicos de Portugal, como da Espanha, ou da França, a imagem dessa aventura
seria outra e viria revertida de singular preocupação de laboratório. Mas, contra ela havia superstição e o carolismo, a servelidade
e o desinteresse. Seria uma afirmação de progresso nas ciências
se Cristóvão Colombo houvesse partido de Palos com o apoio do
mundo pensante, com os investimentos oficiais e como resultado de um método discutido em gabinete. Entrou na sociedade a
rainha da Espanha dizem que vendendo os seus penduricalhos
(assim aprendi eu na minha infância, solução que refutei mais tarde, quando me apossei da bibliografia colombiana) lenda que os
eternos românticos associaram ao feito para enriquecer os dotes
morais da soberana dominada pela clerezia e desculpar a felonia
dos grilhões. Todavia, se saber ser falso o seu interesse naquela
pertinácia do genovês como o fora o do marido dom Fernando
príncipe incapaz e desinteressado4.
A América é, todavia, de um homem pela ideia, pela execução e pela paixão sofrida até a morte; de uma confraria de religiosos pela confiança depositada no pleito e pelos arranjos precários
vindos daqui e dali.
Enquanto o homem solitário e deambulante, pedinchão, auscultava a glória, os soberanos concebiam as montanhas de ouro
em pó canalizadas para a Espanha (Leão – Castela) e os religiosos
esperavam conquistar almas para o céu. Todavia, esses três ideais
não eram totalmente puros. Colombo aspirava status e grandezas
que incomodavam aos soberanos e mais gente palaciana; os soberanos não pensavam investir seus dobrões de ouro ou miseráveis
maravedis em empresas duvidosas; mas, desejavam, ardentemen4

Monteiro, Mário Ypiranga – Quarta orbis pars (A quarta parte do mundo), Cristóvão
Colombo, Manaus, 1951.
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te, os fabulosos tesouros com que o Almirante acenava; e os sacerdotes do mosteiro de La Rabida, como homens cultos e corajosos,
permitiam-se esposar ideias extremas, como contratar a ralé para
a equiparação e de conceder beneplácitos (perdões dos crimes cometidos ad eternum) àquela congérie de truculentos, celerados,
omissos, que, por várias vezes, puseram em perigo a reputação e
a vida do nobre Almirante e seriam os pioneiros dos latrocínios
perpetrados nesta parte do Continente.
A empresa colombiana reveste-se desses prejuízos, mas foi
científica pela certeza que o navegador (e só ele) havia de achar
um mundo diferente e pelas conclusões científicas a que chegou.
Apenas não teve bastante força moral e nem cobertura oficial para
impedir os excessos e os desmandos; pagou pelo bom caráter, pela
cordura, por uma timidez prejudicial de estrangeiro entre a vilanada. A recompensa do governo espanhol foi a do vilão que recebe um regalo de mão beijada. Certo: a justiça se fez depois e o
glorioso Almirante das Índias repousa (?) na terra que o desprezou, mas é que a mentalidade era já outra e a ciência reconheceu
naquele persistente marinheiro, qualidades elogiáveis, qualidades
quase divinatórias (a forma tetraédrica da Terra foi uma ideia obtida, não se sabe como, da mesma forma que Swift fantasiaria os
dois satélites de Marte, sem ser astrônomo e nem haver investigado o céu) que o transportaram daquele meio para a tertúlia dos
sábios5.
O seu mundo, o seu paraíso (e o seria, de fato, não fosse a
sede de riquezas que acossava os ânimos) seria idealmente entrevisto também com a mesma boa vontade por Alonso de Rojas e Cristóbal de Acuña em lances poéticos; esse ideal paraíso se
transformou em inferno dos homens pela escravização das humanidades indígenas pregada pela Igreja Católica Romana, pela
mortandade das criaturas ordenada pelos reis, pelo saque e a infâmia cometidos pelos áulicos.
5

Antes de Gagarin dizer que a terra era azul, Paul Élouard já o havia dito em um verso
esquecido.
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O passado jaz enterrado há 483 anos e uma civilização cresceu sobre aquelas ruínas. Somos os depositários de uma cultura
herdada de duas bandas étnicas e os beneficiados da civilização
injetada nos trópicos. Mas, o espírito daquela geração encontrada na madrugada de 12 de outubro de 1492, esse espírito ainda
está em nós como um avatar, transfundiu-se em nós pelo sangue,
instalou-se na nossa história, na nossa cultura. Nem os idiomas
ibéricos eliminaram vozes americanas e nem os hábitos e os costumes foram obliterados. E é esse rescaldo que não nos deixa esquecer. É desse rescaldo que se afirma a nossa participação atual
no mundo. O ódio individual se volatizou com o tempo, mas a
memória persiste. Persistirá, todavia, porque resultou em capítulo
de História. E, infelizmente, é com esse material que se escreve a
história da nossa cultura. Porque não foi com santos, nem com
anjos, que se fez a conquista, implantou-se a civilização.
Em 1667, a 5 de fevereiro, um decreto régio determinava que os criminosos que merecessem pena de
degredo fossem sentenciados para o Maranhão e o
Pará, a fim de povoarem as Capitanias e servirem de
soldados.

A escória derramada no Continente compunha-se de degradados, apedeutas, da ralé corrida das enxovias, de ambiciosos, de
vagabundos sem eira nem beira, de gente de maus bofes. Com essa
matula desavergonhada, não se ergueria um Estado democrático,
uma República platônica, uma cidade como invejaria Campanela.
É com esse material viciado, com esse barro verde, que se vai consolidar o domínio espanhol-português-holandês-inglês e francês
na América. É com esse material que se transfere, lentamente, a
cultura europeia para o Continente e não é de admirar que a mentira argamassasse os primeiros vagidos da história. A mentira e
a ignorância. Os resultados só poderiam ser negativos no início.
Estamos apenas dando curso às ideias de quantos, no passado, experimentaram o problema. Os próprios relatores portu28

gueses não omitem a desgraça, função dos descimentos, e não
escondem a injusta escravidão indígena e os métodos brutais de
se obter o braço trabalhador.
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2.

O continente fechado

“Vai, Colombo, abre e cantina
“Da minha esterna oficina...
“Tira a América de lá”.
			

Castro Alves – O LIVRO E A AMÉRICA

31

N

ão pretendemos reescrever a história do descobrimento
da América e da sua ocupação, fatos a que nos reportamos antes6. Dessa ocupação só nos interessa aqui o que
ela tem de importante, o seu conteúdo assimilável, o seu espírito
criador. Porque, a verdade, toda a miséria semeada no Continente, adubada com o sangue de mártires e de heróis, produziu frutos
opimos, resultados animadores, consequências férteis. A destruição do grande império incásico pelos rudes soldados e melífluos
sacerdotes antecipou apenas a sua fatal degradação já iniciada
antes7. Não se duraria um século a mais, e o gesto honroso do
príncipe Sayri Tupac renunciando à soberania para evitar derramamento de sangue, explica a influência perigosa da Espanha na
política e na religião locais. Política e religião que estavam tentando renascer na planície vizinha, isoladamente, à custa de projetos
ambiciosos e de sinistras tentativas de absorção do poder, que resultaram em sangue, traições e, por incrível que pareça, no descobrimento do rio das Amazonas. Essa política e essa religião envolviam nos seus ambiciosos programas ao povo esgotado pelas
guerras intestinas e de conquista. O que queremos alcançar e será
explorado adiante é que houve um derrame de cultura quíchua na
Amazônia, como consequência das guaçabaras (uaçauaras, é que
é) intestinas e, posteriormente, espanholas. A política e a religião
(principalmente esta) que sustentavam o poderoso e dilatado Império Inca, derramavam-se pela peneplanície como consequência
natural das perseguições. Os filhos do sol da peneplanície ama6
7

Cf. Monteiro, Mário Ypiranga, op. cit.
Não se veja nessa afirmação nenhum apelo ao provincialismo, pois a disputa pelo poder
entre os herdeiros do incasiarquismo já se iniciara com os bastardos lutando pela borla
vermelha, e isto era uma ameaça ao império do Pacífico. A ambição e a felônia não têm
pátria e a política espanhola apenas se aproveitaria da circunstância.
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zônica já estavam distantes em cultura e religião, dos primitivos
Tupi da costa e do sul. Mais adiantados, aliás, porque conheciam
a roupa de lã, ou de fibra de palmeira (Alex. Rod. Ferª), o quipó,
faziam fortalezas de madeira, poderosas fortalezas que os portugueses imitaram8, tinham calendário astronômico, conheciam as
constelações por nomes adequados, e outras particularidades que
nos legaram.
A descida dessa cultura pelos rios Içá (Putumayo), Caquetá, Purus, Juruá, Madeira e Negro/Branco e afluentes da margem
esquerda está prevista, inclusive, nos relatórios dos primeiros navegadores da calha. E esse derrame não foi meramente em função
do escambo, posto que este estivesse bem encaminhado e constituísse até um fato cultural de primeira. A origem também foi política: a chacina das populações da montanha obrigou o homem,
sucessivas vezes, a procurar refúgio na selva. E, com ele, veio sua
parafernália.
Destarte, o mundo fechado da América se abriu com o golpe
de audácia do genovês. Todavia que não foi logo compreendido.
Foram necessárias muitas páginas escritas com ódio e lágrimas,
denunciando a política de restrição, desmascarando o estúpido
colonialismo para que o padre Las Casas9 ou o padre Antônio
Vieira obtivessem as mercês reais que liberaram o índio, deramlhe a condição presente de ser humano (os racistas acham que
Deus os fez à sua imagem, e como Deus não era amarelo e nem
preto, estas miseráveis “raças” estavam excluídas da proteção divina) capaz de ser introduzido no corpo ativo da civilização.
Somente então o mundo americano parece haver sido realmente descoberto e aberto à visitação humanística e à técnica. A
condição de filhos nativos, mesmo de ascendência europeia, acorda no imo das gentes aquela legítima herança de sangue e de ódio.
O ideal, agora, é reabilitar-se, reaver pela força ou suasoriamente
a pátria para eles fechada. São os Tiradente, os Marti, os Sucre,
8
9

Monteiro, Mário Ypiranga – Fundação de Manaus, 166, 3ª edição, Manaus, 1972.
Las Casas, padre Bartolomeu de – Historia de Las Indias, Madri, 1927
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os Ajuricaba, os Bolivar, os Lautaro e quejandos que promovem
a reação. Essa herança de sangue provoca, além do mais, um nacionalismo romântico, um nacionalismo que deseja e luta pela
separação da língua como instrumento de maior vivacidade, que
se volta para o culto das tradições domésticas, a exploração dos
arquétipos populares na literatura e na poesia e a continuidade da
cultura regional em nível humanístico. Como não era mais possível proscrever os universais forâneos instalados no corpo vivo
da cultura local, havia mister aprofundar o espírito dessa cultura
e subestimá-la ao ponto e constituir um sintagma de eleição. O
interesse dos intelectuais se volta para o passado, para as tradições
não perdidas ou prematuramente afastadas por qualquer prejuízo
social (política e religião) e o que seria apenas o culto individual
passa a ser objeto de preocupação de órgãos encarregados de garantir a continuidade dessas tradições avoengas.
Naturalmente, as conquistas materiais e espirituais do homem abriram as portas do Continente fechado à fruição das
demais sociedades humanas, que se beneficiaram de uma nova
estrutura multidisciplinar, haja vista o Brasil colônia abrindo os
portos à visitação das bandeiras amigas e o império abrindo o rio
Amazonas à navegação estrangeira. Parece que até aí o Continente estava ciosamente de portas cerradas, guardando suas reservas
enquanto outros portos recusavam submeter-se a esse monopólio
e buscavam fontes de sobrevivência em outas áreas. Desse modo,
o Amazonas guardou para Deus sabem quem e quando suas reservas de carvão descobertas há mais de século, preferindo queimar lenha.
O que era, a princípio, o domínio absoluto de um monarca;
o monopólio exclusivo de uma coroa, passou a garantir as necessidades humanas gerais. É triste escrever-se que o Amazonas deixou de hospedar o sábio Alexandre Von Humboldt porque o dom
João VI e seus assessores diretos acharam que o viajante tratavase de um espião. E um decreto injusto impediu que o sábio dissesse de nós o que a competência portuguesa não poderia dizer, ou
diria pela inteligência do brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira.
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Os impérios absolutistas trouxeram as colônias-armazéns
de portas cerradas de medo que as mentalidades mais arejadas
haurissem nas filosofias saudáveis os estos de liberdade. Isto não
impediu que a Europa bebesse o nosso guaraná e se sentasse em
móveis de acaju, mogno e muirapinima; não impediu que a Europa criasse a sociologia do chocolate, e a farmacopeia do sebo de
Holanda; não impediu que a ciência conhecesse os benefícios da
quina, da coca, do curare; não impediu que Lineu enriquecesse os
catálogos da História natural; não impediu que as reles colônias
aspirassem a potências. O Continente fechado à penetração das
ideias magníficas contaminou-se de todas as conquistas materiais
e espirituais, mas não obliviou as suas origens, não eliminou as
suas tradições maiores, não esqueceu o passado10.
Continuamos apreciando o chibé, o tacacá, a farinha de
mandioca.

10

– A América tem nas veias o sangue, a inteligência e a riqueza dos seus antepassados,
que não são os apaches, os Guaranis ou os africanos, mas ingleses, e os íberos, os saxônios e os latinos cuja substância vivente, cujas tradições, cujas ideias, cujos capitães nos
geraram, nos criaram, nos educaram, nos opulentaram, até sermos o que hoje somos
– Rui Barbosa, Problemas de Direito Internacional, 126, Londres, 1916. E o grande
jurista era baiano...
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c a p í t u l o

i

O CONTATO COM O MEIO

O conhecimento e a revelação da área americana
pela difusão da linguagem Tupi-Neengatu. Repúdio a etimologias fantásticas. Pretensões fenícias
e outras. As supostas lendas e as evidentes realidades. A herança milenar continua.
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N

ão é de admirar a curiosidade de quantos alcançaram conhecer e até utilizar a linguagem dos amerícolas, curiosidade que se manifestou em várias oportunidades, inclusive no Diário da viagem do Almirante dom Cristóvão Colombo
(1492) para a parte não conhecida das Antilhas e no Primer viaje
(1519), vinte e nove anos depois, do cavalheiro Pigafetta, para citarmos os mais opostos no tempo e no espaço e os mais profínquos ao fato do descobrimento e pela circunstância de sua autenticidade e recentivismo. Outros cronistas que viessem ajuizariam
mais ou menos pela mesma craveira.
O máximo de conhecimento humano obtido naqueles idos
o foi por via da língua do silvícola americano, língua que levada
para o plano objetivo em termos de linguagem corrente reveste
grande importância porque uniu um vasto círculo afim de indivíduos distribuídos desde o mar das Antilhas11 até os confins da
Argentina, exceção da extrema Patagônia. Calcule-se o que seria
essa ecumenidade manifestando-se através da enciclopédica relação de nomes que se fixaram no registro científico, na linguagem
oral dos descendentes vermelhos e dos brancos, em expressões
ainda correntes12. Nomes que não podiam ser rebatizados (há
exemplos de resistência de vozes portuguesas sobres indígenas,
como /anta/ por/ tapiri/ peneira/ por/ urupema / 13 sem perder
o sortilégio de sua graça imanente, o conteúdo poético, a noção
11

12
13

Irving, Washington, abonado por Jorge Isaacs (Estudio sobre las tribus indígenas del
Magdalena, 213 sgs., Bogotá, 1951) admite a imigração dos Caraíba desde os Apalaches, ilhas do golfo mexicano, mar dos Caraíba à costa de Paria e daí para o centro
do continente. Parece que essa forte migração está de acordo com o aparecimento da
língua, dita geral.
Cf. Garcia, Rodolfo – Exotismos franceses originários da língua Tupi, separata da
Revista da Academia Brasileira de Letras, 65: (51), Rio, 1943.
Por influência anterior árabe (lamta) e do latim (panaria)
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de propriedade intrínseca, sua manifesta vinculação ao meio ambiente como produto insubstituível. Claro que tal língua assim
recebida de chofre pelos conquistadores deveria sofrer com a péssima transcrição gráfico-fonética e, com o tempo, a contribuição
externa, fatalidade concebida para qualquer tipo de língua em
condições idênticas.
Mas, se por um lado essa língua geral estabelecia a ponte comunicante entre povos de localidades longínquas (ilhas do mar
dos Caraíbas) e o Continente mal sabido, mal vislumbrado, por
outro lado, a audácia dos navegadores ilhéus, com especialidade
os índios Caraíba, extremamente agressivos, em nada diminuídos
na sua coragem aos viquingos e fenícios, atava o nó da cultura
com a Terra Firme, vingando cordilheiras e caudais14. O que escrevemos não é idealismo suposítico nem hipótese fantástica, é a
expressão da verdade histórica contida no relato seco dos cronistas. Daí a ingênua discussão de certos historiadores dos fastos da
América, principalmente do Brasil, sobre se Colombo ou outro
qualquer sabia ou ignorava a existência de um continente abaixo
da linha equinocial. Repete-se, não vá ferir a susceptibilidade de
alguém: ele sabia por estar escrito no seu diário de navegação,
antes de haver tocado em terras americanas: abaixo da linha equinocial se estende terra infinita. E essa hipótese ficou confirmada, como outras, quando do descobrimento começou a troca de
impressões entre os cordatos índios Aruá (chamados ao depois
Nuaruaque e Aruaque ou Aruaqui) vítimas das rázias dos truculentos Caraíba15. Temos que a impressão é infamante e expri14

15

Nabuco, Joaquim, em O diretto do Brasil, 31, Companhia Editora Nacional, Rio de
Janeiro, 1941, diz: “Uma carta espanhola de data incerta, mas do século XVI, refere
haver um Cacique, no ano de 1553, subido pelo rio Ecequibo com quatro pirogas, passando-as a braços por sobre a serra, dando no outro lado em um rio pelo qual foi ter ao
Amazonas”.
Os ilhéus que primeiro travaram relações de amizade com os espanhóis falavam do
preamento humano e que as vítimas desapareciam, admitindo eles que fossem devoradas. Este problema poderia ser encausado se houvesse crise de alimentos nas ilhas dos
Caraíba, pois seus habitantes eram tidos e havidos como andrófagos. Talvez se explicasse a situação pelo fato de que suas contínuas rázias em territórios vizinhos impediam empregar o tempo nas culturas essenciais. Todavia, já não se pode aceitar um
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me moleza, covardia, tal como na linguagem nheengatu com os
Macu. O que resta solucionar é o privilégio da marcha ascendente
ou descendente da cultura americana nesse sujeito; atravessaram
das ilhas dos Caraíba, mais próximas do continente do que aquelas Grandes Antilhas ocupadas pelos Aruá, descendo até território argentino, vencendo terras e águas, ou subiram e baixaram
do falso Pindorama? E que móvel determinou essa transumância?
Guerras de conquistas? Procura de áreas de caça? Redistribuição
de grupos para fins de sobrevivência ou hostilidade intertribal?
Uma suposição nada destituída de probabilidade é a que se prende à escassez de alimentos. Uma ilha não é um continente em
que a caça perseguida tenazmente por centenas de anos tende a
rarear na selva cada vez mais, porém não desaparece assim tão subitamente. Colombo (Diário, cit., 50) pensa que na ilha de Cuba
havia gado vacum, “porque vido cabezas em hueso que lo parecieron de vaca”. Poderia ser realmente se pensarmos na possibilidade
de conseguir-se exemplares das grandes manadas de bisões que
ainda não eram conhecidos dos europeus, ou caveiras de antas.
O tema é fascinante, mas não arrasta demorar nele. O que
nos atrai, por ora, é a curiosa filiação de elementos linguísticos
correlatos em áreas tão díspares e afastadas entre si como sejam
a América Insular e a América Continental Sul, excluindo-se o
paredão Andino. O que prova apenas a capacidade de circulação
daquelas gentes e a facilidade de circulação das ideias.
O problema dietético pode trazer alguma vantagem a essas
discussões, se estudado com atenção e fixado na época, uma vez
que dele dependem, também, certos padrões culturais. A língua
entra aqui na nossa preocupação como um fato social e um fato
histórico, mas também como um fator de sincretismo de traços
culturais autóctones e forâneos, por ela motivados e conservados.
A semelhança léxica e equivalente semântica de numerosos vocá-

caso especial de fome ritualística, embora as hecatombes humanas fossem caso sabido,
afeiçoadas a sacrifícios solares, conforme adiante.
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bulos (verbi gratia manati/m/ = peixe-boi)16 pode não fornecer
global definição de unidade linguística (que ao tempo do descobrimento foi mal observada e, talvez, já não fosse bem sentida),
mas atende para aquela preocupação de fixação da cultura obtida
por aprendizado, por imitação, por empréstimo ou por qualquer
outra forma de abordagem que não seja o ambicioso postulado
das anteriores migrações contínuas e apuradas (migrações alógenas, tema de ainda discussões quase sem mérito), coisa que já não
havia naqueles primeiros dia de América, embora se saiba que indivíduos se visitassem constantemente para fins vários e naturais
aos interesses das relações humanas17.
É inacreditável que um homem sozinho possa introduzir
numa civilização estranha ou própria um traço cultural desse quilate, a linguagem com todo o seu complexo, mas pode acontecer
que se verifique essa passagem por meios adequados, por necessidade de alianças, a introdução de vocábulos novos e expressões
que atendam a reclamos urgentes. Isto não basta, definitivamente,
para explicar a unidade linguística desses povos. Mas, uma faca
de aço, produto da indústria contemporânea, introduzida na homogênea civilização esquimau pode perfeitamente até motivar a
desagregação da família, uma rixa, o aparecimento simultâneo de
vários vocábulos e expressões de sentimento atribuídos de grande
importância para o estoque léxico da comunidade, mas de importância acima do meramente funcional, pela aquisição de status do
portador dela que se nomeia adquirente de prestígio. Li certa feita
um conto policial cujo enredo ocorre numa pequena comunidade
da pré-história. Se a intenção do autor foi meramente explorar o
clima de mistério, o conto vale todavia pela colocação de palavras
novas da espécie de arco, flecha, corda, produtos de uma técnica
16

17

A tradução não é peixe-boi, nomenclatura aplicada depois, em virtude do hábito de
pastar capim. Os elementos da palavra são mais descritivos: mana significa sentinela;
espia; tim = nariz; bico; ponta; proa de embarcação; saliência. Realmente o cetáceo
quando boia apenas mostra a pontinha do focinho.
Guanahani no idioma Caraíba tem o seu equivalente na ave americana da família dos
pernaltas, comumente denominada guananal (uananaí). Talvez porque a ilha fosse habitat dessas aves.
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introduzida no circuito verbal dos trogloditas, paralelamente ao
processo de descobrimento do criminoso. O invento mortal necessitou da criação de dativos, até então, ignorados com que foi
enriquecida a linguagem e o ambiente social. O conto vale pelo
que tem de pitoresco na sensação e no atropelo causado pela complicação na comunidade primitiva. Porque o verbo criado, a coisa
nomeada, constituem universos de probabilidades por enquanto
ignorados.
O que estamos querendo confirmar é a prática universal da
linguagem, geralmente conhecida por nheegatu ou tupi-guarani
(língua geral) até certo ponto adotada por determinadas humanidades locais da América Insular e Continente Sul, incluindo a
Central com reserva, e que não esteja vinculada a nenhuma dessas antiquadas civilizações ciclópicas como a incásica, maia, asteca, chibcha e suas dependentes dotadas de avançados sistemas de
comunicação terrestre pela distância na forma de códigos, sinais
legíveis, corredores treinados, escrita. Vem assim a capítulo postular o intercâmbio cultural entre esses povos, intercâmbio que
acreditamos se fosse tornando mais fácil e mais amplo quando o
homem venceu o mar e as cordilheiras e parou justo no início do
prefácio da América. Perguntamos daqui: e os viajantes alcançaram conceber e registrar esse intercâmbio? Era ele tão aberto à
utilização senão de todos, mas, pelo menos, de muitos? Pois bem:
o nosso interesse pelo problema língua-linguagem vem de que
subexistem referências nos cronistas da América, nos pioneiros,
palpitantes referências ao fato cultural lá e cá sentido e presente18.
Abrimos esta frente de especulação sem muita ênfase, certo: mas
dispostos a considerar de saída a língua original como instrumento maior da unidade não digo política apenas, mas cultural também, de alguns povos das regiões americanas de referência. Por
exemplo, quando o cavalheiro Pigafetta registra a palavra /hanamaraca/19 no vocábulo de doze palavras apenas, recolhidas na rá18
19

Carvajal diz haver capitão Orellana organizado um pequeno vocabulário.
Pigafetta, Antonio – Primer viaje em torne del globo, 205, Espasa-Calpe SA, Madrid,
1927.
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pida estada na costa americana sul (Argentina), estamos certo de
decodificar a mensagem sem precisar achar o significado, porque
o elemento principal e essencial é corrente entre nós: /maraca/.
Tal se numa língua estranha, vamos dizer inglesa, se nos antolhasse a palavra /costume/. Qualquer indivíduo medianamente
instruído, de fala portuguesa, sabia imediatamente que se estaria
insinuando, em dimensão maior, a referência a /hábito/roupa/,
hábito. O sentido da frase lhe daria a decodificação correta. Não
há ruptura do código, podendo haver apenas ruído. Mas, quando
o cavalheiro Pigafetta traduz aquela voz por guiso, campânula, só
nos resta admitir que o elemento natural a uma língua comum
viajou muito, centenas de léguas para o sul20. Quanto ao elemento
fonético /han/ ele apenas indica um /h/ aspirado, acusticamente
interpretado pela nasalação /an/, /ã/. Para nós, ele não funciona
senão com essa força.
Ora bem: desde que Cristóvão Colombo põe os pés em terras da América ilhoa que a linguagem nativa se opõe à linguagem
arrivista. Um choque de culturas, o primeiro e não outro, embora,
naturalmente, a percepção tivesse aberto o caminho às diferenças
de estilos de vida antes da palavra ser pronunciada21.
E, por incrível que pareça, é o topônimo /Maracapatana/
nome do presumido continente proposto por Warden e aparecido no portulano d’Egerton (1510)22. De onde sairia essa palavra tão eufônica que nos recorda, de imediato, a língua geral do
Amazonas, o nheengatu vivo, aliás da Amazônia, com todos os
seus elementos, raiz, fonemas, formas substantiva e/ou adjetiva?
Os exploradores espanhóis rudes e apedeutas, na gana insofrida
de encontrar ouro e arrecadá-lo em maior quantidade possível,
bem como pedras preciosas e pérolas, não sentiram a necessida20
21
22

Tomamos o índice menor de palavras obtidas na região como quase final da influência
da linguagem sem que isto resulte num dogma.
Claro que o fato cultural é amplo e envolve os navios, as roupas, os indivíduos, a natureza, um primeiro “susto” obtido pelo canal da percepção primeira.
Além desses existem mais outros, porção deles, e até um /emeric/ que se diz semelhante
ao nome de Américo Vespúcio. Discutimos o assunto no capítulo III, segunda parte,
399-451, do nosso livro Quarta Orbis Pars, citado.
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de de recolher palavras nativas e estudá-las, o que só seria feito
mais tarde23, mas evidentemente o registro escasso de topônimos
era de importância imediata e viria a servir logo mais para uma
curiosa e discutida identificação com nomes europeus e asiáticos.
Contudo, não escapariam aos cronistas certas regiões de interesse
qualquer: entre a região terminal dos rios Negro-Branco e o mar
Caraíba havia uma terra conhecida por Caribana, muito referida
pelos indígenas daquela região, citada por Joaquim Nabuco e pelo
romancista e geógrafo Lourenço José da Silva Araújo Amazonas24.
A verdade é que foram palavras suaves que assinalaram o
encontro das culturas opostas e se pensarmos no que elas representam em termos de flora e fauna, usos e costumes, rituais, antropônimos e topônimos etc., teremos o mundo novo vestido de
singular configuração pitoresca aos olhos maravilhados dos navegadores europeus. Inclua-se a Amazônia.
Uma dessas formas de cultura que se discute naquele entrevero é a existência da famanada “pedra verde”, o muiraquitã, porte-bonheur engajado na parafernália indígena, desejado
com fogoso interesse pelos europeus e que fazia o vesânico bispo
Fonseca mandar procurá-la com afinco, dizendo-se possuidor de
regular quantidade25. Essas pedras da felicidade portavam como
entre romanos, sutil influência nos humores pela sua coloração, e
eram “grossas como punhos”. No dizer de Alexandre Von Humboldt subiam do rio Amazonas para o Orinoco e ganhavam o
mar dos Caraíba. E deveriam de subir pelos rios Negro-Branco e
afluentes confineiros, o Uaupê, por exemplo, consoante a afirmativa do dr. João Barbosa Rodrigues. O topônimo Uaupê significa
para aquele erudito pesquisador – caminho da imigração. Eu o
traduzo literalmente por caminho fluvial do homem (s). Carlos
23
24
25

Quando o interesse pelo problema foi despertado já estava a linguagem nativa deturpada pelos registros mal organizados dos bem intencionados péssimos coletores.
Romance amazonense Simá, Pernambuco, 1857. A que nos referimos amplamente nos
nossos livros Fatos da literatura amazonense e Fases da Literatura Amazonense, este
ainda inédito. Manaus, 1976.
Humboldt, Alexandre de – Cristobal Colo y el Descubrimiento de América, 1:198,
nota. Libreria y Casa Editorial Hernando (SA), Madrid, 2 volumes pequenos, 1926.
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Maria de La Condamine26 admite, por haver recolhido informações, a existência de mulheres guerreiras. Subissem ou baixassem,
fossem ou não objetos de ritual ou de adorno, fossem ou não fossem originários da bacia Amazônica, o fato não discutível é que
havia uma linguagem comum a vários grupos e, por meio da qual,
deveriam beneficiar-se em termos de intercâmbio cultural. E isto
diz o Almirante como veremos logo mais.
Não nos colocamos em posição dubitativa no que contende com o conhecimento, pelos habitantes do mar dos Caraíba,
de gente habitando o continente Sul. Eles o sabiam disto e como
hábeis remeiros que o foram e excelentes navegadores, anunciavam a Terra Firme, aquela costa mal dissimulada no horizonte a
vinte léguas de distância, segundo uns, e a quarenta, na opinião
dos mais otimistas. Aquela costa que se chamava Paria (Parian e
Aparian) e que possui um correspondente homófono no senhorio
de Aparia, no rio Amazonas. Era para aquela região do golfo de
Paria que seriam trazidos os escravos Aruá tomados nas sortidas
dos ferozes Caraíba. Talvez se justifique assim o temor dos Aruá
e o julgamento definitivo, mas não positivado do exercício antropofágico (aliás androfágico) dos Caraíba. Estes vendiam aqueles
escravos e essa maldita herança continuou na mansidão e covardia dos Macu, povo andeiro, mas cordato.
O que é mais difícil é concluir-se pela aceitação de uma influência primeira e profunda dos Caraíba no aspecto cultural.
Parece que um povo dado às incursões preadoras do tipo uno,
vivendo em constantes mudanças e educando os filhos para a
guerra como os gregos não possuía condições para sustentar um
tipo de cultura sedentária porque era nudâmbulo por necessidade, transferindo-se com armas e bagagens para aqui e acolá, tão
logo efetuasse sortida a um inimigo. Acredita-se que assim faltaria a ele tempo para a semeadura e colheita, mantença da ucharia
e amor ao solo e para o exercício da criatividade estética. Talvez
26

La Condamine, Charles-Marie de – Viagem na América Meridional descendo o Rio
das Amazonas, cap. IX, 77-83, Epasa, Rio de Janeiro, 1944.
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venha daí a suspeita de sua fama de grande comedor de inimigos. Mas, uma fome fisiológica ou uma fome apenas ritualística?
Acreditamos na segunda forma, um ritual de passagem. Também
o vocábulo /caraíba/ (karaíua) com significação de bravo e mau27,
homem ruim ou mau estrangeiro é universal na América do Sul
entre os povos de língua nheengatu-tupi-guarani28, mas adaptouse, posteriormente, ao “branco mau”, “estrangeiro ruim”, sendo
que esta última acepção é a mais correta. Hospes, hostis. Como
na língua mais geral são as vozes guanahani, cuba (kúua), aiti
(Haiti), name (inhame), tabaco, caritaba (karitáua), moa, maici,
jaragua (iaráua), bohio (casa = Colombo), boi (casa = Pigafetta),
macana, taino.
Não foi introduzido nada de original em certos dicionários
da língua geral da Amazônia, o nheengatu (nheencatu, nheekatu
= língua boa, língua bonita). Alguns dos dicionaristas exorbitaram das atribuições, passando a discussão sem base da etimologia
de numerosos verbetes. Uma falsa erudição oriental vinculou desastradamente essa língua a outras, semita, fenícia, sânscrita, japonesa, por aquele recurso consabido da intromissão e adaptação
de vocábulos, desinências e quejandos artifícios, condicionando a
nossa cultura a influências egipcíacas, fenícias, africanas do norte,
normandas, via rio Amazonas (ou mesmo sem interferência da
grande calha), uma orgia de sandices. Autores existem por aí que
se deram ao desplante de modificar a estrutura de vocábulos, a fim
de adaptá-los a raízes e cognatos aparecidos Deus ex machina,
originários de civilizações extremamente improváveis e reduzidas
ao seu próprio ciclo de atividades mortas e recuadas. Civilizações
de que jamais recebemos qualquer influência (e que só se permite
apresentar na faixa das comparações lexicais e não em documentos materiais), remotas que fossem, mínimas que sejam, a atestar
que navios do rei Salomão (precários navios!) houvessem sulcado
27
28

Assim conclui Navarrete (Comentário ao Diário de Colombo, 217, nota um) quando
separa aruaque e caraíba, aqueles mansos e cordatos e estes bravos e antropófagos, habitantes das Pequenas Antilhas e Terra Firme.
Montoya, padre Ruiz de – Arte de la Lengua Guarani é mas bien Tupi, Paris, 1876.
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o grande caudal e seus afluentes em busca de cedros e de ouro.
Nem ao menos se cogita da ausência completa de documentos.
O sonho mirífico do El Dorado, da Manoa, me parece uma nova
forma de sebastianismo admitido na pré-história do Amazonas
e que não encontra nenhum fundamento lógico e racional nem
mesmo na empulhação léxico-etimológica acionada até por La
Condamine29.
Houve uma época em que o Romantismo histórico andou
flertando com a cultura semítica e livros sem nenhum valor (à
parte a falsa erudição original) sugeriram trilhas apagadas, descobriram supostas pistas frias, sufragaram eventos, compendiam
sagas, mal dissimulados textos hebraicos, fenícios, sânscritos,
egipcíacos (com o périplo de Hanon), um chorrilho de embustes,
produto de mentes exaltadas (uma forma de paranoia intelectual)
e que só encontra equivalência na literatura da Idade Média e na
afrontosa mania pré-descobridora dos portugueses. Mofrata que
se desfaz pela indiferença que tais obras merecem dos estudiosos,
dos cientistas de campo e mesmo de gabinete que nem sequer se
dão ao trabalho de refutá-las. Esse é o acervo de contribuições
que se deseja implantar na língua geral. Quanto a outras, existem
por aí numerosos livros a defender teses japonesas para a linguagem dos Incas30, e orientais e europeias31 para as demais regiões
da costa do Pacífico até dentro dos Estados Unidos, interessando
o estreito de Anian, o de Behring etc. Vale a pena ler-se essas páginas pelo que de interessante elas oferecem em matéria de semelhança vocabular, principalmente de topônimos, mas a aceitação
das teorias é assunto diverso. Condenamos essa episódica bravu29

30
31

Leibnitz combateu decididamente essa presunção pela língua hebreia no livro Novo
Tratado sobre o Entendimento Humano, 241. Leia-se também a opinião decisiva do
antropólogo Keesing, de que as línguas primitivas alternaram palavras tabus, daí a dificuldade de poder-se penetrar no âmago delas. E não precisaria irmos longe, voltando-nos para a língua portuguesa e suas palavras tabuadas que vão desaparecendo de
circulação substituídas por outras.
Loayza, Francisco A. – Manlo Kapa (El fundador del Imperio de los Inkas fué japonês), Pará, 1926.
Rocha, dom Diego Andrés – Tratado único y singular del origen de los Indios del
Peru, Mejico, Santa Fé y Chile, 2 volumes pequenos, Madrid, 1891.
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ra da ingenuidade palúrdia que vem de colocar a cultura local
à discrição da sátira e até mesmo da indiferença encausada dos
homens de pensamento. Causa aflição ler-se páginas amazonenses de autores que disputam o privilégio da historiografia contra
o método e o mérito universal de sir John Mandeville. Deveria
de existir uma correição para tais muambas literárias, para esses
contrabandos disfarçados em erudição orientalista, material que
sai pela larga porta da liberdade de pensamento32. Por exemplo,
pergunta-se por que depois das proposições de dom Henrique
Onfroy de Thoron33 das costumélias do cônego Ulisses Penafort34
e de outros, inclusive amazonenses, não mais os cavouqueiros da
arqueologia linguística e da arqueologia geral descobriram nenhuma peça ou fragmento de peça marcada por símbolos orientais! E, no entanto, os promotores dessa falsa perspectiva histórico-burlesca continuaram até oficialmente a martelar na dissonante tecla35. Será que aqueles foram os beneficiados primeiros e
únicos com a graça do privilégio, da prioridade, do pioneirismo?
32
33

34
35

Parece incrível que o apoio dado até por autoridades a certos fantasiosos procuradores
dessa cultura mambebe se faça sentir continuadamente.
Thoron, Henrique Onfroy de - Antiguidade da navegação do Oceano. Viagens dos
navios de Salomão ao rio das Amazonas, Ofir, Tardschische e Parvaim, Manaus,
1906. “Não é esta a edição original. A primeira tiragem foi de 400 exemplares, mandada fazer pela Câmara Municipal de Manaus. Na ata da sessão da Câmara, relativa
ao dia 22 de maio de 1876, encontra-se a referência à entrega à mesma casa, dos exemplares referidos. A edição que possuímos foi feita sobre a publicação da mesma obra
no jornal geográfico O Globo, de Genova, de novembro a dezembro de 1869. A nossa
edição muito rara foi mandada fazer pelo superintendente coronel Adolfo Guilherme
de Miranda Lisboa, em 1906, na tipografia do Jornal do Comércio, desta cidade” –
Monteiro, Mário Ypiranga – Quarta Orbis Pars (A quarta parte do mundo) – Cristovão Colombo, 32, nota, cit. Também se pode ler o trabalho em Anais da Biblioteca
e Arquivo Público do Pará, Tomo quarto, Pará, 1905. Esse dom Henrique Onfroy de
Thoron, francês, era ao tempo da Província do Amazonas, interessado na obtenção de
subvenção para a colonização francesa. Vinha bem apadrinhado, pelo que consta dos
Anais da Assembleia Provincial do Amazonas. A sua influência lambanceira está patente na arte decorativa do monumento à Abertura dos Portos do Amazonas ao Comércio Mundial. Vd. Meu opúsculo História do monumento da praça de São Sebastião,
Manaus, 1972. Pelo visto, a sua influência não desapareceu, continua viva na falta de
originalidade criativa de muitos dos nossos pretensos eruditos.
Penafort, cônego Raimundo Ulisses – Brasil Pré-histórico, Fortaleza, 1900.
A irresponsabilidade e o descrédito chegam a tal ponto que até a Empresa Amazonense
de Turismo divulga essas fábulas.
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No entanto, a arqueologia amazônica, hoje mais do que nunca em
adiantado estado de perquirição técnica e de positivada tipologia
etária, jamais encontrou justificados os sonhos mirabolantes de
quantos escreveram e se esbaldaram na tentativa frustre de provar
a origem alófila dos nossos ancestres. Que seria da Ásia, Europa
e África pelos caminhos do mar ou por terra, quando era nada
a discutida Atlântica. Ninguém deu notícia da Corte da rainha
de Sabá ou apresentou documentação a respeito dos restos das
galeras do rei Salomão. No entanto, homens que mal soletraram
o grande livro obscuro da Amazônia fizeram-se musagetas de
uma assimilação da cultura oriental por partes dos rudes silvícolas, rudes ao ponto de não copiarem os usos e costumes dos
seus vizinhos andinos senão muito vagamente. O pior é que, para
muitos, não houve nem mesmo assimilação, e sim praticamente
a existência dessa civilização remota na Amazônia. Até cidades
de pedra já foram vislumbradas dentro da selva, na região amazonense! Esqueceram os apologistas dessas empresas difíceis de
que o homem pensa em deixar seu rastro, documentos materiais
mais importantes do que simples fragmentos de argila queimada
de que se pode dizer a idade muito facilmente com os exames de
laboratório. Anda por aí, felizmente em circulação restrita, boa
quantidade de obras afortunadamente cômicas demais para serem levadas a sério pelo historiador escrupuloso. Desgarrados da
ciência orientalista que enobreceu a faina de um Chapollion, de
Renan, de Henry Rawlison, esses calhordas praticam o incesto leviano com as línguas nativas e as orientais e europeias como se na
verdade dominassem essas línguas históricas.
Isto em nada nos ajuda a melhorar o conhecimento que temos das nossas origens (e é reduzido) pelo complexo problema
do conúbio de línguas estranhas com a nossa geral e original. Ao
revés, coloca-nos em posição falsa perante os doutos e devem de
provocar riso essas presunçosas atividades, esse remanejo caviloso que vai implicar na desconfiança muito justa de que tais argumentadores jamais aprofundaram nem mesmo o espirito da língua nativa, cujo interesse não reside somente na ordem alfabética
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das palavras formando dicionários; e pior ainda é o conhecimento
de línguas mortas, algumas mortíssimas, que tais mistificadores
jamais tiveram. E assim como ocorre com as palavras fósseis introduzidas à marreta no corpo de verbetes nheengatus, formando
raízes e afins, aconteceu com fragmentos de peças de barro arroladas ao nível de resquícios de civilizações influitivas36.
Há alguns anos, apareceu em Manaus um cidadão francês nomeado Marcel Homet, o qual intitulando-se arqueólogo e orientalista pretendeu haver descoberto no Amazonas, principalmente
na região do hoje Território Federal de Roraima, uma civilização
Cro-Magnon, a par de outras culturas antiquadas. Quanto mais
antiquadas mais propícias a mexer com a nossa vaidade, pensam
os sonhadores. Ilaqueando a boa-fé matuta lá do sul publicou um
livro de título pomposo Os filhos do Sol37, sumamente perigoso
porque envolve pessoas não informantes e contrárias por princípio e cultura a ideias transtornadas; e fantástico porque baldo
de conhecimentos científicos primários. Depois desse volume, o
autor ameaçou publicar outros, que, felizmente, não conhecemos
porque talvez não tivessem encontrado editores.
Se é verdade que existe uma inclinação incontrolável para a
abertura de situações fantásticas, idealizadas na faixa da ficção,
também ocorre a tendência para encontrar relações de continuidade em nomes, situações opostas; alguns autores pensam apenas
concorrer com aqueles eruditos que mais fizeram pela arqueologia histórica; outros vão mais além e faturam a moeda à custa dos crédulos. Parece que alguns desses portam complexos de
exibicionismo: pretendem aparecer e aparecem mal. E o pior é
36

37

Aí está o pesquisador do Museu Goeldi, dr. Mário Simões, que já percorreu as principais áreas de depósito de cerâmio do Estado do Amazonas e não consta pelos seus
relatórios publicados haver descoberto signos misteriosos atribuídos a essa ou àquela
civilização egípcia ou fenícia. Vd. Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas,
1 a 5 (1969-1970), Belém, Pará, 1974 etc. Sobre a discutida Atlântida, ilha-continente
subvertida, a literatura tende a tornar fantástico um caso que poderá acontecer com
qualquer parte da terra. A literatura existente é mais de exploração, ressalvadas as possibilidades de cataclismo geológico.
Homet, Marcel – Os filhos do Sol, Ibrasa – Instituição Brasileira de Difusão Cultural
S.A., São Paulo, 1959.

51

que certos homens destituídos de capacidade de julgamento amparam e dão asilo a essas teorias absurdas e tolas que enxovalham
a cultura local. Acontece isto muito frequentemente entre nós e
muitos “críticos” se deixam convencer pelo primeiro impulso gerado pela sedução das evidências paralelas. A história desse mistifórico de que é vítima preferida a nossa língua geral começa no
Amazonas com La Condamine. Depois o sédulo padre frei José de
Queirós provoca a aproximação da palavra baré (nome de tribo
de índios do alto rio Negro) com outra de grafia equivalente (e de
igual pronúncia?), mas de origem diversa. Todavia, o bom padrefrei não pretendeu dogmatizar, queremos crer, quando sugeriu
uma origem alófila para o termo indígena. Mas, o padre não é o
único e já deixamos dito em outro lugar que assim se usou também para identificar a América oeste. No texto, para edificação
dos interessados: “E sem embargo que a crítica moderna exclua os
argumentos que se fazem etimologia, quando esta se fundasse em
razões mais intrínsecas não se deveriam desprezar, pois que delas fez tanto caso um homem como Santo Isidoro: mas vamos ao
ponto38. Primeiramente, dizem ter muitos nomes hebraicos. Ao
pai chama abbá39 com a pronúncia de mais de uma letra, que é o
n, dizendo nabbá40; e ainda que esta palavra os peritos nas línguas
orientais sabem que é siríaco, os hebreus a perfilharam, e Cristo
usou dela, e muito de siríaco, sendo opinião de Sílvio sobre S. Tomás, que neste, ou idioma ou dialeto, consagrou o Senhor. Às suas
festas chama porascés os da nação baré41; eles têm vulgar o nome
de Maria, porém mal aplicado, porque com eles significam a faca;
38

39

40
41

Esse Santo Isidoro é autor da obra Etimologias, em que se começa a explorar tanto os
nomes nativos com os datícios dos povos originários das dez tribos hebréias desterradas, e que alguns dão como estacionários no México, passando centos e tantos anos a
movimentar-se pelo estreito de Anan. Naturalmente, essa é uma das graciosas inventivas bíblicas que a história não aceita sem repugnância.
Não existe o fonema /b/ no alfabeto nheengatu e sim um arquefonema /mb/ bilabial,
que os foneticistas embrionários portugueses interpretaram graficamente o fonema /b/.
Entretanto, não raro esse /b/ antivocálico não passa de leitura dissimilada de /u/, que o
português trocaria por /v/, /b/ e o caboclo por /m/ = mocadinho (bocadinho).
Veja nota procedente.
Ubi supra. Grifo original.
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e a haver de gastar tempo nisto podíamos nomear muitos termos,
e até refletir no nome baré, pois parece nascer do verbo baar, que
significa em hebraico arder, ou de bar, que significa filho”42.
Aí está. Simples, mas não funcional o milagre sesâmico da
abertura dessa porta miraculosa pelo sopro sugestivo da etimologia! Veja-se, agora, o parágrafo de La Condamine de que presumo sem muita consistência se haver abreviado o bom sacerdote: “Uma conformidade de línguas bem verificada decidiria, sem
dúvida, a questão. O vocábulo “bba”, “baha” ou “papa”, e “mama”,
que das línguas antigas do Oriente parece haver passado para a
maior parte da Europa, com ligeiras modificações. São comuns a
um grande número de nações da América, cujas linguagens são,
aliás, muito diferentes43”.
Se os cultores desamparados desse recurso etimológico tivessem tido conhecimento do passo alusivo de La Condamine e
da repetição do padre-frei José de Queirós, que festival de outras
invencionices perigosas não promoveriam em abono de suas audaciosas presunções filológicas! Todavia, esse processo escandaloso na resolve o problema da coexistência de unificação linguística nheengatu-caraíba-tupi-guarani, nominações que aplicamos
em atenção apenas às áreas de participação delas e não por exclusão de afinidades, posto que se saiba que a dilatação dos estímulos tempo-espaço provoquem dessemelhanças, além daquela
pertinização natural que é o mestiço encarregado de desviar por
qualquer influência: o espirito da língua, haja vista a introdução
42

43

O padre andava distanciado do conhecimento do raio de ação da língua geral, pois
poracê (festa, baile, dança) é a voz universal nas regiões rionegrina, solimonense, madeirense etc. Convém afirmar logo que mesmo em outras línguas faladas no vale e nos
dialetos é constante ou relativamente frequente o uso de verbetes do nheengatu fóssil
e/ou vivo. Por tal processo em que se introduzem fórmulas dubitativas como “parece”
etc., é que os diligentes etimologistas pretendem solucionar problemas de tanta gravidade e que requerem sobretudo erudição. E isto é velho de segres. A citação ubi supra é
do padre-frei João de São Joseph de Queiroz in Viagem e visita ao sertão em o Bispado
do Gram-Pará em 1762 e 1763, Revista Trimestral de História e Geografia, IX: 363,
1º trimestre de 1847, 2ª edição, Rio de Janeiro, Tipografia de João Inácio da Silva,
1869. A referência ao hebraico aparece igualmente em dom Diego Andrés Rocha, citado anteriormente.
La Condamine, op.cit., 47.
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dos fonemas /b/ e /j/ em lugar de /u/ e /i/. Muito ao contrário
complica ainda mais a situação porque obriga a conjecturar-se no
mistério da ignorância da escrita, quando aquelas línguas orientais já possuíam o domínio de, pelo menos, sinais ideográficos, a
escrita rébus. Por outro lado, as múltiplas origens alófilas avocadas não encontram anteparo em documentação material e deixam o estudioso perdido em sofridas hipóteses, não raro pitorescas e convidativas, por certo, mas que não trazem lustre e nobreza
à casa de palha, à oca, e aos pés nus dos nossos ancestres, que
continuam nos descendentes a afirmação de sociedades presumivelmente ágrafas.
Todos somos proclives em admitir a continuidade de uma
língua, a sua defasagem ou a sua dicotomia como um fenômeno
biológico. Também não fazemos por ignorar que essa língua geral
o era antes, embora não em caráter exclusivo. Colombo, no seu
diário de bordo, diria várias vezes comprovadoramente: “es la gente por toda esta costa tan salvaje y tan sobre si cada Señorio, que de
20 em 20 leguas no se entienden uns á otros”44. Ora, isto acontecia
também entre as tribos do vale amazônico, produto de uma primeira impressão, e continua em vigência no resto do Brasil onde
se percebe a linguagem-padrão denominada por filiação ao espaço
língua tupi, sem que ela deixe de ser utilizada nas comunicações e
os atoponimos percam a sua semântica remota e/ou atual. Mesmo
levando-se em conta as deturpações assinaláveis em grau de quantidade em toda a língua corrente. Porém, mais adiante, o ilustre genovês registra (pág.98): “y asi, trajeron la mujer, muy moza y hermosa, á la não, y hablo com aquellos índios, porque todos tenian
una lengua.” Os índios a que se refere o estilo donos do Almirante
das Índias pertenciam a outra ilha visitada antes e a mulher havia
sido retida a bordo para informações. Mas, muitos deles navegadores andavam ao depois com intérpretes e alguns destes chegaram a
visitar a Espanha, onde se batizaram. Tanto havia o conhecimento
44

Colombo, Cristóvão – Viajes de..., editado e comentado por Fernando de Navarrete,
Espasa Calpe, Madrid, 1922.
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de uma língua geral que os Caraíba se entendiam perfeitamente
com os continentais e Orellana conseguiu fazer-se entender durante a sua derrota com o auxílio de pequeno glossário.
Ficou a língua ao sabor dessas conjecturas e concepções atrevidas no que contende com a sua forma e existe quem defenda
uma prioridade no que tange à sua origem, ademais de uma anterioridade espanhola contra dezenas de outas não menos prováveis hipóteses. Mas, pelo menos a língua ficou para convidar os
homens à meditação sobre a conveniência de construir-se uma
nova mentalidade fulcrada naqueles amáveis sentimentos de solidariedade, de cordialidade, de comunidade social e tribal. Se é
incontestavelmente a linguagem o fator principal de um processo
de comunicação e de informação geral, essa devia conter aqueles
elementos que suprissem qualquer deficiência de decodificação,
como a mímica que da parte do indígena supre vantajosamente
a forma oralizada. O encontro, pois, das duas civilizações e das
duas culturas, americana e europeia, como o encontro da companha fatigada e delirante de fome e de entusiasmo, de Francisco
Orellana, com a bugrada amazonense, assinalou-se pelo fato de
não se entenderem senão por sinais nos primeiros e mais decisivos encontros. É que a rota do navegador estava marcada pela
presença contínua de tribos indígenas de falas diferentes entre si,
mas servidas ordinariamente pela linguagem geral. E tanto se entendiam perfeitamente que a notícia da presença dos invasores
circulava a distância, através dos potentes telerressoadores45. Os
cronistas pareciam surpresos com a atitude de espera dos índios:
ignoravam ainda a existência do torocano, vulgarmente conhecido pela deturpação trocano46.
45

46

Mais tarde diria o padre Gaspar de Carvajal: “...ouvimos nos povoados muitos tambores
que tocavam a rebate. Eles são ouvidos de muito longe e são tão bem afinados que têm
seu contrabaixo, tenor e tiple”. Op. Cot., 21. Lange, Algot – In the Amazon Jungle, G.P.
Putnam’s Sons. New York – London, 1912, pgs; 357-58 transcreve pauta musical de
comunicação por esse telégrafo.
A importância desse instrumento seria tão grande entre as comunidades que a primitiva aldeia, depois vila de Araretama e Borba a Nova ou Santo Antônio de Borba sobre o
Madeira chamava-se Torocano.
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Dissemos alhures que a língua deveria conter elementos que
suprissem qualquer deficiência de decodificação, mas isto parecenos absurdo quando se vê no código telegráfico normal a carência
de agentes de ligação e a obliteração de termos supérfluos ou a
presença de letras que supram diacríticos? Basta um exemplo, por
sinal dos mais credenciados porque vem da observação de um
viajante que cursou o grande rio, La Condamine. Antes, porém,
vamos citar o texto do cronista da expedição de Orrellana, o frade Gaspar de Carvajal, que não era dos menos instruídos mesmo
porque pertencia àquela Ordem dos Franciscanos, tida e havida
como genitora das maiores sumidades do tempo a quem se deve
mesmo indiretamente o descobrimento da América. Vamos tomar para tema o descobrimento do rio Negro: “...prosiguiendo
nuestro viaje, vimos una boca de otro rio grande a la mano siniestra, que entraba en el que nosotros navegamos, la agua del
cual era negra como tinta, y por esto lo pusimos nombre de el
Rio Negro, el cual corria tanto y con tanta ferocidade, que en más
de 20 leguas hacia raya en la otra agua sin se volver la una con la
outra”47.
O padre-frei Cristóvão de Acuña repete, mas desapropriando a prioridade espanhola incontestável de batismo do rio, como
se viu no texto: “Llamaron los Portugueses, y con mucha razon à
este gran Rio el Negro, porque en su boca, y muchas léguas más
adentro, el mucho fondo que tiene y la claridade del agua que
de inmensos lagos em él vierte, le hazen parecer tan negras sus
hondas, como si de proposito estubieran teñidas, si bien fuera de
su natural son cristalinas”. “Llamandle los naturales que le habitan Curiguacuru”. “Si bien los Tupinambas, de quienes depues diremos, le pusieron por nonbre Vruna que en sua lengua quiere
dezir agua Negra”48. Joaquim Nabuco (op.cit.,28), invés de Uruna
escreve Curana, porventura termo mais exato do que Uruna? Este
47
48

Carvajal, O.P., fray Gaspar de – Relacion del Nuevo Descubrimiento del famoso Rio
Grande de las Amazonas, 84 sgs., Biblioteca Americana, México, 1955.
Acuña, padre Cristóbal de – Nuevo Descubrimiento del Gran Rio de las Amazonas,
151, Madrid, 1891.
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realmente possui o primeiro elemento /uru/ com a significação
de negro, mas pode constituir má interpretação por causa da desinência /na/, ao passo que aquele – Curana, com mais propriedade
quer dizer semelhante ou falsa água negra, convindo-se que a grafia não deve estar muito correta. O índio jamais dá nome errado
a uma coisa de que ele ou tem a noção perfeita do conteúdo ou
lhe dá aparentemente a percepção dele. Neste sujeito sua língua é
mais perfeita, posto que dispense as cópulas etc.
O que seria a confusão estabelecida na empresa colombina,
quando divergiram as opiniões recíprocas sobre origens e procedência, dí-lo a história: os crédulos índios conceberiam os soldados couraçados (luzidos) como deuses ou filhos do Sol, tal como
no encontro de Orellana com os indígenas ao longo do rio Amazonas49.
Os soldados espanhóis porque movidos pela cupidez e onde
o logro e o crime entrariam como soluções rápidas para a conquista de glórias, recusaram a conquista dilatada, que os desastres posteriores viriam acabar de impedir, nada obstante o aceno ao poderio maior da cristandade50. A expedição de Orellana
tem como base causal a felônia, o adultério, o crime, a fuga, o
abandono de companheiros, um rastro de sangue que alcançaria
o Atlântico51, mas assim mesmo é menos ofensiva à dignidade
do gentio do que a conquista inicial comandada por Pedro Teixeira, onde o sangue correu a valer. O mito das Amazonas, do El
Dorado, de riquezas apontadas ao norte insuflaria a ambição que
descia estimulada desde Quito52. A emulação talvez, talvez mesmo uma série de infâmias com laivos de romanesco atiraria espa49
50
51
52

Orellana, por boa política, atribuía-se a si e aos companheiros essa procedência.
Certamente que uma herança daquele clima de conflitos deve asilar, ainda, a alma indígena, descrente da cordialidade hipócrita com que é tratada.
O fato, as circunstâncias, são contra o capitão; mas, por duas vezes, ele tentou voltar. De
qualquer sorte não seria bem sucedido se tornasse atrás. E a aventura e o desconhecido
atraíam-no.
Em 1519, sir Walter Raleigh desembarca na ilha da Trindade e ouve a fantástica história
do fidalgo Martinez que havia penetrado na Guiana, com Diego Ordaz, história que redundou em estória da cidade de Manoa, cidade que, verificadas as coordenadas geográfico-históricas corresponde ao império incásico, e não a Manaus como ingenuamente
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nhóis na corrente ao sabor da deriva e da aventura. Aventura que
seria repetida em sentido contrário por Pedro Teixeira arrastando
consigo mil e duzentos índios de remo e de arco em quarenta e
sete canoas de poço e guarnição irregular de apenas setenta soldados portugueses. O que foi essa viagem dí-lo o referido padre
Acuña, não escondendo as misérias, os atropelos, as insídias, o
sangue derramado na descida. Vê-se que a soldadesca estava bem
comandada e melhor prestigiada sob os capitães Pedro da Costa
Favela e Pedro Baião, aquele de sinistra memória. O padre Acuña
não se cansava de elogiar a terra, onde encontrava paraísos, não
sabemos ao certo se por causa das belezas curvilíneas das fêmeas,
que lhe entravam pelos olhos em mal disfarçadas avaliações retóricas ou porque o mercado de escravos se antolhava promissor.
Esse bom padre parece haver sido o primeiro e maior dos
plagiários inocentes que o Amazonas viu na sua história literária. Em todo o caso, foi mais minucioso em certos pontos do que
Alonso de Rojas, a quem beliscou os versos latinos. Em outra parte, voltaremos a discutir o objeto dessa viagem.
Se o primeiro choque entre espanhóis e amazoníndios é desastroso, compete a língua original e geral o privilégio de conservar, em primeira mão, a notícia dos fatos mais consideráveis ao
nível da pré-história e da história recontada, escrita, periodizada.
O nosso lendário se ocupa dos eventos estranhos, humanizados,
mas é crível que a lenda porte sempre um cunho de realidade. Vêse que se fundem, logo de saída, dois fatos já não somente de larga
circulação na Eurásia e nem na América e na África, e que nós
ajudamos à maravilha adicionando-lhes implementos fantásticos.
Se Marco Polo engrossou a crônica das Amazonas com as duas
ilhas Macho e Fêmea, também o Almirante das Índias argumentava com a presença da ilha Matinino (o nome cheira a entidade
fantástica!), povoada de fêmeas sem machos e que eram visitadas
temporariamente pelos do arquipélago Caraíba. Ora, esses terríaspiram as vocações irresponsáveis. Essa palavra Manoa poderia muito bem constituir
apenas uma cacografia de Manco.
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veis Caraíba visitavam por sua vez a costa continental da América do Sul e podiam transportar racontos verídicos assim como
transportavam escravos fêmeas. Aliás, os da região continental
conhecida por Caribana vingavam as cordilheiras que separam as
bacias (Serras Pariima53, principalmente nomeadas e onde a lenda
situava o lago Dourado), transportando nos ombros as suas leves
embarcações. Constata-se por estes fatos históricos que não seria
nada improvável nem que existissem fêmeas em estado matriarcal
e nem que os indígenas do Amazonas estivessem exagerando.
Todavia aquela palavra matinino (matinin, matini) tem contribuído duramente para a nossa desconfiança. Ela não nos parece uma palavra destituída de tradução imediata e é precisamente
esta tradução que implica considerar certas formas do maravilhoso. A palavra é perfeitamente familiar à língua geral e deve de ter
havido uma certa confusão talvez na interpretação. Sabemos que
o Almirante das Índias se referiu às sereias marítimas com muita
dose de cautela, pondo muita discrição na referência: “dijo que
vido tres serenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran
tan hermosas como las pintan”. Eram, naturalmente, os manati
(que a nasalação obriga ao fonema /m/ terminal). Não sabemos
que significa matinino, mas que se refere ao manati (m), espécie
marítima de que o nosso peixe-boi fluvial é parente (e ainda o
chamamos manati (m)), não há nenhuma dúvida, pois a fêmea
era também usada e continua sendo pelos naturais em substituição à mulher.
Parece que pelo exagero, pelo menos parte dele, somos nós
outros responsáveis: o barão de Santa-Ana Nery concedeu às
Amazonas ardegos corséis (talvez impressionado com os fósseis
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Tradução aproximada = sem tapagem. Vulgarmente Parimé, a. Há uma tentativa para
escrever-se PARACAÍMA invés de PACARAÍMA, o certo. O padre Cristóvão de Acuña
diz no número XXXVI: “... nunca o bárbaro se atreveu a usar contra os nossos de outra
defesa senão a de que estão sempre prevenidos os covardes: a fuga que têm muito à
mão, por navegar em umas embarcações tão leves que, encostando à terra, as carregam
nos ombros, e arrojando-se com elas a um lago, dos muitos que tem o rio, deixam burlado a qualquer inimigo que com a sua embarcação não possa fazer outro tanto”. São
essas embarcações os famosos cascos, casquinhos, feitos de casca inteiriça de árvores
como o jatobá, angelim.
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desses animais encontrados na América e diversas vezes citados)
em que elas cavalgavam pelas margens do rio das Amazonas! Esse
exagero chegou a tal monta que o decorador do Teatro Amazonas,
Crispim do Amaral, tentou convencer o governo amazonense
na montagem de um “Panorama Teatral”, onde essas amazonas
apareciam europeizadas: “Como vê meu caro patrício, além da
pintura, que é meu trabalho exclusivo, existe um grande número de acessórios, um maquinismo complicadíssimo e um certo
guarda-roupa. As Amazonas serão vestidas como as guerreiras da
idade do ferro: com uma couraça, capacete, lança, escudo, peles
de tigres, sandálias altas e trançadas. Elas montarão em cavalos
de pasta, em vulto e quase do tamanho natural. Essas Amazonas
atravessarão o espaço em uma altura de cinco a seis metros. Para
isso, é necessário um maquinismo todo especial e que só a grande ópera de Paris possui para chevauchée da Walquíria, celebre
opera de R. Wagner./ Entre os acessórios contam-se 4 lanternas
ou lâmpadas de projeção, de grande força, para o efeito de toda
a cena da Amazonas./ O espectador verá passa, pelo rio, troncos
dárvores, plantas aquáticas, como realmente vê-se no rio Amazonas e seus afluentes./ Os jacarés e tartarugas serão vistos pela
transparência dágua que oferece um efeito real. Enfim, posso garantir que, se o “Panorama Teatral” não é – Clou – da exposição
do Rio, estou certo, será colocado entre as primeiras exibições que
terão nesse grande certame./ Para todo esse trabalho, transporte
e montagem, preciso de trinta mil francos, soma que peço a todos os brasileiros, por intermédio da imprensa do norte, de onde
sou filho”54. O seio amputado (direito) constituía outro tamanduá
sem tamanho55! Coisa na verdade absurda, pois qualquer mulher
maneja o arco com facilidade, ele simplesmente não impede a
54
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Carta de Crispim do Amaral ao intelectual João Barreto de Meneses, à época jornalista
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Ypiranga – Teatro Amazonas, III: 545, Manaus, 1965-66.
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operação. Jorge Isaacs (op. Cit., 211) abonando Martin Fernandez de Enciso, diz das índias de Cartagena (Colômbia) e ilhas
propínquas: “y pelean las mujeres tan bien como los hombres”, e
cita o caso de uma moça índia aprisionada que se gabava de haver morto oito homens cristãos. Esse autor é contemporâneo do
fato ocorrido em 1519: vinte e um anos antes de Orellana haver
tido notícias das Amazonas! Penso que o passo aludido justifica
de maneira cabal não a existência de uma lenda corrente entre
os índios, mas a notícia episódica recebida em primeira mão por
Orellana. Quanto ao fato de amputarem o seio direito, existe a
informação, não confirmada por outros cronistas, de Alonso de
Rojas: “Disseram estes índios ao soldado que os entendia, que nas
bandas do Norte, aonde iam uma vez por ano, havia umas mulheres, e ficavam com elas dois meses e se dessa união tinham parido
filhos, os traziam consigo, e as filhas ficavam com as mães. E que
eram mulheres que não tinham mais de um seio, muito grandes
de corpo, e que diziam que os homens barbudos eram seus parentes, e que os levassem ali”56.
Creio que o pior dos absurdos em toda essa história é a presença de cavalos, porque mesmo aquilo que muita gente considera fábula, isto é, a existência das mulheres combatentes (sem seios
amputados) é uma aceitável pertinência; podiam até ser confundidas com os índios Encabelados, embora isto nos pareça outra
marandua. O fato é curial e registrado por muitos cronistas da
época: as mulheres eram vistas lutando ao lado dos homens, ora
como municiadoras de flechas, ora para defendê-los das farpas.
Apenas de cavalos é que não se dá conta. A língua não fixou essa
espécie animal. Salvo os que foram trazidos da Espanha pelo Almirante e que ele mostrou aos índios. E os índios muito naturalmente recusaram admiti-los como objeto de conhecimento. No
entanto, com uma diferença de mais ou menos cinquenta anos
entre o descobrimento da América (12 de outubro de 1492), e o
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descobrimento do rio Amazonas(1541-42) e do rio Negro (3 de
junho de 1542) era possível que esses animais houvessem procriado na Terra Firme de Paria e na Caribana e o conhecimento
da existência deles descesse pelos manadeiros mais importantes
quais fossem o Uaupê, o Branco, o Negro e afluentes e defluentes.
Jamais registrou-se qualquer fato dessa natureza nas crônicas de
antanho, nem os índios fizeram a menor alusão a eles. Ao contrário, por intermédio da comparação eles chamaram posteriormente ao boi europeu tapiiraiauara = anta grande, anta volumosa e ao
touro = tapiiraapigáua, anta macho.
Por outro lado, por meio da língua mais geral (note-se que
Orellana trazia remeiros desde Quito e até mais abaixo o quíchua
era compreendido pelos homens da bacia e estava constelado de
vocábulos nheengatu como veremos logo mais) realizava-se um
intercâmbio eficiente entre tribos convizinhas e afastadas, tanto
para o norte como para o sul, leste e oeste. Imagine-se que remeiros batiam a voga pelo rio Madeira (Caiari) abaixo e alcançavam
a região de Maués a fim de cambiar guaraná, tão distante! Ou que
subissem o rio Negro, derivando para o Branco ou para o Uaupê
e ter-se-á uma visão bem aproximada do que seria aquela contínua presença humana e o intercâmbio cultural realizado por intermédio da linguagem. Fatos notáveis, acontecimentos fortuitos,
trocas de impressões lisonjeiras, guerras, a crônica das tribos, a
vida das pessoas, convites para festas vindos de longe através das
pancadas rítmicas do torocano, ou pedidos de socorro urgente
dos aliados. Era assim que indígenas do baixo Rio Negro sabiam
de acontecidos na hoje Venezuela ou na Colômbia, na Bolívia ou
no Peru, ou vinham sendo instruídos de eventos passados no alto
rio Amazonas ou mesmo no baixo, esse que era conhecido entre
eles pelo nome muito indígena de Iurimã, segundo as crônicas.
Como se poderia explicar a coexistência de estórias do tipo
Mapinguari, Curupira, Saci-Pererê e o culto geral do Brasil e em
outras regiões da América Latina do Iurupari e da heliolatria
não fosse pelo uso da língua geral ou nheengatu? A língua é pois
aquele conduto pelo qual nós podemos avaliar a noção de que os
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primitivos haviam acerca de deuses e demônios, espíritos maus
e bons, gente cordata e amiga, gente antropófaga, suas estórias
ingênuas e suas sagas heroicas. É de suma importância saber que
uma relação constante havia entre os índios do alto rio Negro e
afluentes com as atuais regiões venezuelana, colombiana e surinamense e que essa relação não era entretida por mero espírito
cortês. Era, sobretudo relação de comércio, seja com a troca de
escravos ou de gêneros alimentícios, portanto presumidamente
demorada, portanto suscetível de aumentar, também, o comércio de informações, a troca de impressões, o empréstimo cultural.
É duvidoso que essa gente não realizasse grandes festas de aproximação de famílias, da espécie do dabacuri ou dabucuri57, cuja
finalidade precípua seria a ostentação de prestígio, a exemplo daqueles potlatch referidos por antropólogos na costa da Columbia
Britânica.
A relação entre povos distantes já era muito antiga antes do
descobrimento da América e do Brasil, no rio Amazonas58 e do
extremo sul do continente antes de Fernando de Magalhães. A
grande ilha amazonense conhecida de muito pelo nome de Tupinambarana (=semelhante ou falso Tupinambá gente) reflete em
sã consciência uma presença enfática daquela nação avoenga e
andeira do médio Amazonas. Pois essa relação intertribal era tão
ativa e contínua que os primeiros mapas americanos ainda toscos,
ainda mal delineados no contorno físico e no relevo, no toponímico e no político, são, contudo, bastante dilucidativos no aspecto fauna e flora, figurando aqueles bicharocos referidos por sir
Walter Raleigh (1596), lodocus Hondus, Thevet e Ives d´Evreux
também em páginas sugestivas e iconografias sugestionantes. O
magnífico, o misterioso, o superabundante fantástico relacionado
ao Amazonas vem de longe, vem de uma herança europeia confirmada nos eventos da América. Talvez que a principal dessas atemorizantes estórias e histórias seja aquela das mulheronas de um
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seio apenas, de alta estatura, conhecidas na Europa, em Portugal
pelo menos, pelo nome já de si suspeito de Almazonas. Parece, e
estamos tentados a acreditar, que houvesse realmente séria confusão entre as heroicas fêmeas combativas da região amazônica
e as Almazonas da península ibérica, a que alude José Leite de
Vasconcelos59. Não seria difícil essa confusão em tratando-se de
gente inclinada a superstições e exageros como o português e o
espanhol da época. Essa credulidade e esse exagero aparecem referidos desde o prefácio da América. Por duas vezes, Colombo
se refere a certas formas fantásticas que aparecem em mapas da
América: estas formas possuem também uma vaga ressonância
com Cíclopes legendários.
Povo crédulo, temeroso de espíritos e de trasgos, imaginativo, agarrado a superstições remotas, sujeito aos imperativos da
religião, vendo e sentindo demônios e anjos por toda parte, esse
povo já trazia dos idos pagãos de celtas, godos e romanos a alma
impressionada pelas sugestões do inferno e demais patranhas com
que os credos ataram o arbítrio do indivíduo. E não é de admirar
que haja tantos rituais pagãos nesses credos; são eles que atraem e
prendem o indivíduo pela sugestibilidade. O que realmente seduz
neles (e seduziria aos índios catequizados por intermédio da língua geral) são as formas exteriores, a beleza dos rituais, o mistério
que o culto apresenta a circunspecção do ministro, a gravidade
dos seus gestos, a riqueza dos paramentos, o ambiente carregado
de sortilégio, saturado de perigo. Porque somente com as formas
interiores do culto ninguém prende ninguém60.
Das últimas aventuras de um povo altivo e comerciante
dá-nos notícia Joaquim Nabuco quando se refere largamente ao
guerreiro Ajuricaba mantendo expedições de cem a trezentas canoas cada uma! E não será somente com o auxílio da mímica,
essa segunda valiosa linguagem que os índios praticam e que os
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60

Vasconcelos, José Leite de – Tradições Populares de Portugal, 278, Porto, 1882.
Os sacerdotes pregavam e diziam missa em língua geral. O mundo cristão foi revelado
aos índios nessa língua. Foi o ritual exterior que seduziu a primária credulidade dos
silvícolas.

64

soberbos Manau praticavam em substituição, possivelmente, ao
conhecimento de línguas europeias. Mas, na concorrência com os
naturais era a língua geral, o nheengatu vivo, conhecido na região
do Orinoco como testemunham centenas de verbetes recolhidos
antes e nomeados depois, ainda presentes na geografia da região61.
É por via da língua mais geral que conotamos a identidade
recíproca de coisas comuns nossas conhecidas e até agradáveis
aos sentidos como tucumã, ingá, mandioca, beiju, sagu (no Suriname e no Brasil = Pigafetta) etc. Por exemplo, a província argentina de Tucumã, a região venezuelana de Maracaíbo, a localidade
colombiana de Guaviare, a cidade boliviana de Guajará-Mirim,
o rincão guianense de Tapiirapecó, para citarmos de passagem;
e paraguai, uruguai, abacate, tapioca, maniva, curumi (m), caju,
pindá; formas corriqueiras como caríua, acuti, manati (m), iuca,
taba (Colombo); cacique (= Colombo, Pigafetta) etc., eram conhecidas tanto no mar dos Caraíba como na costa de Paria e no
sul do Brasil ou no alto Amazonas, com a mesma grafia (algumas
ligeiramente deformadas) e talvez a mesma pronúncia, mas com a
semântica unificada. Até o cavalheiro Pigafetta assinalaria a analogia no pequeno glossário apenso ao seu roteiro de viagem62.
O interesse demonstrado nesta parte pelo uso da língua geral
vem de que é especialmente pelo seu concurso que o enciclopedismo americano se torna fato conhecido na Europa. Não porque europeus necessitassem fazer uso do idioma, e sim porque
a paisagem americana impunha um acrescentamento numulário
na ordem do conhecimento, acréscimo importante no rol das coisas sabidas e conhecidas por nomes diferentes de qualquer modo
traduzidos, assimilados, ou mesmo nunca vistos nem sabidos,
nomes de animais, de vegetais, de coisas. Houve, portanto, uma
invasão de novidades na História Natural, na Química, na Filosofia, na Geografia, na Física, na Antropologia, na Literatura, na
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Religião, na História, reformas que por necessárias atingiam de
cheio os postulados bíblicos.
“Admirou-me encontrar em Manaus os mesmos nomes que em S. Borja para os objetos mais usuais na
vida. No Rio Negro, ouvi articular os mesmos sons
que no Uruguai, embora esses pontos distem em linha
reta 500 milhas alemãs um do outro. Ita, oca, cunhã
(pedra, casa, mulher); paraná, rio que corre ao lado
do outro; pira, peixe; piracó, um riacho com peixe – e
alguns nomes de animais: Capivari, porco da água;
tatu, armadilho; quati, paca, esse conhecido roedor, além de muitas aves: urubu, inhamu; em resumo, são
numerosíssimos os nomes que se encontram tanto no
guarani como na língua geral no Amazonas” – AveLallemant, Viagem pelo Norte do Brasil, II: 141, Rio
de Janeiro, 1961 (grifos do autor).

É ainda com a língua geral que se iniciaria um indianismo
romântico anterior ao Romanticismo e, ao mesmo tempo, um
processo histórico mais real e contundente, tudo filiado à paisagem e ao homem, talvez a única tendência filosófico-literária que
resultou autêntica porque prestável a exploração sentimental, ao
heroísmo. Grandes poetas como Campo-amor na Espanha, Porto-Alegre no Brasil, para citar apenas dois exemplos no rol de centenas de obras primas, trataram do Novo Mundo em termos de piedosa ou mesmo de vitriólica arrumação estética. Se for verdade
que na captação desse romanticismo entre piedoso e heroico não
existe um lastro de vocábulos pertinentes e altamente necessários
como cor-local, também é verdade que outros românticos, poetas
ou romancistas como Chateaubriand e Mark Twain valorizaram
o espírito da terra mais do que o convencional da linguagem. Mas
a sua posição, da língua, da literatura, da linguagem, é muito mais
frequente e até certo ponto abusiva (respeitando-se o autêntico)
como elemento de fixação da cultura. Principalmente o aspecto
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linguagem, não admitido na narração como um marcador de espaços regionalistas, aliás nacionalistas. Isto não contende com o
léxico. Falamos da maneira de narrar, de contar, e da carga de
mistério que transporta a narrativa pura indígena63.
Chegamos ao ponto em que este paleio reclama uma justificativa para os excessos, os desvios, as ramificações do seu corpo principal e um como assim devaneio bachelardiano pelas regiões distantes do puramente capitular, mas é que, refraseamos,
estamos insinuando a participação do fenômeno linguagem na
dinamização da cultura local, identificada pela generalização e
integralização de aspectos ao mesmo tempo conhecidos aqui e
ali antes do descobrimento da América e testados muitos anos depois daquele entrevero. Não será demais dizer-se que a cultura de
maneira geral e particular, de uma região delimitada por fatores
ambientais diferentes, não prescinde dessa base sólida que é a língua-linguagem. A fala é realmente o elemento funcional primeiro
e, pelo menos, até metade do século XVIII, ela era semioficial ao
lado da portuguesa. Teve, consequentemente, bastante tempo e
oportunidade, mais de dois séculos, para estabilizar-se, ser civilizada e dizem que até gramaticalmente (a língua o fora realmente,
a linguagem não), segundo o costume abusivo de tomar-se por
modelo a gramática portuguesa.
A nossa hipótese é naturalmente contestável quando pretende que a linguagem utilizada pelos índios Caraíba era a mesma
geral ou nheengatu da Amazônia ou a nacional tupi-guarani da
América do Sul. Mas, pelo menos, fatos da língua não poderão
ser contestados, aqueles a que nos referimos, a identidade de palavras.
É a partir desse precipitado social que encaramos um processo de estamento da cultura, antes de que a civilização europeia tivesse iniciado o exercício de sua influência nefasta até certo
ponto. Nefasta porque, em seguida, traria ao dono da terra e seu
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semelhante perante os dogmas cristãos a escravização e a mentira,
o dolo e a carência de estímulos progressistas. Toda essa miséria
ficou sendo conhecida como a noite triste, a noite do massacre,
semelhante àquela Noite de São Bartolomeu, porém reproduzida durante três séculos! Verdade: o índio não se beneficiou logo
da civilização chantada sem ordem nem diretrizes, o malfado
colonialismo espanhol-português. Acompanhou essa civilização
arrastado pelo gasneste com o negro64. Ainda hoje no Amazonas esse índio, cujo enciclopedismo prescinde da paternidade do
branco, sacerdote ou não, sob qualquer rubrica oficial, vive viciado à ajuda que tirou-lhe a capacidade de existir sozinho como
antigamente. O índio americano sacou-se da opressão e da miséria pelo amparo dos decretais régios que custavam a aqui chegar
e demoravam a ser executados porque a burocracia reinol, que
herdamos para mal dos nossos pecados, caminha mais ao nível do
literário do que do executivo-funcional. A montoeira de papelório que entravava as diligências burocráticas ontem, e hoje gera a
pasmaceira nos gabinetes é ainda uma herança maléfica daqueles
longos arrazoados del Rey para seus ignorantes vassalos que pouco ou nada correspondiam à realidade, preferindo viver à barba
longa como dizia a sabedoria popular da época (hodiernamente
aplicada ao bon vivant cabeludo), amancebados e multiplicando
a espécie.
Não nos custa admitir a presença histórica ou fabulosa de espanhóis ou outras gentes abicorando o golfão amazônico antes do
descobrimento do Brasil. Isto em nada diminui o feito comprovado dos portugueses, mas também não ajuda a consagrar uma
prioridade espanhola se ela não teve nenhuma repercussão na
vida do povo nativo. Olhar e ver é uma coisa; apossar-se do objeto
visto é outra, sendo esta relação de direito, a outra apenas de fato.
De passo que a empresa colombina, realmente capacitada, e de
que a vespuciana é grosseiro embuste, conceitua-se no privilégio
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Na expedição de Francisco Orellana vieram dois escravos negros de quem pouco se
fala. Talvez fossem eles os primeiros a serem contemplados admirativamente pelos nossos índios.
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de haver encarado o encontro de duas civilizações: homogênea e
heterogênea como fato digno de ser comentado e explorado, porque se afirmou através do documento da palavra ouvida, do diálogo mantido mesmo à custa de intérpretes ou pela mímica. Logo
mais, nos ocupamos do poder dessa palavra, da sua contaminação social, da facilidade de expansão numa área extensa, palavra
que assume importância porque mais carregada do mistério, da
perplexidade, do maravilhoso e do fantástico: talvez consigamos
provar que outras alusões a esse fantástico repercutiram demasiadamente longe, alcançando a bacia amazônica.
São os detalhes, a minúcia dos relatos, que interessam à história social e não o feito em si como consequência de dubitativos
ensinamentos dessa ou daquela pessoa, deste ou daquele grupo,
desta ou daquela universidade ou conventículo. Imagine-se que
atitudes tomaram índios americanos e marinheiros espanhóis, na
manhã de 12 de outubro de 1492, sob a ardência do sol tropical,
para se entenderem, uns perguntando sofregamente aos outros a
procedência daqueles barbudos visitantes cobertos de ferro e de
faces descoradas; outros estupefatos diante de tanta fêmea airosa
com suas vergonhas depiladas e exibidas sem o recato que a hipocrisia da civilização tapou ante esteticamente. Duas culturas, duas
culturas diametralmente opostas em tudo, mas principalmente na
linguagem.
Duas “raças” que se chocavam e que se entredevorariam,
atribuídas a ambas de certos privilégios e de certos princípios éticos, alimentadas pela ciosidade desses princípios e dos escrúpulos
religiosos. O deboche, a indisciplina, a sensualidade, a intemperança, a auricídia do deslumbrado conquistador teriam que fatalmente destruir a desprotegida sociedade tribal americana, dona
de seus princípios éticos que o europeu sádico e bulhento não
compreendia, diferença que a Igreja Católica e ortodoxa encarregava-se de dogmatizar reconhecendo no natural aquela besta sem
alma apropriada de todas as inferioridades. Indivíduo que o europeu assemelhava, naturalmente, aos brutos negros africanos já
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servilizados muito antes de Cartago e de Roma havê-los jungido
ao carro da economia e da sordícia.
É difícil não compreender como a diferença de línguas faladas produziu a diferença de opiniões e fomentou a hipocrisia de
sentimentos até em religiosos, em filósofos, em professores universitários. Essa diferença veio, certamente, colher de improviso
a muitos que se regiam por instrumentos de conceituação revelhos, pelo Canon da virtude mascarada. Não é de admirar, portanto que a Marmontel ocorresse considerar o bon sauvage como
aquele homem destinado a servir de padrão moral a progressistas
ideias filosóficas combatidas pela sequela de doutrinas hipócritas e que o tipo de sociedade comum houvesse servido de modelo a ideólogos, teóricos e de tema para a literatura. O homem
existencialista da América, nu como a verdade cartesiana, subia
no conceito dos enciclopedistas arrimado na virtude da bondade
natural, bondade que vinha sacramentada pela experiência dos
pioneiros. Pois que ele era bom, o diz Colombo, várias vezes. Dí-lo também Carvajal e o padre Acuña o segue no juízo. A sodomia, a evangelização caricata, o despudor na toma de mulheres,
a orgia de desmandos dos comissários patrocinados por bispos e
reis, a gana pelo outro, criaram a represália feroz, o assassinato em
grupo, a morte de tocais, a dissimulação, a mentira, o egoísmo, a
miséria do índio. Naquela fermentação de ódios que se esperava
que acontecesse? A Noche Triste espanhola corre parelha com a
noite de São Bartolomeu francesa, mas é mais fecunda em sangue
derramado. Liquidou com uma civilização e uma cultura.
“A licença, o latrocínio, a rapacidade furiosa, o assassinato, o saque não tiveram freio; não se viu mais sobre a superfície daquele vasto continente senão povoações inteiras de índios fugindo de seus lares, e caindo
nas ciladas, que lhes armavam os espanhóis, debaixo
do fio de suas espadas” – Marmontel – Os incas ou
a Destruição do Império do Peru, II: 407-08, Paris,
Em Casa de J. –P. Aillaud – Livreiro, 1857.
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Diz-se que a Jean Jacques Rousseau cabe meio privilégio na
formulação da doutrina do bon sauvage. Em todo caso, de um
francês para outro não ia àquele tempo grande diferença, uma vez
que eles o que desejavam mesmo era eliminar a desgraça dos confrontos sociais. O homem seria originalmente bom; a sociedade
é que o faria (continua fazendo) despojar-se daquele sentimento,
embrutecer-se. O retrato dessa bondade natural não seria certamente a seráfica atitude de um homem despido, mas a existência
em comum, o todo para todos, lição que vai aproveitar a Tomas
Morus na Utopia e que vinha encaminhada, desde muito, por Platão em A República. O homem seria originalmente bom. Vamos
verificar que o mundo com recipiente do Ser possuía condições
abertas em ordem a favorecer a bondade natural e a alegria coletiva. Não é o exemplo do paraíso com sua majestade, sua beleza,
seus chamamentos aliciantes? O homem americano era bondoso
até que ponto? Até o ponto em que o Romanticismo o aceitava,
isto é fato e não nos iludimos com a perspectiva de um paraíso, o
locus amoenus onde os Caraíba alimentavam a fome ritualística
e a fome de prestigio à custa dos infelizes vencidos. Pois o homem
americano, na nossa fria concepção, também ele só seria bom até
o momento decisivo para a história em que sentiu o corpo do
primeiro espanhol morto apodrecendo como os dos seus semelhantes. Daí por diante a imagem do homem-deus, do homem
divino desapareceria e ele tratou de eliminar as diferenças, nivelar
as situações, defender-se e à sua propriedade comunal.
E aparece o mágico Leibnitz com a sua doutrina da felicidade
terrena, doutrina que inspiraria ao sarcástico Voltaire a criação
da figura otimista do doutor Pangloss no Cândido. A teocracia
feliz dos Incas estaria ao depois na Cidade do Sol, de Campanela.
A Europa valorizava a América porque esta prometia-lhe a novidade subsidiária capaz de contestar velhas afirmações e de responder a velhas perguntas alimentadas em concílios, em salas de
estudo, em reuniões sociais, em salões literários, em pórticos e
ágoras etc. Valorizavam o estupendo acervo de informações contidas nesta parte do mundo e que se abria à virgindade de conhe71

cimentos humanistas, porque, de verdade, não era apenas a terra
ignorada que surgia como uma possibilidade econômica: era a
ruína fragorosa e completa do pensamento encarcerado nos versículos da Bíblia. Dominada pela Escolástica a cultura europeia,
que ainda não conhecera de todo a Aristóteles, servida apenas dos
seus rudimentos filosófico-científicos, - saía do marasmo aos repelões, contrariada nas suas mais amplas aspirações humanistas.
Mas não se diga que somente os leigos divergiam das opiniões
clássicas: padres de formação erudita divergiam do esquema conventual (e com estes os franciscanos de La Rabida) e saudavam
os princípios saudáveis instaurados pelo renascimento científico.
O teocentrismo / geocentrismo deixa de ser uma cavilação para
ceder o passo ao sacrilégio do antropocentrismo / heliocentrismo
e à formalização da ideia do pensamento independente, livre da
mordaça dos dez séculos65.
Um dos eruditos historiógrafos dos descobrimentos diz que:
“Nel Medioevo, I’antico anelito, la sete di conoscenza assume
un’espressione meno tumultuaria, meno vasta, ma piú profonda.
La sapienza dei dotti, fortemente nutrita, sia pure, del pensiero
aristotelico e dei sistemi tolemaice; la meditazione dei saggi, I’esperienza eroica dei pionieri, apprestano allo spirito avventuroso
di pochi eletti Il sussidio della ragione, delle prime dottrine scientifiche, e dal penoso raccoglimento degli Studi sort all’sombra del-
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O plácido padre Antônio Vieira ainda restaria disquisicionando sobre as profecias de
Isaias, ajuizando nem muito à terra nem muito ao mar, porém preso àquelas teorias
sediças que o livro maior da cristandade oferecia à paciência dos bem-aventurados de
espírito. É muito ilustrativa a História do Futuro, do erudito padre, principalmente
para quem aprecia a convergência forçada das ideias. As profecias em latim de Isaias se
amoldam muito bem aos fastos da América, se assim o desejam os hermeneutas do tipo
do padre Antônio Vieira, e poderiam servir àquela teoria alófila da origem dos nossos
dias. Todavia, nós não acreditamos em profetas, antigos e modernos, e as coincidências
de pensamento são muito notáveis e frequentes para admitirmos essas fábulas em que
acreditaram piamente os homens de antigamente. A civilização parou a sua evolução
quando tropeçou nesses obstáculos, principalmente durante a instalação dos métodos
extremos como a fogueira e a tortura, de que apesar de tudo escaparia o astuto sacerdote apologista das atividades adivinhadores do Bandarra sapateiro.
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la romanica Basilica e del Palagio comunalem, ne dirigono e passi
attraverso le misteriose vie del mondo”66.
Realmente a razão começa a dominar o sentimento e os conceitos prístinos aparecem às vezes como aberrações e o homem
centrado no Universo se encontra em liberdade para julgar seu
eu ad libitum. Ora, uma das forças que mais impediam Colombo de viajar para o oeste era o medo que a Igreja asilava de ver
despedaçadas as suas caríssimas teorias sediças, teorias em que
assentava o poderio mandão. É por isso que Colombo aparece
diante da História como detentor de várias notáveis descobertas
que resistiram até hoje às criticas científicas67. Para um louco ou
um nescio era e continua sendo de alta qualidade científica o seu
pensamento.
Vogamos muito ao saber da corrente de opiniões que nos
desviaram do itinerário deste capítulo, mas não lamentamos a
perda de tempo. Realmente, o descobrimento do Brasil não teve
aquela maravilhosa sensação de novidade, de surpresa que lhe
querem conferir os fanáticos das epopeias portuguesas. Ao contrário, a Terra Firme além de Paria era coisa demonstrada pelo
argumento forte da língua dos naturais, quando apontavam para
o sul e falam de sócios antropófagos e de bicharoços horríveis comedores de gente. Fatos que a língua mais do que a superstição,
a credulidade, insinuavam. Os exageros, as mentiras, as lendas, a
estórias maravilhosas ouvidas possuem alguma coisa de sensato,
alguma coisa de verídico. É preciso não deixar-se levar pela aparência. Hoje, mais do que nunca, aquelas nebulosas referências se
iluminam de resquícios de naturalidade quando começam a surgir os fatos. O que o Almirante das Índias escreveu a respeito de
certas incríveis incidências maravilhosas parece nos nossos dias
mais perto da verdade.
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Marini, P.L – Vasco da Gama escopritore, 4, (...)
Os mais notáveis descobrimentos científicos de Colombo foram: a forma peral da Terra, confirmada por fotografia dos primeiros astronautas; o continente sul-americano; a
demonstração da rotundidade da Terra; as claridades oceânicas; a suspeita do estreito
do Panamá.
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Há um fato a que nos referimos de passagem e que aqui aparece a título de excurso: trata-se da estória divulgada na Amazônia brasileira e quiçá algures na Amazônia internacional e cuja
primeira revelação está no diário de bordo de Colombo. Diz ele
seguidamente: “Entendió tambien que lejos de alli habia hombres
de un ojo, y otros con hocicos de perro, que comian los hombres,
y que en tomando uno lo degollaban y le bebian su sangre y le cortaban su natura” (pg.57); no dia 23 de novembro de 1492: “y sobre
este cabo encabalga otra tierra ó cabo que va tambien al Leste, a
quien aquellos indios que llevaba Ilamaban Bohio, la cual decian
que era muy grande y que habia en ella gente que tenia um ojo
en la frente, y otros que le llamaban canibales, á quien mostraban
tener gran miedo” (pg.73). Dia 26 de novembro: “... os cuales diz
que despues que le vieron tomar la vuelta de esta tierra no podian
hablar, temiendo que los habian de comer, y no les podia quitar el
temor, y decian que no tenia sino um ojo y la cara de perro, y creia
el Almirante que mentian etc.” (pg. 78)68.
Como pois havia essa correspondência entre índios das ilhas
caraibanas e o continente, nada impossível que a lenda ou a história deturpada por conveniência ou não viajasse com a credulidade da indiada. Queremos dar ênfase a uma superstição, conhecida
por toda gente da Amazônia, mas principalmente pelos mateiros:
trata-se do Mapinguari. Uma representação icônica desse bicharoco aparece como se disse em sir Wlater Raleigh e em mapas da
época, como um ser original, feitio de homem bastante cabeludo,
ora com um olho na barriga, ora na testa, tipo ciclope. O marandueiro que transmitiu a notícia aos espanhóis não se esqueceu
de um detalhe, porventura o mais importante e que serve para
identificar a espécie: focinho de perro. Posteriormente, cientistas
como La Condamine falaram do urso amazônico, mas sem tê-lo
visto de perto. Trata-se, na realidade, de um animal amazônico
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Colombo, Cristovão – Op. Cit., 46, passim. Observe-se a cautela com que o Almirante
ouvia e aceitava aquelas revelações exageradas. Algumas delas acreditamos que fossem
apenas alusões a máscaras indígenas representando algum demônio assustador. Em outras porém existe uma certa atualidade, somente agora tratada com maior consideração.
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muito tímido, frequentador do recesso da selva e que não possui hábitos carniceiros e nem é agressivo, salvo quando atacado
ou quando de cria. Só se movimenta à noite, de dia recolhe-se a
galhos mais altos onde fabrica um ninho de folhas e ramos, pois
como urso sobe as árvores com agilidade. Deve de existir hoje em
museus, embalsamado, depois que se começou a acreditar na sua
existência real e a vê-lo e a matá-lo. Agredido ergue-se de pé, e,
então, sua aparência inspira realmente pavor por causa das listras
amarelas ou esbranquiçadas sob os olhos e focinho. Acredita-se
que não encontrando seu alimento preferido, mel e folhas tenras,
come carne. Esse animal esquivo chama-se em idioma quíchua
hucumari = “hucu, de forma apocopada de hucucu, nome genérico dos ursos e mari é forma sincopada de marcari, abraçar ou
apertar fortemente contra o peito. Surge a evidência de um nome
descritivo, ou seja, a forma de ataque desse urso. O termo que inspirava seus hábitos noturnos, seu aspecto humano ao levantar-se
atento, originou indubitavelmente a lenda e talvez o melhor relato
que escutado a um aborígene boliviano, me permitiu escrever esta
nota”69.
Seria, de qualquer modo, impossível que na Amazônia se
conservasse tão a propósito o nome quíchua, sabido que o índio
transcreve para a sua língua o nome estranho, adaptando-o ou
corrompendo-o. Isto posto, temos na nossa forma mapinguari uma vaga semelhança fonética: marcarari primeiro, e em segundo com hucumari mais vaga e distante. E que significa em
nheengatu amazônico ou na língua geral mapinguari? Primeiramente, coisa curiosa, havia o conhecimento da espécie urso = dita
aguará, iumiri, esta urso pequeno. Aguararana era o falso urso
ou tamanduaí. Ora, a palavra hucumari do idioma quíchua lembra na terminação o nosso vulgar (também do guarani) iumiri.
Relacionando os elementos da palavra já presumidamente muito
consumida temos também uma concreção descritiva ao feitio do
69

Vúletin, A. – “El Hucumari”, in Revista Venezoela de Folklore, nº 5, Caracas, julio,
1974.
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índio: mbae = fantasma; coisa fantástica; pi = pés; guari = coisa
torta, feia, horripilante. Piguari também significa pés tortos. Está
perfeitamente adequada a uma versão lendária mais com pertinência ao animal ou ser monstruoso, e esta acepção não nos move
a nenhum crédito70. Mas o animal em pé e com aqueles olhos circundados de faixa amarela ou esbranquiçada pode gerar alucinações visuais.
Isto seria de admirar?
Os expedicionários espanhóis quando viram pela primeira
vez o manati (peixe-boi) tomaram-no por sereia, porque o brincalhão estava rebojando entre as ondas do mar caraibano. “El dia
pasado, cuando el Almirante iba ao rio del Oro, dijo que vido tres
serenas que salieren bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenian forma de
hombres en la cara. Dijo que otras veces vido algunas en Guinea,
en la costa de la Manegueta”71. Pudera! Com aquela cara e aqueles
bigodes!
Como pois havia essa correspondência entre habitantes das
ilhas caraibeanas e a selva Amazônia boliviana? Como é que eles
sabiam no arquipélago que longe, em terras do interior do continente, havia homens com focinho de cão (aparência ursulina)
e que comiam gente, degolavam, bebiam o sangue e despedaçavam os órgãos genitais? Talvez aquela referência a “um olho na
testa” não passasse de confusão estabelecida pela tal mancha nos
olhos do urso amazônico também chamado de “urso de lunetas”,
“urso de antolhos”, “frontino”, cuja envergadura alçada é de metro e meio a dois metros e pesa duzentos quilogramas. A área de
dispersão desse animal tímido é grande e chega a estender-se da
Venezuela ao Peru, Colômbia, Equador, Bolívia e Brasil oeste, e
70
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A propósito de homens dos pés tortos ou volvidos para trás vide capítulo II desta parte.
Perguntas a respeito de como não mais foram encontrados tais tipos de deformação
seriam ociosas porque a civilização se encarregou de acabar com o costume que seria
circunscrito a uma tribo. Esse tipo de deformação que caracterizava determinada comunidade indígena poderia ser a causa das estórias alimentadas antigamente a respeito
de numes dos pés tortos.
Colombo, Cristovão – Op. Cit., 46.
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é atraído por plantas melíferas. Seu pelame negro e luzidio visto
à noite ou mesmo de dia (o animal é notívago) poderia causar
alucinações de toda espécie. É deste animal que diz A. Vúletin,
referindo lendas e superstições, que enamorou-se de uma pastora
do antiplano boliviano, com ela retirou-se a uma cova e tiveram
um filho chamado Tomás. Um dia, a mulher e o filho fugiram
e o hucumari quedou-se desesperado e veio a falecer. A jovem
contou a aventura ao filho, que já era soldado, e este foi em busca
do pai, ainda encontrando-o moribundo. Ajudou-o a enterrar na
mesma cova em que estava sua mãe. E a estória simpática continua afirmando que sobre a cova nasceu uma árvore de duas cores e ramos retorcidos ignorada de todo mundo. Não tinha folhas
nem frutos, mas todos os anos, quando o sol esquentava a terra
do cemitério de Copalchi, apareciam colgadas dos galhos casas de
abelhas selvagens.
Assim o não muito feroz urso do mato passa pela sua catadura a gerar uma lenda e uma superstição, a primeira muito romântica e a segunda terrificante, sinistra, que vive a ocupar o centro de interesse de milhares de pessoas crédulas. Isto não parece
extraordinário em civilizações primárias. Os exemplos abundam
aqui e ali: a inofensiva iaquiranabúia (popularmente jaquiranabóia) = cobra-cigarra, gerou a superstição de que mata instantaneamente até arvores em que assenta o venenoso tavão que ela
não porta e veneno que não possui. É a feia aparência da cabeça
semelhante a uma castanha-de-caju que lhe emprestou a injustificável periculosidade. O excesso de credulidade do natural se
identificou muito bem com o excesso de credulidade do europeu.
Ambos disputaram a supremacia do fantástico, que o mestiço deveria receber como um legado cultural e retransmitir também por
sua vez com acréscimos. É por esta razão que temos cobras-grande de vinte metros, serpentes enormes que se transformam em
navios; botos que aspiram à concorrência dos Lovelaces e demais
sedutores da história; mapinguaris e matintaspirêras, estas como
metamorfoses de inocentes passarinhos etc.
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Finalizando, o Amazonas possui um acervo brilhante de
contribuição ao mundo científico pequenos nonadas daqui, dacolá, que são levados ao natural no conteúdo suave da palavra
indígena, no bojo do vocabulário nheengatu; verbetes em que
pregaram sacerdotes; em que sonorizaram cantos ingênuos e acalantos medrosos; em que se imortalizaram lendas de heróis civilizadores; em que morreram desafiando os guerreiros na luta
pela preservação da liberdade e da propriedade comum; em que
barulham frondes e gemem ventos, cantam pássaros e explodem
corolas; e em que bem ou mal entrou como necessária nas línguas
estrangeiras em substituição ao inexpressivo equivalente, naquilo que o nosso mundo tem de seu, de originalmente próprio em
usos e costumes, fauna e flora, topônimos e acidentes geográficos.
Realmente, essa contribuição não é convincente hoje porque perdeu alguma parcela ao andar dos séculos, resistindo nas regiões
de maior densidade populacional nativa e mesmo nas cidades
visitadas pelo progresso absorvente e pelas mudanças sociais. E
quando uma língua resiste ao impacto dessa cultura estranha e
mais poderosa durante tantos séculos a esta parte, nela incorporando-se pelos modismos, pelos lexemas correntes e funcionais
(unidades culturais), pelas expressões, pela ortoépia; ou resiste
pela fala coloquial com seus acentos naturais e suas pausas legítimas, durante tantos anos é duvidoso que venha a ser eliminada
quando perdura vivo o objeto de sua razão de ser, que não sendo
exclusivamente o homem (a língua pode deixar de ser falada num
futuro remotíssimo) é, todavia, a natureza que vai guardar a sua
correspondente nominação pelos séculos adiante.
Atribuindo muita importância a esse fator linguagem nativa
para o conhecimento e revelação da área americana dentro e fora
do atual Estado do Amazonas e as relações, mesmo distantes, com
o seu raio de ação, não o fizemos com o propósito de eliminar a
influência da língua portuguesa, que não caberia assinalar nesse
primeiro contato por vários motivos, dos quais elegemos dois por
excelentes: a) a linguagem portuguesa só vem a tomar posição
na área do nosso Estado com a implantação das Missões; b) sua
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expansão e fixação só se realizam após a travação da linguagem
natural. Isto reafirma todos os conteúdos da nossa tese exposta
neste capítulo e que será objeto de considerações em capítulos
posteriores.
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II

SÔBOLAS ÁGUAS QUE VÃO...

A expedição pioneira. Contatos episódicos com
os naturais. Permuta de traços culturais. As grandes incógnitas. Do aspecto folclórico ao aspecto
científico. Crítica marginal.
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O

s componentes da esquadrilha de batelões e canoas comandada pelo capitão Francisco Orellana não mais se
admirariam do estranho modo e dos hábitos dos habitantes da região percorrida, lindeira ao eixo hidrográfico da peneplanície. Em hipótese alguma poderíamos admitir um espasmo
de admiração de Carvajal ou de Orellana, de André de Ursua ou
de Lope de Aguirre, mesmo da parte daqueles Franciscanos Leigos ou de qualquer outro, ao encontrarem sucessivamente as hordas marginais pacíficas e/ou belicosas. A familiaridade instaurada
com uma cultura diferente é assunto do primeiro dia da América
ou do Brasil e, salvo a civilização da América Central e Andina
(Maia, Tolteca, Asteca, Chibcha, Incásica, Aimara, por exemplo),
o resto detinha um padrão de vida mais ou menos idêntico. Segundo fizemos ciente, foi a língua geral o instrumento de ligação
de grande parte dessas culturas (de que foi possível a universalidade da teogonia, com Tupã e Uirupari, e centenas de traços
culturais outros admitidos), mas o hábito das correrias e saltos,
troca de utilidades e de caça a escravos ou a fêmeas quando escatimavam, implantara uma relação permanente em termos de
continuidade e de universalidade de hábitos, salvo naturalmente
uma que outra alternativa. De modo geral, esse é o aspecto mais
enfocado da cultura indígena: ausência de indumentária72, adere72

Parece haver uma relação de causa e efeito nessa abstenção. Nas regiões de baixa
pressão atmosférica, ou dos calorentos recessos selváticos tropicais, o indivíduo dispensa coberturas solicitadas nas latitudes frias que criam forçosamente a defesa corporal
e, portanto, um hábito de vestidos e mantos resguardadores. No entanto, mesmo nas
selvas a temperatura à noite cai, reclamando fogos permanentes. Por outro lado, a pele
do nuelo se torna quase insensível às ferroadas dos insetos e umidade diurna. Não é que
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ço de arco / flecha e/ou tacape, lança e tamarana; disponibilidade
de tempo para a ação pessoal; usufruto na natureza que o tornou
rico de conhecimentos e de experiências; sedentarismo; guerra de
conquista, de preiamento73 (fosse territórios de caça, de mulheres,
de troféus, de renome), legislação teogônica, respeito a um mundo ordenado segundo a tradição tribal, a formosa literatura oral,
explanatória ou de gênero divertitivo, danças coletivas, dietética,
medicina rustica aliada à magia e à pajelança e outras impertinências de tradição consueta a que faremos referências mais tarde.
Esse o aspecto visto de passagem, conhecido por audiência, mas
não penetrado profundamente na essência, daquelas humanidades, pelos que corriam à aventura.
Indaga-se como, de que maneira em tão pouco tempo de
arribadas, os escribas dessas empresas arriscadas vieram a saber tanta coisa a respeito da cultura do amazoindio74, já não nos
preocupa tanto a narrativa do pouco escrupuloso padre Cristovão
de Acuña (ou da Cunha) que resulta em plágio da odisseia vivida pelo frei Gaspar de Carvajal e demais companheiros75. A este
sim, delega-se maior privilegio porque as informações resistem
a qualquer crítica, passados quatrocentos trinta e quatro anos de
distância.
Pelo relato, desceram os cinquenta e sete homens o rio Amazonas correndo a costa sul, à causa dos numerosos afluentes, isto

73
74

75

ele não conhecesse a técnica de tecer e inclusive possuía plantados de algodão e teares
rústicos onde trabalhava panos de fibras.
Conferir o capítulo da influência da língua geral onde se fala na capacidade de percorrerem longas distâncias pelo mar em busca de escravos ou de fêmeas para a propagação
da espécie.
Parecia ser um costume que podemos aceitar com reserva, conforme o sacerdote: “pero
lo que de aqui en adelante dijere será como testigo de vista y hombre a quien Dios quiso
dar parte de um tan nuevo y nunca visto descubrimiento como es éste que adelante
diré” – Carvajal, op.cit, 43.
O método usado poderia ser discutido na base da alusão ou do plágio e existem vários
exemplos: Vespúcio plagiando a outros e o padre Manuel Rodrigues com a obra Maranon & Amazonas (Madrid, 1684) plagiando o livro do padre Acuña – Descubrimiento, etc., que, por sua vez, é um decalque da relação de Carvajal.
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é, “entraban en el por la mano diestra hacia el sur”76. A descida,
sem encontrar povoados durante três dias, acarretou o problema
da fome. Parece inacreditável que havendo tanta gente armada e
já praticamente avezada ao ambiente (os espanhóis estavam na
América do Sul desde 1535, mas Orellana estivera antes na América Central) fossem acometidos os aventureiros da fome geral.
Às margens do rio Amazonas deveriam oferecer naquela época de
aparente virgindade para o europeu o espetáculo do paraíso, com
tantas espécies comestíveis, fossem aves ou animais terrestres. A
água piriricava de pescados. O excesso de lamúrias e a publicação de padecimentos era um recurso dos heróis epopeicos. Custa
acreditar na reedição do episódio romântico “fome no mar”.
Fazia parte do relato de aventuras aquele tom de sofrimento
com que se engrandeciam os padecimentos físicos e morais, cuja
finalidade precípua era asilar a piedade no coração dos leitores
e/ ou ouvintes. Carvajal diz que “à falta de outros mantimentos”
comeram “couros, cintas e solas de sapatos cozidos com algumas
ervas”77. Depois, alguns homens passaram à terra e comeram ervas ignoradas, ficando como loucos78. O que é de impressionar,
pois havendo naturais na companha, estes forçosamente deveriam conhecer as plantas não apropriadas à alimentação. Ou não
havia nenhum natural? É bem possível que houvesse, sabido que
os europeus não pegavam, no cabo do remo e a respeito dos dois
negros da esquipação não se faz miúda referência.
76

77

78

O suspicaz Acuña também diz haverem escolhido (ou ele o diz por si) a margem sul,
tirando a sorte. Diz que saiu São Jorge à mão direita. Modernamente como teria sido
essa seleção? Com os dedos, dados ou papeluchos? Ou o clássico micatio digitum?
Parece-nos a nós que a escolha da vertente sul foi feita com o intuito de protegerem-se
contra os fortes ventos desse quadrante, nessa época do ano.
Não existe propriamente uma contradição no relato do sacerdote, mas não deixa de
causar espécie que homens que já conheciam alguma coisa de religião, se atiravam a
devorar outros tipos de ervas, diferentes daquelas que já haviam digerido no excelente
“ensopado” de couro. É possível que as ervas daninhas fossem o timbó marginal ou a
mandioca brava, porém existem numerosas outras plantas cáusticas como o açacu.
Cf. op. Cit., 47.
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“A Francisco Orellana,
Por ser persona de estima,
De su sangre y de su tierra,
su gobierno le confia”.
Y com cincuenta españoles
Le manda que a toda prisa
Por el Marañón abajo
Descubrimientos prosiga.
Y que a las 80 leguas
Aguarde, porque le avisan
Que alli con el Marañón
Dos ríos pierden la vida
Partióse el falso pariente
Y en perdiéndose de vista
Con el bajel se levanta,
La gente toda amotina,
Y al padre Carvajal,
De la Sagrada Família
Del mejor Guzmán de España
(porque de su tiranía
Los excesos reprehende)
Echa en tierra, y fué harta dicha
Que no pereciese de hambre
Pués no comió en cuatro dias”.
Tirso de Molina, Comedia Famosa,
Las Amazonas en las Indias.
Até aqui, não encontramos algo de relevante para assinalar,
salvante índios de cor branca e alguns gigantes, a que nos referiremos depois, mas o fato de haverem manjado sola já é bom
tratamento folclórico: era, deveria de ser do conhecimento dos
espanhóis o brocardo corrente “roer coirão” aplicado a qualquer
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circunstância difícil numa empresa. Além disso, era popular entre
os países do Mediterrâneo o célebre romance conhecido vulgarmente por Nau Catarineta, mas possivelmente não acontecido
apenas com um navio desse nome, pois há, paralelamente ao romance do mar, um outro originário da França, de que se pensa o
nosso seja a fonte original. O passo da fome é logo no começo da
xácara, mas nos tradicionais grupos folclóricos do Amazonas, conhecidos sob a rubrica de brigues e/ou marujadas (já não existe
o propriamente denominado Nau Catarineta79) alude-se ao trágico episódio, com a circunstância de haverem tirado a sorte a fim
de saber quem seria sacrificado ao andofragismo circunstancial,
recaindo a escolha na pessoa do comandante. Assim:
– Faz vinte e um ano e um dia
que andamos na zonda do mar
botando solas de molho
tolina,
5 – para de noite jantar
A sola era tão dura
que não podemos trinchar.
Deitam-se sorte a ventura
tolina,
10 – pra ver quem hé de matar.

bis80

bis

Logo mais, surge vaga suspeita de haverem escutado sons de
tambores, suspeita que se concretiza mais tarde. Não é de admirar: os índios deveriam estar acompanhando de terra, ocultos, a
passagem ao largo da expedição e transmitindo a noticia burgo a
79
80

Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro do Folclore Amazônico, II: 324, Manaus, 1974.
Cf. Batalha, Ladislau – Curiosidades da história portuguesa, Livraria Editora Guimarães &Cia. Lisboa, s/d.
Até hoje ainda não se conseguiu chegar a um acordo sobre o apelativo “tolina”, parecendo ser antropônimo, mas não afiançamos nada.
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burgo, pelos potentes telerressoadores81. Os torocanos funcionam
maravilhosamente bem82.
Segunda-feira, 8 de janeiro de 1542, à noite, quando devoravam raízes, ouviram claramente os torocanos. O fato cultural
é um argumento a confirmar aquele universal da cultura. Os exploradores seriam bem recebidos pelos indígenas do senhorio de
Aparia e deles nada tomaram pela violência, apesar das amostras
de ouro e da indicação de haver larga cópia dele para o interior
das terras. Inclusive também prata. Façamos justiça ao caráter de
Francisco Orellana neste capítulo. Somente as circunstâncias o
impeliram a combater as humanidades locais. E ocorre que fartas
81

82

Além do instrumento monóxilo conhecido poderiam utilizar-se das palhetas das árvores (sapopemas = raízes chatas) ou os troncos meio ocos, principalmente do angelim.
Mais tarde, aludiremos à técnica de comunicação. O padre João Daniel – Tesouro descoberto no máximo Rio Amazonas, I: 235 discorre muito bem a propósito: “Tem
também suas espias e atalaias, que escondidas no sombrio das árvores, a que sobem,
descortinham, e vigiam os rios, e dão aviso do que vem ao longe, e dada a parte na
povoação de que vem o inimigo, tocam a rebate, e avisam umas nações às outras suas
aliadas. Tem para isso um grande tambor feito do tronco de alguma árvore, o qual
escavam por dentro a poder de fogo, e outros instrumentos, em lugar de ferro; e lhe
fazem tais mestrias, (que soa) muito longe três, ou mais léguas. Para o tocarem, suspendem-no em dois asteios, ou grossas forquilhas, sustentado com cordas em uma trave
de sorte, que não só fica no ar, mas não lhe há de tocar coisa alguma; só o tocam nessas
ocasiões das suas guerras, ou quando querem fazer alguma matança de encurralados
para codearem. Chamam tocano a esta caixa de guerra, e assim que a ouvem os que andam por fora se recolhem ao arraial, e se põem em armas, entesando os arcos, aguçando
as flechas, e provendo as aljavas, e quando o inimigo os acha deste modo prevenidos,
ordinariamente se retira”.
A voz “trocano”, hoje muito comum, tanto quanto “tucano”, é forma metaplástica de
torocano, cuja decomposição explica: toró = ruído grosso; barulho; caa = vegetal; e
a desinência no, noi = o que é próprio, o que tem consigo e lhe é natural. A opinião
escrita do padre Felipe Betendor é a mais perfeita para o caso do processo de comunicação desse instrumento. Diz ele à página 494 em que fala do rio Urubu: “Achei em as
aldeias daquele rio uma coisa que estimei muito, e foi que percebendo os habitadores
a chegada de alguma canoa grande, que comumente é de brancos, ou muito pequenas,
como usam os índios, dão logo sinal em uma caixa, com um certo número de pancadas,
pelas quais se estende logo em a aldeia vizinha a qualidade e a quantidade das canoas
que veem e dando esta outras tantas pancadas e assim as mais por diante, fazem que
todas estejam de aviso e as não apanhem desapercebidas, e isto faz-se com tanta brevidade que, dentro de uma hora se poderia avisar um reino todo, por grande que fosse.
Prouvera Deus que desta traça usassem em algumas partes da Europa, onde as aldeias
estão entre si pouco distantes, porque elas se livrariam de muitos assaltos dos inimigos,
que as acometem e roubam quando menos cuidam” Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, tomo LXXII, parte I, (1909), Rio de Janeiro, 1910.
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vezes os espanhóis apelaram para o recurso da fuga, a fim de evitar choques que poderiam comprometer demasiado o sucesso da
expedição e colocar em risco a vida dos expedicionários. Isto não
impediria que, mais tarde, enforcassem alguns índios a título de
punição exemplar.
Muitas são as falhas no relato, como se pode observar. Por
exemplo, somente ao acercarem-se do senhorio de Aparia é que o
cronista se adverte de certos detalhes: “Aqui comenzaran los compañeros a se vengar de lo pasado, porque no hacían sino comer de
lo que los índios tenían guisado para sí y beber de sus brevajes, y
con tanta agonia que no pensaban verse hartos” (p.48).
É aqui que o cronista acertou num detalhe, o primeiro que
identifica a diferença de culturas: “hasta dos horas después del
mediodia, que los índios comenzaran de venir por el agua a ver
qué cosa era, y así andaban como bobos por el rio; y visto este por
el capitán púsese sobre la barranca del rio, y em su lengua, y en
alguna manera los entendía, comenzó de hablar con elles y decir
que no tuviesen temor y llegasen que los queria hablar, y así llegaron dos índios hasta donde estaba el capitán, y les halagó e quitó el
temor y le dió de lo que tenía, y dijo que fuesen a llamar al señor,
que le quería hablar, y que ningún temor tuviese que le hiciese
mal ninguno, y así los indios tomaron lo que les fue dado y fueron
luego a decirlo a su señor, el que vino luego muy lucido donde el
capitán y los compañeros estaban, y fue muy bien recebido del capitán e de todos, y le abrazaron, y el mesmo cacique mostró tener
em si mucho contentamiento em ver el buen recibimiento que se
les hacía. Luego el capitán le mandó dar de vestir y otras cosas con
que él mucho se holgó, y después quedó tan contento que dijo que
mirasse el capitán de qué tenia necesidad, que él se lo daria, y el
capitán le dijo que de ninguna cosa más que de comida lo mandasse proveer; y luego el cacique mandó que trujiesen comida sus
indios, y com muy gran brevedad trajeronabundatemente lo que
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fue necesario, asi de carnes, perdices83, pavas84, y pescados de muchas maneras” etc. (p. 51).
Nesse curto relato surgem os primeiros e também indecisos
indícios culturais que assinalam os confrontos de duas civilizações postas face a face. A irritação dos indígenas diante daqueles
homens diferentes na cor e no estado, é semelhante à consabida
perplexidade dos Caraíba diante dos primeiros descobridores espanhóis. Tomaram-nos por descidos do céu (pg. 60). Orellana e
seus companheiros se iniciaram na sociedade local enfartelandose de guisados de aves e de fartura de peixes e beberam as primeiras goladas da beberagem temulenta pelos copos comuns, a cuia.
O frade Carvajal não era bom observador nem melhor detalhista,
do contrário nos teria proporcionado uma visão melhor daquele
encontro solene e transmitido melhores impressões dessa viagem
pioneira através da metade do continente, mas temos a informação em suspenso85. Por outro lado, os índios regalados com os
coloridos fatos deveriam sentir-se altamente prestigiados. Houve,
para logo, uma permuta de informações culturais e a aquisição de
status da parte dos chefes indígenas, de passo que a consciência
espanhola e medieval de Orellana ficava em paz com o Criador
e Sua Majestade Católica. Anos depois, como assinalaria Carlos
Frederico Felipe Von Martius, ainda a cerâmica indígena documentava a influência espanhola na região do alto Amazonas, de
Tefé ao Javari, na forma de bacia de barbeiro, de borda chanfrada
em meia-lua para adaptar-se ao pescoço. Vêm dessa contamina-
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Trata-se de inambu, vários tipos, e vem assim, dilucidado na Relação de Svmaria das
Covsas do Maranhão, de Simão Estácio da Silveira, que é de 1614: “Ha nãbus, como as
perdizes de cá”, 41. Anais da Biblioteca Nacional, volume 94, Rio de Janeiro, 1976.
Perus selvagens, aqui, são certamente ou os mutuns claros e escuros, cuja crista de penas se eriça ou abate e o rabo é composto de penas longas, justificada a semelhança pelo
autor acima. Excelente prato, substituto do peru selvagem que muito ingênuo supõe ave
de procedência europeia como a batata, a nossa batata.
Observe-se o ritual de aproximação entre os dois capitães. O selvagem não ab-roga
do direito de formalização dos seus usos e muito dificilmente o tuixáua se permitiria
comparecer a uma aproximação desse tipo sem paramentar-se, envergar seus adereços,
ataviar-se. Não aceita um convite sem uma embaixada.

90

ção os darapos (pratos) imitados da parafernália espanhola-portuguesa.
Muito curiosa é, sem dúvida, a narrativa dos escribas de antanho: não pelo que elas assumem de estilo gracioso (muito embora isto conte no aspecto da nossa cultura), mas pela camada de
informações às vezes parca e outras vezes generosa. No caso do
sédulo cronista frei Gaspar de Carvajal há um ótimum na informação modesta, um ótimum de que sacamos conclusões simpáticas. Diz o escrivão da empresa: “los indios quedaron tan contentos de ver el buen tratamiento que se les hacía y en ver que el
capitán les entendia su lengua, que no fue poco para que nosotros
saliésemos a puerto de claridad, que a no la entender tuviéramos
por muy dificultosa nuestra salida”.
A observação de Carvajal é sensata: o entendimento da linguagem de parte a parte gerava a frequência modulada onde possíveis dificuldades entravariam o código, mas o fato de se conversarem produzia efeitos moderados, tirava-os de dificuldades.
Quem fala uma língua estrangeira, mesmo mal em país estrangeiro, se sente como em sua comunidade. Mas que língua cortava
o capitão? Quando Orellana dirigiu-se aos índios na língua deles
deve de ter usado o quíchua, em que se introduziram já muitas
palavras do nheengatu amazônico. O poderoso instrumento de
comunicação salvava situações as difíceis. Temos por certo, e já
deixamos dito antes, que a língua tupi não parecia tão travada
como julgam os equivocados: a prova é que do dilatado mar dos
Caraíba ao extremo sul do Brasil e além-Prata, pela Bolívia, Peru,
Colômbia, Equador, Venezuela e Guianas a língua geral servia
maravilhosamente às necessidades, misturada às locais, rompendo com o paredão da incomunicabilidade86.

86

“Os índios que estão reduzidos nas terras que os portugueses possuem, e os que são
amigos e podem, convertidos, receber a fé católica, são mais de um milhão. Falam diferentes línguas e entendem todos uma língua geral que corre toda a costa do Brasil.
Muitas nações de índios do rio das Amazonas, subindo pelo rio mais de 400 léguas,
também entendem esta língua”.
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Repetimos que o bom frei Carvajal não era detalhista. E sobre não sê-lo ignorava a língua do gentio. De sorte que as raras
palavras de filiação nheengatu que recolheu ao registro diário
são aquelas que não pôde mesmo dispensar, sejam antropônimos (Aparia, Coniapuyara) ou topônimos (Paguana) em alguma
parte adulterados. Os índices culturais vão aparecendo. Deixando o Ucaile (Assim pensa o comentador da obra traduzida em
português)87 agora são regalados com tartarugas e papagaios. É a
primeira vez que os espanhóis se banqueteiam com esses pratos
regionais, pois as perdizes, “maiores que as de Espanha”, já eram
comuns; e mais manatins (peixe-boi) e macacos; “gatomonos” na
acepção pitoresca do fraile eram os nossos irrequietos quatis. O
comentador, absentista, não compreendeu o significado de gatomono e traduziu por gatos e monos! Dois erros ingênuos para um
cientista. Em primeiro, o gato doméstico não havia na Amazônia
e sim o gato maracajá (maracaiá). Mas, em hipótese alguma, se
poderia associar o maracaiá ao macaco.
Nas terras e senhorios do cacique Aparia ouviram os espanhóis as primeiras referências às Amazonas guerreiras, ditas então coniupuiara. A grafia do escriba é apenas aproximada, mais
eufônica que gráfica, em resumo cacografada, pois se tratada da
palavra cunhãpiuiara, genuinamente nheengatu. É aqui que bate
o ponto. Partindo-se da premissa que Orellana já cortava a língua
dos caboclos das margens do rio Amazonas, isto é, o quíchua, a
que certamente concorriam vozes nheengatus, como poderiam
os expedicionários equivocarem-se com respeito à existência ou
não das Amazonas? Cunhãpiuiara, com todos os seus elementos
orgânicos é etimologia nacional tupi e pode ser encontrada nas
línguas caraíba e guarani ou que outro apelido lhe queira oferecer, sendo que, para nós, não existe diferenças assinaláveis entre
elas. Surge, agora, o problema. Que linguagem ou dialeto falava
Orellana na sua troca de impressões com os naturais? Quíchua
87

Cândido de Melo Leitão. Nós, ao contrário, achamos que se trata de curso d’água acima
do Javari.
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somente ou somente nheengatu vivo? É difícil de precisar, de
pender os extremos, de ajuizar-se definitivamente, mas convém
não esquecer-se que um bom número das palavras assinaladas
no texto do cronista da expedição é genuinamente túpica como
poderá ser caraíba ou guarani, pelos lexemas componentes e pela
semântica. Todavia, em absoluto opinamos por esta última. O
mais ponderável seria uma meia língua. Para manter um diálogo
aberto, de horas, entretido com assuntos de várias espécies e natureza, seriam necessários o conhecimento e o emprego de, pelo
menos, umas cem palavras que exprimissem unidades culturais
do tipo alimentos, indumento, armas, hábito, costumes, natureza,
palavras que também traduzissem o conteúdo da parafernália espanhola. Seria duvidoso que o capitão Orellana dispusesse desse
acervo léxico-gramatical nheengatu para entreter uma palestra
dilatada, levando-se em conta que o índio não somente possui o
hábito de falar depressa quando exaltado (e a ocasião era propícia) como abstral fonemas ou não os explode de boca aberta, mas
de lábios cerrados.
O ibero medieval era muito chegado ao exagero (quem conta
um conto acrescenta um ponto) e, por isso mesmo, custa acreditar na lengalenga do escrivão, quer dizer, em certas formas de
exagero.
Os aventureiros nesta altura, aposentados em terras de amigos, consertaram a construção de um bergantim. Fizeram-no sob
as vistas curiosas dos índios (mais tarde os espanhóis teriam que
defender à força as suas embarcações ambicionadas pelos indígenas, porque eram mais bem feitas e corriam à vela), mas Carvajal
não alega haverem sido ajudados, no que não acreditamos. Os
cravos de caverna, uns dois mil, já haviam sido forjados ontem,
que a ideia da fábrica do barco era antiga e vinha sendo acariciada
com prioridade. Carvajal diz que em trinta e cinco dias de traba-
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lho se fez o barco, calafetado com algodão e breado com pelos
trazidos pelos naturais88 e, portanto, tiveram a cooperação.
O comentador da obra não é muito atilado e perde sempre
boas oportunidades para informar. Melo Leitão traduz o clássico “monte” por monte, invés de selva, mato; as “rodas” da proa
e da popa da embarcação deveriam figurar em português como
rodelas ou painéis; o algodão como pâina se não houver indicação concreta; e o pez como resina de jutaí, maçaranduba ou de
seringa. Ao referir-se ao arqueamento, o frei Carvajal fala em “19
goas”, que o tradutor/comentador ignora o que seja porque pouco
versado em assuntos amazônicos e, ainda menos, familiarizado
com a escritura primitiva. Trata-se de toesas, abreviado toas.
Seguidamente Carvajal alude a biscoitos de mais (milho)
e somente (pg. 80) nas terras do cacique Machiparo cita a iuca
(mandioca). Esse famanado biscoito de milho que o colendo tradutor e comentador conserva sem comentário dilucidativo pode
ser o beiju de milho, o cuscus, ou outra qualquer forma de doce
do tipo pamonha ou cangica em que acode o cereal, porque, realmente, a forma clássica “biscoito” (ou bolacha, conforme Antenor
Nascentes) não encaminha para aquele formato pequeno e redondo atual. Observe-se que estamos completamente distanciados de
qualquer influência africana e que o tradutor também se conserva
imensamente longe da realidade amazônica.
Após a refrega na soberania de Machiparo, em que o espanhol Pedro Ampudia largou o canastro, oito dias depois, vitima
dos ferimentos de flecha ou de lança, o cronista, apesar de sacerdote e de todos os prejuízos contra as crendices populares, declara
que à falta de remédios apelaram para o ensalmo conhecido.
Num outro encontro, Carvajal descreve a atividade de vários
pajés no meio da luta. É interessante essa contribuição primeira
para a etnografia: os esconjuros teriam a propriedade de atrair
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Alonso de Rojas informa: “Há muitas rezinas nas árvores, em tanta abundância, que,
com ela, bream as canoas e se pode calafetar muitos navios”., 115. Aliás, foi durante muito tempo uma fonte de renda da Província e pode ler-se na obra Estatística
Econômica, Manaus, 1908. Trata-se da resina de maçaranduba.
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a simpatia dos deuses da guerra e/ ou da água para a sorte da
batalha e este aspecto do ritual xamânico é pouco conhecido ainda, pelo que, tratando-se da cultura espiritual adiante especulada,
vamos firmar-nos um pouco nele. Eis como: “Andaban entre esta
gente y canoas de guerras quatro e cinco hechizeros, todos encalados y las bocas llenas de ceniza, que echaban al aire, y en las
manos unos hisopes, con los cuales andaban echando agua por el
río a manera de hechizos, y después que habían dada una vuelta
a nuestros bergantines de la manera dicha, llamaban a la gente
de guerra y luego comenzaban a tocar sus trompetas y cornetas
de palo y atambores y con muy gran grita nos acometían, pero,
como dicho tengo, los arcabuzes e ballestas, después de Dios, eran
nuestro amparo” (pg. 77).
Os pajés estavam besuntados de branco (encalados) e teriam,
por suposto, que soprar cinza para os ares. O aparato recomenda
a maneira de proceder nessas circunstâncias: a cinza deveria de
ser aquela mesma obtida na cremação dos ossos dos antepassados guerreiros, que ainda nos nossos dias certas tribos costumam
conservar para as grandes bacanais e festas sagradas. As trombetas e cornetas de pau deixam supor que se tratassem de torés,
inúbias e iapurutus ou iatapus, de diversos tamanhos e de sons
diferentes entre si. Como os portadores desses instrumentos aerófones eram xâmanes, as tabocas, naturalmente, eram sagradas
em virtude do resto do aposto, os torocanos ou mesmo tambores
de pele, xilófonos e membranófonos.
No país dos Omáguas (Umáuas) ou Cambebas (cabeças chatas) dão conta, pela primeira vez, da cerâmica indígena. O comentário é exuberante de perplexidade e de crítica apreciativa,
até mesmo de um elogio meio inconveniente. A julgar pelo que
diz Carvajal trata-se de cerâmica procedente do interior, de muito distante talvez, porque então não mais se encontraria igual na
tipologia e na competição artística, a menos se tratam de peças
especiais, não comuns. É melhor conceder a palavra ao escandalizado cronista que, certamente, tinha o intuito de atrair a atenção
dos príncipes católicos: “En este pueblo estava una casa de placer,
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dentro de la cual había mucha loza de diversas hechuras, ansi tinajas como cántaros muy grandes, de más de 29 arrobas, y otras
vasijas más pequeñas, como platos y escondillas e candeleros.
Esta loza es la mejor que se ha visto, porque la de Malaga no se
iguala com ella, porque es de toda vidriada y esmaltada de todos
colores, tan vivas que espantan, y pinturas que en ella hacen son
tan compasados que naturalmente labran y debujan todo como de
romano, y allí nos dijeron los indios que todo lo que em esta casa
había de barro, lo había de tierra adentro de oro y de plata y ellos
nos llevarían allá, que era cerca (pg.8189).
Essa descrição de um aspecto da cultura material indígena
corresponde de fato à delicadeza artística da cerâmica utilitária e
adornativa. Pena que a individualização dos objetos vistos seja tão
decepcionantemente escassa, resumindo-se em tinas e cântaros
de grandes proporções, pratos, escudelas e candeeiros ou lâmparas de azeite. Observe-se que uma determinada tipologia e utilidade característica não resume parte da cultura material do nosso índio nem aumenta a sua instrumentaria doméstica. Nada de
cândi nem de pratos e duvidamos muito que toda aquela exibição
de feira fosse de origem exclusivamente marginal e ao contrario
viesse do interior, das povoações da cordilheira. Talvez houvesse excesso de generosidade da parte do bom fraire, comparando
essa louça à de Málaga na beleza do acabamento artístico e na
policromia. Temos a vaga impressão de que, pela alusão a vasos
de ouro e prata oriundos de terras distantes se recomendasse a
cerâmica incásica ou araucana. Se bem essa cerâmica mais bem
acabada tecnicamente já estivesse penetrado na bacia pelo comércio ativo que faziam bolivianos e peruviano. Essa região anterior
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Para a técnica de trabalhar o barro e confeccionar as vasilhas cf. Monteiro, Mário Ypiranga – Memória sobre a cerâmica popular do Manaquiri, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Rio de Janeiro, 1957, e Ceramografia amazônica, Boletim de
Antropologia da Universidade do Ceará, nº 5, Fortaleza, 1965. Ambos os trabalhos
são ilustrados. Para um contexto geral da arte ver os trabalhos do dr. Mário Simões,
publicados, recentemente, pelo Museu Goeldi, Belém, Pará. Há um bom trabalho sobre
a cerâmica espanhola da autoria de Manuel Gonzalez Marti – Cerámica del Levante
Español, Siglos Medievales. Loza, Editorial Labor. S.A, Barcelona, 1944.
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não estava próxima, muito próxima da margem. A famosa ‘légua
de beiço’ tão comum na avaliação do caboclo figura já aqui. O
sentido de distância para o natural é assaz diferente, levando-se
em conta também a amplitude do espaço físico. O que seria perto
para o europeu na Europa, isto é, um quilômetro de estrada, seria
da mesma forma muito próximo para a silvícola à distância de dez
quilômetros no plano e avaliação particular.
A fórmula proverbial “é bem ali, dobrando aquela ponta”, explica como o homem da bacia vive ausente do mundo que está
fora do seu horizonte visual, uma vez que o horizonte racional
não lhe é assegurado por nenhuma forma de idealização. O que
um remo pode conseguir praticamente em meio dia de esforço
contínuo, em virtude das longitudes desdobradas em quadros sucessivos, resume o que conseguiriam em uma hora outros tipos
de transporte em regiões de estradas abertas90. Para o estrangeiro
não acostumado seria o fim do mundo a penetração pelo país dos
Omáguas até o altiplano andino. Isto prova o constante intercâmbio de mercancias mantido pelas humanidades locais com gentes
das duas bandas norte-sul pelas vertentes caudalosas. Coisa que
se fazia com a maior facilidade, já se desse, tomando o abono de
Joaquim Nabuco, através as serranias.
Naquela mesma “casa de diversões”91 encontraram dois ídolos feitos de palha, de tamanho gigantesco, com as orelhas furadas à moda dos cusquenhos. Talvez se tratasse de totens. O nosso
comentarista nada disse a respeito, mas essas tarrascas, às vezes
90
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Ou a carência de conhecimentos vitais da região e dos problemas de comunicação no
espaço tirânico ou a necessidade de agarrar-se a temas de apoio meramente políticos
leva certos homens a discussões estéreis sobre a política de abertura de estradas de
rodagem na Amazônia. Assunto velho, já enfrentado pelos homens de um século, que
aspiravam resolvê-lo para combater as tortuosidades anti-econômicas dos rios, deixa
de ser considerado matéria prioritária por aqueles que estavam na obrigação de aceitar
o obséquio do país. Não se nega que os rios do Amazonas necessitam de barcos, de mais
barcos, mais a concorrência das estradas pretende eliminar dpos fatores de entraves da
economia amazonense: a demora e o encarecimento do transporte.
Todas as comunidades indígenas possuíam uma, coberta e sem vedação lateral, destinada às festas profanas. O costume transmitiu-se ao mestiço, que não dispensa, quando
pode, manter uma dependência aberta para os dançarás e solenidades religiosas. Ainda
se pode ver em muitas gravuras de viajantes do século passado desse tipo de pavilhão.
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de cenho aterrorizante, não mais eram que figurações de deuses
a que os zelosos sacerdotes sempre chamavam de demônios, olvidades de que as igrejas da Europa andam refertos deles92. Era
comum, por exemplo, e ainda pode ser constatado, a presença
de “máscaras sagradas” na chamada “casa das máscaras”. Somente por estarem expostas não deviam ser tabuadas? Ou o cronista
omitiu de proposito o significado delas.
No senhorio de Paguana não foram maltratados os espanhóis. E o frade dá conta das frutas que conheceram: “piñas y
peras que em lengua de la Nueva España se llaman aguacates, y
ciruelas e guanas y otras muchas y mui Buenos fructos” (pg. 83).
O tradutor e anotador da edição brasileira, como sempre mal-informado, diz o seguinte, na nota de rodapé numero dezoito: “Aqui
vai o bom frade dominicano dando às frutas o nome das que com
as mesmas mais se pareciam com as que era suas conhecidas em
Espanha. Para os abacates, ele dá o nome “da língua da Nova Espanha”. Quanto às outras, é impossível agora saber quais fossem”
(pg. 49). Isto é o retrato da cultura sulina, sempre disposta a monopolizar as atividades intelectuais de toda ordem. Além de mau
tradutor, o comentador carecia de conhecimentos gerais a respeito da região amazônica. Era um absentista total neste particular.
O sacerdote naturalmente como bom espanhol vem molhando o
fonema /h/ assim como em Ománguas, como em aguacates por
auacate ou abacate no nheengatu corrompido. As pinhas são os
abacaxis e creio que era apenas questão de apanhar um dicionário
espanhol ou mesmo português; guanas são ingás que o escriba
grafou mal por defeito de captação, o que não era raro e continuou até que os glossários pretendessem disciplinar as errônias,
o que ainda assim aconteceu de modo insatisfatório, conservando-se um fonema /J/ por /l/ e o /B/ por /U/, com eliminação do
arquifonema /MB/ por /B/ e /Y/ duplo por /I/ simples, roubando
a este fonema uma alongação.
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Nomes das tribos de índios estão relacionados com totens animais e/ou vegetais, por
exemplo Andirá (morcego).
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E chegamos ao rio Negro. Não podia o frade cronista deixar
de referir o famanado encontro das águas. Descreve-o magnificativamente: “y este mesmo dia, saliendo de allí, proseguiendo
nuestro viaje, vimos una boca de otro rio grande a la mano siniestra, que entraba en el que nosotros navegamos, la agua del cual
era negra como tinta, y por este lo pusimos nombre el Río Negro,
el cual corría tanto y con tanta ferocidad, que en más de 20 leguas
hacía raya en la otra agua sin se volver la una con la outra” (p.85).
Calculamos que o escrivão da frota estivesse do lado sul
ainda, correndo a costa esbeiçada da, hoje, Terra nova e de lá,
navegando sempre, com vento do quadrante sul, meio à bolina,
contemplasse a outra margem. O fenômeno hídrico prossegue
atraindo turistas, mas na verdade a foz do rio Negro se estende
pela margem norte e as duas águas se misturam numa pequena
faixa, com coágulos de uma na outra. Essa costa norte (rio Negro)
formada de “barreiras” é uma seriação de “rias” que se estende
desde a foz do rio Tarumã ou ainda mais acima. Representa qualquer diferença geológica, pois o leito aí é saxeo e perigoso à navegação, alongando-se até a costa do Puraquequara e formando um
travessão ou ituarana submerso93.
A referência aos pesqueiros naquela localidade entusiasmaria ao governo português, que mandaria fundar para dentro, no
lago, a formosa ucharia (aliás, uma delas) denominada Lago do
Rei. O que sabe à tristeza é o fato de terem havido tão grandes
construções (fundações) na localidade e não se saber como eram
elas por documentos icnográficos. Também Carvajal esqueceu-se
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A corrente deflexionada do rio Negro força uma curva a altura do igarapé do Tarumã
e com a ajuda dos ventos desgasta a margem baixa esquerda, formando seções de baías
pequenas com praias de areia, de que é exemplo a Ponta Negra, local de encontro da
sociedade amante dos banhos. Neste ponto foi erguido o belo Hotel Tropical. As rias
continuam. Nas pedras do Puraquequara (buraco do piraqué) bateu o navio peruano
“Morona” afundando, por isso, a pedra principal daquele aglomerado ficou sendo assim
chamada (1862). O farol local foi mandado levantar pelo Dr. Constantino Nery, após o
incidente com a sua lancha. A seriação de “rias” não é permanente. Cada “ria” deriva na
direção corrente, modificando-se e estruturando-se novamente. Os ventos atuam por
sua vez e, no caso da Ponta Negra, eles sopram do Sul para influenciarem o desgaste da
praia da barreira.
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de nomear as tribos habitadoras dessa parte, que deveriam ser
Mura. A descrição do frade nos deixa curiosos de saber a razão de
ser omitida nos cronistas posteriores à referência a essa formosa
construção que se lembra de algum modo uma influência forânea. Se os conspícuos defensores de uma problemática civilização
fenícia houvessem atentado para essa passagem da crônica teriam
levantado a perdiz. Felizmente, não houve quem se impressionasse demasiadamente com o fato ao ponto de tentar uma reconstituição o que salvou-nos de uma complicada mistificação genealógica. À vista curta do fraile escapou o melhor que era o detalhe.
Aliás, devemos confiar em que o escrivão da jornada jamais saiu
de sob a tolda do barco para certificar-se dos acontecimentos.
Que os silvícolas avisaram outras comunidades daquela rota
é fato consumado. Carvajal diz na página 86: “El lunes adelante
partimos de allí, pasando siempre por mui grandes problaciones
y províncias, proveyéndo-nos de comida lo mejor que pudimos,
cuando nos faltaba. Este dia tomamos puerto en un publo mediano donde la gente nos espero. En este pueblo estaba una plaza
muy grande y en medio de la plaza um tablón grande, de diez pies
em cuadra, figurada y labrada de relieve e una cibdad murada
com su cerca y com uma puerta; a esta puerta estaban dos torres
muy altos de cabo com sus ventanas, y cada torre tênia una puerta
frontera la una de la outra, y a cada puerta estaban dos colunas, y
toda esta obra ya dicha estaba cargada sobre dos leones muy feroces, que miraban hacia atrás, como recatándose el uno del outro,
los cuales tenían con los brazos y uñas toda la obra, em médio de
la cual había uma plaza redonda; en médio de esta plaza habia un
agujero por donde ofrecian y echaban chicha para el Sol, que es
el vino que ellos beben y el Sol es en quien elles adoran y tienen
por su dios, y, en fin el edifício es cosa de mucho ver, y el capitán
y todos nosostros, espantados de tan (gran) cosa, preguntó a un
indio que aqui se tomó qué era aquello e por qué memoria tenían
aquelle en la Plaza. El indio dijo que elles era subjetos y tributários
a las amazonas y que no las servían de otra cosa sino de plumas de
papagayos e alguacamayos para aforros a los techos de las casas de
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sus adoratorios, y que los pueblos que ellas tenian eran de aquella
manera, y que por memória lo tenian alli y queadoraban em ello,
como en cosa insinias de su Señora, que es la que mandaba toda
la tierra de las dichas mujeres etc.” (pgs. 86-7)
O erudito comentador da tradução brasileira não acerta o
passo. Acha que a chicha referida pelo cronista deve ser “provavelmente” o cachiri. Grande descoberta! E porque não outra bebida, tal o mocororó, o pajauaru, a caiçuma? Fosse ou não chicha,
esta era também usada nas grandes festas de alegria ou de tristeza.
Porém, o que mais importa é a referência às alguacamaias, que
Melo Leitão grafa guacamaios, masculinizando, e fica indeciso
entre jandaias e araras. Realmente são araras, por causa das longas
penas vermelhas ou azuis da cauda, com que fazem os índios os
mais belos caintares (akaintar, acangatar, acangatara, que se reduziu para cocar, é adorno da cabeça), tangas etc.
Façamos ligeiro reparo naquela informação pitoresca de
Carvajal: a construção e o relevo trabalhados em madeira. Não
deixa de ser maravilhoso o espetáculo de um tablado adornado
de símbolos cujas características em nada o compatibilizam com
o comum das coisas da região. É curiosa a presença de símbolos forâneos: os leões de que fala o cronista com tanta singeleza
e ingênua confiança, sustentando nas patas e nas unhas as torres
altas dão a entender que se trata de coisa não esquipática, mas de
produto de culturas diferentes por qualquer circunstância chegado ali94, para não acreditarmos numa mistificação do sacerdote.
Tantas vezes os cronistas fizeram alusão à presença de gente branca na região, e tornou-se necessário convir que estamos em 1542,
portanto, 50 anos depois do descobrimento da América!95 Em 49
94
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É-se obrigado a acreditar, por exemplo, na prioridade da viagem daqueles franciscanos
leigos.
“E, no mesmo Rio Amazonas, há nações que por viverem ordinariamente em matos e à
sombra das árvores são tão brancas, como os mais brancos europeus: o que bem indica
que por serem comumente avermelhados, são efeitos do sol ardente, como também na
África o serem negros grande parte dos seus íncolas, principalmente em toda a Cafraria” – padre João Daniel – Tesouro Descoberto no máximo Rio Amazonas, I:196-97.
Mais adiante, noutro parágrafo, ele fala dos índios brancos de olhos verdes.
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anos, muita coisa poderá ter acontecido: os Mura, por exemplo,
navegavam do baixo rio Madeira ao rio Negro e ao rio Japurá,
guerreando, roubando, comendo gente, escravizando, trocando
produtos. De mesmo os Manau pelo rio Negro e daí pelo canal
Caciquiari até ao Orinoco, inclusive. Havia, teria que haver, uma
relação constante, uma troca de traços culturais. Não queremos,
com isso, positivar a experiência indígena com leões, mas o índio
é um solerte aculturador, imita com facilidade e poderia haver
simplesmente copiado de algum escudo ou gravura. Leões e castelos avondavam em panos de estandartes, de guiões, em guardas
de espadas, em sedas, em pinturas. Inclusive, poderia encontrarse em relevo no apainelado de popa dos navios e nas bandeiras
que as embarcações menores costumavam levar96.
A estranha construção descrita por Carvajal sem muita segurança (o índio, principalmente naqueles idos, não confiava os
segredos de sua religião, principalmente se esta envolvia sacrifícios humanos e androfagia, como ainda muito recentemente
acontecia com os Parintintins) lembra o público local do sacrifício, a pirâmide truncada com um orifício em cima para fazer
cair os cadáveres após a retirada do coração palpitante97. Não
esqueçamos a devoção ao Sol, que vinha transmitida do oeste e
é encontrada no alto rio Amazonas, parte já brasileira (mas naquele tempo espanhola) e a chicha vertida pelo buraco. Ninguém
estranhe tal procedimento. Posto que raras sejam as referências a
um culto sacrifical, sabemos muito pouco do núcleo dessas religiões para aventar hipóteses ou suprimir inferências justificadas
pela presença de subsídios incompletos. O certo e inamovível é
que o culto do Sol parece haver sido geral entre ao amazoníndios
96
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“Confirma-se este discurso por alguns debuxos, que, ainda hoje, se acham e imitam
vários índios das águias imperiais de duas cabeças e duas caudas, que não poderia ser
de outra sorte, senão de verem algumas medalhas ou pinturas das ditas armas. E alguns
índios mansos, na volta dos matos da colheita do cacau, trazem pintadas nas suas camisas as águias imperiais, talvez por lá encontrarem tapuias bravos ornados com a sua
efígie” – Daniel, padre João – Op. cit., I: 279.
Poderíamos incluir aqui a procura de uma “pirâmide”, ideia manifestada recentemente
por telapata de renome e que, para nós, constitui outra forma de mistificação a acrescentar às muitas outras assinaladas.
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da zona de influência do Império incásico e/ou Aimara. O documento aí está apresentado por um frade viajante-testemunha dos
primeiros contatos culturais com a indiada. Falta-lhe apenas o detalhe sangrento. Será que o sacerdote não recolheu a informação
completa? Ou teve seus escrúpulos, não se interessando em saber
da verdade? Ou ocultando-a? Mas, nesta altura, ocorre perguntar: porque não viram os aventureiros dessas construções ao longo da jornada pelo rio Amazonas e só ali, perto da hoje Manaus,
entre as embocaduras dos rios Negro e Madeira, elas aparecem,
envolvidas na história das amazonas guerreiras? Precisamente
próximas dos dois eixos de transfusão de culturas, e precisamente
na rota das grandes migrações e das empresas de escambo? Toda
gente escreve cacique com /c/, mas Cacique-iari (Caciquiare),
com dois /SS/ = Cassiquiari. Ninguém ainda formulou nenhuma
pergunta sobre a decomposição do vocábulo em seus dois termos,
e a resposta será desconcertante, pois significa ao pé da letra, Avó
Cacique (feminino), como a lembrar que aquele canal teria alguma ligação, remota que fosse ou atual para a perspectiva histórica, com presumivelmente alguma mulher mandona, do tipo das
muitas que governaram os homens nesses quatrocentos e tantos
anos de dúvidas e incertezas, de imposturas e de interrogantes
sobre o problema fascinante das Amazonas guerreiras98.
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Eis o que refere o jesuíta Felipe Betendorf na sua famosa Crônica da Missão dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão: “e vindo-se ele mui contente e
descuidado para baixo, eis que subitamente em meio da jornada, uma índia velha que
também trazia por escrava, estando acordado, se foi chegando a ele com um tição de
fogo em mão, e à vista de todos deu com ele uma pancada, com tanto ímpeto e força
sobre a cabeça do religioso que parecia guiada por outra mão e ele logo caío morto sem
poder mais falar, nem pronunciar uma só palavra. Com esta ação inopinada se animara
então os índios que trazia por escravos, e, ferindo a um ajudante que vinha do sertão, se
voltaram pelo rio acima com a índia que os capitaneava, lançando o corpo do defunto
na praia deserta, onde ficou carecendo de sepultura eclesiástica; e é de notar que só ele
dos que vinham em sua companhia morre, porque os mais soldados e índios cristãos se
puseram em fugida, indo sair em diferentes lugares, e a velha, com o tição de fogo na
mão, que foi o instrumento da sua vitória, capitaneou os bárbaros do rio das Amazonas
acima para suas aldeias” (pgs. 236-37). E mais: –Estava o padre Antônio Pereira por
então missionário de Gurupatiba e Tapajós, onde fez uma coisa digna de seu grande
zelo e foi esta: que, guardando os índios Tapajós o corpo mirrado de um dos seus antepassados, que chamavam Monhangaripi, quer dizer, primeiro pai, lhe iam fazendo suas
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“Hallóse también en esta mesma plaza una casa algo grande,
dentro de la cual había muchas vestiduras de plumas de diversos
colores, las cuales se vestían los indios para celebrar sus fiestas y
bailar cuando se querían regocijar delante de aqueste tablón ya
dicho, y allí offrecían sus sacrifícios”. Esta era a conhecida, ainda
hoje, casa das máscaras, encontrada nas comunidades indígenas
não trabalhadas pela hipocrisia e perversidade de certos ministros religiosos. Atente-se, agora, para o último parágrafo da crônica, que alude da semelhança da teoria em relevo com as das casas
amazonas. Seria possível que o frade estivesse burlando quando
assentou no papel essa estranha revelação? Em primeiro, devemos convir que o índio não trabalharia a madeira sobre temática
tão insólita, a menos que tivesse presente ou um estímulo material ou uma recordação distante. Podemos até alegar contra ele
(não contra a sua provada capacidade de entalhador e de acuidade artística) a carência de instrumentos apropriados. Tudo isso,
porém, é supérfluo, que poderiam obter instrumentos por troca
ou assalto a inimigos. Tenha-se presente que quando os europeus
alcançaram a cultura indígena, esta passara já do período da pedra lascada para a pedra polida e muito raramente foram encontradas pontas de lança de obsidiana. As pontas de flechas, de lanhonras com suas ofertas e danças já desde muitíssimos anos, tendo-o pendurado debaixo da cumieira de uma casa, como a um túmulo a modo de caixão, buscou traça de lhe
tirar para tirar juntamente o intolerável abuso com que o honravam, em descrédito de
Nossa Santa Fé. Consultada, Maria Moacara, principaleza da aldeia, com alguns de mor
nobreza e cristandade sobre o negócio, bem queriam que se tirasse aquele escândalo,
mas receiavam que os índios se amotinassem contra o padre e se seguisse algum inconveniente maior; porém, ele confiando em Deus que o havia de ajudar, mandou uma
noite botar fogo na casa onde estava guardado, com que ficou queimado e reduzido em
cinza” (pgs. 253-54). Tratando da situação da Companhia já despojada do poder temporal sobre as povoações, diz o padre Betendorf: “até para manter a influência antiga
permitiu-se que algumas povoações continuassem a ser dirigidas pelas suas principalezas e cita os exemplos de duas Moacaras, uma no Tapajós e outra no alto Itapicuru,
além de uma Joana, casada com José Curumim. Do tenente-coronel Frederico Rondon
(Uaupés, 183): “o mando dos Tucanos de Piraquara é repartido pelo tuxáua Estévão,
com sua irmã mestiça, Caridade, solteira, de uns 30 anos. É a única exceção no Uaupés,
este governo ostensivo de mulher, numa táua a que não faltam os mais vigorosos tipos
masculinos”. – Rio de Janeiro, 1945.
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ças, as facas, eram de lascas de taboca, tão ou mais afiadas do que
se fossem de aço. Usualmente, ainda é assim. Todavia, construíam
os seus instrumentos rústicos para vários fins e utilidades, com
eles exercendo o artesanato lucrativo, rentável em termos de uso
particular ou para escambo. Suas canoas ou eram cavadas a fogo
ou aproveitadas de troncos ocos. Não sabiam tirar tábuas e a única prancha que poderia e pode servir-lhes não verga: a paxiúba.
O comum, porém, era se aproveitarem as cascas das árvores, cortando-as nas dimensões necessárias. Daí ficou a designação casco,
casquinho, para toda canoa leve e de bordo rasante. Foi Cristovão
Colombo de Acuña quem disse serem elas os cavalos ligeiros dos
selvagens, falando dos índios Omáguas (Omáuas).
Devemos acreditar tenham os índios da região lavrado aquele singular relevo leonino-castelar? Ou a descrição do excelente
ministro foi mais um concurso apologético aos reinos de Leão e
Castela, representados naqueles animais e nas torres? Ou a procedência é suspeita? Permuta com outras tribos mais a leste ou
do norte, peça de naufrágio, aquisição em expedição de corso?
Aguardemos a nova estranha notícia de gentes brancas residindo
mais ao sul, fornecida por uma índia tomada à força, confirmada
por outros cronistas posteriores como os padres João Daniel, Felipe Betendorf, Simão de Vasconcelos.
Deixando a foz do rio Madeira (o rio Grande, como o chamara então: o Caiari, rio da madeira) passaram adiante, achando
a região “temperada”99. E foram abicar na Província de Las Picotas. Certamente na região de Parintins, por causa da ilha fron99

Temperada também em Alonso de Rojas. Não há nada de singular nessa impressão
sensitiva. O rio Madeira correndo do sul para o rio Amazonas por uma região baixa,
facilita de alguma maneira o equilíbrio de temperatura; e os ventos que transportam
nuvens brumosas, principalmente durante o inverno, varrem a secura do ar. Em junho,
acontece a friagem, resultado de uma FU que se abate sobre a peneplanície e permanece
durante uma semana ou pouco mais, vinda do polo antártico. Não há nesse fenômeno nenhuma contribuição de degelo andino, degelo que só se verifica a começar de
setembro e vai engrossar as águas dos agluentes dele derivados, enquanto as chuvas
de inverno começam a encher os afluentes da margem direita primeiro, depois da esquerda, quando aqueles principiam a secar. É nos meses de abril, maio e junho que a
temperatura ameniza, tornando-se o ar mais doce e o céu mais azul.
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teiriça. Chamaram-na assim em razão dos sete mastros ornados
com cabeças de prisioneiros mortos, talvez digeridos em alegre
prandio. As crônicas antigas falam desse costume que os padres
achavam bárbaros. Os índios Mundurucu, mais do que os Mura,
eram peritos em usar os crânios inimigos, que traziam à cintura
presos pelos cabelos e utilizavam como vasilhas de beber. Naturalmente, que esses crânios não eram preparados como os dos
Jívaro e deveriam ser de guerreiros de fama, chefes abatidos em
guerras de morte. O cientista Von Martius publica um desses troféus servindo de cabeça de cetro, tamarana especial, porventura
mais insultuosa à memória do morto.
“El Ordaz escapo co buen consejo y fue fondeo llevaba sus intentos, Mas no pudo salir em Joan Cornejo,
con otros que pasaban de trescientos. Muy juntos à la
tierra naufragaran Sin dalles sinsabor reventazones, y
ansi dicen que todos escaparan y entraron por jamás
vistas regiones, Hasta que descobrieron y toparon
grandes y poderosas poblaciones, adonde se hallaron
y han valido multiplicando siempre su partido”. Juan
de Castellano, cit. pelo tradutor da Ed. Brás. Dos Descubrimientos.

Aqui a realidade completa aquela estranha construção de
madeira dedicada aos sacrifícios votivos. Item que “la tierra adentro, estaban muchos cristianos como nosostros y que los tenia un
señor que los había traído del rio abajo, y nos dijo como entre eles
había mujeres blancas y que otros tenian índias y hijos con ellas.
Estes son los que se perdieron de Diego de Ordás, a lo que se cree
por las señas que daban, que era a la banda del norte”.
Disto poderia resultar já uma influência europeia no ânimo dos selvagens. Não se torna improvável que sobreviventes da
malfadada expedição descobridora de Diego Ordás houvessem
alcançado a foz do grande Orinoco, a embocadura norte do rio
Amazonas ou a foz do rio Oiapoque, em 1531. Dez anos antes! A
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nau que se perdeu com a boa cópia de espanhóis era do comando
de Juan Cornejo, que se sabe de fonte segura haver tomado a pé
na costa.
Parecerá difícil acreditar terem índios, na região entre Parintins/Santarém obtido notícias de homens brancos, inclusive
mulheres, ao norte? Já vimos como eles se comunicavam a distância pelos telerressoadores; mas, mesmo sem esses instrumentos
de comunicação, bastavam às visitas, os encontros fortuitos para
que as notícias mais importantes circulassem, percorressem léguas. Em dez anos, a notícia poderia varar o continente de norte a
sul, mesmo transmitida aos poucos, demoradamente. Acresce um
novo particular: o índio não se satisfaz em saber das novidades,
ele as transmite sem nenhum propósito, como se fosse um eco. O
fato é constatado até mesmo em marcha pela selva. Já assistimos
dessas conversas: o cabeça da coluna vê, por exemplo, um pau
arqueado que poderá atingir e ferir o descuidado e alerta: pau; o
segundo transmite para o terceiro e não raro o perigo já passou,
mas pelo costume o último ainda se acha na obrigação de ao menos lembrar o perigo passado: pau. É isto por acaso uma forma
interessante de comunicação? Ao contrário, cremos enxergar nesse hábito uma defesa urgente ou a consciência do dever de publicação dos fatos, mesmo aqueles menos dignos de atenção. Assim
acontece ainda durante suas festas públicas, quando os cantores
transmitem sucessos graves ou supérfluos, do tipo “eu vi uma borboleta voando”, “um besouro me ferrou”, etc. A comunidade toda
sabe do que aconteceu com uns e outros. O cientista Von Martius
cita o fato com ele acontecido e já comentado aqui. Mas podemos
citar outro, referido pelo romancista experimentado Francisco
Gomes de Amorim, ele que passou boa parte da sua mocidade
no Baixo Amazonas e conheceu de perto os hábitos e costumes
dos índios. Refere à página 55 do romance Os Selvagens (Lisboa,
1875): “o chefe Pangip-Hu voltava com os seus guerreiros de uma
expedição, quando avistou uma jovem, decentemente vestida à
moda das índias mansas, sentada à beira do lago que avizinhava
a taba chefe.
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– Tapuia! – exclamou ele.
– Tapuia! – repetiram os outros, parando.
– Bonita! – acrescentou o chefe.
– Bonita! – afirmaram os companheiros.
A jovem começou a sorrir-se para Pangip-Hu.
– Rindo! – tornou este, contente.
– Rindo! – repetiram alegríssimos os seus guerreiros. E,
principiaram, todos a sorrir-se também para ela”.
Em junho de 1542, antes do dia 22, o frade capelão de Orellana (o frade obscurece sempre a personalidade dos companheiros) que encontraram muito milho, e assim mesmo se achou
muita aveia como a nossa, de que os índios fazem pão, e muito
bom vinho, à moda de cerveja100, e esta existe em abundância.
Achou-se neste povoado uma adega de vinho, de que não se alegraram pouco nossos companheiros, e achou-se muito boa roupa
de algodão101. Achou-se também neste povoado um adoratório,
do qual havia colgadas muitas insígnias de armas de guerreiro e
100
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Deve ser o parajuaru, fermentado em alambique especial, rústico, feito pelos índios.
Mais tarde, descreveremos o método de fazê-lo. Quanto à presumida aveia, trata-se
do nosso arroz silvestre, que os índios usavam em comedorias e de que dá notícia o
padre João Daniel no Tesouro Descoberto no máximo rio Amazonas, I: 312, e, antes
dele, Simão Estácio da Silveira, na Relação, citada. Esse arroz silvestre, de coloração
avermelhada, é tão abundante que cobre extensas porções de água, dificultando a navegação de motores. Quando seca o rio, ele senta e fornece material de adubo para novas
florescências e para aumentar o leito do rio, constituindo-se em ricos sedimentos. São
denominadas colchas essas camadas pútridas.
Pelo estilo precioso do capelão, trata-se, como pensamos, de vinho regional, pois que
a sua frase estática não permite dilucidar melhor. A palvra vinho é aplicada sempre no
sentido de beberagem e chegou até nós abrangendo todas as bebidas feitas de frutas.
Todavia, a roupa de algodão não é novidade quando se sabe do grande cultivo da planta
na zona do rio Negro e assim no rio Madeira. Os selvagens amazonenses mesmo fabricavam roupas de tururi e, mais ou menos, duzentos anos depois, Alexandre Rodrigues
Ferreira documentava a prática. A pergunta que nos ocorre, neste lugar, é, sem dúvida,
aquela a respeito da nudez constante dos homens e mulheres. A roupa que a hipocrisia
da cristandade insinuou para cobrir a nudez paradisíaca dos habitantes das matas não
seria necessária como tapa-vergonha. O senso de imoralidade desaparece numa comunidade que resolve praticar o nudismo eugênico, nos nossos dias; e, naqueles tempos,
esse senso de decência é uma das descobertas dos europeus, porquanto a ordem e a
pudícia sempre existiram numa sinúsia que dispensava vestidos. Ocorre lembrar aqui
que a sociedade indígena da Amazônia entrou numa fase de deculturação quando do
impacto com a cultura europeia, neste capítulo. E, se nossos antepassados não andavam
sempre cobertos dos pés à cabeça é porque a temperatura requeria a pele em contato
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sobre todos, no alto, estavam duas mitras, muito bem feitas, como
a dos bispos; eram tecidas não sabemos de quê, porque não eram
de algodão, nem de lã e tinham muitas cores102”.
É difícil precisar o conteúdo do adoratório por causa do estilo literário do frade, que apela sempre para a analogia. As mitras
a que alude por comparação conferem com as encontradas na cerâmica muito primitivista, notando-se a presença de uma faixa
frontal, como usavam os incásicos e outros povos da América e os
jovens usam modernamente. Talvez fosse necessário recorrermos
a exemplos mais práticos e mais antigos, posto que essas provas
não raro possam conduzir o usuário exigente e desconfiado a uma
recusa. Na obra magnífica de Erland Nordenskiold – Ars Americana103 e nas páginas meio sentimentais de Ladislau Neto, Investigações sobre a Arqueologia Brasileira104, encontramos vários
fragmentos de cerâmica indígena, as “caretas” em que se pode
lobrigar uma intenção ornamental que varia mas aponta sempre
para o artístico.
Parece que certos traços culturais observados antigamente
entre os índios foram absorvidos pela culturalização europeia,
muito cedo, pois deles não mais se conseguiu notícia e um deles
é a tal “aveia” que o frade comparara à europeia. Os espanhóis,
agora, imitam os índios, utilizando também eles os escudos de
madeira porque as flechas passaram a ser, frequentemente, ervadas; e as mocas, que em linguagem natural se chamam tamaranas, ou mesmo os tacapes pesados e mortais. É de crê-se que eles
levassem vantagem na prática do jogo do estadulho, tão comum
na Espanha, levado da Índia. A espada entraria em ação, a fim de
poupar-se a pólvora. À distância, entravam as escopetas e balestas, arcabuzes e demais armas de fogo da época. Todavia, deve-

102
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direto com o ar e a luz. O índio era um existencialista mais sábio do que o europeu, mais
enciclopédico no seu ambiente.
Seriam tecidas de tururi ou de fibra finíssima de tucum. Desses bonitos artefatos, ainda
se encontram, principalmente, entre as tribos do rio Negro.
Nordejskiold, Erland – Ars Americana. I. L’Archéologie du bassin de l’Amazone, Paris, 1930.
Arquivo do Museu Nacional, VI, Rio de Janeiro, 1885.
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mos considerar como mera bravata aquilo que de um para cem,
pois observamos que afora algumas acutiladas, ferimentos sem
gravidade, raros os mortos e feridos, de passo que os índios caiam
aos magotes. Nem se pode dizer que as armas de fogo valessem
muito num corpo a corpo ou à pequena distância, sabido como
é que requeria tempo remuniciá-las depois de cada tiro, devendo
sempre haver homens por perto, ocupados apenas em despejar o
polvarinho e armar o canhão. À distância, elas teriam que falar
mais alto, claro, mas de perto não garantiam muito a resistência a
não ser como molinete.
Quoi qu’il em foit, ce qu’on dit cette Nation de Femmes guerrieres, qu’on apele Amazones, qui n’ont
qu’une Reine à leur tête, qui ne foufrent point d’Hommes chez elles, ou qui nen reçoivent de leur voifinage
qu’em certains temps, qui gardent les Filles dont elles
acoouchent, & renvoient les Garçons, n’eft qu’une Fable tirée des Grecs. Mais la véritable caufe de ce Nom
est venue, de ce que les Efpagnols, qui déciyvrirent le
premiers ce Pais, étonnez de voir, le long de ce Fleuve,
quantité de Femmes que fe batoient auffi courageufement que le hommes, crurent, fur le recit que leur em
faifoient les Naturales du Pais, dans la feule vue de les
éfrair, qu’il y avoit une terrible Nation de ces Femmes
barbares; quoi qu’il foit ordinaire aux Braziliennes du
fuivre leurs Maris à la Guerre, de les animer au Combat, & de partager avec eux leur bonne ou leur mauvaife Fortune, comme cela fe pratiquoit autrefois dans
les Gaules, em Allemagne, & dans notre lfle.” Qoodes
Rogers – Voyage autor du Monde, 100-01, Amsterdam, 1716. Grifos do autor.

No dia 23 de junho de 1542, estavam os espanhóis buscando
local aprazível para festejar o santo quando “dobrando uma ponta
avistaram a costa branquejando de povoados”. Diz o fraile: “Aqui
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dimos de golpe en la buena tierra e señorio de las amazonas. Estes
pueblos estaban avisados y sabían de nuestra ida, de cuya causa
nos salieron a recebir al camino por el agua no con buena intíncíon. Y como llegaran cerca, el capitán quisiera traellos de paz y
ansí los comenzó de llamar y hablar, pero ellos se reían y hacían
burla de nosotros y se nos acercaban y nos decían que aduviésemos, que allí abajo nos aguardaban y que allí nos habían tomar
a todos y llevarnos a las amazonas. Y con esto se fueron a dar la
nueva a las amazonas” (pg. 96). “...Quiero que sepan cuál fu la
causa por donde estos indios se defendían de tal manera. Han de
saber que elles son subjetos y tributarios a la amazonas y, sabida nuestra venida, vanles a pedir socorro y vinieron hasta diez o
doce, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando delante de
todos los indios, como por capitanes, y peleaban ellas tan animosamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las
volvia, delante de nosotros le matavan a palos, y ésta es la causa
por donde los indios se defendían tanto. Estas mujeres son muy
altas y blancas y tienen el cabelo muy largo y entranzado y revuelto a la cabeza: son muy membrudas, andaban desnudas en cueros
y ataoadas sus verguenzas, con su arcos y flechas en las manos,
haciendo tanta guerra como diez indios, y en verdade que hobo
muchas de estas que metieran un palmo de flecha por uno de
los brgantines y otras menos, que parecían nuestros bergantines
puerco espín. Tornando a nuestro proposito y pelea, fue Nuestro
Señor servido de dar fuerza y ánimo a nuestros compañeros, que
mataron siete o ocho, que éstas vimos, de las amazonas, a cuya
causa los indios desmayaron y foran vencidos y desbaratados con
harto daño de sus personas” (pg. 97-98).
É admissível como o cronista da expedição afiança a existência das amazonas, mas nunca lhes confere positivança no número.
Concorreram a ajudar aos índios dez ou doze mulheres guerreiras
e foram mortas pelos espanhóis sete ou oito. Apesar do testemunho de vista, o capelão traz sempre a dúvida na ponta da pena. É
possível que a sua qualidade de sacerdote o impedisse de meterse na sarrafascada e tendo visto mesmo as mulheres guerreando,
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não as contou nem quando mortas105. É uma circunstância que
pode escapar a qualquer um num momento de excitação como
aquele, principalmente quando não se tem em mente escrever um
relato detalhado da espécie do que estamos criticando. Sugiro que
o frade haja escrito o que viu e ouviu muito tempo depois, apelando para a memória. Em todo caso, frei Gaspar de Carvajal não
mentiu a cerca das possibilidades das mulheres se travarem de
razões dando uma mãozada nos homens106, mas somos pelo tipo
de comunidade político-religiosa dirigida por fêmeas. De onde
ele vinha ainda era fato notório o mandonismo das mulheres,
donas de lar e de nome. Um sistema ginecocrata prevalente no
matriarcado perdido. Há tempos sugeri que a discrepância dos
filhos de portugueses e de espanhóis usarem ou herdarem o nome
da mãe e não do pai, constituía resíduo daquela catástrofe político-religiosa. Mais tarde iremos ver que a questão da existência
das Amazonas não possui nada de quimérico, nem de fantástico
e nem de incomum no mundo, bastando para tanto conceber a
maternidade exclusiva das mulheres, no pano das lendas, e, mais
tarde, a certidão de paternidade passada pelo pai ao assumir o
lugar da mãe recém-parida.
No encontro descrito pelo frei elas, as amazonas guerreiras,
não se apresentam nem brancas e nem tamanhonas, assim cremos nós, porá a sua maneira de definir as cores é muito vaga e
imprecisa, alias é freqüente dizer ele que viu os povoados “bran105
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Geralmente os autores que exploram esse fértil tema histórico se esquecem de uma porção de coisas interessantes. Seria dado ao sacerdote o direito de combater igualmente?
Ou estaria fazendo suas orações, imprecando a Deus pela vitória dos europeus sobre os
americanos, da cristandade sobre a barbaria? O ministro não estava impedido de lutar,
de pegar na espada, e isto todos o faziam mesmo na Amazônia, há exemplos. Portanto,
consentimos admitir que as mortes das mulheres estariam ao nível da probalidade,
da informação dada pelos companheiros. O outro assunto importante é que os autores sempre faziam apelo a um número muito grande de mulheres, verdadeiras hostes
aguerridas, quando, na verdade, elas seriam apenas mulheres principalezas, mulheres
tuixáuas que comandavam suas tribos, suas comunidades. O terceiro aspecto extraordinário é que fazem delas mulheres de cabelos compridos, soltos, mas o frater Carvajal
apresenta-as com os cabelos recolhidos à volta da cabeça e isto deveria ser realmente a
verdade, por uma questão de estratégia feminil.
O cientista Von Martius diz assim das mulheres Mundurucu.

quejando” de casas. Ajuizamos pelo melhor, que costumamos nós
outros precificar as coisas, numa simples metáfora. Quanto a essas amazonas que ele diz haver visto combater animosamente, é
preciso não esquecer que a “raça” vermelha contém uma gama
consabida de pigmentos, indo do claro (tapitinga) ao escuro (tapianhuma, tupiúna)107.
Diz mais o preclaro escrivão que elas traziam os cabelos traçados e enrolados à volta da cabeça, e isto é apenas uma indicação de que se defendiam também por aquele lado, pois de cabelos soltos seria mais difícil combater e eles constituiriam o ponto
fraco. Entretanto, alguns comentaristas posteriores apelam para a
possibilidade de tratar-se dos chamados índios Encabelados (cabelos grandes), como se isso fosse uma novidade toda especial.
De cabelos longos andavam muitos dos nossos índios machos,
mas a constante preocupação dos comentaristas de ontem não fez
reparo na dilucidação do sacerdote. Também não conceberam a
possibilidade de estarmos em frente de apenas um punhado de
principalezas reunidas para estimular as hostes sob sua jurisdição. Sempre que acontece de alguém levantar comentários em
torno do assunto imagina uma horda de mulheres habilitadas ao
combate à distância, utilizado armas primitivas, como arco e flecha, contra os barulhentos trabucos europeus. Essa imagem parece ser falsa. O arco e a flecha eram, realmente, armas primitivas,
mas não eram absolutamente armas impotentes e a prova é que
os bergantins ficaram como paliteiros ou como porco espinho.
Também a crítica deve estranhar não haver morrido ninguém da
companha num combate que parece haver sido ferroz. Não posso
imaginar indivíduos pertos em armas de arremosso de ou lançamento à distância sucumbindo como formigas diantes de meia
dúzia de europeus armados. Se isto aconteceu realmente é porque
as Amazonas constituíam um pequeno número, isto é, não havia realmente nenhuma horda de mulheres treinadas para lutar
contra machos. E, muito menos, contra machos superiormente
107

Cf. Daniel, padre João – Tesouro Descoberto, I: 197.
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armados. A questão está em que os críticos que tentaram resolver o problema conheciam muito pouco da situação histórica da
cultura amazonense e parece daí ter advindo a série de embustes
que nos apresentavam aquelas mulheres como amputando o seio
direito/e ou utilizando cavalos nas suas empresas! Esses embustes
criaram raízes tão profundas no contexto histórico amazonense
que não serão eliminados enquanto existirem apaixonados e românticos que confundem a lenda com a realidade.
“Se realmente o cultivo da terra prosseguiu por algum
tempo como sendo mais importante do que a criação
de gado e se, como hoje, os lotes eram arados pelas
mulheres, o grupo feminino da sociedade teria feito
a principal contribuição no abastecimento alimentar;
e, assim, é de se esperar que tivesse certo grau de autoridade. Esta suposição, segundo alguns, é confirmada pela observação de que quase todas as primitivas
sociedades Neolíticas costumavam esculpir ou gravar
pequenas estatuetas de personagens femininos. Podem apresentar uma “deusa-mãe” ou uma “virgem” e
eram utilizadas, muito provavelmente, em ritos mágicos ou cerimônias religiosas. No final do Neolítico,
na Europa, as figuras femininas tendem a desaparecer.
São algumas vezes substituídas por símbolos fálicos
ou outros de características masculinas. Ora, coincidentemente, a criação de gado, junto com a caça,
torna-se relativamente mais importante na economia
europeia. Como o pastoreiro se acha associado à organização patriarcal, o desaparecimento, concomitantemente, das figuras femininas pode indicar uma
diminuição do status desse sexo.” – Childe, Gordon
– A idade da pedra polida, 142-43 em Homem, Cultura e Sociedade.
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De qualquer sorte, lutavam mesmo com arcos e flechas e a
cada tiro havia um buraco na costa do bergantim. Aliás, só um
tiro varou de palmo o costado, o que prova que não era somente
a força do braço e nem a agudeza da flecha (de osso ou lasca de
taboca?) que contavam e, sim, a facilidade encontrada de romper
a estrutura de madeira. De que madeira seriam aparelhadas as
tábuas? Não se explicou, mas pelo visto deveria ser madeira bem
fácil de corrompida pelos turus108. A circunstância de trazer o frade-cronista o espírito prevenido pelas ideias europeias das Amazonas históricas e pré-históricas, conferiu a esse encontro fortuito
um perspectiva de legenda. E, no entanto, o fato nada tem de incomum: as mulheres índias deveriam acompanhar seus maridos
à luta, transportando o suprimento de flechas, cuidarus, comida e
bebida. E lutavam também. Que aquelas mulheres fossem “amazonas” em nada repudia a possibilidade. As provas da existência
delas são muitas, são várias, são tantas e tantas dispersas na região
que somente muita paciência poderá completar o mosaico de fatos convincentes. O fato singular é que nem todas as fêmeas se
davam ao luxo de sair a terçar armas, mas as esposas faziam-no,
obrigatoriamente, e as noivas quando lhes parecia necessário ou
lhes prazia.
O fato do frade enfatizar o gesto da mulher e subtrair a primazia do homem faz pensar em duas coisas: a primeira que elas
possuíam de direito o domínio soberano e absoluto e uma ascendência sobre o macho avaliada em termos de sexo, e no caso ainda vigoravam restos do sistema ginecrata, mas em determinada
nação indígena (como herança do matriarcado) ou o fato singular dos espanhóis de assistirem as mulheres lutando junto com os
homens nada possuía de singular como reflexo do matriarcado
ainda existente. Qualquer das duas hipóteses responde àquela formulação que causou mais alarido no mundo do que o derroteiro
dos expedicionários. Vejamos a segunda imposição: diante dos
vagos, mais curiosos documentários “de vista” (palavra do escri108
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vão) lidos na crônica sensacionalista de Carvajal, que situa uma
vaga ressonâcia incásica, araucana ou outra, naquelas estranhas
e curiosas construções de madeira a lógica permite admitir que
houvesse realmente uma sociedade tribal fundada no matriarcado, haja vista a lenda recolhida pelo doutor João Barbosa Rodrigues e discutida à luz de filiações e analogias históricas 109, e que
de um modo geral já teoriza a favor de uma colocação histórica.
Não esqueçamos (e seria bom fixar-se bem isto) a fuga do grande número de índios do altiplano durante a tenaz e vergonhosa
perseguição mais de natureza religiosa do que política, levada a
cabo pelos rudes e supersticiosos soldados espanhóis e pelos não
menos ignaros ministros católicos.
Os silvícolas das margens superiores e médias do rio Amazonas guardavam de conserva uma tradição dessa desgraça, ora pelas constantes alusões ao ouro, prata, pedras preciosas, costumes,
religião heliolatra, que podemos ainda testemunhar pelos resíduos existentes; ora pelos documentos vivos de uma cultura material: cerâmica policroma, representação de animais exóticos, só
encontrados nas serranias, linguagem (termos quíchua até aquém
do rio Tefé) e aquele aparato de madeira destinado aos sacrifícios
votivos, ou por dados de segunda mão: riquezas fabulosas, ostensivas ou simplesmente aludidas, tipos de vestuário como a tipoia
e de abrigos precários como os tambos. É curioso o que transcreve dom Toribio de Medina a propósito, em nota 2 da descrição
de Carvajal: “...su traje es unas mantas ceñidas desde los pechos
hasta abajo, encima echadas, y otras como manto abrochadas por
delante con unos cordones; traen el cabelo tendido en su tierra
e puestas en la cabeza unas coronas de oro tan anchas como dos
dedos y aquellos sus colores”.
Abstraindo a relação suntuária, causa e objeto de fixação
mórbida do conquistador europeu, para fixarmo-nos apenas no
vestuário, este era ainda o tipo de roupa leve e funcional usada
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Rodrigues, João Barbosa – O muiraquitã e os ídolos simbólicos, 2ª edição muito aumentada, 2 volumes, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1989. Cf. do mesmo autor
Exploração do rio Jamurá, Relatório, Rio de Janeiro, Tipografia Nacional, 1875.
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pelas mulheres indígenas, mesmo depois da aventura de Orellana,
com algumas modificações até que fosse alcançado o tipo mestiçado, isto é, a saia longa e o corpete generosamente decotado,
sem mangas. O costume prevaleceu vindo em linha reta da banda
do altiplano e não como consequência de um modelo europeu
assimilado e simplificado apenas para ocultar vergonhas. Reformulado pelo mestiço, chamou-se esse traje comum, mais tarde,
descalça110.
Muita coisa que foi dita em abono ou desabono das referências dos habitantes da região não foi realmente tomada no seu
devido termo. Uma delas é o receio, digamos medo, que o silvícola mantinha de parecer herege aos olhos dos espanhóis, principalmente vendo dois sacerdotes em roupeta (ou não estavam
armados desse argumento?) e em quem sabiam ou desconfiavam
atitudes de hostilidade. A psicologia do homem natural dos primórdios não difere, sem dúvida, da do homem atual pelas mesmas razões avocadas acima: continua sendo visto por sacerdotes
que se inculcam de civilizados como bárbaros e suas festas são
proibidas com as consabidas ameaças fúteis do Inferno e de outras solenes quimeras estabelecidas pelo cristianismo em geral
para aprisionarem a credulidade do catecúmeno. E, no entanto, as
maiores barbaridades foram cometidas pelos sacerdotes cristãos
e pelos capitães seus subalternos contra a indiada das Américas.
Se existe realmente um inferno, lá estão hospedados papas e demais ministros que se associaram na campanha feroz do enriquecimento fácil à custa dos “selvagens”. Ora, se Deus permitia na sua
bondade que durante tantos séculos o homem vivesse a sua vida
simples e tivesse a sua cultura própria, porque diabo agora iria atirar raios de fogo em cima de uma civilização que sempre o homenageou na forma das forças naturais por ele criadas, como o Sol, a
Lua, Estrelas outras, a água, o fogo e a vegetação? O panteísmo do
selvagem é, porventura, mais nocivo do que o panteísmo cristão?
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A referencia a esse traje não é constante nos escritos de antanho, mas recordamos que
se pode encontrá-lo nomeado no romance Simá, de Lourenço Araújo Amazonas, Pernambuco, 1857.
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Se dirá que Deus mandou Colombo desvendar aquela civilização
para que o mundo ganancioso a corrigisse de defeitos espirituais
e temporais e dela viesse e servir-se em sua pobreza e miséria? Por
um lado, admite-se que a descoberta do Novo Mundo foi um ato
de piedade divida para a desgraça que atingia a Europa com a escravização do homem rural ao senhor todo poderoso, senhor feudal que não deixava de incluir papas ociosos e malandros, cardeais
briguentos e femeeiros, bispos gotosos e imbecis, e demais servos
de Deus, todos lutando à porfia pelas riquezas temporais, o ouro;
e, minimizando a humildade, a humildade pregada e sustentada
exemplarmente por outros papas respeitáveis, por cardeais ilustres, por bispos eruditos e demais humanistas da cristandade. Faça-se justiça a frei Gaspar de Carvajal, pertencente a uma Ordem
que tinha como primado de sua ascendência no mundo a cultura, a inteligência aplicada e a prática ostensiva da humanidade e
do benefício. Há uma diferença enorme entre as pessoas de frei
Carvajal e do padre Acuña. Este, como bom jesuíta (perinde ac
cadaver) iniciou-se na aventura da América pela malandragem,
plagiando o roteiro do predecessor e até disputando prioridades.
Capcioso até a vulgaridade, apesar de defendido por trapincolas
de sua espécie (ejusdem farinae), andou usurpando as primícias
do descobrimento espanhol, chegando a enfrentar tibiamente o
problema periculoso da escravização do natural.
“Durante esse período, uma grande revolução social
ocorreu. Ao matriarcado seguiu-se uma restauração
da ordem patriarcal. Os novos pais, é certo, nunca
conseguiram atingir a onipotência do pai primeiro.
Havia muitos e viviam em comunidades maiores do
que fora a horda original; tinham de entender-se mutuamente, conviver e seguir as restrições impostas pelas instituições sociais”. Freud, cit. por Marcuse, Herbert - Eros e Civilização, 74.
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As Amazonas guerreiras deveriam existir de fato, como um
resquício distante do matriarcado que dominou a Europa em época anterior à conquista romana e fixou-se mais demoradamente na Galícia111, mas não podemos em hipótese alguma filiá-las
a acontecimentos posteriores sem uma documentação honesta
e convencível112. Chegamos ao ponto em que se deve admitir a
atuação dinâmica das mulheres como um acontecimento de âmbito local, isto é, de circuito americano, indo até onde se poderia
encontrar as coordenadas históricas ou as ahistoricas, ou seja, as
lendas. Uma lenda incásica, ou pelo menos uma tradição vigente
ao tempo dos últimos imperadores do Peru refere que a primeira
imperatriz dos Incas foi Mama Ocyo e que combatia ao lado do
esposo e, ela mesma, sozinha, armada de dardo, pos em fuga a
tricô dos Alkawisas113.
Política e religião foram as determinantes da ascendência de
mulheres, partindo, cremos, da origem das lendas conhecidas, em
que a mulher foi sempre mãe sem conúbio com o macho, conúbio
ostensivo ou não, parindo sine concubitu. A história das religiões,
incluindo a cristã, adverte desse princípio-dogma, em que o homem é apenas marido, mas não o parceiro necessário à fabricação
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Alonso del Real, Carlos – Realidad y leyenda de las Amazonas, Coleccion Austral,
Espasa Calpe S.A., Madrid, 1967. O autor discute o assunto com muita propriedade,
encarando o fetichismo que denomina “amazonismo” (diferente da condição de sê-lo
e de referir-se a temas da região) como mística criada pela suspeita da existência das
amazonas guerreiras ou não. Rebuscou os dados históricos que pôde a fim de chegar a
situar o problema na Galícia. Muito interessante o livro como revisão histórica do fato.
Rosas, Moacir Gonçalves (Pablo Cid) – As Amazonas Amerígenas, Rio de Janeiro,
1971. Matriarcas em Serafim Leite – História da Companhia de Jesus no Brasil, III: 356;
Betendorf, Felipe, padre – Crônica da Companhia de Jesus no Brasil, 511, 12. O que
se sabe, geralmente, sobre as Amazonas locais é apenas o que o frade relatou. Há, entretanto, no rio Negro uma tradição como há no rio Madeira, no Tapajós, tanto mais perto
da indicação constante: norte. A palavra Uaupê aparece como um indício vago e não
muito consistente, significando = caminho aquático do homem, ou dos homens, que o
nosso erudito João Barbosa Rodrigues traduz por caminho da imigração. Conferir com
o que dissemos sobre a palavra caciquiari. E é muita coincidência.
Loayza, F. – Manko Kapa, 72.
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dos descendentes. O pai é sempre ou um deus ou uma figura arquétipa114.
Observa-se que a informação de Carvajal é limpa de sugestões forâneas. Ele não diz em nenhum passo, nem sugere, que
estivessem cavalgando árdegos corcéis e nem que amputavam
os seios ou um seio, o direito, conforme acréscimo posterior de
outros fabulistas, que assimilaram o famanado costume das Amazonas guerreiras da Europa e da Ásia. Foram os acréscimos que
emburrilharam a noção curial de certas atividades másculas das
mulheres da Amazônia e levaram os cautelosos historiadores a
negá-las. Todavia, não acreditamos que um sucesso tão simples e
tão comum à região fosse distorcido pelo frade com a finalidade
de exalçar e chamar para eles a atenção do mundo europeu. O
acontecimento natural foi registrado sem apelo a uma ressonância histórica, mas poderia ter sido contaminada a imaginação do
fraile pelas estórias correntes oriundas das Antilhas. Não se sabe.
Mas, também, a elas ele não se alude. Também não relembra as
Amazonas homéricas e outras. E não é de indústria, pois se fosse lhe escapariam algumas alusões porque era do feitio da prosa
quinhentista a alusão e o plágio. Comparando essa referência inusitada com outras de parecer mais esquipáticas, achamos que não
há muitos imperiosos motivos para desacreditar-se, totalmente,
na versão das mulheres guerreiras da região. Compare-se, por
exemplo, com as referencias a anões, gigantes e homens de pés
para trás, ‘de modo que quem, não os conhecendo, quisesse seguis
as suas pegadas, caminharia sempre em direção contrária a deles115. Chamam-se Mutaius e são tribunários destes Tupinambás;
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Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro do Folclore Amazônico, tomo III, inédito. – Nesse
livro, apresentamos uma tábua comparativa de todas as religiões históricas ou mitológicas, onde as mães aparecem sempre parindo deuses sem o concurso do macho terreno.
Daniel padre João – Tesouro Descoberto, etc., I: 277, esclarece o fato, que se torna de
quimérico em natural: “Deixados, porém já os anfíbios canoeiros, vamos agora ver e
admirar a nação (em branco no manuscrito) cujo predicado de terem os pés tortos,
os distingue e singulariza, não só de todos os mais índios da América, mas também
de todas as mais nações do mundo. Tem, pois, esta nação, o costume de entortarem
e virarempara trás os pés aos filhos quando tenros, de sorte que assim lhe crescem e
arraigam, como se assim os desse a todos a natureza; vindo a ser neles afetada pela
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têm machados de pedra para a derrubada das árvores, quando
querem cultivar a terra, o que fazem com esmero, e de contínuo
estão ocupados com sua lavoura116”. A citação desses retópodos
como também dos anões e dos gigantes serve para auxiliar a compreensão da verdade subjacente. Claro que não estamos pensando
em anões do tipo fabulizando na Europa, mas de pigmeus iguais
àqueles africanos. Pode ser que a informação tenha sido recebida
de maneira incompleta quanto ao local, mas a verdade é que desses pigmeus existem, no interior da Colômbia, e foram objeto de
recente reportagem da revista Manchete117. Quanto aos gigantes,
existe também aquela reserva: trata-se, realmente, de indivíduos
membrudos, bem corpulenteos como os Arara do rio Madeira,
mas o padre João Daniel tanto quanto o padre Simão de Vasconcelos consideram-nos a partir da compostura natural: são os temíveis Iranambé e Goijaraçu, Arara e/ou Mundurucu, desaprumados pelas contínuas mesclas118.
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indústria, o que em outros seria monstruoso, aleijão. Vê-se nestes índios quanto pode o
costume; pois como este fora natureza, ficam neles tão naturalizados os pés tortos e às
avessas, como os direitos nos mais; e, por isso, anda, correm, brincam, dançam, saltam
e se alegram como qualquer tapuia são, e escorreito. Verifica-se, aqui, o adágio que, de
pequenino se torce o pepino, e que tão poderoso é no moral como no físico o costume
da boa, ou da má, educação dos meninos, não porque a teneris assuescere mutum est,
mas também porque – mos est altera natura.” Grifos no original.
Citações do padre Cristóbal de Acuña, na trad. Brasileira, pg. 263.
Edição de 20 d enovembro de 1976, nº 1.283, ano 24. As fotos coloridas dos índios lukos
são magníficas e convincentes. Um grande serviço prestado à cultura, inegavelmente,
essa página da revista. Poder-se-ia julgar que se tratasse de uma singularidade atual,
mas a informação habilita a concentrar o pensamento numa correspondente antropológica dos pigmeus africanos.
“A nação chamada Cabaços merece o nobre títutlo de grandes da América: assim como
há grande de Espanha, porque são os que mais avultam, assim como também os cabaços merecem chamar-se grandes (ilegível) da América, porque são os que nela mais
fazem de pessoa e mais avultam. E se o ânimo e as forças se igualassem as grandezas do
corpo seriam parentes dos antigos gigantes e podiam ser o terror de todo aquele mundo
americano. São de estatura agigantada, de sorte que sobrepujam os homens ordinários
desde os ombros para cima, e alguns desde os braços e peito: e há meninos de 10, 11
anos mais altos que o ordinário de 20 e 25 anos nos mais homens, merecendo já então
o título de alteza, em cuja presença se vem todos reduzidos e humilhados a pigmeus.
Havia alguns desta nação junto quase ao Pará, onde casavam com outros de outas nações de estatuta ordinária e admiravam os europeus quando falavam entre si mulheres
com maridos, et vice versa, um alto e outro ordinário, melhor direi, um gigante e outro
pigmeu: porque o de estatura ordinária, e o mesmo fazem europeus, e mais gente, le-
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Mulheres assanhadas, de espírito de mando, o mundo sempre conheceu e haverá de conhecer sem dúvida pelos séculos em
diante, porque elas não dispensariam jamais a oportunidade de
serem ou de parecerem superiores ao macho em qualquer atividade. Principalmente, na época moderna em que a mulher se julga necessária em toda parte. Pareceria esquipático, por exemplo,
uma mulher exercer a função privilegiada de pajé de uma tribo?
Desde logo, o cargo exige espírito de domínio e de ascendência
moral-religiosa sobre a comunidade, espécie de coisa que é da
competência do homem. Pois elas advogam e exercem essa maioridade político-religiosa. E não são poucas. Ora ser pajé numa comunidade indígena é ser dono da consciência coletiva, é exercer a
autoridade até a pena de morte. Um domínio absoluto, tirânico e
impiedoso a que ninguém resiste e que está acima do mandonismo do tuixáua ou do murubixáua. Os que não acreditam que de
fato Carvajal haja vista ou tido notícia por audiência de mulheres
guerreando ou pelo menos que eles auxiliavam aos homens não
estão aparelhados bastante para uma discussão profunda. Cumpre advertir que não estamos em absoluto defendendo a palavra
do vigário da expedição de Orellana e nem pondo demasiado crédito no que ele escreveu ou tentou comunicar, e sim apregoando
um fato que se torna passível de defesa dentro das circunstâncias
concebidas. Mulheres decididas, fêmeas treinadas para o combate
a distância, que exerciam a capitania de uma sinusia qualquer não
é impossível, principalmente se chegarmos a outras conclusões,
da espécie, por exemplo, da ascendência do sexo, ascendência imposta para a própria sobrevivência daquele espírito de independência e de autoridade. Mulheres decididas são assunto perene na
história, mas não alargamos nosso crédito, não vamos considerar
o momento vivido pelo sacerdote como extensão daquelo que se
dizia e se afirmava como coisa digna de crédito: a existência das
Amazonas guerreiras em locais de difícil acesso e pertecendo elas
vantam a cara e olhos para cima, bem como uma criança quando fala com um homem”
– padre João Daniel, op. cit., 273-74.
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a outro tipo de organização social e a outra raça. Vamos dizer,
entre a opinião inocente do frade e os argumentos fortes da realidade, que fossem brancaranas, isto é, mais claras; há de fato uma
gradação cromática na epiderme do silvícola, que vai do amarelo
acobreado ao escuro e estes os denominados tapanhunas ou tupis
pretos, sem que o sejam realmente, somaticamente, porque logo
mais o ministro alude aos índios negros (na pele) aos ferozes Caripuna (Karaipuna).
Depois do nosso comentário, justo é considerar o fato de que
os informantes índios ou mentiam astuciosamente para meter pânico à credulidade dos espanhóis, a fim de ser preservada a identidade de alguma povoação realmente constituída daquelas mulheres ou reproduziam estórias ouvidas de estrangeiros. O fato
seguinte ilustra melhor. O diálogo travado entre o capitão Orellana e o índio aprisionado antes, dilucida muita coisa ao invés de
obscurecer o conhecimento da história: “En este asiente ya dicho,
el capitán tomo al indio que se había tomado arriba porque y alo
entendia por um vocabulario que había hecho, y le pergunto que
de donde era natural, y el indio dijo que de aquel pueblo dondeo
le habían tomado. El capitan le dijo que cómo se llamaba el señor
de aquella tierra, y el índio respondió que se llamaba Quenyuc119
y que era muy gran señor y que señoreaba hasta donde estávamos.
El capitan le tornó a presguntar que qué mujeres eran aquellas que
nos habían salido a dar guerra, y el indio dijo que eran unas mujeres que residían la tierra a dentro cuantro ó cinco jornadas de la
costa del rio, y que por este señor ya dicho, subjeto a ellas, habian
venido a guardar la costa de nosotros120. El capitán le torno a pre119
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Na péssima tradução e anotação brasileira vem escrito Couynco sem qualquer justificativa! Desde aqui deploramos a voa vontade com que essas editoras do sul ambicionam
servir ao usuário, entregando a tradução e os comentários a pessoas que estão longe de
uma perfeita intimidade com as coisas da Amazônia.
Carência de detalhe: norte ou sul? Acompanhando a descrição, dados figurados na página 100, estavam na costa sul. Porém, o capelão declara adiante que para fugir a algum
ataque imprevisto, passaram à costa norte (“mando atravessar hacia una islã que estaba
despoblada”). Sendo assim a referência está na direção norte, portanto, mais coerente
com a tradição longeva da existência de mulheres guerreiras ao longo dos rios Negro,
Branco, Uaupé, Jamundá, etc. Todavia, de cacordo com as referências do padre João
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guntar que si estas mujeres era casadas, y ténian marido; el indio
dijo que no. El capitán torno a preguntar que de qué manera vivian; el indio dijo que, como dicho había, estavan la tierra adentro
y que El hábia estado ala muchas vezes y había, estavan la tierra
a dentro y que El hábia estado ala muchas vezes y había visto su
trato y vivienda, que, como su vassalo, iba a llevarle tributo cuando el señor lo inviaba. El capitán preguntó que si estas mujeres
era muchas; el indio dijo que si y el sabía por nombre setenta pueblos121 y que en algunos había estado, y contólos delante de los que
allí estabamos. El capitán lo dijo que si estes pueblos eran de paja;
el indio dijo que no, sino de piedra y con sus puerta, y que de um
pueblo a outro iban caminhos cercados de una parte y de outra
y atrechos por ellos puertas donde estaban guardas para cobrar
derechos de los que entram122. El capitán le preguntó que si estes
pueblos eran muy grandes; el indio dijo que si. Y el capitán le preguntó que si estas mujeres parian123; el dijo que si, y el capitán dijo
que cómo, no siendo casadas ni risidiendo hombres entre ellas, se
empreñaban; el indio respondió que estas mujeres participaban
con hombres a ciertos tempos y que ciando les viene aquella gana,
de una certa província que confina junto a ellas, de un muy gran
señor, que son blancos, excepto que no tienen barbas, vienen a
tener parte con ellas, y el capitán no pudo entender se venian de
su voluntad o por guerra, y que están com ellas certo tempo y
después se van. Las que quedan preñadas, si paren hijodicen que
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Daniel e de outros, havia mulheres e homens brancos na banda do sul, mulheres de
olhos verdes e torna-se possível admitir fosse a estas que se referia o índio, mas é preciso esquecer a indicação evidente da zona da cordilheira peruana.
É um bocado difícil acreditar nessa contagem. Está parecendo que o capitão Orellana
falava com desembaraço a língua dos naturais. Dificilmente o índio chegaria a contar
setenta. Pelo menos é a opinião consagrada pelos que estudaram em primeira mão a
língua geral.
Isto condiz, perfeitamente, com a organização militar observada nas cidades incásicas,
com suas estradas calçadas para servir a todos e, principalmente, ao serviço organizado do correio. Pode ser que se trate de alguma cidade mais próxima. Não admitimos,
em nenhuma hipótese, que tais povoados se achassem no raio de ocupação daqueles
índios, isto é, dentro de hoje território nacional. Todavia, os românticos ainda pensam
em cidades de pedra ocultas na selva. Oxalá...
A forma de inquérito só podia obter respostas afirmativas.
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lo matan o lo envian a sus padres124, y si hembra que la crían con
muy gran recocijo, y dicen que todas essas mujeres tenen una por
señora principal a quien obedecen, que se llama Coroni125. Dice
que hay muy grandíssima riqueza de oro y que todas las señoras
de manera y mujeres solebeas126 se sirven com ello y tienen sus
vasijas grandes, y se sirven den barro y palo; dice que em la cibdad donde reside la dicha señora hay cinco casas del sol a donde
tienen sus ídolos de oro y de plata em figura de mujeres y muchas
más vasijas que lês tiene ofrecidas, y que estas casas, desde el cimiento hasta médio estado em alto, están planchadas de plata a
todas a la redonda y sus asentaderos, de la misma plata, puestos
junto a las planchas, a dondeo de sientan cuando van a hacer sus
borracherías, y estos adoratorios y casas ya dichas llaman los índios “caraná” y “ochisemo muna”, que quiere decir casas del sol127,
y los techos de estas casas están aforradas en plumas de papagayos
y guacamayas de muchos colores. Dice que estas mujeres andan
vestidas de ropa de Lana porque dice que hay muchas ovejas de
las del Peru128 y que andan todas con mucho oro encima129. Dice
que el oro se llama “paco” y la plata “coya”. También, según, entendiemos, que hay camellos130 y hay otros animales que son grandes
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O tradutor e comentador, correndo em sentido contrário ao texto, diz que “o matam o
enviam ao pai” (!) (pg. 66 da trad. Brasileira).
Coñori, em la transcripcion de Medina (op. cit., p 55). Nota do comentador com grifo.
Concordaríamos com esta nota, não fora a dúvida: corruptela ou má leitura do apógrafo: carani = estrangeiro ou branco e a partícula ñi = encolhido, enrugado. A tradução
literal é: como = ausência; omissão; falta; e o pronome perros /ri/ por /che, xê/ = eu.
Medina transcribe (‘plebeyas’, ibidem).
É assaz difícil interpretar a palavra “carana” quando está situada no contexto da cultura
incásica. Em tupi ou nheengatu amazônico é a palca do buriti e a própria palmeira. Na
transcrição de Toribio de Medina aparece, consoante nota de página, “caranain” e não
está palavra seguinte acima. Se a palavra é corruptela, trata-se ainda da palma Carandaí, o que vem a dar na mesma.
Não ovelhas proprieamente (salvo seja), mas guanacos, llamas, vicunhas, alpacas.
Nota do comentarista do texto que estamos seguindo, segundo Toríbio de Medina. “su
traje es unas mantas senidas desde los pechos hasta abajo, encima, y otras como manto
abrochadas por delante com unos cordones; traen el cabelo em su tierra e puestas en la
cabeza unas coronas de oro tan anchas como dos dedos y aquelles sus colores”.
São as lhamas (llamas). A alpaca em idioma quíchua é paco = vermelho.
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y que tienen uma trompa y que de estes hay pocos131. Dice que
hay em esta tierra dos lagunas pequenas de agua salada, de que
hacen sal. Dice más, que tienen uma orden que en poniendose
el sol, los indios que vienen a contratar y a traer sus tributos han
de salir fuera de las cibdades y se van fuera, y que tienen a muchos señores a ellas subjetos, los nombres de los cuales son lons
siguientes: uno se llama Rapio, outro Yagnarestorono, y que estos
todos son grandes señores y que también confinan con otros que
tienen guerra, y que todo lo que há dicho há visto y sabe. Preguntó se ele que si era la tierra caliente donde vivian; dijo que no, sino
seca, porque queman carbono por tener lejos da leña, y que hay
mucha comida, y en verdade que todo lo que este indio ha dicho y
mucho más nos habían dicho río arriba a donde tuvo el capitán la
tierra de paz, y otras particularidades sobre quien hacía aquellas
casas y labrada las tierras, a lo cual respondió y no lo pongo aqui
por no alargar. Esto índio era de edad de 30 años, de mucha razón
y muy Bueno y procuraba de saber muchas particularidades de
nosostros132” (p. 103-70).
Até aqui, o nosso interesse pela odisseia vivida pelo capitão
Francisco Orellana, isto é, mais ou menos dentro do território
amazonense, ou quando se torne preciso fortalecer alguma referencia mais extraordinária. Surge uma pergunta: os espanhóis,
aqueles que compuseram a famosa expedição pioneira, sabiam
do assunto da conversa do índio ou ignoravam ainda os usos e
costumes dos povos das cordilheiras? Cumpre advertir que nem
131
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Pensa-se no elefante, tal a sugestão icônica, mas são ou antas, de quehá um tipo negro
ou ursos amazônicos (hucumari).
A referência do índio conduz, inevitavelmente, para a cultura andina, fosse de que lado
fosse. As duas lagunas salgadas não poderão ser localizadas em território amazonense
e sim no antiplano boliviano. A alusão à terra seca confirma isto, não se deve perder
de vista a novação de que a costa baixa não marítima é quente e despida de vegetação
luxuriante. O que se torna impossível de identificar é aquele animal probóscida. Qualquer outro de focinho mais ou menos longo como o tamanduá banceira ou o tapir
americano, ou o quatipuru, seria reconhecido do nosso primeiro informante. Só existe
um animal, raro, que poderia encaixar na alusão do índio: é o urso amazônico, conhecido nos países de fala espanhola limítrofes por ucumari de onde saiu a lenda muito
divulgada do Mapinguari.
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Orellana, nem Carvajal ignoravam, ao contrário, sabiam muito a
respeito do assunto. Pelo visto, deviam de ignorar muita coisa era
sobre a região boliviana, principalmente a parte rlativa ao sul, entre os caudais do Beni-Mamoré e os sistemas hídricos e orogênicos mais afastados, ou melhor, todo o sistema andino oriental. Se
frei Carvajal desconfiassse que o informante estava simplesmente
aludindo a humanidades das cordilheiras, poderia confirmar certos pormenores dados pelo índio e que muito bem ajustar-se-iam
a condições político-religiosas de certa casta de mulheres, assim
como as vestes destinadas ao retiro, que as havia do culto do Sol,
denominadas acllas. A descrição confere em vários itens: casas de
pedra com teto de palha, abundância de ouro e prata, cinzelado
ou em bruto, indumentos, aparência mais destacada do que o restante dos habitantes da região em que estavam; divisão de classes
sociais (as mulheres de proa serviam-se em vasilhas de ouro e/ou
prata e as plebeias em utensílios de barro ou de madeira); todavia,
não deixa de ser impressionante que, por exemplo, a cultura Chibcha (Colômbia) não se fizesse representar, mais próximo e mais
fácil assimilada, e de onde vinham as notícias dos índios anões,
de fato comprovadas hoje. Uma das provas mais concorridas da
influência cultural das serranias é a utilização dos quipos pelos
índios da peneplanície, não todos, porém. Também a ausência de
madeira em abundância, com aquela capacidade de abastecer as
gentes do alto, seria uma prova advogada nesta crítica. Os dados
recolhidos pelo frei Gaspar de Carvajal informam a respeito das
culturas material e espiritual da região amazonense hoje, mas
achamos que haja reflexos de outras culturas vizindárias porque
as humanidades se comunicavam frequentemente em busca de
trocas de produtos ou de escravos. Não são como vimos subsídios detalhados e que possam constituir um grande respaldo, mas
não úteis numa avaliação cuidadosa e servem de estímulo para a
abertura de uma vocação histórica. Tratando-se de sacerdote católico e de uma época de prejuízos de toda monta, principalmente, aquele apego ao providencialismo, é de ver-se a carência de
espírito crítico especulativo no método meramente informativo
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da obra, método que se pode atribuir sem doestos mais ao gênio
temperamental do religioso do que ao costume derramativo do
estilo. Os comentários sobre as Amazonas guerreiras virão ao seu
tempo, mais largos e mais recheados de aportes. Agora, passaremos à companhia de Alonso de Rojas.
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AS EXPEDIÇÕES IMEDIATAS

Alonso de Rojas e a informação breve. A falta
de relato na subida do rio Amazonas. Equívocos, plágios e boas referências do jesuíta Acuña.
A religião do selvagem, segundo a observação
contemplativa do padre, seus deuses, crenças e
superstições. O ritual da morte.
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relação do descobrimento do rio Amazonas atribuído
ao espanhol Alonso de Rojas é medíocre quanto à extensão, mas louvável quanto à fertilidade de assuntos
tratos, enriquecida pela prioridade.133 Começa por denominar
o rio Amazonas de São Francisco de Quito. A toponímia não é
uma solução inspirada no patrono da cidade e com ela não tem
nenhuma relação de causa e efeito, mas, simplesmente, à Ordem
Franciscana, essa admirável Ordem que foi na história do cristianismo americano a única dotada de espírito empreendedor,
das poucas que não se envolveram da catequese, a exemplo dos
jesuítas. Não possuindo nós muitos documentos que assegurem
o privilégio franciscano no descobrimento do rio Amazonas e
quiçá a sua responsabilidade na revelação da América – a Viagem dos Leigos, admitimos a possibilidade dessa aventura face às
referências subjacentes em páginas outras. Mas, não deixa de ser
curiosa, segundo vimos em Carvajal, a constante preocupação da
parte dos índios pela presença de indivíduos brancos e barbudos
na região e/ou domiciliados no interior; e o mistério que paira
sobre a expedição dos Franciscanos de Quito ao rio Amazonas,
largada no dia 17 de outubro de 1636. A expedição mandada pelos franciscanos frei Domingos de Brieba e frei André de Toledo
foi acabar em Curupá (hoje Gurupá), sendo ela a causa e origem
da contra viagem de Pedro Teixeira, viagem que, por isso mesmo,
perde o privilégio sobre aquela e outras. A relação de Alonso de
Rojas é mais sublimada do que natural e contida dentro de uma
atmosfera milagreira, o que a torna, vamos dizer, um tanto despojada de verismo por causa daquela tendência para exagerar, muito
133

Rojas, Alonso de – Descobrimento do Rio das Amazonas e suas dilatadas Províncias
in Descobrimentos do Rio das Amazonas, cit.
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do caráter do ibérico. Não é um diário de bordo e contém, como
se disse acima, reduzido conhecimento da cultura da região. No
parágrafo 14 diz ele dos índios: “Falam diferentes línguas e entendem todos uma língua geral que corre toda a costa do Brasil.
Muitas nações de índios do rio das Amazonas, subindo pelo rio
mais de 400 léguas, também entendem esta língua”134.
É nesse relato que se registra o saudável encontro das Amazonas sem seio, pela vez primeira: “E que eram umas mulheres
que não tinham mais de um seio, muito grandes de corpo e que
diziam que os homens barbados eram seus parentes e que os levassem ali” (p. 19). Também se lembra da rede: “feita de folhas de
palmeira e bordada de diversas cores”. A unidade cultural “rede”,
como está descrita acima concretivamente (a carência de detalhes
me parece sempre uma solução proveniente do aspecto incognitivo) implica em uma já parcela de conhecimento mais avançado, materialmente determinado, uma coordenada implicativa de
certa configuração cultural: a rede é tecida com o fio da folha de
palmeira, primeiramente tingido de diversas cores ou não e guardado em novelos; delas se fazem em teares rústicos; delas se fazem
à mão, o fio inicial preso ao dedo grande do pé; delas se fazem
cruas (sem fios de cores); delas se fazem com apliques de penas
de papo de aves. Delas para uso pessoal; delas para o comércio, a
troca. Assim, a rede é ao mesmo tempo o objeto funcional e estético, marcando uma conquista material na cultura desses povos,
porque entra na circulação contínua.
E é bom de saber-se que nem todos os povos sabiam fazê-la
(o que já é indício de atraso cultural) ou não desejava fazê-la preferindo permutar produtos, isto é, dar vazão à produção artesanal. O empório maior de fabricação de redes artísticas era e ainda
é a zona do alto e médio Rio Negro, por onde se pode reconstituir,
sem exagero a enorme possibilidade de permuta de culturas entre
as humanidades longínquas do vale, que subiam o rio para obter o
produto e deixar outro (s). Nessa larga tarefa intercambiavam-se
134

Idem. Era a opinião dos cronistas antigos do Brasil
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notícias. Mas, frei Gaspar de Carvajal não apontou a rede porque, certamente, não deve de haver visto, pois a coisa e sim sobre
o signo dela, isto é, afirmações obtidas do conhecimento real de
outrem (?). De qualquer forma, subsídios oferecidos tendem a um
projeto: inventariar objetos e eventos para satisfazer a curiosidade
decorrente, talvez, de vocação humanística que a sua condição
de sacerdote impedia considerar profundamente. Tem-se a impressão de que o bom do freire recusava-se eufemisticamente ao
registro claro. É possível que o relator desta viagem tivesse tido
um contato mais dilatado com os naturais, mas também não se
desdenha de aceitar houvesse recebido largos informes de outras
pessoas, dos índios da esquipação mais experimentados no trato
com os de sua espécie. De qualquer forma, os subsídios oferecidos tendem a um método, um método que foi descurado em frei
Carvajal. Assim, a descrição das madeiras regionais e sua aplicação como fonte de riqueza econômica surge como um dado da
experiência coletiva e não mais individual (a construção do bergangtim de Orellana é um fato de cultura assaz importante para a
história amazonense): “Há uma grande variedade de madeiras de
que se podem fabricar navios em qualquer parte da distância deste
rio. / As espécies de árvores são muitas: cedros, ceibos e outras de
desmesurada grossura. / Há em algumas margens pau-campeche,
granadilha, uma madeira corada que parece brasil e grande quantidade de salsaparrilha. / Há muitas resinas nas árvores, em tanta
abundância que, com ela, bream as canoas e se podem calafetar
muitos navios. / A construção de naus é muito facilitada nestas
montanhas, tanto pela grande abundância de madeiras e de breu,
como pelo muito algodão que se colhe, haver grande abundância
de pencas de que se faz a pita e palmeiras com que se podem fazer
enxárcias tão fortes como as de cânhamo” (parágrafo 23º).
Tirante os ceibos e o símile de pau-brasil, o anotador não
deu razão do que seriam o campeche, a granadilha, o cedro, a
pita e a penca! Nega a existência de campeche na Amazônia, esquecido de que existem várias espécies dele na América Tropical.
Também nega a ocorrência do cedro, de que é farta a Amazônia!
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Quanto às palavras “granadilhas”, “pitas” e “pencas” qualquer dicionário prosódico informa que se trata a primeira da cor granada, a segunda de fibras extraídas por maceração do ágave e da
malva, também do abacaxi; a terceira de folhas largas. Mas, o tradutor e anotador não falou dos “coelhos” que são preás, nem das
“perdizes” que são inambus, nem das “peruas do monte” que são
mutuns e “pauxís”, que são galináceos negros de crista abundante.
Traduziu o espanhol montaña por montanha, quando é selva.
Aliás, ignorou da mesma forma a referência aos camarões
(pitu) e caranguejos (uçá) dos nossos rios, petiscos que entram na
dieta do indígena e do caboclo ainda agora.
Digno de nota é a série aberta de advérbios de quantidade
convocados a engradecer e a exagerar a bondade da terra. Os
“muito” e os “grande” assumem capital importância como elementos de ligação funcional psicológica. Havia que reduplicar o
que era já por si extraordinário, mas realmente aqui se trata do
eloquium comptum.
O que interessa de maneira direta à cultura material é a palmeira, símbolo da ostentação da conquista, objeto de adorno na
mata e fator de sustentação econômica. As palmas garantem o
teto em qualquer circunstância, efetivo ou ocasional (quari); a
estopa (tururi) serve para roupas e máscaras rituais dos índios;
a piaçaba (fibras) é empregada na fabricação de espias das mais
resistentes, cabos de alar; as palmas fornecem as fibras com que se
fazem fios resistentes para cordas de arco, tecidos de toda espécie,
redes de pesca e de dormir; o caule é empregado em paliçadas,
soalhos, pontes, estivagem, a famosa paxiúba de duração incalculável. Além disso, os frutos são comestíveis e entram na fabricação
de vinhos e de bebidas temulentas: tucumã, caioé, juçara, açaí,
bacaba, jauari, pupunha (que produz farinha), buriti, coco babão,
babaçu e outras ornamentais como a desafiante palmeira-real,
além de que algumas são comestíveis, o palmito.
É natural que tais informações fossem motivadas pela necessidade de justificar os gastos com a colonização, em que se esperava capitalizar ou investir grandes cabedais para obter de torna134

viagem fabulosos lucros não na ridicularia das drogas do sertão,
mas em barras de ouro, prata e pedras preciosas. Todavia, é possível que produtos naturais, como a madeira, que, desde logo, entrou na pauta da exportação fossem empregadas, para honra nossa, na construção de esquadras transatlânticas; e as estopas e os
breus e as “manilhas” (piaçabas) representassem um grande estímulo para o monopólio das coroas portuguesa e espanhola. Desde que utilizados pelo colonizador em grande escala, os produtos
naturais passam a adquirir importância universal, como foi o caso
do guaraná e das madeiras de lei que entraram, rapidamente, no
giro comercial. O hábito coletivo de um povo pode gerar o hábito coletivo de outro mais em destaque na faixa da cultura, uma
espécie desenvolvida de etopeia. Pois da “grande” quantidade de
cacau existente na Amazônia, celebrada pelos cronistas, a Europa passou a aristocratizar o chocolate, devolvido bem educado à
sociedade original de onde saíra bebida sagrada, gênero Theobroma. Mas, também na forma socializante de tabletes, de drágeas
opiadas, entrando na farmacopeia com a famosa banha de cacau.
São fatos, de que a rede de dormir é notável exemplo, industrializada na forma sofisticada das “hamacas”135 de lona. Tive oportunidade de saber que em Portugal ainda se chama para um tipo de
rede de pesca – tucum, embora na sua confecção não entre mais
a fibra da palmeira amazônica. A mencionarmos outros exemplos, ocorre-nos de fugida o caso universalíssimo da seringa, cuja
propaganda se atribui ao cientista La Condamine, quando na verdade já Maurício de Heriarte a ela já fazia menção em um passo
decisivo: “Os instrumentos com que fazem suas festas, sacrifícios
e bailes, a que são muito inclinados, são trombetas de tristíssimo
som, feitas de tabocas e uns tambores de pau cavado por dentro e
com uns paus cobertos de resina os tocam como atabales, que se
ouvem muito longe”.136 Sem dúvida que outros relatores também
135
136

Cf. Acuña, op. cit., p.193, número XXXII
O trecho citado é de Maurício de Heriarte, figurando como nota de rodapé na relação
de Acuña, págs. 226-227, da op. cit., número LI, discorrendo sobre a cultura dos índios
Omáguas (Omáuas).
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fizeram alusões ao emprego da borracha beneficiada, antes de La
Condamine, mas ninguém foi mais expedito em promover a riqueza vegetal, parece-nos, do que o padre João Daniel. Os índios
da América Central jogavam a pela com material desse tipo. Mas,
realmente, parece ter sido a goma elástica o maior fator de desenvolvimento racional da cultura cósmica, porque não promoveu
apenas a Amazônia, mas os centros mais civilizados da Europa e
da Ásia. Voltaremos ao assunto depois.
Há uma impertinente indagação sobre o comportamento de
Pedro Teixeira e do jesuíta padre Cristóvão de Acuña (Da Cunha),
após a relação da viagem acima comentada. Pedro Teixeira arriba
de Cametá, no dia 29 de outubro de 1637, com setenta soldados
portugueses, mil e duzentos índios de arco e de remo, ao todo
duas mil pessoas para mais, incluindo-se mulheres e famulagem.
Para onde se dirigia essa espantosa cópia de gente? Que fim decisivo levava? Para que os arcos? Expedição rumorosa, de grande
efeito exterior, teria por finalidade impressionar os espanhóis ou
o aparato levava um recado suasório de que as armas pareciam
apenas ornamento? Expedição igual em número de gente e de canoas, na Amazônia, a indiada só viu mais tarde as duas da Real
Comissão de Limites e Demarcações, portuguesa e espanhola. No
entanto, que Portugal era cioso de sua grandeza, haja vista a célebre embaixada a Ormuz.
A curiosidade nossa para essa imundície de gente não aponta para o seu destino histórico, mas para o mistério que paira sobre o relato subida do rio Amazonas até Quito, empresa realizada,
pela primeira vez, e com tal capacidade administrativo-militar
que não convence a legenda inspirada no sofisma do reconhecimento e apreensão de fronteiras dubitativas e longínquas. Até
hoje ninguém perguntou a razão ou sem razão das mulheres (e
que espécie de mulheres? “Erradas”, no dizer do padre Antônio
Vieira ou as certas, esposas e filhas dos soldados e índios?) levadas naquela avalanche rio acima. Também é fato curioso ninguém
haver jamais pretendido saber que destino teve essa gente: se voltou (e para que voltaria?), se não voltou (e parece que devemos
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acreditar que tivesse ficado estabelecida em colônias fronteiriças),
pelo menos naquela de nome Franciscana137.
E “principalmente por caminharem sem guias certos, que os
pudessem dirigir, sem rodeios nem dilações pelos caminhos mais
curtos” (p. 151). A viagem de subida demorou um ano e poderia
ter durado mais tempo se a tivessem efetuado durante a estação
invernosa e na época dos crescentes hídricos (janeiro a junho) e
seria demorada, lerda e cansativa. Não há que duvidar: foi penosa.
Não se diz muita coisa sobre o roteiro, que pretendemos considerar um mistério irrevelado. Mas, a notícia da viagem de regresso
é um compêndio de imitação do relato do frade Carvajal, uma
segunda edição correta e aumentada, mas, na verdade, acrescida
de detalhes mais encantadores e amparados pela cognosciência.
Imagine-se que logo de saída o arteiro jesuíta (e como se não fosse!) copia a Alonso de Rojas na epígrafe de Lucano:
“Terra Suis contenta bovis, no indigna mercis
Aut Jovis; in solo, tanta est fidúcia Nilo”138
e ajunta pari passu: “Não necessitam as províncias ribeirinhas do
Rio das Amazonas dos estranhos bens; o rio é abundante de pescado, os montes de caça, os ares de aves, as árvores de frutos, os
campos de messes, a terra de minas, como depois veremos” (compare-se Rojas, 97-98/ Acuña, 169). À construção poética do enunciado o diligente padre Acuña acrescenta um parágrafo seu: “e os
naturais, que a habita, em grandes habilidades e agudos engenhos
para tudo o que lhes importa, como iremos vendo no decorrer
desta história” (p. 169).
Não se sabe realmente o que mais admirar: se os conceitos
fertilizados pelo estilo não muito rançoso, mas suavemente barroco, se a boa vontade do padre para com a natureza criativa e ope137
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Cf. segundo volume, cap. I desta obra.
“A terra satisfeita com seus bens, não se sente necessitada de mercadorias ou de Júpiter,
tal é a sua confiança exclusiva no Nilo” – Farsália, liber VIII. Tradução no texto do
comentador de obra de Acuña, op. cit., número X.
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rante dos selvagens, o seu enciclopedismo primitivista. Aqui nada
se perde, tudo se transforma, disse, certamente, algum Lavoisier
pele-vermelha, lição aprendida pelo sédulo ministro. A natureza
realmente ensina e alimenta, não é aquela sinistra mater noverca.
O retoricismo do padre ajuda, de qualquer forma, a compreender
que o amazoníndio não era um simples observador da natureza,
também poeta e místico, mas “de agudos engenhos” e de “grandes
habilidades”. É esse comprovado enciclopedismo do natural que o
mestiço herdou e continua desenvolvendo ora rusticamente, ora
já servido da técnica moderna. É assim que podemos pensar em
um artista naval: do primitivo casco, sem grandes exigências e
apuros do índio canoeiro ao construtor de lanchões, de batelões
(versão de bergantim), de igarités, utilizando a ferramenta de aço
e a técnica da engenharia.
Esse sistema mais fantasioso do que sensato de apresentar
a imagem de uma natureza ubertosa nada tem a ver com o vaticínio de Humboldt sobre a Amazônia – futuro celeiro do mudo
– em que o sábio ajuíza, a partir das ofertas básicas em que se
deve apoiar a exploração da terra. O trecho poético e ocioso do
padre advoga muito bem a favor do espírito contemplativo do
ibérico à época, amarrado ao providencialismo, à espera que
o céu se desmanchasse em manás ou que a terra oferecesse na
boca os seus produtos. O espírito da Idade Média está flutuando
nesse parágrafo como em outros mais, a miserável ostentação da
incapacidade de criar condições de trabalho e de duplicar a riqueza pelo desenvolvimento da indústria. A legenda bíblica que
antepomos ao corpo do livro assinala o caráter do português, a
eterna espera, e reativa a eterna esperança, na doçura ofertativa
da terra, uma espécie de Canaã. Essa sorna ociosidade contemplativa prejudicou de muito o nosso avanço, o nosso progresso,
até mesmo muito além da Independência do Brasil. A poesia foi a
única coisa que herdamos realmente de Portugal e que se afirmou
no Brasil. Pensava-se em frases poéticas, governava-se em frases
poéticas, salvava-se a pátria em frases poéticas. Os nossos historiadores continuaram desenvolvendo a mesma atitude, desde
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o descobrimento do Brasil, colocando pensamentos bombásticos
na boca dos heróis, fazendo romantismo nas questões mais graves. Só criamos juízo com a República, quando uma nova geração
de homens de pensamento afasta os avatares impertinentes e o
país começou a perceber que era maior de idade. Duvidoso é, porém, que o germe daquela retórica tivesse desaparecido. Os saudosistas da língua portuguesa do tempo do duque de Lafoens ou
a história concebida nos termos das Lendas da Índia de Gaspar
Correa continuam impedindo que a nacionalidade se desenvolva
em capítulos de corajosa independência.
Divagamos, certamente, além do nosso propósito, que era
especular sobre a negligência do relato da subida do rio Amazonas. Mas, uma vez que não conseguimos acompanhar a expedição
nessa aventura muito mais prodigiosa do que a descida, vamos
divagar, novamente, em torno do mistério. Que teria acontecido?
Alguém perderia o diário da viagem da subida? Resolveu o arguto
Pedro Teixeira não revelar insucessos? A aparatosa expedição não
deveria, pelo visto, ter ganho a palma da vitória em matéria de
sucesso absoluto. Aconteceram fatos desagradáveis, do tipo perda
de rumo, ataques de índios, mortes, que a censura do tempo proibiu, ou por decisão do próprio Pedro Teixeira não foi redigido o
diário de bordo? Essa falha não vem comentada e nem nós precisamos de lamentá-la, agora. O que foi registrado na descida basta
para alimentar a nossa preocupação por uma perspectiva cultural
ainda capaz de causar surpresas. Vejamos de que maneira. Comecemos pela mandioca, isto é, pela pista mais quente oferecida
no roteiro (p. 174) e pela cultura projetada, segundo as áreas culturais de Artur Ramos139. “Colhem a iuca, que são umas raízes,
das quais se faz o caçabe, pão ordinário de todas aquelas costas
do Brasil140, e cavando na terra uma cova ou cortes profundos,
as enterram neles deixando-os muito bem tapados durante todo
o tempo que duram as enchentes passadas as quais arrancam as
139
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Ramos, Artur – Introdução à Antropologia Brasileira, CEB, Rio, 1947; As Culturas
Indígenas, CEB, Rio de Janeiro, s|d.
Há uma vaga ressonância de Gabriel Soares de Sousa e Fernão Cardim.
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raízes e as beneficiam para o seu sustento, sem que por isso percam um ponto do seu valor”. Alonso de Rojas dissera antes (p. 94):
“Cavam na terra uns silos ou covas muito profundas e ali põem
a iuca e a tapam muito bem, quando as águas banham a ilha; e
depois que se retiram e a terra fica a descoberto, a tiram e comem,
porque não apodrece com a umidade”.
Nosso comentário gnosiológico: o jesuíta Acuña revelou que
a iuca (mandioca e não macaxeira ou batata doce) não perdia “um
ponto do seu valor”. Poderia ter acrescentado “nutriente”. Mas, a
verdade é que perde, pois da circunstância de ser enterrada pelas águas temporâneas é que serve para alimentação, despojada
do elemento mais ou menos tóxico para o homem e fatal para os
bichos.
Contudo, existe aqui uma ecfrase: não ficou definitivamente dito se enterravam mesmo as raízes, em Alonso de Rojas, de
passo que fica esclarecido o problema em Acuña. Na verdade o
costume de enterrar a mandioca já beneficiada e em forma de pão
(caçabe) é antiga e tem-se achado comumente em locais próximos à água e onde existiram comunidades indígenas, desses bolos
redondos, pintados de urucu, a fim de protegê-los. O que lhes
dá uma aparência de queijo mineiro de bola. Particularmente, já
experimentamos várias vezes dele, sentindo o mesmo “ponto” do
pão de mandioca. O autor compara a previdência indígena com a
das formigas, no que é secundado pelo diligente padre Acuña. A
influência é evidente, uma influência que hoje se chamaria fraude
literária, plágio. Naquele tempo, isso se passava por alusão ou por
deferência ao mestre.
Não é sem motivo que desde o descobrimento do Brasil os
cronistas enfatizam a mandioca como alimento. Ela é um substitutivo dietético em qualquer circunstância da vida do índio, do
nascimento à morte, mas é antes de tudo a expressão de uma forma carismática explicada pelo mito corrente e por estórias afins.
De origem extraterrena, espera-se compreender que a fetichização do vegetal assuma caráter de defesa ao seu consumo e cultivo. Não conhecemos seu totemismo e pouca coisa sabemos do
140

tabuísmo cercando de impedimentos definitivos e gerais, a essa
dádiva divina, precisamente porque, como o vinho e o trigo, de
origem sagrada e de aplicação místico-religiosa em todas as religiões cristãs e profanas, -- também constituiu a força de sustentação do nativo e uma forma de retribuição pró-labore do governo
reinol ao funcionário civil e ao miliciano.
Peixe e farinha, farinha e peixe, aparecem consignados nas
relações das folhas de pagamento. Não, porém, para os Mundurucu, que rejeitavam a sua competência vitamínica. Não se
sabe até que ponto na valente Mundurucânia eram a mandioca
e seus derivados, a farinha, os beijus, tucupi etc, proibidos aos
guerreiros, mas sabe-se também de outras tribos que recusavam
o mingau de farinha de mandioca às cunhãs confinadas durante o ritual da puberdade, enquanto que para quase o geral delas
nunca fora proibido o seu consumo. Isto explica muita coisa. Explica como o vegetal ou o animal é atribuído de virtudes mágicas
(animatismo) nuca grande ou diminuta comunidade (de onde
sai, provavelmente, o mito e a lenda constitui o totem e o tabu)
e recusado em outras que não respeitam a mesma tradição oral
e, portanto, são imunes ao desabamento do castigo. Talvez por
esse caminho áspero e remoroso se pudesse alcançar o verdadeiro sentido e significado do mito, isolá-lo e compreendê-lo na sua
função especulativa de totem/tabu. Entretanto, que isto não seria fácil hoje pela democratização de certas unidades culturais do
tipo mandioca, ainda é possível, talvez, consegui-lo para outros
pelo concurso dos relatos antigos.
O que parece bastante curioso para nós que estamos distante
dos primeiros contatos culturais é a carência de subsídios de ordem espiritual que se observa com tristeza nesses relatos. Afora
aquela presença direta do aspecto religioso, cujo objeto metafísico
não é alimentado pela orientação gnosiológica, mas de compadecer-se da gentilidade sem fé /F/ nem lei /L/, me, rei /R/ e nem
virtude /V/ (carência, dizem, dessas letras na linguagem do amazoníndio), comparando seus deuses com os nossos, e aplicandose na crítica teleológica ao seu primitivismo ideológico, raramen141

te o memoralista se detém no meio da estrada para especular. O
jesuíta Acuña é o primeiro a tentá-lo, mas em um nível e em uma
ordem de valores puramente canônicos e residualmente material.
Isto é, não explica de que maneira e porque conduto operam os
deuses disponíveis, seus respectivos departamentos naturais e
seus eclesiastes. Não foi notificado da existência das lendas – que
são os códigos ecológicos. Desde a viagem de Orellana que já vimos sabendo de coisas bastante significativas e intrigantes, mas
obstruídas de outra parte pela rigorosa autocensura mora da religião cristã. É com o jesuíta que a autocensura abre um nadinha
o olho bilioso para deixar entrever o aspecto material (dissemos
material?) da cultura espiritual. Veja-se o número XL, pgs. 20507, título abertamente prometedor: “Dos seus ritos e Deuses que
adoram”: “adoram ídolos que fabricam com suas próprias mãos,
atribuindo a uns o poder sobre as águas, e assim lhes põe por
divisa um peixe na mão; a outros escolhem por donos das lavouras e a outros por protetores de suas batalhas. / Dizem que estes
Deus desceram do Céu, para acompanhá-los e fazer-lhes bem:
não usam nenhuma cerimônia para adorá-los, mas antes os tem
esquecido a um canto até ao momento em que necessitavam deles141: assim, quando têm de ir à guerra, levam na proa das canoas
o ídolo em que depositam as esperanças de vitória; e quando saem
a fazer as suas pescarias, deitam a mão àquele a quem entregaram
o domínio das águas; mas nem em uns nem em outros fiam tanto,
que não reconheçam possa haver outro maior142.
Aqui está o modo mais fácil de descartar-se de um problema
difícil, mas cujo tratamento exterior não deixa nunca de transportar um painel denotativo. Pelo menos serve para comprovar
a possibilidade de algumas teorias de João Barbosa Rodrigues,
que documentou-se com a presença material desses ídolos e de
que existem (o peixe e o sapo) em relativa abundância na Ama141
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Do adagiário popular europeu: perigo passado, santo olvidado. Por onde se vê que a
impenitência humana cobre todas as áreas do planeta.
A velha duvida humana. Os cristãos procedem também assim, quando falha um santo
se agarram a outro. Os santos católicos são porventura oriundos de outras fabricas?
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zônia, na forma pétrea, atribuídos a um aspecto da cultura das
Amazonas guerreiras. Desanuviou-se de indústria o caráter apenas departamental da teogonia indígena em prejuízo do ótimum
que está inserto naquele feixe de nocionalidades primordiais: o
ocioso Tupã e os mitos e lendas, o ritual religioso que realmente
existe143. Talvez estejamos sendo rudes demais para com o jesuíta
que teve a audácia de grafar com maiúsculas as referências – Deuses / ídolos – e não houvesse tempo e rapé para maiores disquisiciones, mas um ritual propiciatório tivemos oportunidade de
acompanhar na descrição nebulosa de Carvajal, - com o xamã
sacudindo o seu instrumento de esconjuro, instrumento que o
frade conspícuo teve a pícara irreverência de comparar ao hissope católico, comparação que, afinal de contas, perdeu muito pela
impropriedade das unidades de significação do enunciado. Essa,
entretanto, era a norma e não sabemos se já amparamos a conjunção e comparação COMO instaurada na frequência moduladora
dos juízos de inclusão. Estamos quase jurando tratar-se do toré-maracá, e a nossa crítica detem-se aqui no exato limite marcado
pela linguística e não pelo canônico: o frade viu o movimento ritualístico a distância (isto é confirmado pela indecisão com que
aprisiona percepções materiais assinala fatos escritos), portanto
não distinguiu realmente o “hissope” do feiticeiro, cuja gravura
reproduzimos aqui144, do hissope ritualístico católico, distinto na
tipologia, mas não talvez no emprego, que ambos são puramente
mágicos145. O padre Tastevin realça o ritual propiciatório da pesca, o mesmo fazendo o dr. João Barbosa Rodrigues citado.
A questão muito preocupante da carência de ritual, a que
voltaremos sem dúvida outras vezes, é apenas ponto de vista circunstancial e jamais de complemento filosófico-religioso. Os deusese são subordináveis e senso o resultado de um projeto humano
143
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No terceiro tomo do nosso Roteiro do Folclore Amazônico fornecemos dados sobre
essa atividade departamental.
Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro do Folclore Amazônico, I: 10-10
Cf. no final do capítulo 3º da segunda parte o esquema alusivo a esse tipo de medicina
mágica.
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através de procedimentos de natureza psicológica do que intelectual, eles falham também na medida dos seus próprios interesses
divinos. Não precisamos fertilizar a memória do usuário com os
exemplos de atrocidades feitas com deuses departamentais católicos que não atendendo ao suborno desviaram a ajuda impetrada:
são os Santo Antonio mergulhados na água de cabeça para baixo,
são os calotes acumulados por conta da paciência e da bondade
do invocado etc. Mas, o ritual indígena existe, apenas não pode
ser totalmente aberto à curiosidade pública e, principalmente, alguns são defesos às mulheres e crianças, tanto quanto o são para
estranhos146.
Prosseguindo a digressão sobre a mandioca, o padre Cristovão de Acuña escreve o seguinte (número XXIII – Gêneros de
bebidas que usam): “É este, como já disse, o pão cotidiano, que
sempre acompanha as demais viandas147. E não só serve de comida, mas igualmente de bebida, a que soa, em geral, mui inclinados
todos os naturais, para o que fazem umas grandes tortas delgadas
146
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Daniel, padre João – Op. cit. I: 234: “Mas, no rio Amazonas, e seu grande sertão, não
consta, que alguma das suas diferentes nações adorasse algum ídolo; e só os do império
do Peru, com serem já mais ladinos, e mais polidos, adoravam o sol, como logo diremos. Sim, parece, que às estrelas, e, principalmente, ao sol e a lua, rendem alguma adoração, ou todas, ou algumas das outras nações: e se infere dos nomes, com que nomeam
a estes dous astros, Sol e Lua: porque a aquela chamam Coara Ci – mãe do dia ou mãe
do mundo; e a esta apelidam – Jaci – mae dos frutos da terra: e que chama os astros mae
dos sublunares, parece conhece-los e reconhecê-los por creadores e por divindades. E,
na verdade, tem ocasiões em que festejam muito a lua, como quando aparece nova: porque então sáem das suas choupanas, dão saltos de prazer, saúdam-na e dão-lhe as boas
vindas, mostram-lhe os filhos, e a modo de quem os oferece, estendem os baços, além
de muitas outras ações , ostensivas, de quem, na verdade, a adora. Tudo isto presenciei
eu mesmo, achando-me no campo com alguns, não só baptizados, mas também ladinos; porque gritando um, que via a lua, os mais que estavam recolhidos em uma grande
barraca, todos saíram a festeja-la: e algunsentre as mais ações de alegria, estendiam os
corpos, puxavam-se os braços, mãos e dedos, como quem lhe pedia saúde e forças em
tanto que eu cheguei a desconfiar de qu estavam idolatando. E, se assim faziam os mansos educados e doutrinados nos dogmas da fé de Cristo, que farão os bravos e infiéis?
Fiz esta observação dos indios da nação Arapium do rio Tapajós”.
Não sabemos até que ponto o padre Acuña andou espiando para dentro da propriedade
alheia, mas os cronistas do Brasil colônia, desde messer Pigafetta (1519) em diante só
tratam a mandioca como o pão dos naturais, o que advoga a favor da sua geral aceitação
dietética. Cf. Monteiro, Mário Ypiranga – Alimentos preparados à base de mandioca,
prêmio Sílvio Romero de 1962, Revista Brasileira de Folclore, nº 5, Rio de Janeiro,
janeiro e abril, 1963.
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que, cozidas no forno, ficam como biscoitos, de modo que duram
muitos meses; guardam a estas no mais alto de suas casas para
conservá-las livres das umidades da terra, e quando as querem
aproveitar, deitando-as dentro d’água as desmancham: e cozidas
lhe dão o ponto que necessita: repousam este caldo, e frio é de
ordinário o vinho que eles usam, que as vezes é tão forte que,
como se fosse vinho de uvas, os embriaga e lhes faz perder o juízo.
Com este vinho celebram as suas festas, choras os seus mortos,
recebem os seus hóspedes, fazem as suas semeaduras e as colhem”
(pgs. 176)148.
Atente-se bem para o que observara Carvajal sobre as adegas
de vinho encontradas entre os pertences dos selvagens. O padre
Acuña não desdenha acrescentar detalhes àquela passeira observação e seria dubitativo que tirante o escrúpulo religioso não
tivesse o próprio contraído obrigações experimentais para com
aquela temulenta reserva. Pelo menos a chusma deveria considerar-se bem servida à vista daqueleas soberbas e bojudas igaçáuas
de barro trescalando a generoso vinho de frutas e de mandioca,
como ele escreve um pouco mais entusiasmado do que seria de
esperar num ministro abstêmio: “Fazem também, embora não
seja tão comum, outros gêneros de vinhos, nunca lhes faltando de
que lancem mão, por muito inclinados que são à embriagues; eles
o fazem de qualquer fruta silvestre, tão abundantes nas árvores, e
que desfeitas em água lhes dão com o seu sumo tal sabor e força
que muitas excede a cerveja, bebida tão usada em todas as nações estrangeiras. Uns guardam esses vinhos em enormes talhas
de barro, como as de nossa Espanha; outros em pequenas pipas,
que fazem de uma só peça, em troncos escavados, e outras vasilhas, tecidas de ervas, dando-lhes, por fora e por dentro, um tal de
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Nesse passo e pela descrição parece tratar-se da bebida muito comum até como refrescante, o famoso chibé, degustado com elogio pelo bispo frei João de São Joseph de
Queirós, mas se fermentado é o caxiri.
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betume que não se perde gota de líquido que nelas se recolhe149”
(pgs. 176-77).
O aspecto religioso não deixou de ser levado à conta no passo acima e confirma a observação de Carvajal no caso daquela
estrovenga de madeira, aparentemente, destinada a sacrifícios votivos. O panorama cultural indígena está por outro lado bem servido e melhor documentado ao nível ergológico. Alhures fizemos
ciente de que o amazoníndio havia transitado da idade da pedra
lascada para a da pedra polida. Entretanto, não é nesse ciclo de
civilização, precisamente, que o vai encontrar a cultura do metal, mas talvez no seu término, quando as culturas do muiraquitã,
do machado de pedra, das pontas de lança, dos ídolos de sílex,
esteticamente, bem talhados e nunca mais fabricados acusam de
qualquer maneira uma perspectiva do homo faber ainda utilizando esse material havido por – avancemos - circunstâncias estocásticas. Acuña tem apenas uma palavra para o item “machados
de pedra” de “algumas nações”, feitos a “poder de braços” (pgs.
203)150. Seria possível conciliar a oficina primitiva com as outras
conquistas práticas? De qualquer sorte era a poder de braços que
conseguiam os belíssimos projetos abertos em que pedra, muiraquitãs e os ídolos, de admirável configuração estilística como
tudo, aliás, na sua arte. Porque o estilizado representa mesmo o
149
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A aferição do jesuíta promove em nós o desejo de explicar que uma das mais faladas
e gostosas bebidas fermentadas em grandes talhas ou “pipas” é o pajauaru ou pajuaru
conseguida pela filtração demorada de camadas de beijus a que se vai adicionando vez
em quando água limpa. O pitoresco dessa operação é que os beijus são acondicionados
quando já apresentando mofo. As bebidas conseguidas de frutas são: buriti, caju, cajá,
abaxaci, cacau, ingá, banana, bacuri, piquiá, biribá, abricó, cajarana, jenipapo, jatobá,
tucumã, cupuaçu, sorva, marimari, maracujáe outras muitas.
“Disseram que para a banda do sul havia outras nações, uma de humanos pequenichinhos chamados Guaiacis, e outra de gentio que tem os pés às avessas, de sorte que,
quem os não conhecendo quisessem seguir seu rastro caminharia sempre pelo contrário deles, chamam-se Mataices, das achas de pedra, que continuamente lavram para
cortar árvores, e são tributários dos Tupinambás” – padre Felipe Betendorf, op. cit.,
57. A voz de Gauaiaci está perfeitamente condicionada, pois se trata de descrição: guai
concilia a ternura para qualquer coisa ou contida nela pela sua pequenez e beleza, assim como homenzito etc.; ci, significa mãe ou origem das coisas. Quanto a palavra
Matalaces parece estar mal escrita, cacografada, não foi possível interpretá-la. Deve ser
matuiu.
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primitivismo do seu estado cultural equivalente ao da criança.
Mas – é nos permitido ao menos devanear sobre o problema do
rompimento dessa linha de indústria lítica em que o homo faber
desaparece não esmagado pela indústria metálica, mas por causas
que desconhecemos. Tem-se a impressão de que uma sociedade
de artistas bem inspirados e detentores do segredo da reserva da
matéria-prima desapareceu nos primeiros anos da investida europeia na Amazônia. Porque depois os herdeiros da cultura amazoníndia não mais sabiam (ou não queriam saber?) do emprego
desse material lítico, confundindo-o com elementos vindos da lua
ou trazidos pelo trovão. Ainda hoje, quando encontramos desses
espólios da parafernália ávita em cortes estratigráficos ou simplesmente à flor da terra, os caboclos ficam surpreendidos com
a “novidade”.
O usuário atentou bem para a nota número 2 da página anteior, em que salientamos vários itens culturais: a) o tipo antropológico anunciado pelos índios e referido pelo padre João Daniel;
b) os pés deformados; c) a adoração da lua, ou pelo menos uma
reverência, apenas, para dissimular ritual mais complexo proibido pelos missionários; d) a informação de que os Mataiaces fabricavam as achas de sílex. Seria duvidosa a fixação da oficina lítica
somente naquela comunidade indígena, mas em todo caso é a
primeira vez que se tem uma informação a descoberto. Por que
motivo então somente o item Amazonas guerreiras não encontra
justificativa nesse enredal de coisas aparentemente absurdas?
Esse material polido deixou apenas rastros de sua passagem
e nenhuma tradição de fabrico e de uso entrou na circulação das
ideias gerais contemporâneas do mestiço. Escrevemos rastros pensando na atitude dos mestiços que, simplesmente, ignoram a utilidade material e/ou espiritual desses objetos litomorgos. Somos
obrigados a aceitar a apofântica referência do jesuíta Cristóvão de
Acuña – e ficarmos indeciso entre as duas proposições que remetem para duas perspectivas: ou os silvícolas estavam transitando
da cultura da pedra polida para o controle da natureza, evoluindo
para a etapa mais fácil de reduzir a ferramenta de trabalho, ou já
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haviam perdido de muito o gosto por aquele rude labor e apenas, raramente, a ele voltavam, talvez os inspirados, as vocações
estéticas. O fato é que já ao tempo de Acuña esses instrumentos
falavam menos de seu emprego e da era da pedra polida. E não
admitimos que a perda da técnica de trabalhar a pedra tivesse
sido tão violentamente condicionada que o seu aparecimento em
caqueiras e miracãueras, venha a constituir irrefragível prova de
destruição coletiva de comunidades (o que aconteceu realmente
e não poucas vezes) do tipo daquela proporcionada por Pedro da
Costa Favela no rio dos Urubus ou por Pedro Teixeira e outros. O
cientista Von Martius, ainda em 1819, coloca entre os utensílios
de procedência indígena (coletados em malocas) machados de
pedra encabados, portanto quase dois séculos depois do registro
do padre Acuña (1639-1819)151.
É-se obrigado a aceitar como norma geral a utilização desse
instrumento que já estava ficando obsoleto em 1639, ou tomá-lo
à conta de relíquia tribal ou pessoal? Seria absurdo concluir que
esse tipo de instrumento tão primitivo e, sobretudo tão frágil, permanecesse desafiando em 1819 a mentalidade evoluída de certa
comunidade indígena. Entretanto, seria bom especular sobre uma
questão crítica: ignora-se o foco de dispersão dos instrumentos
líticos, mas é possível acreditar que a introdução da cultura espanhola nas colônias do norte e do oeste tivesse simplesmente feito
estagnar as oficinas e suspendido a difusão na planície amazônica. De qualquer sorte, tivesse essa cultura nas últimas quando se
verificou a descida do rio Amazonas pela expedição de Orellana.
Cumpre referir, agora, uma vez que estamos dentro do assunto, que Cristóvão de Acuña não ensina a técnica de abater uma
árvore de seis a dez metros de circunferência com aquele pouco
eficiente machado feito da placa óssea do peito da tartatura e/ou
mesmo com o machado de pedra. Entretanto, ele consigna no número XXXIX, as ferramentas que usam, página 203: “Esta152 lhes
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Martius, Carlos Frederico Felipe Von – Viagem pelo Brasil, gravuras.
Refere-se à necessidade. A necessidade obriga... Realmente pe a necessidade que faz a
lei, ensina a paremiologia. O estímulo aplicado no caso da cultura material é digno de
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ensinou a cortar no casco mais duro da tartaruga, que é a parte do
peito, uma prancha de um palmo de comprimento e pouco menos
de largura, que curada ao fumeiro e afiada numa pedra, é presa
num cabo e com ela, como bom machado, embora não com tanta
presteza, cortam o que desejam. / Com estas ferramentas lavram
tão perfeitamente, não só as suas canoas, mas também mesas, táboas, assentos e outras coisas, como se tivessem os melhores instrumentos de nossa Espanha”. Ora, parece muito fácil, pelo menos
pouco difícil, aparelhar essas coisas por abaixo da árvore de porte.
Lavrar o cedro, o açacu, a seringueira, a piranheira, e outras espécies com aqueles machados (de pedra e/ou de osso) parece à
primeira vista “aldeia de Potemkim”, mas as coisas aparentemente
mais difíceis de resolver, verbi gratia as pirâmides do Egito e/ou
as carrancas da ilha de Pascoa, são todavia, sem paneiros de popa-proa, sem igarapepu (faca), pode recorrer ao biguano jatobá
(iatubá) ou ao caiuxú ou então apelar para a magia e encenar com
a unha do tatu canastra que derruba qualquer árvore de porte.
Outra coisa e mais dura e estafante e consumidora de tempo é
abater um gigante de sessenta metros de altura. O mais difícil seria, naturalmente, trazê-lo para a margem. Disto não se tem notícia. Para cortá-lo o natural, primeiramente estaiava o madeiro.
Iniciava a operação do corte cintando a parte que deveria ser cortada com cipós envolvidos em pâina a que prendia fogo; e, assim,
sucessivamente, até que o pau se deslocasse na direção desejada e
orientada. Uma prática que realmente custaria horas de trabalho
e de cuidado. O mais difícil era conseguir talhar a pedra e obter
um ídolo. Tenho a impressão que esse tipo de lavor artístico não
era nem comum e nem difundido na região, pelo número escasso
de peças conhecidas.

reflexão. Conhecemos, pessoalmente, dois fatos que a Antropologia Cultural merece
considerar: o velho encadernador Vilhena (rua Lobo d´Almada, Manaus) construiu
um prelo todo em madeira com que iniciou a sua emancipação financeira; o meu amigo
Antenor, da Terra Nova, constriu um taladro utilizando pesada roda dentada, a fim de
furar chapas de ferro. Se tivesse havido em Manaus o interesse do governo para tais
iniciativas, peças desse feitio estariam preservadas num museu de Artesanato.
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No “número XLII – Dos feiticeiros que há”, existem passagens de atualidade tal e tão desconcertantes a respeito do comportamento dos pajés que não podemos deixar de considerá-los
a partir daquele evidente consenso unânime de que o mago, na
comunidade, era desde as priscas eras de uma autoridade absoluta e até certo ponto nefasta. Não pode haver censura mais justa
do que esta, considerando-se a drasticidade com que atua sobre
o temporal e o espiritual. Dessa figura singular eleita pelas qualidades próprias de charlatanismo e experiência material, de cognoscibilidade dos recursos da sugestão (talvez dotada de energias
hipnóticas como aquele domador de serpentes de que fala Von
Martius153) e do conhecimento empírico da força das ervas (venosas e benéficas) já nos falou Carvajal introduzindo-nos de maneira muito vaga na esfera de participação do acreditado possesso.
Acuña porem vai mais longe e diz: “é para notar a grande estima
em que todos têm os seus feiticeiros, não tanto pelo amor que lhes
demonstram, como pelo receio em que sempre vivem dos danos
que lhes podem fazer”.
Opinião assaz correta. Realmente, não existe isso de amor
nem simpatia dos crédulos selvagens pelo feiticeiro (como, aliás,
não existe em parte alguma). O que há mesmo é medo, um medo
físico acumulado em milênios de tradição, o medo potencial instaurado por aquele poder destruidor, por aquela vontade dirigida
pela insânia154. O mago foi sempre odiado às escondidas e temido
in presentia porque o seu braço possui a capacidade de alcançar
longe. É possível que o xâmae cure doenças de natureza psicológica pela sugestão e/ou mesmo pela aplicação tópica de sumos,
153
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Von Martius, Carlos Frederico Felipe – Viagem pelo Brasil, I:316-17: “Contaram-me
que existem aqui domadores de serpentes, que as sabem amansar, depois de lhes arrancar os dentes do veneno, e as empregam nas suas encantações e nas curas de picada de
cobra. Graças a isso, eles se impõem aos índios estúpidos e indolentes, cuja disposição
tende para a crença nas forças sobrenaturais. O pajé presente, curador de cobra, era da
tribo júri. Ele tinha incessante na boca a palavra paa “demônio”, e com isso parecia impressionar, particularmente, a parte feminina da sociedade, que o tratava com temida
deferência.”
Cf. Daniel, padre João – Op. Cit. I, cap. 12, 245-50, descrição dos pajés, suas artes, hierarquias, etc.
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pós etc., quando se trata de injúrias físicas ou disfunções orgânicas primárias. Isto em nada contribuiu para dotâ-lo de qualidades
divinatórias ou excepcionais, além do meramente possível, mas
se ele emprega forças sugestivas da espécie do hipnotismo ou para-psicologia, então o sucesso entre as mulheres, principalmente,
está garantido e, daí, sua influência perniciosa na comunidade.
Essa atividade do pajé nem sempre possui caráter excepcional,
pelo que são conhecidas as distinções entre “grande pajé” e “pajé
pequeno”. O grande pajé é dotado de muitos fôlegos, atributo que
cresce na razão direta da sua força curadora e encantadora que
extrapola da esfera da magia religiosa para o campo da política.
O grande pajé pode ser também o tuixáua e/ou morubixáua, e,
geralmente, acumula essas funções ou varas, segundo seus fôlegos
assumam importância. Se houver mais de um pajé, dois ou quatro, o de maior prestígio em razão dos seus atributos, será o chefe
e os outros se contentarão com a rubrica de acólitos.
É possível que haja algum testemunho de gratidão e de simpatia por parte da mãe que teve o filho sarado pela força persuasiva do homem-deus e fatos tais na comunidade, e que assumam
o crédito geral do pajé. Mas não se espera um sentimento sublime
da parte de quem passa a existência temendo a influência perniciosa do maracaimaraiara (homem senhor do maracá) e de outra
parte subordinada à servilidade e à rudeza do macho. Fica muito
bem imposta a configuração de Acuña a respeito do medo coletivo
pelo dono das forças sobrenaturais, pelo homem que vai conversar com os espíritos e pode, de um momento para o outro, apontar um inocente como responsável pelo sofrimento de alguém.
Essas coisas acontecem e acontecem com muita frequência, bastando que um desgraçado caia no desvalimento do feiticeiro ou
que ele pretenda uma esposa ou noiva de excelente compostura
física. O mínimo que acontece é uma dose fatal de veneno propinado à socapa ou após julgamento sumário, considerando-se a
impossibilidade de matar a distância. Mas o pajé que se atribui a
natureza de Deus (Acuña oferece o exemplo de um charlatão desse tipo) vive, por sua vez, a própria tragédia do tirano inseguro:
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desconfia de todos e a todos atribui a perseverança de perdê-lo. E
isto acontece, não com muita frequência porque o malandro sabe
esquivar-se aos contra-golpes dos insatisfeitos e prejudicados na
confiança depositada; mas, tem havido casos fatais de rompimento desse respeito ao mago. A outra fase da sua existência poderia
ter-se como a passiva: não se preocupa com a busca de alimento e se deseja aquela mulher para a sua rede tem-na paralisando
com seus encantamentos e reação de macho. Não é sem razão
que muitas sociedades tribais acreditam na doação do filho por
via dos pajés transcendentais. E deve de ser o íncubo e/ou súbuco das mentabilidades primárias. Quando não seja obrigatório o
celibato como fórmula de aquisição de força (o sexo entra aqui
como um saneador, profilático, terapêutico) pajés existem com
duas e mais mulheres, além do procedimento eventual. O suplício que essas suportam não advoga em favor da beneditinificação
do feiticeiro, mas não há escolha. Para um espírito acostumado
ao rigoroso código de ética do civilizado o procedimento do pajé
além de aparecer estranho em relação à sociedade tribal, também
é em relação à mulher do indivíduo. Mas, desde que o estranho
observador desse corpo de norma se instala dentro do círculo de
tradições eventualmente observáveis, o significado absurdo perde a sua revoltante substância. Torna-se preciso compreender a
posição inferior da mulher na tribo, o seu grau infamante e ate
certo ponto prejudicial à segurança da comunidade, notadamente
quando menstruada, tabu coletivo. O pajé exerce sobre ela (inclusive as esposas jovens alheias) uma autoridade que o tuixáua ou o
marido não costumam praticar, posto que se admita uma autoridade igualmente tirânica no marido.
E, no entanto, esse poder discricionário do pajé pode ter um
limite mais imposto do que desejado, se a natureza de um marido
ou irmão ou pai é suficientemente capaz de pelo crime deter-lhe
a atividade criminosa; ou a aliança com pajé desejoso de alcançar
prestígio e mando oferecer oportunidade para destruir a capacidade rival. Essas coisas acontecem, inclusive, geradas pela comunidade irritada ou necessitada de um pajé numeroso de fôlegos.
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Os tiranos também morrem. E morrem sempre violentamente. O
pajé Raimundo, de Opoqutáua, cedeu os favores pretensamente
divinatórios pela libertinagem, cercando-se de majestoso serralho onde figuravam duas esposas de idades bastante diferentes
obtidas por aqueles recursos de que nos ocupamos. Sua técnica
de arranjar mulheres para as noites frias era muito avançada para
a mentalidade do núcleo: emprenhava por antecipação as noivas
para que elas se tornassem fecundas, daí por diante, e o primogênito adquirisse as suas virtudes e se tornasse futuro pajé de muitos fôlegos e tuixáua comandador. Inventava soluções manhosas
a fim de manter maridos zelosos afastadsos durante o tempo necessário às práticas donjuanescas. A sua técnica tanto repetida falhou um dia em que se espojava em cima de uma jovem grávida,
contaram-me as pessoas do local, e o pajé morreu com um crânio
estilhaçado, seguindo-se-lhe a vítima de suas concupiscências.
Casos assim não são raros, e neles se pode incluir o afogamento do “vidente” e “curador” Sebastião lago Cururu: suspeitava-se da sua empresa, mas ninguém se achava munido de suficiente coragem para tomar as providências porque o caboclo andava com um raminho de arruda atrás da orelha e dizia-se imune
as violências. Corriam pelos arredores estranhas conversas de visagens, assombrações, aparições noturnas, visitações clandestinas
de vultos em redes de mulheres casadas e solteiras, emprenhações
atribuídas a messer Boto, um compêndio de relatos famosos, de
empresas de alto coturno de que o famoso pajé se fazia centro
de interesse. Um dia o esquema falhou e não houve bicho-fundo
nem mestre Sibamba que o socorresse da desgraça: “Pai Sebastião” fora longe: um pai desarvorado que costumava favorecer-lhe
com o “material” necessário às artes misteriosas trazidas do mato,
da caça e da pesa porque o “mestre” era zarolho de uma perna,
veio a saber que a garota às vezes empregada em levar as “encomendas” ao cochicholo retirado, morria vitimada pela astúcia
do pajé que a eliminava para esconder a emprenhadura. O manquinholete “Sebastião da cura” foi agarrado e costurado dentro
do saco em que se ajuntaram algumas pedras e atirado, de noite,
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no meio do lago Cururu. Essa longa digressão não aparece sem
propósito, desde que está em jogo um processo cultural vigente.
Vez em quando, a imprensa amazonense se ocupa de casos idênticos ou mais moderados onde entram brigas e violências pela
suspeita de “despachos” e outras atividades menos prejudiciais.
Vimos o lado aparentemente negativo (numa visão estética prejudicada por centenas de anos de civilização europeizante) dessa
personalidade tida e havida como necessária na sociedade de referência, tanto quanto o médico cirurgião/ou clínico o sejam na
nossa sociedade. O lado profícuo e correto do caráter e da figura
do xâmane feiticeiro, mago, médico, marandueiro, juiz competente, árbitro indispensável, chefe das hordas, ditador etc., está na
legenda de suas atribuições morais e estéticas. Ele é o responsável pela difusão das lendas e cantos, contos e danças de cunho
literário ou de aspecto divertitivo/propiciatório, que transmite via
oral (quando literatura), por penúltima herança, ou também cria
uma linha atuante de estórias (maranduas), mas não advoga a seu
favor nenhum direito autoral porque sabe que o coletivo exerce
maior capacidade de comunicação e de difusão da literatura155.
Não se espere, portanto, ouvir desse indivíduo solerte nenhuma
exigente defesa de autoria estética.
Seus contributos de qualquer natureza são absorvidos pela
memória coletiva que deles se apropria e utiliza em várias direções para benefício particular ou da coletividade: invenção de
danças, de rituais simbólicos, de armas passivas e ativas, de códigos de ética (Iurupari foi um grande pajé, o maioral, também
morubixáua), de instrumentos musicais safgrados e profanos, de
deuses departamentais, de mitos, lendas, contos e cantos. Podem
quem desejar faze-lo encontrar uma relação muito ambiciosa de
pajés animais como o tamaquaré156, criador da rede de dormir,
155
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Cf. nossos livros Fatos da Literatura Amazonense e Fases da Literatura Amazonense,
Manaus, 1976, onde se procura, numa tentativa mais experimental do que teórica, definir a situação do caçador na responsabilidade da criação das muitas estórias correntes
na região, resultado da crônica universal desse indivíduo prestante.
Tastevin, Constantino – Gramática da Língua Tupy, 735. Revista do Museu Paulista,
tomo XIII, São Paulo, 1922: tamacuaré – lagarto do igapó. As caboclas o dão de comer
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com o aspecto material de certas atividades modernas em que
pajés ou “mestres” se identificam como “bichos do fundo”, iaras,
etc., preservando seus comportamentos, nem sempre assumidos
de rigorosa receptividade da parte dos engajados.
Há, entretanto, uma oposição de títulos e de funções materiais/espirituais entre pajé e caçador, sem dúvida esta última também a responsável pela série de itens (elementos definidores nas
estórias e nos cantos) quando as duas figuras não se sobrepõem
e identificam numa só, considerando-se não a possibilidade, mas
a circunstância fatual do caçador-pajé e/ou do pajé –caçador
eventual. O pajé realmente necessita colher no recesso da mata
os elementos materiais subministrantes dos recursos necessários
à atividade: ervas, cipós, raízes, espinhos, folhas, cáscaras, flores,
resinas, líquidos, couros, dentes, pelos, ossos, venenos, lascas de
pau, essência, e esta busca ele não pode conferir a ninguém (a não
ser a um ajudante em que por ingênua confiança confira o mister)
sob pena de despojar-se de autoridade e de sofrer malefícios da
parte do procurador. O que ele jamais faria em plena consciência.
Dono exclusivo dessa situação excepcional (note-se que a procura
e o achamento e recolha não possuem nenhum caráter de necessidade dietética), ele “sabe” das coisas que a selva ou o rio guardam
e só revelam fora do círculo do seu carismatismo, da sua misteriosofia: sombras, ruídos, falas, vibrações, esses tipos de alucinações visuais, auditivas, táteis, que os grandes místicos detectam.
Nesse cognosticismo ele cria e elabora mentalmente a estória que
vai constituir-se ao andar do tempo em simples produto estético
de uma sociedade de consumo que nela vê simplesmente o dado
não empírico e nem didático da cultura; mas onde realmente
transparece o elemento primordial que é a defesa da ecologia animal/vegetal. Certamente há um traço de razão no estruturalismo
strossiano. Não se pode admitir apenas o lirismo estético nessas
aos seus namorados para que lhes sejam fiéis”. Se associarmos essa fidelidade à rede de
dormir, teremos justificada a habilidade do sáurio pequenin na construção do ninho
em forma de rede, tida na região como porte-bonheur. Cf. Monteiro, Mário Ypiranga –
Roteiro do folclore amazônico, I: 141.
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estórias correntes que, nem todas, assumem caráter moderno de
contenção da natureza predatória do homem. É preciso ver nelas
o eixo didático, o mecanismo exploratório e também, e com mais
realce, a função rigidamente codificada em termos de proibições e
de liberdades. Qualquer estória em que apareça o gracioso nome
Curupira só pretende impedir que o violador da selva injurie as
árvores. Mas, quando a necessidade conduz o homem a abater o
pau, já aí não se verifica nenhum impedimento. O que ocorre por
trás disso tudo é o caráter, a natureza tabuada, a natureza do item
cultural / caá / vegetal, estante num círculo mágico de proteção
que se torna perigoso romper sem o funcionamento de determinado ritual. Remeto o usuário receptor para os meus livros Fatos
da Literatura Amazonense e Fases da Literatura Amazonense
onde discutimos com proveito o sentido social dessas histórias. A
mística do “faz mal”, do “on ne passe pas” tem aqui a sua origem
válida. Não se deve destruir sem necessidade aquilo que os deuses
criaram com dificuldade. Todo princípio ativo possui alma. Alma
sofredora e não raro vingativa porque também ela participa da
natureza divina. Justo é pois que desarme o braço que descarrega
a violência e promete o derrelito. Esse animalismo que instaura o terror é uma contra ofensiva pacífica, vá lá, dosada de certa
quantidade e qualidade estéticas que não se pode obscurecer nem
negligenciar, mas que arruína o arbítrio do homem tanto quanto
os mitos cristãos do diabo e do inferno. Lendas e mitos, contos e
cantos, danças e rituais são maduros na função polifônica de deleitar e coibir abusos na urdidura social. Para uns, para nós divertem mas ensinam a direção tomada pelo enciclopedismo indígena; para eles, explicam como funciona a atividade cosmológica e,
até quando, onde e como o homem pode usar as forças cósmicas
potencialmente acumuladas que são benefícios da mãe-natureza
colocados à disposição daqueles que as sabem usar sem ofender a
divindade vivente e sofrente. Então, os numes são guardas eficientes desse mundo onde somente o pajé e/ou caçador penetram sem
receio porque transportam consigo o escrúpulo da destruição. O
animal abatido ou a planta coletada, desanimaram-se antes pela
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magia inserida na própria função utilitária do mago, sem que se
despojem de suas virtudes terapêuticas e judicativas. Só o pajé e o
caçador (ou o pajé-caçador-coletor-pescador) possuem o segredo
de desativar a alma das coisas. O caçador arbitrário que entra na
selva com propósitos deliberados de afligir a ecologia, padece a
consequência do seu gesto aleivoso. Também aquele que se invade a selva, que é sagrada por todos os motivos, pela primeira vez
sem satisfazer as exigências do ritual.
Posto que alusivamente o próximo, bem próximo, aliás, do
estatuto ordinário e dessa competence do homem forte em qualquer sinúsia, o jesuíta Cristóvão de Acuña não estava aparelhado
para exercitar a epicrítica nessa direção, de compreender a razão
de uns tantos hábitos, de fixar coordenadas antropológicas. O
cristianismo negava os critérios de valor racionalizados na sociedade primária, estabelecendo parâmetros que não podia oferecer saldos a favor do índio no capítulo Religião. Isto não é para
admirar e nem estamos funcionando como árbitro em questões
de direito canônico. Mesmo porque tanto fraire Carvajal como o
jesuíta Acuña já nos oferecem suficientes provas liberais de suas
atitudes conservadoras, cedendo um pouco no limiar da tolerância, isto é, assinalando desvios na política de tratamento das ideias
e dos estatutos indígenas. Tão liberais que para não tirarem aos
silvícolas a esperança nos seus deuses Tupã – o grande ocioso, e
Iurupari – o grande fornicador, sincretizaram-nos, a um na imagem do bom Deus e ao outro na imagem tatamba do Diabo! Males do ofício.
Acompanhando de perto o pensamento escrito pelo capelão-relator: “Têm para usar de suas superstições157, e falar com o
demônio158, o que lhes é muito ordinário159, uma casa que só para
isto serve, onde com certo grau de veneração, como se fossem
157
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Claro que neste passo não advogamos a favor do reverendo nem no aspecto teológico,
nem no antropológico: não se trata de superstição, mas de crendice, desde que está em
jogo o aspecto religioso.
Trata-se do Iurapari, o herói civilizador e não o diabo.
Ótima observação essa do jesuíta. Cf. padre Daniel, op. Cit., I:239.
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relíquias de Santos, vão recolhendo todos os ossos dos feiticeiros
que morrem, ossos que conservam pendurados no ar, nas mesmas redes em que dormiam em vida160. Esses são os seus mestres,
seus pregadores, seus conselheiros e seus guias; a eles recorrem
em suas dúvidas, para que os esclareçam, e deles necessitam em
suas maiores inimizades, para que lhes dêm ervas venenosas com
que tomar de vingança seus inimigos”.161
O procedimento para com os mortos merece também destaque na relação de Acuña, que não advoga contra eles e nem reserva para eles nenhum sentimento reflexivo: “No enterrar os seus
defuntos mostram diferenças, porque uns os conservam dentro
de suas próprias casas, tendo sempre em todas as ocasiões presente a memória da morte, que se com este fim o fizessem, as teriam sem dúvida mais ajustadas; outros em grandes fogueiras não
só queimam os cadáveres, com tudo o que em vida possuíram.
Tanto uns como os outros celebram as suas exéquias por muitos
dias com prantos contínuos, interrompidos com grandes bebedeiras.162
O rito de passagem parece obter oscilações entre universais
e alternativas conjuntas, na América do Sul pelo menos. Nos primeiros cronistas estrangeiros o cerimonial do choro mortuário,
tanto quanto o do ritual receptivo, tem equivalente neste outro
descrito por Acuña, repetido por outros viajantes e ainda consentido em comunidades conhecidas163. Relacionando o passado
com o presente vemos que essa atitude religiosa-pagã constitui
uma fórmula superior de satisfação post-mor tem. Os velórios
muito divertidos dos brancos, obrigados a rodadas de café, ca160
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Compare-se com a mesma informação menos detalhada de Carvajal e com outras
de memorialistas posteriores. A mantença dos ossos pendurados explicam apenas o
intuito de preservá-los da contaminação animal, principalmente dos roedores. Ossos
tidos como sagrados ficam cercados de impedimentos.
Posto que não seja o costume assaz referenciado, sabemos de tribos que conservavam
as múmias dos avoengos.
Mesmo número e página 210.
Como exemplo atual ver A civilização dos Uaupés, padre Alcionilio Bruzzi, 593-601,
São Paulo, 1962, e Von Martius, op. Cit. III: 337,338,414.
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chaça ou vinhos e licores, com choros e piada, namoro e lamentações, impenitências frascárias que permitem passar as horas,
matar o tempo, tudo é uma sucursal longínqua dos métodos com
que os nossos arquiavós europeus se descartavam da pescada e
aborrecida prebenda de escoltar a alma do excelente homem que
viajava no esquife iluminado. O povo não observa a relação de
congeminência que ainda paira entre a barca de Aqueronte e o
caixão mortuário do cristão, chamado esquife, e por humorismo
“envelope”. Em Portugal, consoante a palavra douta de Leite de
Vasconcelos, ainda há provincianos que deitam no esquife a moeda que paga o trabalho do barqueiro.
As grandes bebedeiras alternadas com as jeremíadas não
exercem, possivelmente, mais do que um atributo convencional,
tão pífio como o sentimento mercenário das carpideiras de antanho, pagas para o choro da despedida. Portanto, faz parte do enriquecido cabedal da cultura cósmica a noção muito pouco triste de
que o morto (que viveu epicuristicamente) se associa na grande
aventura metafísica ao prândio turbulento cá de baixo. Ele passou toda a vida a dançar e a beber, cultivando um existencialismo
materialista e não necessita de “cara de defunto” para correr às
campinas do Além. Conote-se isto com os versos cantados pelos
índios Paraviana (cantiga báquica, rio Negro):
Uauá xicaru xicaru
Priuê priuê
Iacamená iacamená
Arituanê iacamená164.
O ritual do choro não é um sentimento de lástima pela extinção da matéria. O índio vive arriscando a pele continuamente
para necessitar desse complemento que o beneficiaria na outra
vida, pois que o guerreiro não chora e nem cuida de penas físicas.
164

A tradução é mais ou menos esta: enquanto estamos com saúde brinquemos e cantemos, porque quando estivermos doentes não podemos brincar e nem cantar.
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Quando há visitantes nas malocas as mulheres choram a chegada, de satisfação e antigamente lavavam os pés caminheiros. O
choro não é assim uma rendição formal à brutalidade da morte,
mas um epinício, alegria coletiva porque o morto continuará no
iuaca a devorar inimigos, a combater heroicamente, a caçar e a
pescar. Não se lamentam as mulheres, serem insignificantes que
continuarão talvez do outro lado a mesma existência sem relevo,
dotadas de natureza servil. A menos que as testemunhem cá em
baixo a havença de poderes concorrentes aos dos machos.
Falando dos índios encabelados, Maurício de Heriarte (citação do anotador) diz: “Usam enterrarem-se em covas com todo o
seu cabedal, que é bem pouco, por seres pobres e preguiçosos, o
que tudo levam para servirem na outra vida. Põem-lhe de comer
todos os dias na cova, dizem que para ter forças, para andar, isto
por espaço de um ano, e todos os mais deste rio fazem o mesmo:
ao cabo do qual lhe pisam os ossos, e os queimam, e feito cinza, os
bebem em vinhos, com o que tiram o dó”.
O feiticeiro de Carvajal estaria usando, sem dúvida, a cinza
dos mortos, segundo e conforme tivemos notícia da sua prática
de expugnação mágica. Os índios do rio Demêni prodecem mais
ou menos por igual e possuíamos deles duas ânforas envernizadas, cor de mel com desenhos simples amarelo vivo, utilizadas na
cerimônia. Somente que não enterram imediatamente os falecidos, mas empacotam-nos muito bem como usam fazer os judeus,
solidamente envolvidos em cipós e suspendem-nos nos galhos
das árvores próximas. A sânie vai descendo e quando os ossos
caem por si, enterram-nos para se despojarem dos resquícios de
matéria. Depois de certo tempo, queimam-nos e reduzem-nos a
cinza165. Durante certos ritos de passagem é ingerida a cinza com
a bebida nacional, o caxiri, caiçuma, com o que o morto no vivo se
integra, pelo sangue e pela memória eterna. Recurso muito mais
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Monteiro, Mário Ypiranga – Ceramografia amazônica in Boletim da Universidade de
Antropologia do Ceará, nº 5, pgs. 87. Não mudaria muito o costume. Outros cronistas
diriam a mesma coisa dois séculos depois.
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prático que a lição oferecida pela cadeia assimilatória cadáver: desintegração : planta : animal herbívoro : alimento do homem.
Existe um passo problemático no padre jesuíta Cristóvão de
Acuña, inserto no parágrafo citado e é este, refraseando: “porque
uns os conservam dentro de suas próprias casas tendo sempre em
todas as ocasiões presente a memória da morte que se com este
fim o fizessem, as teriam sem dúvida mais ajustadas”. Ora, também é de uso enterrarem os índios aos seus mortos ou dentro
da habitação comum ou próximo, no ucara, mas determinados
mortos, no caso de crianças ou homens; outros não fazem assim,
mas em terreno próprio do comum. Mais coerente é o enterro
efetuado dento das grandes urnas de barro, em posição sedente
ou uterina, num simbolismo que desafia a perspicácia dos modernos psicólogos. Ou em urnas esteticamente trabalhadas camoti chamadas, pintas e com apliques, de estilo que varia entre
o antropomorfo e o zoomorfo, ou somente prosopomorfo, onde
são depositados os ossos, somente os ossos, caveira etc.166 Significa não estarem os ossos assim guardados incluídos no item
cinza. E também por exceção, talvez os do item talhas, visto que
se observa procedimento diferente, quando o morto vai à cova
sem o respectivo invólucro, de barro, utilizando-se algumas tribos velhas canoas onde embarcam o passageiro. Parece que releva
salientar uma relação entre este tipo de cerimonial e o das civilizações brancas, mas não estamos em absoluto procurando filiar
costumes por condutos de aculturação, o que seria, de qualquer
modo, pouco científico. Estamos apenas, fixe-se bem, comparando costumes de culturas díspares. Um documento iconográfico
que se tornou clássico anda em livros de história nacional: urna
funerária tipo talha167 em corte parietal irregular deixando ver o
166
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Continua sendo encontrado desse material. Pensamos que existe na tipologia deles
uma relação com o sexo do morto. A própria posição sedentária da urna antropomorfa,
parece indicar sutilmente uma direção nesse sentido, o regresso uterino.
Torna-se muito vago a designação “gaçáua” para urnas funerárias, pois a vasilha com
esse nome é utilizada como depósito de líquidos, conforme explicam os elementos distintos /l/, /ig/ = água: líquido; /caa/ = vegetal, lido /çaa/; e /áua/ = homem; gente, por-
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ocupante em posição sedentária, com suas armas168. Uma urna
de grande tamanho foi exumada por nós no terreno preparado
para construção do edifício IAPETEC. Dentro dela havia a caveira sem a calota, cheia de terra, fragmentos de ossos e do que teria
sido, provavelmente, armas (flechas), esquirolas de osso e algumas contas de vidro. O documento mais precioso desse achado
era a panela (dauitibá) de barro envernizada de negro, em perfeito
estado de conservação. Dito material foi recolhido, como vários
outros, ao museu do IGHA, não afirmando nós que ainda lá se
encontre, uma vez que tempestades reformistas criaram um “toque” de atualidade no museu, inutilizando várias peças, inclusive
a caveira que se desfez.
Somos proclives em admitir que em matéria de religião cristã não há, efetivamente, nenhuma situação que se possa recomendar como pura. A contemporização do missionário (há farta
notícia do uso arbitrário da palmatória169 e do “pau”, isto é, do
argumentum baculinum), a abertura de motivações e estímulos
que visassem reter o catecúmeno no círculo de preocupações e
de atividades práticas (catecismo, doutrina cristã e rituais: missas,
procissões, adoratórios, novenas etc.), criaram a mestiçagem no
interior do culto. Isto é convincente. Que ideia poderia fazer o
índio aculturado, “manso”, de uma religião que encomendava dele
“bárbaro” a criação de imagens de pau que seriam adoradas pelos
europeus e pela bugrada? Que ideia o “bárbaro” poderia fazer da
religião que condenava a idolatria ostensiva, o culto ao Sol, a Selene, as pedras simbólicas e trazia ela mesma o mastro votivo e as
festas profanas do Espírito Santo?
Voltando ao pensamento inicial, não existe, hoje, nas práticas religiosas cristãs cultivadas pelo povo nenhuma feição pura. O
espiritualismo que domina em todas e que contaminou o próprio
cristianismo, é o resultado do panteísmo primitivista. Assim, o
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tanto bebida dos homens, ou seja a bebida nacional, o cachiri, o mocororó, a caiçuma,
o pajuaru etc.
Keller, Franz – The Amazon and Madeira Rivers, 34.
Feita de couro de peixe-boi curtido.
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cristão convencido de sê-lo (não o estamos condenando) aspira
envolver-se com o Espiritismo, o Ubandismo, sem considerar a
distância existente, de mesmo que outras religiões cristãs, ortodoxas. O resultado desse liberalismo é que a prática da pajelança se
resolve sempre em termos de animismo e de animatismo, recorrendo-se ora às virtudes dos elementos naturais ora à força dos
elementos sobrenaturais, portanto suspeitos. Como estes últimos
são inequivocadamente incompetentes e nulos na concessão de
benefícios e não podem auxiliar o homem, apela-se para a sugestão. Este projeto é mais danoso do que a solução encaminhada
através do uso da medicina experimental. Todavia, a esperança
do entravado (“entrevado”) reage bem mesmo em circunstâncias
últimas, quando falha a ciência. A melhor terapêutica está na esperança de restabelecimento. Ora, essa imagem que apresentamos da mestiçagem do Cristianismo é antiga, é contemporânea
do descobrimento, e já vimos como o ensalmo europeu encontra
equivalente sugestionante na atuação dos pajés contra os expedicionários de Orellana. Não é de recusar, portanto, que a “feitiçaria” encontrasse campo aberto na mentalidade do mestiço e fosse
e seja largamente explorada.
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IV

UM CONTINENTE A MODELAR

O negativismo espanhol e os fracassos dos demais invasores. O positivismo português. A fixação e o domínio dilatado. Posse e conservação
ideais. Culturas aproximadas. Cultura sedimentada, cultura cadeada.
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O

que se entende por cultura, nesta época de profundas indagações sociológicas e antropológicas, é necessário seja
abordado em termos de prevenção. Intuito de prevenir
mais do que ilustrar, haja vista o enriquecimento cada vez mais
largo dessa nocionalidade. Para Malinowski, ela é o “conjunto
integral constituído pelos utensílios e bens dos consumidores,
pelo corpo de normas que rege os diversos grupos sociais, pelas
ideias e artesanias, crenças e costumes”170. Uma boa definição que
abrange os aspectos espirituais e materiais, além dos metafísicos.
Seguindo uma outra ordem de ideias, diríamos ser o conjunto de
conhecimentos adquiridos por conduto mediato ou imediato e
que se transformam em bem-estar coletivo no tempo e no espaço,
quando suportam um instrumento qualquer de difusão permanente. Estamos pensando naquele tipo de cultura que se despojaram da sua totalidade conteudística, desaparecendo no tempo
e no espaço e de que restam apenas as referências históricas. Ou
ainda naquelas que se transformaram por efeito do enriquecimento da sua própria natureza, enriquecimento proveniente do
sucesso de outras culturas. Os exemplos são ordinários que não
cabem pertinizados171.
De um modo geral, e claro, a cultura não é mais do que o estágio social da humanidade envolvendo o conhecimento, seja ele
rústico ou urbano. Uma atividade no tempo, uma atividade que
pode ser ou deixar de ser produto do pensamento primitivo e/ou
primitivista. Todos os povos participam efetiva e coletivamente
de um ou mais de um tipo de cultura referente ao meio geográ170
171

Malinowski, Bronislav – Una teoria cientifica de la cultura, 49, Buenos Ayres, 1948
Seria bom conferir-se o ótimo livro de Childe Gordon – A evolução cultural do
homem, 3ª edição. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1975. Existem numerosas obras à
disposição do usuário em boas traduções brasileiras e que não cabem citadas aqui.
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fico como pretendia Ratzel e não vejo motivo de escândalo para
afirmar-se estágios culturais ao primitivo, mesmo que ilhado, sem
contato nenhum com culturas vizinhas, mais evoluídas, melhor
beneficiadas. Para Ruth Benedict significa “uma acomodação às
normas e pautas tradicionalmente transmitidas em sua comunidade”172. Taylor diz “Ser o todo complexo que compreende ao
mesmo tempo as ciências, as crenças, a moral, as leis, os costumes
e outras faculdades ou hábitos adquiridos pelo homem no estado
social”. É igualmente uma boa definição objectual, importando na
facilidade da apreensão imediata dos conteúdos da cultura tomada como universal. Somente que nos parece um tanto ou quanto
preservada aquela indicação do social. Supomos estar em face de
uma pregação filosófica do tipo monovalente em que a situação
esporádica do homem isolado não pode, sem prejuízo de sua própria sobrevivência, instaurar a cultura, criar normas e padrões de
regência. Seria tolice pretendermos aprofundar o esquema.
Kaplan e Manners173 dizem que existem “bem umas cem diferentes definições de cultura. E negando-se a definir a cultura,
escorregam maneirosamente pela seguinte: “cultura é uma classe de fenômenos conceitualizados pelos antropólogos para lidar
com questões a que estão tentando responder. Em outras palavras, os antropólogos não estão só preocupados com o comportamento tradicional ou institucionalizado. Os antropólogos do
século XIX sentiram a necessidade de algum conceito tal como
cultura porque precisavam ter alguma forma de “explicar” variações em padrões de comportamento e instituições sociais que
não poderiam ser explicadas biologicamente. Ou, de outra forma,
172
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Benedict, Ruth – El hombre y la cultura, 15. Buenos Aires, 1955.
Kaplan, David e Manners, Roberts A. – Teoria da cultura, 16; Zahar Editores, Rio de
Janeiro, 1975. Grifos e aspeados no original. Neste aspecto e pensamento de T. S. Eliot
(Notas para definição de cultura, 21, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1965) não bem
reformulado, mas disposto em cadeia, inclui o esquema por exemplo de um Robinson
Crusoé, isto é, o indivíduo (grifo do autor) que instaura o ato cultural desenvolvido
pelo grupo ou classe e por toda uma sociedade (sic). Ele poderia ter envolvido a sociedade universal dos homens neste conceito, sem fugir das alternativas. Estamos vendo:
qualquer modalidade de invenção ou, quiçá, de invencionice é sobrestimada pelo todo
e apenas subestimada pela parte medíocre em relação aos universais.
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cultura refere-se àqueles fenômenos que consideram padrões de
comportamento que não podem ser integralmente explicados
pelos conceitos psicobiológicos”.
Partindo desse conhecimento primário que é um enunciado cósmico, total, não haverá consequentemente nenhuma demasiada carência de relacionamento entre o estado primitivista
do homem americano e um conceito atual de cultura, nenhum
despojamento dessa relação (iteração) com o novo homem que
surge de uma situação de caldeamento racial; Portanto, nenhum
argumento contra a presença de civilização, posto que não é nosso propósito confundir esta com aquela, nem sequer ao nível de
sinonimia.
A cultura facilita demais o entendimento quando se simplifica o seu constituinte e aborda-se de frente as suas potencialidades significativas mais enfáticas ou sejam os aspectos espiritual e
material. Não sendo este capítulo absolutamente organizado no
sentido de definir a cultura, mas de prová-la nos seus argumentos
cognoscíveis, abandonamos qualquer iniciativa quanto ao projeto transcende para fixarmo-nos no rés-do-chão do conhecimento. Espiritual é a cultura que implica na aceitação do puramente
subjetivo, que impele o homem, ou num conceito mais amplo, a
sociedade humana (tribo, clã, tribo-nação, estado, “breed”174) a
atividades exclusivamente espirituais e morais, estéticas. A matéria advoga a favor de uma atividade subordinada a itens objetivos,
práticos, mecânicos, manuais, coerentes com a maneira de vida
representada pelo homo faber de todos os tempos e espaços. De
um certo ponto de vista, não podemos desunir esses dois tipos
de cultura, que se entrosam e concorrem para a valorização no
174

Linton, Ralph – O homem: uma introdução à antropologia, 53-74, 2ª edição, São Paulo, 1952: “o termo raça tem sido usado de maneira tão frouxa que parece mais prudente
substitui-lo por uma série de três: “bred” “raça e strock”. Consequentemente, toda vez
que engrenarmos o lexema “raça” o usuário se fará dono de um conceito muito relativo
e não esquecendo a lição acima. Mesmo porque na altura em que a humanidade se acha
seria de qualquer maneira absurdo se falar em raças. Já está registrado o aparecimento
de crânios dolicocéfalos entre negros da África e branquicéfalos entre brancos da Europa. Seria ocioso, portanto, continuarmos a martelar a tecla romântica do século 19.
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tempo e no espaço do grupo social. Exemplifiquemos: um indivíduo completamente analfabeto vivendo naturalmente no meio da
comunidade não muito civilizada, mas suficientemente aculturada pode resultar em hábil engenheiro (prático), inspirado poeta,
renomado pintor, até mesmo em severo conselheiro, guardadas as
proporções. Deixaria por isso de participar da cultura universal
e de transmiti-la, mesmo na hipótese medianamente provável de
ser autor confesso ou anônimo de instrumentos funcionais dessa cultura?175 Os bárbaros176 tiveram os seus gênios e os seus heróis, poetas e mártires as gestas que transmitiram e difundiram
via oral. Mas não tiveram também o senso estético capaz de criar
formas materiais que por sua vez veiculassem noções de beleza
ou quando menos de utilidade coletiva? É isso: muitas formas
materiais que herdamos não são porventura criação deles? Não
difundiram superstições, medicina rústica, usos e costumes? Seria ocioso voltar a repetir-se que o europeu veio aprender com o
selvagem a técnica da agricultura aqui? Seria demais lembrar-se
que a farmacopeia nacional tem seu fundamento básico, de certa
maneira no empirismo do “bárbaro”? Seria fortuito admitirmos
que os nossos usos e costumes são extensões, ainda em grande
parte dos seus?
A civilização está pois condicionada à cultura, aos graus de
cultura. O vocábulo como deixamos dito, não esgota um critério
particular de cultura nem o repertório de fatos a ela condicionados direta ou indiretamente, por mais que o uso tente a conferirlhe a predicação. Todos os povos, portam naturalmente a sua cultura característica além daquela que admitem ou por necessidade
ou por garridice, rotacionismo sazonal. Mas mantêm, decorren175
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Os exemplos fornecidos pelos primeiros cronistas são excelentes para arrimo desse
pensamento. Principalmente o inspirado e pioneiro Padre João Daniel – Tesouro, I:Cap. 1º, 250-53.
Colocamos aspas para chamar a atenção do usuário menos avisados, uma vez que é
costume prejulgar-se os povos de cultura primitivista como incapazes da possessão de
qualquer tipo de cultura. O mesmo que seria um pejorativo passou a contaminar esse
tipo de sociedade primitiva. Consequentemente, toda vez que aparecer a palavra mesmo sem aspas ela não remete para povo sem cultura e sim para povo primitivo, ou pelo
menos para o povo de cultura diferente da europeia primitivista e/ou mestiçada.
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temente, estágio próprio de civilização. A palavra é inexpressiva
como elemento sociológico: indica estado de progresso e cultura
social. Ora, estado de progresso e de cultura tiveram os povos
desde a antiguidade remota ou não seríamos nós aqui. Quando
o bárbaro descobriu o fogo (aliás não houve propriamente descobrimento no sentido exato de criação mentada a priori, e sim
da aceitação do elemento natural ou pelo menos descobrimento
de suas várias aplicações), apropriou-se imediatamente de uma
galáxia de possibilidades decorrentes da aplicação do elemento,
alargando enormemente o horizonte social, o ambiente cultural,
impondo-se a grupos outros carentes do benefício mandado do
céu, na forma do raio. O mesmo verificar-se-ia quando experimentou lavrar o osso de rena ou de urso, ou quando mais apto figurou inscrições parientais, cenas de caça ou de guerra, desenhos
alusivos a estados ou situações experimentais. Transcursava lentamente mais firmamente da cultura rústica para a urbana. E se
essas ingênuas representações notabilizaram-se pelo alto cunho
estético não são menos admiráveis pela sensação imediata de algo
novo em matéria de capacidade comunicante177. Daí que não aceite a informação de certos antropólogos quando insinuam serem
as gravuras executadas pelos nossos índios meros produtos da
ociosidade, divertimento sem nenhuma perspectiva cultural, sem
objetivo estético-funcional178. Naturalmente, quando essas inscrições apareceram não havia ainda memória de um Chapollion
porque elas eram contemporâneas de outras civilizações existentes no mundo. Qualquer que seja a forma ou grau de intenção que
transportem, mesmo na sua curiosa estilização, devem de transmitir uma mensagem, exprimir um fragmento de ideia, roborar
algo. Poderíamos aceitar um pensamento pré-lógico subordinado
a uma forma pré-lógica de escrita, tomando como modelo a for177
178

Mauduit, J.A – Quarenta mil anos de arte moderna, Belo Horizonte, 1959.
Costa, Angione – Introdução à arqueologia brasileira, 128, 2ª edição, São Paulo, 1938.
Aliás a responsabilidade da negação cabe a Theodor Koch-Grünberg, quando declara
serem as inscrições rupestres resultado espírito brincalhão do índio. Pudera! Como se
o homem civilizado, ele mesmo não fizesse dessas escrevendo coisas de fazer rir.
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ma ainda hoje muito econômica de transmissão do selvagem e o
conteúdo dessa forma. Parece ter havido excessiva negligência da
parte dos nossos primeiros colecionadores de “curiosidades” da
civilização americana. “Curiosidades” que estavam sendo colecionadas em páginas de livros não à dependência de estruturas gnoseológicas na equivalente extensão de álbuns de gravuras. Voltaremos a este assunto. Não são, nunca, meros riscos sem função
comunicante. Dizem qualquer coisa na sua ingênua imperfeição,
quando nada é um íntimo e espontâneo sentimento. Também a
escrita cuneiforme era um mistério, um nada dito até que surgisse
Champollion e o acaso.
Por que iria o indígena perder tempo em dispender energias e equipe com o propósito apenas de entalhar, gravar, sem um
objetivo? Por que iria o artista da caverna fazer o mesmo com as
pinturas parientais? Como o arqueólogo e o etnólogo modernos
não conseguem apropriar-se do pensamento contido nesses símbolos, torcem o nariz e apelam para o único recurso, o recurso da
raposa da fábula.
Esse status evolutivo do bárbaro amazônico só se dirigiu
num sentido, a cultura ou a civilização material? Respondamos
não, sob a condição de provarmos. Em toda cultura, observam os
sociólogos e antropólogos, o agente disseminador dela é a verbalização. É a linguagem o instrumento do conhecimento, antes da
escrita, aquele que estabelece o vínculo primeiro e permanente
entre as ideias, aproxima os indivíduos de grupos diferentes, promete mapear o território da cultura. Pensando nesse poder milagroso da palavra criada que origina a ideia da coisa e instaura a
circulação do conhecimento é que dedicamos um capítulo inteiro
para a enfatização da linguagem tupi-guarani (nheengatu amazônico ou que outro nome tenha) a fim de assegurar a esse instrumento a capacidade de universalizar conteúdos gnosiológicos. De
outra forma não teríamos a probabilidade de saber como e por
que os mais representativos arquétipos da nossa cultura primitiva
e primitivista alcançaram incrustar-se na cultura europeia introduzida na amazonlândia e sobrevivido.
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Certamente, não estamos querendo antecipar nenhuma tese
brilhante sobre um dado que recusa antes de mais nada elementos de conhecimento. Mesmo que não se possa ver nessas figuras
estilizadas nada parecido com signos, elas poderão portar a forma
de símbolos, tanto quanto, já dissemos alhures, na escrita hieroglífica. Concordamos que o interesse pela leitura dessas páginas
pétreas é nossa contemporânea. Não assumimos que se trate de
resíduos de escrita fonética certos desenhos que possivelmente
não o são. Mas seria bom de saber se não se trataria de uma forma
de escrita rebus, em que aí sim, as imagens escópicas não teriam
a equivalência de fonemas, mas de objetos ou ideogravuras. Somente em 1798, com Champollion, e em 1835, com Henry Rawlinson o homem consegue penetrar o segredo da cultura egípcia
e pérsica respectivamente pela escrita. Embora falte muita coisa
ainda para revelar da história antiga, persistimos na admissão de
uma insolvência na história do homem amazônico anterior aos
eventos colombianos. Isto é, o conhecimento de sua pré-história
uma vez que se torna impossível concluir pela aceitação da teoria
ou tese inviabilidade dessas inscrições ou, pior ainda, pela oferta
de soluções barateadas.
No conceito etnológico limitado, as culturas são classificadas
em estruturas sociais: substratum e superstratum, tal como na
geologia física as camadas. O perigo aqui seria não dispor de uma
noção profunda de estruturas. Como quer o sociólogo Vierkand,
em povos incivilizados (naturvolker), povos semicivilizados (habkulturvolker) e povos civilizados (kulturvolker) seria estruturada essa arrumação179. Continuamos considerando a classificação
inoperante visto que não satisfaz as exigências de uma crítica especulativa. Em tese não existem povos sem cultura, embora existam aqueles de civilização estacionária ou terminal180. Aqui seria
de importância incluir os portadores experimentados daquela
forma de escrita rupestre tanto quanto os trabalhadores da pe179
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Não existem matrizes com o trema no /o/ e no /e/.
Coincidentes com o desaparecimento da tribo e do indivíduo. Mas quantos traços culturais herdou a humanidade de grupos que desapareceram?
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dra polida. A própria combinação de itens autótones ou alógenos,
de grupo social, pressupõe imediatamente uma forma de cultura. Podemos ajuizar edificantemente, que uma tribo ou apenas
grupo tribal não construa canoas (não saiba construir) ou não
teça redes de pesca e de dormir (não saibam a técnica) e isto não
é nenhuma novidade. O que deve existir são povos ou sociedades culturalmente ahistóricos (indígenas) e povos ou sociedades
culturalmente em evolução constante pela maior difusão de itens
culturais (incas, chibchas). Poderíamos classificar os povos egipcianos conhecedores pilha elétrica da cultura do trigo, da geometria, da matemática, da misteriosofia como povos ahistóricos?
Não, porque possuíam a preocupação do tempo, coisa que não
acontecia entre os gregos apesar do sentido apolíneo da vida, da
cultura modelada nos rígidos princípios filosóficos das técnicas
várias, da poética. No mesmo grau de cultura dos gregos colocaríamos os povos incásicos e astecas, com suas vias calçadas, seu
sistema de comunicações terrestre, a cultura do maís (milho), as
pirâmides escalonadas (para sacrifícios humanos), as edificações
ciclópicas, a poesia dramática, a misteriosofia. Não no mesmo
grau os astecas com o seu calendário agrícola, inscrições lapidares, informações ricamente portada nos relevos estéticos. Apesar
dos itens culturais diferentes, dos status sociais diversos, todo esse
acervo expressava um tipo de cultura material/espiritual digno
de ser conservado se o prejuízo e a ambição de uma casta não
subvertesse o total dessa civilização e dessa cultura em ondas de
terror, de sangue e de destruição. A Ibéria não poderá, jamais, riscar das páginas da sua história essa mancha negra conhecida ignominiosamente por colonização, ou melhor, por Colonialismo.
O homem moderno aproveita-se ingenuamente de uma palavra que serve a vários fins – Colonização – para ajustá-la aos
seus propósitos, esquecendo que aquilo que o homem faz hoje
em menos tempo por meios mecanizados, o primitivo fazia-o
também manualmente, menos analiticamente, mas com perfeição sintética, imprimindo ao modelado a expressão de realismo
e estética, de funcionalidade e de semantização, ignorante muitas
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vezes das leis imperecíveis da gravidade, dos problemas da geometria, do cálculo matemático, da mecânica aplicada181.
Indiscutível é que o homem moderno sobrepõe a audácia
dos empreendimentos a dos primitivos, esquecendo-se de que
nas culturas ancestrais é que edificou o monumento das civilizações modernas, só lhes sendo conferido o poder ou a satisfação
do atual com as bases do primitivo. Daqui a cinco mil anos outras civilizações olharão com supremo desdém a ingênua criação
do automóvel, mas não esquecerão nunca a necessidade da roda?
Acharão ridículas as viagens em volta da terra, mas não deixarão
de admitir a existência da gravidade? Essas coisas serão também
amanhã coletâneas de fatos para ilustrar apenas a lenta transformação do tecnicismo: o rústico talhado do homo faber para o
formidável brocador de peças de aço; a catapulta de madeira do
guerreiro antigo para o bertha moderno. A humanidade andou,
verdade, mas não se esqueceu do passado. Mas não é aqui que
pretendemos chegar, e sim ao fato por demais consabido de que o
tecnicismo tornou-se a filosofia do desprestígio do homem, desde
que este deixou de empregar as mãos e o amor ao trabalho para
tornar-se não o indivíduo, mas “coletividade”182. Toda cultura se
forma por acréscimo da inteligência de outra que está mais distante; a soma total do conhecimento adquirido por uma geração
completa o ciclo cultural da nova, que se desenvolve sempre em
forma de espiral, ampliando-se, cada vez mais. As mensagens do
Faraó Amenemeht III ou de Napoleão Bonaparte, ambas partidas uma de dentro da pirâmide, outra de fora, perderão em grau
de tecnicismo para aquelas que o homem da lua transmitiu ou
haverá de transmitir a máquina do planeta Marte, mas não deixarão jamais de ser expressões da cultura. Esse que se gaba de
original e cria títulos para civilizações adiantadíssimas, olvida que
não superou a filosofia grega; que amplia apenas o que os antigos
idealizaram; ou copia a natureza sabia e fica estarrecido de admi181
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Uma bala de canhão moderno poderá atingir o alvo distante e invisível pelo cálculo
matemático, mas a flecha do índio atinge o casco da tartaruga por elevação.
Hiller, Egmond – Humanismo e técnica, editora Herder, São Paulo, 1968.
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ração frente às conquistas do passado. Mas não melhora os métodos de combate às enfermidades orgânicas da sociedade e fica
perplexo diante das enfermidades humanas. Critica a ferocidade
dos bárbaros e desata o genocídio aprisionado numa bomba de
hidrogênio. A arte de matar era individual como o artesanato; o
tecnicismo coletivizou essa arte.
Estabelecidos sobre as condições sociais vigentes ainda vigoram métodos de classificação da cultura, numa hierarquia prometedora; “primitivos” ou “bárbaros”, “semi-bárbaros” e “civilizados”,
que devem corresponder aos estratos. Ainda agora com relação à
posição das culturas de folk demandam etnólogos e folclórogos,
pretendendo os primeiros que os “primitivos” não possuem o
folclore e que os seus comportamento nesse setor são do domínio exclusivo e da competência da etnografia. Somos de parecer
contrário, precisamente porque é na autenticidade e na ausência
de identidade das elaborações mentais que está a característica
do folclore. Essa exposição sumária situa o “bárbaro” americano
abaixo da civilização quando ele possui credenciais estéticas na
sua civilização ahistórica capazes de exercerem influências decisórias no superstratum social. Aos que negam uma inteligência
mesmo rudimentar no índio, responderemos com uma pergunta:
onde estão os fatores negativos, traços culturais, complexos, itens
etc., escondidos, que esses negadores não enxergam? A resposta
seria que o bárbaro está no mato e o civilizado está na cidade; que
o bárbaro anda nu e o civilizado veste-se mais ou menos ridicularmente. São questões de interesse respondíveis em qualquer civilização. O bárbaro, entretanto, poderia responder que o estado
de natureza é mais funcional do que o amontoado de panos que
contribuem para o excesso de transpiração. E que os civilizados
hoje apelam não somente para os campos de nudismo, mas para
a diminuição progressiva de peças de pano no corpo. Poderiam
apelar também para o excesso de imoralidade que existe no desvestir das mulheres para fins eróticos enquanto na tribo a nudez é
um padrão de respeito.
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A só persistência do ato de transmitir via oral as lendas, os
mitos, a poesia, os contos, as advinhas, a cosmogonia, os cantos, a
teogonia, tudo humanizado na mais comovedora forma poética,
confere aos bárbaros o privilégio de precursores da cultura regional. Mas não somente dessa cultura, como também do legítimo
estilo nacional de contar e de poetar, e de abastercedor de arquétipos populares os mais enfáticos183.
Do fato aparentemente singular de haver contribuído materialmente para a revelação da América (não ainda unificada)
houvesse chantado na Amazônia Brasileira as mesmas raízes culturais. Alem de não haver condições práticas, a empresa de tamanha envergadura, os funcionários da coroa, os milicianos e os
sacerdotes não correspondiam de maneira geral às exigências do
funcionamento da máquina imperialista.
Pelo direito da conquista, de precedência ocupacional a
Amazônia brasileira atual seria espanhola, ab origine, mesmo que
não se queira admitir como fato histórico a presença de Pinzon e
de Vespúcio (nós não aceitamos!) na costa do Brasil. Essas vagas
pretensões não contribuíam em nada para o prestígio marítimo
espanhol nem para relacionar esse prestígio com a cultura local.
Se vale a pena considerá-lo é no âmbito das Repúblicas vizinhas.
Não existe na cultura amazonense uma surpreendente e ambiciosa prova de aculturação espanhola, mas apenas vestígios esparsos
da presença do colonizador espanhol ou mais caracteristicamente
do soldado e/ou do padre.
Não estamos subestimando os atos puros de compromisso do indivíduo com a cultura, mas da implantação do colono
e do militar, uma vez que são eles os instrumentos capazes de
disseminação dos fatos da cultura. Também não é justo considerar qualquer arquétipo cultural posterior, produto da invasão da
Amazônia no período áureo da borracha, seja dito logo jornais e
revistas em espanhol etc. e costumes, alguns raros. Nesta altura
183

Monteiro, Mário Ypiranga – Fatos da Literatura Amazonense, Manauense, 1976. Cf.
Roteiro do Folclore Amazônico, II: 263 pgs.
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advertimos, novamente, que o processo de disseminação de fatos
culturais começa com a expedição orellanesca. É bom que não se
esqueçam as numerosas situações em que se viram os espanhóis
em contato direto com os índios, fornecendo exemplos de atos
puros.
O que pretendemos nesse salto no escuro é ampliar o conceito de intervenção cultural do ibérico, de que não se pode sem prejuízo da história, desunir a unha da carne, isto é, dessituar os fatos
da cultura espanhola dos fatos da cultura portuguesa. A universalidade das dependências desses fatos culturais são ostensivos demais (onde as alternativas surgem naturalmente) e impõem-nos a
obrigação e a sensatez de considerar raras e impessoais as influências espanholas. Essas alternativas se perdem na densa estrutura
sedimentar formada pela maior quantidade e maior amplitude da
colonização portuguesa. Seria espantosamente difícil encontrar
de chofre elementos culturais espanhóis nesse sedimento cultural
onde a maior proporção demográfica seria naturalmente de origem portuguesa184.
Estamos no século XVI e deste ao século XVIII, incluindo a
etapa do domínio espanhol em portugal não se revela as prováveis
marcas dessa influência. A Espanha simplesmente está ausente da
formação da nossa cultura. Entretanto, ela não deixou de existir? As alternativas parecem mínimas e vamos considera-las aqui
mais importantes pela qualidade do que pela quantidade de traços culturais sobreviventes até hoje, alguns. Por exemplo, o tipo
de embarcação de transporte leve, conhecido entre nós pelo nome
de batelão, aumentativo de batel, é uma réplica (resíduo) do bergantim espanhol do século XVI reformulado nos séculos XVII e
XIX e desaparecido recentemente no princípio do segundo quartel do século XX. É também no século XVI a lenda das Amazonas. Dois exemplos de persistência de traços da cultura material
e espiritual, o primero desaparecido fortemente pressionado pelo
progresso econômico – advento do motor central que se seguiu
184

Cf. parte segunda, cap.III.
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ao aparecimento do prisco motogodille; e o segundo, provavelmente, incapaz de desaparecer, cultivado pelo instrumento mais
forte que é a língua (literatura oral e escrita) e o sentimento de
nacionalismo do homem amazônico. Observe-se, como complemente do que afirmamos para o primeiro traço cultural, que
os portugueses absolutamente não implantaram no Amazonas o
conhecimento material e fundamental dos seus legítimos modelos de embarcações pequenas e grandes, de transporte de carga e
de passageiros. Houve uma adaptação, em que de alguma sorte a
madeira e a palha entraram na concorrência, firmando um traço
cultural novo ou mestiçado. Não houve uma elaboração paralela,
mas uma convergência de traços culturações. Os tipos de embarcações portuguesas produtos desse mestiçamento desapareceram
de circulação há muito tempo, não podendo nós apontar a época precisa. Apenas supomos que a introdução do navio de rodas
laterais a vapor foi eliminando o ronceiro navio à vela, de que o
batelão de quatro velas latinas era o exemplo mais convencional185
junto ao de vela bastarda.
Conote-se que no exemplo oferecido para a lenda das amazonas estamos considerando não uma origem espanhola para a
lenda, mas a experiência do fato e a sua primeira divulgação na
Amazônia (também na América) na forma escrita que se popularizou.
Seria oportuno, agora, firmar um tributo de respeito histórico a essa pequena influência espanhola. É que o domínio da
Espanha na Amazônia não aconteceu em termos de resistência
continuada nem de amplitude geográfica. Não houve condições
suficientes para politizar a terra pela ocupação militar e pela fixação do colono. O que aconteceu com a Espanha entra no domínio
da história das ocupações inglesas, francesas, holandesas. O gênio
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Com a segunda invasão portuguesa no Amazonas (cultura da borracha) a transferência
do tipo de botes de passageiros a “catraia” recambiada de leixões onde não havia cais.
Parecem serem de 1892 as primeiras notícias oferecidas pelo turista português Lourenço da Fonseca in no Amazonas, 87, Lisboa, 1895.
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europeu dificilmente conseguiu suprimir o espírito de hostilidade
do natural, e já fizemos presente que o ódio étnico-político exagerou até à saturação a diferença de origens. Não há um só exemplo
de que o domínio “paternalista” europeu tivesse criado condições
de sobrevivência de suas respectivas culturas sem que perigasse a
autonomia das colônias.
A verdade, para que todo mundo a sinta, é que a Europa jamais compreendeu ou tentou compreender a América. Não importa que a tenha fertilizado com a sua cultura, mas o gênio das
disponibilidades continentais, a essência de sua vitalidade planetária, a força da sua natureza, o enciclopedismo do elemento natural, foi sempre um rudo obstáculo para a compreensão e aceitação do nosso potencial de possibilidades. O mundo americano foi
sempre olhado ora com surpresa ora com desprezo por uma civilização milenária que não teve a felicidade de passar pela infância
do conhecimento de suas atividades senão através das lendas.
“Basta-nos consignar que a trilogia básica das ideias
da Revolução Francesa tem intima ligação com a teoria da bondade natural do homem, sobre cuja elaboração, por sua vez, influiu, de forma decisiva, a figura
mitológica do índio brasileiro. E a teoria da bondade
natural foi, no seu tempo, um dos mitos vitoriosos a
que aludimos no início deste capítulo”.
Melo Franco, Afonso Arinos de – O índio brasileiro
e a Revolução Francesa, 227.

A Europa não conheceu no seu tempo de nuez; quando se
encontrou já foi filosofando, poetando, pintando etc. Não possui
história anterior a esta fase e, por isso, o grego, para citar o melhor exemplo não conheceu o tempo, aquele tempo histórico, senão a idealidade ahistórica. Em seguida, a velha e cansada Europa
passou para a fase do feudalismo e do tiranismo político, econômico, religoso, que implantou na Amazonlândia, aliás no Brasil
pelo regime procuratorial das capitanias. Não conheceu a suave
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universalização de uma língua geral que aproximava os homens e
nem a forma política de tudo não ter dono, da coisa comum. Até
que chegasse a compreender na Revolução Francesa essa filosofia
inspirada pelo mundo americano teria que gemer à sombra do
absolutismo. Até que chegasse a compreender alguma coisa das
imensas possibilidades da América em termos gerais, o mundo
europeu vegetava no sensualismo da escolástica incompreendida,
na torpe ignorância dos arrabaldes da ciência. Enquanto Carvajal
revelava a ciência curandeira do europeu, o índio sabia utilizar-se
dos seus remédios naturais extraídos à selva. A situação apenas
mudou de época. O europeu continua fazendo um péssimo conceito dos nossos atributos de civilizados, admitindo uma imagem
falsa da América, habituado a pensar pelos seus padrões nem
sempre decentes e, na maioria, repulsivos, no entanto que fiel as
superstições e crendices históricas. Consequentemente, nenhum
desses países que se organizaram em Estados suseranos instaurou
uma realidade cultural mesmo provisória na região amazonense
que encaminhasse a possibilidade da continuação da herança moral-material.
Mas, Portugal deixou. Refraseamos que o negativismo da
influência espanhola no Amazonas se instala dentro do conceito
rígido de não ficção humana, de passo que o positivismo da influência cultural portuguesa responde perfeitamente ao processo
de colonização que tendo sido amplo em matéria de transplantação humana o foi na decisão político-administrativa de proteger o
feudo. A consciência da necessidade de amparar a colônia veio no
decreto de obrigatoriedade do aprendizado da língua portuguesa, subtraindo aos sacerdotes a oportunidade de catequizarem na
língua do natural. Foi uma das atitudes mais severas do governo
português em ordem a obstruir a liberdade de comunicação entre
os homens realizada naquela conhecidíssima língua tupi-nheengatu. Essa modalidade cultural introduzida à força revela até que
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ponto Portugal tinha consciência do poder do instrumento linguístico186.
A experiência portuguesa na região amazonense compelenos a aceita-la como produto nacional, mas não nos iludimos
quanto às origens dessa cultura. O fato pode parecer estranho,
mas o relacionamento Portugal-Espanha é historicamente consabido demais para perdemos tempo em discuti-lo.
Sem que estejamos ditando um dogma frio, afirmamos que
de maneira geral certas influências estrangeiras na nossa cultura são apenas recentes. Recentes demais, tão recentes que devem
ter, no máximo, uns 150 anos de sobrevivência algumas, aquelas
que desapareceram no tumuldo de novas e recentes aquisições de
traços culturais. É admissível também considerarmos a intromissão de traços de cultura pertinizados por elementos nacionais,
isto é, por influência direta. E também não se deve minimizar a
influência de traços culturais puros amazônicos na Europa, essa
mesma Europa que pretende suprimir-nos do seu conhecimento.
Muitos dos traços culturais não portugueses são contemporâneos
da tentativa de instalação de colônias no Amazonas187. A nossa
mestiçagem cultural só tem a dever ao positivismo colonial português. Os traços estranhos são de influência indireta e alguns
apenas residuais.
Uma vez estabelecido esse critério ostensivo e em alguma
coisa enfático por necessidade de impostação histórica mais do
que por afinidade romântica, podemos oferecer o quadro geral
dessa participação em termos de militância:
a)

186
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Colonização portuguesa. Transplantação humana
ocorrendo por etapas. Origens geográficas diversas.
Estados sociais complexos.

Ocorre, posteriormente, a gramatização sob o espéculo latino, com Anchieta, Figueira,
Montoya etc.
Palavras inglesas como /big/, /rodway/, /bond/, são exemplos, admitidas ao português
biguano, rodoei, bonde, populares. Rodway foi mais longe e deu rodo, plebeísmo. Não
esgotamos o assunto aqui.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Militarização.
Religiosidade (cataquese e fundação de Missões)
Politização
Administração
Economia
Escolarização (seminários e escolas)
Socialização (casamentos, miscigenação, mitimaís)

Da instalação e exploração de todos os serviços, desde o problema mais comum da transumância até ao da defesa militar mais
difícil, a contaminação com o homem natural exigiu a troca de
traços culturais. As duas línguas, indígena e a portuguesa, serviram de veículo a esta permuta, mas depois que a mestiçagem
ganhou ascendência a língua do índio foi ficando reduzida aos
respectivos ambientes das reduções, das malocas, ou das aldeias
e vilas onde grande quantidade de índios puros de concentrou.
Posteriormente à Independência do Brasil, quando cessariam o
domínio português e os movimentos populacionais, já a cultura de transferência estava argamassada com a local, constituindo
esta mestiçagem, com a indígena homogênea, os dois estranhos
culturais amazonenses.188
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Mais longe e deu rodo, plebeísmo. Não esgotamos o assunto aqui.
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Continente modelo. Aspirações entranhas e estranhas. Absorção de traços culturais mútuos.
Civilizador civilizado.
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uando o bárbaro Carlos Frederico Felipe Von Martius esteve no Amazonas no primeiro quartel do século passado, escandalizou-se com a ínfima quantidade de índios e
perguntou-se como teriam desaparecido. A pergunta do cientista
está respondida em centenas de páginas de história: eles foram vitimados pelas doenças inoculadas na sociedade pelo invasor; foram exterminados nas refragas; foram transferidos como escravos
para o Maranhão e mais além; foram descidos para as reduções,
aqui e ali, contra a vontade, a fim de aumentar o número de fogos
das aldeias, dos arraiais, das vilas, das cidades. As mulheres passaram a crias das famílias ou ocuparam o leito dos conquistadores
antes de que os casamentos fossem instituídos, moralizados. Em
quase três séculos de desgaste contínuo aquela população avultada diminuiu de maneira assaz violenta.
Quando as leis amparadoras do índio começaram a funcionar realmente, e funcionaram mal, já a propalada civilização
europeia havia consumido toneladas de suor, de lágrimas e sangue hávido do trabalho escravo. Há muitas coisas que o europeu
ignora a respeito desse delicado assunto, e isto apenas confirma
ser o ensino tanto primário como universitário falho no ponto
em que o usuário da cultura merecia estar mais bem informado
não da nossa história, mas da sua própria. O grande historiador
alemão Georg Friederici, especialista em assuntos de história da
América, não esconde o fato grandemente desconhecido para a
Europa da circularidade dos alemães na América do Sul, e venha
talvez daí da incapacidade como colonizar o contínuo desprezo
que essa gente mantém pela cultura americana, pois não puderam
manter-se neste continente, de mesmo que na África. Mas pelo
menos esse historiador que sabe dos motivos porque desanca os
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conquistadores portugueses e espanhóis e não se ilude a respeito da conversão das regiões conquistadas em “reino de piratas”,
não regateia acusações ao europeu civilizador (deve naturalmente
excluir os alemães?). Eis uma pequena amostra da opinião desse
ilustre homem baseada sempre em documentos ou brasileiros ou
europeus ou americanos: “A cultura europeia, como elemento civilizador, como força moral entre os povos primitivos, por toda
a parte se malogrou, falhou sempre. Os silvícolas nada podiam
aprender de bom daqueles brancos, que nas fronteiras lhe davam
as primeiras – e por isso mais impressivas – ideias de uma cultura
que trazia consigo, como inseparáveis companheiros, nos acampamentos, nas marchas e no avanço terra andentro, a espingarda,
a pólvora, o chumbo, a cachaça, um alto grau de imoralidade sexual e perversidade de toda a espécie. A segurança e a moralidade
foram desaparecendo ante seu avanço. “São meio civilizados, e
por isso, desmoralizados”, eis, como certa vez, Charles Darwin se
referiu a uma tribo. E, de fato, assim era. Os portugueses daqueles remotos tempos coloniais trouxeram aos indígenas do Brasil
o verniz de uma cultura que, como brancos, se orgulhavam em
ostentar-lhes. Na verdade, porém, possuíam a mais terrível e arraigada selvageria, pior do que o primitivismo absoluto, do que a
ausência completa de civilização. Desse modo, os índios aprendiam a acrescentar aos seus próprios vícios os desses brancos civilizados, ao passo que perdiam bem depressa o que havia de belo
em seus próprios costumes, e suas pequenas virtudes. Sem dúvida, nesta influência recíproca, saíam ganhando os portugueses
(aprendiam coisas melhores do que ensinavam), embora tivessem
muitos o destino de seus descendentes no Amazonas, em condições idênticas: “Em vez de introduzirem a civilização europeia”,
diz Bates “desceram quase ao nível cultural dos silvícolas”189.
Observamos que o historiador serviu-se de uma bibliografia
excelente, inclusive do depoimento contemporâneo de cientistas
189

Frederici, Georg – Caráter da descoberta e conquista da América pelos europeus,
114-15, Instituto Nacional do Livro, Rio de Janeiro, 1967.
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e de memorialistas. Isto entretanto não significa que aqueles não
tivessem cometido erros de julgamento ético causado pelos prejuízos ora religiosos ora excessivamente vitorianos. Não estamos
em absoluto querendo proteger o universo moral dos silvícolas
nem o universo moral dos europeus. O que é de recomendar neste assunto de exclusividade é que o europeu se acostumou a julgar
por padrões alheios, quando deveria tê-lo feito pelos seus. E nós
sabemos perfeitamente que isto de colonização europeia na América ou na África, na Ásia ou na Oceania não prima pelo melhor.
Não poderia primar pelo melhor. Só há no Brasil um exemplo de
feudatário que tivesse organizado sua corte na base do mecenato?
Estamos lembrando Nassau. E, no entanto, isto difere em grau um
pouco maior da corte implantada no Rio Negro pelas Comissárias de Demarcações. O significado cultural daquele episódio teve
mais relevância para a civilização portuguesa na Amazônia do
que a obra cultural do holandês numa região positivamente mais
bem aculturada à época. Não se queira ver nestas palavras nenhuma forma de defesa prévia de colonização portuguesa no Brasil.
Já fizemos notar que nenhuma forma de colonização europeia
na América do Sul resistiu ao impacto da cultura local e o historiador que estamos citandos reconhece o fato. Mas não vamos
obscurecer que o português não tivesse deixado a sua contribuição, não tivesse impregnado a sociedade local de traços culturais
distintos e nobres. Isto seria praticamente convidar o estrangeiro
a sair das páginas da história. Um outro assunto de certa relevância é a desmoralização do silvícola pela introdução de elementos
de desagregação quais fossem a cachaça e o degredado perpétuo,
indivíduos de maus bofes, os ignorantes e improdutivos colonos
ibéricos. O tema não é de causar admiração em ninguém que possua uma cultura menos superficial sobre a questão da transferência de elementos reinóis para a América, particularmente para o
Brasil. Os colonos, tanto quanto os soldados, era analfabetos, não
podiam, portanto, comunicar senão aquilo que haviam adquiri-
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do. As autoridades de cúpula essas se recomendavam pela ilustração, os missionários, governadores, escrivães de devassa etc.
A administração. Seria tolice querer negar que Portugal, Espanha
ou qualquer outro país europeu não se desafogasse dos maus elementos, livrando-se de sustentá-los nas prisões. Somente aquela
classe de condenados por moeda falsa e traição ou regicismo ou
judaísmo não deveria aspirar à América. Parece que no rol estavam incluídos os cristãos novos, os relapsos incriminados, mas
há notícias deles e não poucas. Do contrário, sabemos que muitos
armênios de nação, ilhéus e provincianos foram mandados para
o Brasil. Há farta documentação a respeito, mas o assunto não
nos deve preocupar aqui tanto que venha a obscurecer o interesse por outras formas de abuso. O álcool, por exemplo, que realmente constituiu uma praga com a introdução da cana-de-açúcar,
mereceu decreto de proibição porque ajudava a degradar o índio.
Não se explica que ajudasse a degradar o colono, porque isso de
intemperância do indígena era coisa sabida desde o início do descobrimento do rio das Amazonas. Cumpre ressaltar esta parte, e
relembramos ao usuário desta história, entre os fatos mais notáveis, o descobrimento daquela adega de vinho regional a que os
espanhóis fizeram as honras, como bons bebedores.
Ora, o fato não nos parece estranho, era um costume tão
bom como hoje. Mas poderíamos colocar aqui, já que estamos
tratando de assunto relacionado com a Alemanha e com uma sanção ética das mais curiosas, a honra que nos dão nossos amigos
cientistas, quando transportam para o outro lado, modestamente,
caixas e caixas de “branquinha” com que junto com o material
científico formalizam a propaganda dos nossos produtos sem pagar direitos alfandegários. Oxalá que essa propaganda atingisse
outros produtos como o guaraná, mas é certo que a nossa castanha, a noz-do-brasil, também acompanha a “branquinha” na
qualidade de tira-gosto. A cachaça também provou sua cultura.
Quanto ao aspecto do nivelamento das duas culturas, portuguesa e indígena, referendada com muita perspicácia pelo notável
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historiador alemão, é um fato de sociologia. Não poderia deixar
de ser assim. Seria mais apropriado continuarmos citando Georg
Friederici, que parece fascinado pelo aspecto da deculturação
portuguesa face à cultura indígena, e nós refraseamos não ser absolutamente inadmissível o fato pelas razões que ajuntaremos depois. Diz ele, à continuação: “os portugueses tomaram aos índios
o tipo das choupanas, o modo de construí-las, o hábito de dormir
em rede190, todos os seus sistemas de lavoura e os seus métodos
de caça e pesca. Adotaram ainda todos os alimentos, bebidas e
remédios dos tupis, quando bons; alguns portugueses e mamelucos saboreavam até formigas comestíveis. Imitaram os índios nos
seus muitos modos de preparar a mandioca e deles aprenderam
o preparo e conservação de carne e peixe pelo processo da defumação. A denominação boucan (sic) origina-se da língua tupi. As
canoas, a técnica de remar e o hábito de tomar banho duas vezes
por dia são outros elementos tupis que os portugueses adotaram
além da descoberta indígena de proteger-se por meio de escudos
almofadados de algodão contra as perigosas flechadas dos bugres.
A ignorância inefável do europeu pela sua própria história
social nos adverte de que os falsos escrúpulos surpreendidos nas
suas críticas aos povos americanos resultam em ridículo sintoma
de carência de conhecimentos primários da história da humanidade. O erudito historiador que estamos tomando nesta oportunidade para confronto, considera correta a opinião de umas
quantas testemunhas da aculturação portuguesa, mas se esqueceu
de que a crítica possui uma qualidade ancípite, tanto pode olhar
o criticado como o criticante. Além de que louvar-se em opiniões
às vezes apaixonadas não é um método seguro para o historiador.
Não estamos contradizendo o contexto social acima revelado: ele
resiste a qualquer crítica em profundidade histórica e em perma190

A pobreza de espírito crítico do autor, ou uma intenção unilateral, fê-lo esquecer a aculturação universal da rede, a sua reformulação e utilização da “hamaca” de lona ou de
nylon, de fibras vegetais ou de outro qualquer material. É bem verdade que a rede não
foi socializada ao ponto de na Europa substituir a cama, mas, pelo menos, está sendo
universalizada no campismo etc. Existem outros traços culturalizados na Europa: o
curare, as madeiras, as vozes tupis.
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nência social. Não há como negar que aconteceu aquilo mesmo
e acontece hoje. Em Roma, deve ser-se romano. Ou em terra de
sapo, de cócoras com ele. Estamos querendo considerar é a questão da força de adaptação condicionada. O português ou o espanhol ou qualquer outro colono vindo para a América não era rico.
Não trazia bens, não possui capacidade financeira para aquisição
de riquezas. O seu capital eram os braços e a necessidade. Largado
numa região em tudo diferente da sua ele teria que reger-se pelos
hábitos e costumes locais, melhormente pela lei da selva. O que
lhe recusavam na terra natal, terra e escravos para arroteala, ele
teve na Amazônia em quantidade nababesca. Não é muito certo que tivessem enfrentado o suor e a canícula costumeira dos
seus campos de semeadura natais. O Estado paternalista deu-lhe
o chão e o escravo. Não importa que fosse obrigado a pegar no
remo quando o escravo faltou-lhe, a região era riquíssima deles,
aliás sempre foi generosa em tudo. Mas a crítica se perde na irrelevância do comentário nem sempre apropositado, despojado de
verismo social, isto é, da compreensão do fenômeno social amazônico. No momento, a hipócrita solidariedade do europeu contra o desmatamento da Amazônia reflete esse mesmo preconceito
sensacionalista, reflete o gosto, aliás o mau gosto, pela polêmica,
com o que se confirmam duas hipóteses: ou ele sente que o trabalho verificado atualmente na Amazônia, por inspiração nacional,
desfigura a opinião que sempre tiveram de nós (opinião pessimista) ou continua não compreendendo a América, compreendendo
aquilo de que necessitamos para o nosso progresso, como sejam
estradas de rodagem e aberturas de concentrações ativas dentro
da selva, a fim de resolver o problema ecumênico nacional e quiçá
universal.
Mas, quando foi que o europeu consultou a humanidade sobre a condenada prática do genocídio, da destruição de bosques
e de cidades? Quando foi que o europeu já consultou a si mesmo
sobre a legitimidade miserável da guerra total? Invés de procurar
resolver seus próprios e difíceis problemas internos que são da
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ordem dos milhões, o europeu procura sempre desviar a atenção
do mundo e concentrá-la nos problemas externos, nos problemas
que só dizem respeito à política de países. Seria de certo modo
louvável que esse interesse se justificasse no plano da cooperação
cultural e da solidariedade humana. Mas o que se pode esperar
de um povo cansado e esgotado que procura esconder essa defasagem na crítica estulta às decisões da América? O irritante procedimento do europeu para com os países jovens e sua destinação político-social é idêntico ao do ancião que não teve infância
e especula proibitivamente contra a liberdade de movimentos do
jovem. São atitudes de frustrado. A aparência paternal dessa solicitude não nos convence quando sabemos que a responsabilidade
do atraso da América se deve em grande parte à facilidade com
que o europeu explorou todos os seus recursos naturais e humanos sem oferecer-lhe de volta, nas mesmas proporções, o que poderia por acaso oferecer (e não era muito), em termos de serviços
e de instalações para o desenvolvimento intelectual e econômico.
E quando dizemos que não era muito estamos pretendendo que,
pelo menos, a filosofia do humanismo não foi transferida para a
América em proporções justas, e que a resposta àquela pergunta
de Von Martius sobre o paradeiro das populações indígenas da
Amazônia poderia ser encaminhada no sentido equivalente ao
paradeiro das populações africanas desviadas pelo obtuso colonialismo alemãos, holandês, inglês, francês, português, espanhol,
italiano etc. Mas, poderíamos também esquecer esse capítulo nefando da história e desenvolver uma teoria cínica de aplauso ao
comportamento do europeu na América, sob a alegação de que
somente pela força poderia implantar sua cultura. Estaríamos negando a história para defender a política do massacre. Não vemos
em que isto poderia oferecer vantagem. O melhor mesmo é considerar a mutualidade do impacto cultural, reservando para o português uma soma de interesses no consumo da cultura indígena
e reservando para o indígena amazonense uma boa porcentagem
de captação da cultura portuguesa. Note-se que com esta reflexão
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estamos encorajando a interpretação consciente do historiador
alemão Georg Friederici e, portanto, aplaudindo o pensamento
dos memorialistas do passado que viram de perto essa permuta
de cultura, a troca de traços culturais. De acordo, mas até onde a
crítica do alemão se ajusta a um padrão social aplaudível.
O europeu esvaziou o mundo amazônico de sua cultura própria e não apenas o ibérico ou simplesmente o português. Porque essa cultura já era quase um reflexo homogêneo da cultura
do Brasil. Se isto não é verdade para alguns comportamentos do
natural, era e é verdade para a continuidade do instrumento de
comunicação que é a língua. Hoje, não se pode mais considerar
a língua tupi guarani ou nheengatu amazônico atribuída de igual
capacidade de universalidade e de resistência de mesmo que os
hábitos e/ou costumes foram e/ou estão subtraídos às populações
indígenas pelo prejuízo da religião, da política de assistência ao
índio. Quando não é o dedo do europeu sobre a chaga é a sua influência perniciosa, a influência da sua cultura de povo altamente
civilizado.
No Amazonas, pelo menos quando os órgãos oficiais e/ou
oficiosos passaram a oferecer assistência paternal ao homem do
mato, esse homem deixou de cultivar suas áreas; quando a religião procurou oferecer-lhe um paraíso fictício, ele perdeu as suas
belas tradições. Isso, entretanto, não é nada comparado à solene
atribuição dos sacerdotes europeus de eliminar a existência social
do índio, as suas danças, os seus cantos, os seus costumes curiosos. A religião e a política de assistência tornaram o nosso índio
um parasita da sociedade culta. E isto que aparentemente dá uma
ideia de refinamento da política humanista não toca o sentimento
do europeu distante, que continua agressivamente a situar-nos na
classe dos tiranos para com nossos irmãos. Parece que deixamos
de submeter o nativo aos maus-tratos da escravidão para trazê-lo
subjugado aos péssimos vícios da influência europeia, quais sejam
o vestuário, a alimentação, a religião cristã, o abc, conforto relati-

196

vo, a saúde e a higiene etc., essas coisas que o europeu considera
de suma importância para sustentar a vitalidade de uma sociedade que está passando virtualmente da homogeneidade cultural
para a heterogeneidade sempre precisar dos capatazes europeus
armados de metralhadoras e de rebengue. Entretanto, esse se esquece que destruiu vandalicamente culturas simbólicas, esqueceu
que inaugurou a escravidão negra e indígena, esqueceu que introduziu a sífilis e outras doenças no meio de uma sociedade que não
precisava dele europeu para viver e para sobreviver. Realmente, o
europeu esvaziou o continente amazônico de quase tudo, para enchê-lo de problemas, dos problemas que nós outros, os mestiços
estamos sustentando com a melhor boa vontade e sem necessidade do conselho e da ajuda da falsa filosofia humanista europeia.
Que o civilizador europeu (referência neste caso ao português) aprendeu muito na universidade da selva é fato indiscutível,
perfeitamente cohonestado pelo historiador alemão que vimos
citando acima, embora esta afirmação deva revertir-se sempre de
uma cautelosa confirmação, pois não se trata realmente de um
fenômeno de completa absorção de cultura, haja vista que um
dos primeiros passos dados para interromper o processo dessa
absorção foi mandar sustar a comunicação da língua indígena. Aí
está uma inteligente atitude que remete para dois problemas de
reflexão que não se ajustam muito bem ao nosso critério de julgamento histórico porque não fazemos objeto de discussão aquilo
que está dependendo do devir. Os problemas seriam destinados
ao providencialismo: se não fosse suspensa oficialmente o uso da
língua geral indígena na Amazônia pelo alvará de 30 de setembro
de 1770 (dois séculos e picos) teria a cultura indígena superado
neste particular a cultura portuguesa? Seríamos nós mais felizes
utilizando uma língua estranha invés da portuguesa? O argumento nosso, não mais dependente de providencialismos seria que
pelo menos nós brasileiros do setentrião teríamos uma literatura
nossa, diferente, totalmente diferente, da que lamentavelmente
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possuímos aqui e que não passa de uma mestiçagem que vai, aos
poucos, cedendo diante de um imperativo mais eloquente qual
seja aquele de pretendermos utilizar os nossos próprios arquétipos populares (infixos no tecido verbal da língua no modelo importado)191.
Como se verifica, não podemos discutir o assunto em termos
de “talvez”, “poderia ser” etc. ele se apresenta para nós despido de
qualquer influência possessiva. “A língua do índio, por isso mesmo, criou relevo de sua universalidade local. Os hábitos comunistas do nativo prenderam na tessitura primária o temperamento
societário do português. Os costumes do bugre aplainaram, nivelaram ao prosaico as resistências presumíveis do colono, que se
fez, por esse contágio, patriarca e senhor feudal, num insolente
arremedo as conformações sociais – políticas da metrópole e indiferente aos solapamentos do seu cosmopolita idioma. Cosmopolita sim: latim, galego, francês, grego, árabe, afro, tupi. / O governo português recomendava de passo que se observasse como
medida preliminar, de caráter associativo a usança da língua do
bugre, embora mais tarde tivesse Portugal que sustar, ex-abrupto,
essas concessões, quando se aquilatou que os interesses políticos
da metrópole se presumiam pertinaz à frequência de um sermo
que não a nacional. Esse procedimento, de um exclusivo solerte,
explica a consciente defesa do individualismo linguístico. Ainda
assim veio tarde. Já os bilíngues enfaceiravam aprimorando um
futuro slangue. Entretanto, se uma tal medida, que chegou a tomar aspecto de indisfarçável rigorismo demorasse mais alguma
décadas, e a língua do nativo continuasse a ser manipulada com a
mesma frequência, elegendo-se em agente dissociativo, talvez que
a independência indiomática e política do Brasil contasse hoje
mais lustros”192.
O documento a seguir ilustra melhor sem comentários:
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Monteiro, Mário Ypiranga – Fatos da Literatura Amazonense, Manaus, 1976.
Monteiro, Mário Ypiranga – Aspectos evolutivos da língua nacional, 20-21, Manaus,
1946.
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Quase a mesma coisa que o historiador alemão disse na edição alemã de 1936 (a edição brasileira é de 1967) eu dissera em
1946: “Observe-se que o reinicola nada trouxe consigo além dos
largos projetos de réditos fabulosos e de um cabedal inesgotável de
luxúria. Aqui veio ele dar vazão ao temperamento: condicionou
às circunstâncias locais ao meio ambiente, a existência, nivelando-se materialmente com o índio a quem explorava, mas de quem
necessitava, amolentando-se na doce apatia dos serralhos193. Dessa comum e plácida coerção não fecundada pelos anseios nobres
do descobrimento, se originaria o desprestígio do colonizador
cercado que andava o chegadiço por exóticos elementos naturais,
acumpliciado com o selvagem na frequência das expansões genéticas. Acresce as circunstâncias de que no mundo em que apareceu subitamente sem nenhum programa de dominação a cultura
inferior, de transição, não podia subministrar-lhe os recursos de
que carecia para salvaguardar-se da absorção. A taba devia oferecer, como ainda hoje oferece, ao visitante, um espetáculo de sórdida miséria, de desconforto, de ausência completa de utensílios
domésticos, que o europeu estava acostumado a servir-se, muito
embora a lista dos terens dos índios, conquanto pareça, a primeira visada, de minuta, não deixa de causar surpresa, tal quantidade e diversidade de apetrechos destinados aos vários misteres. /
Veio, portanto, o português aprender os hábitos estranhos de um
povo socialmente inferior. Sentou-se em esteiras ou no chão cru.
Comeu com a mesma sofreguidão carnes malmente assadas ou
simplesmente moqueadas. Dormiu em redes de fibras. Saboreou
manjares esquisitos. Talvez uma ou outra febra de seus semelhantes, provando vinhos captosos, temulentos, que as virgens amerabas haviam fabricado por um processo rudimentar de mastigação
preparatória. Desbordou a animalidade pelos recessos sombrios,
contribuindo para a estatística assombrosa dos mamelucos. Não
educou o índio. Pouco se lidava que aquele estranho selvagem
193

Parece incrível, mas foi pelas relações sexuais entre o colono branco e a índia que a
língua portuguesa começou de sofrer variações primeiras até uma completa absorção.
Nota de M.Y.Monteiro sobre aspectos evolutivos da língua nacional, 3, pág. 17.
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soubesse ler e escrever. Ele mesmo não sabia. Por esse estado de
hebetismo análogo equilibravam-se as duas etnias. O que escapou
desse complicado melting-pot foi tomando nova diretriz? Não.
Por muito tempo ainda veremos a passagem influenciando a psique do adventício, absorvendo nos seus tentáculos poderosos o
mísero intruso analfabeto”194.
A situação do colono português, de início, era mais ou menos esta, mas não se cuide que havia nela uma exceção degradante. Todos os colonos europeus que se transferiram imediatamente para a América, naquela primeira etapa pós-descobrimento tiveram de enfrentar o mesmo problema. Talvez, os colonos
ortodoxos, aqueles denominados puritanos, de que o Amazonas
não conheceu exemplares senão pouco depois de 1840, quando
a situação social era praticamente outra195, talvez aqueles se eximissem do contágio, mas não estamos interessados neles, e sim
numa avaliação ética-social dos primórdios. A verdade, portanto, é que em face do acontecido sem nenhuma condição técnica (não se podia falar em transumância dirigida) não podiam os
colonos paupérrimos atirados na região transmitir uma cultura
de eleição. Transmitiram aquilo que poderiam transmitir imediata e libertariamente pelos contatos e pelas necessidades. Seria
ridículo pensarmos num colono pretendendo construir casas de
estilo nacional ou utilizando métodos de pesca e de lavoura ao
jeito de Portugal. Se a direita colonizadora tivesse pretendido o
esforço da mudança social urgente e imediata na Colônia nascen194
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“A atuação dos padres jesuítas na conquista moral e espiritual dos índios é matéria
deslocada desta observação e só mais tarde a influência da igreja faria a conservação do
idioma tupi, do mesmo modo porque salvara o latim do esquecimento”. – M. Y. Monteiro – Aspectos evolutivos da língua nacional. 19, nota 8.
Os primeiros batistas então chamados ortodoxos, de que se tem notícia no Amazonas
localizaram-se em Manacapuru, logo depois de 1850, mas também os encontramos no
alto rio Amazonas uns vinte anos depois. É possível que a implantação do protestantismo tivesse sido feita quando norte-americanos começaram a aparecer no Amazonas.
Em Manaus, a primeira igreja ortodoxa data de 1872. Numa época de exigente respeito
católico-romano (e o fato repercutiu mais tarde em discussão no recinto da Assembleia
provincial) o aparecimento da religião ortodoxa inspiraria, naturalmente, uma relação
pouco cordial. Doutrinas heréticas, eram denominadas.
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te, não teríamos atravessado três séculos de inatividade cultural.
Compreende-se, portanto que a ambição principal da metrópole
era a aquisição da riqueza, o monopólio exclusivo da economia,
a imposição do autoritarismo, a desinflação da miséria metropolitana, de profilaxia social eliminando os elementos marginados
por qualquer deslize que não fossem os de moeda falsa ou crime
de lesa-majestade.
Daqui que funcionassem as máquinas administrativas controladoras do sistema de repressão e/ou de organização da oferta
de benefícios de toda a ordem para o colono, este deveria procurar sobreviver à sua própria custa e inspirar-se no modelo nativo.
O continente deveria, pela natural ordem, ser modelado ao
jeito europeu, começou por modelar o europeu ao esquema social
amazônico. Não havia condições para obter-se o bom vinho natal,
bebia-se o embriagante caxiri; não havia possibilidade de comerse a indigesta bacalhoada? Entupia-se o bandulho com pirarucu,
tambaqui e até mesmo piraíba196. Que tipo de atividades poderiam
ser exercidas por indivíduos que não portavam condições intelectuais e não raramente morais (os degradados perpétuos acusados e condenados, porque os houve por crimes apenas políticos
e/ou religiosos, os judeus) para orientar os seres inferiores em
cultura europeia? Aquele tipo de remédio usado pelo curandeiro
europeu, o ensalmo, numa circunstância extrema (expedição de
Orellana) assinala o tipo de competência que o homem poderia
exercitar em obediência a uma chamada urgente da necessidade.
Mas, sem dúvida que o colono contribuiu para aumentar no silvícola aquela paixão pelo maravilhoso, ao transmitir-lhe com a
mesma ingênua confiança as lendas e as estórias de assombração
trazidas da Europa e, muitas delas, recebidas aquando dos quatrocentos anos de dominação árabe. Junto com essas transmissões
orais, a relevante contribuição do romanceiro popular. Justo aqui,
que deixamos dito no capítulo segundo, página 101, sobre a fome
no mar. Por isso, acreditamos numa ambiciosa fermentação da
196

Quando da instalação da Comissária de Limites e Demarcações, em Barcelos.
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cultura transmitida e recebida que nos presenteou com os fundamentos da cultura mestiça atual.
Ao sabor dessa complicada situação permanece o grande
vazio da região, vazio que preocupava certamente o governo metropolitano: um vazio de gente distraída para fora do trato e um
vazio permanente autoridade, problema que deveria ficar resoluto com as leis amparadoras do indígena, leis que os tiravam das
garras dos caçadores de escravos para situá-los na dependência
da Igreja.
“Era natural, numa época de pobreza tanto intelectual
quanto econômica, com uma população quase completamente dependente de agricultura, mais ou menos, primitiva, que a sociedade assumisse uma forma
rígida. Nem a reivindicação universal da igreja impediu a acentuação das linhas de classe. Em lugar disso,
a própria igreja tornou-se uma casta, um latifúndio,
hierárquica como as demais e a ensinar a subserviência e o domínio como a condição da vida”. – Maciver,
R.M, O Estado, 85, São Paulo, 1945.

De qualquer sorte, esta nova situação era menos nociva
e menos degradante, por mais que alguns caracteres baixos se
deixassem conduzir pelos interesses pessoais invés de pelos interesses humanísticos. Declarar impunemente que a Igreja Romana prejudicou a civilização nestas brenhas é apenas uma forma
simplista de resolver um problema demasiadamente amplo para
condicionar-se a duas palavras condenatórias. Para cada ministro
relapso de seus deveres e obrigações para com o próximo haveria
certamente uns cem de vocação espiritual análoga àquele arquétipo que fora Anchieta. Houve deles como o padre Antônio Vieira cognominado – O grande, que se converteram em símbolo de
uma atividade regeneradorae ambiciosa de estamento civilizador,
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mas nos asseguramos de que a imputação pessimista só merece
consideração a partir do discutível problema da implantação de
um império econômico jesuítico. Quando se trata do indivíduo
ou da ordem do tipo Mercedários, qualquer imputação desse tipo
permanece na região do duvidoso.
Por isso mesmo ficamos nós do lado de fora dessa questão,
pelo menos aqui. O que nos interessa, particularmente, é o procedimento do colono (civil, militar, religioso) na forma de contato com o ambiente e com o homem natural. O que nos merece
reflexão é o problema de como teria sido preenchido esse vazio
cultural numa época em que as comunicações eram difíceis. A reclamação de mais sacerdotes, àquela época, poderá ser estimada
a partir do mesmo vazio hodierno. As situações são outras, mas
àquele tempo a Igreja Romana contava com mais elementos para
seus ambiciosos projetos de conquista espiritual e nos nossos dias
não conta. O assunto é mais importante do que se pensa porque a
ela estava filiada a educação e a vigilância moral. O colono português se refugiava na aldeia estabelecida pelo sacerdote e dele dependia. Muitas dessas situações iniciais deram origem a cidades.
Os índios chamados descidos, isto é, os que contemporizavam
spont sua, com o chamado do sacerdote para sustentar o número
de fogos exerciam ao mesmo tempo as funções de trabalhador e
de soldado irregular. Uma aldeia adquiria prestígio pelo número
de “arcos que podia apresentar, em caso de necessidade. É duvidoso, entretanto, que o número de índios machos recambiados
para a aldeia fosse empregado na agricultura ou na extração de
drogas e madeiras etc. É duvidoso porque o macho não concebia
o trabalho desse tipo como honroso, além de que desgastava o
físico. Sua vocação era a guerra, a caça e a fornicação natural. Três
argumentos muito difíceis de serem admitidos ao nível de tolerância da igreja, mas ainda assim provavelmente aceitos porque
redundavam em benefício para qualquer comunidade. Por isso, o
sacerdote e mesmo a coroa portuguesa reclamavam sempre para
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os descimentos “voluntários” os casais, visando em que a fêmea
teria o destino a ela assegurado pela tradição – o trabalho manual
duro, e ao macho a certeza de que aprovisionaria a cozinha de
caça e de peixe, além da utilidade canônica, a defesa.
O vazio físico seria reconquistado? Não acreditamos que o
fosse, e a zona do Rio Negro, a mais infelicitada nesse processo
de escravização e de descimentos (o exemplo de Manaus, formada da aldeia de elementos índios nucleados acima e abaixo das
cachoeiras, uma simbiose das mais pitorescas) jamais conseguiu
reconquistar o esplendor de outrora. A aldeia missioneira era, foi
decisivamente um foco de atração e de disseminação da cultura
europeia, não se pode afastar essa pertinência histórica: o padre
que sermoneava em língua geral primeiro, deveria falar de coisas
demasiadamente pitorescas para a ingênua perplexidade dos infantes e dos adultos. Ao mesmo tempo a igreja tirava deles as noções tradicionais de uma religião mais abstrata e desacreditava os
deuses bárbaros apresentando-os como incapazes. Não demolia
a crença, nunca demoliu, mas transformava a circulação abstrata
da entidade: é assim que o herói civilizador Iurupari passa a ser
o demônio, mas Tupã, o venerável que está acima de tudo e tudo
pode, mancomuna-se com o Deus cristão. Se o pobre indígena tivesse uma capacidade mais elevada de raciocínio haveria de achar
estranho que um demônio fornecesse leis sérias e honestas para
eles, enquanto os europeus procediam de maneira diferente aos
desígnios de Deus, ao decálogo; matavam, roubavam, subtraiam
as mulheres e os filhos para vende-los, cobiçavam as fêmeas, tomavam-nas para comborças, depredavam, tocavam fogo nas propriedades etc.
Isto, entretanto, é um dilema que não nos preocupa muito.
Está mais no domínio do abstrato do que na história documentada, embora aqui e ali apareçam fatos dignos de serem mencionados. Não fazemos ponto nesta questão de fé. O que nos parece de
algum modo estranho e até certo grau condenável numa opinião
de cientista é o fato de haver Charles Darwin considerado imorais
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os procedimentos dos selvagens amazonenses e outros. O conceito
de imoralidade deve despojar-se de suas tremendas pertinências
depreciativas. Trata-se de um julgamento vitoriano não apressado e até certo ponto justo e justificado pela náusea do europeu,
aquela náusea de que nos vimos ocupando e que fizera da casta
um crítico famanado das culturas inferiores. Em que consistia a
imoralidade ou mesmo o baixo senso de moralidade do silvícola?
Em embriagar-se constantemente, em não possuir ordem na sua
família e não manter a higiene em sua maloca, em não dedicar-se
com maior regularidade e constância à agricultura? O julgamento
ético de um cientista vale menos nesse plano do que o julgamento
de um ministro católico ou protestante, de um juiz de devassas,
de um cabo de tropas, de um pobre colono analfabeto, porque o
cientista europeu se coloca num nível demasiadamente alto, num
plano de exceção privilegiada, tão alto que não dá para ver qual a
sua própria sociedade, a escória, a espurcícia das prisões, a latrina dos alcouces, a infâmia dos hospícios, a injustiça da tirania, o
horror das guerras de conquista e das campanhas fratricidas. De
tudo isto, o europeu se esquece quando olha para baixo, para as
sociedades primárias que ele não viu, mas de onde veio também.
Escória que continua.
Seria esse realmente o correto juízo que um homem do século XIX faria de uma sociedade primária, quando já outros homens mais interessados e menos imbuídos de noções erradas buscavam essas sociedades a fim de estudá-las? A opinião do sábio
Darwin é capiciosa, como igualmente a de muitos outros, porque
não se trata de uma crítica pura, daquela primeira e não segunda
observação in loco de uma sinúsia e sim a observação de uma
gama de comportamento humano posterior de muito ao primeiro encontro do nativo com o europeu, portanto a opinião de um
elemento culto sobre a situação de um elemento aculturado pelo
próprio europeu. A imoralidade é por isso uma resposta da aculturação do nativo. A imoralidade e outras coisas desprezíveis não
seriam uma constante do caráter do nativo, mas o reflexo da in-
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fluência do civilizador. Por outro lado, esse mesmo civilizador se
deixava contaminar pela realidade indígena e passava muito naturalmente a não ser aquele legítimo europeu que largou as praias
longínquas, mas o cisatlântico, o que não voltou mais à terra de
origem, o que procriou aqui. Realmente, deles europeus (e particularmente para os portugueses) houve a porção consentida no
regresso, mas muitos milhares não podiam regressar, eram ordem
severas, porque o governo não possuía condições econômicas
para estar fornecendo passagens de ida e volta. Só podiam voltar
a Portugal, por exemplo, aqueles que obtivesses ordem especial,
autorização do rei. Isto vem nos documentos da época. Os que
ficavam por aqui iam transferindo aos descendentes mestiços, ou
mesmo puro, noções muito importante do que seria a Europa,
mas noções, por sua vez, exageradas pela angústia da saudades,
pelo devaneio, proporcionado em doses suficientemente largas
para criar o maravilhoso. Esse maravilhoso que o português já
trazia, como consciência nacionalista, inoculado no sangue e que
o fazia crédulo promesseiro, pávido, temeroso dos castigos divinos e providencialista em tudo. Que tipo de moral elevada poderia transfundir o colono analfabeto em uma sociedade também
ela crédula, assustada com os numes protetores da natureza? Os
críticos daqueles períodos e de épocas mais recentes não observaram (por qualquer defeito de educação sentimental e mesmo universitária) a afinidade estreita entre as duas psiqués motivadas: o
provinciano labrego, inculto e crédulo, e o índio enciclopédico na
sua natureza, mas também motivado pelas reservas de contenção
diante do sobrenatural. Eles se ajustaram face a face, se completaram, se estimularam, mas é de crer que o silvícola tivesse levado a
melhor quando transferiu para o colono português a sua própria
parafernália, recebendo de volta aquilo que conhecemos em termos de linguagem incorreta, de técnica agrícola pouco convincente, de hábitos e costumes passíveis de aceites, outros refugados. Quando se sabe que o rei de Portugal mandava que os seus
oficiais engenheiros construíssem os fortes pelo modelo dos indí-

208

genas (forte de pequena atividade e reduzida importância como
o de São José da Barra do Rio Negro, tão rapidamente entrado
em ruínas) é porque a engenharia primitivista surtia resultados
satisfatórios contra determinados tipos de assalto. O historiador
alemão Georg Friederici fala nas rodelas acolchoadas que os militares usavam como defesa contra as setas ervadas. Compare-se
esta referência com aquela que citamos antes, no capítulo segundo, em que os espanhóis apareceram utilizando-se dos escudos de
pau similares aos dos índios.
Desse modo, é possível aceitarmos uma troca de traços culturais, mas torna-se evidente que somente muito mais tarde foi
possível ao português prescindir de determinados complementos
e implementos europeus, mas não prescindir do enciclopedismo
indígena. Alimentação e técnicas, hábitos e costumes, a própria
língua indígena foram estímulos tão universais na sua existência
que dessituá-los seria abstrair da história dessa política de comunhão e de entrosamento social ao próprio europeu.
Convém ainda insistir num ponto, qual seja o da continuidade da participação do português na cultura amazonense, uma
vez que essa participação teria seu fim com a Independência do
Brasil, isto é, um fim oficial, mas também não legitimado com as
migrações posteriores quando essa influência despoja-se completamente de relevo. O povoamento nem foi rápido e nem copioso.
Ao contrário, foi lento e disperso de tal maneira que o resultado
dessa carência está presente na maioria da população indígena sobre a branca e a mestiça, proporção que só foi superada mais tarde quando já o português não estava mais sendo carreado para o
Amazonas. Outras gentes da Europa entravam na Amazônia pela
porta de ambição de riquezas. Diz Euclides da Cunha197 muito
acertadamente: “Foi vagaroso (o povoamento). As gentes portuguesas não abordavam o litoral do norte robustecidas pela força
viva das migrações compactas, grandes massas invasoras capazes,
ainda que destacadas do torrão nativo, de conservar, pelo núme197

Cunha, Euclides da – Os Sertões, 87, 18ª edição, Rio de Janeiro, 1945.
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ro, todas as qualidades adquiridas em longo tirocínio histórico.
Vinham esparsas, parceladas em pequenas levas de degredados
ou colonos contrafeitos, sem o desempenho viril dos conquistadores”.
Vinham os judeus nessas migrações esfaceladas, os cristãos
novos, os inimigos da fé e da igreja, os relapsos não condenados
à fogueira, e os armênios possivelmente, os ciganos também suspeitos, gente de não deixar em paz as coisas alheias. E que leis
escritas deveriam manter em ordem essa gente turbulenta? A justiça do Rei estava muito longe, do outro lado do Atlântico. Mas
é comum ouvir dizer-se que a justiça tem os braços longos. Para
conseguir-se essa justiça, que tempo e que idas e vindas, fugindo
à ação de piratas e corsários. Estabelece-se primeiro a Relação do
Maranhão e, aos poucos, ela vai andando para o interior com a
montagem da máquina administrativa. Mas não havia o ouvidor
nem o juiz de devassas, nem o meirinho, nem o carrasco, nem
o pelourinho, nem a cadeia, nem o promotor, nem o advogado,
nem mesmo a força policial para impedir os excessos e impedir
os ilícitos. Não foi fácil iniciar a conquista do próprio sentimento europeu do conquistador, aquele sentimento exclusivista que
orientava a sua existência num mundo diferente. Essa luta pela
possessão ao mesmo tempo do espaço físico tirânico e do homem
deve ter a sua data: 1624, isto é, quase um século depois de Orellana haver descoberto o rio das Amazonas. Um tempo suficientemente largo para carregar no bojo uma séria vasta de complicações político-sociais de toda a ordem. “Podemos assegurar que
data de 1624 a preocupação mais larga pelas regiões do setentrião,
ínsitas no domínio da coroa lusa pelo tratado que dividiu o mundo descoberto por Colombo. Com a separação do Brasil em dois
governos administrativos por Felipe IV da Espanha, a parte norte, representada pelo governo do Maranhão (incluindo os atuais
Estados do Pará e Amazonas), com sede em São Luís, ficou destacado do governo do Brasil. Política do dividir para governar.
Só assim poderia ser olhada com otimismo a conquista. Depois
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desse golpe, veio a criação da Capitania do Cabo Norte, tornada realidade pela carta-régia expedida em 1637 e cujo governo
fora dado a Bento Maciel. Qual o fim e o objetivo colimados na
expedição daquele diplomata? Era a conquista, na sua forma concreta absoluta, mas diplomática; era a unificação dos territórios
assegurados pelo meridiano de Tordesillas. É viável o plano do
governo espanhol, muito embora não lhe ficassem assegurados os
domínios dos territórios protegidos, no caso as margens do Amazonas198. Destarte, na posse plena das duas margens do grande rio
tratou Portugal de fixa-la e garanti-la. Antes porém, Pedro Teixeira havia subido o formidável caudal, com apoio na carta-régia
que criara a Capitania do Cabo Norte. Foi um dos mais famosos
arrancos, êmulo daqueles que Francico de Orellana e Pedro de
Ursua realizaram, respectivamente, em 1542 e 1560. Acho que se
deva tornar essa viagem de Pedro Teixeira como o ato oficial e
oficioso da dilatação da conquista. Ela completaria as duas primeiras, retificando o limite imposto pelo jugo da Espanha. Talvez
fosse isso, nada ou pouco resta por provar. Singular é o fato de que
Portugal permitisse, dentro da Bacia e nos limites do traçado de
Tordesillas, as concessões espanholas. Anos antes, batavos, ingleses e franceses fixavam-se no estuário do grande rio, ameaçando o
domínio português, como se a pretensão fosse a entrada da maior
via fluvial do globo. E não era assim com efeito? Os holandeses,
mais atrevidos, levantavam trincheiras, secundados pelos ingleses
e franceses, sendo que estes últimos procuravam de preferência
a costa de Pernambuco ao Rio de Janeiro e depois dali ao Maranhão199, a chatinarem com o gentio, embarcando pau-brasil200.
198
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“É óbvio. A restauração portuguesa, verificada a 1º de dezembro de 1640, eliminou
a Espanha da Conquista. A não verificar-se esse fato de grande importância para a
história do Amazonas, uma série interminável de acontecimentos, como bem insinua
Joaquim Nabuco teria precedido a radical conquista da bacia, colocando-nos em situação crítica em face do domínio holandês. Monteiro, Mário Ypiranga – A Capitania de
São José do Rio Negro, 14, nota 3, Manaus, 1953.
Cf. Amaral, José Ribeiro do – Fundação do Maranhão. Memória, Maranhão, 1913.
Cf. Sousa, Bernardino José de – O pau Brasil na história nacional, Brasiliana, São
Paulo, 1939.
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Mas, os portugueses, no afã de levarem a conquista ao ponto do
direito estabelecido pela linha demarcatória, não tergiversavam e
seguiam-nos de perto, dando-lhes combate, repelindo-os, contra
atacando, defendendo como podiam, a colônia, sem jamais dispensarem o valioso auxílio das flechas do gentio, conhecedores
profundos da região201”.
Seria preciso considerar aqui a forma de fato da implantação
do homem branco na região amazonense, a partir daquele critério de agressão que foi a primeira atitude possessória: a tropa resgate. Como ela se confunde com a fixação, até certo ponto dispensada de condenar-se, é necessário uma boa disposição de ânimo,
mesmo uma natureza propensa ao cinismo para olvidar a vasta
teoria dos massacres e aceitar os fatos como consequência noa
de uma fatalidade histórica nem de leis providencialistas (esses
primeiros massacres foram consentidos e, até mesmo, inspirados
por sacerdotes), mas consequência natural de origens históricas.
Como só estamos interessados na história referente ao atual Estado do Amazonas, fizemos uma coordenada justa: “A 22 de junho
de 1657 partia de São Luís do Maranhão uma tropa de resgate, comandada pelo cabo Bento Maciel Parente. Rumo orientado para o
sertão amazônico. Seguiam-na dois religiosos, os padres Francisco Veloso e Manuel Pires. O notável orador sacro, padre Antônio
Vieira, pregou à partida dessa bandeira que aliciará cerca de 300
índios, além dos 25 soldados da guarnição e dos agregados. Foi
essa tropa de resgate a primeira a fixar-se, pelo menos durante
algum tempo, na área, hoje, abrangida pelo município de Manaus.
Assentando arraial na boca do rio Tarumã, foi ali chantada a cruz
(cruz do Tarumã) e a exemplo das velhas formas processuais de
tomada de posse, rezada a missa. Regressou essa tropa ao Pará,
tangendo à frente grosso rebanho humano, produto de caçadas
sinistras pelos matoais espessos202”.
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Monteiro, Mário Ypiranga – Capitania de São José do Rio Negro, 15.
Monteiro, Mário Ypiranga – Fundação de Manaus, 15.
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Conceito pouco hábil e que não fazia justiça ao espírito belicoso dos naturais tanto quanto ao humanismo de Cristo. Mas
era a lei dos homens, das necessidades naturais. Aliás, não propriamente das necessidades naturais, porquanto a fome jamais
poderia justificar a necessidade da escravização. Aqui é que preciso ser-se cínico e desprezível para aceitar e justificar esse tipo
de colonização. Pergunta-se, agora: baseado em quê? De que
maneira se justifica a escravidão? Qualquer pessoa que lida com
esses documentos sabe que o colono nem era considerado bom
trabalhador da terra nem dotado de espírito de renúncia. Existem
referências que pasmam pela realidade: famílias que não podiam
apresentar-se diante de certas visitas porque não tinham com o
que cobrir-se! Se essa insinuação fosse apenas resultado de malquerência do nacional contra o lusitano nós outros ficaríamos satisfeitos de dispensá-las: mas são testemunhos da época. Acresce
que essas famílias não possuíam cabedais para a compra de escravos amarelos e nem depois negros. Então, o governo lhes amparava a mendicância, cedendo pela ordem de pobreza o número
de escravos suficientes! Quer dizer que o governo português não
somente era solidário com a preguiça e a desfaçatez dos colonos
como inaugurava sem necessidade uma situação de que não poderia queixar-se, porquanto a rebelião dos selvagens não se fazia
sem justa queixa. A resposta àquela pergunta de Von Martius sobre a míngua de índios está inicialmente aqui em Acuña, quando explicita que “houve quem não se contentasse com menos de
300, que lhe tocariam como quinhão”. Estávamos na Idade Média
amazônica!
O historiador Berredo, contemporâneo de certos fatos deprimentes e testemunha insuspeita, repete tão bem como o padre
Antônio Vieira o absurdo da contemporização real para com as
autoridades responsáveis pela péssima influência de muitos colonos e militares na sensibilidade do natural. A crítica do europeu
aos nossos índios nunca inclui de maneira justa essa perniciosa
influência porque ele se sabe responsável direto por ela. As queixas dos colonos são amargas. E como não são, também, dema213

siadamente conhecidas, pretendemos colocá-las nesta extensão
histórica:
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A jeremíada é singularmente desmoralizante para o colono
português. Quem saía do atoleiro das campinas portuguesas não
podia plantar mandioca nem frutas, colher drogas para exportação, empregar suas técnicas artesânicas. Precisava do braço escravo. Mentiam a Igreja e Deus naquela demoralizante confissão
de incapacidade moral-técnica. Ainda nos nossos dias é assim:
o imigrante português que vem para o Brasil (e muito especialmente para o Amazonas e que não raro sai de lá como “técnico”)
dirige-se, imediatamente, para o coméercio; ou cria raízes atrás de
um balcão ou abre uma portinha. O mesmo está acontecendo, em
proporções ainda pequenas, com o colono japonês, que procura
instalar-se na cidade, libertando-se do compromisso com a lavoura. Um missionário que escreveu do comportamento do homem
branco naquelas alturas deixou registrado o seguinte estigma:
Vida do Pará
Vida de descanso:
Comer de arremesso
Dormir de balanço (2)203
203

Queirós, Frei João de São José de – Viagem e visita ao sertão em o Bispado do Grão
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Refere-se em geral à Amazônia brasileira e não especificamente ao atual Estado do Pará.
Aquela situação desmoralizante é um retrato bem mais fidedigno do estado a que chegaria o colono português atirado, sem
eira nem beira, numa região onde só morria de fome quem era
preguiçoso, porquanto peixe, caça e frutos os rios e os matos ofereciam em abundância. As lamúrias ditadas com ênfase destinavam-se a comover o coração do rei, dos fidalgos parasitários que
viviam na corte a expensas das fintas pagas pela arraia miúda.
Que essa situação fosse circunscrita ao elemento povo ainda
se desculpava, mas que entrasse no interesse econômico da Igreja
Católica é caso para fartas considerações. Não estamos generalizando que todos os sacerdotes dessem desses maus exemplos,
mas houve deles em demasia e quase todos os exemplos fornecidos foram de atribuição não do indivíduo, mas da coletividade
pensante, isto é, era o pensamento da Ordem. Em 1625, o padre
Cristóvão de Lisboa lançava o processo de excomunhão sobre os
moradores de Belém do Pará e seus homens bons, por lhe serem
contrários à política de absorção do poder relativo as aldeias. Esse
padre representava, naquela altura, o poder espiritual e como
estávamos na Idade Média amazonense chamava a si o governo
temporal com a ameaça do sambenito. Era uma força demasiada
grande. A excomunhão foi relaxada depois que os camareiros se
submeteram! E os índios continuaram sob o poder dual que oferecia pelo menos a esperança de suas liberdades contra a ambição
escravista.
Eufemisticamente, a tropa de resgate ajudava na permanência das missões religiosas. Nós dizíamos, em 1951, em tese apresentada no IV Congresso de História Nacional, Rio: “Consequentemente ao avanço das tropas de resgate, algumas missões iam
ficando como rastros perdidos no vasto território mal palmilhado, pondo um marco humano em cada beira de rio, assentando
o domínio português contra a expansão castelhada que se fazia
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por diverso modo. Ainda veremos Manuel Coelho no Solimões,
em 1663. Neste mesmo ano, Antônio Arnau de Vilela, Francisco
de Miranda e Francisco Rodrigues Palheta fundam, coadjuvados
pelo mercenário padre frei Raimundo, a Missão de Saracá, no
lago do mesmo nome, à margem esquerda do rio Amazonas”. Refraseamos o que dissemos antes, a propósito de uma certa qualidade de cinismo para defender essas entradas perigosas em busca
de peças humanas nem sempre bem sucedidas. Acontece que a
dilatação da posse e o conhecimento da região se devem a elas
um pouco. Em 1668, Hilário de Souza de Azevedo, capitaneando
uma expedição de guerra, enfrenta e hostiliza aos Aruaque e Carapitana. Em 1691, João de Morais Lobo e Faustino Mendes assolam a Mundurucânia. No ano seguinte, volta Hilário de Azevedo
à Mundurucânia e acomete os Maraguá e Juri. Em 1716, João de
Barros Guerra morre no rio da Madeira combatendo os Torá. Tomás Teixeira sobe o rio Amazonas, em 1722, à testa de uma tropa
de resgate. É neste ano que o valente principal Aiuricáua (Ajuricaba) se atira contra a tropa de resgate comandada por Manuel
Braga. Em 1726, Francisco Xavier de Morais atinge o rio Orinoco
pelo Caciquiari, desmoralizando a geografia do padre Gomilla,
cujo afirmava, com ironia, ser possível aquela comunicação. Em
1732, Gregório de Morais Rego visita o alto Amazonas no comando da tropa de resgate e, em 1736, Cristóvão Aires Botelho, inflete
para o Rio Branco, ao resgate. Naquela mesma região, em 1740,
Lourenço Belfort e Francisco Xavier de Andrade descem cerca
de mil peças escavadas. Francisco Xavier de Morais sobe os rios
Negro e Branco, em 1744, com o mesmo objetivo, a bella justa.
“Como se vê, é a tropa de resgate que afunda nos manadeiros, à caça de escravos. Ela, por si só, representa o esforço de
milhares de pessoas. Não é só adquirindo escravos que realiza a
expansão. Olha, observa, registra fatos, recolhe confidencialmente informações que transmitirá amanhã, para elucidação dos que
se sucederem. À par dela estão as aventuras dos sertanistas não
escravizadores, os apenas, oficialmente, designados para a missão
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de guarda-costas ou exploradores, mas os comandantes dos resgastes, esses são os batedores, podemos asseverar. São aqueles que
realizam a parte mais difícil do programa: enfrentar as cabildas,
conquistá-las de qualquer modo para futuras operações. Ou morrer, preparando com heroísmo o caminho da penetração Antônio
Arnau de Vilela, Francisco de Miranda, João de Barros Guerra,
Antônio de Andrade, carmelita. Os padres que acompanhavam as
expedições não raro pagavam com o sacrifício da vida o interesse
espiritual204”.
A operação do resgate obedecia a um dispositivo considerado legal para o lado do mais forte: os caçadores de escravos só poderiam fazê-los no caso de ofensiva do inimigo não provocado ou
no caso concebido de reterem eles escravos índios a título de cibo.
Os descimentos suasórios eram realizados na base da necessidade de aumentar-se o número de fogos das aldeias missioneiras.
Apenas (sub poena), eram os índios sujeitos a castigos. Duvidoso,
entretanto, é que os cabos de tropa usassem cordialidade nessas
entradas. Eles mesmos provocavam as guerras para obterem qualquer justificativa. Considerando de perto essa situação, quando
os escravos não fossem desviados para longe, Pará ou Maranhão,
a forma de transferência não resultava muito desumana (ou era
menos desumana) porque o silvícola ficava na sua ambiência.
O exemplo de Manaus ilustra bem o aspecto desse último procedimento, quase de sabe que para o aumento dos fogos foram
recrutados elementos do alto rio Negro e do rio Tarumã. Esse
cosmopolitismo só oferecia resultado promissor por causa da língua geral – o nheengatum usado por todas as tribos indígenas,
do contrário teríamos uma nova Babel. Somente por esse lado o
aspecto da tropa de resgate poderia ser considerado aceito. Mas,
deveria haver também outro interesse, qual fosse o de enfraquecer o poderio das tribos, tirando-lhes boa parte dos guerreisos e
das fêmeas casadouras para introduzí-los numa comunidade diferente, organizando dessarte bandas de contaminação ajustadas
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socialmente. Poder-se-ia, nesse caso, admitir uma interrelação de
culturas não fosse aquele traço de universalidade existente entre
muitos costumes e hábitos indígenas com pequena quota de alternativas. Estas acabariam sendo fundidas num só comportamente
coletivo porque as humanidades ficavam subordinadas ao mando
e as leis de conveniência dos diretores das missões. Daí, sensivelmente se calderariam com os hábitos e costumes dos europeus.
Nos casos em que a autoridade militar aparecia, esta ditava as ordens, mas era por sua vez controlada pela autoridade eclesiástica.
Os conflitos de jurisdição surgiam, frequentemente, porque nem
o padre subtraía o catecúmeno ao seu domínio espiritual-temporal e nem o comandante do forte subtraía o silvícola à sua influência. A dissolução de costumes deveria ser praticamente nula diante das duas autoridades. Isto, entretanto não impedia que houvesse distúrbios, geralmente estimulados pela cachaça. A autoridade
realmente era o Diretor do Povoado, a quem poucos obedeciam e
a quem nem o padre nem o comandante militar (quando havia),
davam satisfações dos atos. Essa anarquia vem confirmada pelo
exemplo de Manaus nos seus primórdios, quando a tropa de resgate criou condições para a formação do agrupamento humano.
“Determinou o povoamento do território uma causa econômica
primeiro – o preiamento de escravos, seguidamente a causa política – o afastamento do meridiano. Ou as duas ao mesmo tempo?
O pouso da tropa de resgate foi a primeira manifestação da realidade concreta do povoamento inicial. Em redor do pouso da tropa, levantaram-se os aldeiamentos dos índios. A causa econômica
a que nos referimos inculca uma explicação demorada sobre essa
modalidade de aventureirismo reinol. A tropa vinha ao resgate. O
resgate resumia-se no aproveitamente do elemento humano natural. Era o braço para o eito mortificante, a que não se sujeitaria
o índio205”.
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“Foi essa tropa de resgate a primeira a fixar-se em Manaus.
Assentando arraial na boca do rio Tarumã, foi ali chantada a cru206”.
“A circunstância de pouca demora dessa expedição armada ao rio
Negro é explicada pelo padre Serafim Leite com a declaração de
que o regimento das missões não permitia qualquer entrada ao
sertão sem que ela estivesse revestida das características de missa,
conforme instituía a Lei de 1655207”. Mas, seria com a construção
do forte da Barra (1669) que uma forma bem definida de ajuntamento índio-branco aparecia documentada. Recorramos ao nosso próprio livro já citado: “Possivelmente, o grande contato entre brancos e naturais não se fez apenas com auxílio de soldados
fortes. Houve transferência de elementos humanos, diretamente
de Portugal, das ilhas, de outras Capitanias, com especialidade
do Maranhão, e mesmo de outras póvoas, em épocas diferentes,
mas, principalmente, com Mendonça Furtado. Acreditamos que
o desamparo de Mariuá (Barcelos) se dava à atuação exercida pela
Barra com a sua posição invejável, salubre, vizinha da via principal que era o Rio Amazonas. Podemos fiar-nos no que deixou
escrito Alexandre Rodrigues Ferreira: “Entre os que se casaram e
se estabeleceram acharam-se oriundos de todas as seis províncias
de Portugal; porém, particularmente das Entre Douro e Minho,
Trás-os-Montes, Alentejo e Algarve. Aos quais se pode juntar alguns ilhéus. Os segundos ou são das outras capitanias do Brasil, e
em particular da do Maranhão, ou filho dos primeiros. A uns e a
outros, por diferentes modos significou Sua Majestade quanto era
de seu real agrado e vontade que se casassem com as índias, como
se deixa ver das declarações seguintes. / Ordenou, no parágrafo quinto da carta-régia, da criação da Capitania, datada de 3 de
março de 1775, que os oficiais da Câmara da Vila Capital tivesse
e gozassem os mesmos privilégios que tinham, e de que gozavam
os das câmaras da cidade do Grão-Pará, com a declaração de que
os ofícios de justiça da dita vila não seriam dados de propriedade,
206
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nem de serventia a quem não fosse morador nela, preferindo os
que fossem casados aos solteiros, para as propriedades de serventia dos ditos ofícios./ Declarou, no alvará de 4 de abril do mês do
ano, que os vassalos do reino e da América, que se casassem com
os índios, não só contrairiam infâmia, ou baixeza alguma, mas
antes se faziam por isso dignos da sua particular atenção, proque
seriam preferidos nas terras, aonde se estabelecessem, para os lugares e ocupações, que coubessem nas graduações de suas pessoas
e de seus filhos e descendentes, os quais dava por habilitados para
todos os empregos, honras e dignidades”208.
Apesar de toda aquela jeremíada a situação econômica na
Capitania não era de todo má, pelo menos em proporção a uma
densidade demográfica. “Os povoadores entregavam-se à vida
pacífica da agricultura de subsistência ou à criação de quintal.
Não fazer nada era o grande sonho de uma póvoa que nascia sem
organização, sem disciplina. Nessa época, a estatística-relâmpago assinalava a existência de duas vacas, uma vitela, um novilho,
pertencentes a Manuel Tomé Gomes; e uma vaca, uma vitela, uma
novilha, de propriedade de Francisco da Fonseca; dona Catarina
possuía uma vaca, um novilho; Alexandre Dias, uma vaca; Antônio José de Siqueira, mais abastado, oito vacas e três novilhos.
Esse gado pastava, livremente, nas ruas e muitas vezes aparecem
reclamações de moradores contra o perigo que representavam
para os transeuntes, principalmente, à noite, sem iluminação pública, com as ruelas e travessas cheias de buracos e altos e baixos,
tomadas pelo capim viçoso, como aparecem em certas gravuras
de épocas posteriores. /Havia a pequena indústria doméstica de
redes, manufatura de manteiga ou banha de ovos de tartaruga que
se exportava, colheita de tabaco, roças de maniva, plantação de
cacau, de milho, extração de drogas, exportação de madeiras, e
para o consumo, a pesca, a viração de tartarugas, o beneficiamento da mandioca, do milho209”.
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“Mais suivant as nature et seul maistre de soy, soymesmes est as loy son Sena et son Roy: qui de coutres
trenchans la terre nímportune, laquelle comme l´air à
chacun est commune, et comme l’ eau d’ un fleuve est
commum touto leur bien sans procez engendrer de ce
mot tien et mien. Pouce laisse-les lá, ne romps plus, je
te prie, le tranquille repos de leur premiere vie; laisse-les, je te pri, si pitié te remord, ne Les tourmente plus
et t’enfuy de leur bord”. (Ronsard – Discours contre
Fortune, II: 407, Oeuvres Complétes

O ouvidor Ribeiro Sampaio transcreve documento referente
à agricultura geral: “Quando alguns índios, ou índias trabalharem
na Rossa do commum, ou em outro qualquer trabalho commum,
fará o Director um ponto exacto para o fim de se fazer depois a
repartição do producto, eno cazo de ser rendido o Director, entregará o dito ponto ao seu successor, a se evitar a confuzão que
se acha actualmente nesta Povoação sobre a repartição do pagamento que veio a thezouraria para os que trabalharão na Rossa
do Comum. / as avaloações das Rossas e todas as lembranças dos
dizemos se não devem lançar neste livro, mas sim no dos Dizimos, que He o próprio na forma de Directorio. / Outro erro se
acha em copiar neste livro a Devassa dos cabos. / Esta Devassa
se de tirar quando o cabo chega do sertão, e se remeter-se-há ao
Senhor Governador; e se o Director por cautela quizer ficar com
a copia o pode fazer210”.
Essa roça do comum entrava no direito administrativo
consueto aplicado à colônia: era o trabalho de todos. Era uma
aplicação do putirum, também chamado ajuri, em que todos os
interessados se ocupavam na limpeza do terreno, na feitura das
covas, no plantio e na desmancha do roçado. Sistema comunal de
trabalho coletivo em que somente os que cooperavam recebiam
210
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a sua parte. Ainda hoje, um sistema desse tipo é usado na Suíça
para a produção do queijo. Como se vê a administração usava as
próprias modalidades de trabalho do natural a fim de solucionar
o problema da agricultura e da distribuição da riqueza.
“Empregos públicos somente na sede da Capitania, ou quando muito, a certos funcionários indispensáveis lotados na Barra, em Barcelos. Apesar de tudo, ontem como hoje, havia aquilo
que se chamava “filho das folhas”, talvez correspondente ao que o
povo chama de “primo feliz”, isto é, malandros que percebiam do
erário real fazendo um mínimo de força e passando pela vida sem
preocupações211”. Não só os naturais como os mestiços.
Não se pode deixar de encaminhar a história desse complexo
ativo para compreender-se finalmente os pontos altos da situação
cultural da região em termos de colaboração indígena-europeu.
Principalmente quando o problema da mestiçagem entrava como
terceiro depoimento do fenômeno demográfico-cultural, não
muito coerente no princípio pelo entrave da escravidão amarela, mas solucionado mais tarde. Há um episódio discriminatório
nessa relação homem-cultura-homem-economia que não se pode
deixar de referendar. É que a sociedade padeceu do critério absurdo da discriminação medieval, uma pirâmide social que atravessou dois lustros: da base para a cúspide, os infames pela raça ou
pelos crimes, cristãos novos e degredados; peões ou mercadores
mecânicos, operários e trabalhadores de qualquer categoria e espécie, e nobre ou cidadãos. No escalão dos nobres ou cidadãos
ficavam os eclesiásticos e os militares de patente. Mais tarde essa
discriminação atingiria aos negros, considerados infames e diminuídos pelas leis suntuárias, mas eles já andavam apontados entre
os infames. Somente que lhe seria proibido o uso de roupas caras
e de jóias, ouros e brilhantes. Também não podiam compelir com
os brancos, índios e mestiços212.
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(primeiro século colonial)
a) Infames pela raça, religião e crimes julgados: negros, escravos,
judeus, degradados perpétuos.
b) arraia miúda: índios, colonos civis, soldados e burgueses;
c) Clerezia;
d) Nobreza: nobres brasonados, fidalgos, oficiais graduados.

Um documento mais ambicioso revela a forma como a coroa
portuguesa dispensava interesse pelos casamentos. Se essa experiência fazia mal aos europeus de outras, a Portugal e ao Brasil
resultava em benefício dos mais prestimosos porque resolvia de
qualquer maneira, aliás da maneira mais correta e mais simples o
problema angustioso da habitabilidade e da demografia. O enorme vazio ressentia-se de almas, daqueles de milhares de índios
exilados para terras distantes ou massacrados nos ferozes reencontros. Esse documento nos habilita a compreender que homens
de inteligência arguta e de tino administrativo esperavam não
mais superar a crise de fogos na região, mas pelo menos enfatizar
o problema por um modo decente. Não é sem motivo que, ainda
hoje, padecemos da angustiosa carência de gente para um espaço terrivelmente amplo. Mendonça Furtado passa a ser realmente
um homem de quem se pode dizer haver erguido a Amazônia ao
nível de consciência universal se não fosse aquela considerável e
menos prática opinião dos seus subordinados e, até mesmo, dos
seus superiores, no caso o Rei e certos ministros bem favorecidos
por duas coisas opostas: prestigio e falência moral-intelectual. Eis
um dos seus melhores atos que deveriam representar alguma coisa do pensamento da coroa:
“Illmo. e Exmo. Snor. Em observância das repetidas ordens
que há de S. majestade sobre o importantissimo estabelecimen224

to da união dos Euripéos com as Indias deste Estado trabalhey
quanto coube naminha possibilidade para adiantar, otempo que
ultimamente medilatey na Villa de Barcellos, econsegui que naquelle pouco espaço se contrahissem não menos de 78 matrimonios no Ryo Negro, como constará a V.Exª. pella rellação que
remetto, daqual seve as Povoações em que aquelles novos Povoadores, seachão estabelecidos no mesmo Ryo./ Das Povoações do
Rio Solimões menão tinhão chegado ainda as ultimas rellações
destes Cazamentos, e somente meparticiparão que setinhão recebido osque a V.Exª constarão da Segunda Lista que também vay
junta aesta, eme avizarão alguns daquelles Parochos, que ficavão
mais huns poucos daquelles soldados para se receberem./ Na Villa de Borba anova, se achão os que jpa tive a honra de participar
a V.Exª./ Na anova, se achão os que já tive a honra de participar
a V.Exª./ Na Villa de Sylves ficava para se receber hum Cabo de
Esquadra, com huma filha de hum Principal, ehum soldado com
outra India. / O Governador daquella Capitania ficava com a mesma efficacia adiantando aquelle importantissimo estabelecimento, e empoucos annos teremos aquellas Povoações Civilizadas por
mais este meyo, e seguras para pelirem qualquer violência que
intentem fazer os Barbaros dos Certões. / O Dote que sedá aeste Noyvos He omesmo que aos da Villa de Borba anova, que S.
majestade foy servido aprovar, que vem aser hu. Machado, huma
fouce, hum ferro de cova, ese há alguma Serra ou Enxó selhe dá
ehuma até duas pessas de bertanha ordinária attendendo sempre
anecessidade dos Contrahentes, ehuma saya de Ruan ou de outra
Droga similante, cuyos gêneros setem tomados nos Armazens da
Companhia na forma que S. majestade tem determinado várias
vezes, eultimamente mo Ordena na Real Ordem expedida por
V.Exª em hum dos avizos de V. Exª. de 1º de Agosto do ano passado. Deos Guarde a V.Exª muitos annos. Pará 10 de Fevereiro
de 1759. Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Snor. Thomé
Joaquim da Corta Corte Real. “213
213
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A CRUZ E A ESPADA

Aldeias missionárias e aglomerações urbanas
esparsas. Agarradores de índios e cunhamenas.
A escravocracia e os sentimentos religiosos. Distúrbios sociais. Implantação e desplantação de
traços culturais.
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P

oderíamos trazer o último documento do capítulo anterior para este, não fosse o interesse em considerar o vazio
físico como uma preocupação distante do acontecimento
essencial que era a fixação humana. O governo português procurava enraizar o colono no Estado mais do que realmente na
terra. Parece exorbitante essa conduta, depois do documento que
transcrevemos e a solução medianeira que era a concessão de instrumentos agrícolas. Se aspiramos bem entender a consideração
do governo reinol pelo colono as duas formas de atraí-lo ao solo
eram de verdade louváveis: prendia-o ao Estado pelo matrimônio, mas não o prendia à Economia pela doação de instriumentos
agrícolas. O soldado que se casava sob a proteção da coroa não era
obrigado a largar a espada, mas era intimado a prover a subsistência da família e não se consegue isso sem trabalho. O ideal era
viver à barba longa. O exemplo estava perto, no índio polígamo.
Mas, o índio polígamo não o era por devassidão, por sensualidade
apenas. Era-o por uma questão econômica, isto é, quanto mais
esposas tivesse, mais o trabalho renderia em termos de plantação
e colheita, coleta etc. O soldado que se casava, e mesmo o colono
simplesmente amancebado, não podiam desfrutar dessas regálias,
primeiro porque a Igreja não permitia; segundo porque a forma
de convolamento nupcial subtraia o individuo ao adultério214. Os
atritos deveriam ser constantes em virtude da natureza sensual do
colono. O certo, porém, é que pelo casamento do soldado atingia um certo grau superior na escala social adquirida bens que o
madraço jamais poderia alcançar, mesmo vivendo à sombra do
trabalho de alguma amiga índia, considerando-se as deserções da
milícia etc.
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A aldeia indígena pura não poderia sobreviver durante muito tempo próxima às Reduções. Ela se converteria, praticamente,
em povoado cosmopolita pela afluição de elementos indígenas de
nações diferentes215. Desse cosmopolitismo, tivemos o arraial e,
seguidamente, em alguns exemplos, a fortaleza que viria impor a
ordem militar e, também, a desordem em certos casos, mas pelo
menos era a garantia do Estado. Se a nossa preocupação aqui fosse contar a história documentada dessa evolução, teríamos que
apelar para sucessos inconvenientes ao roteiro deste livro, mas,
fatalmente, isto terá de acontecer de maneira menos rigorosa. Assim, por exemplo, soubemos pelo documento anterior dos casamentos entre soldados e índias, do que recebiam as donzelas índias em dote e os maridos em instrumentos de lavoura, além das
bretanhas ordinárias e das drogas. Esse termo drogas vem averbado nos calepinos com aquela acepção crua de coisa imprestável ou de inferior qualidade, mas o “ruão” era o linho procedente
daquela cidade francesa, tanto quanto a “bretanha”, de linho ou
de algodão. Concluamos que se trata mesmo daqueles tecidos de
algodão, com que faziam as índias as saias e corpetes. Esse simples
vestuário comum a todas as mulheres daquele tempo até dento
do século XX, chamava-se “a descalça”, porque as mulheres não
portavam calçados, luxo para seus estados e para a época.
Estamos no aspecto vilário, porque na aldeia a diferença era
muito para notar-se. Enquanto nesta liberdade da mulher se regulava pelo esquema social de trabalho, na vila o sentimento de
recato e de recesso passava a ser muito mais considerável. Saídas
somente aos domingos e dias de guarda, para os ofícios divinos
com a “roupa de ver-a-Deus”, isto é, com a roupa melhor que seria no caso aquelas bretanhas e ruanas de algodão. Os trapos de
casa a mulher tecia ela mesma se ra de artes domésticas, se não
era comprava ou trocava. Havia as plantações de algodão, os cem-passos domésticos de onde se extraía o fio bruto. A roupa recebia o tratamento posterior, o tingimento, comumente preto para
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os homens e vermelho para as mulheres, obtendo-se tons azuis,
encarnados, amarelos. O anil era bastante cultivado e exportado
para a Europa, constituindo uma das melhores fontes de receita. Em Manaus, povoado da Barra, os grandes plantados de anil
ficavam situados na Cachoeirinha, populoso bairro do mesmo
nome. Mas, nas vilas de Borba a Nova, Silves, Barcelos, São José
do Javari, o cultivo se fazia em grande escala. De mesmo que as
plantações de algodão, mas a grande atividade eram as drogas do
sertão216.
Os teares domésticos possibilitavam a confecção de grandes
partidas de panos crus de fibras, mas a estopa de árvores, macerada e tratada, vestia, igualmente, os mais pobres, a índios e negros
trabalhadores. Estes usavam o que naquele tempo se chamava de
ceroulas, ou seja, calça de cano; e/ou mortalha, uma espécie de
blusa sem corte, oca para os braços e fechada na frente por torçais
cruzados em x. A dos índios chamava-se tipói (tipoia, atualmente).
A vida no povoado era monótona. Até pelo menos a segunda
metade do século XIX, a grande maioria dos homens nada tinha o
que fazer e nem com o que matar o tempo, senão comentar as notícias mais frescas que apareciam atrasadas de meses quando procedentes do Pará e de ano quando da Colônia. A situação piorou
ao ser suspensa a escravização indígena, porque daí por diante o
colono pobre não podia obter escravos negros.
Não possuímos descrições fiéis da situação social das vilas
da Capitania, apenas referências aos sucessos históricos e alguma
coisa sobre a economia. É possível, entretanto, dizer que a região
do rio Negro sublimanava pela quantidade de população e pelo
progresso de seus povoados, vindo a ser chamada Rainha do Rio
Negro a cidade de Barcelos, capital da capitania e da comarca. É
na vila de Barcelos que vamos nos fixar não porque seja a primeira vila criada como capital da Capitania (a primeira foi realmente
São José do Javari), mas porque teria sido a povoa mais bem dotada, servida de benefícios consideráveis que uma situação colocou
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no apogeu. Barcelos ou Mariuá é ereta em vila e sua instalação
ocorreu em 6 de maio de 1758. Vinda de simples aldeia de Santo
Eliseu de Mariuá com a população de mais de duas mil pessoas
descidas. Francisco Xavier Mendonça Furtado, capitão de fragata
investido nas honras de capitão general governador da Capitania
do Maranhão e Grão-Pará, foi um dos homens mais ilustres que o
Amazonas conheceu naquele período de desordens e de locupletação dos dinheiros públicos, quando somente aos sacerdotes era
dado o mérito de realizar alguma coisa em benefício da cultura.
Mendonça Furtado, nomeado principal comissário e plenipotenciário das demarcações entre Portugal e Espanha, fixou a sede dos
trabalhos naquele local, aliás não se prestava para receber tanta
gente em vista das condições de salubridade. Fazia-se necessário,
e com urgência, transformar aquela aldeia numa capital, devendo contar-se para tanto e com urgência transformar elemento
indígena na construção de casas, na preparação do terreno, nas
instalações para a tropa e as pessoas de categoria, na subsistência. A situação de emergência pedia a colaboração de muitos e
stes muitos estavam sob obrigações eclesiásticas. Começa aqui a
grande divergência ente o poder civil e o poder espiritual, mas a
história de Mariuá vem anteriormente assinalada por outras atividades que a história não obscureceu. Os Missionários daquela era
conhecida como “palhoça de índios” e que contava com muitos
moradores brancos, não atenderam aos reclamos de Mendonça
Furtado. Transformar uma aldeia bisonha num arraial de gente
fina não era trabalho para um ano. Mas, foi feito em 1754, pelo
sargento-mor Gabriel de Sousa Filgueiras, o preparo do terreno e
as primeiras construções começaram a empinar-se217. O eficiente
soldado levara a Mariuá 205 soldados e 411 índios! Dos povoados convizinhos desceram mais algumas centenas de nativos. O
importante, entretanto, está na maneira como foi realizada essa
conquista e na parte técnica empregada. Posto que não fosse esta
a primeira vez que homens de cultura se ajuntavam para cons217

É a primeira vez na Amazônia que se ergue uma cidade orgânica.

232

truir alguma coisa de solido no meio da selva, aquela atividade
especial demandava mais técnicos e mais especialistas. Foram os
primeiros homens que se reuniram em um staff organizado a fim
de projetarem a cidade! E que cidade, uma capital com seus palácios de cantaria de Lisboa a que comumente se chamava mármore. O projeto de urbanização da aldeia foi do alemão Felipe
Sturn, engenheiro que se fazia acompanhar de oito ajudantes. A
capital foi dividida em dois bairros: o aristocrático e o dos índios.
O pitoresco é que essa divisão ainda prosseguiu lá e influenciou
a outras capitais, onde o bairro dos índios continua se chamando
“aldeia” ou “colônia”.
Justifica-se, portanto, aqui em obediência ao nosso princípio, a escolha de Barcelos para início do cometimento cultural
e não por ser ela a vila, a pioneira em predicação. Foi a primeira
capital amazonense a receber tratamento orgânico, mas isto não
seria, ainda, objeto de tanta especulação não fosse a suntuosidade das construções que estavam paralelamente condicionadas as
exigências de sede da Comissao Diplomática mista. Mas, isto é
pouco diante do que estava pretendendo Mendonça Furtado. Barcelos escapou de ser realmente a Rainha do Rio Negro, titulo que
ostentava ainda quando “palhoça de índios”. Manaus fugiu de ser
subjulgada ou de desaparecer diante do fausto que a capital da Capitania de São José do Rio Negro iria ostentar. O que nós perdemos em matéria de arquitetura, de gosto estético, de documento
vivo do passado!
Devemos a Alexandre Rodrigues Ferreira a descrição do fastigioso tentame: “Abriram-se ruas, rasgou-se uma grande praça
onde Sturn levantou de acordo com a planta aprovada por Mendonçã, um prédio para a residência do demarcador espanhol; o
chamado palácio das demarcações onde se deveriam encontrar,
quando em conferência, os representantes das duas nações ibéricas; e a casa da espera, destinada às cortesias entre os dois demarcadores antes do início daqueles misteres diplomáticos. O seminário dos Carmelitas, onde Mendonça ficou hospedado, sofreu
remodelação. A igreja de Nossa Senhora da Conceição também.
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Além de um grande armazém para os víveres e casas para as famílias dos membros da comissão, ergueram-se três quartéis: o dos
oficiais, o da guarnição portuguesa e o dos soldados espanhóis.
As ordens régias eram para que fosse construído um palácio para
o representante de Portugal. Muito dispendioso o do espanhol,
Mendonça Furtado desistiu do luxo de uma residência especial.
Agüentando os barrancos lambidos pelo rio, que ameaçava dia a
dia de engulí-los e a fim de facilitar o desembarque, foi erguido
um cais de madeira.”218
Isto não era tudo. Mariuá crescera não apenas horizontalmente com a população e o grande número de edifícios, mas subira de prestígio na política e na crônica de dois continentes. Transformou-se por conta própria na capital da Capitania não porque
estivesse melhor localizada na rota de descida dos plenipotenciários espanhóis, pelo rio Negro, mas porque era o maior reduto da
indiada e constituía desde muitos séculos a base de apoio da corte
dos Manau, os nativos que se consideravam não sem justo motivo
tradicionalmente nobres. Mariuá era uma aldeia de Manau, nascida da desinteligência entre dois principais, Caiuca e Bacuriana,
havendo este cedido o campo ao outro. Bacuriana provou depois
sua solércia contra o missionário frei Matias de São Boaventura,
a quem tentou matar no dia seguinte a uma das grandes festas da
sua tribo. Escapando por milagre de ser trucidado, o frade conheceu ao término da viagem ao principal e nobre Camandari219
que o acolheu e cuja velha genitora se desvelou em fornecer ao
sacerdote os elementos para a fundação de uma aldeia cristianizada, que se chamou nos seus começos Santo Eliseu de Mariuá.
Agora é a Corte de Mariuá, topônimo substituído por Barcelos de
acordo com as recomendações reais, que procuraria eliminar a
lembrança da língua indígena. A Corte de Mariuá fascina e atrai
pelo esplendor dos seus edifícios de taipa socada, alinhados pelo
218
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risco do alemão Sturn. Mariuá goza dos mesmos privilégios que
os cidadãos do Porto, umas regalias justas como a etimologia. Os
soldados envergam fasdas vistosas, agaloados de ouro, bofes e punhos de renda, espadins ou espadas de copos cinzelados e baínhas
de veludo como de veludo são os bicórnios armados e as casacas e
calções. Atrás dos soldados enfatuados vão os índios de prol, “índios de condição”, alguns letrados já, outros apenas assinando em
cruz220. Os nomes bárbaros que lembram animais e plantas desapareceram para surgirem Catarinas, Eugenias, Cecília, Franciscas, Joanas, Bernardas, Domicianas, Delfina, Claudina, etc. os homens passam a Miguel, Francisco, Joaquim, Manuel, Angelo, José
Lucas e, às vezes, conservam o sobrenome da nação ou da tribo:
Marcos Deçana, João Tucano, Caropim Iravaçu, Manoel Rodrigues Itariana etc. Os neófitos são milhares. Esse conmopolitismo
de que há exemplos vários serviu de sustentáculo às concentrações ativas. Uma medida acertada que patrocinava o interesse do
homem pela atividade urbana e o fixava, mas além de tudo o civilizava pelo contato diuturno com os elementos polidos. Isto, entretanto, não evitaria que Mariuá fosse sacudida, duas vezes, pela
revolução, precisamente porque se tratava de um núcleo-cabeça
da Capitania. A indisciplina deveria reinar numa capital que estava super povoada para o tamanho e para o tempo de improvisada
construção. Entre os meses de março/junho de 1757, um grupo
de soldados da guarnição amotinou-se, tomou conta da capital
sob a alegação de atraso no recebimento do soldo e saqueou-a,
violando residências particulares. Tais motins não foram raros.
O mesmo Alexandre Rodrigues Ferreira relata outro havido em
Marabitanas, em 1769, por causa de uma tartaruga221. Em Manaus
(Barra), houve vários assassinatos de superiores hierárquicos.
O mais terrível desses motins foi o iniciado em Lamalonga, em
1757, e que assolou todo o rio Negro, não atingindo a Barra. Foi
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esse tumulto provocado pela pressão jesuíta e aproveitado como
tema do romance histórico Simá, de Araújo Amazonas.
Que se dirá de uma vila ambicionando o mesmo status concedido à cidade do Porto? Os habitantes detinham privilégios
alargados e diz Alexandre Rodrigues Ferreira que se igualavam
aos “infanções e ricos homens”. O espírito do fastígio andava tão
subido e dava-se tanta importância à nobreza da terra que o capitão-mor nomeado por Mendonça Furtado recaiu na pessoa
de João Nobre da Silva, capitão de índios casado com a filha do
principal Manau Manoel Lana, dona Tereza de Mendonça Melo.
Como se disse antes, as famílias se afeiçoavam às necessidades do
momento histórico e do interesse da coroa reinol. Isto não impedia, entretanto, que as violências contra os índios continuassem
noutros setores, acima das cachoeiras, nos rios Madeira e Amazonas, seus afluentes e defluentes. Essas violências aconteciam agora
mais para o lado dos jesuítas responsabilizados pela detença de
índios contra-vontade, a quem se tomavam por trabalhadores dos
engenhos e lavouras e não se pagavam os soldos. Os documentos
abundam pelo menos nos Anais da Biblioteca e Arquivo Público do Pará.
Barcelos viveu dias de fartura e de prestígio desbordante.
Também foi a vila a possuir o primeiro estabelecimento de Ensino Superior, o Seminário, em prédio próprio mandado levantar
por Mendonça Furtado. Tudo isto, porém, não resistiu às provocações do tempo e das circunstâncias especiais em que se achou
envolvida a vila. Possivelmente, aquele fausto conseguido da noite
para o dia, sem nenhuma fundamentação que o robustecesse, sem
raízes que o sustentassem, sem a solidez social (já possivelmente
a econimica estaria melhor amparada) construída com o tempo
e as interações estaria mais próximo do fim do que se pensava.
Parece-nos justo considerar a situação da Barra nesse momento,
quando a sociedade de firmava a longo prazo, assistida pela Igreja e o forte e a situação salubre despertava maiores interesses. A
Barra se constituía rival de Barcelos e, posto que não sustentasse o
mesmo prestígio, e as mesmas aparências faustosas, sua evolução
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lenta, marcada por um (não destino histórico) traço de observância dos postulados sociais, fazia dela uma aldeia simplista que se
expandia ano a ano, transformando-se em centro de atividades
diversas embora atrasadíssima em matéria de construções, de instalações oficiais, de urbanismo. Ao contrário de Barcelos, a Barra
se fazia ao critério do povo. Enquanto Barcelos (Mariuá) possuía
suas ruas traçadas e niveladas e as praças convidativas, o arruado na Barra corria a discrição dos moradores índios, mestiços e
brancos. Não sabemos muita coisa de como se constituíam as casas de moradia de Barcelos, o tipo ordinário delas, mas podemos
fazer uma ligeira comparação com o tipo clássico de habitação
(casas) ou fogos de nascente povoa da Barra: as plantas informavam o que ainda hoje ocorre em matéria de moradia vilária, isto
é, a casa da burguesia mediana compunha-se de um total de taipa
socada em pilão, emboçada e pintada, ordinariamente, de branco.
O alvar português recebido do árabe. Uma porta e duas janelas
pelo lado direito (principalmente, universalmente, com alternativa) e pé-direito baixo. Telhado de palha (preferencialmente de
palmeira buçu (Manicaria saccifera)) ou de telhas romanas, precipitado, ganhando algeroz ou não, conforme as posses. Janelas de
guilhotina, batentes simples. Usualmente, a urupema, nas casas
humildes ou então a grade de madeira. Os tipos de janelas podiam variar numa linha estética não muito distante do convencional, por exemplo, invés de guilhotina existem janelas de basculante e também compósitas: metade de frestas (venezianas) e metade
de superior de vidro (nas de guilhotina, principalmente). Certamente que o tipo “urupema” é aculturação indígena, à míngua de
tapamento engradilhado que se erguia em casos de necessidade.
Por trás daquela urupema ou dos gradis de madeira a dona de
antigamente, a quem não era permitida a visitação rueira, dava
conta dos acontecimentos sem ser vista. Existem gravuras desse
aspecto arquitetônico e do costume. Posto não se refira a nenhuma das cidades, vilas ou povoados amazonenses o documento
iconográfico acima ilustra bem o fato.
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As melhores se abalconavam de madeira sobre cachorros,
outras também providas de rejas e/ou de mucharabieh mouriscas.
Longo corredor leva diretamente à sala de jantar de onde
parte outro avarandado por série de janelas sistema venezianavidraça-gilhotina ou de batentes. Do lado direito do corredor, sala
de visitas e alcova. Depois da sala de jantar, os quartos, de um a
quatro ou mais. No fundo do quintalejo ou pomar o poço profundo de cantaria de pedra ou de tijolos com a nora. Desse tipo
de casa com poços ainda estava de pé a residência do Sr. Patrocínio Barbosa, no local onde, hoje, é a Faculdade de Engenharia. O
povo ficava à sombra de frondosa jaqueira.
É claro que estamos situando um tipo médio de residência
que satisfazia plenamente às necessidades dos moradores pobres
e nem todas elas possuíam poços de água potável. Os moleques
índios e escravos se encarregavam de abastecer a cozinha quando
havia igarapés próximos ou o rio à disposição.
A situação de Manaus/Barra é de povoado-satélite que vai
absorvendo, lentamente, a força vital da vila por causa daqueles
estímulos que não são exteriores mas próprios. Daí que a Barra
passasse, gradualmente, de aldeia indígena (transferida da boca
do Tarumã para a barreira) a arraial, lugar, vila e cidade, sendo capital sem conhecer a predicação de vila. Uma situação realmente
estranha e, até certo ponto, muito original que explica ao mesmo
tempo porque imantou a vitalidade de Mariuá/Barcelos e prosseguiu não sendo vila decretada (não houve a chantação oficial do
pelourinho!) e porque continuou disputando a primazia. Com
o afastamento de Mendonça Furtado, em 1759, o êxodo populacional ameaçava transformar Barcelos em tapera. Mas, também
em 1759, determinado pela ruína de muitos dos prédios de maior
utilidade. A justicativa que apresenta o doutor Alexandre Rodrigues Ferreira para a decadência dos prédios deixa suspeitar, vagamente, que houve mofrata na aquisição do madeirame, mas ele
o diz por uma maneira muito sutil que não impede a gente de
crer que houve desídia na escolha da madeira ou houve mesmo
forte trapaça. Como se entende que de 1754 para 1759 a madeira
238

das casas, dos prédios enfraquecesse tanto ao ponto de merecerem restaurações e reconstruções aqueles edifícios que deram a
nota ao fausto da vila? Em cinco anos, apenas jamais a madeira
poderia apodrecer, a menos que se tratasse de açacu uaçacu. Entretanto, isso aconteceu no Amazonas onde conhecemos prédios
construídos de taipa que já se acercam dos 200 anos para mais!
Por outro lado, a barreira esborcinava-se porque o rio Negro
ali já entrava numa zona geológica de menos consistência e sabese que os corpos de edifícios e instalações mais cerca, a exemplo
do Castelo da Vila, da Igreja, do cemitério, da Ribeira, dos Armazéns Reais, desapareceram tragados pela erosão. Mas, isto é um
assunto perfeitamente compreensível (a destruição pela erosão)
e justificado com o tempo. O contrário é que não permite tirar
conclusões mais saudáveis.
Voltemos a tratar do assunto mais próximo do desenvolvimento cultura da região e estamos ainda naquela Mariuá de 1754,
quando o talento do engenheiro alemão Felipe Sturn realizava o
plano para a construção orgânica da primeira capital do Amazonas. Consideremos que a carência de documentação daqueles
idos dificulta muito uma reconstituição detalhada, mas existem as
memórias de certas testemunhas que nos servem à maravilha. A
Igreja como sempre se responsabilizava pela instrução e educação
de jovens, catecúmenos em todas as regiões onde demorassem os
ministros. Em Mariuá/Barcelos, o estímulo dado à cultura foi de
maior importância que em Manaus e é uma coisa curiosa que a
futura cidade capital da Província não tivesse desenvolvido todos
os recursos culturais implatados na vila-capital. Tanto da Igreja como do Seminário deveriam sair os letrados que mais tarde
honraram a cultura amazonense. Entre eles, Bento de Figueiredo
Tenreiro Aranha. Há notícia de que o Seminário para moças índias houvesse saíde uma bem aplicada, de nome Custódia. Havia
aulas de música e de canto, além do ensino das regras. Mas, o que
nos interessa, particularmente, é já a forma de desenvolvimento
artístico da vila. Existem três exemplos, que eu saiba, da implantação do teatro no Amazonas, em regiões que na aparência esta239

riam longe de poder asilar tais manifestações. A primeira delas é
em Barcelos, mas o teatrinho não resistiu às águas, desaparecendo. Não há notícia de outro que saibamos, mas é curioso que no
princípio do século XX, o pobríssimo povoado de Janauacá (lago)
houvesse sustentado durante muito tempo um teatro de madeira
onde se representavam peças escritas por moradores intelectuais.
Seria interessante que tipos de peças foram representadas naquele
primeiro teatro de madeira, na Mariuá de 1786, quando já estavam praticamente reformulados os principais edifícios.
É em 1780 que chega a Mariuá o general João Pereira Caldas,
nomeado para chefiar a nova comissão portuguesa de demarcações e limites. Governava a Capitania Joaquim de Melo e Povoas e,
novamente, foi chamado o mestre de riscos, Felipe Sturn, para ativar a traça urbana da capital. Um novo trabalho. Barcelos/Mariuá
tenta erguer-se das ruínas, mas pelo menos consegue colocar-se
em situação menos deplorável. Não há uma detalhada descrição
urbana da antiga capital da Capitania, mas o doutor Alexandre
Rodrigues Ferreira conseguiu dizer algo das ruas sem nome, ruas
bem traçadas, pontes, o chamado Bairro Real e o seu oponente a
Aldeinha, morada de índios obscuros. Só. Manaus/Barra foi mais
feliz, chegamos a conhecer suas três primeiras ruas e suas praças, seus caminhos e estradas e outros detalhes que partem de
1669, mais ou menos, inclusive os nomes dos bairros acanhados,
dos distritos, dos igarapés e a localização dos próprios oficiais, o
local onde estiveram instalados os serviços administrativos etc.
Mas, ainda assim, o urbanismo estético de Barcelos fica registrado
numa assentada daquele naturalista, por onde sabemos e/ou julgamos ficar sabendo das casas: “O comum de todas elas é serem
térreas; as que não são totalmente, são quase térreas, prque, suposto que algum tanto se levantem do nível da terra os pavimentos
delas, poucas são assoalhadas e, nenhuma, se guarnece de paredes
de pedra e cal: levantam os esteios das madeiras mais fortes e duráveis, cujas extremidades fincam na terra, com a cautela, quando
muito, de as tostarem, e não aguçarem. Em vez de pregarem os
caibros que atravessam para fazerem o engradamento, atam-nos
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com os cipós de uambé e do timbó-titica222, e sem adubarem o
tijuco, nem muitas vezes fazerem uso da colher, mesmo à mão
vão embuçando o frontal. Para resguardarem das chuvas o lugar
imediato aos alicerces que não têm, guarnecem-no de uma sapata
de pedra e cal, revestida de tijolo. Muito poucas são, ainda hoje,
as casas cobertas de telha, ao comum das que as têm, é o serem de
telha vã. Ordinariamente, as cobrem de palha de ubim, que não
dura mais do que quatro anos: nem perto da Vila há outra casta de
palha, de que lancem mão. Sendo a terra tão úmida como é, vê-se
bem quão pequeno é o cuidado que lhe merece a conservação da
sua saúde, porque em vez de levantarem d terra os pavimentos
dos edifícios e tratarem de dissipar a unidade que os persegue,
rasgando nas casas um suficiente número de portas e de janelas,
que se arejem, pelo contrário as fazem baixas e rentes com o chão,
ajudando a encarcerar mais o ar, as chamadas gurupemas, de um
tecido de palha tão úmido, que apenas se distingue do vulto de
quem espreita de dentro para fora das janelas”223.
Esse tipo de estética urbanística é valido para a população
menos favorecida, porque na realidade, o outro tipo de construção urbana concorre melhor com a natureza própria da Vila-capital. Aquelas que não eram assoalhadas recebiam um tipo de tijolo
quadrado que ainda se pode observar em muitas casinhas daquele
tempo, em Manaus.
De nada valeu a Barcelos a reformulação sofrida. Tudo desapareceu de novo com a saída dos dignitários espanhóis e portugueses para as fronteiras de Tabatinga. A erosão horizontal e vertical iniciaria seu trabalho, danificando o terreno muito poroso e
filtrável. Os edifícios danificados não seriam agora recuperados e
os “mármores” (calcário de Lisboa) foram pilhados.
A verdade é que Barcelos estava liquidada como capital da
Capitania. Poderia resistir na qualidade de vila, mas seus recur222
223

Ainda se usa o mesmo cipó uambé para a amarração de caibros das casas de palha no
interior e mesmo nos bairros pobres, e também foi muito usado na estrutura dos andaimes. O timbó-titica é emrpegado no artesanato de fibras: cadeiras, cestas etc.
Ferreira, Alexandre Rodrigues – Op. cit., 49:182.
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sos de sobrevivência eram demasiadamente escassos para sobreporem-se à situação cada vez mais influente da Barra. E Lobo
D’Almada simplemente ajudou a tornar mais fácil a catástrofe,
tomando a decisão de transferir a capital para a Barra. O porquê
dessa transferência poderia ser justificado com a alegação de que
a Barra estava em melhores situações de salubridade e de defesa
da foz do rio Negro. Entretanto, Barcelos possuía o seu Castelo
da Vila armado de forte bateria, de seis canhões calibre seis. Em
1791, Lobo D’Almada se transfere para a Barra, começa o êxodo. Não adiantou a resistência oficial, não adiantaria a volta, não
adiantaram os atos oficiais de posse dos governadores. Barcelos
estava condenada a pá de terra foi jogada pelo córsico Francisco Ricardo Zany, genro do governador Vitório da Costa224, que a
mandado destruiu os prédios reais (há uma tradição de que foram
incendiados), mas a verdade é que antes de destruídos pelos tempo haviam-no sido pelo povo necessitado.
É da milícia de Barcelos que sai o segundo poeta conhecido, referendado, autor do poema heróico A Muhraida, Enrique
João Wilkens. E, é ainda, Barcelos que inspira o romance Simá,
de Araújo Amazonas, isto é, a região-sede da briosa nação Manau. Justifica-se esse predomínio cultural não porque tivesse sido
a capital da Capitania ou houvesse chegado à condição de vila
antes de Manaus e a que a Barra ficara subordinada até mesmo na
condição de Vila camareira, vindo fazer suas vareações na Barra
lugar!
O que se torna impressionante neste aspecto político-administrativo-cultural é que a Igreja e a Milícia tivessem dominado
cada uma de persi, intrometendo-se uma no campo jurisdicional
da outra, mas sem que realmente os conflitos chegassem a produzir efeitos desastrosos. Ao contrário, é a espada que decidindo
da questão do gentio com o seu forte argumento, a que a cruz
224

A rua do governador Vitório, das mais antigas de Manaus, na parte da cidade velha, foi
uma homenagem da cidade de Manaus àquele administrador, que ordenara a prática de
“terra arazada”, em 1816, para Barcelos, com o fim, naturalmente, de impedir qualquer
tentativa de transferência para a capital nova.
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se aliava na sua missão pacífica chegaram a produzir resultados
benéficos. E esses resultados benéficos são exatamente a repercussão havida na cultura. O teatro em Barcelos não é militar e
nem objeto de atenção puramente individual: é religioso, é produto da concentraçao de normas de divertimento em sociedade,
talvez até de imitação daquele teatro-chamariz de Anchieta, mas
não possuímos nenhuma indicação de peças e de como fariam
para entreter uma população de brancos e de índios. Nem sequer
as alusões vagas as representações, concorrência de povo, essas
coisas que geralmente se nomeiam. Os cronistas da época eram,
naturalmente, sacerdotes e quando se falava em mundanidades
desse tipo, do tipo cultural, eles torciam o nariz, a menos que fossem interessados diretamente nelas. Mas, as “diversões públicas”
aparecem como atividade frequente na relação dos contribuintes
de impostos. Mas, mesmo na qualidade de teatro catequista, sua
precedência como forma de transmissão de cultura e de comunicação de massa já representa um grande passo na abertura do
problema, quando se sabe que não havia outra forma de comunicação que não fosse a palavra oral. Imprensa não havia, nem
biblioteca que atraísse os presumíveis valores, as vocações mesmo
ingênuas, a não ser a montoeira de livros censurados pela Igreja e
que habitavam as fradescas estantes do Seminário ou da residência do governador. Possuímos notícias vagas dessas bibliotecas,
mas as obras deveriam de ser censuradas, fiados no que se sabe
haver acontecido, posteriormente, quando os padres recebiam
jornais europeus trazidos pela “canoa oficial” ou pelos regatões,
porque estes são os mais velhos instrumentos de divulgação da
cultura225.
Por outro lado, a música já se constituía um bom entretenimento popular ao lado dos saraus, das procissões monumentais,
das festas de santo. Principalmente daquelas festas que a igreja
considerava do seu particular necessárias ao homem e não pro225

Em 1820, Von Martius sabe da noticia do presidente da Academia de Ciências, o venerável Fried Heinz Jacobi, pelos jornais lisboetas que encontrou na cabana do frade José
Alves das Chagas, em Uacituba (Maués).
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curava substraí-las (algumas vezes contrariava-as), enquanto no
seu sincretismo não eliminassem a parte necessariamente religiosa, a devoção, o culto ao sagrado. O português não recusava em
nenhuma hipótese essa prática, aliás o europeu meridional mais
chegado ao hierático. Não se esqueça, todavia, que deveriam coexistir outras formas de diversão, aquelas que o ibérico implantou
e de que vem assinalado o contributo na voz do freire João de São
Joseph de Queirós. É possível que a contribuição do índio, neste
particular, afetasse também a sociedade, com aqueles seus jogos
e danças de que não se sabe muita coisa senão a partir, mais ou
menos, da segunda metade do século XIX, quando os viajantes
europeus dedicavam mais interesse à aprte divertida da cultua ou
às suas qualidades dinâmicas, sua importância e sua influência.
Porque mesmo das observações dos padres e de outras autoridades não se pode colher grande coisa, embora não se possam
desprezar as referencias aqui e ali aparecidas.
De outra parte, ao receber o legado promissor de capital
da Capitania de São José do Rio Negro, o simples lugar que era
a Barra deve ter conservado tudo quanto veio na enxurrada do
êxodo barcelense. Seria para nós muito difícil reconstituir toda
a vida social da Barra, desde 1669. O fenômeno mobilista que se
acentuou em Barcelos à conta da implantação das Comissões de
Demarcações, não se repetiria na Barra senão, vagarosamente, e
a dependência de fatores diversos, tais como a ereção da Fortaleza, a construção da Igreja, em 1695, a tramitação de Aldeia para
Arraial e, daí, para Lugar. A passagem de Lugar para Vila durou
100 anos. Houve, portanto, uma atração correspondente ao próprio movimento político-administrativo e, de acordo com a situação topográfica. Os arruados de conchicholos indígenas foram
aos poucos sendo ordenados, porque a Barra receberá de Barcelos aquelas personalidades tidas e havidas como necessárias ao
bom andamento da máquina administrativa. Os historiadores da
Amazônia, que viram a história dos fatos pregressos apenas pelo
lado frio da documentação cronológica, não foram despertados
pelo sentimento de vivêencia dessas personagens tanto quanto da
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população a quem elas serviram durante tantas décadas. De Barcelos nada sabemos a propósito do funcionamento dos serviços
de água, de luz, de comércio fixo e ambulante, de diversões, de
solenidades religiosas etc. no entanto, algo mais vai aparecer nas
atas da Câmara Municipal de Manaus. Algo mais que responde de
maneira satisfatória ao conjunto de indagações formuladas sobre
o aspecto social que envolve a história daqueles idos. Ora, se falha realmente um trabalho de aprofundamento da situação social
do Amazonas, algumas informações não deixam de ser preciosas,
por onde o historiador social vislumbra e até pode reconstituir
pequenos fatos. Por exemplo, o nosso pioneiro na Antropologia
foi, inegavelmente, Alexandre Rodrigues Ferreira, que cascavilhou quanto pode para dar um retrato cultural da sua época na região. Mas, outros viajantes, padres, autoridades, também fixaram
quadros de vivencia da sociedade local, mas nenhum nos parece
tão completo e tão ambicioso de informações como o dr. Alexandre Rodrigues Ferreira com a sua portentosa Viagem Filosófica à
Capitania do Rio Negro.
O que não foi possível saber-se de Barcelos em termos, por
exemplo, de urbanização, sabe-se da Barra (Manaus), ora pelos
documentos camareiros, ora pelo registro de viajantes. Ruas, bairros, pontes, igarapés, praças, caminhos, aparecem no Lugar quando este se desenvolve, expande, atravessa os cursos d’água, vinga
as sinclinais e atinge a mata circundante. “As ruas – célebres ruas!
– tortuosas, esburacadas, sem alinhamento, sem nomes oficiais
(vigorava o do morador mais em evidência ou era sugerido por
um fato qualquer) foram melhorando ao menos quanto ao traçado, à expansão. Mas, continuram tomadas pelo mato, transitadas
pelos animais de pasto. Novas ruas, mais largas e mais compridas,
varando a selva para o norte, para o nascente, para a mataria, foram rasgadas e nomes pitorescos vão aparecendo: das Gaivotas,
travessa da Estrela, do Sol, da Lua, caminha da Cachoeirinha, da
Cachoeira Grande, travessa do Cantagalo, rua da Ponte, travessa
da Olaria e praças; da Fortaleza, da Trincheira, do Pelourinho, da
Campanha, da Pólvora. O âmbito citadino dilata-se, firmando-se
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numa área exígua que não é desproposito afirmar que seja a décima do atual perímetro226, compreendendo-se, naturalmente, que
a cidade nascida à beira-rio estacionara à margem dos igarapés,
transpostos no século passado pelas toscas pontes de madeira, das
quais ficaram célebres as de São Vicente-de-Fora, do Espírito Santo, dos Remédios227. “Manaus, a partir de sua projeção comunitiva, não teve a rua como elemento civilizador. O fenômeno “rua”
implica numa série de manifestações que vão desde a definição,
simplesmente orgânica, até à sua vaidade na ordem da cultura. A
rua é uma exigência orgânica, causa causada, elemento axial que
polariza o estamento das forças estáticas e dinâmicas da comunidade. / Sabemos de ruas que foram, ontem, simples caminhos. No
período colonial, a rua é apenas o caminho sem expressão, desvestido do tonus estético, aberto à revelia dos pés caminheiros nas
manchas verdes do mato, por necessidade urgente ou por comodidade, não raro para abreviar distâncias. A Barra, nesse então, é
simplesmente ruralista. Não possui ainda a rua nenhuma função
puramente social porque lhe falta a ela o elemento dinamizador, que é o homem, e o elemento estático, que é a casa, um fato
de ocupação do solo, mas improdutivo. / O homem, carente do
aparelhamento difundidor, é caseiro, sedentário, doméstico por
dependências ambientais. As casas, de beirais escorridos, mesmo as de melhor aparência, possuem janelas de urupema, isto é,
guarnecidas de peneiras, um símbolo bastante original da prisão
doméstica, que evita todo contato com o mundo exterior. Essas
peneiras substituíram, curiosamente, as rejas da arquitetura colonial peninsular, oriundas da média-idade e, muito possivelmente,
mouriscas. Por trás desse trançado, a mulher espia o exterior, já se
226
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Estamos escrevendo isto com a lembrança nos limites antigos do perímetro citadino
que se restringia aos igarapés da Cachoeirinha de Manaus e de São Raimundo Nonato
ou da Cachoeira Grande e Vila Municipal. Hoje (1975) o perímetro da cidade é duzentas vezes maior, talvez mais, não incluindo certas zonas mais distantes, como por exemplo a Ponta Negra, bairro residencial e enriquecedo com o magnífico Hotel Tropical e
as instalações do Quartel General etc.
Monteiro, Mário Ypiranga – Fundação de Manaus, 51. Cf. Roteiro histórico de Manaus,
do autor. A influência portuguesa, numa saudade dos locais distantes, aparece em topônimos do tipo São Vicente-de-Fora, Ribeira das Naus etc.
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vê que prejudicados os ângulos amplos da paisagem”. / “Somente
ao iniciarmos o período provincial é que Manaus adquire certa
aparência ostensiva de urbanismo, quando a rua se define como
um traço-de-união entre a casa e o “mar”, ou entre a casa e a campina ou monte. O “mar” das crônicas antigas, das cartas-de-datas,
é um assunto apenas e não ainda um episódio social. Não se elege
bem como elemento vetor do progresso econômico. Muito menos
a campina e o monte (mato). A campina e o monte são denominadores comuns da incapacidade explorativa. São o deserto para
alem do igarapé de São Vicente de Fora, quadrante norte-oeste.
O oposto inútil do “mar” dominado pelo gentio Mura. Desertae
silvae e montes horridi da antropogeografia clássica. Ali termina
o espasmo de uma existência sem sugestões. Do outro lado, limita
essa situação o igarapé do Espírito Santo. A área exígua, apertada
pela água de quatro lados, é uma ilha-social. Digamos uma sociedade folk.
Com a aparência mais de lócus amoenus. Nem faltava paisagem bucólica o detalhe pastoril representado pelo armento e
pelo capim triunfante e a mata fechada desafiando o empreendimento228.
Enquanto a Barra (Manaus) cresce e se expande, Barcelos
(Mariuá) definha e vegeta. Com Lobo d’Almada vieram todas
as peças de engrenagem administrativa, aquelas peças necessárias que não aparecem registradas nos documentos camareiros
da soberba capital da Capitania e que somente surgem aos nossos olhos aquando da instalação da Câmara Municipal da Barra:
1834. Ao vagar, nas atas amareladas pelo tempo, algumas ilegíveis,
outras destruídas pela traça, alcançamos conhecer o fiscal, arruador, alquilador, leiloeiro, meirinho, aferidor, lampista, justiçador,
carcereiro, capitão do mato, capitão de praia, diretor de quarteirão, juiz de paz, diretor do povoado, ouvidor, escrivão, agente do
correio, pescadores da praça, Juiz de órfãos, promotor público
etc. Neste etc estão incluídas aquelas autoridades necessárias ao
228

Monteiro, Mário Ypiranga – Op. Cit., 52-3.
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andamento da Justiça e dos serviços gerais. Todavia, o lugar, a
vila e a cidade conheceram tipos curiosos como o “homem de
tigre”, o aguadeiro, o vendedor ambulante, o ferreiro, o joalheiro, o boticário, o boateiro que pregava “pasquins”, as lavadeiras,
o pedinte, o regatão, o tanoeiro, o carpinteiro naval, o festeiro, o
sereno, o encomendador das almas, o homem da matraca e outros
que ao vagar descobriremos, porque com a montagem da capital
(mesmo não sendo Vila) na Barra, surgiram, inevitavelmente, as
muitas necessidades gerais que a lei teria que atender a culto ou
a longo prazo; uma dessas necessidades era o mestre-escola, ou o
professor-régio a quem culminava de prestígio. Parece estranho
que isso acontecesse mesmo em Barcelos onde o mestre-escola,
párocho ou secular, era bem abonado, recebendo em certa época
300 mil réis anuais ou 25 mil réis por mês. Seria mais do que interessante, necessário, acrescentarmos a documentação a respeito
do assunto porque essa documentação vem justificar dois interesses do governo de Mendonça Furtado: o da subtração do vassalo
(branco e nativo) à utilização da língua geral e a conscientização
do problema instrução. É um dos aspectos da colonização portuguesa dessa época que não podemos negar, apesar de que existem
fortes razões e justificativas para considerar nulo o interesse do
colono pela implantação da sua cultura. Esse professor-régio era
um titular de alta categoria que ensinava Latim e Retórica e para
o qual o Rei chamava a atenção das autoridades e a quem dedicava especial atenção, principalmente observando que deveria
apresentar-se decentemente trajado em virtude de suas funções.
Se não se desculpassem as atrocidades cometidas pelos portugueses (missionários, soldados e colonos) contra os índios e
mais tarde contra os pretos, pelo menos algumas das benemerências dissolvidas no corpo social da Colônia teriam o poder se
suavizar os mais tratos e as guerras de extermínio autorizadas ou
não pelo Rei. Evidentemente, o aspecto CULTURA nesta região
e naquele tempo se resolve em termos muito inconciliáveis com a
noção do que ela fosse realmente, embora as disposições do Marques de Pombal e do seu irmão na Amazônia resultassem em atos
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de obediência aquela pertinização inaugurada em Portugal nas
Universidades e com reflexo muito limitado na própria metrópole
ao nível das escolas de ensino inferior. O trabalho de Verney conscientizado no sentido de subtrair das garras da Igreja a instrução
liberal laica não estaria sendo aplicado na Colônia (nesta parte da
Colônia) onde, singularmente, não havia infraestrutura educacional naquele sentido em que generalizamos, posto que se soubesse
da existência de Seminários em São Luís do Maranhão, em Belém
do Pará e, posteriormente, em Barcelos. Posteriormente dizemos,
com o pensamento já na faustosa concorrência da situação vilária,
mas antes falava-se do Seminário dos Jesuítas no rio Negro.
Essa situação resolveria de fato o problema da fixação de
uma cultura exigente na Amazônia Ocidental? Ou seria apenas
um frágil recurso para obter aquilo que indicamos acima: mais
súditos falantes da linguagem portuguesa e mais oficiais mecânicos. O processo de transformação de nativos em oficiais mecânicos tinha as suas vantagens e cremos que, com isso, a metrópole lucrava muito porque aproveitava vocações artesanais e
uma inclinação geral do nativo pelo trabalho artístico. É fato que
as coisas não ocorriam tão facilmente. Tanto em Belém do Pará
como em Barcelos e depois na Barra, haviam as célebres Ribeiras
ou tarracenas onde se aparelhavam navios de grande e de pequeno porte, do tipo charruas, hiates, bergantins, patachos, lanchas,
igarités e canoas pequenas. Essa indústria naval de que fala Alexandre Rodrigues Ferreira dando conta do seu prestigio e necessidade com plantas, na Capitania de São José do Rio Negro frutificava de maneira menos entusiástica porque não concorriam
os mestres carpinteiros navais e nem os engenhos de aparelhas
táboas. Lê-se nos apógrafos que as tábuas vinham aparelhadas de
Lisboa, embora a madeira fosse daqui da Amazônia, e cada vez
mais em grande número.
Considerando esse tipo de encaminhamento do homem
para a profissionalização, cremos que a coroa portuguesa realizada (posto que de maneira muito relativa) a tarefa de subtrair o
nativo à desocupação de passo que o empregava em serviço re249

munerado, salvo se fosse escravo. Mas, isto resolvia realmente o
problema? Não era ao mesmo tempo uma concorrência ao trabalho nas Missões, principalmente jesuíticas, que empregavam o
homem sem satisfação de salários?
Havia na política reinol uma certa contemporização para
com o elemento não subordinado ao vexame servilismo. Não se
nega que houvesse mesmo um espírito de humanidade, uma fórmula de criar o cidadão pelo trabalho honesto e proveitoso. Isto
não diz respeto apenas ao trabalho mecânico: o governo português passou a premiar os colonos que apresentassem rendimentos
concretos na agricultura e, não somente, na extração de drogas.
Isto seria um meio de incentivar a agricultura (que não temos,
pelas razões da carência dessa enfatização geral) e ignorar as demais formas de enriquecimento do indivíduo. Centenas de índios
eram recrutados para o plantio do cacau (falamos em plantio e
não em coleta de amêndoas), do anil, do feijão, do milho, e até
mesmo de legumes europeus. E as indústrias? Onde estavam os
centros de aprendizagem mecânica antes de 1750? Na Capitania
de São José do Rio Negro eles não existiam. Em compensação já
florescia o contrabando, a falsificação do cacau, do açúcar, e até
da madeira enviada para Lisboa. A entrada de escravos negros
na Amazônia consente perguntar a razão de não serem aplicados
sistemas mais revolucionários de industrialização. Vá que não o
fossem com a bugrada inimida de calejar as mãos. Mas, é fato
notório que a industrialização só aparece na Capitania de São José
do Rio Negro, nas vilas com Manuel da Gama Lobo d’Almada. O
que se fazia com o molinete (engenho primitivo de triturar a cana
de açúcar) rodado à mão (dois trabalhadores) e, portanto, de rendimento pouco convincente, passa a sê-lo por máquinas de ferro/
madeira movidas a bois e de estrutura horizontal. Somente nesse
plano se pode fazer apelo a um programa industrial. Ele se completa com as fábricas de telhas vãs, de tijolos, de cerâmica, de velas
de cera utilizando-se matéria-prima regional, de anil, de tecidos,
de cordas, de redes, de aguardente de cana, referidos por Baena.
A implantação desse complexo industrial reclamou a cooperação
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de humanidades de vários lugares e aldeias que não eram escravas: Alto Solimões, Negro, Mariê, Curucuriau, Padauari, Marauiá,
Uaracá e outras. Abasteceu a população local e serviu à capitania
de São José do Rio Negro. Foi a época de maior fastígio e vivência que respondia, perfeitamente, aos reclamos das necessidades
locais e da Metrópole. Seria, nesta altura, ocioso perguntarmos
o porquê de sua falibilidade. A história no-lo explica em termos
menos honrosos para a política metropolita e para a honestidade
dos homens que se ocupavam em governar (e não de dirigir?) a
região. O homem que decidiu o problema do criatório da Amazônia Ocidental (ainda hoje os rebanhos existentes no território
federal de Roraima são descendentes daqueles ou pelo menos são
a continuidade de um plantel clássico) não foi devidamente respeitado pelos favoritos da política pombalina. Pagou no ostracismo e na miséria o que fez pela terra e pelo prestigio da coroa.
Não é demais lembrar-se isto: enquanto os pulhas que roubaram
e dilapidaram as rendas do Estado estão dignificados, os grandes
homens permanecem no obscurantismo.
A vila de Barcelos reclamava toda essa infraestrutura como
capital de uma situação político-administrativa. Infelizmente,
a esperança de consolidar-se o domínio econômico nessa faixa
não deixava de perturbar a consciência dos políticos itinerantes
(consciência de estalagem, diria um cronista da época) que visam
mais encomiar as resoluções reais do que aplicar-se no estímulo
ao trabalho de valorização da terra e do homem dono dela. Se todas as resoluções reais, a montoeira de papel daquela burocracia
infernal que herdamos houvessem sido respeitadas e a terra rendido o que realmente poderia render, nós da Amazônia teríamos
construído, realmente, uma infraestrutura econômica que estaria
fora da dependência do maldito sistema coletor. Mas, o interesse
não era aplicar bastante numerário na região e, sim, extrair o mais
que fosse possível dela a fim de sustentar o odioso parasitismo em
que vegetavam fidalgos e Companhias religiosas.
Não foi colocado na religião o suficiente lastro financeiro
para que ela pudesse alimentar a ambição de uma autonomia.
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Isto fazia mal ao Rei e aos seus Ministros, que começaram por
temer (acreditamos que com justas razões) o enriquecimento e
o prestígio, cada vez maior, da Companhia de Jesus. Os dilatados domínios, a cópia de gente sempre disposta a combater o
branco preguiçoso constituíam, de verdade, um perigo para os
destinos político-econômicos de Portugal. Por isso e por outras
razões igualmente enfáticas, as concessões que se faziam em ordem a redimir o natural do estado de ociosidade e de ignorância
eram de qualquer maneira uma aspiração honrosa, mas não seria
nunca aquilo que o Estado português poderia e deveria ter feito
em benefício da Colônia. E talvez tivesse sido essa indiferença e a
maliciosa atividade do dominador que apressou a Independência.
Ajuizamos, assim, porque os benefícios que poderiam consolidar
a simpatia do natural e do mestiço pelo conquistador não vieram
e nem se fizeram sentir, de imediato, numa preparação do espírito de animosidade que deve pré-existir entre o dominador e o
dominado. Seria difícil acreditar que as relações entre ambos pudessem consolidar um império econômico quando essas relações
se ajustavam por dimensões contrárias – ou seja, do lado mais
forte a palavra do Rei e a ação da Igreja contra a servidão/reação
do indígena. A palavra do rei era a espada. Com ela não somente perturbou a paz que deveria reinar entre soldados e naturais,
mas criou a animosidade constante entre os próprios europeus.
O fato não existe somente em teoria. Os documentos registram
a continuidade dos tumultos entre soldados e índios e colonos
brancos e entre as próprias autoridades civis e os religiosos. Que
era que criava essa demanda? A anarquia, a distância da Metrópole, os conflitos de jurisdição, a ambição de mandonismo e, não
somente, de exigência da ordem e da justiça. Não houve um ano
na Capitania que não se registrasse um tumulto, às vezes, de consequências graves para a vida social e a tranquilidade das famílias, às vezes consequências graves para a justiça e os princípios
religiosos. Bispos, padres, leigos, soldados, ouvidores, escravos
pretos e índios, mulheres erradas, rufiões, viviam numa soltura
de costumes que os papeis – Correspondência dos Governado252

res, habitualmente registram como denúncias, pedidos de justiça,
reclamos da ordem. Isto dificultava, naturalmente, a marcha da
política colonial e criava para o amazoníndio um exemplo em que
deveria olhar-se porque ele também ascendera em certas proporções ao estado do mandonismo e de prestígio. O rei estava longe
e o Estado autocéfalo.
Se a questão se decidisse apenas pelo lado da espada não
haveria singularização de uma crítica porque isto já se sabe em
notório em todos os tempos e lugares; a farda quer impor-se de
qualquer maneira. O mal da desarrumação é que a cruz também
desonestava a tranquilidade tanto nas vilas como nas aldeias missioneiras e dentro do mato. É doloroso ter de chamar-se para a
história o fato de que bispos e demais pústulas daquela época
pregassem os métodos bárbaros de escravização do homem e os
praticassem, em grande escala, no interesse próprio, particular.
Não estamos interessados em citar documentos, mas os Anais da
Biblioteca e Arquivo Público do Pará – Correspondência dos
Governadores, estão grávidos desses exemplos daninhos. Também não generalizamos.
Essa situação constrangedora não é ulterior à Vila e à Cidade. Ao contrário, ela se justifica como amor ao continuísmo
que vem dos primeiros assaltos às aldeias em busca de peças para
satisfazer as necessidades das populações do Maranhão e do Pará.
A escravização do amazoníndio, as torturas sofridas moralmente
com a cínica implantação do sistema denominado cunhamenas
não é mais do que a continuação do mesmo estatuto implantado
pelo espanhol nas Antilhas: se encarregavam de engravidar as índias o mais que pudessem para obter escravos nascituros. Isto se
fazia sob a proteção da Igreja Católica, que sempre foi, aliás romana e nunca nacional, portanto, obediente a injunções estrangeiras.
Mas não era somente a Igreja Católica que acobertava e justificava
essa infâmia; os protestantes também o faziam, os missionários
protestantes, os chamados heréditos que infestaram a Amazônia
pelo leste e pelo norte. Estes, então, nada mais fizeram senão explirar a indiada, adquirir escravos, roubar, infamar, pregar a luta
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contra os padres católicos. Não só holandesdes, mas calvinistas
franceses e anglicanos. Se o sistema era bom, se afeiçoava a todos,
porque a mentalidade da época sustinha a noção ridícula de que o
índio, o natural, não era gente, não havia sido criado pelo mesmo
Deus que com um bocado de lama fez o branco? Em tudo isto, a
dignidade da História manda que se salvem as exceções: não se
pode generalizar sem ofender a memória dos bons sacerdotes que
se regiam mais pelo temperamento anímico do que pela tempera
dos ensinamentos conventuais.
Fizemos questão de salientar a implosão das formas atrativistas da Igreja, a escola, as Missões, o catecismo ou doutrina cristã em língua geral229 não porque estejamos pretendendo contrabalancear a ação perniciosa da Igreja, mas, simplesmente, porque
o nosso roteiro cultural exige que se destaque do percentual de
atividades euro-amazoníndias o significativo, o enfático, mesmo
que não esteja, suficientemente claro, nem ostensivo como aquela
forma de implantação do teatro, em Barcelos, e que surge como
um episódio destinado a relacionar a atividade jesuítica com uma
forma de catequização/ensinamento da língua portuguesa. É o
que se pode e deve esperar dessa aculturação de que lamentamos,
outra vez, não possuirmos melhores referências.
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E porque vigora, se renitentes apregoadores da universidade da língua portuguesa
proclamam o desaparecimento total da indiada? Se há catecismos e livros de oração em
nheengatu amazônico é porque há usuários.
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III

VALORIZAÇÃO DO MUNDO AMAZÔNICO
ATRAVÉS DA LITERATURA

Revelação do mundo amazônico pelos sacerdotes
seculares nele fixados. Das suposições às confirmações. A erudição conventual, acadêmica e
leiga a serviço do conhecimento enciclopédico
amazonense. O registro fabulistico e a notação
respeitável. Pioneirismo teórico e prático.
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omente com os cronistas posteriores às expedições pioneiras
é que tem início as revelações mais conformes a um estatuto
cultural, quando o erudito sedentário começa a anotar fatos
e experiências decisivas para um conhecimento mais dilatado e
usufruível dos nossos valores culturais. Poderíamos admitir serem as informações dispensadas por aqueles cronistas mais chegados ao idealismo, à contemplação, servidas pelas primeiras impressões, de passo que as seguintes foram resultado da vivência,
da experiência direta, da militância. Não pretendemos exagerar
opiniões acerca de umas e outras, mas os conteúdos da relações
escritas ainda pecam pela indecisão, pela captação a distância e
são relativas em matéria de conhecimento geral, de detalhes, de
discussões. Parece-nos até pouco provável que resistam todas
diante dos subsídios trazidos por aquela plêiade de sacerdotes interessados na divulgação, na “comunicação” de que fala o padre
João Daniel com muito circunspecção e muito desvelo. Com um
desvelo tão grande que alcança dizer: “...e como estas são as principais riquezas do seu grande tesouro não só por estáveis; com
comuas a todos os seus habitantes; delas daremos agora algúa notícia neste Tratado para que os leitores vejam, que são realidades
da verdade: e não hipérboles de historiador: e para que procedamos com distinção, e clareza, seguiremos a ordem do alfabeto
enquanto (roto o manuscrito) os gêneros; e só variaremos nas
espécies porirem de baixo dos seus gêneros (roto o manuscrito)
anil, que devendo pela ordem do alfabeto inclusive na letra A;
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como (roto o manuscrito) (in) cluída debaixo do seu gênero tinta
e assim das mais; o que posto, seja o primeiro230.
Outros não menos judiciosos escribas – padre Felipe Betendorf, frei João de São Joseph de Queirós, padre Simão de Vasconcelos, capitão Simão Estácio da Silveira, capitão Francisco Antônio de Sam Paio, poderiam ser suspeitados de uma imaginação
ao nível pré-científico, alcançando não raro as raias do absurdo, o
domínio do exagero, as lindes do prejuízo religioso, acautelados
diante das ameaças do Santo Ofício, e até mesmo o padre João
Daniel não escaparia à intervenção do céu nas coisas materiais.
Muito embora se encontre no seu estilo, quando trata dos macacos regionais, umas comparações brejeiras com cara e coroa de
sacerdotes. Entretanto, já não será assim quando se apela para o
registro natural das coisas perceptíveis e reais. Neste caso, aceitamos as reações dos cronistas como aspectos de valores culturais,
opimos principalmente quando esses dados representam o resultado da experiência individual, da observação e de uma herança
enciclopédica recebida pelo branco europeu direta e continuamente do índio. Quando ele não sabe o nome dos bois afirma-o
sem mais excrúpulos. Isto já é uma alta prova de responsabilidade, um senso muito apurado de respeitabilidade.
Não se obscurece (e já deixamos consignado o fato) que os
expedicionários não tivessem consciência de umas tantas realidades, mas a situação era outra: os primeiros careciam dos valores
estabilidade e facilidade de comunicação e, por isso, as informações são na maioria imperfeitas, meio confusas, de passo que os
segundos operavam na base do sedentarismo e do conhecimento
da língua do índio. Por isso, as unidades culturais adquirem maior
230

Daniel, padre João – Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas, I: 383. Grifado
no original.
Consideramos de muita importância a afirmação do autor porque ela colide instantaneamente com o espírito retórico da época e com as próprias hipérboles estilísticas
do livro, além de que existe aquela natural aversão pelas coisas que se suspeitam de
“demônio”, próprias de “brutos”, de “selvagens”, de “infiéis”. Esse aspecto é contrabalanceado pela coerente sensação de que está realizando obra de proveito humanitário
quanto apela para a medicina local ou as reservas econômicas, não perdendo ocasião
de recomendá-las ao europeu.
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relevo na constância do registro imediato, quando antes o escriba opinava na base do recurso comparativo. Consequentemente, existe mesmo uma diferença muito grande na capacidade de
apreensão dos valores culturais entre uns e outros, entre aqueles
e estes e essa diferença é mostrada no discurso prolixo (onde há
muito o que dizer, o que referir, o que contar) com que cientistas
(filósofos, se dizia antigamente e só agora as atenções se voltam
para a filosofia como base genética da ciência, de qualquer ciência)231 e cronistas curiosos falavam de assuntos importantes da
região, cada um a seu modo, no seu estilo ora largo ora modesto.
É no trabalho dos primeiros que devemos fixar nossas atenções agora porque deles é a notação mais crítica e mais perdurável. A generalidade dos assuntos requeria centenas de páginas
como se observa no doutor Alexandre Rodrigues Ferreira (o físico e antropólogo), no padre João Daniel, o inventor e o tratadista
e em Francisco Antonio de Sam Paio o naturalista herbanário etc.
Duvidoso é que obras do tipo de Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas argumentam sempre com a verdade que se
encontra, por exemplo, nos livros da Viagem Filosófica. É que o
sacerdote se preocupava muito com as questões relacionadas com
a política religiosa-econômica-moral, fonte de receita espiritualtemporal da comunidade cristã e aceitava por definitiva a tradição oriunda diretamente dos tapíjaras232, posto que tivessem suas
próprias ideias. Diferente dos padres Antonio Vieira e Francisco
Veloso, o primeiro porque se batia animosamente pelo estatuto
indígena e não nos legou melhores informações; o segundo, porque ficou nas ideias apenas, aquelas ideias que alimentaram, de
231
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De passagem, lembre-se de Alexandre Rodrigues Ferreira e o título sesquipedal da sua
obra – Viagem filosófica à Capitania de São José do Rio Negro com o estudo de seu
estado presente, em comunicações estanques e Memórias que são estas, cada uma,
monografia de larga erudição.
Palavra pouco conhecida que assinalava a presença ora do mestiço ora do europeu
aclimatado ou do índio domestico. De outra maneira a palavra soa muito bem no
seu sentido de individuo atribuído de status social, não importando a proveniência, a
origem.
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qualquer modo, a estruturação da sociedade indígena nas aldeias.
Esta questão não exposta (salvo seja) antes vem perfeitamente
discutida com argumentos curiosos pelo padre João Daniel que
assim adquire um nome na sociologia amazônica. É extraordinária a obra desse sacerdote! São 877 páginas de texto distribuídas
em dois robustos volumes, contribuição imensa ao enciclopedismo amazônico. Infelizmente, a obra está prejudicada (se isto pode
causar objeção) pelas repetições cansativas ao lado dos conceitos
pessoais nem sempre dignos de aceites. Muita coisa, entretanto
merece aplausos e são atualíssimos os registros informativos que
resultaram da experiência diuturna (16 anos de contemplação do
mundo amazônico de vivência não são grande coisa e, por isso,
admira o aspecto utilitário da obra) e da sabença auricular.
Cada obra escrita com a intenção de conduzir o Estado português a interessar-se pelas riquezas potenciais argumenta sempre pela natureza do estilo literário. A exuberância retórica tornase não um vício e nem um erro, mas é necessário como estímulo
porque o aspecto continental da Amazônia recusava apelativos
medíocres. Os adjetivos graúdos, os quantitativos profusos não
espelham apenas a alma barroca do escritor (fosse ele sacerdote
ou leigo), mas possuem uma finalidade, aquela finalidade de promover o meio ambiente. Seria temerária por qualquer justo motivo a ideia de associar a Europa à Amazônia? Ou de subestimá-la
em certos aspectos culturais num parâmetro à enormidade vazia
da América, especialmente da Amazônia? É extraordinário como
o padre João Daniel e outros colocam os assuntos local ora em pé
de igualdade com os da Índia portuguesa, ora superiores aos da
Europa. Há nisto propósito de melindrar? Vingança dissimulada
contra os carcereiros? Não acreditamos. Esta noção aparentemente escandalosa de um mundo capaz de absorver as atenções dos
potentados poderia ser falsa do ponto de vista da realidade, de
uma realidade presuntivamente europeia, mas não de uma realidade material. O que realmente andava acontecendo é mais fácil
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de conceber-se do que se pensa e já abrimos vários parágrafos
para tentar persuadir-nos de uma influência sorrateira da América na Europa. O que jaz referido no bojo das paginas do Tesouro
é convincente demais para permitir-nos desacreditar no objeto
da comparação. O excessivo dos juízos poderia ser admitido ao
nível da retórica porque era giro modístico, aliás reiterada lição
de Quintiliano (instituições oratórias), mas o conteúdo nacional
dispensa argumentos porque válido não comumente na sua aplicação (a medicina, por exemplo), mas no plano do conhecimento
tradicional.
Não estamos, todavia, certos de que a tendência para engrandecer particularmente a região cabia dentro de um projeto
ambicioso dos jesuítas. Seria irrisório pensar-se assim. Mas que
fosse. O que é fácil de admitir, sem constrangimento, é a habilidade com que as Missões enriqueciam a ordem. O que não se pode
deixar de admirar é a constância com que sacerdotes discutiam o
s problemas da região partindo de premissas aceitáveis pela boa
intenção, mas nem sempre justificadas nos seus fins. Seria essa
política de quem ambicionava locupletar-se cmo as riquezas da
América, criar um poderoso Estado teocrático? Ao contrário,
o que observamos no caráter de alguns padres jesuítas mais influentes, principalmente naqueles que escreveram da região é a
constante preocupação pela felicidade atual e futura dos índios de
que pela dos europeus, pela capacidade de produção da terra, pela
necessidade de introduzir-se a instrução e a educação dos neófitos. No padre João Daniel, essa preocupação chega a ser um objeto excessivo e ultrapassante, posto que não vejamos em outros,
isto é, naqueles que não tangiam a corda do sentimentalismo? ou
da capacidade intuitiva?
Não estamos promovendo a defesa póstuma de ninguém,
apenas ajuizando de maneira que a equidade histórica beneficie
a uns e ou a outros, desde que o pecado da critica unilateral não
nos move a exercitar a pena contra uma Ordem religiosa apenas
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porque se presume e não sem boas razoes que estivesse mancomunada contra o estado temporal europeu, contra Portugal, no
caso da Amazônia. Se isto aconteceu – e o monopólio jesuítico
era um bom estímulo – não é menos verídico que a assistência
oferecida aos indígenas ocorreu com maior dose de caridade e de
inteligência aplicada da parte deles e dos franciscanos.
Não poderíamos escrever a história da nossa cultura sem
apelar para o esforço primeiro que a Igreja tentou, no sentido de
influenciar o natural. As queixas amargas dos sacerdotes contra o
caráter pecaminoso do europeu e o caráter voluntariosos e pendular no índio não nos comovem ao ponto de esquecermos as
ofensas praticadas pelos europeus (incluindo-se ministros de todos os cultos) contra os bugres. Mas isto era natural, sabido que
não eram de anjos compostas as duas bandas da humanidades,
e do choque das duas culturas diferentes só poderia advir o prejudicial insucesso das instituições. Romanticamente, poderíamos
aceitar que se tratasse de simples opinião religiosa, mas nem sempre o índio aceitaria os confrontos com o espírito de resignação,
apesar de que o mesmo padre João Daniel dissesse ser o trabuco
o argumento eficaz na moderação dos alçamentos. Os sacerdotes
e outros sabiam disto melhor do que nós outros. Entretanto, e
acima de tudo, o que ocorre vulgarmente é a valorização do meio
ambiente. E daí apareceram as obras estruturadas nesses valores,
isto é, em unidades culturais do tipo árvore, casa, rio, homem, canoa, medicina, pedra, bicho, armas, rede, superstições. Um livro
como o Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas é uma
enciclopédia pelo volume e pelo conteúdo. O título faz convergir
o pensamento para o miraculoso, para o mumulário, significativa
metáfora que substitui a visão da caverna de Aladim pela configuração exata do continente inexplorável. Não se aproveitou dele,
do livro, à época em que foi escrito, porque a exploração vinha
de antigamente e já havia o conhecimento material das riquezas
decantadas: o ouro, madeiras, fibras, óleos, especiarias, tudo a
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Europa absorvia.O padre João Daniel jazeu confinado em calabouço e nos dias de paixão, de isolamento, a força do devaneio
se expandiu. Viveu a sua imaginação ardente, o seu sonho maravilhoso, e quase suporíamos esse ilustre homem o espéculo do
abade Faria do romance O conde de Monte Cristo. No cárcere
privado fabricou papel ou utilizou-se das miúdas aparas, fez do
alfinete a pena e o engendrou tinta com que suprisse a dificuldade
de comunicação. Seu livro é apenas um documento a mais para
a história da miséria humana, pois não nos aproveita nem a economia, nem a moral, nem a religião, de passo que resulta ora em
libelo, ora em cartilha de ensinamentos do que ocorria, ora em
projetos audaciosos para a navegação a vela, ora aponta quadros
históricos, revela costumes e hábitos. Seus escritos portam a superioridade de serem mais claros e lavrados em linguagem não
raro trocadilhesca e motejadora, comparável aqui e ali ao estilo
beneditino frei João de São Joseph Queirós, esse outro enciclopedista da Amazônia, afortunamente mais lido, menos imaginativo
e também prolixo, todavia que menos especializado em assuntos
de larga conceituação.
O padre João Daniel supera em certos aspectos a quantos balancearem as coisas da Amazônia (à exceção do naturalista oficial
Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira) porque não se limitou a
apontar os defeitos da colonização e a criticá-los em nome da sua
religião e do seu espírito humanístico particular, mas em apresentar soluções que poderiam ser aproveitadas. É um teórico, não
resta dúvida, mas um teórico que alcança a importância dos problemas e para os quais tem uma solução quando não fosse breve
seria a longo prazo. É um pioneiro no projeto de navegação à vela,
nos engenhos de triturar, no modo de organizar a colonização, de
ocupar o espaço vazio, de agriculturar, de fazer canoas etc. Quase
alcança o gabari do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. A
atividade intelectual do padre João Daniel se insere ao nível do
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pioneirismo amazonense233 e podemos ligar, por exemplo, suas
ideias sobre a flutuação do corpo humano, com um intervalo de
156 anos, de 1757 (presumíveis) a 1913, às experiências práticas
do doutor Cândido Costa em Manaus, na baía do rio Negro. O
padre João Daniel, como teórico da física, expõe assim a sua ideia:
“Seria também boa providência aos que navegam aqueles rios, e
não sabem nadar, se usassem de algum remédio para não irem ao
fundo, quando caírem na ágoa, ou naufragarem; e, para isso, há
muitos dos quaes apontarei alguns por serem fáceis, e utilíssimos.
Seja o primeiro a qualquer colete, ponha-se-lhe à roda em lugar
de dobrum de pano um dobrum de couro por modo de uma delgada tripa, e o mesmo também pelas costuras das ilhargas, e pelas
costas, encha-se de vento, e se remate com bons pontos, para que
o vento não fuja, e andando com este colete cingido, ainda que
caia no mar, não só não irá abaixo, mas andará sempre direito, levantado e seguro234. É facílimo este preservativo remédio em todo
o Amazonas, se em lugar do dobrum de couro lhe puserem um
dobrum feito de leite de xeringa, o qual como sae líquido da árvore, e se acomoda a todo o feitio, que lhe querem dar nas formas, se
pode faculmente fazer por modo de ua comprida, e oca tripa que
bem amarrada pelas costuras do colete não deixa mergulhar. Não
é necessário enchê-la de vento, porque é de tal natureza, e qualidade o bom do leite, que logo se converte em nervo, e sempre se
conserva largo e cheio de vento: de sorte que para largar o vento,
e se encher de ágoa, é necessário apertá-lo com ambas as maios e
233
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Ideia proposta pelo doutor Aderson Dutra, em 1975, aceita e já agora iniciada aqui,
invés de constituir matéria relevante de volume especial. Como assunto de cultura,
os temas acima contados serão referido pormenorizadamente cada um no seu lugar
próprio, mas as opiniões e ideias veiculadas pelo eminente padre já figuram nestas páginas, passim. Seria, parece-nos, oneroso tratar aqueles temas numa só oportunidade, e
esta justificativa aqui pretende apenar alertar a atenção do usuário para a continuidade
do nosso trabalho, que não se resume apenas a este volume.
A utilização da bexiga de animais de porte já era normal entre os índios, o padre apenas
reformulou a invenção utilizando tripas, etc. e adaptando-a ao coleto, melhorando o
salva-vidas.
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espremê-lo bem; e metido na ágoa, ir pouco a pouco laxando-o
para a ir sorvendo. Adiante diremos melhor das suas qualidades.
Quem tiver na Mao uma borracha ou xeringa deste leite também
não irá abaixo por modo algum235. O segundo remédio para não
se afogarem, os que caem na ágoa, é também um colete tecido de
penas de pássaros, não toda a pena com seu comprimento, mas
(só os) canos enleados com fortes linhas ou barbantes; e com ele
também não vai ao fundo qualquer que cair no mar236”.
O pioneirismo geral do erudito sacerdote se recomenda
ademais pela certeza que ele porta de estar contribuindo excelentemente para enriquecer o conhecimento humano sem apelar
para subterfúgios, aporias e enganos. Isto, sobretudo, é o que não
falta nesse vade mecum, nesse repositório de vastíssimo saber, o
que evidentemente não prejudica, hoje, a ciência, que se esquece
humildemente de coisas do tipo milagres ou de insinuações esquipáticas da esfera do adamismo (querência do pai Adão no rio
Tapajós, onde ainda se poderia ver seu palácio), e existência tradicional de São Tomé apóstolo dos índios americanos e a sequência
de impropriedades condenadas pela História Natural, História
Natural que já era importante ao tempo de Francisco Antônio de
Sam Payo237. Entretanto, que essas coisas não deixam de enriquecer o calendário folclórico da região porque confirmam sua antiguidade e popularidade.
Se é tão verdade que o naturalista brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira pode e deve ser considerado o nosso primeiro e
mais clássico antropólogo, sem ofensa aos demais que surgiram
235

236
237

O cientista Charles-marie de La Condamine (1743) passa por ser o autor intelectual da
introdução da cultura da borracha na Espanha. Esta afirmação colide com o conhecimento dela, na Europa antes da viagem do francês, pois que a pela jogada o fora pelos
índios americanos desde o México espanhol introduzida na Ibéria e na França. Todavia, antes do padre João Daniel ele cita as seringas fabricadas pelos índios Omáguas e o
uso delas pelos portugueses. Cf. Viagem na América Meridional, 63.
Daniel, padre João, Op. Cit. I:257.
Sampaio (Sam Payo), Francisco Antônio de – História dos Reis nos, Anais da Biblioteca Nacional, vol.89, Rio de Janeiro, 1971.
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no andar dos séculos XIX e XX, não é menos verídico que ao
padre João Daniel cabe o mérito de vir em segundo e ser também
um clássico divulgador das curiosidades amazônicas. Com a vantagem para o segundo, talvez, de haver espiolhado a Amazônia
brasileira em extensão e profundidade.
O espetáculo oferecido pelo texto iluminado de latinismos
(confira-se esse barroquismo com as obras do padre Antônio
Vieira) admite a feliz comparação. Tudo no livro é extraordinário
porque serve a uma política de engrandecimento da terra, feitio
de boa e da má literatura de ontem. Suspeita-se, entretanto de uma
relação entre esses autores e o mundo absurdo das cavilações que
despertavam justas desconfianças aos familiares do Santo Ofício.
Havia qualquer coisa de predominante fora da ordem espíritotemporal que fazia cócegas na cabeça oca dos potentados. Aquela
desculpa do padre Serafim Leite238, preso por fúteis pretextos, não
ilude a ninguém. Não devemos esquecer que a época era de intriguinhas maliciosas, de favoritismo, de concorrência aos cargos
e posições de relevo, mas onde ninguém se poderia considerar
seguro e imune ao ódio, à felonia, a calúnia rasteira. O parasitismo da corte favorecia esses recursos infames, o apedrejamento da
moral alheia, o pichamento da reputação de inocentes. Mas não
estamos interessados em dilucidar se o padre jesuíta havia culpa
ou não de ser confinado em calabouço. A rubrica “perigoso” só
interessava ao rei e ao seu Ministro todo poderoso, mas as críticas
assacadas contra a política colonial portuguesa são justas e nada
excessivas. O fato que nos propormos aceitar, e isto possui mais
interesse, é a contribuição enorme trazida à cultura pela obra.
Cada página é uma revelação e os temas são infinitamente agradáveis não pelo toque de surpresa que poderiam causar, mas pela
sequela de confirmações de traços culturais concebidos. O que
causa surpresa, isso sim, é a solução trazida a problemas tais como
238

Leite, padre Serafim – História da Companhia de Jesus no Brasil, doze volumes, o terceiro especialmente sobre o rio Negro. Rio de Janeiro, 1943.
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o preenchimento do vazio físico, o modelo para facilitar a navegação, o método para ativar o comércio e acabar com os regatões
gananciosos, a audaciosa pregação contra o plantio da mandioca
– causa do empobrecimento da região; uma nova técnica de fabricar canoas, a importância da exportação de plantas medicinais
para a Europa, bem como de outros produtos locais. Não esqueçamos de duas coisas importantes no curriculum desse sacerdote:
o primeiro e mais pessoal é sua escolaridade. Conforme o padre
Serafim Leite, foi excelente aluno de Física e de Teologia, portanto
é de crer-se houvesse destilado a competência científica na época.
A segunda qualidade é a maneira graciosa com que dizia as coisas
mais complicadas, usando de ambages tais e quais que não se sabe
quando a fala o pré-científico ou o humorista. Mas, o certo é que
o processo de comunicação é suave e de alcance imediato.
Não vamos converter os bocados importantes dessa magnífica obra em tema prioritário deste capítulo. Apenas sufragaremos
aqueles registros que se espera contenham informações bem mais
sedutoras à compreensão imediata do fenômeno cultural amazonense num nível que elegemos por ora dos mais importantes, não
importa se ofendam opiniões de cientistas, e até gostaríamos que
os pudicos sentidos de alguns deles estivessem longe deste parágrafo, porque na verdade estamos às vezes seguindo o bom jesuíta
na faixa do quimérico e do anticientífico.
Gostaríamos de asilar, aqui, a opinião de memorialistas famosos, mas, infelizmente, a maioria desses pioneiros, anteriores à
prática do padre João Daniel, pouco ou nada disseram da Amazônia Setentrional que exija atenção de nossa parte. Por outro lado,
seria dispendioso ocuparmo-nos de todas as questões desenvolvidas ou apenas referidas pelo padre, por isso procuraremos fixarnos naqueles itens que à margem da verdadeira História Natural
reclama, pelo pitoresco, um comento239. O sistema por nós adota239

É de lamentar que os dois volumes da obra do padre João Daniel não tivessem sido
comentados, mas ao mesmo tempo agradecemos essa falha, porque geralmente esse
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do aqui varia do trabalho do autor para as opiniões de outros memorialistas, anteriores e/ou posteriores à empresa do padre João
Daniel (1741-1757) para confirmar ou negar seus assentamentos,
com o que, parece, concomitantemente, valorizamos obras pouco
manuseadas e indicamos a constância ou não de temas afins valorizados pela tradição.
Posto que tenha se procurado obscurecer a importância da
Amazônia Setentrional na obra do referido sacerdote, essa importância está obliquada em determinadas páginas e em alusões diretas ou em outras não muito claras, mas suspeitosas e uma destas é
o celebre chavão “quem vai ao Pará parou”, dado e admitido como
exclusividade na região hodiernamente Estado do Pará. Quanto
a nós, não somos tão exclusivistas que admitamos por topônimo
a insinuação – Estado do Amazonas, continuamente registrado
nas páginas da obra do padre João Daniel. Aquele seu Estado do
Amazonas possui acepção exagerada e não devemos confundir
alhos com bugalhos. De mesmo que será oportuno reivindicar
outros chavões (locus communis) “castanha do Pará”, “bacuri do
Pará”, unidades culturais que tanto servem a uma como a outra
região, sem distinção de melhor para pior nem de grande para
pequeno240. A malícia com que perpetram essas errônias pessoas
de certa representação intelectual é contrária ao epinício histórico
que não fazia distinção entre os dois atuais Estados, nem mesmo
depois da criação da Capitania de São josé do Rio Negro. A tradição ficou pelo menos até que a Província do Amazonas (1850)
cortasse o cordão umbilical.
A identidade geográfica da Amazônia se presta a uma também identidade ecológica em que os graus de parentesco são me-
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cuidado é conferido a gente sem conhecimento da realidade amazônica, como vimos
com o volume Descobrimentos do rio Amazonas, que além da péssima tradução recebeu comentários que desacreditam bastante a pessoa do comentarista. O mesmo aconteceu com a tradução brasileira da Viagem ao Brasil, de Von Martius, em que o anotador, absenteista total, se inclina em algumas oportunidades mais para o lado cômico do
que do cientifico.
A fim de evitar essa propagando bairrista, o governo Getúlio Vargas mandou chamar
a castanha amazônica “noz do Brasil”, de acordo com o que aparece escrito aqui e ali
antigamente.
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nos notáveis à proporção que a calha se orienta para o salgado.
No fundo, as coisas acontecem como se uma tradição caminhasse
em sentido contrário à corrente e fosse ficando mais sedimentada no vazio Setentrional justamente pelo fato de que esse vazio
(não se esqueça que as primeiras grandes amarrações de índios
começaram no rio Negro e continuaram, ininterruptamente, até
que alcançassem as leis amparadoras) perdurou por mais dilatado
tempo e foi menos espessa a concentração humana estranha. Em
compensação, seria desse vazio deixado pela subtração infame de
três milhões de seres que se enriqueceriam o Pará e o Maranhão,
enriqueceriam não apenas ecumenicamente, mas economicamente241!
No que concerne ao complexo flora/fauna não se pode admitir grandes disparidades e disto resulta que as informações
remotas e atuais são as mesmas sempre para a atenção dos cronistas, ocorrendo que as alternativas dependem de conhecimento
incompleto ou prejudicado por concepções religiosas e/ou précientíficas.
Delas religiosas é a pseudo-crença nas atividades do apostolo
São Tomé, mito derivado e sugerido pela voz Sumé, de tanta prevalência que importou no sincretismo ainda popular na Amazônia legal242. O padre João Daniel filiou-se aqui e ali na opinião de
antecessores, mas acreditamos que o beneditino frei João de São
Joseph de Queirós, como desobrigado do ofício e ostensivamente
contrário aos jesuítas, arrebanhou maior número de conhecimentos detalhados nas suas viagens pelo corpo dos rios da Amazônia
e nas aldeias, vilas e cidades da região, de 1761 (primeira visita) a
1763 (última). Contudo, as diferenças de atribuições de um para
o outro são bem longas e o freio não poderia nunca assumir atitudes críticas que o jesuíta tomava acintosamente, embora tivesse
condenado a tarefa ignominiosa de alguns sacerdotes. Diz o pa241
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A estimativa é do padre Antônio Vieira e pode muito bem duvidar-se dela sabendo-se
da inclinação do combativo sacerdote, intrépido defensor de índios.
O teatro O Cedro Vermelho, Lisboa, 1874, de Francisco Gomes de Amorim, gira em
torno do tema festa de São Tomé.

269

dre João Daniel (I:57): “O haver tradição de ter evangelização a
Fé na América o Apóstolo São Tomé, é já hoje sem controvérsia
de dúvida, porque além de outros muitos fundamentos, de que
cremos vendo pelo discurso desta obra alguns, há e se conserva em alguns tapuias esta tradição; pois perguntados por alguns
outros fundamentos quem lhes ensinou? Respondem, que um
homem chamado Sumé, cuja resposta com os mais fundamentos
claramente convence desta verdade. Chamaram-lhe Sumé, e não
Tomé, é pequena corrupção de vocábulo, que nos índios é muito
desculpável pela falta de livros, e memórias, que não têm; porque
criados à lei da natureza, sem aprenderem a ler, e escrever; e tão
bem os desculpa o longo tempo de tantos séculos”.
Não acompanhamos o autor nessa aventura pelos arraiais da
etimologia, embora aceitemos a fácil dissimilação que ocorre em
todas as línguas. O mito verbal Tomé/Sumé gerou uma série de
comportamentos radiais ligados às técnicas agrícolas. Verdadeiro
ciclo de atividades periféricas que buscam entre o catolicismo e
o panteísmo a solução para o problema das culturas no capítulo
culto divino. O padre não se refere a essa passagem no hierático
para o popular-rural porque talvez a sua costumeira advocacia
religiosa recusasse admitir a interferência do profano em qustoes
de puridade. Mais tarde, a Igreja Católica fecharia os olhos e os
ouvidos a esses escrúpulos e ela mesma diligenciaria acomodar a
situação, recebendo a sua quota de reverência.
O padronato de São Tomé é concebido nos seguintes fundamentos: o santo apóstolo teria ensinado aos índios a agriculturar
e a prova desse ensinamento está nas pegadas abertas em lajes
distribuídas em varias localidades do Brasil, inclusive na Amazônia. Os índios possuem o seu deus agrícola que é o sapo Aru,
considerado a mãe da mandioca, representado pó uma pedra redonda de palmo e meio de longitude maior. Não qualquer uma
pedra, mas determinado calhau de sílex esverdeado ou esbranquiçado (pelo menos aqueles que a nossa experiência pode ates-
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tar) e que colocam no meio do roçado243. Em torno dela executam
um ritual mestiçado em que entram rezas católicas, as bandeiras
convencionais, movimentação de fiéis, promessas e uma possível
banda constituída pelo novenário, rezas, procissão de santo. Essas festas são concorridas e espera-se ainda que haja a chantação
de mastro votivo e no final as danças, os dançarás. Reúne muita
gente e estabelece-se o critério da divisão do trabalho coletivo e
das responsabilidades de cada um. Chama-se a isso putirum ou
ajuri. Antes das festas finais, dos bailes, verificamos a semeadura
da mandioca, o trabalho realizado pela manhã. Mas, em certos
casos, o trabalho coletivo requer, em primeiro lugar, a preparação
do terreno, a queimada e a coivara, a limpeza do matorral, cuidados que podem recrutar muita gente ou pequena cópia, porque,
geralmente, o roceiro faz o seu trabalho sem apelar para o ajuri,
cultivando os cem-passos.
Essas festas tiveram curso na Amazônia desde que oficializadas pela coroa sob o beneplácito da Igreja católica. Existia, antigamente, o regulamento oficial dado para as do Divino Espírito
Santo porque estas procediam da Idade-Média e existiam já em
Portugal e na Espanha, talvez em outros países católicos. De sorte
que as de São Tomé, Santo Antônio, São Joaquim, São Benedito, São Sebastião etc, se organizaram pelo estatuto oficial da festa
do Divino. Mas, somente no aspecto econômico-administrativo,
porquanto no ritual variam. De qualquer maneira, parece que elas
realizam uma aspiração religiosa, mas não conseguem eliminar
uma boa quantidade de resíduos profanos, e cremos que não será
isto que alimenta o culto: a sua própria ingenuidade, a satisfação
de cada devoto, a fé imperecível no mandato do patrono. No dia
243

Uma tradição muito difundida diz que essa pedra vem da Lua e aparece por ocasião das
tempestades com trovoadas e coriscos. Parece que há uma ligação muito sutil entre a
pedra achada e a sua fabulosa origem com a circunstância de ser o sapo Aru o portador
das chuvas, aquele que carrega a responsabilidade de fazer prosperar os mandiocais.
Todavia, para que Aru apareça no roçado é necessário que este esteja bem limpo e bem
plantado. O trabalho coletivo a que aludimos, a preparação das coivaras antes, carece e
muita gente para que o terreno fique em condições de receber a semente, isto é, as covas
(buracos), fiquem bem dispostas a fim de que os brotos cresçam e produzam bem.
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em que a Igreja pretender acabar com a participação profana dessas festividades será mais um desequilíbrio acrescentado ao cassamento anti-estratégico dos santos de origem verbal como São
Jorge e companhia.
Pelo visto, São Tomé está ligado ao ciclo das chuvas e a sua
representação icônica admite o machado, instrumento de participação efetiva na agricultura. Mas de sua inclusão no ciclo agrícola também temos prova na banana do seu nome onde se pode
observar o símbolo do sacrifício de Jesus, a cruz. O beneditino
frei Jão de São Joseph de Queiróz diz do santo incrédulo (?), o
seguinte: “Há quem diga que foi o pomo da árvore vedada a banana, e as folhas as que cobriam nossos pais. Que elas cobrem muito
gente, isto é, sustentam a pobreza, é sem questão, e neste sentido
não só na vila de Faro, em toda a parte se encontram Adões e
Eva. Uma pouca de farinha com uma banana é jantar de muitas.
No vulgo, há impressão célebre, suponho tem por dentro outra
banana chamada S. Tomé, da imagem de Cristo crucificado; por
deferência ao culto não se atrevem muitos a cortar pelo meio esta
fruta, enganadas as potências e sentidos; tal é a força de um prejuízo; contudo, não se preparam para as comer, como quem o faz
para comungar”244.
Apesar do registro que segue não pertencer ao limite imposto por este trabalho, vale como uma confirmação do que ficou
dito e para convencer-nos de que a tradição de um apóstolo São
Tomé das Américas era mais assunto para os escribas católicos do
que propriamente um mito regional: “Em um sítio da terra chamado Camará-copuriitá afirmou o principal Clemente de Mendonça Furtado, que da sua nação era conhecido muito o nome de
S. Tomé, e que se mostrava impressa na pedra uma pegada, que
diziam ser daquele homem, de quem conservavam outra tradição
e lembrança impressa também nas pedras, e são umas penhas lavradas por dentro em feitio de panelas, maiores e menores; e que
244

O impedimento ainda existe para certas pessoas que não se arrevem a cortar a fruta de
maneira nenhuma.
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os seus índios grandes diziam que auqele bom homem Tomé os
ensinava a cozer o que haviam de comer. Devendo supor-se que
não havento lugar para por por baixo lenha, excetuando uma das
panelas de pedras que tem, diz ele, pés como tamborete, era fácil, cobrindo a boca com paus e folhas, e depois areia, fazer fogo
em cima e pelos lados, e cozer, excelentemente, tudo, maiormente com muita abundância de lenhas. Como os índios são compositores, duvidamos, mas o índio apelou para toda a sua nação
da serra, dizendo que era coisa de que ninguém duvidava entre
eles; que os que conheciam há tanto tempo sabiam que não era
mentiroso, e que nunca havia de enganar ao Pai açu. Na Crônica
Brasiliense de Sebastião da Rocha Pitamos há anos o mesmo dos
vestígios do santo, que pretendem estar impressos na pedra, em
sítios que não ocorrem à lembrança. Como os apóstolos pregavam com milagres, era possível que para imprimir em corações
bárbaros a doutrina ensaisse em abrandar primeiro a dureza das
pedras; mas, como histórias de índios não são atas dos apóstolos,
valha o que quiser o leitor, sendo certo que os índios para a festa
de S. Tomé estão prontos, nesse dia cresce a devoção das panelas,
e de mais alguma coisa que não ensinava o santo. Como em serras de Pernambuco se encontram semelhantes panelas, cuido são
obras dos holandeses estas olhas de Egito”245.
Frei João de São Joseph de Queirós escrevendo antes do padre João Daniel me parece mais cuidadoso e mais discreto no julgamento das informações, porque na verdade os “panelões” existentes em toda parte não passam de meras atividades da água,
trabalhos de erosão. No entanto, há coisas curiosas, como por
exemplo, a “mesa” no distrito das Lajes, cerca de Manaus: quando
o rio Negro desce muito ainda é possível ver-se ampla laje com
vazios onde poderiam ser colocados copos e pratos, ou seriam
estas cavidades os mesmos copos e pratos de alguma horda de
civilizados ali estabelecida temporariamente.
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Queirós, frei João de São Joseph de – Viagem e visita do Sertão em o bispado do Gram-Pará em 1762 e 1763, Revista Trimestral de História e Geografia, 3º trimestre de 1847,
pgs. 301-02.
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As festas dedicadas a São Tomé são verdadeiros acontecimentos rurais que reúnem centenas de pessoas para o trabalho da
limpeza do campo, semeadura e colheita da mandioca, que assim
possui a sua melhor configuração social além daquilo de que se
sabe246. O importante nesse resquício de ritual indígena contaminado é que ele está condicionado ao ciclo agrícola e pluvial numa
interpenetração muito curiosa, e em que São Tomé aparece como
transformado no Sol. Dessa maneira, o contexto cultural São
Tomé se envolve na mesma ideia primitiva de um patriarca que
saiu pelo mundo ensinando a técnica da plantação da mandioca e
da cozedura de alimentos, ideia que se ajusta malmente a do sapo
Aru aparecendo somente durante o inverno, trazendo as chuvas
benéficas para o desenvolvimento do mandiocal. Não estamos em
absoluto idealizando uma relação de contiguidade ou desenvolvendo uma teoria astrolática, mas nos parece uma coincidência
feliz, paralelismo (ou uma convergência de traços culturais destinados à hibridação) correndo, separadamente, até que se introduzisse o Santo com seu machado e sua técnica de cozimentos
no contexto social da mandioca. Possivelmente, houve a intenção,
que não está descoberta, de introduzir o culto aberto do santo no
culto pagão do sapo Aru, culto que não está tão fechado como
se pode presumir, e cujo ritual já descrevemos. Todavia, que esse
sapo é também um símbolo de fecundidade, aparece manifestado
em apliques de urnas funerárias, de panelas, de pinturas de vasilhas e de altos e baixos relevos de cerâmica, muito estilizado às
vezes, outras vezes admitido na sua forma absoluta.
Desse modo, o contexto cultural mandioca se envolve na
disposição do mito primitivo – Sumé ou que outra forma gráfica
possua, mito incorporado não por dissimulação como pretendem
os criadores de etimologias, mas por semelhança e capacidade de
absorver a do culto cristão, absorção devolvida para o gentio na
sua reformulação atual. O mito cristão contra o mito indígena,
246

Monteiro, Mário Ypiranga – Alimentos preparados à base da mandioca, ilustrado, Revista Brasileira do Folclore, nº 05, Rio de Janeiro, 1963, Prêmio Sívio Romero de 1962.
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mas não podemos garantir agora que aquele Sumé possuísse as
mesmas qualidades do sapo Aru. E não havia necessidade desse
aparato, porquanto o essencial era fzer pressão em cima do tradicionalismo bárbaro, converter uma festa de raízes pagãs numa
outra festa de raízes não menos pagãs, porém cristianizadas. Uma
coisa pela outra. Em último termo aquele Sumé nos convence da
existência de um herói civilizador.
Em hipótese alguma aceitamos esse São Tomé peregrino da
Europa, Ásia e Américas, virtute ex alto como recomenda o industrioso padre João Daniel fundamentado em outros autores. A
verdade resume por outro lado, pelo lado da acomodação da lenda cristã primordial aparecida com o mito. Essas questões muito
pouco científicas, numa outra ordem de ideias aparecem na reflexão sobre a existência das itaquatiaras: “Nas margens do Amazonas ha u’a naturaes – ita coatiará – que quer dizer – pedra pintada
ou debuxada (:) vem-lhe o nome de várias figuras, e pinturas delineadas naquelas pedras; e pouco mais acima estão estampadas em
outras pedras algu’as pegadas de gente. O que supomos discorrem
alguns, que tanto uns com outros serão signaes misteriosos, como
as pegadas esculpidas no pavimento do altar, que dissemos no Rio
Xingu; que não parecem feitas por engenho da arte. Outros, porém, concedendo a causal, dizem, que estas podem ser por causa natural, porque pode ser, que passando por ali curioso índio,
quando ainda aquelas pedras estivessem barro branco, debuxaria
por divertimento as taes pinturas e figuras;247 e pela mesma ração
de brandas, passando por cima das outras, deixaria estampados
nelas os pés, e aos depois fazendo-se pelo decurso dos tempos
aquelles barros petrefactos, conversam as mesmas figuras. Parece
provável este discurso, aos que discorrem que todas as pedras se
fizeram, e constiparam com os tempos, de que há muitas provas,
além de outras partes, no mesmo Amazonas, como advertiremos
adiante” (I:62).
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Não admira que o simplório padre tivesse uma tal opinião a respeito, quando já no
nosso século pretendido arqueólogo, que citamos antes, apascentava a mesma preocupação!
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Essas inscrições ou petrogrifos, existentes nas lajes fronteiras à hoje cidade de Itacoatiara não serão as únicas na região
amazonense que confirmam a existência de uma cultura anterior
aquela em que foram surpreendidos os nossos selvagens pela cultura europeia e a prova é que os naturais contemporâneos não
costumam interpretar esses símbolos escritos. Ainda se podem
ver centenas delas nas lajes das cachoeiras do rio Negro ou pelas
pedras marginais. E, como o fato é do domínio da arqueologia,
parece-nos uma obrigação referir aqui o interesse demonstrado
pelos estudiosos a essas pedras gravadas. Em 1882, o conde doutor Ermanno Stradelli circulou pelo rio Negro-Uaupé, retornando, em 1887, e andou investigando as gravuras de que apresentou
soluções, não confirmadas nem aceitas pelos melhores pesquisadores cientistas, todavia que as mais fáceis, aquelas que representam coisas apreendidas, poderão ser aceitas, por exemplo, imagens nítidas de bichos e outras. O trabalho do conde, Inscrizioni
Indigene della regione dell´Uuapés, Roma, Presse la Societá
Geografica Italiana, 1900, é pouco conhecido, mas considerado
clássico. Não oferecemos nenhuma opinião pro ou contra esses
trabalhos, apenas consideramo-los provas da cultura indígena e
não produtos da imaginação lúdica apenas e muito menos restos
de civilizações estranhas. Neste particular, o delírio fátuo assumiu
importância entre pessoas destituídas de senso crítico, e até de
leigos que vivem importunando a nossa cultura com deploráveis
títulos de descobrimento nessa área. Já abordamos antes este assunto, mas não fica fora de atualidade repisá-lo. A filiação desses
símbolos a civilizações priscas e longínquas, quanto mais priscas e mais longínquas melhor (mente bem quem vem de longe,
prega a sabedoria popular), tornou-se uma constante na crônica
do absurdo e do quimérico. Não bastam forçadas aproximações
etimológicas e de raízes idiomáticas, aparecem também as comparações de traços sem que a auto-crítica convide a pensar que a
semelhança não significa autenticidade. Veja-se um quadro em A
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escrita pré-histórica do Brasil, de Alfredo Brandão248. O autor
desse risonho manual pretende que a palavra Caraíba (karaíba)
na época da descoberta designava os homens valentes, quando na
verdade significava homens maus; malucos. A interpretação de
homens valentes é dada pelo europeu conquistador num desvio
semântico significativo.
Capítulos atrás desenvolvemos uma crítica severa contra a
megalomania carente de provas que abusando da ingenuidade
de uns e da ignorância de muitos, tomou referidas inscrições por
testemunhas de passos invasores oriundos do Oriente. O delírio
mórbido desses exegetas não encontrava nenhum acolhimento
em centros de interesse cintífico, mas continuam eles tentando
renome porque encontram receptividade e até apoio financeiro
em instituições que deveriam submetê-los a exame primário antes de propagar-lhe as sandices. Um desses palúrdios, francês de
origem, imortalizou-se em Manaus por só conhecer um tratado
de Morgan, que citava a três por dois, ignorando o resto da vasta bibliografia etnográfica e antropológica, o que foi fazer depois
em São Paulo. Já referimos casos em que trapincolas de profissão
ajudam a enriquecer a teoria de sandices escritas sobre a Amazônia brasileira, favorecidos da nossa proverbial indiferença e até da
nossa mais do que proverbial conivência.
As conhecidas inscrições – itaquatiaras – foram alvo da discreta atenção de uns, de Barbosa Rodrigues249 e do escandaloso
alarido dos Champollions de vaudeville. Os primeiros contentaram-se com soluções prudentes que não se afastaram nunca do
raio de influência da cultura indígena, enquanto os demais, ignorantes até à seve das disposições ânimos do natural recorrem a
fantásticas perspectivas estranhas, apelando neuroticamente para
línguas e para civilizações desgastadas pelos milênios!

248
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Biblioteca de Divulgação Científica, Rio de Janeiro, 1937, 43-46.
Rodrigues, doutor João Barbosa – Velósia. Contribuições do Museu Botânico do Amazonas, volume segundo, Arqueologia, Paleontologia, 1885-1888, segunda edição, Rio
de Janeiro, Imprensa Nacional, 1892.
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A ciência recusa terminantemente dar curso a formas de
interpretação que colidem com a essência do racional. O maravilho que surge desde os primeiros dias da América (a natureza
romântica do íbero contaminou a história do Brasil dos primeiros
tempos) na forma de sereias e de homens marinhos, parece assumir maior perplexidade nas páginas dos cronistas, incluindo-se
sacerdotes. O padre João Daniel (Op. cot., I:62-64) a eles dedica
alentados parágrafos. Não constituindo assunto totalmente filiado ao Amazonas, mas à Amazônia, já se sabe que tais homens marinhos e sereias são aquelas mesmas figuras do folclore regional,
por nome uiaras e iaras passíveis de metamorfoses. O padre conta
episódios que estão distantes da nossa região, mas às vezes as referências encontram correspondência em fatos do nosso inteiro
conhecimento e tradicionais250. Um exemplo: a do pescador que
feriu a um “homem marinho” com o anzol, e na noite seguinte
ouviu alguém que o chamava pelo nome para curar o filho, utilizando-se da mesma linguagem indígena.
Da antiguidade dessas superstições dá-nos conta a Europa,
envolvendo o golfinho, de sua natureza espero e brincalhão, capaz
de domesticado como se sabe. O ponto alto da obra do padre João
Daniel está na sequela de admissões populares ao nível do folclore que tantos outros cronistas consideraram dignas de anotadas.
Das superstições e crendices à medicina rústica os dois volumes
resultam largo repositório de subsídios, incluindo-se aqueles que
a experiência indígena consagrou e são objeto de interesse cientifico em Flora médica brasiliense, do doutor Alfredo da Mata251,
ou assunto exclusivo da História do Reino Vegetal, Animal e
Mineral do Brasil, pertencente à Medicina, de Francisco Antônio de Sam Paio, 1782252. A distância compreendida entre as três
obras citadas não impediu que a vulgarização atingisse pontos
distanciados da Amazônia brasileira. Entre elas, situam-se a obra
250
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Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro do Folclore Amazônico, II: 246-47.
Manaus, Secção de Obras da Imprensa Oficial, 1913.
Op. Cit., 1969.
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de Carlos-Frederico Felipe Von Martius – Natureza, doenças,
medicina e remédios dos índios brasileiros (1884)253 e outras de
menor porte. O padre João Daniel informa já existirem impressos
do tipo Erário mineral e Boticário do Amazonas e que ele próprio
teria um Tratado (Cf. I: 131)254.
A vulgarização se apóia, principalmente, no plano da medicina rústica ou popular onde as pedras e plantas ocupam lugares
proeminentes: são virtudes já experimentadas na Europa e de que
faziam muito preço os fidalgos, eclesiásticos e nobres, gente de
estado apenas, porque a pobreza se esperançava com o produto de sua maior estimação e barateza, as plantas de que haviam,
diziam, similar na Índia. Mas as pedras, principalmente, mesmo
as preciosas, alcançam preços elevados. As pedras ditas preciosas
não o seriam antes como adereço e sim usadas por preventivo,
de acordo com o horóscopo de cada um, mas as pedras animais,
estas entraram no comércio com a mesma competência daqueles,
principalmente as que facilitam os partos e auxiliam a frutificação
das árvores255. “Conta-se das águias, por cousa certa, que levam
para os seus ninhos u’a pedra medicinal, chamada por esta causa pedra de águia, para facilitarem os seus partos, cujas virtudes
exporemos em outra parte”; são as pedras do camaleão como “optimo febrêfugo”, chegando a pagar-se por uma duzentos mil réis
e são raras; são pedras verdes levadas pelos tijijiés para o ninho a
fim de poder deitar os ovos; pedras de andorinha de que não se
informa a utilidade em qual doença256. Essa andorinha de que fala
o padre é a nossa ariramba, que nidifica nos barrancos, acima da
próxima enchente. Pedra de porco espinho, avaliada em 600 mil
réis e sufragada pelo médico português Curvo Semedo257; pedra
de veado, sem registro de aplicação especial; pedra de sapo, para
descobrir-se veneno que esteja pelas proximidades ou distante do
253
254
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Companhia Editora Nacional, Rio de Janeiro, 1939.
Daniel, padre João – Op. Cit., I:11.
Daniel, padre João – Op. cit., I:11.
Op.cit., I:130.
Op., cit., I:141.
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indivíduo, devento trazer-se ela engastada em anel, de sorte a poder entrar imediatamente em contato com a carne258, pedra das
cobras, para chupar o veneno de cobras259.
A apregoada virtude medicinal das pedras contidas na cabeça dos animais (empregadas também para dissolver os cálculos da
bexiga, etc) não chegaram até nós com muita popularidade, mas
o dente de jacaré, esse teve e tem a sua larga popularidade e constante emprego e franca apologia entre sacerdotes e leigos, aconselhados contra venenos de cobras e dor de dentes (Cf. op. cit. I: 8990). Não admira que o padre exibisse um tão largo conhecimento
e citasse ao médico Curvo Semedo. A superstição europeia, como
deixamos dito, andava tão refinada que se não encontrasse terreno fértil entre a indiada forçosamente teria feito boa semeadura,
como fez. Mas, o bom do padre Daniel, que fazia severa distinção
entre superstição regional e credulidade europeia, respeitava a
farmacopeia selvagem. Para esta havia a desculpa da usança liberal e a recomendação dos curandeiros rudes, e alguma prova vista
da eficiência das “meizinhas” tapuias; enquanto que ele mesmo
acreditava em estórias da espécie de ferro que bóia nágua e de pau
que vai ao fundo a pique, de homens marinhos e de curupiras,
etc., fazendo coro com outros cronistas anteriores.
Desfilam nas páginas dos dois tomos os remédios mais curiosos, alguns dos quais são comuns à nossa gente, nossos conhecidos. Vejamos um balanço rápido: ananás bravo (ananarana),
servido contra lombrigas e as folhas contra maleita; acaju ou caju,
contra o mal gálico, doença que soldados portugueses espalharam à larga na Amazônia260. O escrupuloso jesuíta diz o seguinte
(Op. cit.,I: 330): “Também esta fructa tem a vertude de ser remédio contra o gálico e, por isso, no Brasil constumam os médicos
258
259
260

Op., cit., I: 175-176.
Op. Cit. I:192.
O beneditino Joseph de Queirós (Op. Visitas Pastorais, 158-59). Editora Melso Soc.
Anônima, Rio de Janeiro, 1961 – ataca o problema da doença venéria, chamando-a de
mal francês, napolitano e espanhol, mas não português, sabido que foram franceses
após os lusos os introdutores dessa “cultura” social na Amazônia.
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mandar aos soldados e marinheiros, que na demora das frotas se
carregam deste mal, para algúa escolhida paragem a comer cajus.
Mais útil seria, se os enviassem para o sacramento da penitência, porque se o gálico lhes enferma os corpos, os pecados, com
que o contraem lhe mata as almas”. Laranja (e qualquer fruta de
espinho), preservativo contra os ares maus261; casca preciosa262;
cumam, cumã – para confortar a cabeça, misturado o pó ao tabaco (talvez, pensamos, ao rapé, que estavam em moda nas cortes
europeias e nas Américas; o pó em água servia para dores de ouvidos; jacapucaia ou castanha sapucaia, – as folhas pisadas e em
feitio de bolhinhas se metem no orifício deixado pelo bicho-dopé e “logo curam”; copaíba – bálsamo, sem indicação de aplicação
do óleo; açacu – empregado para tirar dentes estragados: o leite
cáustico é eficaz e “bem a sua custa o experimentou uma dona,
que não podendo suportar a dor de um dente, o tocou com este
leite, e, para logo, lhe caíram todos; não há boticão mais eficaz!”;
açacurana – o leite cura feridas frescas e nas antigas e materiadas
enfrossand ao fogo até ficar na consciência ou ponto de melaço,
ou pouco mais; andiroba – azeite medicinal, sem indicação de
posologia; árvore do carrapato – usado o óleo nas soldas de ossos
quebrados e feridas; gergelim – óleo utilizado na inflamação dos
olhos; ambaína – no último olho ou nó conserva uma gosma que
serve para unir braços, pernas e ossos quebrados; taboca - água
conservada nos seus gomos pode ser empregada contra sezões;
angélica (não a cultivada em jardins) – produz um xarope de casca da raiz voltada para o nascente muito bom como sudorífero
“que se tem descoberto experimento em muitos já quase moribundos; abutua – “das suas muitas virtudes medicinais se fazem
amiudadas experiências; bastava para meio botija, como dizem
alguns práticos, o cipó da abutua e tal é o cipó da gota, posto que
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Durante a retirada da Laguna (campanha contra o Paraguai) os soldados brasileiros
atacados de cólera morbus se atiraram num laranjal, devorando as laranjas maduras e
verdes, com o que ficaram curados.
Sem indicação especial.
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ainda os índios não quiseram descobrir aos brancos263; tal o cipó
dos lhos, cuja vertude viu, e admirou um missionário em ua enfermidade com os olhos tão inflamados, sanguíneos e inchados,
que pareciam estarem já par arrebentar; e quando o missionário
cuidava aflicto no remédio, se ofereceo a dar-lhe um índio, dos
que se achavam presentes. E, se bem o prometeo melhor cumprio;
e tao prontamente, que não fez mais que entrar no mato, colher a
raiz de um cipó, e aplicar-lha aos olhos com tal eficácia de vertude, que no breve espaço de meia hora ficou sã a enferma”264. Tajá
fecundo – dispensado às mulheres, “ainda as que por largos anos
se têm chorado estéreis; com outra maiora dminiração e é, que há
macho, fêmea bem distinctos por se darem a conhecer em terem
cada um expresso, e em vulto o seu distincto na sua raís ua total
semelhança dos membros generativos esculpidos pela natureza.
Afirma, pois, que conforme a espécie de tajá que cada ua come
na ocasião das luas ralado, ou como quem come uma fructa, assim o experimenta aos depois no feto, másculo, se come o da sua
espécie, e fêmea, se com do outro” (pg. 369); tajá de anta – assim
chamado por ter sob a folhaa silhueta do fucinho do animal. É
dado aos cães para avivar o olfato; malvaísco, também denominado caapeba, é mais aplicado topicamente, embebido em bálsamos do tipo andiora ou copaíba ou em pomadas; ipadu – diz
o autor que descobriu-se no “Governo de São José do Rio Negro, donde alguns curiosas já o transplantaram para o Governo
do Grão-Pará”. O corrente consumo é na forma de cinza, que se
conserva na boca de mistura com farinha de mandioca. Parece
que a farinha de mandioca tem a vantagem de oroduzir açúcar,
provocando contínua salivação. Elimina toda a sensação de fome,
sede e cansaço. O autor só se refere à prática do chá, mas o bene263
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Realmente a queixa aparece com sua razão: os índios não apreciavam muito transferir
certos conhecimentos medicinais aos brnacos porque esses conhecimentos estavams
ligados ao campo religioso e eram, na maioria, detidos pelo pajé. Para o conhecimento
da utilidade da abutua no complexo da fecundação cf. Monteiro, Mário Ypiranga – O
complexo da gravidez – parto e suas consequências (folclore amazônico), Manaus,
1952.
Daniel, padre João – op. cit.,I:368.
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ditino frei João de São Joseph de Queirós vai mais adiante: “...nem
o bétele tão decantado, cuja virtuosa e fragrante folha se mastiga
para fortalecer o estomago, ajudando muito a digestão, evitando a
diarreia, e se acha a planta no caminho de S. José, junto à campina, em cidade de Belém265”; “... porém é incomparavelmente mais
eficaz e virtuoso em os defluxos a folha da árvore ipadu, extraída
do sertão, de que já em cidade de Belém se vê uma única árvore
em casa de Clemente da Silva, api do padre Lino Gularte, a quem
ordenamos sacerdote. Toma-se e prepara-se como chá. É grande
remédio para o sono, trazido na boca em massa que fazem os índios das folhas socadas com mandioca, por mode de sabonetes
muito pequenos ou confeitos liso grandes: na ocasião de vigia ou
quando estão para dar batalha, é o seu contrasono, umedecendo-lhe o cérebro e fixando”266. Erva de santa maria ou matruz,
empregada para “livrar de postemas e soldar membros quebrados
em que a obra prodígios”; fedegoso ou pajé merioba267; o autor
alerta para a diferença de nomes em Minas e no Maranhão e esqueceu o emprego. Matapasto – para sarar feridas, “inda renitentes e perigosas”; mucho (?) – palmeira, cujo coquilho ralado serve
para debater câmaras de sangue. Diz o autor ser remédio aplicado
pelo doutor Curvo Semedo, o qual lhe dá “outras virtudes”. Alcaçuz – empregado como “óptimo descoagulante da fleugma” e
bom para tosses e catarros. Mastiga-se a raiz e engole-se o suco;
canela – empregada nos tumores carnosos; casca doce – aplca as
dores internas, empregada nos catarros e febres, indigestão, dores
no estômago; puxeri (puxuri) – da casca e da fruta se extrai o bálsamo reconfortativo da cabeça, dos membros e nervos; guaraná
– empregado contra flatos, dores, deinterias e cursos de sangue,
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Queirós, frei João de São Joseph de – Op.cit., 47.
Idem, 207.
Mata, Alfredo da – Flora Médica Brasiliense, 202, propõe pajamariobam como febrífugo e antiperíodico, sucedâneo da quinina.
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enfim, “um compêndio de remédios”268; conzinguba269 contra as
lombrigas, tomado o leite pela manhã em jejum, uma ou duas
colheres; vapuí –leite contra inchaços e tumores, solda membros
rotos, nervos, ossos quebrados; cauê – leite cáustico empregado
nas purgas, com cautela, pois se atingir os dentes, arranca-os todos; mururé (mururé? – leite empregado nas doenças venéreas,
curando em 24 horas, tomando-se duas colheres “...basta esta pequena quantidade para dos mesmo ossos e nervos arrancar um u
anoute toda a doença e máo humor...”; pacacuanha ou purga de
cipó270, vulgarizada como outros vegetais na Europa, empregada
para impedir os cursos e limpar o útero das mulheres e fazê-las
conceber; tramagueira – árvore de que fazem copos de índios
para curar ou evitar a hidropsia “deitando-lhe algum tempo antes
de infusão”; pau do ar, não empregado ainda no Amazonas por
ser muito fétido, mas aconselhado pelo autor no Tratado Medicinal contra as doenças do ar.
Muitos dos vegetais são utilizados de qualquer maneira na
farmacopeia e na medicina científica, havendo saído primeiro da
medicina rústica como é de praxe. A lista não compreende, natu268
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Monteiro, Mário Ypiranga – Antropologia do Guaraná, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Rio de Janeiro, 1965.
Coaxandubas, escreve frei João de São Joseph de Queirós, é excelente “para vomitório,
extinguir lombrigas e para diarreias”, página 72.
Ipeca, ipecacuanha, como se escreve vulgarmente (Ipeca de Marajó e Ipeca ondulada,
da família das Rubíaceas) pussiu referência na obra do doutor Alfredo da Matta, cit.,
137-140, recomendada na medicina científica como alas centenas de outros vegetais.
Cuña = membro viril. O padre Constantino Tastévin – Gramática da Língua Tupi,
Revista do Museu Paulista, tomo XIII, São Paulo, 1922, traduz, ridicularmente, por
pimenta de pato, colocando uma interrogação. A menos que estivesse empregando ardorosa metáfora...
Soberba é achega do dr. Jão Barbosa Rodrigues em A gramar and vocabular the tupi
language do dr. John Luccock, pág-85 (Revista do Museu Paulista, tomo XLIII, parte
I, Rio de Janeiro, 1880): “Ipecuanha – este nomeé derivaod de ipeca – pato e conha
– membro viril, alusão feita à disposição das raízes que são em espiral, como são os
pênis dos palmípedes do gênero Anas. Pertence à família das Rubiáceas, é a Cephaelis
ipecacuanha Rich., que é empregada como vomitivo e conhecida também por poaya.
Pelletier extraiu dela a emetina, que é um pó branco, amarelado, inalterável ao ar, pouco solúvel na água fria e muito álcool e no éter. Sabor amargo. A raiz da ipecacuanha
contém: emetina, 154; cera 1,2; matéria resinosa, 1,2; goma, 2,4; amigo, 53; matéria
animal, 2,4; linhoso, 12,5; e vestígios de ácido gálico, ao todo 100 partes”.
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ralmente, o largo manancial de suprimentos que a selva oferece e
de que se têm utilizado o homem desde o descobrimento do rio
Amazonas271. Um trabalho de pesquisa de gabinete e de campo se
está fazendo no sentido de recolher o maior número de verbetes
relacionados à medicina popular, mas indicamos já algumas das
formas, mais autorizadas, a começar por Von Martius. Nosso trabalho não espera estar concluído, brevemente, porque seu raio de
ação abrange ângulos mais distantes e complexos, incluindo-se
superstições relacionadas com a medicina, os xaropes, garrafadas,
etc., de que oferecemos aqui em esquema:

Mais tarde voltaremos a falar dessa última divisão. Passaremos agora a classificar o folclore de acordo com as atividades humanas (atividades populares sejam lembradas sempre):
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Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro do Folclore Amazônica, I 81, Manaus, 1964.
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Mitos272
Lendas273

272
273

MOYA, Ismael – Didactica del Folklore, 84, Buenos Aires, 1956.
Idem, idem.
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Versos desejáveis (suportáveis)274
274

GAMIO, Manuel – “El Material folklorico y el progresso social”, in América Indigena,
vol V, nº 3, julho, 1945, México.
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a) De caráter ativo275

275

GENNEP, Arnold Van – O folklore, 127 segs. Bahia, 1950.
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Superstições276
Essas danças populares podem ou não ser constituídas de
elementos de música, literários (verso, prosa) ou elementos coreográficos (passos, saltos).
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CORSO, Rafaele, abonado por Araujo, Alceu Maynard, in Alguns ritos mágicos, 59,
Separata da Revista de Arquivo Municipal, vol CLXI, ano XXVI, julho a dezembro de
1958.
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De cada um dos itens acima se estudará no lugar próprio:
equipamento, métodos e processos, condições ambientais, causos, contos, anedotas, sistema cooperativista, festas, rituais, calendário religioso, calendário agrícola, artesanato derivado, veículos,
veterinária (puçangas), utensílios domésticos, tipos de alimentação, cozinha regional, peças de vestuário, moveis, habitações características, etc.
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Na classificação de Basílio de Magalhães, os amuletos físicos
podem ser distribuídos em cinco grupos:

Os alegóricos por sua vez são discriminados em:

Na mesma classificação do autor, os amuletos químicos podem ser:

físicos277
químicos 278
277
278

Classificação de Alceu Maynard Araújo, adaptado.
MAGALHAES, Basílio – o folclore no Brasil, 352, 3ª edição, Rio de Janeiro, 1960.
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a) açoterapia279
b) Escretoterapia280
c) Pingaterapia281
O primeiro ‘médico’ (ou físico não barbeiro) entendido em
curas com apelo aos recursos naturais da região foi o padre Luís
Figueira, que passa também por ser o nosso primeiro tratadista
da língua geral, subentendendo-se a região amazonense apenas.
Falava a língua nheengatu, diz um contemporâneo, “com muita
graça”. E aprendeu a utilizar-se dos remédios naturais com a experiência dos magos índios, os pajés talvez não demasiadamente
embusteiros, aqueles que aplicavam sugestões invés de tentar a
cura por via interna ou tópica.
279
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281

Classificação tomada a Alceu Maynard Araújo.
Classificação tomada a Alceu Maynard Araújo.
Classificação tomada a Alceu Maynard Araújo.
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Na linguagem regional essa medicina reúne a popular e a
científica é denominada – puçanga. Não estamos interessados
num estudo completo desse material aqui nesse volume. Podemos relembrar que o tópico Benzeduras acima, que inclui Orações e Ensalmos, já foi aplicado no Amazonas, aquando do descobrimento. Parece um bom sinal para o registro folclórico aquele ensalmo aplicado. Mas as crônicas não falam muito deles e a
razão seria desconhecida para nós, uma vez que o povo ibérico
era muito chegado a esse tipo de curandeirismo. Todavia, aquele
outro aspecto outro que se insere no tópico mágica (malfeito –
despachos), aparece com certa frequência, tanto da parte do feiticeiro indígena (pajelança) como da parte do benzedor europeu.
Se o nosso usuário prestou bem atenção ao nosso esquema anterior reparou que nos detivemos diante de dois aspectos dessa
medicina, precisamente a pejalença (uso do maracá e das cinzas
igual exorcismo) e do ensalmo europeu, que passará brevemente
à Amazônia, inclusive num responso de Santo Antônio para expulsar as lombrigas.
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IV

A ASCENSÃO SOCIAL DO MAMALUCO

Surge um novo tipo de consciência telúrica. O
construtor da cultura mestiçada. Heranças inapagáveis. O verdadeiro homem social. Barroquismo
temperamental e erudito.
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História não pretende obscurecer nem subtrair do conhecimento a influência decisiva de uma nova participação
humana nos destinos da região, qual fosse a do mestiço de
índio/branco, o mamaluco. Inevitável por natural essa participação teria que ser, de certa maneira, arbitrária a partir de sua própria consciência hereditária. Não estamos presumindo nenhuma
forma de cultura herdada fisiologicamente de A|B, porém, remetendo o nosso usuário para os atributos conformes às culturas A
(nativa) e B (forânea) portuguesa e outras. E outras porque houve
delas holandela, espanhola, francesa, inglesa, condicionadas aos
seus estamentos. Dificilmente se poderia acentuar um tipo exclusivo de cultura além da ibérica, que se fixasse através do elemento
mestiço. Isto poderá, sem dúvida, acontecer numa faixa em que
o usuário se sentirá perplexo, mas já procuramos esclarecer que
existe uma tradição muito grande de antropônimos estranhos
que não vieram daqueles idos, mas surgem quando da implantação de uma nova consciência colonial, isto é, quando o Brasil
se torna mais próximo da Europa através da abertura dos portos
ao comércio mundial, o oferecimento de mercados de trabalho
e de compensações, por exemplo, das sesmarias na Amazônia.
Assim é possível encontrar-se, ano após ano, uma nova atividade estrangeira na Amazônia, além daquela suposta pela presença
dos conquistadores expulsos. Por exemplo, uma religião ortodoxa (heresias) não vingou, apesar da estabilização de hereges pelas
duas margens dos rios Amazonas, Negro e Branco, isto é, não foi
possível frutificar esse tipo de religião. Por outro lado, as famosas
seitas ou religiões de origem africanas não tomaram pé na região
amazonense, senão muito tarde. Naturalmente, quando os negros
foram adquirindo maior liberdade e puderam enfrentar a rigidez
dos vetos católicos. Não concordamos com as disposições dos
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nossos historiadores e antropólogos a respeito das épocas favoráveis à implantação dessas seitas cujas foram, no início, puras,
puríssimas, sem interferências cristãs. Posto que não possuímos,
ainda, estudos especializados do assunto e as referências que nos
chegam sejam de épocas posteriores à acomodação cristã, ao sincretismo, as seitas desenvolveram-se aqui, de certa maneira, indiferentes a uma nomenclatura de deuses e de santos católicos.
É possível admitir que o sincretismo religioso tivesse sido muito mais importante e mais dilatado entre os indígenas que entre
os negros, por duas razões fáceis de entender: a) antiguidade das
relações entre índio/europeu; b) insuficiência de rituais ostensivos de crenças indígenas. Ao contrário do negro que colocou os
pés muito tarde na Amazônia Ocidental282 e porque se viu, desde
logo, coibido de interferir nas seções da pirâmide social garantida aos brancos de origem e aos nativos. A discriminação racial a
que ficou sujeito o negro já não era de maneira abusiva em 1731,
quando o rei Dom João extinguia os corpos militares de pardos e
de bastardos para reuni-los num só corpo, sem exigência de oficiais e cabos próprios. Ficou conhecido esse corpo de pardos, o
Regimento dos Pardos, colocados sob a proteção de Nossa Senhora do Rosário. Entretanto, não foi com muita facilidade que
o negro entrou naquela divisa aberta aos naturais. Na Amazônia
ocidental essa prática não teria a constância dos sucessos obtidos
em outras partes, não porque repugnasse ao branco franquiar a
entrada, mas porque havia a rivalidade ostensiva do índio e este se
encontrava em situação de poder disputar a prevalência do estado
e disputava ferozmente. Surda inimizade gerada talvez (é o que
consta tradicionalmente) por aquele bodum que tornava a fêmea
negra incapacitada para a vida com macho índio. De onde poucos
seriam realmente os elementos mestiços dessa combinação racial,
de passo que a fêmea índia não se negaria a coabitar com o negro,
o que foi raro.
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Dos primeiros negros que atravessaram a Amazônia, dois vieram na expedição de Orellana, porque já havia sido introduzida a escravização negra na América.
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O governador Melo e Póvoas foi daqueles mais exatos no
cumprimento do estatuto real que proibia a conjunção definitiva
com o negro e o branco ou índio. Isto, entretanto, não impedia que
o europeu o fizesse seguidamente, porque, na verdade, já o vinha
fazendo desde a Europa, e a sensualidade do meridional acolitava essa inclinação desculpável quando escatimassem fêmeas. O
concurso imediato dessa enorme fase indisciplinada gerou aquela
cópia de elementos mestiçados dotados de maiores ambições e de
uma desenvoltura que só se explica pela capacidade de penetração, pela maior dotação cultural. O mestiço de índio e de negro
não recusa nenhuma oportunidade de aparecer, de subir na escala
social. Se lhe abrem as portas ao sucesso ele penetra e ascende,
chega a posições que muitos brancos europeus letrados jamais
conseguiriam, a não ser, talvez, por um pouco de ajuda de pessoas influentes. Não está no nosso programa transcrever exemplos continuados que expliquem a posição do mestiço na cultura
amazonense, porque isto seria, de qualquer modo, fazer chover
no molhado. Todavia, os exemplos amiúdam. O que nos convence é que o mestiço adquiriu duas coisas notáveis: experiência na
vida e um alto senso de adaptação às faixas de integração social.
Procurou subir e não consta que se haja degradado na mesma
porcentagem em que algumas humanidades indígenas o fizeram
tanto quanto a banda negra. Em 1700, já se pode apontar gerações de mestiços de índios proprietários de grandes cacauais e de
outras promissoras e rentáveis plantações em que, naturalmente,
por sua vez, trabalhavam escravos amarelos e negros (estes resumidos), ou simplesmente trabalhadores assoldados. As margens
do rio Madeira se povoaram de famílias de que os descendentes
ainda vivem por lá mesmo ou na cidade. Do mesmo modo no rio
Negro, Juruá, Purus etc. Os nomes portugueses são de maneira
universal referidos porque era praxe, desde o início, permutar-se
o nome “bárbaro” pelo “culto”. Durante as conversões, batizados
e casamentos, o homem ou a mulher recebiam um nome “cristão” e abominavam o “profano”. Essa hipócrita invenção da Igreja possuía a vantagem de transformar o caboclo respeitador dos
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rituais nativos em desrespeitador dos rituais cristãos, porque a
sincretização religiosa não passa de uma franca agressão ao mito
canônico, que muitos dos religiosos e a grande maioria dos europeus não respeitavam. Pelo menos é possível admitir-se que as
comunidades indígenas (até os nossos dias atuais), mestiçadas socialmente, cumprissem seus próprios regulamentos, aqueles oito
princípios fundamentais legados pelo herói civilizador Iurupari;
mas os brancos não seriam tão honestos em cumprir o decálogo
cristão. O sincretismo religioso no Amazonas assume importância com o mestiço, portador daquelas heranças bilaterais, isto é,
o sincretismo religioso denominado de uma parte “festas profano-religiosas” e da outra “pajelança”. O sincretismo religioso conhecido pelo nome genérico de candomblé, batuque, nos primórdios,
e hoje muito alterado, é, exclusivamente, africano, composto também de duas bandas, original nativa e cristã. Assim sucedeu com
o folclore e em boa parte com outros costumes e hábitos. O vestuário a certos respeitos é uma decorrência do novo estilo de vida
e da nova mentalidade que eclode. O mestiço não é mais aquele
humilde e perplexo índio que não se perguntava por que servia
de besta de carga aos europeus. A experiência da vida e mais do
que isto, a convivência com pessoas disputantes e o ensino recebido tornam o mestiço atuante e capaz de disputar, ele mesmo,
o seu lugar na comunidade, de avançar além do círculo estreito
imposto pela moral do colono. Herda o ódio ao invasor e começa
a ter a noção da propriedade da terra, do chão, das coisas. É um
violento discriminador racial. Sua ascensão não se realiza apenas
porque os decretais apoiam, mas porque em duas gerações ele se
sente capaz de defender direitos sonegados antes ou malmente
oferecidos. Concordamos que entre os primeiros contatos do invasor e os primeiros cruzamentos a mestiçagem advinda não reúne aquelas qualidades de imposição que se verificará na segunda
geração ou branquiamento. E não era por causa de uma decisão
voluntária, e sim porque as condições administrativas ainda não
permitiam uma evasão para a cumieira. As decisões do mestiço
escapam ao historiador e ao sociólogo, porque nem sempre são
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enfocadas diretamente ao indivíduo e sim à comunidade indígena. Geralmente, os documentos não caracterizam o tipo antropológico envolvido nas atividades socioadministrativas, a não ser,
longe em longe, a referência a cafuzos, mamalucos e/ou negros.
Quando se trata da pessoa do mestiço de índio aculturado, não
há uma decisiva qualificação talvez porque se fizesse nocivo à
sensibilidade daquelas gentes tidas e havidas como vassalos del
rei. Com o escravo a situação era diametralmente oposta: não
possuindo ingresso livre no escalão social (pelo menos até que
se definisse a situação de forro) estava subtraído ao conúbio com
gentes de esfera social e de “raça” diferentes.
Isto enfatiza o problema do mestiço, que se encontra sozinho
e capacitado para disputar todas as vantagens oferecidas não apenas pela administração reinol, mas também pelas várias oportunidades particulares. É o mestiço o patriarca do cacau instalado à
margem dos rios Madeira e outros da região; é o inovador e reformulador da habitação, aquele que inaugura a arquitetura mestiça,
ou seja, o tipo de casa entendido entre a maloca indígena totalmente de madeira e de palha e o protótipo inovado e reformulado
entre a madeira e a palha, e o tijolo socado e a telha vã, janelas e
portas não coletivas.
O espírito da Vila/cidade retém a febriciante monopolização
ativa do mestiço. São temas de muita atualidade e de muita atividade porque saíram da esfera do comportamento do índio. Este
ficou longe, na aldeia/lugar. Também a rua é do mestiço, de mesmo que o horizonte vertical, porque leva a alguma parte, define
uma posição social. Na aldeia, não existe a rua nem a praça com
aquele sentido solicitante da Vila/cidade. É na vila que surge o
primeiro botequim/trampolim para o grande armazém. É na vila
que aparecem os sistemas místicos, a vizinhança amparadora, a
habitação de muitas casas, como já se disse alhures. E com a vila a
escola e um sem número de possibilidades que protejam o mestiço cada vez mais diluído na sua linha de cor.
Quando o negro alcançasse a sua alforria e se estimasse
como instrumento de relação entre os valores de quantidade e
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de qualidade, ele também alcançaria o seu lugar apropriado, mas
então a densidade desse valor humano seria minguada em relação
ao contraste índio/mestiço283.
Uma outra observação cumpre registrar: a mestiçagem do
nativo também pode ser apenas cultural. Os descendentes de tribo-tribo seriam igualmente mestiços intertribais, sabendo nós
que as populações chamadas ao povoamento das aldeias missioneiras e lugares e vilas eram cosmopolitas. Já observamos antes
esse projeto que criava uma situação especial de mistura de hábitos e costumes, mas há um exemplo documental em Manaus/Barra, quando foram recrutados elementos entre as tribos Tarumã,
Manau, Pacê, Baré, Baniva etc.284 Assim como assim, o mestiço,
para a solução da mestiçagem cultural, não é somente o produzido pelas circunstâncias de conjugação racial A- -B, mas também
aqueles que advieram em um processo menos qualificado a- - b,
ou seja, intertribal.
A ajuizarmos pelo nosso padrão, que é, afinal de contas,
aquele que responde historicamente às consultas nessa faixa de
especulação, o mestiço é o responsável pela estratificação cultural
e pela disseminação dessa cultura. É exato o nosso juízo, considerando-se haver o mestiço recebido de duas bandas não culturas
especificamente homogêneas, mas heterogêneas. Nem o português recém-vindo de Portugal possuía a sua cultura independizada da do espanhol e quiçá da de outros povos (acautelamo-nos
dentro das alternativas) e nem o índio relacionado com o colono
nas Missões e Aldeias possuía a sua cultura específica, independizada de influência de outras tribos. A cultura homogênea só
aparece com bastante nitidez quando uma quantidade de pessoas
criasse significativamente certa região natural onde essa cultura
se proemina ao ponto de torna-se foco da distribuição de valores.
Por exemplo, a região de Manués tornou-se uma região cultural
283
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Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro do Folclore Amazônico, I, ilustração estatística,
Manaus, 1964.
Arquivo do Amazonas, Ano 1, Volume 1, nº 2, págs. 32-33, Manaus, 23 de outubro de
1906.
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ostensiva e enfática, porque no passado assim fora pela atividade
emancipadora da planta guaraná, mas não se pode falar de uma
cultura da mandioca em todo o Brasil, porque não existem pontos lacunários dessa cultura. Isto é, não se pode determinar uma
área da mandioca como se determinaria uma área do guaraná ou
do milho. O que acontece é que essa antes cultura homogênea
atribuída aos índios Maué (que possuem sua língua própria ao
depois fertilizada pela língua geral) continua firme, mas hoje não
faz apelo a uma noção de exclusividade porquanto a mestiçagem
verdadeira vai interditando os valores de interesse natural, acabando com a comunidade segregada. O índio Maué usa relógio
de pulso, conta anedotas picarescas; alguns sabem ler e escrever,
podem ser eleitores, crianças frequentam escolas, jovens cursam
ginásios locais, porém o espírito natural da tribo, a herança sentimental e funcional persiste apesar de tudo nos seus cantos, nas
suas danças, na sua literatura oral, nos usos e costumes285.
Observando-se essa situação, pergunta-se, por exemplo, pela
cultura indígena de Tefé, de São Paulo de Olivença, de Borba (à
exceção dos redutos dos índios Arara), de Barcelos, de Moura,
de Carauari. A mestiçagem absoluta eliminou qualquer forma
ostensiva de cultura nessas regiões, qualquer traço cultural enfático. Não existe nada que seja particularmente desigual do todo.
Entenda-se bem que estamos pretendendo subtrair uma parte
essencial (e não uma parte comum) desse todo, uma alternativa
exponencial dentro dos universais. Poderíamos acenar com a técnica de cerâmica? Com a técnica da caça e da pesca? Com a possibilidade de uma ilustração mais factual da cultura moderna nessas regiões citadas? Seria lábil qualquer tentativa de eleger aqueles
valores como símbolos de uma cultura diferente. A técnica da
cerâmica era uma só, variando quanto a tipologias e pinturas em
determinadas áreas. A técnica de obter-se fogo pelo taladro fóssil-vivente é uma só. E assim por diante, embora se conheça uma
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Monteiro, Mário Ypiranga – Antropogeografia do Guaraná, Ilustrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Rio de Janeiro, 1965.
Pereira, Manuel Nunes – Os Índios Maués, Coleção “Rex”, Rio de Janeiro, 1954.
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ou outra região amazonense em que determinada atividade social
ou econômica jamais foi atributo cultural e apenas produto de
importação, de troca, de comércio.
Ali onde a Vila/Cidade promoveu a sinúsia ela é consequência também (embora não exclusiva, porque houve exemplos em
que a Vila é um assunto de interesse imediato, criada sem nenhuma infraestrutura socioeconômica como São José do Javari e
Barcelos) da atividade do mestiço, do contrário não seria satisfatório pensarmos em termos de índio mal civilizado ou “bárbaro”
e português ignorante das solicitações do meio tirânico. Quando
o mestiço aparece como resultado imediato do encontro primevo,
aleatório ou não de “raças” diferentes, ele vem premunido de uma
carga emocional que faltou ao índio286 em proporções mais dirigidas. É muito difícil encontrar-se uma referência ao mestiço em
termos de pioneirismo disto e daquilo porque ele desapareceria no
montante daquelas preocupações em que o colono se assumia287.
Mas quando aparece revelado é tema de muita competência, astúcia, inteligência diretora, audácia e bravura. A ele cabe muito
mais o elogio de promotor dos sucessos que na Vila/Cidade, pela
sua condição de devoradora de identidades, surgem de diversos
ângulos. O mestiço entra, por assim dizer, na vida orgânica do
município pela sua própria condição de construtor dos interesses
gerais das humanidades. É falso pensar-se que ao estrangeiro apenas se deva a diligência na fatoria de benefícios sociais. Alias é tão
fácil quando se sabe que foi o mestiço quem empurrou para fora o
estrangeiro, disputando-lhe o lugar. Ainda não estamos querendo
286
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O mestiço de índio ou o índio aculturado demoradamente não sustentavam certos escrúpulos que os sacerdotes aprimoraram, mas não conseguiram implantar de todo e
defender sempre. Para eles o casamento era coisa secundária, uma questão de dificultar
as coisas. As mulheres se contentavam com o amor e os filhos desse amor, que sustentavam sem reclame porque hábito herdado. O sábio Luís Agassiz refere exemplos dessa
pitoresca situação que se convencionou chamar “casamento na igreja verde”. Ainda se
denominam essas esposas “esposaranas”. Veja-se obra do cientista – Viagem ao Brasil.
Abrimos uma exceção para a região dos campos gerais, hoje formada pelo Território
federal de Roraira, onde Lobo D’Almada instalou o criatório e, portanto, absorveu o
trabalho indígena e mestiço. Depois, o ciclo da mineração abriu novas perspectivas ao
mestiço, antes que a invasão alienígena se verificasse.
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alcançar determinados assuntos de grande envergadura, que ocuparam sangrentamente a História, assuntos do tipo da Revolução
de Lamalonga ou da Revolução dos Cabanos etc. Esses assuntos,
embora atinjam a uma esfera de interesse mais social do que político, não necessitam esperar que a Vila/Cidade se defina mais
um pouco como produto da ascensão do mestiço. Por ora, não
pertencem ao ciclo de operações da comunidade vilária, e como
história recusam o primeiro ingresso na atividade exclusiva do
mestiço; o segundo reclama maior amplitude na sua divulgação,
mas já fizemos notar que ambos são assuntos de literatura romântica e/ou pseudorrealista.
O mestiço é pois assim como um objeto de indefectível importância no estamento da cultura regional, posto que não tivesse dependido dele exclusivamente nem a formação desse painel
nem a sua ostensividade. Mas é possível considerar que teve ele
influência na adquirência da cultura amazoníndia-europeia e na
sua projeção reformulada. É neste ponto que se deve fazer doutrina, haja vista a súbita desinfluência do português nos destinos
da Pátria e a perene contribuição sustentada pelo indígena não
desaparecido ainda da Amazônia como o fora em outras regiões
do País.
É o mestiço quem vai aceitar a Independência como um fato
consumado, capaz de eliminar os restos de obrigações de Portugal
para com o Brasil. É ele quem imediatamente, num gesto pitoresco de revolta e de afirmação, apela para os nomes indígenas
acrescentados à herança antropônima estrangeira. Na Amazônia,
os Bacuri, os Inajás, os Angelis, os Pau-Brasil, os Tupinambás, os
Amazonas, os Jauaperis etc., são gente ilustre na sua mestiçagem
ou na sua reação ao estrangeiro, adotando, de qualquer modo, os
últimos as ideias e os estatutos dos mestiços como a fórmula melhor de temperar o caldeamento antropo-cultural. Porque houve,
singularmente, a adesão inclusive do estrangeiro àquelas atitudes
consideradas como fazendo parte de uma consciência dirigida,
perfeitamente credenciada porque autônoma. Não se trata de adesões de última hora, do nascimento de um regime de apreensões,
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da criação do território do terror. O estrangeiro aclimatado possuía a sua família, não raro já considerável, aumentada de filhos
e de netos e bisnetos. Estava solidamente plantado na região e os
filhos e netos não aspiravam por nenhuma maneira subtraírem-se
ao clima social. O patriarca, por sua vez, bem acostumado e impedido de regressar à terra, não alimentava outras ilusões senão
de merecer um bom palmo de terra onde descansar. Houve deles
que regressaram aos penates, mas os que por doença ou contrato
de serviço mereciam as graças reais, o consentimento escrito, selado, legalizado. O resto ficava e era bom ficar porque ricos não
se consentiam regressando. Todavia, como era de praxe, os ricos
arranjavam o pé de meia para a irmã casar-se, o dote. Os padres,
principalmente, usavam desse subterfúgio, a fim de bem casarem
as irmãs e sobrinhas, porque sem dote uma mulher não subia ao
altar bem-casada. Já vimos antes como se usava fazer na Amazônia, porém isto acontecia igualmente em todo mundo, à época.
A importância que a ascensão do mestiço possui para a história social é revelada pelo seu sentimento de nacionalidade, de
patriotismo, do telurismo. Observe-se bem que ao índio esses
sentimentos não eram cultivados senão na base do atual território ocupado. Fora disso, o senso de propriedade, o senso de patriotismo não existia. O índio lutava pelo chão onde plantara a
maloca e o rio e a mata convizinhos de onde tirava a subsistência.
Fora daí o espaço dilatado, a fronteira, não existem como tema
de preocupações. Com o mestiço, nasce e cresce esse sentimento
de passado, presente e futuro da terra e da família. Ele pensa em
termos de domínio dilatado, de posse intransferível e que se torna
necessário defender. É aí, já dotado desse sentimento telúrico que
ele passa a promover-se e a promover a terra em termos nem sempre dignos de encômios, como no caso da Revolução Cabana em
que o chovinismo, a exaltação do sentimento cívico transborda
para os excessos reprocháveis288.
288

Não temos a pretensão de querer julgar sentimentos particulares, mas a Cabanagem,
verbi gratia, foi uma revolução social de inspiração cultural que envolveu ao mestiço
em primeira plana e ao índio e negro em segunda. Devemos significar que esse movi-
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Quando se instala a Câmara Municipal da Barra, em 1834
(predicação de Vila em 1832 com o Código do Processo Criminal), não é mais a totalidade de elementos estranhos que tomam
assento, mas os mestiços filhos ou não daqueles, netos, bisnetos,
talvez. É pitoresco como se desenvolve nessa gente o senso da
brasilidade, o senso do orgulho patriótico, o senso da independência e a vontade esmerada de trabalhar pelo progresso da Vila.
Naturalmente porque sabem que essa situação vilária é um privilégio deles, e estão distantes da desgraçada situação da Aldeia
e do Lugar. Promovem numa solidariedade simpática a evolução
da Capital sem a predicação de Vila e depois a Vila e a Cidade
capital da Capitania e da Comarca. Ele é o homem municipalista.
São os “homens bons”, como eram chamados então, quer venham
ocasionalmente do Interior, de Itaquatiara ou de Barcelos, de Silves ou de Moura, para tomarem assento no Senado da Câmara e
fazerem suas “vareações’, cada qual munido de sua vara camareira
que elege, discute, realiza, promove, manda, ordena, legisla, multa, concede “chões” para edificações, concede alvarás de indústrias e profissões, traça a planta da futura urbs aquatica. Porque a
Vila e a Cidade ainda cheiram a mato brabo e os igarapés não estão decantados. Mas as pontes de madeira, singelas e funcionais,
começam a merecer a atenção do povo porque significam a ampliação de casario, a abertura de novas ruas e praças. A Vila exige
a modernização e eficiência nos serviços e não há por que recusar.
Somente que o dinheiro amoedado ainda é escasso, não tem muita serventia porque a forma de comércio se estabilizou na troca.
Essa situação vigoraria até quando a Cidade se caracterizasse e
continuou sempre na situação do sistema de coleta e no comércio
ambulante. Mais tarde, formaremos opinião melhor deste assunto
porque ele representa realmente uma fisionomia típica.

mento não foi estimulado somente por um sentimento moral. A Maçonaria o fez e o
sustentou e havia nele qualquer coisa de anticlerical. Quando se instalasse a Província
do Amazonas, a maioria dos deputados era pedreiro-livre e, por isso, as sessões acabavam sempre tumultuadas em virtude da presença de sacerdotes.
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Cumpre advertir que essa situação progressista da Vila/Cidade capital jamais foi tratada pelos historiadores do passado com
a importância que merecia, não talvez porque eles ignorassem os
elementos de funcionamento da máquina administrativa, mas
pelo fato de que a História se resumia naquele fastidioso conjunto de fatos cronológicos encadeados numa rígida sequência de
quadros onde o social não era chamado a depor. Não temos uma
História Social da Amazônia, nunca tivemos até que uma nova
geração de historiadores fixasse, demoradamente, em livros ou
ensaios modestos as várias situações decorrentes dos imperativos
socioeconômicos.
Foi preocupado com esses quadros da história e da geografia
social não escrita e apenas abordada, às vezes superficialmente
quando não equivocadamente que escrevemos uma série de trabalhos paginosos ou de artigos bem amparados pela documentação, de que O Aguadeiro, é o primeiro exemplo. Observe-se,
entretanto, que a atividade do aguadeiro não se condiciona a
nenhuma relação entre o mestiço e a sociedade representada na
Vila ou na Cidade. Igualmente a atividade do regatão. O primeiro
elemento social e econômico de Manaus – o aguadeiro, se favorece da contingência de ser importado e transplantado com toda a
sua autenticidade europeia para a Barra Vila e Cidade. O explorador do serviço de fornecimento d’água aos usuários comodistas
e às repartições públicas era galego e/ou português legítimos e só
muito tarde aceita a concorrência do brasileiro289, mas não houve
muita reformulação e adaptação no sistema transplantado, enquanto que com o regatão tanto o veículo como o sistema de mercadoria foram uma adaptação necessária ao meio ambiente e se
289

Monteiro, Mário Ypiranga – O aguadeiro, Manaus, 1947. Durante toda a sua eficiente
permanência na Barra e em Manaus, o aguadeiro continuou sempre com a mesma e
clássica carroça de distribuição d’água, só alterada quando se fazia necessário permutar
os animais de tiro, em que seriam empregados também juntas de bois, mais baratos, no
lugar de burros. No mais, a prática seguia a rotina porque além de ser europeia de orgem também o fora nacional e geral nas vilas e cidades brasileiras antes da implantação
do sistema de aquedutos. Que foi um tipo social em toda a extensão não se nega nem se
discute, mas não é nosso interesse discutir sua influência aqui.
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inaugurado pelo português, foi o mestiço quem forneceu os elementos tradicionais para a mestiçagem tanto do veículo como do
sistema de locomoção. Não estamos precisando muito bem o fato
fora de certa área de circulação da riqueza nativa. Houve, é claro,
regatões que saltaram sobre a obsoleta capacidade operatória do
sistema, mesmo quando este ainda era universalmente conhecido
nas suas velhas aspirações morosas. Este fato não foi conhecido
por nós quando da publicação do nosso ensaio histórico-social,
por isso fazemos questão de adaptá-lo aqui porque refraseamos
aquela nossa tese de um instrumento da economia que apresenta
justapostas duas qualidades problemáticas: aculturador da sociedade rural e periférica e, ao mesmo tempo, elemento de contaminações perigosas que originaram temas de literatura, como ficou predito. O viajante explorador Charles Wiener290 refere: “En
faisant honnêtement ce qui maintenant se fait avec une piraterie
sans vergogne, on assurerait tout le commerce de cette région”.
O regatão não é como já ficou dito um produto funcional
nem da Vila e nem da Cidade, mas da transferência do português para a Amazônia. Entretanto, parece insólito relembrar que
o Forte de Tabatinga, na região do hoje Estado do Amazonas, na
Vila de São José do Javari, capital da Capitania de São José do Rio
Negro, o fora naquelas longitudes para impedir as atividades do
regatão, isto é, do contrabando espanhol na parte setentrional291.
290
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Wiener, Charles – Amazone et Cordilléres inserto na grande coletânea Le Tour du
Monde, 372.
Monteiro, Mário Ypiranga – O Regatão, 41: “O forte de Tabatinga é um exemplo –
porventura o único? – que marca o prestígio absoluto dos regatões. Nasceu aquele forte
da imperiosa necessidade de coibir abusos decorrentes da facilidade com que atuava
o mascate fluvial. Isto porque desde 1700, ou antes, já se fazia esse comércio ambulante pelos rios e não é sem razão que se funda na Tapera, depois Vila de São José
do Javari, a qual estava destinada a residência do Governador da Capitania, coronel
Joaquim de Melo e Póvoas, um registro para as canoas que fugiam pelo Solimões, tanto
de uma como de outra parte da fronteira. O destacamento era comandado pelo alferes
Francisco Coelho, o qual teve o bom senso de mandar guarnecer, em 1776, a margem
brasileira do rio Solimões, no lugar ainda hoje denominado Tabatinga. Próximo ao
aquartelamento desse posto de vigia o sargento-mor Domingos Francisco criou uma
povoação de índios a que deu o nome de São Francisco Xavier de Tabatinga. Data daí
a construção do forte, mandado erigir pelo governador do Pará, Fernando Costa de
Ataíde e Teive que transferiu para ele todo o destacamento da vila do Javari”.
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Isto já é suficiente para conferir ao chatim fluvial uma crônica que
excede qualquer outra em matéria de traficância ilegal e de penetração em todos aqueles lugares defesos aos grandes navios. A situação, entretanto, chega a aproximar-se da atividade do mestiço
porque eram os índios de condição e os mestiços os que batiam
a voga e faziam de iacumã nas galeotas. No caso presente, o mestiço não herdaria do português a instrumentália, porém se faria
o seu maior concorrente nos vários rios da planície encharcada.
Aliás, devemos considerar a “galeota” ou “coberta” do regatão
como produto mestiço da cultura material. É uma reformulação,
em parte do bergantim, em parte da nau portuguesa, porque houve realmente vários tipos de veículos, desde a simples igarité do
chamado atravessador de gêneros alimentícios (um regatão em
escala modesta), ao regatão de alto bordo que chegou até ao barco
a vapor, mesmo na Província.
Não se pode deixar de admitir a presença do mestiço em
determinadas atividades sociais, mas, principalmente, em situações de maior responsabilidade quando a sua presença oculta é
atraiçoada pela palavra escrita. De vez em quando, estamos encontrando documentos em boa caligrafia, “pena bem aparada”,
como se dizia então, com letra de talhe perfeitamente legível, ou
caligrafia de paleógrafo. O dado que trai a presença de escriba
mestiço é comumente a troca de fonemas vocálicos /o/ por /u/ e
vice-versa ou formas de sintaxe diferente da portuguesa. Porque
pelos apelidos não se pode identifica-los, uma vez que recebiam
no batismo os nomes dos pais ou das pessoas gradas que os paraninfavam. Qualquer investigador inábil pode confundir um Lobo
D’Almada mestiço com o homônimo verdadeiro tanto quanto
neste momento alguém pode achar estranho encontrar em Maués
dois Michiles do mesmo nome, mas um é o meu amigo tuixauá
da tribo dos Andirás, enquanto o outro é o velho prefeito do município, de origem europeia, branco.
A situação de Maués não é muito diferente da situação dos
povoados da Amazônia, com a diferença de que, talvez, houvesse resistido mais demoradamente aos cruzamentos, a exemplo de
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certos núcleos do Madeira e do rio Negro, do Juruá e do Javari. Os
elementos indígenas foram curiosamente vencendo os problemas
de contaminação e deitando heranças diretas ou quase diretas,
e mesmo mestiçados pelo contato com tribos avulsas, os Mundurucu atléticos e nobres, dominadores – dizia-se antropófavos,
alcançaram os nossos dias chegados à civilização sem haver perdido de todo seus hábitos e costumes.
A Vila vem de 1833, mas essa adquirença apenas confirma
a necessidade de obter certos privilégios, porque a antiga aldeia
de índios se projetou muito democraticamente (a tática do cosmopolitismo) com a junção de elementos Mundurucu e Maué.
Foram no passado duas nações aguerridas, vencedoras de tribos
vizinhas e de empresas de brancos, mas Lobo D’Almada empenhara-se suasoriamente na sua pacificação. Esse acontecimento
quase sem importância na história daquelas humanidades bravias
serviu de assunto para um poema encomiástico do poeta amazonense Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha, cujo parece iniciar a tentativa de valorização do índio na literatura amazonense,
posto que estivesse na fase arcádica. Aliás, o assunto se prestava
grandemente porque era a formalização do movimento cultural
exclusivamente amazonense através do elemento novo – a literatura escrita.
“O Mundu’cru feroz, que todos temem,
E só de ouvil-o fica o Mura frio,
À guerra ousado, e ao sangue, que derrama
Dos craneos em que bebe;
Quaes feros Humnos innundando a terra,
Ou como alluviao de grandes agoas,
A toda a parte, em todo o tempo levão
O susto, o horror, e a morte:
Mas já deixada em fim a atrocidade,
Mansos, e amigos vejo vir chegando,
E as taquaras fataes, ervadas setas,
As massas, e os carcazes
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Aos pés depor com reverente aspeito
Do claro Héroe da America, do forte,
E raro vencedor, que a Ley lhes dicta,
E as almas lhes vencera;292”
Já estimamos o sucesso alcançado pela cultura Maué-Mundurucu, na parte referente ao guaraná - a bebida sagrada que se
tornou popular na Amazônia e atravessou oceanos e cordilheiras
para acabar desmoralizada nas zurrapas sulinas.
A região foi batizada com o nome de Mundurucânia pela
influência dilatada dos Mundurucu, mas chamou-se antes e agora
Tupinambarana e parece ser a maior ilha fluvial do mundo, embora relativamente povoada. A darmos crédito em Araújo Lima293,
os habitantes desse largo palmo de terra mantiveram uma soberana afirmação de sua ilhagem no capítulo Miscigenação. São ideias
por nós reputadas muito romântica, visto que a fusão entre tribos
distintas foi uma solução bem inspirada pela administração portuguesa para evitar os distúrbios. Não estamos garantindo que o
quesito social tivesse sido largamente brechado pela continuidade
de invasões portuguesas, isto, porém, foi realizado em vagas sucessivas de exploradores. Basta que a situação enfática da cultura
guaranazeira incentivasse a demanda, que não foi feita aleatoriamente, mas resultou numa constante positivada pela história.
Araújo Lima não deveria conhecer esses argumentos fortes, desde
que a sua Antropologia idealista exagerou certos quadros da paisagem amazônica. Tem-se a impressão que faltou-lhe base, a base
histórica, porque afirmar que não houve mescla de fusões, cruzamentos e subtrair os conquistadores das páginas da história do
292
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Aranha, Bento de Figueiredo Tenreiro – Obras, 2ª edição, 85-6, Lisboa, 1899.
É difícil de aceitar a tese de Araújo Lima. Não nos instante em que o teórico da Antropologia exarou a tese. Se se tratasse, por exemplo, dos índios Arara do rio Madeira
(afluentes) nós ficaríamos solidários com a teses, não assim aquele povo que desde
o início andava em companhia de brancos e de elementos de outras tribos, inclusive
dos seus maiores inimigos: os Mura; torna-se duvidoso elegê-lo por arquétipo de uma
pureza contestada. Cf. Amazônia – A terra e o homem, Brasiliana, 270, Rio de Janeiro,
1933.
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município. Maués sofreu com a penetração pacífica e/ou violenta
das tropas de resgate. É uma história de represálias ferozes, de
guerras continuadas que vão terminar não muito bem com a pacificação tentada por Lobo D’Almada, em 1798. O período anterior a esta data não informa a respeito de sucessos brilhantes para
as armas portuguesas. Muito pior do que no rio Negro foram ali
os desastres militares lusos depois da sangrenta caçada que se iniciou em 1761. Foi um século de investidas e de recuos, de mortes
e de arrazamentos a que resistiram os índios coligados da região.
Dessa confederação não aparece um herói nominal do tipo Ajuricaba, mas sabe-se que as hostes portuguesas não conseguiram
tomar pé no solo da mundurucânia com a mesma facilidade com
que o fizeram no rio Negro e no Madeira. Porém a partir de 1798
a situação muda de aspecto e os vários núcleos com a direção de
missionários e colonos portugueses. Somente no início do século
passado (1832) o índio Manuel Marques passa a ocupar a atenção
das autoridades. Por qualquer circunstância que não ficou muito
bem apurada, criou ele uma situação de tragédia na região, massacrando populações brancas e soldados da guarnição294.
Talvez fosse por causa dos alçamentos que frutificou a ideia
um tanto suspeita da pureza dos indivíduos de nação. Mas é preciso considerar que esses condottieres já não eram índios puros.
O ódio vigilante das gerações posteriores aos primeiros massacres é responsável pela série de tulmultos sangrentos havidos na
Mundurucânia de ontem. Quando nem bem se achavam tranquilizados os ânimos em Maués eis que uma nova conjuntura aparece, desfeita por tuixáuas de tribos convizinhas. Tuixáuas que não
haviam aderido parece, aos princípios e exigências dos rebeldes.
O mais curioso dessa situação nova é que o tuixáua que encabeça o manifesto dirigido à Câmara Municipal de Silves não é
índio puro, é mestiço, e aparece na história torta da região como
um dos piores facínoras conhecidos, de escandalosa reincidência:
294

Sousa, Cônego Francisco Bernardino de – Lembranças e curiosidades do Vale do
Amazonas, 269, Belém, 1873.
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Crispim de Leão, comparável a outros do tipo Portilha, Braga etc.,
que acabaram prestando reais serviços à coroa aldeiando índios.
Eis o documento:
“Ilmos. Snrs. Presidente, e mais membros da Câmara
de Silves. / Os Principais, e seu Diretor das duas Nações Maués, e Mundurucus do Lugar da Villa Nova
Districto dessa Villa de Silves, Submissos vem reprezentar a V.Sas. o estado melindroso em que se achava
este Lugar, cauzado pela influencia maligna de alguns
individuos que exorbitando dos deveres sociaes que
deve caracterizar a tudos os Brazileiros, passarão no
dia 24 do corrente com as suas malvadezas aperturbar
o socego que os mesmos abaixo assignados promettião
garantir, mas com a medida necessária que no mesmo
dia se tomou de que se devia retirar os perturbadores
e que assim se realizou logo o socego e tranquilidade
principiou a reinar e protestão os abaixo assignados
conservar e manter esta mesma harmonia aprovando
V.Sas. excluzão de homens que aqui querião representar as tristes scenas do execrando dia 7 de agosto de
183...Os abaixo assignados estão promptos em tudo a
obedecer as legaes ordens de V.Sª. como Brazileiros e
amantes do Sistema Constitucional. Vila 25 de Junho
de 1833. / O Principal Crispim X de Leão / O Principal Miguel X / O Principal José X Bento / O Principal
Hilario X José / O Principal Felippe X Santiago / O
Director Manoel X Ant.º Pereira”295
295

O documento é pitoresco porque inclusive aparecem as assinatruras em cruz, comuns
à época, significando que os signatários eram analfas. Por outro lado, a pessoa de Crispim de Leão nesse documento acelera a convicção de que tanto a primeira como a
segunda tentativas de alçamento não foram inspiradas por naturais puros. O cônego
Francisco Bernardino de Sousa pinta bem o retrato moral do mestiço Crispim de Leão:
“O lugar onde atualmente se acha estabelecida a freguesia de nossa Senhora do Bom
Socorro de Andirá, foi em seu princípio uma pequena fazenda de criação de gado pertencente a Manuel da Silva Lisboa que não podendo suportar as tropelias do índio
Crispim de Leão, abandonou o estabelecimento, a fim de fugir aos sanguinários instin-

314

Não cabe entrarmos em maiores considerações, mas a região
foi das mais prósperas antigamente, superando mesmo em economia a Vila da Barra e outras. A população da sede municipal
se orgulha, e com razão, de pertencer àqueles aguerridos índios
atléticos Mundurucu/Maué e a região toda ainda é conhecida por
Mundurucânia, topônimo assinalado nos mapas e cartas geográficas.
Em importância, não pela situação topográfica nem pela
cultura que deixou de ser referida miudamente, elegemos Tefé,
antiga propriedade espanhola. Se fosse possível descobrir aqui
e imediatamente esse aspecto cultural, teríamos que optar pela
cultura material, mas provecta e mais pitoresca. Mais provecta
porque data do descobrimento do rio Amazonas e mais pitoresca porque essa cultura teria que ser fatalmente uma mestiçagem,
pois não possuímos nada que se relacionasse com a sua talidade, uma fase enfática ou um aspecto ostensivo, um traço cultural mais eloquente do que outros. Tefé foi visitada seguidamente
pelos exploradores espanhóis e portugueses, soldados e padres e
a sua população atual pode ser considerada oriunda de Omáguas-Huitotos-Macus. Dos primeiros nós possuímos uma relação de
atividades culturais muito antigas, mas dos últimos seria ocioso
falar nestes termos. Pretende-se que essa origem seja inicialmente
de Omáguas, Jurimáguas e Ibanemas (escreva-se Umáuas, Iurimáuas). Falamos numa cultura material porque não podemos
acrescentar nada mais além disto quando se fala em passado histórico para aquelas regiões de pouca visitação portuguesa. A Espanha dominou até ali por 1691, porém suas ambições iam mais
tos daquele façanhudo índio, que tão célebre ali se tornou pelos crimes e atrocidades
que perpetrava. / A última façanha desse mau homem, foi o incêndio por sua própria
mão lançado a nascente povoação. Antes porém que a imensa fogueira ateada por ele
houvesse desaparecido, morria Crispim de Leão atravessado por uma bala, lançando
um último e satânico olhar para a sua obra de destruição. / Ainda hoje no Andirá falam
desse homem com horror e regunância” – Op. Cit. 87-8
De seguro não existe na cidade de Maués nenhuma rua ou praça com o nome desse
herói, mas deve de existir alguma homenagem ao sacerdote culpado, frei Joaquim de
Santa Luzia, o mesmo que dirigira com frei José dos Santos Inocentes o levante de 1832
em Manaus. A data incompleta é do original.
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longe, vinham até o nosso rio Negro! Portanto, chegaram lá os
portugueses quando a ação conquistadora dos espanhóis já estava
solidificada e a língua sendo manejada pelas populações de muitas milhas de margens do rio das Amazonas, para cima.
O curioso do topônimo Tefé é que se diz originário da palavra tupi-nheengatu tupé=esteira de palha296. Verdade que existem
outras também como Torocano, Cigarro, Dari, Quari etc., mas
cuido abrigar no termo um vazio tão manifesto que me recuso
a aceitá-lo, a menos tenha havido uma deturpação inconsciente,
como, por exemplo, a do rio Bereu que se transformou em Breu e
Caarera que acabou em Careiro.
Tefé deveria ter sido, em outras épocas, uma das aldeias de
índios mais populosas e mais sedentárias, com uma civilização
marcada pela atividade dos Omáuas que falavam o idioma quíchua e usavam roupas de fio de algodão e parece-nos que conheciam os quipos, mas é fato que a sua cerâmica, como vimos no
relato de Carvajal, era das mais brilhantes quanto à tipologia e à
decoração.
O primeiro núcleo português foi instalado na ilha chamada
dos Veados pelo frade carmelita André da Costa. Parece que a
situação se modificou muito com a transferência da sede do núcleo para o local hodierno por causa dos catecúmenos do padre
Samuel Fritz e as atividades políticas posteriores297.
A mudança de nome para Ega é uma decorrência daquela
política de aportuguesamento dos topônimos, mas em 1855, 15
de junho, com a criação da cidade, voltaria a ser Tefé. Cremos que
a melhor época vivida pelo núcleo vilário foi aquela em que as
Comissões de Demarcações e Limites estiveram assentadas na região. Pela Espanha o Comissãrio Requena e do lado de Portugal o
296
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Frei Cristóvao de Acuña grafa mais acertadamente Tapi e cremos que seria esta a toponímia de então, embora não se possa dizer de certo se a palavra esteja na acepção de
cabana, de membro viril do homem ou seja a forma degradada de Tupi = Tapi.
Posteriormente, ainda mais uma vez adotada a política de mistura de nações e de tribos
indígenas, a população de Tefé foi acrescida de humanidades. Ianumã, Tumuana, Sorimã, Iauanã, Tupivá, Achouari, Iuma, Manau, Coretu, Xama, Papé, Iuri, Uaiupi, Cocruna, porém os informantes credenciados só aprovam o gentio Umáua, Huitoto e Macu.
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Capitão-general Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Somente essa a grande temporada que faria da região até São José do Javari o centro de interesse das humanidades. Tefé passou à condição temporária de “Nobre Vila”. Asilou ao fidalgo dom Francisco
Requena y Herrera, sua esposa, duas galantes filhas e o pessoal do
estadão, criadagem, tudo metido naquelas roupas de ostentação.
A caboclada devia de haver ficado perplexa e sumida numa atividade medonha de espionagem, de imitação. Não existe minuciosamente uma descrição daquela festa. Entretanto, Tefé daria, mais
tarde, já na Província, melhores frutos para o estudo da cultura
local naturalmente evoluída. É pitoresco o fato de constituir ainda
hoje o Município do Estado o melhor núcleo de tradições, possuir
o mais rico folclore, depois de Manaus. E note-se que antes de registrar-se a cópia fabulosa de traços culturais em Manaus, no âmbito do folclore, Tefé já estava sendo apontada por Bates e outros
viajantes, que recolheram lá aspectos desse folclore298.
Infelizmente, como vimos lamentando sempre, as gestões
que dizem respeito mais de perto aos costumes e hábitos, à vida
social em si não eram objeto de muito querer e de muita preocupação e aceitação dos memorialistas de antanho, que se interessavam mais pela situação econômica e política. Porém, com os
viajantes cientistas, a preocupação pelo social cresce mais de vulto
e, quase sempre, os homens que passaram por essas antigas aldeias de índios transformadas em Vilas e Cidades mais ou menos
prósperas têm alguma coisa a relatar de interessante. E será neles
que vamos buscar os subsídios remotos para a reconstituição do
aspecto cultural desses núcleos ativos, em termos de estórias, cantos, bailados, utensílios, técnicas, usanças, literatura oral.
Se bem que saibamos, por exemplo, de manifestações culturais outras aqui e ali surpreendidas sem muita frequência, parece-nos que seria em Tabatinga, na então fantástica Vila de São
José do Javari que surge o nome e a produção literária do primeiro intelectual. Observe-se, entretanto, que esta afirmação deseja
298

Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro do Folclore Amazônico, I, cit.
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conter uma esperança apenas e jamais seria uma definição exata
e geral do panorama cultural da região. A história do Amazonas
não é muito fértil nesse aspecto e os absurdos lacunários são de
tal maneira extensos que estamos vendo nestes capítulos, de um
a um, apenas o esboço de uma atmosfera cultural pouco densa
em que fragmentos de traços coletivos se destacam no todo. Essa
impressão não é distanciada da verdade, é simplesmente aquela mesma que estamos sentindo em visão de conjunto. O que se
passou na Vila de São José do Javari antes da predicação ufanosa
é tão irrisório que não se sabe bem o que retirar dali para considerar. Não sabemos muita coisa daqueles povos que marginavam
o depois chamado rio Solimões299. Os primeiros cronistas, como
vimos, assinalaram uma cultura visualizada de raspão, onde apenas alguns fatos mais ostensivos – língua, parafernália, foram destacados na confusão de outros – cerâmica igual à de Málaga, ouro
e prata trabalhados, riquezas que desapareceram e que consideramos apenas exageros ou carência de compreensão da verdade.
O historiador pergunta-se comumente e com certa desconfiança
pelas coisas maravilhosas que foram escritas antes. E a resposta
pode ser encarada a partir de duas determinantes: ou os escribas
exageravam para obter a necessária atenção do rei e para engrandecerem seus feitos ou a inépcia (e isso nos acode como provável)
em que a coroa portuguesa manteve seus dignitários e propostos
durante larga temporada impediu que o próximo agente de operosidade – o mestiço, de uma forma ou de outra se utilizasse dos
meios adequados à exploração de todos os recursos à mão a fim
de enriquecerem o Estado português e o Nacional. Porque, infelizmente, depois daquelas exibitórias cavilações não mais foi possível a ninguém, nem aos mais avisados e expertos cientistas, extrair das brenhas todas as solutivas esperanças descarregadas no
estilo alvisseiro dos escribas. Já não nos importa a quantidade de
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A denominação Rio Solimões não existe mais e nem tinha razão de ser porquanto o
acidente geográfico é unificado. Todavia continua a ser chamado assim – Alto Solimões
mais a uma região que começa em Tefé. Essa nomenclatura justifica-se por amor à
herança nominal e, até certo ponto, necessária.
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ouro e prata oferecida à Europa, mas a história daquelas civilizações algumas obscuras, outras palpáveis, de que falaram capitães e
padres, numa eloquente pertinácia que deixava alvoroçada a crédula Europa e transigia com os mais áridos espíritos e os mais ferrenhos doxógrafos. Causa deplorável impressão o sabermos hoje
que aquelas estórias grandiosas nunca passaram de artifícios de
composição literária, de engodos racionais, de formosura retórica, de posicionamento estilístico, de barroquismo temperamental
e literário. Isto está claro. Não se pode compreender uma forma
literária sem compreender a sua época e o temperamento barroco
(somente o temperamento, não a “escola”) não tem idade nem
lugar. A Europa estava naquela fase delusória de exagero místico,
uma fase que poderia ser perigosa para as humanidades alheias à
espera de apreensão imediata ou remota daquele idiotismo sazonal. O místico é geralmente um palerma, um cretino potencialmente perigoso, posto que sua tendência seja para fazer mal a si
próprio, recluindo-se egoisticamente. Os grandes místicos desse
tipo foram também poetas algumas vezes, outros apenas escribas.
O místico exaltado do tipo pregador de Cruzadas ou de pregador
de agarramento de índios nós tivemos, mas não estamos interessados nele e sim no místico contador de farroncadas, no místico
lambanceiro, no misticismo retórico. Como se observou esse tipo
de exagerado recurso em que se apregoava a excelência da terra
como produtora de riquezas e de escravaria grossa foi daninha,
estupidamente perigosa e não ofereceu os frutos que acenava opimos. Quem enriqueceu com essa riqueza argamassada em suor
e sangue? O Estado português e a Companhia de Jesus. Ambos
disputavam a liderança na acumulação de bens e não é duvidoso
que a Companhia de Jesus acumulasse mais riquezas do que devia em relação à pobreza do patrono humilde. Não somos contra
a expulsão dos Jesuítas do Brasil, da mesma forma como somos
contrários à política de segregamento usada pela coroa portuguesa em determinada época, o que foi bastante para causar todo o
mal verificado depois. Somos contra uma organização religiosa
que criava situações melindrosas para fortalecer um possível im319

pério teocrata na Amazônia. E essa espécie de misticismo religioso que operava na base da pregação escravocrata e da acumulação
de riquezas materiais não era novidade em 1759300.
Naquelas águas o frade capelão Cristóvão de Acuña já havia
espreitado uma série de traços culturais muito satisfatórios, como
ele o diz na sua linguagem mistificante: “Pelo das Amazonas abaixo, da banda do sul, ocorrem os Caripunas e Zurinas, a gente mais
hábil, que há em todo ele, em trabalhos manuais. Sem mais ferramentas que as que eu citei acima, fazem bancos em forma de
animais, com tanto primor, e tão apropriados para o descanso do
corpo, que nem a comodidade nem o engenho os podia imaginar melhor. / Fazem estólicas, que são as suas armas, de madeiras
muito bonitas, tão caprichosamente que com razão as cobiçam
as outras nações. / E o que mais é, tiram de um tosco pedaço de
madeira um Idolozinho, tão ao natural, que com eles teriam também que aprender muitos nos nossos Escultores. / E não só todas
estas obras servem para o seu entretenimento e comodidade, mas
também lhes são de muito proveito, obtendo por elas, em troco,
entre as outras nações, tudo que precisam301”.
O espetáculo apresentado pelo escriba não nos move a aceitar uma deriva cultural de tanta envergadura que se fosse refletir
na Vila de São José do Javari da mesma maneira como se refletiria
em Mariuá/Barcelos e não tanto na Barra/Manaus. São José do
300
301

Apesar de tudo, não negamos que os padres jesuítas incentivassem a cultura material
e espiritual a partir das escolas, de organização de bibliotecas, instalação de teatro em
Barcelos. Somos contra a ambição, a auricidia.
Acuña, padre Cristovão de – Descobrimento do rio das Amazonas, 246. Observe-se
o excesso de argumentos do bom padre. Os europeus veriam por experiência própria
que o trabalho manual do índio resulta sempre num irrecusável problema de síntese,
de estilização, embora não raro os adornos contribuam para maravilhar a obra. O que
é que artistas europeus de grande capacidade poderiam aprender com um entalhador
sóbrio de linhas, escasso de recursos estéticos, mas não artísticos? O concreto, o despojado dsquelas voltas e reviravoltas que o estilo literário e manual apresentava? Um
barroquismo predestinado? Acetamos a lição do verboso padre ao nível de excelência,
e não da verdadeira supremacia da arte indígena sobre a europeia da época. Melhor
dito: aceitamos as duas, cada qual na sua linha de projeção estética, visto que não se
podem equiparar e nem sobrepujar-se se aceitamos o produto indígena como filiado a
um plano estético original. Essa mesma questão defendemos no caso da literatura oral
indígena. A estólica desapareceu de cultura recente.
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Javari não era mais do que uma barraca ocupada pelos índios que,
naquela altura, falavam uma mescla de quíchua com nheengatu
amazônico e não se resolviam pela cultura andina. O por que assim acontecia é difícil dizer, mas convém não esquecer neste ponto as dificuldades que as gentes sentiam de descer da cordilheira
para a planície. A ecologia poderia ser chamada a dar o seu palpite. É pitoresco o fato de que a indiada quando ocupa a planície
abjura da roupa, mas o andino jamais poderia dar-se a esse luxo e
não era, certamente, porque mais civilizado. De mesmo acontece
com a fauna e a flora. A subida da cordilheira define uma curiosa
linha de demarcação entre o frio-úmido e o quente-úmido. Esta
temperatura talvez, como já fizemos sentir antes, tivesse modificado o padrão de vida do homem do sopé da cordilheira e o
despojamento do corpo fornecido o equilíbrio à temperatura do
meio interno. Por isso, a cultura naquelas águas também começa
a despojar-se dos atributos maravilhosos da montanha, a começar
pela casa e o resto.
Quando a Comissão Espanhola de Demarcações e Limites se
instala naquele fim de mundo que bem poderia ser mesmo o começo do mundo a porta do El Dorado302 transferida para a boca
do rio Amazonas, um vagido de cultura europeia explode cumulativamente ao delírio patriótico e à presença da beleza feminil.
Três mulheres de esplêndida formosura e o aparato nobre foram
suficientes para despertar a veia poética de um rude soldado ou
ele já se contaminara da poesia da natureza?
Assistimos naquela altura à primeira manifestação barroca
na Literatura Amazonense, partida do estro do soldado Francisco
Vitro. O trabalho do poeta que passa por ser o primeiro de sua
espécie e “escola” na região amazonense ficou muito prejudicado pela cópia de um escriba relaxado, mas o sentido barroco da
peça se estende ao proposito encarecedor, ao nível da homenagem ao preito de reverência. Escrevemos no nosso livro Fases da
Literatura Amazonense: “Em 1783 (15 de novembro) a faustosa
302

A predicação é da autoria de Clóvis Barbosa.
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Comissão de Limites e Demarcações da Espanha, composta por
mais de trezentas pessoas entre nobres, oficiais, soldadesca e famulagem graúda, vai de Barcelos no rio Negro a Tabatinga “em
penosa viagem” de canoas. Chefe, o real comissário dom Francisco Requena e família. Em Tabatinga, essa luzida embaixada
oficial é saudada pelo poeta-soldado português Francisco Vitro
José da Silveira. Os dois sonetos oferecidos ao comissão e esposa, dona Maria Luísa, portadora de invulgar beleza, constituem
apógrafos de valor porque compaginados à correspondência oficial.303 Ficaram a salvo do ignorado (outras muitas peças literárias
existem sem documentação escrita, apenas alusões) e constituem,
por isso mesmo, os primeiros poemas (e talvez não os únicos) da
tão decantada tendência classicista (que nem sempre o seria) que
inaugura, de qualquer maneira, o ciclo literário erudito. Não há
nos dois sonetos que vamos reproduzir adiante nenhum convênio
temático ou de mera associação de ideias com a região, a não ser
a ressonância longínqua à cidade de Guiaquil, que resulta meto303

“Escritos à mão e decorados. Refere o documento que temos sob os olhos: 55 – Desenho decorativo de uma página dedicada à d. Maria Luísa, esposa de d. Francisco Requena. Francisco Vitro José da Silveira, Tabatinga, 15 de novembro de 1783. / Desenho
imperfeito a lápis preto sobre papel de linho, anexo à correspondência de diversos com
o governo, volume de 1783. / Quatro pajens tocam trombetas aos lados destes dizeres:
Clarina do Orbe e muita fama cantem de Alcides excelsa Amena que Amna Requena
Bachando La Iruina Illma. Snra. Dona Maria Luiza Sra. Governadora Comandante Geral e Sra. Comissária a su Estimado Lo Illmo. Snr. Dm. Francisco Requena Los soldados
Portuguezes em Tabatinga lhe hazem Razon de Su Ermusura E Magnificencia / Mira
Madam Soberana hessa Graça Ermusura hesse Niebe mucho puro que My Sra. E Leva
La-Halem. Mas que Diana Ribirente My Juizo Lomescierto Porfitiso Habeis de ser e ter
nos sigollos Gosadora de Lo Paraiso. / 56 – Desenho decorativo de um soneto dedicado
a d. Francisco Requena e sua esposa d. Maria Luísa / Francisco Vitro José da Silveira /
Tabatinga 15 de novembro de 1783. / O desenho que é tosco e a tinta de escrever sobre
papel de linho, representa anjos alados, tocando trombetas, está anexo à correspondência de Tabatinga, depois de penosa viagem. Eis o que se encontra na página: / Na
Fortuna Mais ditosa de se avistar os Ilmos. Snras. A Illma Snra. Don Maria Luiza com o
Illmo. Snr. D. Francisco Requena, se Revpita em voz sonora: / 57 – Desenho decortivo
de uf soneto dedicado a D. Francisco Requena e sua esposa D. Maria Luísa, Francisco
Vitro José da Silveira. Tabatinga, 15 de novembro de 1783. / Desenho igual ao precedente, a tinta de escrever sobre papel de linha: anexo à correspondência de diversos
com o governo, volume de 1783. / O soneto comemora o mesmo assunto do procedente, e é do teor seguinte: / Anais de Biblioteca e Arquivo Público do Pará, IV:138I40,
Pará 1905.
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nímia sonora e cor-de-ouro. O mais é o lugar-comum: louvores
ao primado aristocrático e à beleza feminil, consagrados através
de um repertório de vozes que caracterizaram o Renascimento
pictivo e suas antíteses. As antíteses são a singeleza e a humildade do campo versus a riqueza faustosa dos palácios, dos centros
econômicos, dos indivíduos nobres, dois polos de exaustão literária, de estética. Nas duas peças que incluímos aqui, a Mitologia
comparece igualmente com a sua cota de maravilhoso na alusão
a Alcides e Diana e nos vocábulos que transcendem do natural. /
O Renascimento foi, em síntese, uma atitude iluminista contrária
ao obscurantismo e à ignorância, daí a procura intensa das fontes
clássicas, atitude despertada pela implantação de ideias avançadas
– o Humanismo, o heliocentrismo, o antropocentrismo, a contra-escolástica, ou contra-aristotelismo filosófico, oferenco maior
ênfase às indústrias nascentes e às artes, uma singular captação
do pensamento contra a inércia gótica. Na pintura, nas obras de
tapeçaria, nos monumentos, na música, nas novelas, uma nova
ordem cultural se expande fundamentada no platonismo e no racionalismo. A religião dominante, por assim dizer, fende a estrutura pesada com a questão da venda de indulgências, mas, na verdade, é o espírito antitemporal insatisfeito que recorre ao racional
e elude a Metafísica. A venda de indulgências em si mesmo não
significa nenhum mal, antes seria uma terapêutica, mas acontece
que esse benefício libertaria as reservas de maldade do homem
trazido para o Novo Mundo. Não vai aqui nenhuma crítica ao
procedimento da cúria romanda, que seria honesto do ponto de
vista do pensamento religioso, porém maléfico para uma sociedade que considerava ao natural como destituído de alma e de
qualquer relação com Deus. Esta noção falsa favoreceria à larga
o banditismo organizado, as tropas de resgate, e o consequente
enriquecimento ilícito de capitães e de nobres, de eclesiásticos e
de rufiões. De qualquer sorte, o Renascimento baixo e alto é uma
larga porta escancarada à liberdade de pensamento, daquele pensamento encarcerado no preconceito religioso, e as asas dadas a
esse pensamento foi o livro impresso. / Em 1783, quase às portas
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do Romantismo, o ingênuo poeta-soldado português concretizava aspiração literária, e apenas literária, inspirado naqueles sedutores temas do Renascimento, somente que elegeria o soneto,
gênero de forma fixa mais perto do Barroquismo do que do classicismo greco-latino, para encaminhar a sua mensagem laudatória.
Mas o procedimento arcádico também comparece nos desenhos
de papel de linho como alegorias escopicas e nos “dizeres” que são
poemas malmente disfarçados e fixados em linha prosaica como
segue:
Referência 55 – Clarins de orbe/
E muita fama/
Cantem de Alcides/
Excelsa Amena/
Que Amma Requena/
Bachando La Iruina/
Mira Madama/
Suberana/
hessa graça Ermusura/
hesse Niebe mucho puro/
que my sra. E leva la-halem./
Mas que Diana/
Ribirente/
My juizo/
Lomescierto Porfitiso/
Hábeis de ser e ter/
nos sigollos Gosadora/
de Lo Paraiso.
“A divagação do artista responde, naturalmente, a uma solicitação de cunho estético-emotivo circunstancial e não se deve
julgar pela escritura mística (espanhol-portuguesa) senão aquilo que à época, o local e certos padrões convencionais poderiam
oferecer em termos de capacidade de comunicação poética. Os
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arquétipos aparentemente muito populares (ortografia principalmente) fornecem apenas ao nível da linguagem uma prova de que
determinadas expressões e até grafias ou cacografias não eram exclusivamente “erros” convencionais, porque podem ser encontrados, inclusive, num purista como Vieira. O bilinguismo das peças
é, pode ser coisa natural numa região ocupada pelas humanidades da Ibéria e esse conglomerado daria causa a que Júlio Verne se
esquecesse de fazer a distinção entre portugueses e castelhanos no
romance A Jangada, mas o fato é que se instaura no maneirismo.
Referência 56 – Na fortuna mais ditosa/
De se acistar os ilmos. Snrs. Y
A IIIma. Snra. Dona Maria Luiza/
Com o III Snr./
D. Francisco Requena/
Se repita em voz sonora:
		

Suneto

Alcides Valeroso Triunfante
que vencendo consagras rendimentos,
Pois justamente vencido, sem alentos,
Tevelo dominado e dominante
Vencido por aquela luz brilhante
que na lembrança causasse tais tormentos
quantos sam de sua graça os luzimentos
com quem tem duminado o peito amante
Venceste a hydra feroz e venenosa
Esta, de Hercules, foi igual Proesa
E de toda ação mais decorosa.
Mas hoje tudo rendes abeleza
dandolhe com vontade grandiosa
Por jubileos os triumfos desta empresa.
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“Supra sabedoria de v.Sas. todo o desejo deste / B. As Ms De
V. Sas. Seu servidor/ Francisco Vitro José da Silveira.
“Para o grande contentamento de se avistarem os Srs A Illma. Sra. Dona Maria Luiza com o Illmo. Snr. Francisco Requena.
		

Suneto

Se para se canta A eroicidade
Apsunto nos das, brilhante estrela,
Requena ká no luzimento
Torna de novo ao, imineo, portento
Resplandecem, acompanhao
Mais estrelas de candente porporim
Na flama decantadas desse
Guayaquil mais exaltados
Selebrese com gosto duplicado
A vinda de Maria Luiza,
Que este Orbe Piza.
Em mortal repita a
Portugueza e Espanhola gente
Viva Hespanha e Requena no ossidente.”
“Os dois sonetos reproduzidos ipsis verbis não argumentam
apenas pelo conteúdo incástico ou pela dicção. Mais do que pela
forma de expressões a circunstancialidade motivadora, ele questiona de frente com o aparato iluminista que era escopo normativo
da literatura da época. A estocagem de vocábulos “claros” do tipo
/luz brilhante/, /luzimentos/, /brilhante estrela/, /resplandecem/,
/candente/, /porporim/, /flama/, /Guayaquil/, dispensam títulos
de homonímia à beleza comovedora da mulher, à virtude feminil
ou à formuna do emissário espanhol e o luzimento da embaixada.
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Realmente não apontam somente para essa faustosa configuração política. Vão a fundo. A filosofia de Locke, muito difundida,
discutida e aceite em Portugal inclusive por ministros da Igreja
Romana, posto que nem sempre digerida, era o ponto vernal da
política de reação contra o mecenato, o conventualismo atrasado
(havia, naturalmente, o conventualismo pra frente representado
para exemplo aqui no goliardo brasileiro padre Gregório de Matos) e delírio apologético e a servil imitação aos clássicos latinos
e mesmo portugueses mais recentes. / Quando impostamos a noção de “claridade” mais alegórica do que simbólica (leia-se, novamente, a respeito das iluminuras que acompanham e ilustram os
sonetos), em absoluto ligamos o sentido do vocábulo de cunho
filosófico – Iluminismo, com claridades físicas destinadas a justificar o elogio à beleza da mulher ou à fama do potentado. Ao
revés, o Iluminismo, de origem filosófica, reflete a nova claridade
elaborada pelo Século das Luzes, isto é, a claridade do pensamento científico europeu alheio ao condomínio da nobreza-religião
dominante. É o liberalismo e a tolerância, a reflexão sobre as tendências tradicionais, sobre o pragmatismo, é o agnosticismo que
essa liberdade tenderia, naturalmente, a refletir sobre a literatura.
Não que houvesse impedimento de aventá-la, mas os corajosos
não demorariam a sentir o peso da manopla do Santo Ofício, que
também pesou sobre o padre Antônio Vieira”. / “No caso especial
do nosso sonetista Francisco Vitro espera-se poder provar com
os próprios marcadores de estilo que o seu projeto é pendular e
inflete na lição infra para um painel barroco: até quando a FAMA
alegoriada pelas trombetas se constitui forma abstrata do iluminismo também. Refraseando e corrigindo os erros do original:
Clarins do Orbe / a muita fama cantes de Alcides” etc.304 / Só nos
interessa, o dado informativo que se transforma em abertura paradigma e está condicionado aos algoritmos:

304

O original de onde se transcreveu está estrelado de erros que supomos gralhas de
tipografia. Por isso, melhoramos no passo acima. Também o escrito não exibe forma
primitiva original (o desenho), que seria de muito agrado estamparmos aqui.
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O Barroco decadente se assume nessa lisonja melíflua porque era mote consacratório, mas poderia dele o poeta desobrigar-se por uma solicitação temperamental, formalizando o elogio
em código menor tortuoso. Alguém diria enfadado: poderia expressar-se em português claro... Os contemporâneos receptores
da mensagem estariam na vantagem de aceitá-lo sem irrelevância,
do ponto de vista do classicismo, mas nós outros, distantes do
maneirismo, para situá-lo nas suas coordenadas justas teremos
que organizar um código especial e esse código tem muito que
ver com uma tradução termo a termo de significantes e de significados, coisa que seria de qualquer modo irracional e jamais
aconselhado. Resta a esperança de colher os frutos na própria árvore, isto é, mapeando o terreno onde a crítica se instalou para o
conhecimento do fato literário, e aceitar os tropos como produtos
indispensáveis à técnica em moda. Mas que não deixam de ultrapassar sua época, observando nós que ainda existem indivíduos
apegados a formas arcaizadas de expressão, mesmo na poética,
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ou na prosa, e que amariam escrever como escreveria Camões no
quinhentismo. Esses saudosistas proliferam em maior quantidadena esfera da relação Língua Portuguesa / sociedade brasileira,
constituindo-se em verdadeiros lansquenetes da sintaxe e da expressão. / Os traços do Barroco detectados nas composições lírica
e/ou épica podem ser dos seguintes tipos: composição muito espiralada (discurso verbal construído em torno de um só ou mais
indivíduo (s) exaltando-lhe (s) por comparatividade os méritos
pessoais ou morais); fraseado unilíngue, afetação na linguagem
cortesã; descuido na sintaxe; posto que isto não formalize a aspiração geral; uso e abuso de metáforas; cultismo; artificiosismo no
verso ou na prosa (labirintos etc.); criptônimo; carga conceptista;
tendência expressionista; invocação de amplitudes e de espaços
contextuais largos, bucolismo, intelectualismo, consagração na
natureza305.
O exemplo referido com as reservas naturais a uma possível fragmentação sintática desculpável (talvez erro do copista)
não ousa apelar para um padrão especial em que a cultura estivesse largamente impregnada de valores destacados, porque isto
seria impossível de confirmação. Como já se teve oportunidade
de dizer, não eram os atributos intelectuais do indivíduo que se
exaltava, mas a bondade da terra em termos de ucharia real. O
intelectual só aparecia quando estímulos mais fortes o impeliam e
nunca era referido nas comunicações entre autoridades e a coroa
fora do seu momento precioso. Entretanto, aquilo que ninguém
ainda pretendeu observar nessa situação seria fatível: a importância da ocupação espanhola no alto Amazonas, uma verdadeira corte, seria realmente o local apropriado ao florescimento da
literatura, do teatro, das artes, porque havia atmosfera ostensiva
de que dão conta os historiadores; os povos altiplânidas eram dados a representações teatrais, a festas alegres, a torneios, a música,
consequentemente, essa provada contribuição estimularia nos espanhóis a prática diuturna dessas evasões espirituais e materiais.
305

Monteiro, Mário Ypiranga – Fases da Literatura Amazonense, inédito.
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Encontramos indicações de touradas e de outras festas animadas
em Quito e mesmo no Peru oriental, e a herança espanhola ficou,
difundiu-se, generalizou-se. O que ficou na parte da Amazônia
ocidental da presença dos portugueses? Apenas as festas religiosas (estamos, por ora, no assunto diversões públicas) de cunho
oficial (Divino Espírito Santo, Corpo de Deus) que se mestiçaram por força de uma maior porcentagem humana. Essa hibridação não faz apelo a nenhuma coparticipação negra, é bom que se
anote isto, a fim de evitar-se a derrama falsa dessa incidência que
só acontecerá mais tarde, muito tarde, quando o mestiço ascendera astuciosamente e dominara (continua o processo) o plano
de qualquer atividade humana, transformando-se no verdadeiro
construtor da sociedade amazonense contra dogmas hipostásicos
de falsos sociólogos.
É o tapijara (mestiço de índio) quem promove a dissociação
do núcleo. Dele parte a inspiração de sobrevivência isolada, desde
que não existe mais o receio de hostilidades do indivíduo. A maloca de índios é concentrada porque tem de proteger-se, aglomerarse, comunicar-se, mas à proporção que essas malocas se integram,
dissolvendo-se, na comunidade indicada pelo nome de “aldeia”,
depois “lugar”, isto é, quando evoluem para a condição maior de
“município”, já o tapijara está vivendo a sua vida mestiçada. Ele
constrói a sua casa, para a sua família, casa que é uma transição
melhorada do abrigo ligeiro de caça ou de acampamento: o quari
(de quara = buraco; ninho; i, desinência com valor diminutivo)
composto de meia banda de teto escorrido para o chão, contra o
vento e a chuva. Daí para a casa de moradia, toda de material extraído da selva; caibros, palha, cipós. A casa sem folhas de janela,
cerrada pela japá que abaixa e suspende, tipo basculante. O mestiço do lugar constrói uma casa mais sofisticada, onde entra a taia
ou a meia-taipa, mas sempre o teto de palha. Prevenções contra
a umidade ou contra os crescentes flúvios levam-no a erguer as
casas acima do solo. O salto seguinte será para uma totalidade de
madeira, havendo casos em que o teto é de tacos, mas, na maioria,
ainda de palha, para depois socorrer-se da telha de barro, simples
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e econômica, a chamada “telha de canal” ou “vã”. Somente na província é introduzida no Amazonas a telha tipo Marselha.
Se este acontecimento cultural exige um esforço funcional
acontece também o cercado de varas para algum bicho fujão, ou
para proteger o pequeno horto à mão (plantas medicinais; plantas
adornativas; plantas leguminosas), providência muito comum entre os nacionais portugueses, mas nem sempre geral entre os mamalucos. Quando não há condições suspende-se o pequeno horto
numa velha canoa, no aceiro. De qualquer sorte cabe ao mestiço
esse largo projeto de ‘mestiçar’ a cultura geral, pois também é ele
responsável pela introdução de recursos da mais variada espécie e
utilidade humana, sem que perca de vista a experiência indígena
e sirva-se dela de maneira ostensiva e direta do que propriamente
da forânea. Incluimos uma noção do que fosse o problema saúdemedicina e uma visão não muito profunda do que seria o projeto
mestiçamento cultural em outras áreas de acesso tanto do homem
natural quanto do mestiço, a fim de possibilitar um conhecimento profícuo desse problema e evitar insinuações da espécie daquela muito comum em nossa gente, de atribuir tudo quanto se
conhece nesta região a prováveis filiações adventícias. O certo e
o mais criterioso é que esses advenas tivessem sido dominados e
culturalizados, introduzindo muito pouco de seus costumes. Um
dos exemplos bem curiosos, digno de colocar-se aqui, ao menos
de passagem, e que temos surpreendido, de cidadãs portuguesas,
espanholas e italianas explorarem o gênero “banda de gulodices”,
com comidas típicas da região: tacacá, bolo de macaxeira, tapioca
etc306.
Em qualquer ângulo ou aspecto da cultura amazonense se
surpreende e constata a influência da mestiçagem: na religião católica pura houve, inclusive, não sem escândalo universal, a permuta da farinha de trigo pela da carimã na feitura da hóstia; a introdução nos rituais, missa etc., de instrumentos musicais aerófones do tipo cariço; aparecem referências à fabricação de santos de
306

Inegavelmente os japoneses interpretam bem a cultura da palha.
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vulto ou de ornamentos para portais de igrejas e de altares; houve
santos fabricados na Amazônia e sacramentados307. Nas técnicas
de pesca já o mestiço aprimora os métodos do índio e do europeu,
construindo redes possantes e o europeu, por sua vez, (os poveiros de Manaus) serviam-se de cascas de madeira vermelha para o
tingimento das redes e de canoas de tipos locais. Não se poderia
exigir menos da consciência prática e diligente do mestiço porque
ele estava entalado entre duas culturas e não poderia, como produto somático de duas “raças”, ou breedes, tender para um lado,
unificar-se, quando o próprio europeu, pela educação, pela situação deplorável em que vivia, não poderia, de maneira nenhuma,
rejeitar a participação da banda natural e mais abastecedora.
Seria, de qualquer modo, criticável pensarmos numa predominância total do espírito europeu sobre o do natural. Aquele que
tomasse essa atitude teria que provar uma série de comportamentos de que o chegadiço ou o moradiço jamais poderiam deixar de
introduzir na sua experiência diurna. Não se pense em escolaridade por enquanto, que os colonos eram analfabetos como acontece ainda nos nossos dias, e essa questão está afeta às Missões
religiosas, como se justificou com o aprendizado da língua portuguesa. Se isto constitui um apelo verdadeiro ao culto espírito
europeu, também é verdadeira a rixa do padre Antônio Vieira
contra o aprendizado da língua portuguesa pelos indígenas. O
catequista estaria com a razão? Cumpre admitir que não, se nos
situarmos no ângulo muito evidente de que esse aprendizado iria
prejudicar os interesses da Companhia de Jesus e, até aí, estamos
no campo oposto ao do sacerdote; mas, por outro lado, prescrevia
o desaparecimento da linguagem nheengatu, quando obrigavam
ao aprendizado da língua portuguesa, e com essa perda perdia o
índio manso o melhor dos seus valores culturais em termos de
herança literária, de religião panteísta, de usos e costumes outros.
Quando chegasse ao mestiçado estaria praticamente europeiza307

Coro de meninas índias nas igrejas, contrário à recomendação eclesiástica, principalmente nos cultos em língua geral.
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do? Não acreditamos muito nessa balela explorada continuamente pelos catequistas, pois o mestiço receberia a herança do ódio
ao europeu e bastaria a condição de mestiço para encaminhá-lo
de volta aos valores perdidos nos rigorosos transformatórios das
Missões. Não se pode dizer como muita gente pensa que o índio aprendeu a beber com o europeu; aprendeu a ser mal com
o europeu; aprendeu a ser dissimulado e cruel com o europeu;
apreendeu rudimentos de arte com o europeu; e outros absurdos.
A sua mestiçagem cultural tanto quanto a mestiçagem somática
não incluíam absorção de heranças perniciosas ou satisfatórias
porque as duas bandas de participação eram recheadas desses valores morais e espirituais. O que aconteceu foi que Deus os fez e o
demônio os juntou. Em hipótese alguma acreditamos num paraíso indígena com a acepção filosófica que o europeu lhe quis dar
para justificar uma política ofensiva contra os monopólios políticos-religiosos. Concordamos, todavia, que não se deve aceitar
seus costumes androfágicos como normas incompatíveis com a
moral e o humanismo. Isto não nos interessa do ponto de vista
ético, embora nos possa interessar do ponto de vista ritualístico308.
É claro que o mestiço não passou a digerir seus irmãos com a
mesma voracidade com que fazia o Mundurucu, o Parintintim, o
Mura. Passou apenas a escravizá-los quando adquiriu status, isto
é, a obter força e trabalho com a mesma diligência com que faria
o europeu preguiçoso e corrupto. É pitoresco isto, mas a crônica
antiga está repleta de casos. Mestiços assumiram o controle real
da região amazônica, transformando-se em senhores de engenho,
em capitães-mores, em Diretores de povoado, em vereadores, não
porque lhes coubessem por direito de herança tais proventos, que
também eram dados a índios puros socializados e brancos, mas
porque ele forçava o seu caminho na obtenção de prestígio.
308

Nas antigas danças votivas Jacundá e Serafina, hoje mestiças, o aspecto linguístico surge
com cânticos em língua geral e em português, na segunda, e com a coreografia e a letra
portuguesa na primeira, embora a segunda também possua coreografia desse aspecto
europeu. E na Dança do Sol parece que o aspecto também é dual, embora não se possa
afirmá-lo com toda a exatidão.
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Seria caso para especular, mas não possuímos à mão nenhum exemplo, se essa possível redenção do mestiço se enriquecia de animosidade contra os extremos índio puro/branco puro
pela sua condição brancarana, ou tapirana e se ele se instalava
numa posição discriminatória. Estaremos aptos a considerar a revolta da Cabanagem como resultado desse projeto mais escuso,
mas de qualquer maneira nele estavam incluídos também índios
puros e chefes fuscos e brancaranos.
Elegemos, para que se sinta melhor o aspecto da mestiçagem
cultural, a esse vulgarmente indiciado tapijara (opção: brancarana, tupirana) como o intermediário entre as duas culturas primordiais – túpica e a europeia. O que resultar da associação -I- e/
ou – da mesclagem das duas bandas será resumido num total da
cultura amazonense. Entretanto, urge considerar que a partir de
uma determinada época de maior fluxo de estrangeiros para o
Amazonas, mesmo no período anterior ao apogeu da borracha,
aparece, deve de haver aparecido e resistido um traço cultural definido que não foi geralmente absorvido e ficou flutuando. Será
alternativa nessa confusão de valores, nesse melting-pot que não
seria apenas somático, mas cultural309.

309

Seria oportuno considerar, nesta altura, a morte do barroquismo cultural projetado
nos livros até que surjam experiências novas, opostas, da espécie do romantismo. Mas,
é difícil separar os valores românticos dos valores classicistas, tomando-se por Termo e
padrão as obras dos escritores anteriores a 1850.
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L

arga informação acerca do comportamento criador do
amazoníndio nos foi legada em impressões fugidias e em
observações demoradas. As técnicas rústicas e, até certo
ponto, desenvolvidas pelo natural, deviam servir-lhes à maravilha
na obtenção de artefatos ou de adestramento progressivo, até orçar níveis do tipo highbrow. Isto é certo, tanto quanto a limitação
de horizontes culturais em áreas sociais, de esforço de produção
de mecanismos associados ao bem-estar coletivo (gentes Macu,
Mura, Caraíba) que reduziram, ao mínimo, o equipamento tecnológico e, portanto, o raio de ação de sua capacidade empreendedora. Muito simples: a carência de machados de sílex obrigou
o homem a utilizar-se da placa óssea do peito da tartaruga. Essa
conquista tecnológica1 avança tão rapidamente que já uns cinquenta anos mais tarde, se sabe o índio ferreiro transformando
peças de ferro inúteis, a fim de obter instrumentos funcionais. A
aculturação do índio se tornou, de tal maneira, espontânea e considerável, que a sua demanda ia sendo disputada em uma margem
de superação da concorrência lusitana. O padre João Daniel conta
de um que não passando pela etapa de aprendizado de ferreiro,
somente de olhar e observar o trabalho alheio, aplicou-se à forja

1

Superada a fase de usabilidade de ferramentas básicas do tipo sílex (martelo percutor e a bigorna), que funcionaram, na prática, para obter-se instrumentos de aplicação
imediata (machado, facas etc.), a seguinte variação cultural já é autóctone na matéria-prima empregada e na técnica de obtê-la e de transformá-la. É por isto que não
queremos deixar de supor ser a instrumentália de sílex no Amazonas muito obsoleta
para o nível de cultura coincidente ao episódio orelanesco. Sentindo-se que, ao mesmo
tempo, o natural já conhecia o machado de ferro introduzido pelo huguenotes, aliás, na
opinião deles, naturais superiores aos dos portugueses. Esta avaliação decorria, naturalmente, da experiência da função manifesta do instrumento básico, à época, produzido
rudimentarmente em Portugal, de passo que ingleses a holandeses haviam superado
a técnica de amálgama do minério, com que fortificavam a peça fundida. Tornou-se
célebre a fundição de um fulano Toledo espanhol, cujo aço do pano das espadas era
inquebrável.
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(que ele mesmo construiu), com uma constância e dedicação tais
que não lhe faltou, daí por diante, a encomenda e a moeda. O
mesmo sacerdote confirma que até a música do ferreiro, com suas
variações caprichosas, o diligente índio assimilou2. O fato poderia
ser recusado como prova de uma capacidade assimiladora notabilíssima, por parecer exemplo exceptivo, mas há uma referência
contínua a certa inteligência, propensa à imitação e à dominação
da técnica apreendida e mesmo aprendida. Isto se observa nos
primitivos artesãos navais evoluídos até o domínio completo da
engenharia rústica, sem que, no entanto, consigam determinar
valores de física e de hidráulica ou, ao menos, assinar seus nomes.3 Diria o padre João Daniel: “Já é tempo de dizermos alguma coisa da grande habilidade e aptidão dos índios da América
para todas as artes e ofícios da República, em que ou vencem ou
igualam os mais destros europeus. E, posto que entre si, nos seus
matos, não usam, nem exercitam ofício algum, como xastres, carpinteiros, sapateiros e outros de que não necessitam, segundo a
sua vida brutal e de nudez em que vivem: só exercitam a pescaria,
o caçar, em que são insignes com as suas armas de arco e flecha;
como também insignes nadadores e mergulhadores; contudo, nos
mesmos matos fazem algumas curiosidades de debuxos e embutidos só com o instrumento de algum dente de cotia, que não só
são estimados dos europeus, mas também claros indícios da sua
grande habilidade. Onde, porém, realçam mais é nas missões e
casas dos brancos, em que aprendem todos os ofícios, que lhes
mandam ensinar, com tanta facilidade, destreza e perfeição como
os melhores mestres, de sorte que podem competir com os mais
insignes do ofício: a muitos basta verem trabalhar algum oficial
2
3

Quem já ouviu a área dos Ferreiros da ópera O Trovador deve calcular o efeito tonal e
rítmico extraído de instrumentos argentinos, simulando o malho e a bigorna.
É verdade que a observação dos primeiros cronistas, segundo e conforme vimos antes, apontava para dados contrastantes, por exemplo, canoas feita de casca de árvores,
porém, isto é um dado perfuntório. O índio assimilou a técnica europeia e, posteriormente, fabricava suas canoas na base do cavername a da quilha. É, porém, necessário
convir-se que também fazia embarcações cavadas a fogo, bem antes do europeu tocar
na América. Afirma-o Cristóvão Colombo.
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na sua mecânica, para imitarem com perfeição. Donde procede
haver entre eles adequados imaginários, insignes pintores, escultores, ferreiros e oficiais de todos os ofícios: e têm tal magistério,
que, depois, faz equivocar, qual seja o original e qual a cópia. Em
uma vila de portugueses, havia um índio ferreiro e serralheiro tão
insigne, que os mesmos portugueses do mesmo ofício lhe davam
não só as primazias, mas, também, os votos para ser juiz do ofício. Quando alguém queria alguma obra de primor, não buscava
os oficiais brancos, mas também os votos para ser juiz do ofício.
Quando alguém queria alguma obra de primor, não buscava os
oficiais brancos, mas o índio, e bastava lhes mostrarem algum original ou dar-lhe a explicação da obra para logo a imitar e fazer
com perfeição; porque só ele desempenhava as barbas do ofício,
posto que, como índio, tenha fracos bigodes. O mesmo também
fazia nas obras de armeria. Não se envergonhavam os brancos do
mesmo ofício de trabalhar por seus oficiais e discípulos e, ainda,
de pedir-lhe desse a têmpera nas mesmas obras, que lhes faziam”
(op, cit. 1:250-1).
Abrimos aqui uma frente de especulação atropológica. Dados os valores estatísticos, haveria que considerar uma teoria da
flexibilidade ou esquecermos as pertinentes sociogênicas flutuantes? Em tese, não existe sociedade rígida, fechada a qualquer
apreensão de um fato cultural mínimo, e o isolamento e a homogeneidade devem possuir sua margem de tolerância à invasão de
inovações, a menos que a perspectiva de determinado valor ou
unidade cultural, vamos dizer o veneno curare,4 obtenha a recusa
universal de um grupo que não o sabendo produzir e não tendo
possibilidades de obtê-lo em quantidade apreciável, prescreve-o
no rol do equipamento de defesa e de agressão. No mesmo caso,
4

Sabe-se que existem permutas de potezinhos de curare entre certas tribos, mas isso não
é geral. Também a produção do veneno não é exclusiva da cultura de determinada tribo
ou grupo, mas, realmente, existe uma providencial cautela na distribuição da massa e,
por isso, ela não é utilizada por todas as tribos. As primeiras noções da existência de
flechas ervadas aparecem na relação da jornada de Orellana, quando se registraram
mortes. Parece que deveria haver uma compreensível e limitada dispersão do veneno
para que também ficasse delimitada a expansão agressiva.
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podem estar a rede de dormir ou a estólica, ou a roupa de papel
vegetal, nada obstante considerarmos estes últimos valores culturais como disponíveis. Não há, não deve haver recusa ao nível da
náusea por estímulo religioso ou o quê. Cada grupo ou comunidade expansiva retém seu comportamento paralelo ao comportamento propínquo, onde constantes universais e constantes alternativas se alteram em graus de talidade e qualidade, se fundem,
se distanciam, se aproximam, se afastam. A imitação é quase um
instinto no homem. Se não podemos nem devemos por crédito
no isolamento constante de um grupo de indivíduos, vamos dizer
A (que não possui redes de dormir, nem canoas, nem roupas, nem
armas de ataque) isso não significa que no grupo não existam cérebros especialmente dotados da capacidade de criar condições
de sobrevivência e de superação em parâmetro com o grupo B
mais evoluído, dono daqueles valores culturais. Então, surge a
questão do recesso cultural, dito atraso. A de se atribuir o avanço
técnico de umas tribos do vale amazônico e no mesmo espaço
temporal a pobreza de habilidades manuais do tipo já referido e
outras? Escassez de matéria-prima? Recusa em aceitar empréstimos da cultura B? Carência de estímulos de procedência interna?
Hábitos nômades? Pois bem? Torna-se mais evidente a universalidade de hábitos e de costumes, universalidade que extrapola a
área do Continente. Mas, há o próprio, o autóctone, o exclusivo
da área amazônica, e esse exclusivo só pode ser detectado em valores culturais estimulativos do tipo linguagem/idioletos, lendas/
mitos, sedentarimo/nomadismo, e daí para baixo em uma especulação cada vez mais cerrada até cairmos na órbita das técnicas instrumentalistas. Se fosse possível organizarmos um quadro
geral desses valores comparativos, chegaríamos à conclusão que
esperam obter os eternos defensores do alogenismo, somente que
por outra base interpretativa. Vejamos de que maneira funcionaria o esquema comparativo. (Veja quadros A-B).
Das unidades culturais acima enfatizadas, selecionamos algumas de interesse imediato. Para exemplo, existem tipos de habitações indígenas e mestiças diferentes entre si, como há tipos
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de arco de secção cilíndrica, curva, plana; flechas de guarnição
radial, tangencial; rituais e tatuagens díspares, idioletos e linguagens, costumes e hábitos opostos. Não houve, portanto, a condição mínima para o contato e a interpenetração de valores culturais? Ou está presente a náusea em aceitar o que, para uns, regula
como excelente e para outros como repugnante? Os Orelhões e
os Cabeças-chatas (testas mitradas) não tiveram imitadores das
suas práticas, do mesmo modo porque não expandiu o uso da
estólica e o da viola de três cordas5 ou do curare e de muitos ritos
de passagem. Isso significa muito menos para uma área de domínio absoluto de várias linguagens diferentes, quando as condições
de participação era universais e amplas a posse de todos. O que
se torna fácil de concluir é que ao tempo de Orellana já o amazoníndio estava muito distante de um padrão de comportamento
que suspeitasse a fabricação concomitante de achas de sílex, de
mumificação de cadáveres e de outras formas de comportamento
social e individual.
O colono luso veio encontrar na Amazônia aspectos culturais contrastantes, mas, alguns, não podiam ser totalmente diferenciados. Por exemplo: até pelo menos 1868, em certas regiões
costeiras de Portugal, os pescadores habitavam miseráveis casas
palafitas, as quais não eram nem mais ricas e nem mais higiênicas
do que as dos Mura, em Autazes. A sua condição de pobre é um
argumento muito forte para tentar eximi-lo ao contágio da mente
coletiva do nativo e às leis da selva. As duras leis da selva, pelas
quais se regia o silvícola e das quais não poderia fugir o colono.
Pelo menos quando não tentasse fugir da periferia para o centro.
É, portanto, na periferia que se organizam os estabelecimentos
portugueses, isto é, que se plantam as Missões, as reduções. Não
é, porém, ainda nessa periferia que vamos entrar para uma visão
“por dentro” da atividade social do índio. Como já especulamos
demoradamente acerca das unidades culturais “taua” (taba – al5

Esse instrumento lembra a lira ordenadora de Hermes, Apolo e Mercúrio, símbolo do
verbo, em que se utiliza o catrafacto do quelônio.
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deia indígena) e oca ou tapiri (casa familial), seria desnecessário
considerarmos esses conjuntos residenciais, novamente. Entretanto, a taba oferece (em uma relação com o morador) detalhes
que não podem dispensar comentários, porque são esses detalhes
que se oferecem à visão atual do antropólogo como resíduos de
uma herança multissecular, transmitida por linearidade, no entanto subordinada às leis de recusa e de absorção de formas, tipos,
modelos etc. Pensamos que a situação moderna da taua civilizada
(vila, freguesia, comunidade pequena) destaca-se do comum da
oca indígena (na área da habitação familial) pela inadiplementação dos módulos de permanência estética e funcionalidade. Refraseando, uma casa familial moderna aceita o princípio, vamos
dizer, da acomodação da família, em termos de teto e vedação,
defesa contra as crescentes hídricas ou apenas contra a umidade,
no entanto que admite janela com bisagras e ferrolhos e a mucharabiech. Esses implementos europeus sugerem, imediatamente,
uma solução social que a oca deixaria de prescrever por inadmissível e contrária a uma ética milenar, não se trata do japá (iapá)
precário, que o caboclo coloca na janela e prende com frágil cipó e
que absolutamente impede a entrada de quem quer que seja,mesmo de animais resolutos. A defesa parte de dentro para fora na
casa com janela de folhas (duplas ou singelas) e artifícios de segurança; na casa de japá (porta ou janela) a defesa se presume contrária, de fora para dentro: vento, chuva, insetos, bichos ofensivos.
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Europa

B/4”

América
do Sul

América do
Norte

Machado
(amigdaloide)

América
Central
Antilhas

Amazônia
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Cinto de castidade
(avental)

X

X

X

X

Circuncisão
Máscaras (sagr.)

X
X

Choco (couvade)

X

X

Petroglifos

X

X

X

Tatuagem
epidérmica

X

X

X

X

Ornato labial

X

X
X

Catamênio tabuado
Engodos de pesca
(maxerá)

X

X

X

X

X

X

Escarpins

X

Poligamia
Armas de arremesso
Rodelas
Tear rústico
Infanticídio ritual

X
X
X

Infanticídio
eugênico

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Berra-boi

X

X

Escarifação
Ornato auricular

X

X

X
X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Aborto (economia)

X

X

X

X

X

X

X

Mitos telúricos

X

X

X

X

X

X

X

X

Técnica da cerâmica

X

X

X

X

X

X

X

X

Tataputaua
(isqueiro)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Redes de dormir
Jus primaenoctis

X

Paleáceo

X

Mastros totêmicos

X

Pirâmide escalonada
Antropolitos

X
X

X

X

X

X

X

X

Não há, portanto, uma medida de segurança necessária, porque não existe, preliminarmente, a preocupação do furto. É por
isso que encontramos a casa do caboclo, do tapijara, aberta aos
quatro ventos, isto é, com a sensação da plenitude democrática.
Vamos entrar, uma vez que a porta está aberta. Trata-se da casa
modelo, protótipo, portanto selecionamos a de duas águas. A escada é de estivas, sem corrimão. Toros de mocotó descascados
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pelo uso ordinário6, fixados a prego, mas encontramos ainda presos com cipós, talvez emergência. À entrada está a sala, quadrilátero, geralmente, com três janelas e uma porta. Soalho de paciúba
ou melhormente de tábuas não macheadas. Ao redor das paredes,
bancos compridos, toscos e mocós (tamboretes). Um corredor
curto conduz diretamente à cozinha e à pequena divisão que serve
de sala de jantar. A cozinha não é parte integrante da casa; é um
puxado aberto, exposto ao vento e à chuva, onde se fixa o fogão
de barro de construção “Maison”. O único quarto vedado, como
toda a casa, de palha de inajá, ou de buçú, mantém armadas as
redes e o “boi”, ou estas estão enroladas e suspensas das escápulas.
Escápulas de madeira, tipo forquilha. Essa visão, rápida, se completa com os seguintes detalhes orgânicos: o teto é todo de caibros
não aparelhados, em que se pode descobrir madeiras resistíveis
como a itaúba e a aquariquara, mas, geralmente, esta é utilizada
nos mourões, isto é, na armação que recebe a cobertura, a qual se
dispõe em triângulo (asna), com o pendural e o enlaçamento. A
união das peças, gastalho, se faz a poder de cravs ou de cipós7, de
mesmo que os barrotes sobre a linha. O pau-de-cumeeira ou paude-fieira é assente no pendural, no ápice talhado em V. Estamos
falando de uma casa de duas águas simples. No modelo tacaniça,
o telhado recebe uma diferença para o modelo retangular ou de
quatro águas. A técnica de construção não varia: a palha é disposta
no beiral (flechal) para cima, formando uma camada superposta
e amarrada, em geral, em espiral contínua sobre as ripas (pernas e
madres). A palha é sempre nova e “aberta”, isto é, dá-se uma tor6

7

Poder-se-ia pensar que a escada fosse uma inovação portuguesa, mas, de fato, ela aparece já na ordem das necessidades indígenas, com o nome de mutá, ou um engenho
construído de paus, a fim de subir-se a alguma árvore de espinhos, como era costume
e damos acima uma imagem iconográfica. Naturalmente, a escada de degraus planos é
uma aceitação da cultura europeia e participa, portanto, da natureza da cultura regional, após a admissão do colono. Entretanto, não se esqueça que essa escada poderia ser
encontrada na sua forma natural, cavada nos barrancos e estivada, tal como se encontra, ainda hoje. Conferir as gravuras. E nas pirâmides incásicas e mexicanas.
O cipó-ambé é o mais requisitado pela sua durabilidade. Os rolos de muitos metros são
postos de molho para amolecerem e, depois, usados como cordas. Foi muito empregado na amarração de andaimes na Amazônia, antes dos atuais canos de embute.
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são breve nos folíolos, a fim de que a palma caia sobre as outras e
fique acamada. Geralmente, trabalham dois homens ou mulheres
ou casal, empregando o cipó-ambé como amarilho nos cunhos.
Esta casa, sem folhas de janelas ou com uma janela de palha, de
suspender por dentro ou por fora, tipo tampal, não recebe nenhuma outra aplicação que dependa de influência do civilizado. Tudo
nela é rústico e simples, até mesmo a cozinha (moquemtáua) e
considerando bem as tralhas domésticas. O outro tipo retangular pode obedecer a essas linhas gerais, porém, na generalidade o
seu modelo implica na aceitação, via de regra, de traços europeus,
portas e janelas de folhas com dobradiças, fechadura e chave. Existe nessa provável exibição de desvio um salão amplo, todo aberto, com rodapé de palha, tipo varanda, para as festas, conforme
modelo acima. Neste modelo, por exemplo, encontramos escada
trabalhada, isto é, escada com degraus ensamblados, obra de carpintaria idêntica à das portas, janelas, bancos e móveis rústicos
(sem vernizes). Variando desse modelo primário e geral simples
teríamos, ao passar para as vilas ou freguesias, o modelo hibridado
em que a vegetotécnica básica não desaparece de todo na estrutura
do telhado e, às vezes, na cozinha e no banheiro do porto, mas se
altera com a influência da taipa ou do barreado, para não falar na
alvenaria de tijolo e de adobe. De qualquer modo que se olhe o
problema da casa amazonense ela tem um vínculo prestante com
o modelo primitivo, a oca ou tapiri, e este com a taua indígena.
Não estamos querendo afirmar com isto que o modelo arquitetônico seja unitário, mas existe uma ressonância, um sentido espiritual que não deixa desaparecer a vinculação com o passado.
Apenas excluímos desse circuito espírito-tradicional o palácio
genuinamente europeu, a casa burguesa de tendência rural transplantada como objeto de arte quase que sem comodidades porque
fechada, obstruída. No momento, neste momento, uma mudança
social que objetiva a semostração está aliviando a perspectiva das
casas modelo colonial unitário, do piso ao telhado, com o que faz
desaparecer da cidade capital da Zona Franca o tipo mediano de
habitação que a vila aceitou na formalização do estatuto legal. De
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qualquer sorte, o município aparece como responsável direto pela
casa de modelo supra, que constitui, em Manaus, a passagem do
colonialismo para o autonomismo e em que a promiscuidade de
estilos que se inicia com mais vigor a partir do advento da Independência, cresce de acordo com a expansão econômica amazonense. Entretanto, não é assim como se pensa ao primeiro choque
com a perspectiva histórica: muitas casas eram cobertas de palha,
por vários motivos: além do econômico (Lobo d’Almada havia estabelecido na Barra, uma fábrica de telhas de barro) havia o lado
compatível com o clima, mais digno de ser observado, a amenização da temperatura interna. Uma outra solução a que não fazem
apelo, geralmente, os sociólogos é a introdução de “chaminés” ou
circuitos de ventilação parietal. Depois que começaram a destruir
certas casas em Manaus, verificamos, pessoalmente, haver uma
técnica exceptiva: dupla parede, ou parede tipo sanduíche recheada de palha seca. Quando estudei a arquitetura do Teatro Amazonas mencionei a existência de chaminés8. Este cuidado com um
tipo de construção maciça como é o Teatro Amazonas devia ter
sido adotado igualmente em edifícios nobres, como a Catedral, o
Ginásio Amazonense etc.
A telha romana teve função no interior do Estado, não somente nas vilas nascentes, mas em casas particulares, em casas
grandes de patriarcas do cacau. Antes da instalação da Olaria, por
Manuel da Gama Lobo D’Almada9, a telha consumida vinha do
Pará e custava os olhos da cara10. Isto não significa que não hou8
9

10

Chaminés ou tubos de ventilação por dentro da alvenaria são citados no contrato lavrado com Manuel Gomes de Castro para a construção do Teatro Amazonas, Cf. Monteiro, Mário Ypiranga – Teatro Amazonas1:47, Manaus, 1965.
É de 1763 (maio?) uma provisão do rei mandando que se cobrissem de telha as casas de
Macapá. Em 1791, Lobo D’Almada transfere a sede da Capitania de São José do Rio Negro para o lugar da Barra (Manaus) e faz inaugurar vários serviços úteis à coletividade,
inclusive a Olaria no terreno onde está erguida a Catedral. Cf. Baena, Antônio Ladislau
Monteiro – Compêndio das eras da Província do Pará, Universidade Federal do Pará,
Belém, 1969, p. 234.
Alqueire de cal de mariscos (sernambi), 900 réis; milheiro de telhas romanas e tijolos
40.000 réis. Mais 50% de frete, em 1852-53. Depois destes anos, passamos a fazer cal
dos sambaquis. Relatórios, 1.
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vesse em Barcelos ou em outras vilas e lugares casas cobertas de
telha. O que se pretende informar não é uma estatística real, mas
a escolha do material empregado e a função considerada a partir de duas ordens de valores: linha tradicional indígena e função
atributiva.
Estamos dentro da casa ordinária e ainda pouco vimos sendo a técnica de construí-la seguindo uma “ordem” arquitetônica
primária. Os quatro mourões principais, como se aventou, seriam, de preferência de aquariquara e pontiagudos. Carbonizavase essa ponta a fim de que oferecesse maior resistência à umidade.
Esses quatro espeques a que se ajuntam mais quatro são ligados
pelas linhas e frechais. O esqueleto da casa é simples. Acima do
solo um ou dois metros, às vezes mais, dependendo do nível do
terreno, os espeques recebiam as vigas do assoalho, ensambladas.
O resto competia aos encarregados da palha.
Observei em certas casas com paredes de tábuas (geralmente
é a mais pobre e barata: seringueira barriguda) uma pintura que
se tornou clássica em Manaus e, possivelmente, noutras vilas: a
mistura da cal com o leite de seringa. Essa proteção aparece, por
exemplo, na primeira pintura cinza recebida pela ponte de aço
Benjamin Constant e na primeira pintura cinza do Teatro Amazonas, a que nos reportaremos depois com documentos. Principalmente na região do Rio Negro ela foi muito usada, mas consta-me via oral, ser conhecida ao longo do rio Amazonas. Não se
deve pensar, de imediato, que a casa do caboco se enriquece desse
atributo. A pintura, que deveria, de fato, aparecer na moradia primitiva porque o índio a ela era inclinado, não aparece realmente.
Segue-se daí que a casa de paredes pintadas interna e externamente é uma aculturação europeia.
Entre a casa do mestiço atual e a oca ou tapiri do índio fica
a casa (choupana) do tapijara, de feição variada, plantada diretamente no chão e sem soalho e com a parte da frente toda aberta. Essa casa, muito comum e que varia para o teto retangular, se
assume numa perspectiva diferente porque, isolada na barranca,
admite uma série de complementos que se diria objeto de hibri351

dismo. Por exemplo, ela instaura os postes centrais de onde partem os vigamentos que irão servir de base para as divisões domésticas, um corredor provido de apartamentos. Parece que há uma
certa relação entre a taba coletiva e esta casa, porque justamente
os postes centrais vão servir para o aparecimento do corredor, um
ou dois quartos fechados (tabiques) e a “puxada”. Também esses
postes são ligados por travessas com aparência de forro e que forma jiraus onde se acondiciona a matalotagem: redes de pesca, arpões, arcos e flechas, material que poderá servir amanhã, do tipo
tábuas, ripas etc. Inclusive serve de dormitório para algum hóspede inesperado, porque já há preparado o “estrado” ou soalho
de enrolar, feito de ripas de paciúba e cordéis ou cipós. Nesse tipo
de casa, a cozinha fica aberta e vê-se o fogão térreo e/ou aéreo.
Elas podem evoluir na direção da casa de barro ou de taipa, uma
solução que acode, frequentemente, e daí receberem a cobertura
de telha ou de cavaco.
Já firmamos nossa opinião a respeito do mobiliário rústico
das casas primitivas de caráter mutativo no tempo, todavia existem modelos perdidos pelas ribas interioranas, principalmente
fácil de serem verificados em comunidades pequenas, tipo freguesias. O indígena não conheceu o móvel como ornamento
social ou como utilidade prática, a não ser os pequenos bancos
monóxilos denominados apicauas e que afetam vários estrilos,
obedecendo, contudo, a uma razão primordial mágica: a representação animal. A rede era a sua solução. O tapijara herdou essa
disposição dispensável. Seu equipamento doméstico é reduzido
demais para merecer armários pesados, seu guarda-roupa pobre
demais para encher arcas e vestiários; a economia que se observa
na taba do silvícola pode ser constatada na do caboclo. A intrusão do colono europeu enriqueceu, primeiramente, pela imitação
dos trastes, depois pela aquisição de unidades artesânicas a casa
do homem do interior e das vilas e cidade. Sabemos que vieram
das ilhas e do Continente aqueles industriosos operários de que
fala o padre João Daniel e que criaram multidão de discípulos na
colônia. Mas ocorre sempre a pergunta: tendo tantos modelos sob
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a vista, por que o índio e o caboclo, seu descendente, não criaram
uma linha de produção de utilidades? Não havia de faltar nem
a capacidade criativa ou imitativa e nem a experiência. Faltou,
portanto, o arsenal necessário ao desenvolvimento das indústrias,
mesmo domésticas: serras, plainas, bigornas, formões, serrotes,
toda aquela tralha que o bom marceneiro ou carpinteiro acrescenta ao inventário dos seus bens11. Duvidamos, no entanto, que
fosse essa razão única, aparecendo a sobriedade, a indiferença, a
renúncia como uma admissão entre outras, porque também havia
aquela fraca disponibilidade de instrumentos vendáveis. Não havendo feiras nem mercados, e tão somente o mascate e o regatão,
tornar-se-ia sumamente problemática a aquisição de ferramentas.
O padre João Daniel comenta esta debilidade na administração,
oferecendo sugestões para o problema: “Uma das maiores faltas
de economia, que se sente nas colônias do Amazonas é o de não
haver mercados em praças públicas, nem gênero algum de feiras,
em que se vendam e comprem as fazendas e se comutem os gêneros, que se venda hortaliça; nem uma ribeira, bem governada com
muita utilidade dos homens e do bem comum. Não se acha em
todo aquele Estado uma só praça, em que se venda hortaliça; nem
uma ribeira, em que se venda o pescado12; nem um terreiro em
11

12

É uma divagação que poderia terminar no puxado do carpinteiro naval com sua tralha
incompleta, mas útil, ou no estaleiro já bem montado, com mortona e guincho a vapor, dos muitos que existem. Não esquecer que os exemplos ocorrem: a fabricação do
bergantim de Orellana e, mais tarde, na Barra (Manaus) a instalação de célebre Ribeira
das Naus, versão in natura do estaleiro continental português. Esta divagação faz apelo
a outras formas de atividades em que índio e caboclo se improvisam de marceneiros,
carapinas a ferreiros. Nos dias atuais é assim e, de uma maneira geral, no interior do
Estado as mulheres realizam a sua parte na fábrica de apetrechos da cozinha e outros
itens domésticos.
Na época de Lobo D’Almada fora instaladas no Lugar da Barra serviços administrativos
de utilidade pública: na Ribeira das Naus a Ribeira dos Comestíveis, no mesmo local,
no chamado igarapé de Ribeira, desaparecido. No primeiro, se faziam e consertavam
embarcações; no segundo, estava instalado o primeiro mercado público que possuímos,
na Província.
É bem possível que tenhamos de enfrentar aqui um problema que requeria demorada
exposição. Alhures João Lúcio de Azevedo comenta a indiferença do povo português
rural pelas feiras, resultado daí o estímulo oficial obrigatório na forma de decretais.
Se acontecia esse marasmático estado econômico lá em Portugal, é possível que uma
primeira carência de praça e largos não motivasse a preocupação das autoridades, uma
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que se compre o grão, ou farinha de pau; enfim não há (até o meu
tempo) um mercado público com grande detrimento do Estado,
que, na verdade, se pode chamar ainda uma matéria-prima, ou
embrião, não obstante ter já séculos de povoado por lhe faltarem
as providências necessárias de uma boa economia, o governo /
Por isso, dizem muitos (e com razão) que as suas cidades e povoações são muito diferentes das povoações e cidades do mundo:
porque nas mais acha-se tudo o necessário à vida humana nos
mercados e feiras; nas povoações do Amazonas nada do preciso
se acha em praça pública. Nas mais, quem tem dinheiro tem tudo;
nesta falta tudo, ainda que haja dinheiro: é a queixa mais ordinária dos moradores, especialmente dos forasteiros, de que, tendo
dinheiro, não acham que comprar: bem explicou um senador do
Maranhão em uma junta, em que se tratava, e queria por taxa aos
religiosos da Companhia (anos antes da sua expulsão, porque já é
muito e antigo o desejo dos seculares, em que os religiosos nada
tenham mais, que alguma esmola, ou pequena côngrua) confiscando-lhes todas as suas herdades”13.
Apesar de toda essa míngua é sempre possível admitir que
a presença dos regatões favorecesse o usuário do interior. Todavia, não devemos por de parte o conhecimento de que o equipamento do primitivo caboclo era reduzido à meia dúvida de bens:
ao machado, terçado, serrote, martelo e, às vezes, uma enxó. De
plainas, escopros e garlopas não se falava, era luxo, ou talvez não
existissem no mercado. Ora isto ocorre ainda hoje, naturalmente
em grau excetivo, mas não tanto que constitua raridade. Os remos
que a gente vê são feitos à mão, talhando-se um bloco de cerca de
um a dois palmos de espessura a machado, e daí poder-se-á obter
uma média razoável de quatro remos, dependendo do mérito do
artista carpina improvisado. Fabricar um remo não parece coisa

13

vez que o “porto” na região foi mais psicologicamente um aceno aos negócios. Parece
que a importância dos cursos d’água da Amazônia ajudaram a criar uma situação nova
no que respeita ao comércio. Não que isto fosse realmente inusitado, pois na Europa
os maiores centros comerciais eram marítimos ou pré-marítimos. No entanto, estamos
tratando apenas de uma pequena versão dos grandes mercados, a feira rural.
Padre João Daniel – Op. Cit., 11:157-58
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assim tão difícil, mas pense-se numa festa de dabacuri em que
a oferta será de remos, o que tem acontecido. Quantas centenas
de remos, ou pelo menos quantas dezenas seriam precisos, numa
festa desse tipo, para afirmar o prestígio dos convidados e dos
hospedeiros? E, no entanto, acontece.
A casa oferece, a seguir, dois significativos problemas: o dormir e o comer. Ora, desde o descobrimento do Brasil que se sabe
do uso da rede de fibra em que o natural descansava, procriava e
recebia os visitantes ou se ajuntava em conversas, deliberava assuntos importantes. As gravuras de DeBry oferecem a imagem
permanente desse uso e também a possibilidade de que cada família composta teria seu reservado, seu cubículo, a fim de ficar
dispensada da curiosidade dos demais membros. Ao sair da taba
para a oca o indígena não esqueceu esse pormenor, fechando o
gineceu, mas não vedando a porta com folhas. A porta é apenas
dissimulada com um japá e mesmo conhecemos muitas com cortina de pano, um detalhe que chama a atenção pelo insólito. No
quarto, apenas duas redes com ou sem mosquiteiro, porque não
raro o indivíduo não tem condições para arcar com a despesa de
“supérfluos”14. Na sala, fica o baú; dentro do quarto fica a arca; no
corredor da cozinha, a ucha. Houve uma certa época, não muito
distante em que as arcas eram de folhas de Flandres, universalmente pintadas de ver e com ornatos em calcomania15. Todo seringueiro possuía a sua mala de Flandres e o seu saco de caúcho.
O baú dos nossos avós é um móvel respeitável, em grande estilo e
não de pequeno custo. Todo coberto de sola e ornado de taxas de
metal amarelo, tampa arqueada, fechadura, alças laterais. Possivelmente, alguma dona levava no seu pequeno dote uma máqui14
15

O supérfluo aqui é a cama, o muito divulgado catre português, ou o enxergão num
ponto mais abaixo, móveis que absolutamente entraram na parafernália do caboclo e
que subiram no prestígio do afortunado patriarca rural e no urbanismo.
A calcomania é o que se chama, hoje, decalque, delas havia de todos os tamanhos e
motivos, vendáveis em qualquer parte, até nas mercearias. Era uma mania como outra
qualquer, mas, até certo ponto, útil. Escolares enchiam livros e cadernos com miniaturas, moças empregavam-nas nas cartas e bilhetes aos namorados, era uma verdadeira
fúria de comunicação colorida.
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na Singer ou New Home, de pé ou mesa. Na gravura, você verá
um ambiente familiar modesto do tipo que estamos encarando
de maneira muito rápida. Esses móveis e utensílios pertencem ao
âmbito da sala da frente. Alguma vez é possível dar com uma preguiçosa, aquela célebre cadeira de armar, com assento de lona,
própria para a varanda e as sestas do meio-dia. Relacionar também a rede de dormir e o tupé (esteira).
Os móveis e utensílios domésticos não são de ordem numerosa: aceitamos que a carência deles se deva, como dissemos, mais
ao espírito escoteiro do índio e do caboclo, do que a uma propriamente impossibilidade financeira. Entretanto, isto nem sempre é
admitido: hoje, principalmente, já se encontra numa casa de gente
humilde uma arrumação melhor, tendência para o equipamento
da sala de visitas, pelo menos. Também é possível chegar-se a uma
tonalidade de trastes, a começar pela sala de visitas e terminando
na cozinha, mas isto só é permissível nas vilas e freguesias. A casa
do “roceiro” humilde possui um inventário vasqueiro, mas a mesa
do “de-comer”, embora pequena, perturba a linha de comportamento, porque assinala uma aceitação europeia. O índio pasta
acocorado ou sentado e até mesmo de pé, não possui o sentido da
comodidade nesse aspecto.16
Deixamos a nossa consideração em suspenso quando se
trata desse equipamento dispensável, porque a experiência nos
ensinou a olhar certas facetas da vida do homem rural, principalmente de maneira cautelosa. A questão poderia resumir-se no
seguinte: quando estivemos realizando uma pesquisa social sobre
a expansão dos flutuantes na área de Manaus, verificamos, por
exemplo, a importância da unidade cultural “rádio” na vida do
morador. Sabendo-se que a casa flutuante é de inspiração indígena, evoluindo no material empregado e que sendo de exíguo
tamanho não podia asilar excesso de mobiliário (houve flutuantes
de dimensões maiores e até com jardins suspensos) esse mobiliá16

É estranho que um comportamento universal (posição de descanso, pé apoiado à perna) sirva a Câmara Cascudo como influência nilótica! O “made in África” já transcende
para o excessivo, a negação fatal da presença do índio. Que gente!

356

rio cedia o passo à aquisição do rádio de antena. Comparando-se
a situação de ontem, da casa pobre, com a introdução, hoje, da
TV, a situação modificou-se porque entrou um outro elemento
econômico que não existia antigamente: o sistema facilitário de
compra. A abertura da Zona Franca aligeirou a possibilidade de
aquisição da variedade utensiliar doméstica e de objetos de comodidade, em longo prazo, que não seriam possíveis de obtenção no
passado. O homem de vinte anos atrás proibia-se de umas tantas
satisfações domésticas, a fim de obter, unicamente, “prestígio”. Podia não ter uma ou duas das três refeições normais, mas a antena
de rádio funcionava também como captora de posição, aceno de
importância, indicadora de consideração e tratamento17. Aqueles
que não conseguiam obter um rádio pequeno inscreviam-se na
operação “usuário de favor”. Na atualidade, não possui seu aparelho de TV colorida quem não quer e é comum, nas casas mais
pobres (de madeira, de palha, de barro) as antenas características.
Mas, neste caso, também aparecem os “televizinhos”.
Tabela de pertinência dos itens domésticos e de alguns serviços coletivos necessários e supérfluos de duas grandes épocas
econômicas, antes (AP) e depois da Província do Amazonas:
Curandeiro

Físico barbeiro

Físico

Médico

Agulha de costurar à mão, (AP) (sem/persp.)

Máquina de costurar (de pé ou de mesa)

Combustível para luminárias (banha ou manteiga de
tartaruga) (AP)

Nafta – Eletricidade

Aguadeiro

Aquadutos

Canoa a remo (AP)

Canoa com motor de popa

Barco a vela

Barco a vapor

Pilão percluso

Máquina de tritura, a manivela

Audiofone ou fonógrafo

Gramofone de corneta – Vitrola

Rádio

Rádio comum – Rádio portátil a pilha

Tererressoador (AP)

Telégrafo sem fio, cabo subaquático

17

Durante o jogo disputado pelo Brasil contra a Itália, em 1938, havia escassos aparelhos
de rádio, em Manaus. Na frente do Ideal Clube aglomeravam-se centenas de pessoas
oriundas de todas as camadas sociais e vindas dos mais distantes bairros, inclusive estrangeiros (italianos, no último jogo) porque a instalação do aparelho doméstico estava
acima do poder aquisitivo de funcionários públicos e trabalhadores braçais.
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Cavalo

Automóvel

Geladeira de pau (com pedras de gelo)

Geladeiras elétrica e a querosene

Itacuruca

Fogão de barro

Fogão de ferro (de casa, quatro bocas) a lenha

Fogão a gás

Ferro de engomar a carvão vegetal

Ferro elétrico (machambomba)

Tina de lavar roupa

Máquina elétrica de lavar

Sorveteira de manivela

Geladeira

Rede de dormir

Estrado

Catre

Cama de docel

Pasto à mão em cuias

Serviço de mesa em pratos

Banco monóxilo (apicáua)

Cadeira

Três-pés (moapicáua)

Mocó (mocho) de 3 ou 4 pernas

Baú

Guarda-roupa

Arca

Cômoda

Ucha

Guarda-petisco

Lenha

Carvão vegetal e mineral

Carvão

Gás

Há anos qual seria a forma de perplexidade e de ansiosa
procura do homem rural e urbano nessa linha de considerações?
Que ambições moviam o cidadão para a afirmação de prestígio?
Seria muito difícil descobrir valores de projeção social, unidades
de cultura que desbordassem do trivial para o excetivo? Do universal para a alternativa? Podemos apresentar uma lista de itens
espirituais e materiais que seriam tomadas como absurdos numa
comparação com as escolhas atuais, numa pesquisa urbana, mas,
talvez, não muito absurdas numa pesquisa rural. Evidentemente
que os valores materiais constituem formas de circulação e de uso
na ambiência rural, hoje, dada a facilidade de obtenção e, portanto, aparatos do tipo fogão a gás, geladeira a eletricidade, máquina
de lavar a eletricidade e outros modernos úteis não devem ser levados em conta porque constituem, realmente, perplexidade para
comunidades distantes das fontes de produção de eletricidade e
de comercialização de combustíveis18. Usou-se muito geladeiras
18

Do tipo de freguesia do Andirá, que estacionou, existem outras comunidades espalhadas pela área do Estado a até muito cerca de Manaus, as quais possuem fogões a gás,
geladeiras a querosene, mas continuam com a iluminação pública e particular dependendo do combustível líquido. Isso, entretanto, não é de admirar. Admirar é que se
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e fogões a querosene, como se usa em menor escala, mas, evidentemente, a produção de energia elétrica no Estado absorveu
maior número de usuários e, hoje, é quase impossível conseguirse no mercado esse tipo de útil a combustível líquido. Entretanto,
é necessário convir que a poucos quilômetros de Manaus, vamos
dizer, na freguesia do Andirá não chegou a eletricidade a ser um
elemento de promoção cultural efetiva, situando-se, apesar de
tudo, na ordem daquelas comunidades ambiciosas de alcançar
antenas de televisão e de rádio e, portanto, de outras maravilhas19.
E, no entanto, essa região tão próxima está servida em parte pelo
tráfego fluvial, portanto inserida no contexto progresso. O que
acontece é que essa comunidade ativa consome querosene, na
mesma proporção em que durante dez anos, mais ou menos, em
Manaus gastou-se o combustível em candeeiros e lampiões, etapa
de deculturação urbana sensível demais para esquecer-se, consequência apenas de colapso econômico-administrativo que não
conseguiu superar o problema combustível vegetal (lenha) pela
permuta com o combustível mineral (óleo). A cidade de Manaus
estacionou praticamente no blackout pós-guerra20. A freguesia
do Andirá, que o é há mais de cem anos só possui uma rua, a do
Centro, ladeada de casas do tipo oca (familial) dos modelos mais
diversos, da casa de palha à de madeira. No fim (ou princípio)
da rua existe pequeno botequim (não cabem dez pessoas dentro)
com geladeira a querosene, a única existente num radio de duzentos quilômetros, e, somente durante as quermesses do santo um
motor portátil fornece a precária fila de lâmpadas que vai divertir
os poucos moradores, das dezenove às vinte e três horas, com músicas de eletrola portátil ou das difusoras de Manaus.

19
20

veja na Europa culta, em Portugal, por exemplo, a duzentos quilômetros de Lisboa o
povoado de Porcalhota utilizando a fonte (bica) coletiva. Esse é apenas um exemplo
surpreendido em 1955 pelo autor.
O que acontece, sem dúvida, porquanto os fabricantes colocam no Mercado aparelhos
a pilha.
Durante dez anos, mais ou menos, Manaus passou a utilizar o popular Aladin de manga
cônica comprida que o povo crismou de “Libertador” (mote político do Dr. Álvado
Maia), numa crítica mordaz à carência de luz pública e particular.

359

O tapijara (o apelido perdeu a notoriedade) herdou do índio
o senso da economia, o desapego a formas de riqueza ostensivas,
à poupança no seu título mais dilatado. O comentarista já havia
percebido essa “falha” na existência do silvícola e doíam-se dela
sem aprofundar, no entanto, a razão. Achavam que o índio não
cultivava seus legumes, nem suas hortas, nem seus acres de terra
vizindários à maloca, apelando, constantemente, para razões do
consagrado e sediço tipo de “preguiça”, “negligência”, mas Alexandre Rodrigues Ferreira anotou certo a “falha”, quando atribuiu,
honestamente, a negligência ou preguiça do natural ao seu estado coletor. Entretanto, isto de dizer-se que o índio não cultivava
coisa alguma além da roça de mandioca é apenas vício de repetição, amor ao continuísmo, dedicação do falso pesquisador a
improcedentes discursos literários, apenas literários, socorro dos
absentistas. Na linguagem do índio existe sempre à disposição
uma palavra para, vamos dizer em português, “roça” ou “plantado” (caapixáuaiara = roça do homem). Os filhos do Estado do
Espírito Santo são brasonandos de capixabas, mas uma palavra
corrente no circuito do povo é capiaua, com o mesmo valor, metaforicamente homem bisonho, tolo, mas no sentido natural é homem do mato, do mato roçado, entenda-se. Ora, sabemos que o
índio plantava palmeiras, pupunhas, uaçaí, tucumã, atrás da taba.
As muitas reboladas que encontramos perto de antigas povoações
de índios, no caso bem próximo a Manaus, nos igarapés Tucumã, Arara, Tarumã, não eram, nunca foram naturais, embora se
pudesse pensar assim, mas no sentido natural é homem do mato,
do mato roçado, entenda-se. Ora, sabemos que o índio plantava
palmeiras pupunhas, uaçaí, tucumã, atrás da taba. As muitas reboladas que encontramos perto de antigas povoações de índios,
no caso bem próximo a Manaus, nos igarapés Tucumã, Arara, Tarumã, não eram, nunca foram naturais, embora se pudesse pensar
assim, mas produto do senso de providência não enxertado, pelo
motivo acima alegado, no rol das preocupações normais do homem. Excluem-se, naturalmente, as reboladas de buriti que constituem indício de água corrente.
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É esse senso de economia que encontramos também dissolvido na consciência prática do caboclo, refutando nós as considerações passadas e atuais que afivelam, sem originalidade, razões de baixo nível vocacional. Já se tornou sem graça o locuscommunis da transferência da “preguicite aguda” do índio para o
caboclo. Isso ainda se observa em autores que perderam o contato
com a bibliografia amazônica e a experiência de campo, porque
a insistirmos nessa tecla horríssona, então teríamos que avocar a
preguiça milenar do português, preguiça essa sim confirmada por
João Lúcio de Azevedo, a partir do feudalismo português21. Para
não rirmo-nos: o mestiço teria herdado em forquilha (paralelismo e sincretismo contigente) a famosa preguiça do luso que se
instaurou com armas e bagagens no Brasil.
A casa do tapijara ressente-se das comodidades que vamos surpreender já no cidadão das vilas, freguesias e isoladas.
A iluminação é sóbria e vem numa linha de tradição avoenga:
o indígena servia-se de candeias de barro (conote-se o registro
de Carvajal) e do ramo de cicantá, mas não possuímos referência quanto ao pernoite da luminária de azeite, sabendo nós que o
fogo brando chegava para esquentar o cubículo da família e iluminá-lo. Não um fogacho, mas as brasas ardidas, recondicionadas
durante a noite. Não vamos discutir se a candeia de barro era uma
influência espanhola. Não deveria sê-lo, porquanto os habitantes
da Montanha e dos pendentes usavam-na, antes de 1492. O que
21

João Lúcio de Azevedo – Épocas de Portugal econômico, 18, 2ª edição, Livraria Clássica Editora, Lisboa, 1947: “Disposições várias, da lei geral a das municipalidades, tentavam prender à terra e coagir ao trabalho os braços úteis, porém debalde. Nas Cortes,
a cada reunião, se fazem ouvir as reclamações. Não faltava gente ociosa, a manter-se de
esmolas e encontrar refúgio nos hospitais e albergarias. Uma lei de Afonso IV manda
castigar com açoites esta forma de vadiagem e impõe certas penas aos que a protegerem. Este fenômeno social não era exclusivo da monarquia Portuguesa, nem da Península”. A situação é pertinente ao século XIV, mas o autor acaba falando no século XVIII:
“De certo tempo em diante, até ao século XVIII, por toda a parte da Europa, se ouvem
queixas de que, faltando gente para o trabalho, sobra muita na miséria ociosa” (p. 19).
João Lúcio de Azevedo não foi habilidoso na sua penetração. Poderia ter arguido vantajosamente sobre as formas ibéricas de exploração através do recurso dito religioso,
em que sacerdotes introduziram as festas do Espírito Santo fluviais e os arraiais ainda
correntes e cuja finalidade era e continua sendo a exploração coletiva.
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interessa para nós neste plano é a usança da candeia subtraída ao
próprio elemento vegetal: haviam-nas de cuia (Creescentiacujete), de casacas de cupuaçu abertos ao meio, de jerimum, de mamão verde, de laranja-da-terra, de ouriço de castanha-amazônica
(que os renitentes ainda chamam de castanha do Pará ao invés
de castanha-pará), e provenientes de outros recursos subministrados pela selva22. O combustível variava do óleo ou manteiga
vegetal para o animal: banha de jacaré, de tartaruga, de peixe-boi,
de tambaqui e de outros animais como a anta; azeite de tucumã,
de andiroba, de caioé, de pupunha, de mamona, resinas, entrando
no consumo a de seringa, cicantá etc. O elenco é sumário, naturalmente a perspectiva é mais dilatada. O fato é que ainda subsiste
essa tendência à predisposição vegetalista, ao consumo do natural coletado. Ouso das cascas de laranja-da-terra já é um sintoma
de aculturação, que vamos encontrar documentado nas festas de
santo do interior do Estado e em algumas referências escritas e
orais pertinentes ao urbanismo. As festas de Santo Antônio, tanto em Borba como em Manacapuru, e as do Espírito Santo, em
Manaus e no interior do Estado, exigiam e exigem luminárias em
quantidade impressionante deitadas à água à noite23. Poderíamos
acrescentar que a permuta do combustível vegetal e animal pelo
mineral líquido é mais da ordem psicológica do que econômica?
Aquele parece demonstrar ao consumidor um retardo na subcultura (pelo menos foi o que ouvi de certo amigo que me hospedou
por uma noite apenas, preocupação pela modernidade, um distanciamento do rústico, desprezo vocacional pelo “carrancismo”).
O lar isolado ou agregado em sinusais onde a eletricidade não
chega mantém a lamparina (não mais candeia), o lampião de “pe-

22

23

A maldita palavra /pára/ (curva, arqueada), que entra na formação de unidades culturais acabou servindo aos interesses do Estado do Pará: bacuri-pará, castanha-pará,
são tomados como bacuri do Pará, castanha do Pará. Dizia-me, recentemente, um professor mineiro, que receava do Estado do Pará reivindicações sobre a região Pará de
Minas.
Monteiro, Mário Ypiranga – “As festas do Espírito Santo” In: Cultos de santos e festas
profano-religiosas, cit.
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tróleo”, ou o candeeiro a gás24. Esta palavra é uma ressonância do
tempo em que a iluminação geral urbana e vilária se fazia a gás
Globo25 depois de muito uso da banha de tartaruga na iluminação particular e pública26. O candeeiro de manga de vidro “Coleman”27 de colo alto ou globular (deste tipo havia-os mistos) poderia ser de louça ou de metal amarelo e/ou branco, sofisticados,
com alça de suspensão na parede ou correntes para teto, ainda os
muito chiques com penduricalhos titilantes à imitação de cristais.
E os de mão, comumente denominados farol de manga protegida. Demorei-me numa longa observação sobre esse tipo de patrimônio cultural concomitante a uma época de economia diferente
no livro Fatos da literatura amazonense, porém possuímos uma
visão do aparato no romance de 1857, Simá28: “A ceia estava servida”29. Um enorme candeeiro de bronze espargia suficiente luz em
toda a sala, cujas portas se achavam, como que hermeticamente
fechadas; não porque fosse já noite; pois pelos vidros do telhado
percebia-se, perfeitamente, que o sol tocaria apenas o horizonte;
mas porque como é sabido, lugares há nas margens do Amazonas
e Solimões, em que a necessidade de evitar a praga de carapanã,
prescreve a medida de se fecharem as casas à aproximação do sol
ao seu ocaso”.30
24

25
26

27
28
29
30

A situação é realmente para comentários, porquanto aquela poupança alegada por nós
não encontra neste exemplo melhor desculpa porquanto o “gás” (petróleo) mais conhecido por querosene deve de representar enorme sangria no parco orçamento do
homem rural. Isso seria muito fácil de ser confirmado com a exploração em grande
escala das fontes vegetais de sucedâneos comburentes.
Monteiro, Maurílio Galba – Apontamentos para a história da iluminação, inédito.
Monteiro, Mário Ypiranga – Fundação de Manaus, 4ª edição ilustrada, capítulo sobre a
exploração dos ovos de tartaruga, VIII – Comandantes de Praia & Tabuleiros, 139-155
com aspectos da cidade, casas de duas águas em taipa e telhas romanas e os lampiões
públicos.
Amazonas, Lourenço da Silva Araújo e – Simá. Romance histórico do Alto Amazonas, 7, Pernambuco, 1857.
Deve de ser o modelo Colemann.
Um costume bem europeu de chamar o nosso jantar de ceia. Naquele tempo, o almoço
correspondia ao nosso atual desjejum (café matinal), o jantar ao almoço atual; a ceia ao
nosso jantar atual.
Evidentemente, o autor não disse se o candeeiro era de teto, mas pelo indicado (enorme) devemos tomá-lo assim. A descrição é bem boa, considerando-se, que se trata de
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A luminária adquiriu certa importância popular quando
passou a ser fabricada em grande escala, em Manaus, e recebeu o
nome de lamparina, alimentada a querosene, ou pelo tipo de gás
anterior denominado nafta. Houve, em Manaus, depósitos desse
gás, instalados na praça, hoje do General Osório, um no terreno posterior ao Liceu (Ginásio) e outro, na praça dos Remédios.
A lamparina sempre foi (continua sendo) um objeto de suma
necessidade tanto urbana como rural. A lamparina rural viajou
naturalmente em sentido contrário à urbana, que era de louça,
bem apresentável; a rural se fez, imperiosamente, de lata. Ambas
sempre estiveram no caritó ou no respaldo. O caritó pode constituir-se de dois planos simples formando ângulo reto para ser
suspenso da parede por prego e pode ser apenas uma forquilha
natural de três ou quatro pontas que se adapta em qualquer parte.
Havia também a palmatória.
Além desse tipo de luminária usou muito o acetileno ou carbureto (carboneto) e, eu mesmo possuí, em 1934, em Borba, uma
lanterna adquirida lá mesmo. O acetileno produz uma chama
branca e bastante clara e chia no bico da lâmpada. Penso que saiu
da linha dos bens do homem do interior, pois nunca mais ouvi
referências a esse tipo de iluminação, somente em Manaus.
Famoso tornou-se, igualmente, o gramofone de trompa ou
de corneta, muito difundido no meio urbano e vilário e, até certo
ponto, admitido no estreito ambiente dos seringais. O gramofone
foi em épocas que lá vão um dos mais eficientes instrumentos de
comunicação do mascate fluvial. Era mesmo o seu chamariz. O
papel aculturador que o gramofone exerceu nos rios da Amazônia
deve ser equiparado ao que o rádio de pilha vem exercendo ao
nível da comunicação, guardadas as proporções31. No nosso livro
O regatão, não esquecemos essa poderosa máquina que levaria a
perplexidade aos índios e caboclos mais aprofundados nos recônditos. Nosso documentário, em termos de situação histórica, foi
31

casa europeia, com telhas de vidro, como ainda existem, e janelas envidraçadas.
A utilidade do rádio (elétrico ou de pilha) é que pode substituir com certa vantagem os
metais e cordas, nos costumeiros dançarás a que é muito inclinado o caboclo.
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este: “Sei de um sírio que amolentava a renitência dos pacóvios
com um gramofone sinistro onde rodavam discos da espécie daquela moda do “rato, rato, rato, por que motivo tu roeste o meu
baú”?” e outras maravilha deste quilate32. Alguns versos reconstituídos de memória podem abrir a pista a possíveis investigadores
do nosso passado, visto que nunca foi feito trabalho desse tipo no
Amazonas:
Rato, rato, rato
Por que motivo tu roeste o meu baú?
Rato, rato, rato
Audacioso, malfazejo guabiru
....................................
....................................
Quando a ratoeira te pegar
Não te ponhas a gritar, por favor,
Rato velho, descarado traidor,
De nada valerá teu quiquiqui
O tostão está garantido
Não te solto nem a pau33
A par da música acima referida corriam outras, valsas, maxixes, chulas, a que os usuários davam muito apreço. Aqui não seria
o local adequado para explorarmos o assunto, o que faremos mais
tarde, quando abordarmos a cultura urbana. Em todo caso, esta
dica poderia abrir o apetite a muito investigador em potencial, ou
simples colaborador, e oferecer oportunidade a que se encami-

32
33

Monteiro, Mário Ypiranga – O regatão. Notícia histórica, 36, cit.
Essa música de circunstância apareceu durante a peste bubônica que atingiu o Estado
do Ceará, antes da epidemia de “gripe espanhola” e, se não me falha a memória, antes
da primeira guerra. Cada rato morto apresentado à autoridade competente era pago
com um tostão. A caçada aos ratos domésticos em todo o país serviu de motivo para
chistes e, inclusive, alcançou o teatro ligeiro.
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nhasse uma pesquisa séria sobre o assunto “a música e os músicos
no Amazonas”34.
Depois do gramofone apareceu a vitrola, também manual (de corda de aço), mas sem a corneta. Os discos de borracha
eram sempre da famosa Casa Édison Rio de Janeiro, com a marca
iconográfica do cão escutando a “voz do dono”. Parece-me que a
vitrola obteve maior difusão, após a primeira guerra, porque mais
leve e mais acomodável35, todavia que não muito acessível por
causa dos preços. Todavia, deve convir-se que depois da primeira conflagração mundial o encarecimento da vida e os efeitos do
desprestígio da borracha devem de haver contribuído para tornar mais problemática a aquisição de itens de comodidade e de
satisfação. A eletrola, no entanto, oferecendo todas as vantagens
que a eletricidade permitia, obteve menos sucesso quando de sua
aparição, porque não se adaptava às regiões do interior do Estado,
em grande parte subtraídas à influência cultural promovida pelos
serviços de luz a domicílio, água encanada etc. Podemos admitir
que a primeira eletrola com braço recondicionador de discos foi
adquirida pelo Ideal Clube e, por incrível que pareça, ainda existe
em estado de funcionamento.
A semiologia dos objetos atribuiu ao Romantismo a fidelidade a uma elaboração de itens domésticos apreciáveis que veio servir vantajosamente à reconstituição da vida social e, sobretudo,
da vida íntima do homem do século passado e primeiro quartel
deste. Não recusamos de nossa parte validade a essa teoria porque
realmente o escritor romântico possuía a humildade necessária
para descer aos detalhes e minúcias, dando vida ao que era fixo
e explorando o vínculo sentimental do objeto com o subjeto. É
34

35

Lamentável é que, existindo tanto material à mão, indivíduos outros estejam preocupados com assuntos frívolos que em absoluto conduzirão o Estado a integrar-se na
verdadeira posição que seria de esperar-se diante do que vem sendo feito em outras
regiões. O material não escrito, ou pelo menos existente em bibliotecas fora de Manaus,
não atrai a atenção de jovens que poderiam exercitar o talento em pesquisas mais sérias
que viessem enriquecer a bibliografia amazonense e positivar quadros esquecidos da
nossa história social.
O modelo variava até o chamado gabinete. A eletrola de que falamos, em seguida, possuía, inclusive, estantes para discos e era um móvel de regular tamanho.
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absurdo pensar-se que uma literatura posterior eliminou (dizem
que por “supérfluos”) do conhecimento a relação de objetos úteis
e inúteis ou supérfluos de um toucador de mulher, de uma sala
de visitas, de um sanitário, mas é o detalhe e não a totalidade que
permite fixar e compreender o sentido tópico da realidade social
no Romanticismo e não a realidade despojada de verismo ensaiada pelo Realismo36. Este se esqueceu que o detalhe, a parte, é que
faz o todo. As grandes, solenes (dizem que cansativas e inúteis) e
pinturescas descrições em que se empenharam romancistas, a fim
de oferecerem a visão da realidade social, são muito mais admissíveis, hoje, para o sociólogo e para o antropólogo, principalmente
do que a pretensa “realidade” que envolve a técnica do discurso
romanesco. Convenha-se que estou apenas ao nível do discurso
romanesco e não, exclusivamente, no plano do discurso literário.
A indiscrição do autor romântico dentro da peça íntima da virgem é sedutora, não pelo que possui de maravilhoso, mas pelo
que pode apresentar de real e somente neste particular nós conhecemos as ideias da época, de determinada época, como viviam as
pessoas, seus dramas de consciência, a disposição da casa, móveis
e utilidades outras, comportamento dos serviçais, um universo
de informações que sugerem o romance sentimental colocado
numa posição que fica entre o histórico e o folclórico como extensões do homem. Infelizmente, para o Amazonas a situação se
modifica porque a História não aprisionou os fatos sociais como
deveria fazer e o romance ou mesmo o poema doméstico, em
muitos casos, torceu a manivela. Já se fez aqui uma ligeira abordagem (como tentativa de prova) ao item candeeiro de suspensão
e nos abastecemos de um romance da metade do século passado,
36

Os romances modernos, em nível de naturalismo, parece que não poderão assumir
o caráter depoimental de uma época porquanto lhes falta a necessária conceituação
do objeto material, essa conceituação a que se agarrou o Romanticismo. O “retrato”
de uma época que a história não vulgariza a fundo nos seus quadros, a menos que o
historiador se arme da humildade do sociólogo, pode sofrer com a omissão de quem
procura, mesmo nos romances, situar apenas as reações humanas. Daqui a cem anos
ou menos um novo campo de profundidade instaurará solene interrogação na pesquisa
do curioso das nossas extensões, da nossa presença social.
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portanto em condições de falar a respeito de fatos acontecidos
duzentos anos antes. Não é sempre que no romance sentimental
se pode colher dados tão próprios à reconstituição da vida social
do homem de ontem, mas, entre os existentes, situamos Simá, Os
Selvagens, O Missionário, os mais fáceis de testados, uma vez que
outros existem posteriormente menos acessíveis à leitura. Ao lado
do romance aparece a memória dos turistas e a ciência dos exploradores. Estes, entretanto, são menos “sentimentais” que aqueles e
registram apenas “de passagem”37.
Demoramo-nos muito nessas disquisições, mas a pobreza
mobiliária do índio e do caboclo teria que ser objeto de comparação. Essa pobreza se constata, ainda, no vestuário, em que
a simplicidade do primitivo busca relação de continuidade num
sentimento de relativa liberdade da parte do tapijara. O homem
do tapiri abomina a cobertura do tronco e sapatos. Quando muito
o chapéu de palha. Roupas interiores do tipo ceroula e cueca não
são estimadas. Um desvestimento que se realiza na base de “pouca roupa” que atinge o sexo feminino. Em compensação este não
se pode eximir do adorno, que o homem recusa de sua parte, a
menos que sejam daquele tipo que o torna igual ao civilizado: relógio de pulso, faca de cabo de madrepérola, canivete aparelhado,
camisa de cores gritantes, um festivo querer apolíneo.
O índio foi encontrado pelo branco em um estado de absoluta nudez, não porém, de modo geral, pois sabe-se que se utilizava
do precário cueio38 – um tapa-sexo ou cinto de castidade de cará37

38

Não somente páginas românticas regionais, mas, igualmente, páginas românticas estranhas publicas em Manaus durante a Província e que se assuma nessa importância,
como por exemplo A escuna Diana, de Paulino Von Hunholtz, Manaus, em 1875, que
deve de haver deliciado a muitos por tratar-se de romance marítimo, estranho aos nossos costumes.
Não acredito que essa palavra proceda de cueiro em português, como deseja o padre
Giacone. Isso poderia acontecer se o uso do tapa-sexo fosse posterior ao descobrimento
da América. Acontece que os primeiros informantes observadores registraram o avental da mulher índia (acoiaba, açoia) no sentido de tapadouro, do verbo açol, açói =
cobrir. Nós, outros, preferimos que o simples atamento de fios de algodão sobre o sexo,
contornando a cintura, provenha do verbo çi = adaptado; pegado; acercado; junto, por
interferência desinencial portuguesa ou sufixo /eio/ português forçado, uma aproximação do sufixo nominativo, o que foi bastante comum na deturpação dos nomes indí-
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ter apenas preservativo e não decorativo e suntuário. Funciona o
cueio como proteção contra animais ofensivos ou situações desagradáveis. Na menina, na moça púbere, como defesa a tentações
antecipadas39. O recurso tópico não é uma aquisição concomitante à chegada do europeu, portanto um simulacro de defesa sexual,
mas seria uma defesa, vamos dizer, fisiológica, porquanto sabe-se
da existência de material arqueológico muito anterior à vista do
civilizado.
As tangas de barro, por exemplo, constituem o melhor argumento. Delas havia as simples, cruas e as decoradas. Estas
decoradas poderiam assumir-se no propósito sensual de atrair
a atenção do macho. Possuíam orifícios nos vértices do triângulo rombo e eram fabricadas de maneira a não causar incômodo
às partes pudendas, portanto adoçados nos lados e providas de
cônquea acomodação ao púbis. Parece que este estojo feminino
só era usado em ocasiões especiais, porque o uso cotidiano dele
deveria ser bastante incomodativo e, sobretudo, pesado. Já com
o homem diferia: o estojo pênsil ou de novelo não tem nenhum
efeito decorativo; é funcional, tanto a taboca como o guardador
de folhas e de pano. Sugerimos que, igualmente, a tanga (de barro
ou de algodão ou de folha suave) portasse uma finalidade essencial e temporal: guarnecer a região pubiana nos dias de catamênio. Temos, assim, uma visão do primitivo modelo de “roupa” do
indígena, que as mulheres aceitam também em casos especiais ou
entrou na moda diuturna. Depois da tanga, aparece a açoiaua, que
se trazia de penas coloridas em torno da cintura e caindo das coxas pela frente e por trás. Assim aparece a mulher índia vestida
nas alegorias convencionais, porém as primeiras gravuras (xilo-

39

genas, por exemplo, de pirera, se fez pereira, de caera se faria o topônimo Careiro etc.
O vocábulo cuá também diz cintura. Porém, estamos mais perto do cueio atual com a
palavra cué, que significa balançar. Estaríamos na situação de poder vincular o recurso
(suspensório) com o movimento pendular do membro viril. O cueio mesmo da mulher
se chama pueracueio.
O cache-sexe desse tipo é adotado pelos melanesianos, marquesianos etc., conforme
Lowie, Robert – Manuel d’Anthropologie, 95, ilustrações, Payot, Paris, 1936, primeira
tiragem.
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gravuras) recomendam-na simplesmente nua, com suas “vergonhas” ao vento40. Aparece o sendal trabalhado com minúsculas
contas coloridas, penúltima ou antepenúltima etapa do vestuário
feminino, enquanto o homem se sentia como dispensado dessas
formalidades, continuando a usar o cueio, o estojo de taboca ou
de folhas (o pênis retraído e preso) e o saio de penas41. O homem
sim, enfeitava o seu másculo atributo inserindo um apêndice de
osso que se pode ver em fotografias. A presença dos pudibundos
missionários e dos devassos colonos europeus obrigou a mulher
a transigir e afeiçoar-se a temas de mediana conformação: trapos
derredor da cintura e depois saias de cores vistosas. O busto continuou e continua de fora como uma afirmação de que a imoralidade só habita nos olhos de perversa preocupação. A mulher já
integrada na civilização dispensa na intimidade qualquer atributo
além do vestido: não usa apara-seios com n’águas, nem calcinhas.
E, quando ela passou ao urbano, no antes, adotou um modelo
que, comumente, aparece nas gravuras: a descalça. Essa descalça é que deveria ser adotada como a roupa-símbolo da mulher
amazonense, porque fica na fronteira entre o nu e o coberto, isto
é, nem é uma afrontosa nudez e nem é uma aparatosa multiplicação de panos. Por outro lado, o seu gosto arraigado pelo adoro situou-a na faixa dos povos primitivos que transcenderam do
simples adorno móvel para o complicado adorno fixo. Este último
ingressa no item sacrifício do corpo, comportamento que atinge
os homens. As mulheres serram os dentes em ponta (piranha)
ou os envernizam de preto. Dispõem traços no rosto com tintas
indeléveis, escarificam ou mutilam partes do corpo. Além dessa
garridice em que surgem em certos casos, os emblemas nacionais, existem as pinturas de circunstância, obrigatórias às festas
40
41

Passim Staden, Lery, De Bry.
Em 1946, quando retirei as duas urnas funerárias que se encontram no museu do
IGHA, da praça de Dom Pedro Segundo, local hoje no Edifício IAPETEC, encontrei
contas azuis miúdas e uma pequena panela de cor preta. Como ali foram enterradas,
segundo a tradição, criaturas de uma época anterior à vila de Manaus, possivelmente
essas contas tivessem feito parte dos bens do de cujus, homem, mulher ou criança, mas
então já produtos de assimilação.
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públicas. Por esse lado, a herança feminina está bem garantida e
verificamos que, tanto o homem como a mulher, não vão admitir com muito agrado e muita constância o número de peças do
guarda-roupa necessários a uma boa presença.
A mulher, principalmente, só vai vestir-se de corpo inteiro e
arrear-se à europeia, quando se passa a desenvolver uma cultura
de importação direta da Europa e não uma cultura à mão, marcada pela pobreza. A situação social do Amazonas, ao entrarmos
na Independência é completo recesso. Mais tarde, veremos como
o modelo de casa se adaptava ao modelo de vida social. O que a
mulher amazonense (do interior) não perdeu nunca foi o gosto
exacerbado pelos “bolórios de que fala o padre João Daniel, os
avelórios e dixes que se pensa, ingenuamente, ser influência africana. Certamente, ela já exibia seus colares de dentes de macaco
ou de outros animais pequenos, graciosas figurinhas talhadas em
fragmentos de caroço de tucumã, contas de barro e de mulungus,
fieiras de bugigangas no pescoço e nos braços. Até mais ou menos
o primeiro quartel deste século usou-se muito (mesmo na cidade)
a memória, anel inteiriço de caroço de tucumã forrado a ouro,
prata ou singelo e fazia, às vezes, de aliança de casamento entre
pessoas de destacada pobreza. Não é muito fácil observar referida
joia em dedos de mulheres do interior, mas entre as índias ainda
encontramos desse tipo de adorno, de mesmo que pentes etc. Entre os índios Tucuna do rio Umariuaçu (próximo a Tabatinga) as
moças criam quantidade de macaquinhos brancos (macaco-leão)
e, com ele, fazem penteados originais, acomodando-os enrolados.
Não cremos que seja isto uma faceirice proveniente de assimilação exterior, mas o pente monumental de tartaruga (marrafa)
vendido pelos regatões deveria ter ocasionado uma certa revolução no hábito comum de não concederem ao cabelo aquele trato
que as mulheres da África ou as Maori dispensam mesmo fora
dos atos cerimoniais. O adorno feminil merece maior comentário num tratado de Antropologia, aqui apenas fixamos detalhes
de passagem. O pente “trepa-moleque” não chegou realmente a
promover uma revolução estética entre as mulheres índias, mas,
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sem dúvida alguma, atingiu a economia doméstica, urbana, rural e vilária, porque se fala nas donas de penteados exorbitantes,
aumentados com bandos artificiais e presos pelo tremendo e espalhafatoso pente de tartaruga, importado e difundido pelos regatões e pelos armazéns das vilas e lugarejos42.
O senso artístico do indígena é elogiado pelos cronistas de
todos os tempos, como vimos. O padre Acuña, de breve passagem pela região amazônica, refere que sabia esculpir, conforme
já deixamos dito antes: “tiram de um tosco pedaço de madeira
um idolozinho”, e isso sem ferramentas apropriadas, capacidade
criativa e estética que é confirmada com entusiasmo pelo padre
João Daniel. A materialidade das suas concepções está, porém,
muito distante do sentido elaborativo espiritual, este sim maiormente digno de apreciado. Realmente, o trabalho escultórico foi
mais excelente do que hoje distantes que estamos muitos séculos
de um primitivismo conceitual, quando modernamente o índio
recebe estímulos de todas as partes, inclusive dispõe de um equipamento de aço complexo, do tipo goivas, formões, plainas, serrotes, serras, martelos, limas, lixas etc. É muito raro obter-se um
artefato indígena que não esteja polido e enfeitado, pintado ou
gravado43. O acabamento pode constituir uma variante correlata
ao tipo de QI do indivíduo, porém, geralmente, as mulheres são
mais pacientes quanto, por exemplo, à produção de cerâmica e
de cestaria, enquanto que aos homens compete o trabalho mais
árduo e mais apropriado: fabricação de flechas, escolha das canas,
seleção da madeira (pau-ferro, pau-d’arco) e confecção de tamaranas, cuidarus, lanças, aljavas etc.
42

43

A caricatura não se esqueceu desse tema, assim como de outros, porém não conhecemos nenhuma relacionada com o Amazonas, de passo que existem gravuras e mesmo
fotografias assimilando a evolução, ou pelo menos a variação do coque, vulgarmente
denominado cocó. O fato das mulheres dessa época usarem os cabelos tipo “Nossa
Senhora” (longos e só aparados no dia consagrado à Santa Natividade) seria um bom
motivo para a assimilação das mulheres índias, que assim o faziam igualmente, com
suas exceções.
Neste 1976, estamos assistindo à invasão do artesanato de pau-brasil do Alto Rio Negro,
de procedência indígena.
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Nesse trabalho pode ver-se a aplicação do homem primitivo
e do seu descendente, o caboclo que ainda usa das mesmas armas,
tanto para a caça como para a pesca, quando não alcança uma
boa espingarda, que, aliás, é o sonho dourado de todo homem
rural. As armas são bem acepilhadas e brunidas, utilizando-se a
escama do pirarucu no lixamento44. Atualmente, o caboclo fabrica seus arcos usando ferramenta industrializada, no entanto que
o uso dessas armas de arremesso é praticamente comum na região, podendo ser encontradas em qualquer casa do interior ou
até nas comunidades periféricas urbanas. Ainda se pesca com arpões, muito embora o bico seja de aço; com flechas e se caça com
arcos e flechas do tipo primitivo. Essa etapa da cultura indígena
não interessa neste local, senão pelo seu lado artístico. Logo mais,
voltaremos ao aspecto cinegético. O fato é que a inteligência e a
capacidade criativa do indígena estavam bem desenvolvidas já
para acreditarmos numa pesada cultura da pedra polida. Eu não
me convenço de que se pudesse fabricar bancos de uma só peça
(monóxilos), pilões, escavar troncos para fabricação de canoas e
de trocarmos com a ferramenta de pedra, passe o absurdo. No
entanto, o frade Carvalhal assinala o fato pitoresco de possuírem
certos índios “arrabis de três cordas”, de que já falamos, ou seja
aquela rabeca, e o padre Acuña se enternece com os banquinhos
feitos “em forma de animais, com tanto primor e tão apropriados
para o descanso do corpo”. Esta tradição não continuou por uma
razão simples: os bancos em forma de animais deveriam pertencer ao ciclo mágico do totemismo e somente eram utilizados pelos pajés. Denominam-se apicaua. O caboclo não necessitou de
seriá-lo na sua também simples parafernália, de passo que aceitou
a oferta europeia do mocho ou tamborete, que denominou mocó.
Não sendo muito corrente na Amazônia, a palavra me parece possuir a mesma relação mágica que asilava o pequeno banco em
44

A escama do pirarucu ainda é muito usada, hoje, pelas mulheres no lixamento das
unhas e temos nesses comportamentos uma breve lição da escolha primitivista. O fato
é comum em Manaus, havendo sempre no Mercado principal bom estoque do material
usado.
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forma de animal, todavia que o caboclo esqueceu essa relação. O
mocó é um pequeno roedor e também se diz de algo que porta
poder mágico, do tipo talismã ou amuleto. A sensação que se tem
ao penetrar nessa área da magia é que existe uma relação por demais sutil entre o mocó animal e o mocó tamborete ou banco. O
mocó animal além de pequenino e, até certo ponto, ladino é de
uma fecundidade notável e as índias costumam trazer os dentes
do animal em penduricalhos, os atam em pulseiras nos pulsos das
crianças, relacionando-os ao ciclo da fertilidade. O banco mocó,
o indígena, monóxilo, servia de assento às moças consideradas
púberes nas festas de iniciação, quando prisioneiras. O fato seguinte remove qualquer significado menos importante na usança
e discriminação do objeto de uso doméstico: as mulheres não gostam de sentar-se em mocós de quatro pernas, isto é, as caboclas,
as neo-civilizadas, principalmente as virgens e compreende-se o
porquê.
Seria muito dispendioso, agora, invocarmos todos os objetos
criados pela inteligência e a cultura indígena, tanto os meramente
adornativos como os necessariamente utilitários, mas em todos
eles existe a impressão remarcada de uma vocação para o esteticamente bem feito. Assim se compreende porque seus objetos
de uso ou de adorno são trabalhados com paciente preocupação:
cocares, tangas, colares, pulseiras, pinturas, tatuagens etc., revelando extraordinário senso artístico, portanto desenvolvido QI45.
As pinturas decorativas profanas ou de cunho sagrado estabelecem uma oscilação que não se pode determinar a que capacidade executante pertenciam, antigamente, embora hoje se possa
avaliar, praticamente, o trabalho de homens, mulheres e crianças.
A julgar pelos motivos, processo de execução e matéria-prima
empregada toda a arte do indígena, que o caboclo não precisou
45

Um bom trabalho sobre o somaticismo dos índios, inclusive do Amazonas, é o de Bastos de Ávila – “Contribuição ao estudo antropofísico” do índio brasileiro, in Boletim do
Museu Nacional, vº XIII, nºs. ¾, Set. dez., Rio de Janeiro, 1937, 68 p. Os estudos foram
feitos sobre dados obtidos entre os índios Uapixana (Aruaque), Atuarai (Aruaque),
Baré (Aruaque), Macuci (Caraíba), Macuci-Jaricuna, Macuci-Uapixana, Tucano-Deçana, Piratapuio-Tucano, Tucano-Tariana,num total de 57 fichas.
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herdar, (talvez seja este o único fato cultural que não teve ressonância)46 se reduz a amostras em panos de cáscara maceradas,
em cuias, em cerâmica cozida. Qualquer argumento em contrário
vai situar-se na área de excetividade. No entanto, a escultura, por
exemplo, projetou-se, demasiadamente, na cultura mestiça e alcançou a urbana. Parece explicável essa perspectiva porquanto a
escultura foi mais notável em termos de quantidade e diversidade
do que a pintura. Realmente há uma justificativa na relação dos
cronistas, que não se referem miudamente ao patível enquanto se
demoram na escultura. A matéria-prima utilizada seria a mesma,
do barro à pedra, passando pela madeira, pela resina, pela massa
de guaraná, palha etc. A constante porém seria a curva máxima
detectada pela presença do barro, material mais à mão e mais fácil de ser trabalhado. A cerâmica utilitária primeiro e adornativa
em segundo lugar seriam os primeiros vagidos de uma atividade
constante em termos de relacionamento massa-mãos. Essa atividade desbordou do cíngulo da taba para o isolamento do tapiri
ou para a comunidade. Encontramos os mesmos objetos úteis fabricados em sociedades ativas que podem obtê-los facilmente de
olarias. Em Manaus, a poucos quilômetros, à margem da rodovia
Torquato Tapajós, fui encontrar na década de 1950 a um isolado
morador (marido/mulher) sem trastes de cozinha industrializados. Tudo primitivo, tudo precariamente obtido no local. Apenas
o bule de café continuava sendo um objeto saliente naquela cultura em que a mulher, quarentona, robusta e atacarrada, analfabeta
como o marido, supria a cozinha de trastes realmente primitivos,
46

Não estou distanciado de certas formas de arte que encontramos aqui e ali expostas, por
exemplo na pá de remos, em cuias etc., porém não existe mesmo uma relação entre a
arte primitivista do silvícola, nesse nível plástico e a arte subdesenvolvida do caboclo.
Não nos esquecemos de que existem provas de aplicação na pintura da pá de remos e
muito além do que se poderia superar, porém os pintores saídos de mestiçagem, por
exemplo, Manuel Santiago, ou mesmo Moacir Andrade, não continuaram a arte por
motivos que se discutirão mais tarde, nem sequer no uso de matéria-prima local.
A arte mestiça é antiga. Na relação de objetos da coleção do poeta Antônio Gonçalves
Dias figuram remos pintados e um deles com a coroa do Império do Brasil. No museu
do IGHA existe uma pá trabalhada a canivete com o estudo do Brasil República. E não
esqueçamos a bela “Murça do Inmperador” fabricada em Manaus com pena de papo de
tucano.
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mas servíveis. Um bule de alumínio cheio de suas visíveis mossas
que o nosso amigo roceiro com a maior simplicidade me disse
haver achado no monturo.
A cerâmica atual, de origem indígena, que pode ser ainda
adquirida em regiões muito próximas de Manaus, Terra-Nova,
Careiro, Manaquiri, consumida numa área de contatos diuturnos
(navios, motores, canoas) não é fabricado com finalidade turística. Ela entra diretamente no consumo de usuários conscientes
da existênciade úteis industrializados47. Um dos poucos úteis remanescentes da indústria manual indígena. A modelagem, entretanto, não porta nenhuma relação com a prática pouco influente
do ibérico, quando se discute a inspiração indígena; entretanto,
que surge na faixa da produção mestiça. Assim, as panelas e cântaros, igaçauas e bacias rasas nada têm a ver com os alguidares
e pratos, terrinas e potes, moringas e bilhas de origem ibérica.
Quando aparece a talha, a boa e bojuda talha já com seu aparelho
suporte contendo até espelho, púcaros e copos, discute-se se essa
talha de água fria natural ainda será uma sobrevivência reinícola
ou não será ela a igaçaua bojuda dos índios, que os primeiros exploradores viram cheias de bom vinho embriagativo. Essa talha
passou da casa de palha do pobre para a casa de tijolo do rico,
aparatosamente acomodada no corredor e, às vezes, num canto
da sala de jantar ou na cozinha. Velha talha de água fresca, fabricada expressamente para gelar a água. O barro era de cor, caindo para granada com largas machas de óxido de ferro, que lhe
davam até aparência mais exótica. Assim, do modelado indígena
escapam aqueles torneados de introdução europeia, hoje desparecidos, topo moringa de dois bicos com alça superior; bilhas de
bojo rotundo e gargalo alto, potes de duas alças e fundo estreito que também podiam ter seu cabide de madeira envernizada.

47

Monteiro, Mário Ypiranga – Memória sobre a cerâmica popular do Manaquiri, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ilustrado, Rio de Janeiro, 1957.
Cf. trabalho do autor – Ceramografia Amazônia, in Boletim de Antropologia da Universidade do Ceará, nº5, Fortaleza, 1965.
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Entretanto, no interior do Estado, esses potes são acomodados e
suportes aforquilhados e preclusos.
A arte de modelar indígena não utiliza apenas o barro, ela
busca outras matérias-primas do tipo massa do guaraná, látex,
pedra, madeira, palha, cipós, resinas ou, quando menos a palha
e o cipó apenas como implementos. A modelagem da massa do
guaraná, tipicamente indígena, atravessou um século de história
(pelo menos o que se pode provar, afora uma consciência fora da
história) e tornou-se singular por dois motivos curiosos: a escolha do animal como protótipo e a fixação da área de produção:
Maués48. Enquanto que arte ínsita nas “figurinhas” de guaraná
resistiu ao tempo como uma tradição da família Doce, a modelagem de barro tornou-se menos enfática e a de madeira muito
rara. Estamos numa origem indígena, mas passando ao mestiço a
arte figureira subsiste na manufatura de flautas e pios de diversos
modelos e a estatuária consegue sustentar-se sem grande apoio,
mas, principalmente, na confecção de santos (Manaus).
O artesanato indígena na base da madeira e da palha só possui aquela “mancha” localista: Rio Negro, de onde descem redes
de tucum, úteis de pesca, peneiras, ralos, abanos de fogão e leques
de penas, esses pequenos objetos que há muitos anos constituem
referência obrigatória no balanço turístico49.
Um dos aspectos básicos da cultura amazonense é a cozinha,
essa que não ficou sendo portuguesa porque não havia condições

48
49

Monteiro, Mário Ypiranga – Antropogeografia do Guaraná, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Rio de Janeiro, 1905. Ilustrada, inclusive com seriação fotográfica
no ato da modelagem.
Souza, Inglês de – O missionário, cit. 64/65, 2ª. Edição, Laemmert&Cia., Rio de Janeiro, 1899 refere esse costume de levar a bordo dos navios os produtos da terra e do
artesanato: “Os tapuios dos sítios no pensamento de aproveitar uma boa ocasião de
negócio, preparavam as igarités para levar a bordo os cestos de laranjas, as bananas, as
melancias, os cupuaçus, os rouxinóis, canários, os papagaios tagarelas e os periquitos
mimosos de testa amarela e asas branca. As tapuias da vila também enviavam a oferecer
à curiosidade dos passageiros as belas redes de algodão, laboriosamente feitas ao tear,
os urus de palha colorida, as cuias pintadas e cascos de tartaruga sem préstimo, na
esperança de que algum estrangeiro esquisitos comprasse por bom preço”.
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para tal50. Inicialmente, o alimento ordinário do índio passou a
ser o do português vegetalista. Mais vegetalista do que carnívoro.
A amazolândia modificou-lhe em grande parte o hábito dietético
e disto não há a menor dúvida em contrário. As crônicas passadas
e os documentos assinalam o fato de que entravam vinhos e frutas
de Portugal e, pelo menos até o advento da República, em Manaus, o consumo de vinho era mais para admirar do que a cerveja
Bass, por exemplo.
A importância da alimentação regional torna-se mais enfática quando se chega a saber que o governo português pagava seus
funcionários com rações de farinha e peixe oriundos, o primeiro
mantimento das roças reais e o segundo dos pesqueiros denominados Lagos do Rei. No Amazonas, houve vários deles, o mais
perto na ilha do Careiro, ainda conhecida como Lago do Rei.
O assunto merece maior divulgação e dele trataremos mais
tarde, porém aqui fixaremos em primeiro lugar a cozinha indígena51. Essa era realmente muito simples e resumia-se no moquém, no cozido de peixe, no assado de peixe e carne, no tacacá,
no chibé, na moqueca de peixe, nas farinhas de peixe (piracuí),
de pupunha, nos vinhos de uaçai, taperibá, bacaba, cacau, jenipapo, tucumã, caioé, patauá, buriti e na porção de frutas. Alega-se,
comumente ser uma alimentação pobre, em virtude de faltar legumes, isto, porém, é duvidoso, e não vamos melhorar a dieta do
silvícola, nem do caboclo, com a macaxeira, a batata-doce, o cará,
o jerimum, o melão, o jambu, a chicória, o feijão etc. O que acontece é que uma tartaruga, por exemplo, pode oferecer variedade
de pratos tanto quanto o peixe ou a caça e à falta de sal comum,
eles sabem extrai-lo das cinzas da palmeira.
A alimentação não é, ainda, o objeto de interesse de nossa
parte, pois estamos iniciando essa atividade pela área do mon50
51

Sabido que é tirante o peixe não havia no alimento do homem rural português, senão
a verdura, a sopa. Carne de gado vacum era luxo. As tapadas e bosques privativos da
nobreza e do clero forneciam caça miúda ou graúda.
Monteiro, Mário Ypiranga – Alimentos preparados à base da mandioca, cit.: Fundação de Manaus, cit; Comidas e bebidas regionais, Série Turismo nº 3, Manaus, 1972.
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quentaua. O indígena, tanto quanto o caboclo, possui dois tipos
de forno: o itacuru(ca) = sapo de pedra e o iapuna = vasilha redonda. O itacuruca é constituído de três pedras, mas o verdadeiro
é feito de barro cozido em forma de pilares e entre os quais se
acende o fogo. Em cima deles, coloca-se a panela. Ao contrário,
o forno é feito todo de barro não cozido, mais longo que largo,
aberto em cima e só na frente onde se acomoda a lenha. Sobre
eles colocam-se as panelas. O forno maior, para beneficiamento
de farinha, constitui-se de enorme bacia de barro, mantida sobre
o forno alto de meio metro a mais. Esse sistema de cozinhar foi
herdado pelo tapijara e resiste a qualquer invasão dos modelos
de forno acessíveis, funcionando a gás. É comum e universal no
interior, porém, não existe um modelo específico, variando derredor, talvez, de um protótipo mais antigo. Entretanto, que a forma
de fogão varia segundo um critério particular, varia também a
sua fixação. Existem deles térreos e outros aéreos, isto é, feitos
sobre uma “mesa” de quatro pés ou estrado, melhormente chamado jirau. As fotos, pesquisas do autor, documentam alguns tipos
de fogões comuns e um forno para coser pão. Em todos eles, há
sempre uma variedade de comida em preparo, desde a panela de
alumínio do feijão à tartaruga assando e daí para outras “comidas” que não aparecem muito claramente.
É de notar que esses fogões de barro, rústicos, estão localizados em regiões onde há eletricidade (municípios-sede de Maués,
Parintins, Manacapuru e Itacoatiara) e, portanto, poderia garantir-se uma escolha em nível mais distinto. Todavia, o homem vive
aferrado a seus modos de comportamento e mesmo a panela e o
bule de metal não são sempre convidados a substituir a panela de
barro. Aliás, é de praxe que certas comidas, como feijão, arroz,
cozidos, só se dão bem em panela de barro. Diz o caboclo que
ficam acostumados, daí o sabor. O certo, porém é que cozidos
como arroz são melhor preparados em vasilhame de barro cozido. Quanto ao grande forno de torrar farinha, este exige a sua
base de barro (universal) e, às vezes, a concha de ferro industrializado (alternativa).
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Antiguidades e atualidades. Introdução de culturas forâneas no complexo cultural amazonindense. Degradação dos costumes pela prática viciosa
e pelo comportamento imitativo. Divagação sobre as técnicas rústicas e sua importância na economia local, na literatura etc.
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A

cultura amazonense ficaria bem mais próxima de conceituação compreensível se apelássemos para um gênero de
exposição coerente, tornando-se por marco a expedição
reveladora e apossativa de Francisco Orellana. Assim: antes e depois de Orellana.
O documento material singular dessa cultura de transição,
provavelmente o mais interessante seria o machado de sílex? Considerando-se os fatos em evidência, a cultura amazonense abrangeria duas perspectivas distintas ou um horizonte primitivo e indistinto e um peneplano representado pela história escrita, documentada, em que atuam as culturas opostas amazoníndia-portuguesa. Instaurado naquele horizonte primitivo e indistinto, avulsa
a cultura da pedra polida considerada para todos os fins e objetos
historiais como remanescente da pré-história, uma vez que boa
cópia de humanidades não mais a ela estava subordinada, nem
dependia em termos de economia e de sobrevivência, enquanto
outras usavam da ferramenta em herança, desconhecendo-lhe
as funções, e, neste cômputo, os descendentes de índios, os mestiços; e acultura vegeto-animal ou histórica, de transição, cujos
símbolos são o machado de osso de tartaruga e as facas, pontas de
lanças e de flechas de osso e de taboca. Como compreender-se a
total ignorância dos nossos índios a respeito da procedência desses utensílios de pedra, ignorância acumulada pelo mestiço que
lhes atribui, hoje em dia, origem espacial, dizendo deles que são
pedras caídas da lua ou pedras de corisco? Esta cultura de aspecto
proto-histórico encontra a sua primeira página descritiva no relato do frade Gaspar de Carvajal (Carvalhal), visto que não é possível conseguir-se informações anteriores atinentes às antiguidades
desses povos, apenas vagas sugestões sobre encontro de índios
com gente branca e utilização de ferramentas de ferro, natural383

mente obtidas por troca com indígenas de regiões mais próximas
do litoral ou por via do eixo cultural rios Negro-Madeira. Seria
inútil pretender ir mais além destas disquisições e averiguar o que
houve antes de 1492 e, mesmo antes de 1542, porque, em tese, não
há nenhum indício que forneça base para especulações de ordem
rigorosamente histórica, mas tão somente de ordem paleontropológica. As relações de semelhança entre comportamentos sociais
e artefatos, palavras, atividades individuais ou de grupos e outras
com aqueles itens alógenos costumeiros são por demais aparentes
e fáceis para tentar subordinar a nossa cultura histórica a um padrão bitolado pelas heterotipias.
O número de pesquisadores interessados em aprofundar
esse tipo de relacionamento cultural é muito promissor, mas
nenhum se aventura a dar o primeiro passo no território onde
jazem os restos mortais de seres que amaram, sofreram, divertiram-se e não deixaram após si senão escassas pontas de obsidiana
e machados de sílex! Nenhuma documentação na base da escrita
convencional e nenhum documento mais duradouro e resistente
do que a pedra. A cerâmica utilizada pelo ameríndio, pelo amazoníndio, representa uma técnica de trabalho manual conhecida
em todas as partes do globo, repetida por milhares de indivíduos
em latitudes as mais distintas, como provam os antropólogos sociais e culturais, técnica que estudei, recentemente, em pequenas
monografias52; de mesmo a técnica de obter fogo por atrito utilizando-se o taladro ou as mãos apenas; as danças primitivistas e a
música possuem a mesma coreotécnica básica simples e a mesma
monocórdia, desenhos triviais e frases tautológicas; a série tipológica dos instrumentos musicais repete-se numa impressionante
frequência topográfica, desafiando a inteligência e a perspicácia
dos detetives da ciência antropológica. E assim acontece com outros itens pertinentes ao trabalho criativo do homem de várias
idades e de locais não raro diametralmente opostos. Tudo isto,
52

Monteiro, Mário Ypiranga – Memória sobre a cerâmica popular do Manaquiri e Ceramografia Amazônica¸ citados antes.
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no entanto, não perturba o espírito do cientista, não o demove a
repetir fantasias, não o arrasta a considerações de ordem fora do
comum; porque nada representam para um inquérito que comece com a pergunta irrespondível: como aconteceu? E não paga a
pena procurar a resposta. Seria suficiente dizer: as ideias circulam
e o processo de comunicação do homem é bastante variado e poderoso para justificar uma teoria histórico-funcional da cultural
na base do self repeating process. Entretanto, o leigo se assusta com essa teoria de repetições, de analogias, de semelhitudes,
de versões idênticas ou variadas, de reformulações, de imitações
boas e más, onde o gênio criador desenvolve concepções, as mais
atrevidas. Só o bisonho se surpreende ante formas de criatividade
paralelas, correspondentes, ou apenas aparentemente iguais, mas
funcionalmente distintas.
Toda argumentação que se pretenda levantar, hoje, no sentido de solucionar o problema desse relacionamento suspeitoso,
tornando-se como base, apenas, a semelhança, é positivamente
falsa. A imitação e a difusão são dois atributos da inteligência
humana, que andam sempre muito juntos e não são exclusivos
nem excluídos. As ideias acontecem na mente do artista do baixo
paleolítico a partir de um automatismo psíquico ou o mesmo estímulo exterior, a necessidade, que assedia o índio do Amazonas.
Talvez a necessidade provoque o desafio à competência ou não
haja mesmo nenhuma modalidade de concorrência e somente a
necessidade prática. A flauta de pão da cultura grega do tempo de
Anacreonte é o mesmo cariço do amazoníndio e de povos da África e do Oriente na forma, mas nem sempre no emprego. Porém,
a música extraída deles seria a mesma na técnica de execução, na
modulação, nas funções? Observe-se que estamos apresentando
neste exemplo realidades documentadas pelos primeiros escribas,
isto é, atitudes e comportamentos vistos, ouvidos e sabidos naquelas primeiras oras de perplexidade. Do cariço, dizia o fraile
Gaspar de Carvajal, em 1542: “Vinham mui chibantes, com diversas insígnias e traziam muitas trombetas e tambores, e órgãos que
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tocam com a boca e arrabis de três cordas”53. E assim mesmo o
tal arrabil de três cordas, desaparecido completamente da instrumentália das tribos de índios do Amazonas, não é mais notificado
na cultura do mestiço tão amante da música e tão inspirado. No
entanto, ficou nessa cultura o famoso cavaquinho. Mas, também
existem notícia do arrabil de uma corda, o chamado ararapeua ou
arara chata, construído com o casco de pequeno quelônio. Isso
seria uma dica para os eternos perseguidores das migrações levantinas, pois que o arrabil é netadamente árabe,não importando,
por exemplo, que tivesse sido introduzido por espanhóis em alguma parte da América e daí, cursando as estradas das migrações,
chegado ao conhecimento da indiada. Logo foi imitado de qualquer maneira e introduzido na cultura? São fatos, estes e outros,
que despertam a euforia no temperamento ambicioso de alguns
crédulos defensores das nossas origens orientais.
O quadro abaixo mostra uma série de itens de perspectiva
dinâmica nas culturas universais e nem por isso pretendemos que
essas culturas tenham tido algum dia, remotamente, um único
berço, hajam aparecido num lugar único e daí crescido em espiral
atingindo pontos os mais longínquos do globo numa irradiação
isomórfica. E, como ele não porta a pretensão de ser exaustivo,
enfatizou-se apenas meia dúzia de itens os mais mais conhecidos, provavelmente do usuário amazonense, a fim de que se possa
instaurar uma imagem fidedigna da maravilhosa capacidade humana de encontrar as mesmas soluções para um tipo de necessidade social ou doméstica sem que seja necessário recorrer-se
53

Carvajal, Frei Gaspar de – Descobrimento do rio das Amazonas, 64, Brasiliana, São
Paulo, 1941. O comentarista da edição brasileira que estamos citando não fez a menor
alusão a essa passagem, porque, certamente, não lhe ocorreu que “órgão” bucal pudesse
ser aquele. No entanto, o Museu Nacional possui quantidade deles, de todos os tamanhos conhecidos, inclusive de quase dois metros de comprimento, arrastando no chão.
Pela descrição do cronista não sabemos avaliar o tamanho do órgão e sim a sua tipologia. Também o comentarista não alude ao “arrabil” de três cordas. Deve de haver ficado
alarmado com a construção do frase e considerado exagero. A cultura sulina possui
dessas vantagens: intromete-se sempre em assuntos de sua nenhuma competência, mas
quando chega a vez de favorecer o usuário, adeus minhas encomendas! Atualmente, a
Funai ensina que essa conhecida flauta de pã (cariço) se denomina “harpa de índio”!
Involuimos...
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as influências duvidosas de civilizações remotas e que tais. Sabemos, por outro lado, que circunstâncias as mais diversas podem
conduzir um item cultural a localidades distantes e fornecemos o
exemplo da faca de aço penetrada um dia na civilização osteológica do esquimau, exemplo que adotamos por achá-lo simbólico
e ilustrativo. Nenhuma civilização atravessa território físico e área
cultural alheios sem deixar vestígios ostensivos ou dissimulados
dessa passagem, pela contaminação eventual erótica ou outra.
Valores culturais

América do
Sul

América do
Norte

América
Central

Europa

Ásia

África
do Sul

Machado de sílex

X

Canoas nun.

X

X

X

X

X

X

X

?

X

?

?

X

X

Vestes tecidos

-

X

•

X

X

•

•

Aldeias palafíticas

X

X

X

X

X

X

X

Arco/flecha

X

X

X

X

X

X

X

Lanças

X

X

X

X

X

X

X

Homenagem

•

•

•

•

•

•

•

Mitos cosmogônicos

X

X

X

X

X

X

X

Mitos de origens

•

•

•

•

X

•

•

Escrita leg.

O

O

X

X

X

O

O

Escrita mnemônica

X

•

•

O

O

•

•

Cerâmica

X

X

X

X

X

X

X

Ritual da puberdade

X

X

X

X

X

X

X

Tabaco

X

X

X

X

X

X

X

Domesticação de animais

X

X

X

X

X

X

X

Pastoreio

X

•

•

X

X

X

•

Narcotização dos peixes

X

X

X

X Universais
O Alternativa

X

Oceania

- Relativo
• Negativo

No quadro, os símbolos marcados com /X/ representam a
frequência constatada pelos antropólogos em épocas recuadas
(fósseis culturais) ou contemporâneas; e os símbolos /O/ indicam
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as alternativas nas mesmas condições e circunstâncias etárias.
Como se trata apenas de amostra-índice, não se levou em consideração danças profanas ou ritualísticas, cantos, mitos cosmogônicos, literatura oral, esse universo de possibilidades naturais na
cultura: antigas e modernas. De mesmo modo, os instrumentos
de cordas e de metais, as armas convencionais (arco e flecha, de
conhecimento remotíssimo na Europa, Ásia, África etc.), trajes
típicos ordinários e seus implementos, de couro e pano, os mantos, adornos ordinários etc. Para qualquer modesto conhecedor
da história universal, salta à vista que os povos históricos usavam como os atuais primitivistas penas de aves, ou na forma de
adornos ou na técnica de emplumadora das flechas, fato universal
sem memória. Não se detalhou o uso às vezes exorbitante desses adornos labiais, auriculares, dáctilos, braçais, pediculares etc.,
porém as gravuras nos apresentam criaturas da Montanha com
o septo nasal atravessado por alfinetes de outro e daí para baixo
nas camadas pobres por pauzinhos, espinhos, talas, ossos. Vê-se
esta exibição nos nossos índios e também nos povos do Oriente
remoto. Essas observações importam em suputar a pan-universalidade curiosa nos costumes e hábitos da humanidade? Mas não
fincamos pé nesse painel aberto. As falhas existem e bem ostensivas na frequência dos fatos culturais, mas mesmo essas falhas não
significam alguma incapacidade criativa, carência de imaginação,
porque é simplesmente notável o estímulo oferecido por uma
invenção do tipo /arco/, elemento cultural que passa a ter dupla
finalidade, sendo a seguinte ou instrumento capaz de produzir
vibrações harmônicas a ser dedilhada a corda tensa ou de arrancar movimentos sonoros por fricção em várias cordas. Pretender,
portanto, que um fato cultural foi produzido somente por um
povo e daí levado à condição de universal é fazer um juízo bem
discriminatório das faculdades mentais do ser inteligente criado à
imagem de Deus. E, no entanto, acontece.
Abrimos capítulo à parte no primeiro volume desta obra,
com a finalidade precípua de contestar e, se possível, repelir, vigorosamente, qualquer tentativa menos científica de filiar a cultura
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amazoníndia a culturas estranhas ao Continente. Todas as teorias
sobre migrações continentais por terra e mar (e agora sugerida
pelo ar) são, na aparência, muito dóceis ao crédito do homem comum, averagerider, porém não afligem as noites de vigília dos
sábios, nem são objeto pertinente às suas lucubrações ordinárias.
Precisamente por serem fáceis demais as provas concomitantes,
enquanto que as provas materiais e espirituais divergem, por
exemplo, a linguagem, ou se aproximam sem se tocarem as órbitas, isto é, sem se inscreverem no mesmo plano, geometricamente
falando; e daí os mitos da criação do universo de cada povo, costumes, crenças irracionais, elaboração de um direito primitivista
não escrito, confirmação da ética através da simbologia dos mitos
e lendas, a proteção dos ecótipos etc.54
O explorador que pisou em solo amazonense pela primeira
vez não deve ter ficado muito surpreso, porque já estava imbuído
de noções falsas e bebido com os olhos a exuberância da paisagem física, mas os naturais, esses sim, devem ter se surpreendido
com a invasão daquela gente, se admitirmos que não tenham feito
outra coisa nos últimos dez anos antes de Orellana. O espetáculo
dessa abordagem em termos pacíficos e/ou belicosos, qualquer
que tenha sido ela, como e quando, não alimenta a fantasia reconstitutiva de nenhum escritor sensato, fora do discurso literário
fabulístico, que apenas se decide pelo incidente quando há provas.
O resto frequenta a galeria do irrisório, da hipostasia, recusa qualquer admissão no contexto histórico-científico, conservando-se
naquele plano intermédio da fábula/realia, aquilo a que Focault
chamou de heterotipias55. Por isso, admitimos nós que a cultura
na Amazonlândia prolifere a partir do visto, ouvido e sabido, que
é também a preocupação do jesuíta alemão padre Samuel Fritz,
operando em 1679. Cultura de transição, escrevemos nós com os
olhos nas achas de sílex abandonadas (quebradas ou inteiriças)
54
55

Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro do Folclore Amazônico, 1:136-184, Manaus,
1964.
Cf. Krappe, Alexandre H. – La gênese des Mithes, Payot, Paris, 1952.
Focault, Michel. – As palavras e as coisas, São Paulo, s/d.
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e nas ferramentas do vegetalista, que logo mais empunha o machado de ferro temperado. É o meu homem vegetalista. Cultura
de transição, repetimos, porque Orellana mostrou o equipamento
europeu e deixou parte dele ou no corpo do hinterlandino ou no
seu espírito perplexo. Não acreditamos por todos os dados concretos assinalados na história pregressa que os indígenas das ribas
do rio Surimã (rio Amazonas) estivessem na idade lítica quando
desses contatos que por serem passageiros em cada sinúsia, mas
a longo prazo pela corda mater fixaram bem as coordenadas de
nova perspectiva cultural. Uma perspectiva motivada de séries
complexas de altos e baixos (cristas e concavas) porque a bom juízo uma nova cultura se inseria e enxeria no contexto ortodrômico
cultura autóctone (?). Em todo caso, não seria nem o primeiro
contato com os Franciscanos Leigos (na hipótese de ser verdade a
sua empresa); nem o segundo com Orellana; nem o terceiro com
os franciscanos André de Toledo e Domingos de Brieba; nem o
quarto com o sanguinário Pedro Teixeira; nem o quinto com o
padre Samuel Fritz; nem o sexto com a expedição predadora de
Arnau Vilela e outras, que modificariam o esqueleto da cultura
amazonense indígena primeiro, depois mestiça, pela semostração
apenas. Do primeiro contato, supõe-se uma aproximação e permuta; do segundo sabe-se de certo que houve contato e troca; dos
demais houve apenas a violência e o cativeiro, excetuando-se o
trabalho catequético do padre Samuel Fritz56, por onde se pode
avaliar a fixação permanente em ordem e possibilitar a troca e
a permanência de quantitativos e qualitativos culturais. Conhecemos pelo memorial do padre Samuel Fritz relação ponteada
de novidades que não surgem na crônica do frade Carvajal. Para
curiosidade: também comeram os companheiros de Orellana “o
couro das selas e arção se o que forrava os baús”, sem desprezar as
solas e os sapatos, quando da estafa pelas montanhas. Para mino56

Fritz, padre Samuel. – Memorial apresentado pelo padre, ao vice-rei do Peru, o conde de Monclevaia, sobre as missões situadas desde o Napo até o Rio Negro. O mesmo
trabalho, com o título Diário, introdução e notas de Rodolfo Garcia, in Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo 81 (1917), Rio de Janeiro, 1918.

390

rar o mal dos que pastavam ervas ruins ministraram-lhes “azeite
que se achou entre certos medicamentos que vinham no barco
e pertencentes ao cirurgião do acampamento”. Também revela o
nome do frase companheiro de Carvajal, Gonçado de Vera, e diz
que havia dois negros e alguns índios mansos na esquipação57.
Diz mais que largaram do acampamento no segundo dia da Páscoa da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, numa segundafeira, 2 de janeiro do ano de 1542, pelo rio abaixo”58.
Dos dados acima a referência à data está em desacordo, pois
o frase Carvalhal aponta “o dia do ano bom de quarenta e dois”,
quando “pareceu a alguns dos nossos companheiros que tinham
ouvido tambores de índios”, quer dizer que já se alude aos tantãs
como coisa conhecida de experiência, pois os indígenas do rio
Marãnon e outros usavam-no.
Nenhum desses relatos acrescenta grande coisa a respeito
das técnicas de obter-se a caça e o peixe, o fogo, a alimentação
vegetal; de fazer-se a habitação, de cozinhar alimentos, de preparar as bebidas (vinhos)59, de tecer redes de algodão ou de fibras
(maqueiras), porque não havia tempo para considerar tais nugas.
Pelo menos na expedição de Orellana. Na de Pedro Teixeira e na
de Samuel Fritz (este já conscientizado do valor e da necessidade
de considerar os fatos de cultura regionais) esperava-se o melhor,
mas só veio o trivial, o relativo e muito sumariado. É dessas técnicas primitivas e primitivistas e de sua permanência e/ou transformação no plano da cultura geral do mestiço que iremos tratar,
recorrendo sempre que convier ao depoimento minucioso ou
perfunctório de outros observadores.
57

58
59

Contudo, não podemos imaginar índios mansos permitindo a ingestão de plantas tóxicas. O azeite que tomaram deveria ser de oliva, na pior das hipóteses; mas já se aplicava
o óleo de carrapateira, também utilizado na iluminação doméstica. A propósito dos
nomes e funções dos companheiros de Orellana ver a obra Pasión y crónica del Amazonas, de E. Rodriguez Fabregat, 225-232 – Buenos Aires, 1955.
Fabregat, op. Cit, loc. Cit. In notis.
A palavra portuguesa ensaiada nos primeiros momentos da conquista ficou também na
linguagem do mestiço e tornou-se universal na Amazônia para designar qualquer tipo
de refresco de frutas maceradas ou, simplesmente, coadas em tipiti ou peneira de ralo
adequado, ou ainda as beberagens submetidas a processo de fermentação.
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Posto que alhures tenhamos assinalado a presença dessas
técnicas, fizemo-lo, contudo, sem dispensar-lhes a atenção merecida, não vá passar a nuvem por Juno, uma vez que aspiramos,
com a tabela anexa, mostrar a coexistência de itens culturais que
nem sempre apelam para o mesmo fim objetivo e funcional. Juxta
se positamagiselucescunt. Encontramos sempre nesses relatos a
conjunção /COMO/ funcionando ao nível de parâmetro, assim
como se fosse comparativo de igualdade e, por isso, torna-se necessário advertir na individualização de cada objeto material ou
espiritual da cultura. Geralmente, o objeto não é levado em conta
de sua função, mas somente ele mesmo, desamparado, em ser. E
o objeto poderá apresentar várias funções além daquela precípua
em ontológica, a função metafísica. Um exemplo nos acode de
golpe: as pirâmides egípcias portam a exclusiva função dos mausoléus, mas as pirâmides truncadas da América possuíam finalidades outras ligadas ao sacrifício votivo. Em ambas a relação indivíduo/morte está presente em justaposição ao conteúdo religião/
ritual, porém não existe nenhum vínculo entre o suntuoso enterro de faraó, descendente direto de Deus e o sacrifício de alguém
a quem se tirava o coração para edulcorar o espírito de Deus. Vêse, portanto, que não é o objeto em si que constitui centro único
de interesse, mas, igualmente, a sua função além da ordinária60.
Certas armas pesadas do tipo “pau de matar” (tamarana), tacape,
eram insígnias do chefe e chegaram a diminuir de tamanho e de
peso, a fim de exercerem funções diferentes; de mesmo que o bastão de ritmo, conhecido pelo nome de catecá, bastante enfeitado
de penas e munido de maracá, mas a ponta aguda era arma perigosa. Fora dos combates passava a ser insígnia de chefe ou bastão
de ritmo nas danças61. Numa outra ordem de ideias distante do
nosso propósito o objeto pode despertar outros tipos de interesse
60
61

Acrescentam-se, naturalmente, a arquitetônica e a escultura. No caso, uma pirâmide
escalonada egípcia nada tem a ver com outra do mesmo tipo na América. Os fins são
diferentes, embora se encontre alguma exceção para certo tipo maia (mausoléu).
Não confundir esse instrumento com outro bastão de ritmo denominado ambaíua, que
é também instrumento sonoro, mas portando água nos gomos da taboca. É batido no
chão e não representa mais nada além dessa função nas danças.
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numa escala que varia entre o estético e a valoração histórica. O
tratadista Hauser concorda habilidosamente que o objeto sagrado, verbi gratia, perde todos os seus atributos mágico-religiosos
quando passa a ser utilizado, vamos dizer, como relíquia história,
souvenir62. O nosso objetivo não será discutir valores atributivos
desse ou daquele item numa relação estético-funcional ou meramente representativo, mas surpreender o objeto em ser numa
relação de presença enfluitiva no panorama cultural, mais ou menos ocorrente entre as duas perspectivas assinaladas no início do
capítulo. Isso não impede que possamos conceder uma abertura à
competence do homem e de estender o comentário parcimonioso ou mesmo prolixo, se convier. Leve-se em conta que estamos
lidando com dois tipos de culturas e que o mestiço é herdeiro de
ambas, consequentemente, a sua posição intermediária seria de
receptor imediato e de efetor de uma terceira modalidade, uma
modalidade debilitada certamente do peso e da consistência de
ambas e reformulada segundo padrões que seriam tidos por degenerescentes numa avaliação tendenciosa, mas que produzem
efeitos compensadores no círculo estreito ou amplo das comunidades. Talvez não calhasse muito bem o termo degenerescentes,
porém ele fica aí com um sentido menos pejorativo para o usuário, no sentido vamos dizer de reformulação despojada de requintes, de atributos estéticos e mesmo funcionais, haja vista o que
pretendemos confirmar com a aceitação do bergantim primordial
de alto bordo e popa nobre, a vela e o remo, a sua versão cabocla reformulada, câmara paleada e, mais tarde, a redução para o
transporte de mercadorias que as pessoas de idade conheceram
mesmo em Manaus o nome de batelão, aumentativo supérfluo de
batel. Houve uma sequenciação despojada inclusive da função ordinária63. O tipo de embarcação está desaparecendo.

62
63

Hauser, Arnold – História Social de la Literatura y del Arte. EdicionesGuadarrama,
S.L. Madrid, s/d., 3 volumes, ilustrada.
No contexto literário acima e no seu componente discurso histórico não há nenhum
traço de nostalgia, de crítica a essa reformulação.
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Já se tem considerado milhentas de vezes a situação alimentar do indígena, do português e do mestiço num quadro histórico
que compreende cerca de duzentos e oitenta anos de colonialismo
somados a cento e cinquenta anos de maioridade política, portanto quatrocentos e trinta e quatro anos de experiências nos projetos caça/pesca/agricultura/coleta/industrialização visando à subsistência do homem. Podemos argumentar, friamente, que não
houve avanço na técnica de obter alimentos sem colocar em perigo o meio natural e sem ameaça às espécies? Houve imprevidência? Não houve um tipo de tragédia anônima em que as espécies
vegeto-animais sucumbiram sem assistência? A industrialização
consumiu mais couros e peles e mais madeiras de lei e seivas ricas e esse consumo não teve a sua compensação nos canteiros de
replantio e nos parques de reprodução. A economia desastrada
eliminou milhares de metros quadrados de ocorrência de heveabrasillensis e da castilloa no empobrecimento do rio Purus e
essas árvores econômicas não foram sucedidas de outras da mesma família. Uma política de exceção foi inaugurada nos soberbos
rincões do Araguaia para que os fins de semana dos homens tivessem uma variante, mas não se viu nenhum interesse para os
nossos belíssimos recantos, ali onde a cachoeira das Andorinhas
ou os Campos de Puciari reclamam um gênero sofisticado de turismo. Não estamos em nenhum provocação de polêmica, apenas
confirmando que hoje se discute o problema do meio ambiente,
da poluição, do desflorestamento, da matança indiscriminada de
espécies animais como se isso fosse problema recentíssimo, quando há cem anos atrás as autoridades bradavam sobre tais processos degenerativos.
Nós admitimos que a imprevidência ocorra sempre do lado
do caráter criticável do usuário e não por culpa exclusiva da administração. As leis, sábias leis, de amparo às espécies animais e
vegetais e protetoras do bem-estar social e da saúde do homem
jamais foram cumpridas pelo indivíduo isolado, apenas da fiscalização exercita ou presumida pela autoridade. Não estamos,
repetimos, sentindo o problema no momento atual. Falamos de
394

leis repressoras, de éditos de assistências, do passado, porque os
houve64. Mais tarde, trataremos deste problema, que se tornou
melindroso não apenas para a sustentação da cultura, mas, principalmente, para a sobrevivência do homem da bacia.
Os primeiros informes claros que conhecemos sobre a pesca
na Amazônia ocorrem, infalivelmente, na relação do padre Acuña
(da Cunha). E ocorrem, precisamente, numa circunstância mágico-profana, isto é, com apoio na função de agentes protetores extraterrenos, relação que não mais desaparece, passando ao mestiço. Entre o pescador índio e o pescador português está o pescador
mestiço, com a sua técnica não desaproveitada de ambos, isto é,
formalizando práticas daqui e dali, nacionalizando a sua maneira
de atuar sem descurar da técnica universal do indígena nem negligenciar a experiência altamente rentável do português. Todos
três subordinaram as respectivas atividades ao senso protecionista e paternal de entidades de suas crenças como veremos depois e
no lugar certo, mas devemos convir que ainda neste particular o
mestiço continua usufruindo dos benefícios (ou malefícios?) dessas crenças e superstições que acompanham o homem desde o
seu aparecimento na face da terra.
A técnica empregada na pesca varia segundo determinadas
circunstâncias, podendo ser até improvisada. O que deve interessar é a finalidade e o resultado do ato de pescar e não somente o
emprego de recursos convencionais e/ou extraordinários. Conseguintemente, a pesca é hábito? É sucedâneo econômico? Constitui atividade social? Pode ser considerada divertimento? Há nela,
64

Na primeira década do século XIX, quando não fora ainda instalada a Assembleia
Provincial do Amazonas, a Câmara Municipal da Barra (Manaus) proibia a captura
indiscriminada de tartarugas e a maceração dos ovos, numa época em que o animal e
sua postura eram aceitos como produtos de consumo necessários ao bem-estar social,
não apenas no capítulo alimentação. De mesmo que a Câmara proibia construções de
casas com os fundos dizendo para os igarapés, porque sabiam os homens daquela época a força que impele as pessoas para atitudes contrárias à saúde geral e à própria. Na
década dos trinta, o êxodo populacional para Manaus e o apoio político às mesnadas
bravias abriu à visitação dos olhos aqueles panoramas suburrinos que são os igarapés
de Manaus, Bittencourt, Mestre Chico, São Vicente de Fora, São Raimundo etc. Logo
mais, as adjacências do Porto de Manaus eram tomadas pelos imundos flutuantes.
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em todos os tempos, alguma relação com a magia? Todas essas
perguntas possuem respostas porque a todas elas se adapta o material de extrair o peixe e utilizá-lo na alimentação ou no bem-estar, principalmente naquela, todavia que a captura não se justifica apenas por essa exigência, uma vez que espécies dadas por
não comestíveis são tenazmente perseguidas e entram vivas na
exportação, enquanto espécies não itiológicas e não apropriadas
à alimentação diminuíram e estão fadadas à desaparição, exclusivamente, por causa do revestimento exterior65.
O primitivo pescador usou de equipamento muito rústico e
simples, do tipo flecha e/ou anzol (pindá) de espinha de peixe ou
espinho vegetal, em certas circunstâncias, enquanto noutras deve
de haver aplicado o recurso do engodo. Ainda são encontrados
nos resíduos de cozinhas indígenas e nas caqueiras discos de barro cozido ou de pedra utilizados nas pescarias, quando o anzol era
conservado no fundo ou à meia-água: denominam-se o disco puita e poita, que quer dizer peso. Esse tipo primitivista é encontrado
em todas as civilizações dessa ordem, sendo certo que a flecha e o
arpão argumentam com muita ênfase. O quadro ideal dessa situação se nos afigura provido de maior interesse quando alcançamos
compreender como a capacidade criativa e imitativa do índio veio
a interferir no problema de seu bem-estar social, de sua sobrevivência, sendo certo que foi a pesca em todos os tempos (continua
sendo) a fuga do natural às dietas debilitantes ou meio debilitantes da farinha escoteira e/ou de seus derivados nacionais ou beijus e sucedâneos. Precisamos persuardir-nos da imensa teoria de
anos em que ele, o índio, levou para tornar-se perito na pesca e
na caça, de como estudou e experimentou os meios eficazes de
conseguir os peixes vivos ou mortos; precisamos reconhecer a sua
habilidade em distingui-los, o tempo empregado em estudar-lhes
os hábitos, as preferências, os locais onde come e onde repousa;
onde acasalam, as inibições, os momentos propícios de apanhá65

Tornou-se clássico o trabalho de José Veríssimo – A pesca na Amazônia, Rio de Janeiro, 1895.
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-los. Precisamos reconhecer que os nomes dados aos animais da
água mantêm relação estreita com o hábito e a característica física ou a serventia, o atributo individual, idiossincrasias, atributos
dessa ou daquela ordem. Vejamos exemplos: piraurucu, antigamente assim chamado mais vernaculidade (pira = peixe; urucu
= vermelho)66, porque é a cor do peixe, principalmente em determinada parte do corpo. Entretanto, que aqui enfatizou-se a coloração do peixe, em outros casos a precisão classificatória passa
à índole: voracidade, tibieza, mansidão, agilidade, lerdez. Piraíua
(pirá = peixe; íua = mau, ruim, doido). Para as manhas do tamuatá existe uma palavra descritiva67: tama = terra, local; atá = sem
rumo, ao léu, porque o peixe será, talvez, o único da espécie que
pode sobreviver em terra, quando seca o rio, lago, amontoando-se
em covas cheias d’água ou nas socas, ou arrastando-se por terra,
na lama, até encontrar refúgio seguro, em lençol d’água. Para atributos fisiodefensivos temos o piraquê (popularmente poraquê),
peixe elétrico, de pirá = peixe; quê,cuê parece partícula de caráter
onomatopeico, figurando como golpe no final das palavras. Todavia, pode ainda oferecer outra leitura do tipo ação de dormir,
repousar uma pessoa, segundo Montoya. Para atividades outras o
aruanã está bem garantido por trás das acepções curiosas: aru =
chato; nã (anã) = bater; anã = que empurra68. A ostensiva tatuagem da pirarara está bem nomeada. Não existe habitante da água,
que se trate de quelônios, crustáceos, lacertílios, que não porte
nome adequado a si mesmo, aos seus caracteres mais impressivos,
todavia que muitos perderam o nome original ou então boa cópia de gente prefere os nomes portugueses: pescada, branquinha,
66

67
68

Existe uma certa incoerência aparente na taxionomia bárbara porque se a palavra /pirá/
é universal para indicar peixe ela também refere corpo e até pele. Não indica precisamente escama. Portanto, o peixe-boi não introduz o elemento /pirá/. Um poeta Wilson
Pinto traduziu, escandalosamente, piraurucu por peixe-demônio! (sic) não oferecendo
razões convincentes porque não é mesmo essa a tradução. Cf. Poemas e canções dos
índios Tupis, 3ª edição, Rio de Janeiro, 1970.
A palavra certa seria tamatá.
Existe uma palavra símile, atuã /n/, que significa quieto, tranquilo, pacífico. Se se ajuntassem as partículas /nan/, /anan/, não ocorreria nenhuma modificações para melhorar
a índole do peixe, antes prioritária.
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peixe-cachorro, peixe-espada, dourado, sardinha. Percebe-se que
aqui entra notavelmente a influência portuguesa que o mestiço de
índio não obstaculizou, aceitando-a talvez por serem mais dilucidativas as novas palavras, por similitude.
O pitoresco desse enciclopedismo indígena é que muitos
animais pertencem realmente ao estanque itiológico, mas outros
recebem o generativo pirá, como o boto piraiauara ou comumente pirajaguara (senhor dos peixes)69. A inteligência do índio, porém, distinguiu logo os anfíbios tartaruga, jacarés, cobras, que ou
são terrícolas e vão à água como as cobras, ou vivem a maior parte
do tempo na água e só vão à terra por necessidade de postura e
choco, como o jacaré e a tartaruga.
Daí que conhecendo o peixe (ou o cetáceo, quelônio, lacertílio, crustáceo) pelo hábito de comer, de procriar, de repousar, de
viver em sociedade ou isolado, de brincar, de escolher o alimento
(determinado alimento ou opção pelo geral) etc., o índio e o caboclo, ordinariamente, sabem que tipo de tática se deve empregar
na pesca, na ceva, a hora melhor, o tipo de anzol, ou de malha de
rede, o local apropriado e as disposições do animal para aceitar a
oferta do cibo e deixar-se capturar. Nos casos de pescaria de vulto,
os sistemas empregados podem conjurar perigos: bomba, malhadeira, tinquijada, tapagem, batição. Perigos, às vezes, ambivalentes, no caso da bomba de explosão retardada que tem deixado
apreciável saldo de mutilados e de viúvas. O pescador de bomba
é um agente nocivo às espécies, porque destrói indiscriminadamente e não aproveita grande quantidade de peixes despedaçados
pela violenta percussão do ar70. As leis repressoras agem severamente, mas as impunidades criminosas dos pescadores furtivos
69

70

No caso do peixe anujá ou anajá (mais correto anaiá) não existe a palavra-tema /pirá/ e
esta parece querer fazer crer jamais haver existido na loquela. É o peixe mais estúpido
que se conhece na hidrofauna amazônica, ao ponto de haver inspirado ao povo a riposta em tom molesto: “não sou anujá” = não sou um tolo.
Da quantidade de mutilados que se encontra em Manaus e no interior do Estado, sobressaem os “manetas”, identificados logo como pescadores de bombas. Deles diz-se,
por gracejo, que assim ficaram de tanto roer unha, característica de quem não tem paciência de esperar e deseja obter o máximo de rendimento com um mínimo de tempo e
trabalho. Contudo, as tragédias resultantes desse tipo de comportamento piscatório são
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estão comumente garantidas pela vastidão do espaço físico e o
labirinto fluvial ou pela política de negligência de alguns responsáveis.
Os lagos são os locais preferidos dos pescadores durante as
estações de inverno (quando os peixes entram para a reprodução)
e no verão (quando saem gordos e voados, ou jovens). A ova de
peixe constitui elemento de primeira na dieta do índio. Preparam as mulheres saborosas tortas apimentadas que é um regalo.
O peixe era moqueado e posto ao relento71 e/ou salgado, acondicionado seco e em salmoura em paneiros, barris e potes para
a exportação, a alimentação dos funcionários reais na Colônia.
Sendo certíssimo que uma indústria, mesmo incipiente, reclama,
de imediato, o auxílio de outras, observa-se que a introdução do
sal e da barrica pelos portugueses constitui uma das novidades
que o mestiço não aceitou, isto é, não desenvolveu o exercício da
tanoaria ao ponto em que seria de esperar-se, uma vez que o sal
era exportado para a amazonlândia nesses receptáculos de arqueagem padronada e neles era devolvido o peixe salgado. Todavia,
ainda em 1865, o sábio Luís Agassis dá notícia da Associação dos
Tanoeiros, localizada na vila de Tefé e transcreve documento: “Sr.
/ Considere-se avisado de que a Associação dos Tanoeiros-Reunidos tomará posse do laboratório após o almoço. / V. S. é insistentemente rogado para aí estar presente. / Tefé, 17 de outubro de
1865”72. É uma pena que não se saiba quem é o signatário. Mas,
a novidade a que aludimos acima é mais digna de ser comentada
do que propriamente a indústria das barricas. É que, desde que a
Colônia funcionava na Amazônia, a Companhia de Pescadores,
oficializada por lei e regida por estatuto. Uma espécie de milícia

71

72

mais para lamentar porque, geralmente, o autor desaparece dentro d’água e não boiam
os restos despedaçados.
O alimento moqueado é uma invenção indígena americana transitada do mar caribenho para o Velho Mundo e com uma repercussão de tal amplitude que degenerou em
função oposta: a atividade dos piratas na área. Do moquém se fez boucan e boucaniére
(bucaneiro). Pelo costume de acamparem e fazerem moquém de carne ou de peixe.
Agassis, Luís e Elizabeth Cary – Viagem ao Brasil (1865-1866), 302, Brasiliana, São
Paulo, 1938.
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empregada apenas na indústria da pesca fluvial, como foram também a Companhia dos Trabalhadores, milícia organizada que deu
origem à atual Polícia Militar do Estado73, a que estavam afeitos
vários serviços além do guarnecimento das fronteiras e aquartelamento nas vilas. Dessa Companhia de Pescadores adveio a expansão da indústria das barricas, que já vinha ocupando boa parte da
mão de obra e da matéria-prima local na faturação da manteiga
de ovos de tartaruga74. No caso do tambaqui, a banha era recolhida em separado para a iluminação particular e negociada em
potes de meio arrátel, medida de peso que também se convencionava chamar por imitação da inglesa, libra. A coroa portuguesa
enfatizou tanto o consumo do peixe seco na Amazônia que, por
carência de instrumento circulante, a moeda, passou a prover a
subsistência dos funcionários reais, com a etapa de farinha/peixe
considerando-se os dois produtos alimentícios como fatores fundamentais da economia. Por várias oportunidades, lidamos com
documentos escritos que assinalam pagamentos à milícia nessa
base, mas Alexandre Rodrigues Ferreira também documenta.
De outra parte, o natural recusava aceitar a moeda portuguesa,
o famoso real divisionário, porque não foram poucas as investidas dos moedeiros falsos75. Os índios serviam-se da moeda como
adorno, de mesmo que se costumou fazer com a libra esterlina
na época do apogeu da borracha, transformando-as em botões
de colete, de punhos, de gravata, gargantilhas, pulseiras, adornos
de correntões de relógio etc. A moeda possuía serventia fora do
seu ordinário emprego, mas não teve em certa época, na Amazônia, aquele grau de importância que teve, vamos dizer, o cruzado
73
74
75

Monteiro, Mário Ypiranga – Síntese Histórica da Polícia Militar do Amazonas, Manaus, seg. ed. il. 1981
Para uma extensão melhor do assunto verificar capítulo “Comandantes de praia & Tabuleiros”, do nosso livro Fundação de Manaus, cit.
O abuso chegou a tal clímax de revolta que na Vila da Barra (Manaus) o povo recusavase a aceitar o divisionário português de cobre, testando-o primeiro nos dentes. Houve
motim por causa do troco. Os introdutores da moeda falsa eram os regatões, mas ela
procedia do Pará e, certamente, era fabricada no próprio território português metropolita.
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português ou o maravedi de ouro espanhol. Na fase a que nos
reportamos os Estados Unidos da América do Norte já introduzia
a sua pretensiosa comandância econômica na região, alagando o
comércio promissor com os famosos “bacamartes” de ouro, do
valor de mais ou menos trinta e seis mil réis brasileiros, consoante
à opinião escrita de José Veríssimo.
A emergência, no caso a pouca disposição do colono para o
trabalho braçal agrícola e a dificuldade de operar-se na pesca em
grande escala para fins de estocagem, embalagem e exportação,
tudo no gênero e condições inspiradas pelo comportamento nativo obrigou o governo reinol a estabelecer a cadeia de pesqueiros
reais, precisamente em lagos piscosos como o de Manacapuru,
do Careiro, do Manaquiri, do Madeira, do rio Negro, de Tefé, São
Paulo de Olivença e outros menos relacionados nas crônicas. A
pescaria em larga escala não é inspiração do colono português,
seja dito em guisa de advertência, pois existem gravuras pertinentes ao assunto e descrições de ajuris de pesca, a princípio de fios
de algodão, mais tarde fabricados no Amazonas com o fio extraído do folíolo da palmeira tucum. O entrosamento ou cruzamento
dessas práticas culturais não sobreviveu na cultura específica indígena que recusou a grande rede de pesca que o mestiço aceitou
e universalizou. Persuadimo-nos dessa situação seguindo a linha
de raciocínio da frade Carvajal, quando expõe ao vivo a existência dos pesqueiros nativos e pelas documentações iconográficas
de três séculos mais tarde: “No domingo da Santíssima Trindade
descansou o comandante com a sua gene nos pesqueiros de um
povoado que estava numa lomba, encontrando-se aí muito peixe,
que foi socorro e grande alegria para os nossos espanhóis, pois
havia dias que não descansávamos. Estava essa povoação situada
em uma lomba afastada do rio, como em fronteira de outros povos que lhe faziam guerra, pois estava fortificada por uma muralha de grossos troncos76. Mais tarde, o cientista Von Martius vai
76

Carvajal, frei Gaspar de- Op. cit., ed. bras., 50. Os mapas da região amazônica dos
séculos XVI e XVII mostram os topônimos claramente. Mas, os lagos reais existiram
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abordar a região e fixar aspectos de sua vida social, usando aquela
mesma argumentação que o europeu usa quando se refere aos povos primitivos.
As técnicas de pesca mais conhecidas e utilizadas ordinariamente, inclusive as obsoletas, são77:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

77
78
79
80
81

Flecha
Arpão
Caniço78
Pindá-sirica79
Pari (cerca de varas)
Cacuri (quadrado ou cilindro de varas)
Batição
Tapagem
Tinguijada
Tarrafa
Puçá
Malhadeira80
Paneiro; cofo; cesto; (para camarões)
Rede de arrasto (arrastão)
Mexeriqueira
Maxerá (engodos de talas)81
Facheado

documentados nos rios Negro, Madeira, Amazonas, todos eles escritos Lago del Rey e/
ou Lago do Rei.
É de deplorar a indiferença que a nova geração dispensa aos estudos históricos, pela carência de tempo ou de vocação? O município de Manacapuru não possui a sua história
contada com precisão. O desembargado Dr. Anísio Jobim fez editar pequena monografia, Manacapuru, Manaus, 1933, de apenas 28 páginas, mas não se reporta às origens.
Não estamos fazendo uma monografia sobre a pesca no Amazonas, posto que seja essa
a nossa intenção num trabalho mais alentado, fora destra obra, por isso mesmo não
fixaremos detalhes e nem nos alongaremos no assunto.
Do anzol de osso, espinha etc. para o de aço.
Significa anzol deslizante. Atualmente, chama linha-comprida, pesca-corrida, mas há
também de caniço. A industrialização aceitou o modelo primário de acodilhar.
Measchkat, Arno – As malhadeiras de pesca, CPVEA, Belém, 1958.
Conhecido também por outros primitivos, inclusive na China, Oceânia etc., com a
mesma tipologia.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

Caqueação
Guapuia
Espinhel
Mariscar
Linha comprida ou pesca corrida
Espera pedestre

O abastecimento de peixe à população de Manaus não melhorou no sentido racional de atendimento diário, conservação
e estocagem, em proporção às curvas demográficas, isto é não
superou ao processo de abastecimento primitivo. E não estamos
negligenciando a pouca idade da população de Barcelos, então capital, e nem a opulenta população da Barra (Manaus), capital, mas
em câmbio soto-pomos a vasta exportação para fora dos lindes
amazonenses naquelas famosas barricas, à imitação das sardinhas
portuguesas que entravam também em barricas, mas sem a quantiosa proporção dos alimentos naturais.
Dissemos alhures que uma indústria (e não temos nenhuma
pretensão a economistas) implantada reclama, de imediato, a cooperação de outras indústrias satélites. O procedimento ulterior
de conservação do pescado para abastecimento regular da cidade
criou o problema urgente da instalação de serviços e de técnicas
especiais. Como se advertiu antes o peixe destinado ao consumo,
vindo de regiões mais ou menos afastadas só poderia receber tratamento condicionado a uma esfera de assistência e de técnicas
locais arcaizantes como seriam a salga e/ou a ressecção. No procedimento da salga havia muito para admitir influência positivamente europeia, posto que o indígena soubesse extrair sal da
cinza de certas palmeiras queimadas, mas este procedimento de
conservar o pescado não melhorava em termos de comercializá-lo fresco, o frescal. O gelo vai surgir, portanto, antes de terminar
o século XIX, quando os irmãos Antogini iniciaram a fabricação
de cerveja, aí, mais ou menos, pela década dos oitenta. O conhecimento e experimentação do gelo, em Manaus, acontece quando
os navios italianos da Ligure iniciaram as linhas diretas Genova403

-Manaus. Não se sabe dos Antogini, senão que montaram sua pequena fábrica de cerveja ao pé do igarapé do Mucura, igarapé que
não era certamente, mas talvez um braço ou desvio da fonte do
igarapé de São Vicente de Fora, braço que enlameava as travessas
do Cantagalo e da Conceição, respectivamente, hoje, ruas Lobo
D’Almada e Joaquim Sarmento. Da cerveja Antogini passou para
o gelo, mas ninguém vai supor que a pequena indústria doméstica
dos irmãos tivesse capacidade para cobrir a demanda na capital,
numa época de efervescência demográfica, de instalação de hotéis, bares, restaurantes, cafés, tavernas, botequins, cabarés etc. É
possível que, já próximo de 1890, Antônio Antogini houvesse interessado aos pescadores portugueses introdutores da “geladeira”,
mas não temos condições para afirmá-lo82. Isto só viria a acontecer com a instalação da grande fábrica de Gelo Cristal, em 1910.
A instituição das Colônias de Pescadores durante o regime
trabalhista getulino em zonas, a vigência de barcos a motor operadores e técnicas rústicas introduzidas pelo poveiros (a geladeira)83, sem incentivos fiscais, nem ajudas84 não solucionou o pro82

83

84

Os dois irmãos Antônio Avancini e GiácomoAntogini passaram também à história
com a montagem da primeira fábrica de papel de trapos, indústria que só seria tentada
depois, no ano de 1921 pelo cidadão Júlio Correa do Amaral, que também fabricava
botões de jarina e possuía estabelecimentos em Belém do Pará. Não podemos dizer que
fim teria levado essa indústria de papel, mas é recente a montagem da fábrica de botões
da Saldanha Marinho, onde foi o primitivo Quartel dos Bombeiros. O destino dessa
fábrica foi o de muitas outras, cerradas as portas ou pela grande crise ou por motivos
outros muito fortes: Fábrica de Móveis Vergados, de Cerveja Amazonense (agora recuperada); de Cartuchos de Caça, de Peças Esmaltadas, de Descascar Arroz, de Cortumes,
de Cola de Peixe, de Fogos de Artifício, de Instrumentos de Corda, de Saltos e Solados
de Borracha, de produção de Guaraná em Pó e Xarope, de Cigarros Globo, de Roupas,
de Fósforos, (na Cachoeirinha), de Chapéus de Bombonaça, de utensílios de lata para
embalagens e cozinha, de ônibus e carroceira de Caminhões de Carros de Luxo (seges),
de Redes de Algodão, de movelarias, sapatarias, selarias, sem falar nas que existiram ao
tempo da Província ou mesmo na colônia. Este é um balanço de memória.
A geladeira, que ainda existe, era uma caixa grande de madeira forrada por dentro de
zinco, onde os poveiros e depois os nacionais acondicionavam o gelo destinado a conservar os peixes, pois às vezes iam pescar perto de Codajás. Os barcos eram impulsionados à vela. Mais tarde, forneceremos melhores detalhes. Eram chamados batelões e
barcos de pesca. Desapareceram, restando os barcos dos pescadores nacionais movidos
a motor e providos de câmara frigorífica.
Uma das particularidades notáveis na antiga administração, após o período colonial,
foi a assistência e ajuda dada aos pedidos de instauração de serviços progressistas. A
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blema da demanda. Há vinte anos sem incentivos fiscais o beneficiamento do peixe garantia excelentes resultados em termos de
mão de obra, exportação, renda, não resistindo à crise financeira
e moral que atravessou a história da economia amazonense na
vintena dos quarenta-sessenta.85
A atividade dos pescadores da Póvoa de Varzim (poveiros),
em meados do terceiro quartel do século passado aliviou a estatística. Não mais aparece na pauta de exportação a relação quantiosa
de peixes em salmoura. Apenas o piraurucu e grude de peixe continuaram sendo ostensivamente exportados, o primeiro produto resistindo ao desnaturado processo de catura e exportado em
mantas. Quanto ao peixe-boi parece que seu destino está selado,
eclipsando-se do rol dos alimentos consumidos outrora pela população na forma de mexira desapareceu definitivamente. Apesar
da revolução que o motor central implantou no sistema de pesca
o poveiro continuou no seu velho sistema do barco provido de velas latinas tingidas de vermelho (murici) e a grande caixa atupida
de pedras de gelo instalado no centro ou quase à ré. Em seguida,
oferecemos amostra de curta entrevista com o pescador poveiro
Eduardo Gomes da Costa86.
1.
2.

85
86

Nome do pescador.
Naturalidade e nacionalidade: Póvoa de Varzim, Portugal. Naturalizado brasileiro. Chegou a Manaus, em
1923, portanto na pior época econômica. Vive com
a família. Antes de chegar existiam outros poveiros,

Câmara Municipal da Barra ou a Assembleia Provincial podiam não ter condições financeiras para acudir aos propósitos louváveis, mas não se recusavam a admiti-los e
a ajudá-los e disso temos provas sobejas nos anais e nas leis de assistência imediata.
Em 1845, lê-se em uma ata da Câmara Municipal da Barra uma solicitação para estabelecimento de linha exclusiva de navegação a vapor para o alto Amazonas, com base
em Manaus, feito pelo cidadão austríaco ou áustro-alemão João Diogo Sturtz, a 7 de
janeiro. O pedido foi aceito, mas...
Estamos desatualizados, consequência do retardo de circulação desta obra.
Atualmente (1976) falecido.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

87

alguns mudando-se para o Rio de Janeiro, outros se
foram de volta a Portugal.
Profissão anterior: pescador.
Data da mudança para o Amazonas: 1922.
Motivo da migração: situação difícil na terrinha.
Finalidade da vinda para o Amazonas: pescar.
Quantos pescadores existiam na comunidade (deles,
poveiros): vinte e dois (22), não obrigados por lei87.
Quantos restam? Três (3), portugueses da Póvoa.
Por que existem pescadores brasileiros? Quantos? –
Porque são mais experimentados, conhecem mais
os rios e as manhas dos peixes. O número varia, depende deles acomodaram-se conosco e nós com eles.
Mas, geralmente, não existem diferenças.
São caboclos genuínos? – de Manacapuru e Arapapá.
Qual o tipo de material usado na prática da pescaria?
– Arrastão, treze redes.
Tamanho normal delas: 16 braças as maiores e quinze as menores. Quinze braças de cabo para puxar, pro
calão da popa; dez braças pro calão da proa.
Quantas boias de cortiça? – Setenta (70).
Quantas chumbadas? – Quarenta e cinco (45).
Onde é fabricada a rede? – Produção doméstica.
Qual o material empregado na feitura da rede? – Barbante e linha americana adquiridos no Pará. O fio
vem de São Paulo.

Estranhei, naturalmente, o fato. Mas, a desobediência às leis nacionais sempre foi um
privilégio dos estrangeiros e os exemplos em Manaus ocorriam de maneira abusiva,
ao ponto de um inglês dizer a certo governador pusilânime que as leis do Brasil ele as
trazia no bolso! Se fosse um temperamento à Floriano o “bife” teria sentido, imediatamente, a resposta. E note-se que o tal governador era de outros ares. Mas o fato de
portugueses possuírem dois passaportes, um brasileiro e outro português não constitui
novidade. Tive uma aluna cujo pai se mantinha à custa do prestígio financeiro da família, que chegou não só a dizer-me isso como a esclarecer outras facilidades. O fato se
acontecido com Portugal não possui relevância, haja vista os acordos ortográficos, mas
se acontece com países outros...
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.

88

Quantas canoas existem? – Cinco grandes e duas pequenas para ajudar na recolha das redes.
Como se chamam as canoas? – Lusitana I, II, III, IV e
V. As pequenas não portam nomes.
Quantos quilos de gelo transportam? – Mil e quinhentos quilos.
Qual seria a média diária de peixe pescado? – Quinhentos a mil quilos.
Onde vão pescar? – Quando o rio está cheio acima
de Camará (município de Codajás); quando seco, em
Manacapuru.
Usam vela ou motor de qualquer tipo? – Não usamos
motor de nenhum tipo, sim velas, uma grande outra
pequena, triangulares.88
Navegam sempre à vela, na ida e no regresso? Vão a
reboque e voltam à vela, com vento de feição. Obs:
os portugueses, pelo menos o entrevistado, apreciam
mais a viagem à vela, talvez por sentimentalismo.
São matriculados? Alguns.
Qual o rendimento financeiro da pescaria (por
viagem)? – Uma média de seis mil cruzeiros (Cr$
6.000,00) à época da entrevista, de que se destacam
as despesas com equipamentos, carga, reparos, honorários dos ajudantes, aquisição de refeição, luminárias etc.
Qual a maior sensação sentida durante a pescaria?
– Temporais, chuvas. Nunca houve alagação, nem
qualquer outro acidente com a canoa de que o declarante é arrais.
Que material se emprega no tingimento das redes de
pesca? – Murici. Cozinha-se a casca na lata de querosene, põe na “macieira”, depois “encaixa” e deita ao

Tenho a impressão que a resposta não atendeu melhor ao perguntado, mas não dou
absoluta certeza. Geralmente, as velas eram triangulares, mas havia uma, a grande, trapezoide.
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28.
29.

30.
31.

32.

33.

89

sol. Significa isso que o trabalho de tingimento das
redes de pesca obedece ao mesmo sistema secular
usado pelo índio e pelo caboclo. O mesmo se faz com
as velas de lonas das canoas, mesma cor.
Para que tingi-las? Para conservar e durar mais tempo, evitando o apodrecimento.89
Os pescadores cantam em viagem? Contam estórias
alusivas à terra de origem? – Os poveiros cantam as
suas cantigas dolentes, fados e outras, mas um somente possui guitarra outros sanfona. Também gostam de modinhas brasileiras, mas nem sempre se dão
de contar estórias da terrinha.
Pescaram algum dia peixes ou cetáceos, anfíbios ou
outros fora do comum? – Tubarão, várias vezes, jacarés, tartarugas, piraíbas.
Que espécie, para cada estação? – Pescada, tambaqui
e pirapitinga, na enchente; Matrinchã, sardinha, jaraqui, na vazante, mas sempre cai na rede algum peixe-boi, piraíba, piraurucu e outras variedades: arraias,
porquês. Até sucurijus já foram apanhadas.
Quando isso acontece, o que se faz? – Depende do
animal recolhido. Alguns não chegam a entrar no
barco, furam a rede e escapam, como o tubarão e o
jacaré, a sucuriju. Já transportamos uma suriju e poraquês por encomenda.
Qual a medida da malha? – De um a meio centímetro
nas redes menores; nas maiores, dois centímetros.

Da minha infância saltam recordações pitorescas. Na região onde morava, próximo ao
bairro São Vicente de Fora, do lado oposto ao igarapé, havia pescadores portugueses
que estendiam as redes de pesca na grama, mas eram tingidas de preto. Quando as
redes se deterioravam os rapazes das redondezas ficavam com elas e cortavam-nas, fazendo redes menores com que se deliciavam tarrafeando no igarapé. Um daqueles pescadores que não sei se poveiro, era perito em fabricar redes e nós garotos nos perdíamos
vendo-o trabalhar agilmente com agulha feita por ele mesmo, de madeira de caixa de
charutos.
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34.

35.

Quando se dá de a rede ficar presa ou haver qualquer
outro acidente, como se opera? – Em certos lugares
perigosos abandona-se a rede, mas nunca foi preciso
porque mesmo rasgada é recuperada e remendada.
Sendo necessário, os caboclos mergulham. Só aconteceu uma vez, durante uma rabiada.
Os poveiros nunca mergulharam? Seria temerário.
Isso fica para os filhos cá da terra.

Os pescadores poveiros residiam numa velha casa de tijolos
inacabada, no bairro São Vicente de Fora, lado direito, próximo
ao “porto” dos grandes barcos de pesca, hoje somente históricos.
Usavam sempre roupa típica, constante de camisa grossa de lã aos
quadrados, tipo tweed, calças de pano grosso, geralmente canícula, socos ou chinelões de couro cru e boné de pala e, antigamente,
borda vermelho e preta. Os pescadores nacionais não usavam essa
farpela, optando pelos seus trajes comuns.
A introdução dos motores centrais e a legislação da pesca
no Estado Novo liquidou com os remanescentes. Atualmente, a
pesca é organizada, mas os sistemas obsoletos, e até bárbaro, não
desapareceram por dois motivos assaz importantes: atraso econômico das comunidades hinterlandinas associado à mentalidade
coletiva vigorante em proporções superlativas. O caboclo ainda
pode dar-se ao luxo de passar um dia inteiro gapuiando e voltar à boquinha da noite com um baita exemplar de piraurucu ou
de peixe-boi, ou com dois ou três tristes jaraquis pendurados no
dedo. Esse rendimento em termos de perda de tempo e de prejuízo, de participação de atividades outras porventura mais rentáveis
relaciona o sentimento da resignação e de indiferença do homem
da margem com um complexo de regressão ao primitivo ou de
amor ao continuísmo. Ubi supra...
Se este comportamento confirma desequilíbrio cultural em
termos tão exagerados de sobrevivência de formas irracionais de
progredimento e escolha, na área da cala o aspecto não se alterou,
uma vez que há um esquema racional de apreensão da embiara.
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A pesca, como se viu, pode ser coletiva, ativada por equipamento
que vai do rústico (batição, tinguijada, caniço) ao técnico com
varas de molinete e grandes redes ou arrastões e conservações em
câmaras frigoríficas ou quiçá na “geladeira” pequena ainda em uso
(caixa de madeira). A caçada é ordinariamente individual, porque
a selva não permite a facilidade de movimentação de muitos indivíduos90 e nem a embiara costuma andar em bandos, ou grupos
numerosos, salvante na época da procriação em grupos pequenos, mas aves existem que se assinalam pela numerosidade de
indivíduos: colônias de papagaios, de araras, tucanos, marrecas,
patos bravos; enquanto que na ordem dos quadrúpedes as varas
de porcos são mais ameaçadas, tanto quanto os quadrúmanos. O
mesmo já não se verifica com as onças, anta, capivara, cotia, paca,
tamanduá, veado, que não são encontrados em conjunto91 senão
no período próprio de acasalamento. Dos animais acima referidos e de outros mais que não se faz conta aqui, alguns oferecem o
couro e a pele negociáveis e, portanto, são tensamente perseguidos e tendem, cada vez mais, ao rareio: lontra, ariranha, veado,
onça, anta, caititu, jacaré. A indústria de calcados e de objetos de
luxo que não respeitou serpentes, sapos, camaleões92, macacos,
quatis, absorveu antigamente grande cópia de matéria-prima,
90

91

92

Pode ser que estejamos faltando com o respeito devido ao termo coletivo, pois a caçada
também se faz vulgarmente com duas ou mais pessoas, porém se torna menos perigosa, quando na chamada “espera”, do contrário os caçadores estão sujeitos a acidentes
quando se afastam uns dos outros. Esses acidentes não são raros: ao contrário, fazem
parte das referências periódicas dos jornais. Entenda-se, portanto, que uma grande caçada nunca se poderá admitir no mesmo pé de igualdade de uma pescaria coletiva em
termos de rendimento econômico. Daí que a carne de caça seja menos frequente nos
mercados e feiras e, todavia, mais cara.
Permita-se esclarecer que falamos de bandos, o que não é característica biotípica. Geralmente, as onças (malhadas ou não e gatos) e outros animais são encontrados sozinhos à procura de alimento e, raras vezes, em dupla fora do período da berra. Entretanto, quase todos os animais podem encontrar-se nos barreiros ou “caidores”, à cata de sal
mineral, onde é fácil apanhá-los.
Parece haver desaparecido, definitivamente, o interesse comercial pelos couros de sapos
e camaleões, sendo certo que o sáurio sempre foi muito procurado como alimento,
mesmo pelo civilizado. No município de Borba sobre o Madeira ou Santo Antônio de
Borba, é conhecido o enorme prestigio do animal, ao ponto de no passado os habitantes
haverem recebido o brasão de “papa-camaleão”.
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quando as fábricas de calçados e de artefatos de couros e peles de
Manaus e de outros centros empregavam operários e, portanto,
distraiam o homem do paternalismo estatal, do empreguismo.
Chegamos a conhecer a vários desses proprietários de empórios
de calçados e de objetos de luxo e de utilidades práticas, muitos
dos quais se mudaram para outras capitais, principalmente Rio de
Janeiro, enquanto mestres da couraria como Arone (italiano), Sabino (amazonense), cerraram as portas e ainda outros passaram
a desenvolver novos ramos de indústria, por exemplo malharia.
É notável isso, quando se sabe que grande parte do fornecimento de correame para a Polícia Militar do Estado, ao tempo em
que funcionava o Piquete de Cavalaria, era local do empório do
comerciante português Caetano Monteiro, a princípio Viana &
Monteiro, especializado em selas e selins, tapa-olhos, cabeçadas,
todo o adereço de animais de tiro; e quando a cudelaria marcava
ponto alto e o turf era a coqueluche da alta sociedade e os fiacres
e/ou carros de luxo desfilavam às centenas pelas ruas da cidade,
de propriedade de Ruas & Nazaré.
O desaparecimento dessas indústrias favoreceu de certa maneira o equilíbrio ecológico com o desemprego de couros e peles,
penas, cascos, ossos, banhas, pelos, mas, de certa maneira, as perseguições às espécies continuaram criando um novo interrogante
para o ecossistema, porque a caça indiscriminada para efeito dietético jamais pensou em suspender suas atividades condenáveis,
ajuntando-se que o aumento da população responde, agora, pela
diminuição de certas espécies animais. O saco do couro do jacaré, com a montagens de curtumes e de escritórios de transações
comerciais na base da exportação é uma espécie de monopólio
de um ou dois cidadãos que trabalham no sentido de colocar um
ponto final na existência dos sáurios. E, nesse rol, estão em evidência a tartaruga, que não entra na balança comercial e o peixe-boi que passou a ser cotado de maneira mais internacional93. Os
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O fastígio proporcionado pela carne, banha e ovos de tartaruga continua sendo muito
pouco conhecido, mas já fizemos várias abordagens ao problema aqui nesta obra, contudo que valeria a pena complementar nossas razões com a afirmação categórica de
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métodos empregados na caçado em todo o caso são agora menos
bárbaros para a maioria das espécies aproveitáveis, embora se saiba que caçadores furtivos e desportistas não respeitam animal coberto, nem muito menos fêmeas com crias. Ocorre até que muitos
animais, aves principalmente, deixaram de ser perseguidos com
aquela furiosa carnagem de antes, araras, papagaios, guarás, galos-da-terra, tucanos94, uirapurus, garças95, adornativas por qualquer motivo: rouxinol do rio Negro, galo-da-serra, japiim, não
encontram mesmo índice de destruição tão alto hodiernamente
como as aves alimentícias: mutum, jacu, inabu, unicórnio (rara-
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que o desaparecimento fatalizado da espécie deve-se mais ao regime colonial em que
a matança foi menos prejudicial do que a inutilização dos ovos recém-depositados nas
covas e retirados na maior quantidade possível, a fim de serem macerados e reduzidos
a manteiga para iluminação pública e particular e exportados em potes de uma e meia
libras, inclusive para Portugal.
Entre as décadas dos quarenta e cinco fui convidado, não oficialmente, a viajar para o
norte da África em excursão proporcionada por alguém fora das minhas relações de
amizade. O avião possuía dispositivos para o transporte de peixe-boi vivo, adultos e
crias (dava-se muita importância a fêmeas com crias, além do pasto necessário durante
as horas de voo. Por qualquer circunstância (que desconfio eu haver partido de quem
me convidara), fui queimado. Das palestras entretidas, posteriormente, com o professor que me convidara disse-me haver sido suspensa a exportação, a “transação”. Certo
que algumas boas centenas de animais já haviam saído irregularmente, muito antes
daquela promoção, filhotes de pirarucu e de peixe-boi, além de outros exemplares, sem
qualquer manifestação pública da parte da imprensa nacional e da regional contra a
ilegalidade. A operação não me consta que tivesse havido, naturalmente, porque em se
tratando de problema amazonense não entrava para o calendário das questões interessantes afetas aos governos. O fato é que muita gente enriqueceu ou forrou a escancela
com aquela transação ilícita. Nas conjunturas atuais, em que se fala de proteção oficial
às espécies ameaçadas de extinção, os peixes considerados ornamentais continuam sendo evadidos via Colômbia. Mas, serão somente os peixes ornamentais?
Colocado de parte o conhecimento que se tem do uso ordinário das penas do papo de
certas aves da espécie do tucano, já se sabem serem elas utilizadas no adornos dos primitivistas. O caso da murça do Imperador Dom Pedro I ilustra a desfavor do homem:
a bela murça que se encontra no Museu Imperial de Petrópolis foi mandada fazer pelo
coronel Ricardo Zani, no Rio Negro, e o que mais abunda é a pena suave do papo do
tucano.
A perseguição contra as garças experimentada no princípio do século permanecia tenaz, com “egretes” nos chapéus de senhoras e nos grandes leques e abrigos de plumas.
Alberto Rangel expressou bem aquela desvalorização no conto “O caçador de plumas”,
do volume Sombra n’água.
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mente consumido), mergulhão (não muito aproveitado), pauxi,
ema, seriema, saracura96, jaburu moleque etc.
O sistema de apanhar aves difere naturalmente pelas circunstâncias muito conhecidas de umas viverem empoleiradas
nos altos ramos e outras possuírem hábitos terrícolas. O chumbo
miúdo é o melhor argumento para quem dispõe de armas de calibre relativo. O papo-amarelo (rifle calibre 44) não é arma muito
utilizada pela generalidade dos caçadores desse escalão em virtude da sua mão muito fácil aquisição, mas, nos seringais é a arma
convencional do extrator. A arma, de grande serventia na caça é
a 22 cano longo. Entretanto, que o índio ainda se utiliza de zarabatana e da flecha com ponteira de barro (para atordoar), ou
farpa de lâmina de ferro ou de taboca. Um dos poucos itens que
restaram comuns entre os indígenas é o cão auxiliar do caçador.
Nunca jamais o índio dispensa o auxílio do cão, que passou a ser
seu fiel companheiro, tão fiel que já se tornou familiar em todas as
malocas, mesmo naquelas mais recuadas e em sociedades bravias.
O índio tornou-se tão amigo do cão que prefere deixar de comer,
mas o animal tem o seu quinhão. Se viaja longas distâncias e o
cão se cansa, carrega-o de preferência ao filho pequeno. Como
não podia deixar de ser, o cão acabou ingressando na literatura
indígena. Da mesma forma, o mestiço aceitou a companhia do
cão na sua vida cotidiana.
Assim como na pescaria, o primitivo utilizou-se, antes e agora, de métodos arteiros para enganar a presa, também na caça
desenvolve a capacidade inventiva e a astúcia para engodar animais pequeninos e grandes e desconfiados ou ferozes. Para esses
96

A saracura não constitui prato de consumo ordinário, mas entra na dieta do natural,
quando apanhada adulta. O animal entrou no folclore amazonense parece que pela sua
sabedoria e esperteza, agilidade em tomar o alimento e em dissimular-se. Antigamente,
sabe que nos ágapes familiares uma mulher fingia de saracura, furtando aqui e ali os
melhores bocados dos pratos dos convivas com os dedos, o que provocava, sem dúvida,
boas gaitadas, tanto contra a amarga do furtado como da perícia da velha. Também
existem duas cantigas alusivas à ave: uma cantiga de roda em que a “saracura” fica no
centro e uma cançoneta referida por Herbert H. Smith – Brazil. The Amazonsand the
Coasts, 395, pertinente à dança que parece ser lundu. No seu tempo faremos referências mais desenvolvidas a esses costumes.
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animais de penas e de dentesestraçoantes, a inteligência do índio
prevaleceu sobre a do colono intruso que não o acompanhou na
mesma trilha, embora o mestiço houvesse de seu lado aprendido
as mesmas manhas. Decisivamente, o colono português não se
definiu pela terra. Haveria nesse sentimento de recusa ao mato,
à selva, não o medo pânico dos animais e dos numes, mas talvez aquela milenar sensibilidade do árabe para os espaços livres,
sem árvores, espaços de horizontes indefinidos, não horizontes
verticais obstaculizantes. Atitudes dessa ordem não permitiram,
talvez, que a técnica da aquisição de animais comestíveis assumisse aquela ênfase que se instaurou na técnica da pescaria, onde
o português do continente e das ilhas era, pelo menos, bem mais
competente e capacitado, posto que tivesse de aprender muita
coisa na experiência milenar do nativo.
Portanto, na arte de apanhar animais em trampas tanto os
índios como os caboclos são geniais. Os primeiros, quando atingem a puberdade e passam pelo rito de passagem são obrigados
a um estágio nesse setor de educação técnica, portanto não é de
admirar que crianças ainda já estejam experimentando seu próprios recursos de inteligência e de astúcia, construindo uirapucas,
dabarus etc., trampas em que é usado, exclusivamente, a matéria-prima da selva: galhos, cipós, visgos. A mais comum dessas
trampas é a arapuca (uirapuca)97, de uirá = pássaro; e a forma
onomatopeica pog, poc, puc, que tanto pode afirmar o enunciado “pegar com a mão” como significa cair ou quebrar com ruído.
A técnica de fazê-la é tão fácil que dispensa comentários quanto
a versões idênticas encontradas em outras regiões do globo. De
mesmo que se pode utilizar em substituição a ela um chapéu, paneiro, cesto, caixa de sapato98. Esse processo pode ser automático
(a presa dispara a armadilha ao tocar no alimento ou no disparador) ou manual (o caçador oculto puxa o laço). O “morcego” é
97
98

Existem outras armações: piú, aratag etc.
O vocábulo, consoante deixamos traduzido, refere-se a “pegar com a mão”, segundo
uma explicação semântica. A verdade subsiste quando se imagina, realmente, a facilidade em pegar o passarinho dentro de tão exíguo ambiente.
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um desses tipos de armadilha automática para caça grossa; onde
o rifle ou a espingarda deve entram; a corda ou cipó fica atado ao
gatilho e quando a presa tropeça neles é alcançada pela bala.
Em Manaus, mesmo qualquer garoto sabe apanhar pássaros ou com visgo (leite de jaca, sorva ou outra seiva pegadiça) ou
com arapuca e alçapão. Ambos são facílimos de construir, porém
a arapuca é mais rudimentar, compondo-se de fasquias ou talas
de arumã amarradas solidamente em forma de pirâmide de base
aberta e fechada no topo99.
Voltemos a dizer algo mais a respeito da cultura da pesca,
uma vez que seria ela em todos os tempos o sustentáculo das
populações rurais e urbanas, considerado o peixe como base da
alimentação da Amazônia. Realmente, não seria de esperar-se
uma reformulação violenta nessa função basilar (já se disse que
serviu de etapa aos milicianos e de abono aos funcionários civis) em que repousa a força e a saúde dos valentes caboclos interioranos. Se ajuizarmos na dificuldade que havia em obter-se
comumente a carne bovina, mesmo a carne de caça em proporções amplas poder-se-á admitir, para logo, uma visão correta do
que seria nos outros tempos a oficialização da pescaria, oficialização que alcançou ser em certas regiões, monopólio da coroa.
Não vamos falar, novamente, naquela função dos lagos reais. O
peixe estocado (sardinha, branquinha, jaraqui100, jacundá, pacu,
99
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Conhecemos três bons trabalhos (posto que não muito universais) sobre os métodos
de pesca e caça no Brasil: Caçando e pescando por todo o Brasil, de Francisco de
Barros, Edições Melhoramentos, várias séries, São Paulo, s/d., como sempre. O autor
parece haver lido quantidade apreciável de obras, para recopilação, mas as séries não
são ilustradas e nem existe a interpretação sociológica.
Sobre métodos de caça primitivista, StigRyden, A studyof South American Indianhunting trapsin Revista do Museu Paulista, nova série, vol. IV, 247-352, São Paulo,
1950 (?). O autor também compilou, porém seu trabalho diz respeito à técnica indígena
de armadilhas, com a apresentação de numerosos tipos. Excelente trabalho. O outro é
A Inventiva brasileira, de Clóvis da Costa Rodrigues, atualmente em dois volumes,
coedição INL/MEC, Brasília, 1973. Não é um trabalho que responda a consultas sociológicas referentes à área amazonense. Muitas falhas.
O jaraqui até bem próximo do início da Segunda Guerra Mundial era considerado peixe de pobre, vendendo-se a cambada dez tostões (atualmente, correspondendo mais ou
menos a um centavo) na via pública e nos mercados. Ainda assim, quem não quisesse a
duzentos réis (dois centavos hoje) a cambada chegasse ao Mercado Público Municipal
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piranha, Matrinchã, aruanã e outros de mediano e pequeno tamanho) preparado em moquém, não deveria exceder às proporções
dos referidos antes, a fim de não deteriorarem, mas preparava-se
igualmente o tambaqui (ocorrendo nos dias atuais) denominado,
popularmente, “tambaqui de cacete” porque era vendido com a
estiva do moquentaua. O peixe curado e o salgado eram provisão
dos navios de carreira (Brasil – Portugal / Brasil – Índia) com
seu complemento – a farinha de mandioca, uma vez que esses
navios levavam na esquipação (os historiadores mais interessados nas glórias portuguesas não o dizem) a índios na Amazonia,
a índios que serviam de palinuros nas periculosas viagens pelo
golfão amazônico e pela costa atlântica. Não era, porém, apenas
o índio o consumidor das grandes matalotagens: o português se
habituara a seu turno a servir-se das gostosas peças regionais, intercalando-as nas etapas de bacalhau e vinho. Continuaram servindo os nossos peixes na dieta de bordo dos navios a vapor que
circulavam pela região. Apanhavam-no nos portos de lenha, nos
grandes portos mantidos sempre em atividade chusmas de índios
e de caboclos pescadores. Peixe grande, do tipo pirarucu, é salgado e manteado, exposto ao sol nos extensos jiraus e exportado em
arrobas101. Depois de seca a carne adquire tonalidade amarelada e
ativo trescale que deixa “empestado” o ambiente onde está sempre
armazenado ou posto à venda. Como a embalagem consistia, antigamente, em apenas dois atilhos de cipó sujeitando as dobras da
manta (mantel) o peixe era negociado e exportado “a fresco” sem
sê-lo realmente. O melhor bocado de piraurucu, o mais requisitado é a ventrecha, parte escura, pois a ova não aparece no mercado.
Os pratos regionais em que ele entra de feição representam
uma continuidade na excelente perspectiva cultural alimentar,
posto que, de certo modo, se tenha inovado alguma coisa como é

101

ou Mercado Adolfo Lisboa, às dez horas, hora da creolina, quando a saúde pública
condenava tudo, carne e peixe, por não haver condições de estocagem. Em Manaus, na
década de vinte, podia ser vista a modalidade de venda de peixe, mas não era somente
o jaraqui que se proclamava. Havia deles pacus, pescadas, tambaquis, matrinchãs, piramatabas, sardinhas, tucunarés etc.
Estatística econômica, cit.
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aliás de praxe: pirarucu seco desfiado com arroz e farinha102 e pimenta; cozido em tassalhos, ou frito em postas, com pimenta; ensopado em leite de castanha amazonense, com pimenta; frito na
própria banha, com farinha e pimenta. Pirarucu de casaca, quer
dizer, pirarucu sofisticado, com pimenta murupi ou malagueta in
natura ou na forma denominada jiquitais. Dele faz-se também
paçoca, moído ao pilão com farinha seca; e piracuí ou farinha de
peixe, mas do salgado, a fim de conservar-se. Comida de índio
trabalhador e de seringueiro, a paçoca dura mais tempo e serve
de matalotagem a remadores e extratores, caçadores e viandantes
porque como o piracuí (farinha de peixe moqueado, geralmente
de tambaqui) resiste mais tempo à corrupção e pode servir de
conduto103.
Aquando da instalação do Instituto dos Educados Artífices
em Manaus, nos primeiros anos da Província, na refeição destinada aos alunos figurava sempre a etapa de peixe, intercalada duas,
três e mais vezes com a carne bovina e frutas. A história consagrou
muitas páginas ao “pirasco” (nome popular do pirarucu), elevando-o à condição de bacalhau amazonense pelos cronistas de uma
época; quando salgado. E era acompanhado ao vinho tinto. É esse
peixe que durante quatrocentos e tantos anos vem substituindo
a carne nos “hora veja” da necessidade e nas “santas horas” do
ritual católico104. Não sendo “carne” na concepção medieval que
elegeu o peixe para esse ritual cristão, seu sucessor, o pirarucu, foi
elevado àquele prestígio cardinalício de rei dos peixes brasileiros
102

103
104

Embora o arroz branco tenha sido introduzido pelo europeu do Oriente, na Amazônia
comia-se da espécie avermelhada muito comum nos rios onde cobre extensões enormes e servindo de alimento aos palmípedes. Parece que é a essa espécie que se referem
os cronistas de antanho quando citam certos amigos. O mestiço repugnou essa qualidade de arroz.
Monteiro, Mário Ypiranga – Alimentos preparados à base de mandioca, cit.
Durante a santa semana, de segunda a sábado, era o jejum obrigatório das famílias
católicas da Amazônia, porém, modernamente, tornou-se raridade com a pesca indiscriminada e a exportação. Quando chega a Semana Santa há sempre aquele jeremiada
na imprensa a respeito da escassez do peixe, principalmente pirasco, mas ninguém se
preocupa de manter uma cerrada campanha popular, a fim de evitar-se a destruição de
uvas e alevinos.

417

por ser não o maior (a piraíba parece ser maior), porém o mais
robusto na favorescencia milenar do natural.
De muita dignidade na sua prestança econômica, fez-se símbolo da terra, um símbolo faceto, pilhérico e até obteve sucesso
na música apologética, no tipo de fazendinha vermelhar popular
(chita pirarucu) que fazia a garridice das caboclas enxutas e das
índias que adotavam a pudicícia. Fatos que tais entraram diretamente na literatura de entresséculo, mas é de notar-se a sua frequência em documentos.
Pesca-se o pirarucu de sararaca, que é uma flecha dirigida,
isto é, a ponta ou farpa fica presa à arpoeira enquanto a cana se
solta. O pescador é rebocado pelo peixe, dando-lhe linha até cansá-lo e recolhe-o após com cuidado. Antes de embarca-lo na leve
montaria. A canoa destinada a este tipo de pescaria há de ser sempre maneira, existente, para ter-se a vantagem de ser arrastado e
de poder embarcar a presa de duzentos quilos, adulto, sem risco
de virar a embarcação.
Nos idos da colônia observamos a matança de uma série de
milícia paga encarregada do abastecimento de peixes à população das cidades e vilas, organização denominada Companhia de
Pescadores. Não possuímos, infelizmente, nenhuma notícia a respeito de sua patronagem religiosa, posto, que naturalmente houvesse uma espécie de atividade mestiça com as festas do espírito
santo que eram mediavalmente oficiais e passaram a Amazônia
com seu estatuto obedecido pelas autoridades constituídas e pelo
povo, posto que mais tarde perdesse aquela categoria, continuando porém enraizado na história das sobrevivências dos cultos populares. Atualmente, os pescadores possuem a sua procissão fluvial em Manaus, manifestação religiosa instituída pelo ex-cônego
plácido da paróquia dos Educandos e realiza-se todos os anos,
sob a invocação de São Pedro pescador.
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A pré-história indígena continua um interrogante. Informações e dados capciosos. A cultura é
contemporânea do civilizado, mas a origem é um
desafio à ciência e uma tentação para conjecturas
lábeis. Ideias e livros prejudiciais à nacionalidade.
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N

o capítulo segundo do primeiro volume desta obra, desenvolvemos severas críticas contra a facilidade que alguém encontra em ordem a impor teorias difíceis sublinhadas de soluções discutíveis pela ausência de lógica, pobres pela
razão e pelo senso avaliativo. O sensato e o louvável será estudar a
sociedade e cultura Amazoníndia a partir da sua histórica atividade à luz dos documentos coesos, tomando-se os fatos documentados pela escrita. A assiduidade com que autores distanciados
da veracidade argumentam a favor de uma pré-história fabulosa
abonando hipóteses como teses decorre da suave inclinação do
espírito para a fantasia. No capítulo a que aludimos, fizemos menção a obras que versam o problema linguagem: aqui, felizmente,
não estamos em campos menos abstratos. Interessante vulgarização dos mores do homem amazônico representa certa totalidade
de informes que não recusam aceitação de parte do antropólogo,
uma vez que a experiência de campo se permite reafirmar tradições colhidas aqui e ali, no decorrer desses quatrocentos e tantos
anos de latinização. Isso aqui vai dito com muita cautela, não vá
ferir disposições sabidamente eruditas. Existem coisas, noções na
atual cultura indígena, que não podem de maneira alguma ser
recusadas, porque representam atestados consabidos, fatos de experiências de certo modo já surpreendidos pela visitação estrangeira e nacional em vários tempos.
Nada sabemos do acontecido antes dos primeiros navegadores haverem colocado os pés na Amazônia, a não ser pela
continuidade da existência do homem natural. O que ele fazia e
produzia, sentia e comunicava antes dessas empresas não passa
de conjecturas, de ilações tiradas quiçá, arbitrariamente, em um
confronto com o atual conhecimento. Não se pode, por isso mesmo, asseverar que desfrutassem de culturas estranhas, falassem
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essa ou aquela língua, tivessem esses e aqueles costumes e hábitos,
porquanto o europeu não se defrontou com a contemporaneidade da técnica de fazer a pedra polida, mas apenas convencionou
dizer-se que utilizava o material, talvez produzido em oficinas
bem mais antigas. Entre dispor de matéria-prima e exercitar o
trabalho doloroso de transformá-la em objeto útil para si próprio
ou para outrem, e apenas usá-lo, vai distância muito grande, em
que as coordenadas não fazem apelo a uma necessária participação do segundo usuário. Não dispomos de dados para comprovar o enunciado acima, mas, pelo menos, a história argumenta
suspeitosamente105. Os antropólogos conscientes da inutilidade
de discutir a prioridade humana de tais empresas, não descem a
pormenores, limitando-se a apresentar os restos da cultura silexiniana de envolta com a cerâmica mais antiga ou mais recente e os
resquícios da cozinha. E, com isto, fica selada a sorte da pré-história amazonense, que renasce todavia na contumélia dos eternos
enamorados da efabulação.106
E para que inventariar fatos que não respondem rigorosamente às indagações racionais da ciência arqueológica, à arqueologia do conhecimento? Se os nossos índios estavam transitando
da fase neolítica para outra, o que parece provável, essa aquisição
resume uma suspeita apenas, mas é certo que não estavam demorando nem dependendo tão profundamente da fase da pedra lascada e polida, de que Alexandre Rodrigues Ferreira ainda haveria
de encontrar escassos testemunhos. A passagem de uma fase de
105
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Os habitantes da Montanha já utilizam o cobre, prata e ouro, fundindo-os e beneficiando-os, e disseminaram esses metais, principalmente nas tribos dos Moxos, na bacia do
Guaporé, mas usavam as achas de pedra. Não se pode, por isso, considerar aquele povo
como neolítico, apesar das suas construções megalíticas não oferecem nenhum traço
de utilização do ferro. As pedras lavradas na maioria em forma angular pediriam instrumentos apropriados, resistentes, que não foram encontrados pelos espanhóis. Tão
perto dessa cultura ciclópica, os indígenas da Amazônia não a tiveram por modelo,
preferindo a cultura vegetalista.
As fotos reproduzidas são de peças recolhidas pelo autor em suas pesquisas. Representam, de acordo com a identidade: a) ferramenta em fase de elaboração (Manacapuru);
picão ou martelo (Manacapuru); c) machado macro (Terra Nova); d) continente de
curare (Terra Nova); item, idem, idem; e) carimbo de barro cozido para pintura do corpo (Terra Nova); f) rã de barro cozido (adorno); g) muiraquitã de pedra (Terra Nova).
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civilização para outra inculca sempre uma experiência difícil de
ser representada por nós, tratando-se possivelmente de grandes
humanidades que teriam, na sua situação dispersiva, de encontrar
sérios obstáculos para fazer imprimir na face da sociedade vizinha a marca de sua superioridade artesanal. Do fato dos nossos
selvagens usarem machados de pedra polida não se segue estivesse principiando a elaborar a sua cultura como resultado das conquistas experimentadas pela funcionalidade do produto consumido e comercializado na barganha. Do contrário, um grande
número dessas unidades culturais seria encontrado na sua parafernália, em estado duplamente recente de produção e de consumo. No entanto, os raros instrumentos adquiridos pelos homens
brancos não traziam o “made in” e nem os portadores eventuais
deles sabiam de certo a sua origem!107 Não seriam encontrados
ditos materiais em todas as comunidades indígenas em profusão
e isso revela que devemos encarar possibilidades outras a respeito
da situação dessas sociedades face às suas vizinhas mais estáveis,
mais sedentárias, onde fatos sociais de grande relevo como a casa
de pedra, a agricultura, o pastoreio, a aristocracia e o poder real
constituem resultado do profundo pensamento elaborativo, uma
comunhão de ideias construtivas, a esperança de tornar-se o Estado. É curioso como fatos de cultura conhecidos em determinadas
áreas não são aceitos nem repetidos em outras, a exemplo do uso
da estólica pelos índios Omáua (Omágua), que os povos vizinhos
não incluíram na instrumentária doméstica, ou a utilização dos
quipos. Entretanto, a arma desceu da Montanha para a bacia, mas
não se generalizou como seria de esperar-se, de mesmo que só há
notícia da utilização dos quipos pela tribo Bafuanã. Alguma forte
razão contribuiu para esse indiferentismo ou os primeiros exploradores não deram pela existência dos fatos culturais entre os pertences dos índios. No entanto, a fabricação e o uso da zarabatana
é universal tanto no Brasil como na África. Como se discutir esses
paralelismos? E para quê, se não se pode alcançar nenhum resul107

Subtendendo-se de imediato que essa ignorância advoga a favor do nosso pensamento.
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tado proveitoso? O antropólogo vê-se aflito para explicar como o
bumerangue moderno tem sua existência fóssil comprovada nas
regiões árticas, mas, em nenhum outro bocado de terra sobre oceano jamais foi encontrado similar. São fatos curiosos, mas difíceis
de serem explicados, a existência da anta e da cigana no Brasil e
na África, ao contrário da ausência de elefantes e de girafas, de
hipopótamos e de rinocerontes no Brasil108. A lei da trasladação
continental de Wegener poderia ser chamada à discussão, mas
não estamos interessados nesse problema. Perderia, consequentemente, todo valor qualquer discussão que viesse pretender ressuscitar civilizações asiáticas na Amazônia. Os que acalentam essa
esperança e chegam mesmo a delirar de emoções diante de simples coincidências, não perguntaram ao passado várias coisas, inclusive porque nossos índios não sabem escrever, nem contar;
porque não ficou o conhecimento das religiões primitivas; porque
não conheceram a roda, essa unidade cultural que movimentou
as culturas gerais do passado; porque não aprenderam certas técnicas manuais que fomentaram a indústria e o comércio; porque
não desenvolveram a capacidade criativa num sentido mais elástico do que fixo; a arte dramática que eles não desenvolveram
nem incitaram? São perguntas que os animosos promotores da
pré-história amazonense não se fazem, porque sabem que não obterão respostas satisfatórias. É decepcionante mergulhar na história do comportamento dessas humanidades e não encontrar nada
sólido que consinta admiti-la capacitada a explicar nossas origens
muito primitivas, mais primitivas do que o aparecimento do
grande império incásico. A sensação do mistério para nós outros
é mais um estímulo à contenção do que uma abertura para a divagação ao nível do maravilhoso. O que os sábios não explicam e
não desejam mesmo explicar, os românticos resumem da maneira
mais fácil possível, ignorando os terríveis obstáculos introduzidos
pela carência de documentos materiais, pela incontrolável inclinação negligenciando o sentido de honestidade e de autêntica ex108

Elefantes e camelos existiram na América comprovadamente (estado fóssil).
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tensão da vida que é o fato histórico. Se assumem, portanto, na
órbita da irrealia, concorrendo com as simples sugestões do discurso fabulístico, compendiando etimologias complicadas com o
auxílio da mestra fantasia, ali onde a criação é mais do domínio
da ideia do que do estatuto. Uma série vasta de outras evidências
que seria demais repetir se encontra registrada pelos cientistas sociais nas suas magníficas obras, nas obras que os pretensos solucionistas nunca, jamais, admitiram no frouxo balanço bibliográfico. É pitoresco isso porque sempre que se encontra alguma página
divagante sobre a pré-história amazonense apenas a bibliografia
escassa (quando existe) admite como fonte esse tipo de solução
ingênua, não se fazendo presente a oposição sistemática, a negação documental, a crítica analítica. Não custa nada criar. Mas, é
certo que argumentos dessa ordem prejudicam e muito ao próprio conhecimento da cultura, porque não possuem nenhuma
base de apoio, nenhum fundamento coerente e lógico, nenhuma
resistência à crítica. Um fato apenas seria bastante idôneo para
desmoralizar os criadores de ideias fantásticas sobre o pré-amazonismo: a propinquidade das civilizações ciclópicas da América
do Sul e Central. Ali o homem valorizou a pedra e criou condições de vida muito mais enfáticas e ostensivas no plano das culturas espiritual e material do que qualquer outra civilização americana, africana (do Sul), australiana. Num amplo ambiente de exceção para a época a civilização da Montanha se organizou em
bases altamente influenciadoras para o seu próprio meio geográfico, utilizando-se, inclusive, do bloco maciço de pedra, dos acidentes naturais, enquanto que na peneplanície a pedra desaparece
do circuito de interesse humano, substituída pelo vegetal. Dir-se-ia assim que as condições físicas e climáticas obrigaram a escolha
na construção do abrigo e orientaram a difusão dos traços de cultura? O homem amazônico seria uma novidade demasiadamente
recente para que se permitisse ignorar a civilização andina? A sugestão poderia caber na resposta, se não fosse a enorme difusão
da linguagem geral, do nheengatu vivo e a presença de numerosas
linguagens particulares. Uma linguagem não se universaliza den429

tro de espaço físico assaz continental com a amplitude com que se
poderia imaginar a nossa, o nheengatu. Por outro lado, se o homem amazônico fosse demasiadamente antigo, isto é, fosse exatamente o produto da própria implantação do homem da Montanha, a nossa língua teria que marcar essa circunstância e, então, o
quíchua haveria de possuir maior raio de influência na bacia109.
Acrescente-se a essa sugestão, que não é nenhuma tese nem dogma, o fato da existência do rio Amazonas, isto é, a sua corrente
projetada no sentido dos paralelos, um vetor demasiadamente
presente e constante, capaz de exercer decisiva atração no temperamento ambulante do indígena. Até aí estamos acordes porque é
fundamental em qualquer sociedade a opção pelo traço cultural
de mais fácil aquisição e assimilação, mas o problema surge e se
complica, quando se apela para a influência vizindária. Seria perfeitamente lógico que a cultura tão avançada como o era a da
Montanha não impressionasse o misoneísmo do homem da peneplanície? Ou havia aquela série de dificuldades físicas, para que
traços culturais fossem aproveitados pela nossa gente muito ao
vagar, muito displicentemente? Não discutimos esses problemas,
apenas apresentamos fatos, como suave noção da existência desses povos alpinos, conhecimento que não vinha apenas pela corrente do rio das Amazonas, mas, principalmente, pelo rio da Madeira, esse sim, o verdadeiro eixo da comunicação entre a Montanha e a peneplanície. A Geografia Humana recusa admitir que
um acidente físico possam impedir a circulação de ideias, interromper a frequência de uma modulação natural, obstar a expansão de um traço cultural, ao passo que podemos admitir causas
mais impressionantes, do tipo hostilidade e agressão entre esses
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Essa influência é flagrante, mas não se introduziu no corpus das línguas, porque parece
que não houve o correspondente justificativo do signo de forma material ou espiritual,
de sorte que crias-se uma perspectiva característica, de universalidade. Não devemos
esquecer que Orellana fazia uso dessa língua, porém naturalmente misturada com elementos do nheengatu. Com toda certeza o quíchua não foi universalizado na Amazônia, a menos que o fosse parcialmente no alto rio Amazonas, mais ou menos até hoje na
cidade de Tefé.
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povos110. Somente nessa circunstância se aceitaria que povos indígenas da região baixa estivessem atrasados em relação aos povos
da região alta? O fato da diferença de acidentes físicos não embaraça a conquista de padrões de cultura excepcionais, porquanto já
verificamos que os eixos de expansão rios Negro/Madeira fertilizavam o contato permanente entre povos distantes, inclusive com
a região caraibana.
Dessa maneira, como se explica que indivíduos despojados
de conhecimentos profundos de sociolinguística (e não Etimologia), de Historiologia e de ciências fins promovam a Amazônia
em termos de pré-história duvidosa e incoerente, quando não há
nenhum exemplo de traços culturais estranhos, se tomarmos rigorosamente a cultura regional como foi surpreendida pelo conquistador europeu?
Existem algumas outras razões para aceitarmos o grau menor de cultura na bacia: o homem estava num estado incipiente
de conquista material sem muita agricultura e sem pastoreio regular, quando havia o que agricultar e o que domesticar, ao passo que o homem andino agricultava e utilizava os animais nati-
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Os fatos são mais bem importantes do que, geralmente, se pensa: os Omágua são credenciados representantes incásicos na bacia, pela presença inconfundível da mitra, das
armas, dos adereços de ouro e prata e, até mesmo, pela característica semântica, além
de que, foram povos que não se corromperam na baixa cultura dos demais. Existe qualquer coisa de curiosos entre a proximidade da Monatanha a uma sofrível ou numa cultura suntuária na bacia, ao longo do rio Amazonas, no sentido da corrente, enquanto
que está mais do que certo haverem os Incas tentado, sem resultado, introduzir suas
conquistas nas regiões hoje fronteiriças com o Paraguai, a bacia do alto Madeira, sendo
sempre repelidos. Em todo caso, os indígenas daquela região, os Guarani, que ocuparam largo trato desde o Atlântico, chegaram a invadir as poderosas ocupações incásicas até o fabuloso Patiti. Essa famosa nação era representada pelos Chiriguana, Lula e
Júri. Quando os primeiros navegadores do rio Amazonas inquiriram sobre as riquezas
existentes, eram sempre advertidos de que ficava para o centro, longe, mais ou menos
orientando a informação para o sul. Não estamos pretendendo induzir suspeitas nessas
questões muito complicadas, mas temos a impressão de que as tribos da peneplanície e
da planície sedimentária quartenária do sul repeliram violentamente a cultura andina.
Algo de importante deveria haver nesse comportamento e suspeitamos não sem fundamento que se tratasse de reação ao escravismo incásico. Talvez mesmo os povos alpinos
estivessem tentando “colonizar” suas terras aplicando aquele sistema – os mitimais, que
espanhóis e portugueses vieram a imitar.
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vos como besta de carga e fornecedor de leite111. A agricultura
se media pela capacidade de domesticar. Para fundamentar, para
desmentir toda a sequela de fantasias é preciso reconhecer que o
estado coletor em que se achava o homem amazônico era meio
primário, estado que se sente por responsável do grande atraso
em que nos encontramos até hoje. Sem agricultura expansiva e
sem pastoreio não poderia o homem amazônico fixar-se no solo
e criar uma civilização respeitável na base da casa de pedra. Então podemos admitir que havia chegado recentemente? Refraseamos. Ao contrário dele, os povos da Montanha eram agricultores e pastores, guerreiros e sacerdotes, escravos e funcionários de
várias categorias, porque então já havia serviços administrativos.
Haviam, portanto, exercido o poder sobre a terra e criado graus
de cultura sedimentada na casa de pedra, nas vias calçadas, na
constituição do Estado, no sistema de comunicação terrestre, na
repartição dos bens, na obediência a um chefe supremo, em todos
os benefícios estabelecidos pela expansão da riqueza, da propriedade privada e pública.
Os escribas que opinaram sobre coisas da Amazônia, quando se referem aos bens materiais do de cujus o fazem sempre ironicamente e com acrimônia, taxando aos índios de preguiçosos e
indolentes por nada deixarem aos herdeiros. Naturalmente, tratase de uma opinião à europeia, reflexo do direito codificado que
instituía o legado obrigatório recaído ou na pessoa humana ou no
Estado. Um pensamento, portanto, a nível mais econômico e interesseiro do que sentimental e humano. Um escritor dos nossos
dias, elevou a grau de preguiça ou indolência a atitude do caboclo mestiço para com a agricultura, ignorando, parece, a lição do
doutor Alexandre Rodrigues Ferreira112. A atitude do índio puro
111
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A agricultura de terraço prova o estágio elevado de civilização andina, a par dos aquedutos, das vias calçadas, das fortalezas etc. E, apesar de tudo, usavam achas de pedra.
Como se concebe uma civilização megalítica trabalhando o ouro, a prata e o cobre e
desconhecendo a maravilha da roda e do ferro fundido?
Em absoluto negamos que haja esse sistema medíocre de agricultar, apenas discutimos a causa influitiva que leva o homem a promover-se em termos menos satisfatórios
numa comparação com outras sociedades agrárias.
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e do seu descendente direto o mestiço é de franco continuísmo
à herança cultural recebida: estado coletor e, portanto, agricultura incipiente e pastoreio nulo. Essa atitude só pode ser refletida bem ou mal nos documentos dos que passaram por dentro
ou pela margem dessas sociedades e sentiram de perto os vários
problemas oferecidos à análise mais sentimental do que sociológica, problemas resistíveis até hoje, até nossos dias atuais e que
não foi modificado pela colonização lusa porque o colono não
era de plantar nem de criar, preferindo alcançar a riqueza pela
via mais rápida que era a mineração. Isso não significa que não
houvesse pelo menos nas concentrações missioneiras o interesse
pela agricultura. Houve de fato, como houve interesse pela abertura de pomares e de hortas de colonos portugueses e de mestiços,
mas isso era considerado plantio de quintal ou de quinta. Mas, o
legado havia, somente que os padres estavam mais interessados
em arrastar à força as almas dos pagãos para o Céu do que aprofundar questões de direito não escrito. Não existe propriamente
um direito hereditário confirmado quando da morte do pai etc.,
mas uma vocação amparada pelo ensino e pela experiência, uma
herança transmissível pela prática consueta. Apenas a mulher era
excluída de qualquer participação nos bens do marido porque
ela não possuía nada de seu, nenhuma propriedade de qualquer
natureza. Até o filho era considerado produtor exclusivo do pai.
Escritor do século XVCI ocupou-se de passagem desse assunto
e transmitiu-nos a opinião clássica de um adulto a propósito da
ausência de bens que restassem para os filhos de certo morto. No
direito não escrito dos nossos selvagens o filho pode ficar com os
pertences do pai ou do avô, se escapam de ser enterrados na mesma tumba do proprietário113. Respondeu o índio: para que deixar
bens a outros se a terra é prolífera? Se houvesse necessidade de
acumular riquezas destinadas à transmissão, não valeria a pena
viver. Essa filosofia cínica desonera o indivíduo de qualquer res113

Ainda em plena Província a situação continuava a mesma: os enterramentos tanto de
índios como de mestiços deles se processava a juízo do critério tradicional.
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ponsabilidade pós-mortem de passo que acelera a convicção do
presuntivo herdeiro de que deve fazer o mesmo. Não há, portanto,
nem o parasitismo esperançoso de possíveis beneficiados, nem o
enriquecimento do Estado sob o esquema do ab intestato. Porque
sendo a propriedade comum o direito padece da circunstância de
ser oralizado, posto que a tradição se respeite.
O homem não cogita de legar nada à mulher nem aos filhos, porque sendo ele o próprio possuidor de tudo e consumidor primeiro dos bens gerais não lhe cabe ocupar-se do futuro;
quando morre a sua presença desaparece do conceito histórico,
é riscado da memória, a menos que se trate de solerte pajé ou de
conspícuo guerreiro, que haja conquistado influências. Acreditamos que essa situação seja proveniente de um estado de constante preocupação, de terro, de incerteza, de desambição, que o
leva a ser provisório em tudo e preparado para no dia seguinte
estar dormindo em local diferente. Tal estado de insegurança individual e coletiva levava o homem a unir-se em grupos tribais
e viver, permanentemente, em guerra uns contra os outros, recusando qualquer situação definitiva, qualquer forma de fixação
megalítica que viesse a embaraçar-lhe os passos na fuga. Arribar
ao primeiro pressentimento de ataque estava no seu código de
defesa ou de ataque, era a lei da selva, dura lei que só protegia aos
desconfiados e aos premonidos de atributos de coragem e de tática guerreira. À circunstância desses indivíduos falarem idiomas
diferentes a que, vulgarmente, se chama dialetos e a possuírem
alguns hábitos mais ou menos diferentes do geral, por exemplo,
a identificação na pintura do corpo, na deformação de certos órgão, na coloração e emplumadura das flechas ou canibalismo ritualístico, formas de proceder, animais recusados à alimentação,
hospitalidade, agressividade, docilidade, feiura, beleza, dotes artísticos, negação para as artes ou técnicas, confere-lhes uma particularidade no horizonte histórico, sua longevidade na região, e
nunca uma unidade política como a da Montanha. Não se pode
deixar de concluir esta verdade, baseados nós no sistema de desenvolvimento das línguas de cada grupo a que se chama, vulgar434

mente, nação. De acordo com os postulados gerais da Linguística
científica uma língua pode sobreviver na sua forma estática como
o latim escrito, gramaticado; uma linguagem não, porque além
de transforma-se consecutivamente (latim, italiano, francês, espanhol, português etc.) desaparecerá com o povo se este chegar a
desaparecer a curto ou a longo prazo. Os arbitrários promotores
de uma estólida vinculação de línguas orientais com a língua geral
(nheengatu amazônico) se esqueceram desses e de outros problemas. Problemas graves do tipo variação da palavra no tempo e
no espaço e sua composição em termos de elementos recentes,
adquiridos ou inseridos no contexto do discurso por necessidade de criação de bens utilizáveis e utilizados ou deixados de ter
utilidade, além daqueles problemas constituídos pela semântica e
pelo tabuísmo. Poderíamos acreditar tivesse a língua geral quase
quinhentos anos de existência história, apesar de todas as diferenças de grafia encontradas e mesmo das discrepâncias atuais de
pronúncia entre zonas de habitação constante como a rionegrina
e a solimonense. Mas, poderíamos garantir que tivesse atingido os
dois mil anos de existência histórica, como podemos provar com
um achado arqueológico? Os românticos defensores de ideias filiatórias se esqueceram de proporcionar-nos a nós, os incrédulos
de suas teorias maravilhosas, uma notícia reveladora ao nível do
problema fonético114. Coisa, aliás, como se vê assaz difícil de conseguir-se. Ainda não se averiguou o meio de determinar cientificamente que tal ou qual língua já existisse há mil ou há dois mil
anos AC em determinada área, se o povo que a falava não possuía
o canal de comunicação garantidor da sua existência: a escrita115.
114
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Distinto amigo meu e professor emérito de língua inglesa gostava de sustentar conversações a respeito desse tema filiatório. Lembro-me de que quando andou por Manaus o
vigarista francês, Marcel Homet, pretendendo descobrir civilizações remotas, surgiu a
questão de palavra nheengatu /açaí/ apresentada pelo referido professor como similar
a uma outra de origem nipônica e que parece ser o nome de um jornal do Japão. Não
existe nenhuma relação semântica entre as palavras, apenas coincidência de grafia (?) e
de fonética (?).
Estamos admitindo uma forma de escrita conhecida atualmente, porque já deixamos
convencionado haver a escrita gravada e desenhada e também ocorrendo em grau menor a existência de quipos. Cf. Relatórios da Presidência da Província do Amazonas,
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Para as sociedades ágrafas não há nenhum recurso válido
para essa determinação e os desenhos, pinturas, petroglifos não
dizem nada sobre uma informação de conteúdo suficientemente
claro para que se possa fazer a história ou a proto-história desse
povo, de uma sociedade. Compreende-se, portanto, a inutilidade
do erro grosseiro de certos autores demasiadamente ingênuos que
acreditam reconstituir textos e legendas por um método que denunciamos como produto neurótico116.
Outra razão subsiste: a informação recente dos próprios
índios sobre as gravuras vazadas na pedra ou pintadas em máscaras sagradas, vasilhame de barro cozido etc. Ocorre isso com
frequência e há casos registrados em livros, a que já fizemos referência alhures. Algumas dessas gravuras vão aqui reproduzidas
como atestado de uma possível inferência da verdade. Não discrepamos dos seus autores, se eles dizem que receberam a interpretação da boca dos índios, como em páginas do livro Uaupés, do
então tenente-coronel Frederico Rondon e no livro, de ErmanoStradelli: Inscrizioni de llaregionedell’Uaupés, Roma, 1900. Mas,
se por obra do acaso, tais inscrições disputam a concorrência com
a escriba rebus? De que maneira, como poderiam os insensatos
descobridores de fictícias civilizações primeiras alcançar o mes-
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II: 764 a 788, onde se diz: “38. Nós estatísticos da população de uma das aldeias dos
Bafuanás, apresentados por um dos seus chefes. / A grossura dos pés indica a idade,
como os nós indicam o número. Nos dois fios mais grossos há também a divisão dos
sexos, donde se vê que havia naquela aldeia mais homens do que mulheres”.
Mas como a escrita gravada e/ou pintada, que foi geral nas Américas, incluindo-se
aquela belíssima calculiforme, não foi ainda deletreada (salvo esta última, dos Maia)
esperamos que se tome o nosso raciocínio como argumento lógico.
Corre por aí um certo artigo que filia a palavra Manaus à palavra Manoa, artigo que
reputamos produto de exaltação apenas, destituído de qualquer senso de respeitabilidade. Divagação de quem não tem melhor coisa a fazer, apesar de ser o autor “professor
de língua portuguesa”. O autor do trabalho faz abordagens perigosas à língua sânscrita
nessa versão ridícula e hipostática que não honra a cultura amazonense nem veio melhorar o sentido bisonho da nossa cultura primitiva. Que adianta levantar monumentos
de hipóteses ou de similitudes se não há na religião nenhum documento material que
venha provar as relações de fato com os povos primitivo euro-asiáticos? Refraseando
em nível de hipótese: se existe ligação entre os nossos arquiavós Tapuios e uma civilização alógena essa só poderá ser ágrafa. Nenhum povo com escrita convencional poderia
deixar de transmitir aos nossos ávidos as suas conquistas nessa faixa.
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mo gabari de um Champollion, que só o tivera por milagre do
acaso?
Em hipótese alguma discutimos nem pomos em dúvida que
o trabalho dos índios não merece a atenção dos estudiosos, mas
o fato de não saber-se em que língua/linguagem foram pensados
e escritos prejudica abundantemente qualquer tentativa de interpretação, qualquer leitura em nível, por exemplo, orientalista. Poderiam ser pintados ou gravados aqueles caracteres geométricos
(principalmente os geométricos) há mais de dois mil anos (nível
etário otimista) ou há menos de quinhentos por diversos povos
(e aqui poderemos apresentar o problema da carência ou não de
unidade no conjunto de todas as gravuras conhecidas e estilizadas) que não se conheciam, não se entendiam pela mesma língua.
Alguém já discutiu o fato por demais curioso de que nenhuma
das nações ou tribos ou comunidades menores do Amazonas sabia escrever de maneira menos simbólica? Não ocorreu aos imaginativos criadores de civilizações remotas o fato de que os nossos
indígenas, nem mesmo a civilização incásica, conservou a escrita, uma vez que os símbolos existentes não apresentam filiação
harmônica nem geométrica com os caracteres fenícios, gregos,
hititas, egípcios, babilônicos? Ali estão gravados pensamentos,
ideias, talvez até muito perturbadoras, formas de sentimentos vários, disto não resta a menor dúvida, mas se cada nação indígena
possui o seu “dialeto” é possível que as inscrições ocorram como
fatos dessas segundas línguas e não como produtos de uma língua
apenas, a língua geral ou nheengatu amazônico. Por isso, se torna
mais difícil aceitar a interpretação arbitrária dos símbolos como
traduzidos diretamente de línguas orientais ou que outras, a menos que portem uma unidade.
Ocorre um outro problema para dificultar as coisas: se as
pictografias ou qualquer outro gênero de inscrição lapidar resultam realmente da formulação de um pensamento gerado do
dialeto digamos A, os símbolos não podem, de maneira alguma,
corresponder a expressões formuladas no dialeto B, a menos que
houvesse, como se declarou antes, uma língua geral em que se
437

entendiam os índios mais diligentes117. O problema não é fácil de
resolver, mas seria menos difícil uma comparação desses símbolos entre si, a sua frequência numa mesma página pétrea e a sua
repetição, isolados ou acasalados, principalmente em locais estratégicos de tipo cachoeiras, margens cômoros, serras, panos de
rochas a pique, caminhos, pela fácil compreensão de que podiam
(estamos na área das suposições apenas) referir-se a fatos piscatórios ou acidentes, a indicação para os peões, avisos de perigos,
essas coisas que ordinariamente o homem sente necessidade imperiosa de fazer não como libertação do espírito lúdico, mas por
exigência de uma requisição societária.
Diante de todos esses percalços, nós nos admiramos como
simpatizantes de duvidosas culturas alimentam ostensivamente a
difusão de ideias esquipáticas ali onde nós outros não vislumbramos senão o mistérios das origens, um desafio perene à ciência
arqueológica, à paciência beneditina dos cavouqueiros da pré-história, mas equipados com instrumentos de prospecção eficientes
e não com a insustentável e artificiosa preocupação etimológica.
Existem muitas coisas que necessitávamos pôr a flutuar na
cultura dos nossos antepassados para chegarmos a conceber a
evolução do gentio e da sua técnica, da sua enciclopédica aculturação à natureza. Infelizmente, aquilo que poderia servir de
base para o nosso conhecimento da estrutura do passado do amazoníndio, essa coisa preciosa, não tem relação nenhuma com a
natureza da sua linguagem atual, linguagem que assume para nós
outros o caráter de mero agente de relação entre o homem contemporâneo e o meio, mas, infelizmente, não reflete de nenhuma
maneira o mistério nebuloso de sua existência pregressa. E o pior
é que, raramente, uma saga ou raconto aponta para formas de culturas anteriores a essa em que foi encontrado pelos primeiros viajantes. As lendas não assumem sérios compromissos de fidelidade
para com formas de culturas avoengas. Elas são impessoais, alo117

Não há nenhum estudo erudito de Linguística para dizer qual língua seria a mais primitiva ou a derivada e isso concorre para desequilibrar a ilusão dos hermeneutas caboclos
mais vaidosos do que hemeneutas.
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cais e ucrônicas. Constituem na sua contextura excelentes provas
de talento criativo e boa cópia delas, como havemos de verificar
depois, funcionam em termos de forças repressivas, códigos de
ética, sanções drásticas aplicadas contra os violadores da ecologia
e, mesmo, paralelamente, assumem a importância cimeira para
a literatura; mas são completamente inúteis como subsídios de
conhecimentos pré-colombianos, ou se preferem: pré-orelânicos. Parece que se deve fazer alguma exceção para uma lenda, de
caráter narrativo, um como que espaço de história ao modo romântico dos nossos pensadores do Brasil/Império, mas realmente
o movimento interno dessas lendas bastante longas não oferece
uma visão mais ampla e mais clara dos fatos que elas parece quererem narrar118.
Tudo isso dito e referido assim a cru deve de chocar opiniões formadas, ferir as limitações intelectuais de muitos que ambicionam encontrar tanto nas escrituras rupestres como na língua
geral (que nada tem a ver com a linguagem geral, de certo modo)
e na literatura oral indígena provas inconcussas de uma arqueologia concebida em termos vulgares de idades, eventos topônimos
etc., tudo quanto uma página erudita poderia registrar e, por certo, registrou há dez mil anos em caracteres legíveis, do tipo das
tabuinhas de cerâmica da Babilônia ou dos manuscritos do Mar
Morto. Mas, entre nós é diferente. Diferente e organicamente difícil de aceitar pelas razões assinaladas antes e pelo desafio que essa
misteriosofia gravada representa para nós, em termos de comunicação não decodificada. São poucas as esperanças que teremos
de conhecer um dia a realidade do nosso passado remoto, das
nossas origens recuadas. O nosso arquiavô não virá ao proscênio
118

A lenda de Izi ou Bocã, recolhida por João Barbosa Rodrigues reflete uma situação
excepcional a instaura a nacionalidade de um tempo anterior, talvez relacionado à
proto-história, em que surgem dados suspeitosamente positivos sobre a existência das
Amazonas. Poder-se-ia colher nessa lenda alusões a casas de pedra etc. Isso, entretanto, não arrasta para uma aquisição de fatos ocorridos em região amazonense (a lenda
parece estar mais vinculada à região rionegrina) dinamizada por cultura equivalente
à da Montanha. Pelo menos no que tange à fixação da casa de pedra e organizações
político-administrativas. – João Barbosa Rodrigues, O muiraquitã e os ídolos simbólicos, cit.

439

da História, da Antropologia, da Arqueologia explicar as razões
de sua escolha por este vasto paraíso perdido, falar de suas alegrias, suas guerras, suas conquistas espirituais e materiais no campo da técnica. Por enquanto, apenas as lendas sussurram algum
segredo através da cortina de sua estrutura estética-fabulística,
mas realmente se trata apenas de fragmentos de alguma noção de
coisas acontecidas ou procuram explicar de maneira suave aquilo
que não poderia conter o peso da ciência moderna. São as lendas
explanatórias. O melhor, portanto, é deixar em paz as inscrições
(falo diretamente àqueles indivíduos que se assumem nessa questão pelo lado da fantasia) e procurar conhecer melhor o caráter
e desempenho do homem hoje, formar uma frente de combate à
tendenciosa preocupação da grande maioria dos brasileiros em
obscurecer e desestimar a larga contribuição trazida pelo dono
da terra à nossa cultura. Pois, pelo fato do índio haver desaparecido depressa das regiões leste e sul do país e não existir mais
aquela sensação física da sua presença nem a lembrança da sua
passagem, cuidam os mestiços de outros cruzamentos ser desnecessário continuar cultivando a sua memória quando mais perto
está a África, mais perto do Rio de Janeiro do que a Amazônia
falando-se em termos de interesses e não de quilômetros. O monopólio chegou a tal estado de saturação que não se investe uma
referência ao Amazonas e quando se abona a região é de maneira
quase sempre desastrada119.
Não estamos considerando a viabilidade deste livro representar uma resposta ostensiva a essa atitude canhestra porque co119

Por várias vezes repórteres de TV do sul do país têm argumentado tão imbecilmente
contra as implantações de estradas de rodagem no Estado do Amazonas e contra a
Zona Franca que faz pena e causa náusea encontrar nesse patriotismo fofo apenas a
incompetência e o servilismo rasteiro a interesses escusos. Um deles dizia, certa vez,
comentando a montagem de uma fábrica de canetas esferográficas em Manaus, que não
valia a pena o incentivo, porque aqui ninguém sabia escrever. No entanto, o que mais
se observa nas reportagens do sul é a ignorância lastimável, principalmente quando se
trata de locutores. Um outro investia contra as estradas abertas no Amazonas, opinando que elas iriam servir para o tráfego de carroças. São imbecilidades facetas que só
divertem a tipos de extração baixa, pois está mais do que provado a vantagem que as
estradas de rodagem trouxeram para a região, barateando o custo de vida no Estado do
Acre, em Rondônia, em Manaus.
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meçamos por desconfiar do contingente de hipostásicas afirmações de muitos dos nossos próprios autores, aqueles a quem concedemos o brasão de absentistas locais120. E para abrirmos uma
frente de combate a determinadas ideias esposadas sem conteúdo,
admitimos a carência de seriedade em muitas páginas apressadas
que versam assuntos da maior respeitabilidade e de natureza mais
científica do que meramente literária. O atraso intelectual que se
segue e aponta nessa esfera de conhecimento da região poderia
sugerir apenas como motivo básico a omissão de que a terra foi
sempre vítima e como contrapeso a facilidade que alguns cidadão
encontram para romantizar assuntos que deveriam exigir o máximo de cautela e de respeito na sua abordagem. Refraseamos que
isto diz respeito tão somente aos fatos da cultura relacionados de
perto com a ciência, pois a ficção dispensa por enquanto qualquer
análise apreciativa.
Uma espécie de fatalidade (nós não acreditamos nesse estima
dentro do contexto histórico) nos tem roubado sempre a oportunidade de aparecermos envolvidos em compromissos de alta importância nacional, de certa maneira destinados ao conhecimento das massas. É realmente pitoresco que se nomeie o Amazonas
como uma região onde nada acontece, onde parece que tudo é
recentíssimo, uma região sem passado e, portanto, sem glórias,
sem grandes nomes heroicos, sem figuras cimeiras, enfim uma
região que ficou à margem da estrada, abandonada porque foi mal
referida121. No entanto, parece que essa situação se torna verídica
a partir de uma colocação racional: o aspecto de omissão será tratado depois, desde suas raízes, mas o que se torna mais digno de
120
121

Monteiro, Mário Ypiranga – Fatos da Literatura Amazonense, cit., capítulo “Absentismo & Vivência”.
A precipitação de fazer folclore levou um senhor Coutinho de Oliveira a inserir nesse
plano a figura do herói amazonense Ajuricaba, ali onde a história documentada recusa qualquer conúbio com o discurso fabulístico. Aliás, o livro peca por muitas falhas,
inclusive a de não constituir pesquisa de campo e ser apenas uma arrumação precária.
Desculpável seria, mas acontece que autores do Amazonas, costumamos a saber que se
trata de figura histórica, continuam a blaterar no “lendário Ajuricaba”, por dois motivos
assaz importantes: ou ignoram o sentido do lendário ou nunca leram nenhuma referência histórica o tuiçaua indígena aparece.
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menção nesse conspecto é nosso próprio comportamento nosso
diante do que se poderia chamar uma primeira manifestação de
desapreço ao resto do Brasil122. Parece que nós mesmos criamos
esta situação de desprestígio à cultura nacional, quando íamos
buscar à Europa os protótipos a imitar. Essa imitação que se tornou, muito tempo antes da Província, uma singular maneira de
pedir emprestado os aspectos culturais mais em evidência à época
que o Brasil do sul não poderia dar porque não tinha, foi aos poucos afastando as nossas relações culturais com a metrópole. Claro
que não estamos perseguindo um fantasma, pretendo configurar
uma típica ilusão, houve de fato transações comerciais e oficiais,
mas a grande especulação com a Europa era a cultural, o verniz
e o polimento que a literatura, a moda, a engenharia, a arquitetônica, o teatro, os enlatados, a bijuteria, as transações bancárias, a
seleção da língua francesa em substituição à portuguesa em nível de grã-finagem etc. Nós preparamos essa situação e vai custar
ainda muito que se consiga fazer entrar o Amazonas na esfera de
interesse cultural brasileiro. O passado fala melhor por nós, fala
melhor dessa imitação disparatada que estamos enfocando neste capítulo, porque a falsa participação oriental na nossa origem
étnico-social não é produto da cultura brasileira e sim europeia.
Foram os europeus que semearam a ideia de uma região visitada em tempos recuados pelas humanidades emigradas lenta, mas
persistentemente pelos caminhos difíceis da Eurásia. Não estamos pretendendo divergir da opinião mais ou menos científica de
quem quer que seja; estamos, isto sim, e mais uma vez, divergindo
da opinião demasiadamente frouxa de pretensos orientalistas que
não encontraram até esta data, nenhum documento material com
que provar teorias ridículas. Uma civilização não marcha de uma
vez sobre um imenso espaço físico; os pontos de estacionamento dessa civilização são as marcas prováveis de sua passagem, os
122

Evidentemente, nunca existiu esse desapreço. Formulamos a questão a partir de causas
alheias à vontade do indivíduo e, sem dúvida, que a causa maior é a distância. Distância
que não se mede em quilômetros, mas em presença e constância, pois, desde cedo,
ficamos ilhados. Depois, trataremos os problemas com mais relevância.
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rastros sociais de sua presença porque ela vai criando durante o
trajeto suas próprias condições de sobrevivência. E é à cozinha
que se transfere ao primeiro plano das pesquisas paleológica. Se
houve essa civilização em macha (não duvidamos em absoluto da
capacidade do homem em realiza-la) ela não definiu sua participação da proto-história amazonense. E se não houve esse propugnáculo na proto-história amazonense, que é recente demais,
muito menos se encontram indícios na pré-história tão recuada.
Já encaramos com desconfiança a semelhança de símbolos gravados e pintados nos panos das lajes, coisa que se encontra distribuída em larga escala por todas as regiões habitadas do globo.
Em nenhuma parte se poderia deixar de ver desenhado o símbolo
do Sol, ou qualquer sinal geométrico do tipo círculos, retas, quebradas, curvas, gregas, cruzes, formas concêntricas, excêntricas
inscritas, vazadas, em relevo, pintadas etc. Essa larga distribuição
concedeu ao romântico pesquisador a ilusão de uma marcha em
sentido orientado sempre do oriente para o ocidente (ab oriente
lux) e nasceu daí a hipótese difusionista. Isso seria muito bonito
de crer-se, se não houvesse a hipótese da geração simultânea. Nós
não estamos colocando à disposição do usuário nenhuma delas,
apenas formalizando aquele critério de valor que é a náusea pelos
sistemas fáceis de dinamizar-se a história tomando-se por coordenadas as hipostasias costumeiras.
Como se verifica dos documentos do passado fizeram-nos
credores de uma civilização europeia e o resultado foi que a nossa
cultura perdeu o contato com a cultura sulina, não havendo a recíproca. Somente com a República, após o colapso da goma-elástica é que o Amazonas voltou a animar-se de uma certa simpatia
pelas realidades brasileiras, mas parece que isso só teve maior incremento (é uma opinião, apenas) quando foi estabelecida a linha
regular de navegação entre o sul e o extremo norte, fato acontecido somente muitos anos depois do estabelecimento das linhas de
navegação da Europa e América do Norte, para o Amazonas. Esse
isolamento da Amazônia do resto do Brasil atingiu, naturalmente,
a sua cultura, que procurou fazer-se na razão direta dos estímulos
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provocados por dois concursos enfáticos: uma maior quantidade
de embalados transferidos para o porto de Manaus e uma maior
simpatia pela língua francesa e daí para a frente pela literatura,
teatro etc. O assunto não constituiu frivolidade. Foi mais sério
do que se pensa, chegando ao ponto de possuirmos um crítico
literário que dava maior importância à literatura francesa do que
à brasileira e um teatrólogo que andou nas mesmas águas.123
Estamos fartos de ouvir falar de culturas exponenciais da
costa leste do Brasil. Fartíssimos. Em muita coisa consideramos
fútil essa expansão livresca dos paideguebas da cultura nacional
que nos omitem apenas por ignorância daquilo que representamos de fato e não por causa daquilo que se costuma apresentar
oficialmente. De qualquer maneira, a omissão que nos atinge e
que será discutida desde as raízes no início do terceiro volume
desta obra não representa mais do que uma parte daquele nosso
pecadilho, acima referido; a outra parte representa a conivência
de certos responsáveis para com a subcultura sulina. Atente-se
bem que não estamos generalizando. Porém, não seria demais
oferecermos uma prova de elevado índice de ignorância de certos
pretensos intelectuais, daqui/dalém. Os fatos que passo a relatar
são verídicos, posto que a ética me impeça identificar nomes. Um
certo repórter de jornal carioca esteve em Manaus, há cerca de
123

CF. Capítulo IV deste volume.
Estudo acurado dessa participação, com influxo no insulamento da região por efeito de
demasiada carga cultural dirigida vamos dizer, sem método (não especulando contra
os degredados e colonos incultos), o problema deve ser recuado para a colonização
portuguesa, isto é, para a magna questão das donatarias, com enfoque no medievo. É,
desde aí, que a Amazônia fica isolada do resto do país, mesmo quando da criação de
dois governos gerais. Os contatos eram diretos de Portugal para a Amazônia e daí a
mesma situação para com as potências espanhola, francesa, inglesa, neerlandesa, que
saturavam a região de cultura por imitação desordenada. Seria difícil não dessituar essa
primeira e, naturalmente, mais crítica influência, que só depois foi retomada quando
da independência a Amazônia (quiçá o Brasil) voltou-se todo para a França, pela excelência de sua literatura, dos seus costumes soltos, da sua arquitetura mais consentânea,
do seu Romanticismo, da moda, da música etc. Tudo isto está impresso na face da
cultura amazonense posterior à influência portuguesa que quase desaparece. Só não foi
eliminada porque havia um saldo bem generoso entranhado na perspectiva histórica,
no sangue do mestiço, na fala. Fique esta referência para ser enriquecida de maiores e
melhores considerações a partir do terceiro volume desta obra.
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três anos, parece que fazendo reportagens (essas reportagens são
sempre motivo para desgostos de nossa parte, tal a quantidade
de infantilidades colocadas em público) ou a convite de alguma
entidade dinheiruda. Por acaso, o autor deste livro foi instado a
explicar detalhes a respeito do Teatro Amazonas. Entre algumas
inconveniências perguntou-se se o governador, à época em que o
Teatro Amazonas foi inaugurado, 31 de dezembro de 1896, mandou buscar a plateia, convidados para encher o Teatro, visto que
em Manaus NÃO HAVIA GENTE então que lotasse a casa. Em
parte, as noções de história que os visitantes recebem são produtos do desonesto recurso que a Empresa Amazonense de Turismo
emprega para iludir e mascarar a sua proverbial incompetência
em matéria de informações. E com a empresa oficial andam as
outras, sem funcionários capacitados124. Essa imagem vertical da
cultura forânea que nos visita de vez em quando apenas com o
propósito de fatura. Torna-se, entretanto, evidente que a Amazônia, sempre foi a terra visada pelos criadores do maravilhoso,
principalmente de franceses: Jule Verne, Onfroy de Thoron, abade Teodoro Gabriel Thauby, Jacques Nicolai e outros mais modernos. No passado, tivemos também o padre Thevet, o criador dos
maravilhosos monstros e das notificas escandalosas.
Estamos observando que parte da culpa nos cabe diretamente. Andam por aí centenas de páginas (livros e revistas) enfarteladas de erronias que desacreditam a nossa cultura e não estamos
falando de informações estrangeiras, demasiadamente conhecidas. São dicionários, caça-níqueis da língua geral, são artigo em
que se diz e pretende fazer crer seja a Manoa da lenda esta Manaus dos índios e colonos portugueses, são falsas etimologias e
errados conceitos do que seja história escrita, um mundo de informações prejudiciais que constituem apenas produto daquele
malabarismo fértil dos trambiqueiros. Em última análise uma só
124

Já havíamos escrito isso, há dois anos, quando rebenta o escândalo proporcionado pelo
livro infame do escritor francês Claude Mossé – Maforêtauborddugrandfleuve, produto das imbecilidades do autor com os levianos informes de um guia turístico sem
condições para tal, de nome Sebastião Bastos.
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pergunta liquidaria com a insensata preocupação desses exegetas
e seria formulada à margem do documentário escrito e material.
Ninguém jamais poderia provar tais dialetos, tão insensatas fantasias, descobrir documentos hábeis, lidando com ideias desse quilate. Onde, quando, em que ponto da selva poderia esconder-se
hoje uma cidade em ruínas? A menos que se tratasse de construção bastante pequena, do tipo daquelas conhecidas na Montanha,
mas não com a capacidade citadina, completamente submergida
pela vegetação. E isso seria por acaso extraordinário, a existência de uma cidade de pedra na bacia, longe da Montanha? Não
cremos que fosse. Apenas seria bastante impossível encontra-la
usando os métodos de previsão e de adivinhação dos defensores
de tais ideias. Uma simples casa de pedra poderia furtar-se à visão
vertical, encoberta pela vegetação, mas acreditamos ser impossível que o mesmo acontecesse com monumentos estáticos de certa
maneira não muito bem correlacionados ao meio ambiente. Talvez na base dos acidentes anticlíneos essa sugestão valesse como
suspeita. Entretanto, a ronda fabulosa acompanha a imaginação
de pessoas muito inclinadas para o maravilhoso. Mas, a Manoa
da fábula situada em Manaus equivale a patrocinar a existência
dos deus astronautas, essa nova perturbadora explosão neurótica
(para mim ela é apenas uma fase literária, reprodução daquela
que enriqueceu a Jules Verne, Rafael Sabattini, Emílio Salgari, e
outros, nada contendo de verdadeiramente científico) que está se
dirigindo para o Amazonas, no momento. Já se começou a usar os
bonecos e as caretas de barro como documentos materiais de uma
sensacional aventura cósmica ali onde nós outros só encontramos
a vocação estética do índio ou a necessidade de figuração dos seus
patuscos deuses. Parece que assim estamos entrando numa nova
fase de valorização da cerâmica, dos riscados e dos símbolos figurativos, ideativos, porém, desta vez, não mais subordinados a
tentadoras hipóteses étnicas e sim a capítulo mais transcendental:
a astromania, extensão daquela fase muito produtiva que se chamou na Idade Média astrologia. Vamos ver os nossos deuses, o
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ocioso Tupã e outros comandando foguetes e estações espaciais,
tudo isso lido nas inscrições lapidares, nos vultos de cerâmica!(*)
A literatura amazonense anda repleta de fabulistas, todos
esperançosos de um estímulo para o sucesso, uma porta rasgada à publicidade, desde que fora introduzida a formula mágica,
o sésamo descobridor de fatos e de coisas surpreendentes para
a febricitante atividade intelectual que nem sempre durou de renome aos autores. Mas, o fato é que não foi na ficção nem pela
ficção que a Amazônia, de um modo geral, enriqueceu o painel
do ridículo e sim pela pretensa vocação científica. Continuamos
pagando caro por essa traficância em que os franceses foram
mestres, nossos mestres, auxiliados por alguns brasileiros e até
amazonenses dispostos à concorrência. Herdamos para mal dos
nossos pecados essa cópia de sensacionalismo, onde uma visão
geral dos mundos surge refletida pela imaginação descontrolada
do crédulo povo europeu. O sentimento do amazoníndio acabou
de completar essa perspectiva anti-histórica em que vamos afundar com o sensacionalismo das páginas românticas dos primeiros
navegadores do grande rio das Amazonas, os verdadeiros espanhóis e português, porque dos franceses o que consta é a fábula
dos Jean Cousin. A imaginação fértil do índio e a fácil impressionabilidade do europeu se casaram justo no ponto em que começaram os primeiros capítulos da nossa recente história. Continuamos cultivando esses delírios da imaginação, associando fatos
reais com suposições absurdas e o mal não é apenas nosso, não é
assunto exclusivamente amazônico. O mal é velho, está nas folhas
dos compêndios de história pátria, servidos os autores da maravilhosa floração romântica do barroquismo mais temperamento do
que estético. Não escapamos a essa injunção do espírito. Ainda se
publicam maus livros no sul sobre a região amazônica, livros que
não refletem apenas a imagem grotesca de uma terra generosa e
perdoativa: constituem verdadeiros manuais de estupidez ou são
omissos em tudo que diz respeito a esta região. Principalmente, os
livros didáticos. Nestes então a competence dos autores constitui
calamidade pública. Mas, a culpa, ainda aqui, não está de maneira
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alguma totalmente na falta de preparo dos autores e sim, muitas
vezes, nos subsídios conseguidos através de canais incompetentes
do tipo livros, revistas, informações oficiais. Aquele excesso de
fantasia ou a falha no sistema de comunicação resulta, fatalmente, em difusão errada. Que culpa poderá te um autor de livro didático que resolve transcrever a noção e a definição de pororoca
encontradas em dois livros que circulam livremente em Manaus,
um deles nas escolas públicas? E a par dessa maravilhosa conceituação dos aspectos culturais representados pela geografia e pela
história regionais ocorrem outras gritantes tragédias a nível do
conhecimento.
Abrimos uma frente de hostilidade à franquia de recursos
desonestos que macula o espírito da cultura, deformam o retrato
singular da região, debilitam o que é científico por natureza ou
o que deve ser tratado em bases científicas como o folclore. Os
livros mais sensacionais escritos sobre a pré-história e a história
amazonense, quer se trate de arqueologia material (cerâmico, escrituras rupestres etc.) quer de arqueologia espiritual (língua, linguagem etc.) não relacionados como fontes autorizadas sofreram
em várias épocas o justo repúdio das consciências dirigidas; ou na
forma do cauteloso silêncio ou na forma de críticas equilibradas.
Por outro lado, é também verdade que circula uma crítica desataviada de méritos avaliativos e muito propensa a tudo elogiar, a
tudo bater palmas, instaurando o processo apologético que será o
melhor instrumento à vaidade dos amenistas. O fato dessa crítica
exorbitar-se na proteção parternalista aos livros maus é que arrasta a vocação literária à produção de páginas onde seria impossível
encontrar-se algo mais que o cultivo do maravilhoso, do exagerado125 do falso.
Os reparos acima feitos parece pretenderem deixar claro que
não existem trabalhos de pesquisas, em qualquer área da cultura amazonense, que se recomendam à admiração e proveito dos
125

Shennhagen, Ludwig – Antiga história do Brasil de 1.100 a.C a 1.500 d.C., Editora
Cátedra Ltda.; Rio de Janeiro, 2ª edição, 1970. Esse livro reedita as infantilidades do
Conde Onfroy de Thoron e outras mais e é apontado aqui sem maiores comentários.

448

usuários. Não se trata com efeito de averiguar a quantidade de
páginas impressas, mas de saber se realmente essas páginas condicionam o conhecimento a uma esfera de receptividade da parte
dos eruditos e de aprovação universal. Durante cerca de trezentos anos, a Amazônia se viu presa fácil e preferida da agressão de
aventureiros de toda casta e requinte, mesmo na esfera da cultura humanista, mas, pelo menos, esses não tinham, como hoje,
a noção do ridículo instaurada naquela faixa da crônica. Ao revés, como se verificará, tinham, como hoje, a noção do ridículo
instaurada naquela faixa da crônica. Ao revés, como se verificará
mais tarde, a época e a contaminação radial da cultura humanista gerava formas de narrativas congeminadas onde a ciência
e a verdade (antes da exposição do método cartesiano) jogavam
a cabra-cega com a ficção e o grotesco. Para essas páginas não
temos realmente nenhuma violenta recriminação, dados que representam o mesmo que representavam os dragões ignescente e
alquimia para a formação moral e intelectual da Idade-Média assustada e perplexa, em termos de cultura popular e de cultura de
gabinete. Os laboratórios sociais são idênticos, mas diferentes às
maneiras de encarar-se a distância relacionada entre o Homem e
o Céu, modificada a razão fundamental que estimula o crédito e/
ou o descrédito, porque a Amazônia do período colonial (incluso
o reinado) é uma extensão debilitada do feudalismo. Dito isto,
compreende-se que a situação emerge diferentemente quando a
ciência pretende surpreender a índios e mestiços, mesmo a colonos, com as suas provetas e cadernetas de campo; seus teodolitos
e lunetas astronômicas; seus barcos a vapor e seus relógios de algibeira; suas máquinas fotográficas e seus gramofones; seus rádios
e suas tevês. Em ordem cronológica, do século XVII ao século
XX a forma evoluída da nossa cultura padece daquela desarmonia instaurada pelas cristas e côncavas da estatística perceptual.
Nessa jornada, de mais ou menos quatro séculos (Manaus já é
tricentenária) andamos a passo de estrada. Somente do terceiro
quartel do século XVIII em diante é que fomos brutalmente sacudidos da sorna vocação medievalista e acometidos da paixão
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da corrida. É responsável, portanto, em termos de insegurança, o
processo dessa cultura de base científica. No passado remoto, não
se vislumbrou a importância que teria para hoje a instituição e a
atividade do carro-transporte de esterquilínio: do carro de condução d’água; do homem da matraca; do sereno; do irmão das
almas; do homem do tigre; do lampista; do arruador; do regatão;
porque eram fatos contemporâneos? Ou porque a (*)126 habilidade
do erudito não conseguia enxergar a importância social desses
construtores da economia pública e doméstica? Para o sociólogo de hoje que seria o cronista de ontem, que importância terá
por exemplo as violentas mancomunações e represálias funestas
desencadeadas contra a participação dinâmica dos grupos folclóricos? O que se fez no passado para justificar a imensa obra antropológica de Alexandre Rodrigues Ferreira? Que medidas eram
tomadas em 1850 para proteção ou dinamização do folclore? Que
interesse assistiu à cultura do naturalista brasileiro para fixar no
tempo e na memória os autênticos costumes amazonenses? Que
razão sentimental ou ética impediu que os cronistas do início do
século XVI se aproximassem das escritas rupestres e tentassem
desbravar aquele campo abandonado onde floresciam (como até
então) as gestas dos ávidos conquistadores da terra127. Que força
atuante compeliu a inteligência de sacerdotes e de alguns leigos
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Vd. Do autor os livros – O aguadeiro, O regatão, O tigreiro, Fundação de Manaus (4ª
edição), que resumem a História Social do Período Colonial – Provincial.
Uma nova mentalidade europeia que divaga escandalosamente ao redor do sensacionalismo menos científico e criou a nevrose dos discos voadores extraterrenos advoga a
favor da implantação da cultura espacial planetária afastando já a impertinente e clássica teoria bíblica da dispersão das tribos pelo mundo. Essa nova procura de efeitos
suculentos que distraem o homem sensato e impressionam ao homem simples vem de
transferir-se para a Amazônia, onde um tal de Uri Geli pretende achar pirâmides misteriosas. Todavia, cabe aqui a nota mais sensacionalista que é a divagação de Erich von
Daniken – Semeadura e Cosmo e a petulância de Peter Kolosimo – Não é terrestre.
As formas materiais dos nossos deuses frascários (cerâmica e pedra) entram, agora,
perdidamente no circuito de preocupações desses exploradores de mentalidade popular da mesma maneira como outras formas de cultural material e espiritual entraram
na comunicação de massa inventada pelos folhetins de rodapé de jornal. Não precisava
levantar a lebre nesse matorral, já sabíamos há séculos que os nossos deuses eram imortais, que vieram de estâncias extraterrenas, mas não eram astronautas.
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para o assentamento fiel ou adulterado dos mores subp. Que nos
servem à maravilha?
Então já se pode compreender e admitir sem usura que a
importância do que se escreveu sobre o Amazonas não está na
dependência de páginas transferidas ao conhecimento do usuário, mas na fixação humilde do comportamento do natural (e do
mestiço, posteriormente), não raro uma simples linha tipografada
ou manuscrita onde se conta o essencial, mas também desborda o supérfluo. Esse essencial no entanto incompleto, mas quase
sempre sujeito a uma modulação criticista, já se vê por que fins
e porque compromissada. Não diríamos bem escrevendo falho?
Falho ou por carência daquela habilidade (ou vocação temperamental?) em termos de pesquisa de campo ou por incompetência
dos elementos informadores?
Supomos com boas razões que à ética mais do que a intelecção empreendedora e factual minimizou o conhecimento no
campo prático. Não vamos refrasear o que ficou ajuizado no volume primeiro, mas salta à vista a importância do cometimento
posterior à inflação de memórias escritas quase que para saudar
a empresa oficial, como se o problema acionado pelo classicismo
penitente e renitente colubrejasse pelos sombrios subterrâneos da
História centônica e surgissse abruptamente na cúspide do barroquismo estético. O mesmo tipo de divagação – à imagem dos
rios incertos da bacia, salta dos epinícios do barroquismo temperamental e estético para esta dolorosa farsa da ressurreição milagrosa da epopeia migratória. Involuimos? Ou esta defasagem é
ainda produto contemporâneo de juízos perigosos deflagrados,
recentemente, na segunda década do século?
O sonho mirífico aquietou-se no regaço do sebastianismo
esverdeado não pelo mugre do tempo, mas pela moldura esmeralda da selva. Crê-se no mau estado da terra, nos seus gérmens
palustres, na fecunda proliferação de miasmas evoluídos da névoa
ancestral do premundo carbonífero. Mas, não se responsabilizou
o homem pelos males dirigidos contra a cultura: não se apeia o
indivíduo da perniciosa frequência com que desmoraliza a na451

tureza sensual dessa cultura. Cabe-nos a nossa parte da responsabilidade dessa desmoralização que não está inscrita apenas em
maus livros, em livros improvisados, mas na atitude oficial que
atamanca os atos e privilégios de subordinados hebéticos. Não se
pode, evidentemente, proteger a cultura afrontosamente prestigiando nomes e cargos incapacitados de moral e intelectualmente
servirem de respaldo a ela. Este juízo não trescala a situações tidas por atuais, recentíssimas, apenas; é de pragmática. É Incitatus
elevado à Curul. Existem exemplos miúdos de administradores
amancebados com a prática nociva de sobrepor aos interesses
maiores da cultura os interesses privados, esquecidos de que seus
atos serão discutidos e analisados pela posteridade.128
Sustentando a viabilidade desse tipo de devaneio ou um corsi e ricorsi(Vico), admitimos que o exemplo daninho das literaturas mal assumidas devem de provocar por seu turno a assimilação
de ideias que passarão por generosas e até conspícuas se restassem
válidas a expressão nocional e a interpretação conteudística. Ao
revés não nos sentimos encorajados a admitir, nem por definitivas, nem por simples hipóteses essas cordas umbilicais presas nas
escápulas do Oriente remoto ou do Espaço Sideral. A realidade
sujeita a História a uma drama interior de que ela não pode excusar-se sem prevaricar abertamente com o insólito e o agressivo. A
nós importa mais ser o filho-segundo deserdado e independente
dentro do contexto histórico étnico do que ser mimosos bastardo
do Rei-Sol e viver eternamente subordinado aos caprichos volantes da dúvida hamletiana. As nossas origens recusam essas paternidades e consolamo-nos de saber que todos os povos ignoram
de que buraco divino ou profano vieram e para onde vão. Mas é
certo, contudo, que as lendas informam, muito sensatamente, que
procederam todos do amor das divindades eternas. Se as nossas
lendas também confirmam essa origem poética é sinal de que os
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Monteiro, Mário Ypiranga – prefácio à História do monumento da praça de São Sebastião, Manaus. 1972.
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homens da região preferiram romper com os vínculos do passado. Para que invocar fantasmas?
Nenhum códice pré-colombiano de autêntica origem americana se reporta a mundos ordenados de onde procederam as
estruturas culturais surpreendidas pelos colonizadores. Talvez o
mais antigo desses diplomas escritos e iluminados e mesmo os
documentos materiais existentes, o chamado Popol-Vuh, traça
os caminhos da cultura maia em sentido remontante, caminhos
que vão acabar, inevitavelmente, no Céu de onde o Verbo criador dispôs as coisas, segundo e conforme a sua própria vontade.
Não me admiraria nada se a gênesis dela fosse apenas uma réplica muito inteligente do bíblico.129 Já nas origens da civilização
incásica, também emburilhadas na lenda, aponta-se para além
do oceano aberto. Todavia, isso não oferece pábulo para admitirse uma origem oriental, porque é sabido que as lendas e mitos
sempre circunscreveram o seu próprio vínculo genético na área
dos quatro elementos ativos: ar, água, fogo e terra. Contudo, toda
essa admirável resignação providencialista não explica de modo
algum porque os índios da bacia amazônica andam à frescata e
nem porque continuamos gostando da tapioca.
Todos os horizontes primitivos da nossa civilização (aliás da
continental) confinam com a decepcionante ecforma do lendário.
E aí o necplus ultra é muito mais esteticamente belo do que acabarmos sabendo malmente e desconfiando sempre de uma procedência ariana.

129

Girard, Raphael – Le Popol-Vuh. Histoire culturelle des Maya-Quichés, Paris, 1954.
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c a p í t u l o

i i

DO HOMO FABER AO HOMO SAPIENS

A indústria lítica não seria afirmação de cultura
do homem orelânico. O homem vegetalista. O
mestiço receptor e continuador de herança cultural e o índio aculturado. Os estoques resistentes.
O franciscanismo indígena. Da casca da árvore
ao navio a valor; dos varadouros selvagens às estradas carroçáveis.
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ão aceitamos a opinião geral de que o homem amazônico surpreendido ou não por Francisco Orellana estivesse detido ainda na faixa etária da indústria lítica, como
hábil sucessor do artesão da pedra lascada. Não existe uma forte
razão para acreditar-se nesse pressuposto e os motivos são excelentes demais; primeiro não foi conotado a continuidade de uma
manifestação escrita a esse respeito, o que sem dúvida não prevalecerá para muitos como anteparo; segundo, existe ao contrário a
omissão e a eleição de formas diferentes de aproveitamento e uso
hábil de matéria-prima mais resistente e mais fácil de ser trabalhada; terceiro, flutua a informação, ignora-se de maneira geral,
que os amazoníndios já utilizavam ferramenta metálica introduzida pelos homens brancos, proveniente do Baixo Amazonas ou
do rio Negro. Havendo sido descoberta a América em 1492 e o rio
Amazonas em 1541- 42, portanto com os 50 anos de história em
duas frentes de ocupação! Não é para duvidar que o nativo houvesse conhecimento da indústria metálica; já não seria novidade
para indígena o metal na forma utilitária e defensiva dos adagas,
punhais, espadas, chifarotes, alabardas, mosquetes, caminhões e
outros instrumentos de morte violenta ou de necessidade prática, tais os utensílios de cozinha e machados, pregos, ferramentas
de carpina e de ferreiro. Mas não é tão somente a essa situação
coetânea que pretendemos atirar e sim ao próprio testemunho
dos primeiros cronistas, os quais não viram o homem utilizando
instrumentos de sílex, posto que vissem e soubessem do uso da
pedra em obras tais como ex-votos, deuses.
Correndo paralelamente, deviam saber também de “terens”
de cozinha e de mesa, de instrumentos de lavoura fartamente
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distribuídos pelos alemães130, espanhóis, na parte do Oeste, e somente mais tarde, muito tarde pelos portugueses. A contribuição
vinha (é histórico), portanto, de quatro lados, do Oriente com
holandeses, franceses, espanhóis e ingleses disputando prioridade do bolsão Atlântico adentro; do norte pelos holandeses, espanhóis e franceses; do setentrião pelos espanhóis e do sul ainda
pelos espanhóis. Cercado por essa atividade onde o científico na
arte de matar e na arte de conceber a realidade existencial pelos
fundamentos das religiões diversas já era propósito de capitães
e de filósofos, de marinheiros e de missionários, torna-se difícil
de acreditar conforme vimos pela possibilidade de comunicação
oral, difícil de acreditar, dizíamos numa estação lírica do homo
faber amazonense à altura do descobrimento da América. Meio
século de história da América representam motivos assaz positivos para crer-se numa atividade pós-lítica que já não deveria existir, certamente, há muitos anos pela escassez de material encontrado e por uma completa ignorância de sua origem certa, uma
vez que sabemos da existência de machados/outros utensílios de
pedra usados para agriculturar em várias civilizações prístinas do
globo e por incrível que pareça existem semelhanças tipológicas131
entre espécimes utilizados e matéria-prima empregada. Seria um
aspecto cultural influente – pedra polida, para a cultura vegetal.
Esse aspecto que proíbe uma divagação em termos persuasivos
de rendição sistemática a evasivas, está condicionado ao registro
escrito que não ambicionamos considerar geral. Entretanto, o que
130
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A aventura de Orellana inspiraria ao alemão Felipe Von Hutten, que à procura do El
Dorado partiu em 1541, internando-se na selva amazônica até o rio Caquetá. Ao regresso para Coro foi preso e mandado degolar por Francisco Carvajal. Os alemães não
tiveram muita chance na América do Sul como dominadores absolutistas, somente
como emigrados na região da Venezuela, ou gratificados com terras para colonização,
vindo a perder tudo pelos constantes assaltos dos indígenas. Posteriormente, se fixariam no sul do Brasil em colônias florescentes, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Estiveram no Amazonas também, em pequeno número.
Cf. Lowie, Robert H. – Manual d’Anthopologie Culturelle, Paris, 1936; Obermeir,
Hugo et Belliado, Antonio Garcia – El Hombre Prehistórico y las Origens de la Humanidade, Madrid, 4ª ed., 1947; Herkovits, Nelville j. – El Hombre y sus Obras, México, 1952; Smith-KajBirket – Vida e Historia de las Culturas, Buenos Ayres, 1952.
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era geral na Amazônia passa a constituir um aspecto da informação antropológica, o fato universal. Universais encontramos
na experiência diuturna do selvagem, sem que isso implique na
eliminação das alternativas. Todavia, os universais representam
uma solução estatística de oitenta por cento sobre as alternativas
e isso não é presunção. Qualquer pessoa pode tomar de um lápis
e enumerar a lista de universais versus alternativas que ocorrem
na sua área sem que seja preciso identificar grupos indígenas próximos ou distantes.
Esse enfoque não pretende alcançar nível definitivo nem
exaurir a informação; apenas salientar que em muitos relacionamentos do homem com o objeto e sua função escapam ao espaço
e ao tempo, passando a fatos de cultura mundiais ou, pelo menos, universalizados num mundo americano, por exemplo o uso
de adereço arco-flecha, técnica de trabalhar a cerâmica, mas não
a coexistência de um padrão único de pintura ou de gravação;
usança de bebidas estimulantes pelos mesmos processos de fermentação, mas não utilizando os mesmos recursos materiais, os
mesmos aparelhamentos, as mesmas frutas.132 Cumpre salientar
que muitas alternativas são suspeitas de introduzirem conceitos
universais e, neste caso, a linguagem aparece como exemplo pela
semelhança gráfica de vocábulos, mas não pela semântica ou pela
fonética; ou no ritual do enterramento, em que nem sempre o
morto é considerado digno de ter os ossos calcinados e servida a
cinza deles em ânforas, de mistura com a bebida nacional e que
acaba sendo sepultado de acordo com o padrão convencional,
aquilo que nós outros civilizados chamamos a “cova rasa”. Ou o
uso do tapa-sexo, não comumente admitido, mas aceito em casos
específicos ou na simples anuência do cueio, quase invisível, para
a mulher; ou ainda na significação do indumento feito de algodão
ou de tururi, que não frequenta nem os universais, nem as alternativas, porque representam, de fato, uma opção determinada
132

Existem casos de deculturação completa no uso e no conhecimento atual. A bebida
feita de arroz silvestre é um exemplo, no Amazonas, mas não devemos olvidar que se
trata, também, de vinho fermentado em uso no Oriente.
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pelo clima: portanto, admitido nas regiões de baixa temperatura, durante o inverno; e recusada nas mesmas regiões durante o
estio, enquanto na selva são eliminados sumariamente. Quanto
ao item “sacrifício do corpo” ainda aqui devam eles obedecer a
determinados princípios que resvalam do político para o estético,
passando pelo religioso; concebe-se, entretanto que deva haver
uma solicitação frequente do temperamento inclinado à exibição,
em umas pessoas mais desenvolvidas que noutras, principalmente na banda feminil. É sabida a inclinação das mulheres para fazendas de cores gritantes, vermelho, principalmente, e vidrilhos
com que chegaram a fabricar artísticos aventais motivados de linhas geométricas, de gregas. Esse aspecto do “sacrifício do corpo”
já foi encarado com respeito à atividade dos Omágua (Umaua)
dos cronistas, únicos que usavam a testa mitrada (cabeça chata,
cambebas, cambeuas) e não eram imitados porque constituía o
procedimento um símbolo nacional133. Dos Orejones, Botocudos,
reversípodos e outras gentes com distinção de nacionalidade sabe-se da permanência de implementos materiais, além da pintura
nem sempre fixa. Esse comportamento encontra similar em ovos
da Oceania e da Austrália, mas seriam universais a aplicação de
ossos ou penduricalhos no nariz, nas orelhas, nos beiços, como
item suntuário e não por distinção nacional? Da mesma forma
que as pinturas do corpo seriam universais em casos de festas coletivas ou de guerras ou comumente nas atividades do feiticeiro;
e também, definitivamente como traço de identidade, haja vista
os caboclos Iurupixuna (boca negra), com aplicações ou em forma semelhante a quadrilátero na área da boca ou apenas a pintura acompanhando a silhueta dos lábios. Casos se conhecem de
marcas muito gerais no corpo, ocupando todo o espaço disponível da epiderme entre os tornozelos e a cara inclusive, pinturas
definitivas umas e outras apenas temporâneas. Ora, esse tipo de
“narração” epidérmica não era um traço cultural episodicamente
133

A prova de uma sobrevivência da Montanha sobre a Planície está revigorada nesse traço cultural ávido de quíchuas e aimarás, mas não difundido entre povos vizinhos.
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amazônico e sim coerente com a mentalidade dos povos primitivos do mundo, extensivo, igualmente a sociedades tidas e havidas
como superiormente aculturadas: a tatuagem dos marinheiros,
universal e efetiva, também de cunho “narrativo”, ou o caso mais
exótico da escarificação da pele, da punção dos dentes (homens e
mulheres, a fim de perecerem-se com piranhas) etc. A pintura do
corpo poderia apresentar uma significação especial: no caso dos
homens, aterrorizar o inimigo, quando toalete guerreira; no caso
das mulheres a eterna conduta feminina de aliciamento do macho. Entretanto, isso não se torna mera suposição e muito menos
estado de enervamento por efeito simpatético. Já se roborou ser a
relação pintura efetiva do corpo ou sacrifício do corpo de inspiração política ou religiosa, enfatizando a necessidade de imposição
sobre grupos vizinhos e/ou distantes, o que importa em mostrar
a rivalidade como um sintoma bem característico de diferença de
linguagens. Tanto quanto pode constituir alta condição religiosa
ou de outra maneira apenas hierárquica no grupo de referências:
os índios Arara do rio Madeira e adjacências dispõem de traços
oblíquos na face em direção ao cantos dos olhos, a fim de identificarem-se com o animal de que tiraram o nome e de que se julgam
descendentes. Não existem estudos muito dimensionados a respeito do relacionamento entre o homem e o animal com enfoque
no totemismo; mas é de crer-se que os índios Andirá também não
se revelem muito chegados à admissão de uma origem estreitamente relacionada com o morcego. E assim uma série de outros
exemplos de desligamento completo dessas afinidades do homem
com o presumido arquiavô, por efeito talvez de muita mestiçagem. Porém, encontrei na tribo dos Andirá de Ponta Alegre uma
curiosa descendência do Tapuru. Mas a tribo não porta o nome
do animal e nem o respeita na parte alimentícia, pelo menos o
fato constatado por mim quando assisti a um garoto recolhendo-os vivos de velho tronco podre para sugá-los.
Infelizmente, a nossa conduta para com o indígena foi mais
prejudicial à sua cultura do que benéfica. Já não estamos amaldiçoando aquelas formas de atividade instauradas na violência, e
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sim o comportamento também do mestiço para com ele. Se o sacerdote não teve a preocupação de pesquisar a fundo o complexo
político-religioso, tanto por escrúpulo como por ignorância até
nossos dias, o civil por seu turno estava muito distante de uma
formação científica e somente por vocação é que algumas pessoas
dedicaram tempo e labor às indagações superficiais que nos estão
servindo no âmbito da antropologia e do folclore. Aliás com muita rentabilidade porque dadas as circunstâncias da profundidade
do campo e dos séculos que passaram além de uma noção de falsa
semântica, esperava-se que a degenerescência dos costumes fosse
muito mais larga e decepcionante. Nem antes e nem depois da
implantação das Missões religiosas. E, ainda hoje, esse prejuízo
continua e ficaremos na ignorância de muita coisa, porque o índio aculturado pretende afastar-se cada vez mais da sua cultura,
por efeito da cristianização mal concebida e pior dirigida, quando condena como pecado grave suas danças e outros rituais, de
passo que busca proteger o artesanato, na medida em que este
produz réditos. Duas atitudes concorrem para os efeitos negativos
da aculturação indígena: a náusea do pretenso civilizado pela “inferioridade” do seu comportamento social frente à noção exigente
de “civilização” que acaba transferindo ao infeliz o conceito real
de “preguiçoso” e “indolente” porque lhe tira a responsabilidade
de dirigir-se sozinho e não lhe oferece meios de subsistência a não
ser o paternalismo vicioso. Foi contra esse paternalismo que sempre se insurgiram os antropólogos e sociológicos de visão. Antigamente, o indígena era empregado em obras de toda a natureza,
mas por engajamento temporário, inclusive como miliciano do
Corpo de Trabalhadores ou do Corpo de Pescadores. Sua atividade durava de seis a doze meses, findo os quais era devolvido à sua
maloca beneficiado com o jornal do trabalho. Os rapazes e meninas frequentavam as aulas onde aprendiam leitura e técnica vária,
além de música e língua portuguesa, latina e francesa, dependendo da vocação. Esse tipo de amparo social não existe nos nossos
dias, não chega a ser nem semelhante. A falta de instrução dos
nossos selvagens é uma das terríveis e singulares falhas do sistema
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de proteção, isto é, daquele paternalismo que estamos condenando.134 O índio aculturado ou a quem era cometida a responsabilidade de cuidar de si mesmo, na época da Província, podia voltar
para a sua sociedade dotado de todas as noções boas ou más que
a civilização não deixa de transferir-lhe, mas pelo menos vivia
mais independente, mais da selva do que da cidade, isto é, mais
ligado aos seus próprios círculos tradicionalistas, desfrutando da
liberdade de comunicar-se na sua língua de comer a sua comida,
de beber as suas bebidas, de cultivar as suas danças e religiões. A
civilização tirou-lhe essa liberdade, condicionando-o ao parasitismo da espera. É justo, pois, que dessa espera, resultem atitudes
inconformistas, se criem psicologias exaltadas, porque ele aprendeu o significado da injustiça, da pressão moral social, da exploração, da espoliação dos bens patrimoniais, ele o dono da terra.
Os vícios e a indolência a que se referem sempre autores completamente divorciados de uma nocionalidade amazoníndia são adquirências primeiro, daquele estado de edenismo em que viveu o
natural, depois o estado de falso protecionismo que a colonização
lhe “outorgou” à força pelos canais da administração e da religião.
Os vícios e a indolência são adquiridos pela promessa de dádivas
que subtraem dele a antiga capacidade de produzir dentro do âmbito de suas próprias necessidades materiais, a curto prazo. Não
se trata aqui, refraseamos, daquela indolência moral provocada
pela insatisfação de obter o máximo com o suor do corpo (para
isso tinham escravos), mas sim provocada pela satisfação de obter o máximo com pequeno esforço; era só alçar o braço e colher, na água ou na selva. O prejuízo intelectual chega a tal clímax
que antropólogos de formação religiosa se deixam subjugar pelos
princípios e não penetram nem participam do conteúdo erótico
oferecido pela cultura original. Sacerdotes de talento que escre134

O sistema educacional na base do internato realmente produziu muito mais durante a
Província, porque inoculava no espírito do jovem ideias saudáveis, além do aprendizado técnico que ele podia desenvolver de volta à aldeia indígena. Referimo-nos, particularmente, ao ensino de origem alemã fornecido pelo Instituto de Educando Artífices,
em Manaus, de que as Escolas Técnicas modernas são um sucedâneo sem a orientação
voltada para a selva.
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veram dos nossos índios coisas admiráveis, páginas dilucidativas,
mesmo uma justa defesa do homem e da sua cultura param no
limiar do evaísmo; estancam cautelosos na área do sexo, quando se sabe ser precisamente nessa área que está fundamentada a
parte mais enfática e nem sempre a mais ostensiva da destinação
da comunidade indígena. Não se trata, perceba-se, de erotismo
salaz, baixa representação de uma societas sceleris, vamos dizer
do tipo daquela que funcionou na Europa, no papado de Avinhão
e noutras capitais do desregramento monástico. Trata-se de um
corpus jus imemorial. Por exemplo, o jus primaenoctis, forma
de direito consueto na Idade Média, entre os indígenas era tratado
com ironia e facetismo pelos sacerdotes escribas! A magia na sua
dinâmica resolutiva (como vimos no exemplo do ensalmo rezado por Sacerdote para cura de enfermo), a que Santo Agostinho
chama de teúrgica, essa mesma magia praticada pelos monges, inclusive pelo doutor São Tomás de Aquino, de modo diverso, claro
padece de irrealia quando cultivada pelo selvagem. No entanto, o
que realmente sucede em termos de realidade aproveitável tanto
ao indivíduo, à pessoa humana, quanto à sociedade são os fins a
que chega a goética e não os meios, isto é, os canais de comunicação. Se não é esta a lição da heurística e da hermenêutica então o
uso daquele ensalmo que vem sendo apresentado como exemplo
desde o primeiro volume, o uso daquela fórmula católica padece
de discurso literário encaminhado à fé do indivíduo e não a palavra ou o gesto. O horizonte cultural indígena perde o valor diante
da semostração violenta dos traços culturais europeus, pensa-se e
até admite-se sem verificação.
Se um ministro cristão pretendesse especular cientificamente sobre o mistério das pinturas rupestres e visse na sua frente um
boneco exibindo o aparelho genital desistiria imediatamente do
trabalho, arruinado pelo escrúpulo não seu, pessoal, mas do nihil
obstat praxial. Assim sucedeu no passado, evidentemente, a julgar
pelas constantes recusas de ministros e não ministros em aceitar
as evidências cruas de um critério erótico cuja decência universal
está no paradisíaco ato demonstrativo: a nudez. O indígena está
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certo. As crianças civilizadas e puras não poderão jamais deixar
de ver os atos sexuais dos animais domésticos ou outros, mas a
hipocrisia defende-se de reconhecer a verdade, essa verdade que
seria mais honesta se fosse explicada corretamente a fim de evitar
a curiosidade prática nem sempre aceita pela sociedade viciosa,
haja vista as exibições da TV Globo de dia135.
São assim pertinizadas as situações em que a ciência perde
o interesse, desmoralizada frente ao conflito que sempre existiu e
continuará existindo em consequência daquela ruptura da enteléquia. Certo solado de Cristo me disse certa feita a propósito dos
macaquinhos de massa de guaraná (figurinhas), que se fosse autoridade mandaria prender a dona que executa tais “imoralidades”,
como se a arte e a expressão escapassem, nos países civilizados, a
essa contingência. Isso me faz lembrar, neste instante, o homem
nu de certo hotel de Brasília, oculto da inocente contemplatividade dos hóspedes. Mas mesmo as artes sacras, pintura, escultura, como o vigoroso Adão de Miguel Ângelo. Distante muitos
anos da profundidade do campo de cultura um professor emérito do antigo Instituto de Educação resolveu condenar em aula a
nudez das estátuas de ferro fundido existentes na praça e jardim
popularmente chamados da Polícia. No dia seguinte, as estátuas
femininas amanheceram vestidas de normalista e as masculinas
de ginasiano. A resposta é naturalmente humorística, mas o fato,
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Existem as boas lições de eugenia e de verdade social. A professora Joaquina Brandão
escreveu e editou um livro que deveria ser adotado de preferência a outros compêndios.
O livro da professora está muito bem amparado pela autoridade eclesiástica amazonense, o arcebispo dom João de Souza Lima, que antecipa assim no Amazonas o curso da
moralidade que puritanos e hipócritas pretendem esconder, preferindo que seus filhos
escorreguem na ingênua ignorância do século passado, com cegonhas descarregando
crianças pelas chaminés, enquanto cães e gatos praticam o amor às claras, para devaneio (isto sim, seria mais do que indecente) de donzelinhas e de infantes.
Qual seria a razão de não ser adotado o livro da professora Joaquina Brandão, aliás
todos os seus livros? Livros escritos com muita seriedade e vocação propedêutica, superiores às Cartilhas editadas recentemente, onde erros absurdos ocorrem à deriva,
patenteando a inépcia de uma repartição que no passado se chamava corretamente
Instrução Pública. Confundiram educação com instrução e, afinal de contas, não se
observa resultado algum tanto numa como em outra esfera de ensino.
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nosso contemporâneo, revela apenas a moral hipócrita do autor
da piada, conhecido como excessivo admirador do sexo fraco.
A nossa opinião é que o homem amazônico do tempo do
descobrimento do rio Amazonas estava já bem distanciado da
idade da pedra polida, pois não há uma informação rigorosa sobre o uso permanente dos objetos de sílex, mormente em culturas bem mais atrasadas do que aquelas ínsitas nas margens do
grande rio, de passo que há sobre a utilização do osso de peito de
tartaruga. Esse avanço na opção reclama uma operação de raciocínio, conjecturando-se ser a cultura do primitivo composta de
uma série vasta de conquistas que não podiam ser conseguidas de
maneira absurdamente rápidas, mas admitidas na base de operações experimentais, e daí que a descoberta de uma nova técnica
ganhasse foros de universalidade demorava, uma vez que só poderia ser admitida por dois processos: difusão e unitação. Talvez
tivesse havido entre as duas técnicas uma terceira que não foi universalizada nem distribuída, porque não havia a matéria-prima
para ser trabalhada: a revolução do metal (ouro, prata, cobre e daí
o bronze). A opção osteológica seria então a resposta ao abandono da ferramenta de pedra já então inútil e custosa e as gerações
foram esquecendo-a na medida em que desapareciam os últimos
resquícios de uma obsoleta prática. O mistério não parece de todo
impenetrável e nem irrespondíveis as perguntas sobre o procedimento do homem quando da viagem de Orellana. A nossa argumentação se enfileira no irrelevante conteúdo de uma experiência
anterior. Uma grande brecha ao parecer instransponível separa o
homem da peneplanície de qualquer experiência cultural anterior
a 11.000 anos. Até os 10.000 anos calculou-se pelo carbono 14
(C14) a cultura do milho na América do Norte e Central. Mas,
depois, não surge nada mais que se pareça com uma correlação
entre o homem europeu ou asiático e o americano. Pelo menos
depois dos 50.000 anos essa relação continua parecendo duvidosa
e até o presente não foi encontrado um elo. “Des recherchescosmiques, entreprisesil y a environcinquantemilleans, n’eussentrévélélaprésence d’aucunhommeen Amérque, duNord ou duSud.
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Lesvallées de I’Hudson ou de I’Amazone n’eussentportéaucune
trace de pashumain ou fourniaucuneindicationcommequoilemammifèreappeléHommeeut jamais visite ceslieux”.136
Enquanto os sábios discutem o aparecimento do homem na
América somente pelas possibilidades oferecidas pelos restos de
cozinha (o grande mérito da dieta de uma coletividade e da presença de animais em disponibilidade e de vegetais selecionados)
os românticos se agarram a uma forma de linguagem que ninguém nunca jamais poderia atestar que teria sido a do homem
primitivo. É de lamentar esta franquia que não conduz a nada.
Nem mesmo as armas de pedra podem oferecer na análise de laboratório aquela certeza que o C14 dá numa média de erro insignificativamente que oscila entre 35 anos, diferença mínima para
uma medida etária de mil anos. Não é fácil escorregar uma teoria
baseada apenas em semelhança que tende muitas vezes a revelar
uma noção contrária àquela que se esperava obter ou pelo menos
a função é diferente. Fugimos absolutamente de pretender negar
que houvesse uma migração asiática ou mesmo européia para a
América por terra ou por água. Seria mais difícil porventura. Seria
necessário transporte de vitualhas e de equipamentos, pelos caminhos do mar, fixando a implantação de germes de cultura. Mas
um traço cultural específico, vamos dizer – barco de vime, que se
apresenta como uma sobrevivência da cultura polinésia ou quiçá
das ilhas de Pascoa, não oferece ao sisudo pesquisador nenhuma garantia de transmigração ou mesmo de ideia, porquanto a só
circunstância da carência do material utilizável e a não facilidade
de outro tipo de matéria-prima tenderia forçosamente a levar o
homem a descobrir o caminho da libertação. Mas, acontece que
esse tipo de embarcação não é apenas uma conciliação da necessidade com a carência de matéria-prima de uma região, porem já
ocorria entre os fenícios e babilônios e mesmo na Europa atual. A
freqüência inusitada que ocorre nessas representações encoraja o
136

Hibben, Frank C. – L’HommePrimitifAméricain. 46, Payot, Paris, 1953.
Vd. Atualmente Promesse de l’Amérique. La préhistoire de l’Ameriquedusud, Daniele Lavallie. Hachette, Paris, 1955.
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indivíduo a aceitar por definitivos os temos de uma ideia coletiva
única, despojando de qualquer modo aquela capacidade de imaginação que a necessidade empenha ou a simples automatização
psíquica desenvolve em grau apreciável. No caso, por exemplo, de
uma ideia muito fácil de vinculação da cultura americana com a
asiática o verbalismo que é o objeto de maior interesse de certos
procuradores dessas ideias é um elemento frágil para sustentar
a prova umbilical. Frágil porque a linguagem como instrumento
de maior dinamização da cultura padece do defeito de ser versátil, inconstante, não possuir aquela firmeza do documento material, o machado de sílex, a ponta de obsidiana, a javalina, o disco
de pesca, essas coisas que ficam que restam como testemunhos
mudos. Verba volantscriptamanent. A linguagem se transforma
no curso das idades e ninguém jamais poderia aceitar que vozes
da moderna fala nheengatu (língua geral) contivessem os mesmo étimos que palavras já mortas de línguas mortissímas. O falso
etimologista adquiriu uma noção escorregadia da capacidade de
transformação das palavras no tempo e no espaço. Mas também
ignora que estando provada a existência do homem na América
desde Pleistoceno, portanto contemporâneo dos animais de cérebro exíguo, a região sofreu o impacto dos glaciares que viraram de
pernas para o ar a fáceis do continente. Os homens mais antigos
da América são os de Folsen, de Sandiae de Cochise, para darmos uma ideia da situação geral, não entrando aqui as teorias de
Amenghino e outras137. Essa freqüência do homem americano em
certas regiões é naturalmente ligada aos restos de cozinha aos resíduos de carvão, porque as javalinas e os machados de sílex (estes
não encontrados) não entram na análise do C14. Ora, a região era
habitada por animais também europeus e também asiáticos, cavalos, elefantes, camelos, “aupiedléger”, bisão, alce, dos quais poucos
resistiram à mudança de clima e manifestações de caráter geológico. Onde entra, nesse teatro desarrumado, nessa confusão pós137

Moura, Júlio Trajano de – O homem americano, in Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, tomo 100, vol, 154,2.0 de 1928, Rio de Janeiro, 1928.
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glacial um correlato da cultura européia ou mesmo asiática? Se
houve ele não está representado nem nas pontas de flechas, nem
nas achas de pedra. Ao contrário, parece estar provado serem as
achas de pedra experiência ulterior e coexistente ao homem de
Folster, pelo menos. Não é fácil, como se verifica, determinar influências alógenas apenas com uns vagos indícios de verbetes ou
de traços materiais.
Uma pergunta se impõe todavia, desde logo: conhecemos
vários instrumentos de sílex defeituosos, partidos, inutilizados
certamente pelo uso ou por acidentes. Quando um desses úteis
deixava de ter sua função, de que modo se comportava o possuidor ou a comunidade para resolver os problemas que deveriam
surgir inevitavelmente? Pergunta naturalmente ociosa para uma
cultura que dispusesse de ferramentas de reserva e de artesãos em
massa, mas cuja resposta estimula a imaginação para uma séria
de atos em cadeia, não muito fáceis de percebidos numa primeira apreensão, mas que sugerem em seguida a paralisação da vida
social, principalmente se numa comunidade existissem poucos
desses difíceis instrumentos. Evidentemente, a sua substituição
não se fazia de imediato138. Não eram produtos de uma oferta risonha no grande mercado. A demora na fabricação de um machado (levando-se à conta que ele não sofresse acidente durante
a operação lenta de desgaste primeiro, depois adição da forma,
e a seguir da chanfradura) deveria encarecê-lo demasiadamente,
razão por que nem todas as comunidades e tribos o possuíam ou
faziam dele uso ordinário. Essa carência, naturalmente, apressou
a conquista de expedientes outros em ordem a uma substituição.
138

O emblema tuiçauitá (pedra do tuiçáua) levava mais de ano para ser elaborada, e atenda-se para o seu tamanho diminuto em comparação com o machado. Esta informação
vem dada por Antônio Gonçalves Dias no seu registro do material recolhido quando
da estada no Amazonas: “Insígnias propriamente são as que os Tuchauas do Uaupés
trazem pendentes do colo. É um cilindro de madeira rigissíma (Quartz) em que trabalham anos. O mais pequeno, número 21, oferecido pelo exmo. Sr. Presidente da Província, é de trabalho muito perfeito; o de número 22 torna-se notável pelas dimensões. O
orifício, pelo qual introduzem o cordão é feito com areia e o talo de pacova sororoca,
matéria sumamente branda. Só nisto gastam bem um ano e mais”. – Relatórios da Presidência da Província do Amazonas, II: 760-61.

469

Devem ter sido inventados outros instrumentos de trabalho com
as mesmas finalidades e diferentes na tipologia e na matéria-prima, instrumentos que não chegaram até nós talvez pela facilidade
de decomposição. Se a produção não possuía o ritmo capaz de
manter em constante atividade uma aldeia, então essa falha ocasionaria prejuízos imediatos ao homem. Talvez seja essa falha a
responsável direta pela ausência da unidade cultura da canoa em
muitas tribos do Amazonas. Os prejuízos para o indivíduo e para
a coletividade se sucederiam em cadeia: sem instrumento cortante não haveria o abate de árvores e a canoa; sem esta não haveria a
pesca em escala maior e as diversas possibilidades de sobrevivência. Se isto, essa crise de usufrutos coletivos e de benefícios ferais
acontecia, como se torna fácil compreender, numa larga extensão
físico-social onde seria mais difícil e/ou mais demorada a difusão
de ferramentas sílex, o que seria de esperar-se essa difusão fosse
rarefeita, sem ritmo crescente e como é de calcular-se em estado
estacionário há muitos anos, séculos talvez? Parece que assim se
justifica uma situação de não contemporaneidade da cultura lítica
amazonense com a viagem de Orellana. Os objetos de pedra polida encontrados em estado íntegro ou partidos são coerentemente
atestados de outra formação intelectual em que o homem deveria possuir bem poucas relações com a agricultura e a indústria
e estagio cinegético. De qualquer modo os autores que se recomendam pó uma solidariedade às culturas alófilas acham muito
mais aproveitável a hipótese da introdução do material lítico em
épocas mais remotas, por via do rio Amazonas, mas pelo oriente
e não pelo ocidente. Seria preciso então que se fizesse um estudo,
demorado e completo, que visasse a coleta de material de cor, espécie, tipologia e utilidades diferentes, desse material, inclusive
dos famosos muiraquitãs e ídolos139, porque os há efetivamente
verdes, escuro, quase pretos, tons de víride muito claros, em feitios de achas de guerra (meia-lua), amidalóides, trapezóides, de
uma lâmina e de duas, com a chanfradura em colar ou apenas bi139

Rodrigues, João Barbosa – O muiraquitã e os ídolos simbólicos, cit.
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selada em duas arestas, uma boa cópia de tipos, tipos que podem
ser admirados em gravuras de livros ou nos museus nacionais e
estrangeiros. Difícil, entretanto, é acertar definitivamente com
a identidade do centro produtor de tais artefatos. As hipóteses
abundam, mas serão sempre hipóteses, o que recomenda dizer
que não possuem o crédito da data e o local de origem.
O homo faber do Amazonas não seria em época recente o
produtor e difundidor deles instrumentos pétreos porque não
mais se soube notícia de suas oficinas, embora se desconfia da
existência delas, principalmente, em pedras de cachoeiras140. A remota perspectiva de uma idade da pedra lascada seguida de uma
idade da pedra polida (baseada no achamento de documentos
materiais, fato notório da região amazônica) obscurece e elimina
a sedutora imagem de uma região apossada pela recente civilização oriental. Recente de cinco mil anos A.C. e não posterior. Não
se pode conceber friamente o fato da cultura anterior a Orellana
não exibir frontalmente numa cultura sem vínculo, aparente, com
a oriental européia. Não existe este vinculo nem aparente nem
obscuro porque se houve realmente a transmigração por terra ou
pela água, ela foi de qualquer maneira anterior cerca de dez mil
anos A.C. As pontas de flecha de pedra e de osso, os achados de
sílex polidos marcam duas épocas que os geólogos assinalam com
o intervalo longo de séculos, a pré-história, em dois andares: paleolítico e neolítico. Destes tivemos o paleolítico superior e inferir
e o neolítico superior e inferior. É justo, pois que se reclame para
o neolítico inferior de transição para a idade dos metais a cultura
amazonense, uma vez que a Montanha havia chegado a essa fase
etária e derramado esse conhecimento na bacia muito embora de
maneira assaz e debilitada. Como se compreende, pois que uma
civilização que saia do neolítico inferior não apresentasse na sua
cultura a imagem reflexa de uma idade de ferro, idade em que se
140

Quase idêntica à celebre pedra dos sete dedos foi encontrada uma no rio Negro, a outra
no Rio Preto da Eva, este em 1965 e conduzido para o museu do IGHA. Entretanto,
que tais pedras se parecem mais a amoladores de machados de ferro, facões, etc. não
oferecemos garantia de sua identidade.
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encontrava a Eurásia à época das grandes navegações fenícias e
normandas, tomando-se como hipótese aquelas oferecidas pelos
defensores das sobrevivências orientais?
É muito sedutora e enganosa a perspectiva dessa cultura
oriental. Não na língua indígena nem na sua linguagem se poderia achar o elo vinculador das duas culturas. Túmulos da idade
da pedra lascada podem e devem ser encontradas na Amazônia,
pelo menos existem notícias de grutas, uma vez que fora assinalada a presença de pontas de flecha, de pedra, moundbuilders,
sambaquis. Mas essa civilização recuada e outra mais próxima
de nós não liberaram as construções primitivas de lajedos. Pelo
menos até hoje não foi encontrado nenhum indício de qualquer
manifestação dirigida desse tipo. Grutas aproveitadas podem ser
perfeitamente arroladas para testes de C14, mas quando foram?
Quando serão? A arqueologia na Amazônia só começa a ser tratada com carinho e base científica quando o Instituto Nacional
de pesquisas da Amazônia (Inpa) estabeleceu o setor de Ciências
Sociais. Hoje a situação é diferente de 20 anos atrás, em que as
pesquisas diziam respeito apenas a Antropologia Social e Cultural
e a cerâmica era tratada com as considerações do costume, por
técnicos nacionais e estrangeiros. Antes o tratamento era mais
individual do que técnico, isto é, o fato real ocorria em livros do
tipo Cartas da Floresta, de Raimundo Morais, subordinado a um
padrão discursivo totalmente retórico, uma graça espiritual estética. E daí para trás em termos de fraude científica ou se quiserem
em preocupação de discurso maravilhoso. Seria doloroso termos
de apontar páginas escritas com o propósito de convocar civilizações e culturas para o âmbito da Amazônia usando mofratas imperdoáveis que não resistirão ainda agora a testes de laboratório.
Mas essa literatura fraudulenta serve a escritores não romancistas
(no romance admite-se a ficção científica, o escabroso), porém
dados a desencavar situações que promovam a perplexidade do
burguês. Infelizmente um sentimento de respeito a certos nomes
nos obriga a calar a fraude com que se pretendeu até aqui, à força,
amealhar não paralelismo culturais, o que seria perdoável, mas
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introduzir o aspecto puramente falaciosos de estranhas culturas
orientais no corpo essa nossa bisonha cultura do Terciário-Quaternário, infensa à escrita convencional, ignorante da cultura do
ferro, alheia à civilização da roda.
Concebível e que somente próximo às corredeiras poderiam
ser produzidos os instrumentos de sílex, pela presença da água
corrente, da areia admitida como fator abrasivo e as pedras necessárias ao trabalho do roçamento e desgaste de arestas. Portanto,
o trabalho seria oneroso em termos de tempo-hora, aplicação da
capacidade técnica produtiva. Não seriam todas as comunidades
indígenas que teriam a facilidade e talvez a matéria-prima e dispusessem de artesãos capacitados para a produção da ferramenta,
já disse, pela carência de ituaranas em alguns cursos d’água (rio
Amazonas, parte da fronteira brasileira; rios de formação quaternária) e pela distância em que geralmente estão da foz. Se nos altos
rios Negro, Madeira, Purus, Javari, Aripuanã, Urubu, as ituaranas
abundam tanto quanto as inscrições rupestres, em compensação
em outros cursos d’água elas simplesmente não existem. Por outro
lado, se o trabalho de produção fosse contemporâneo do descobrimento da América ou do rio Amazonas dele teríamos referencias,
posto que, como se sabe, a ocupação do território pelos colonos
portugueses e espanhóis foi mais demorada de tardia, principalmente dos primeiros no espaço físico da Amazônia e as tropas
de resgate não estavam interessadas em fazer observações dessa e
de outras naturezas e que interessavam particularmente à cultura
material do amazonindio. Tudo isso poderia haver escapado à observação do registro, tratando-se de uma região tão afastada; mas
como aparecem elas em regiões de imediata fixação?
Argumentamos que o homem amazonense, o amazoníndio,
estaria bem mais acomodado ao estado cultural vegeto do que ao
pétreo, isto é, utilizando-se mais do vegetal de que estava cercado
por todos os lados e que lhe oferecia matéria prima fácil, abundante e barata. Ao contrário, o homem da Montanha se sentiria
melhor aposentado na casa de pedra, uma vez que a temperatura
da selva não lhe proporcionaria condição outra. O aspecto espi473

ritual dessa cultura não tem outra justificativa e nem outro estímulo moral; é a selva que fornece o essencial e subjetivo, a força
da expressão linguística, a pré-ciência da medicina, a substância
da religião, a figuração panteística dos deuses departamentais e
as armas e utensílios. Não há que escapar a esse chamamento
aliciante, a essa querência verde. A pedra é um elemento intromitivo, estranho ao mundo amazônico circunscrito pela vegetação.
Não se pode explicar, não comanda nenhuma forma de sobrevivência, de tradição heroica e até parece mesmo haver sido uma
barreira vencida muito cedo pela necessidade de estamento de
culturas mais adoçadas pelas circunstâncias. Observe-se que estamos opinando a partir de uma noção mais ou menos exata das
culturas de beira-rio, porquanto a partir doa apendoados das serranias o índio se estabelece inclusive nas frotas, nas cavernas que
só serão indicadas a partir de uma mais recente pesquisa nos altiplanos guianenses. A opção, porém, marca a distância em termos
de adaptação biológica postulados da Geografia Humana, - com
enfoque mais ou menos discutível nas formulações de Ratzel-Vidal de La Blache. Estamos acordes em que a situação muda de
figura quando o homem se instala numa região fria que reclama
urgentemente ao abrigo quente, e ao revés numa região de baixa
pressão em que o calor solicita habitação fresca. Os contrastes são
evidentes, mas não acreditamos numa lei determinista a menos
que a cultura se deixe governar pelos feixes de pressionabilidade
gerados pelo meio ambiente, o que de fato não ocorre nem no
animal inferior que se adapta de qualquer maneira, ou produzindo pelame ou armazenando gordura, qualquer tipo de condicionamento às temperaturas. Mas sempre será assim? É possível que
não, mas o homem inteligente e econômico não poderá deixar de
operar ao nível de suas ambições e preferencias, disposto sempre
a encontrar em qualquer latitude um espaço adequado ao seu tipo
de vida. Um espaço igualmente, pelos seus traços característicos,
modifique o tipo de vida anterior do indivíduo. Parece que será
esta a alteração que se vai procurar quando se encontram resíduos
de cozinha que atestam o caçador e não o agricultor, em algum
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lugar; ou insistem na presença do agricultor, etapa mais avançada
da cultura sobre o caçador. Se os muito interessados familiares
das migrações orientais cogitassem no mundo de curiosas e até
insólitas experiências do homem americano pré-histórico escusavam-se de pretender ligar-nos a esta ou àquela civilização antiga. Uma civilização que só tem a mostrar para o pesquisador
consciente lascas de pedras e machados polidos, duas etapas da
cultura americana de que se pode falar sem necessidade de considerações ecfrasticas e sem precisar criar embustes. Embustes do
tipo vulgarizado da escrita hieroglífica e da linguagem nheengatu
(língua geral) como provas curiais de antigas formas de pensamento e de comunicação. Significa isto que os pretensos descobridores e os seus seguidores eventuais tomaram o caminho mais
difícil (e aliás o único que poderiam tomar, visto não haver outro)
para sedimentar aquela exaltada preocupação: a etimologia. A
etimologia que encarada dentro da sua esfera de possibilidades
nunca foi especialidade de nenhum dos fazedores de dicionários
nheengatu-sancrico ou que outra algaravia seja! O caminho mais
difícil e eivado de rêmoras. O caminho longo e nunca iluminado
por nenhum claror científico. O caminho apendoado que conduz
ao abismo da negação, do ridículo.
O nosso esquema não está sendo sufragado com a pertinência de dogma, mas na parte que diz respeito ao consumo do vegetal
e à sua utilização no dia a dia do amazoníndio, isto é fato, mesmo
porque ele passa a exercer uma atividade social na área da mata:
nela se fixa, dela retira caibros (ican), esteios (ucata), cobertura
(ipira), cipós (envira), soalho (quando há, na oca e não na maloca
(paciúba), etc.; dela se serve como alimento diário (mesmo a caça
é dela); dela retira a casca para canoas; dela extrai o material para
fazer facas e pontas de flechas (tabocas); dela retira os remédios
e outras mil preciosidades. Vive em função da selva. Seria inútil
pensar-se por exemplo que a água ou a montanha poderiam surgir como argumentos contrários ao regime vegetal: eles apenas
surgem como agentes de ligação entre o homem e a sua capacidade de sobrevivência e representam o que poderiam representar
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em qualquer parte do mundo o curso d’água ou a fonte até para
as grandes metrópoles. Será sempre imprescindível a água para
tudo, como as montanhas do rio dos Urubus serviriam de couto
e homizio às hordas fugidas dos massacres dos portugueses; ou
as elevações do norte serviriam de refúgio aos indígenas também
perseguidos pelas tropas de resgate, etc. É nesse estado de cultura
vegetal que o expedicionário europeu vai encontrá-lo e não subserviente a uma cultura da pedra lascada ou da pedra polida.
Fizemos constar alhures não estar o amazoníndio na fase do
pastoreio. Isso implica em revelar que não havia animais de porte
capazes de encurralados, animais de sua natureza inteligentes e
dispostos à obediência? Ou a selva, na sua agressividade, impediria a formação de rebanhos ou mesmo de pequenas acomodações
domésticas? Entretanto, o homem amazônico domesticava os animais, até mesmo feras, mantidos no interior das malocas em convivência habitual com outros animais e os moradores, e quadrúpedes, de que constituem provas as gravuras.141 Foi sempre assim
no passado? Continua sendo assim no presente. Mulheres índias
amamentavam filhotes no seio e, recentemente, tive oportunidade de ver entre os índios Ticuna no rio Umarieaçu moças usando macacos-leões como ornamento no penteado. Esses símios de
pelame branco e/ou marrom, do tamanho de ratos, são criados
em grande quantidade e vivem à solta e constituem verdadeiras
sentinelas da maloca, hostilizando os estranhos com sua gritaria e
inquietação ostensivas. Também em todas as malocas costumam
ser criados jacamins, araras, cojubins, papagaios, periquitos, cobras, filhotes de anta, veados, capivaras, gatos, porquinhos etc. O
mestiço herdou essa predisposição para o franciscanismo criando
também animais, os chamados xerimbabos, inclusive o jacamim,
considerado na Amazônia o introdutor diplomático, insistente141

Havia a anta, cujos filhotes costumam ser domesticados com outros animais e vivem
placidamente na companhia dos homens, dentro da maloca e não em currais. Se o
homem não se serviu dela como animal de carga, talvez ocorresse isso por causa da impenetrabilidade e a agressão da selva. Entretanto, domesticou o cão selvagem, ato que
não teve a repercussão alcançada na região andina, ou entre os Tarumã, Moxo, Guana
do Alto Paraguai.
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mente dando aviso da arribada de estranhos e amigos e acompanhando-os com muitas vênias e sacudir de asas142. Essa fase
de domesticidade dos animais não é coerente com o estado de
primitivismo do homem bárbaro da pedra polida, que não pastoreava e nem educava animais, porém é semelhante ao estado
criador e coletor. Por outro lado, dizer-se, simplesmente, que o
homem amazônico não agriculturava não é expressar a verdade.
Apenas não cultivava muitas espécies vegetais do tipo legumes e a
maioria das frutas, mas suas culturas de tabaco, mandioca, milho,
pupunhas, feijão, amendoim, tubérculos outros, pimenta, urucu,
tomate brabo, satisfaziam do mesmo modo que o arroz silvestre
e outros tipos de alimentação em estado natural, por exemplo
cacau, abacate etc., as notícias respondem a uma inquirição sobre a diversidade e qualidade da alimentação usada e o trabalho
de campo em que as mulheres e os escravos atuavam e que não
eram, como se costuma proclamar, exclusividade delas mulheres.
Os homens cooperavam, mas, evidentemente, tinham eles obrigações outras da espécie urgente de prover a ucharia coletiva e defender a aldeia de incursões inimigas. Os animais que viviam em
sociedade com os homens eram e são denominados xerimbabos
(xe-re-mimbáua – meu – “meu” – animal), palavra que o mestiço
valorizou na linguagem coloquial extensiva às crias e afilhados143.
Essa situação de admirável inclinação franciscana do caráter do índio poderia ser apresentada aqui como resultante de um
tradicional respeito aos arquiavós lendários (totemismo) ou por
simples atributo moral, simpatia pela criação. Mas, deveria de
qualquer modo modificar a atitude do homem em relação a sim
mesmo e à sociedade, portanto a utilização de motivos zoomorfos
142
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Relata o explorador francês Biard (Dois anos no Brasil, 202, Brasiliana, São Paulo,
1945) que ao tomar conta de uma casa nos arredores de Manaus, viu-se cercado por
grande quantidade de animais domésticos, entre os quais figuravam mutuns, papagaios, gatos, cachorros e outros. O exemplo diz respeito a um franciscanismo urbano,
mestiço.
A palavra é composta de pronome pessoal /che, xê/ meu; de partícula /re/ de reforço;
e do substantivo mubauá – animal. Como se observa na palavra a sua evolução foi, de
certa maneira, violenta, mas não perdeu as características essenciais.
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na cerâmica e a figuração em barro e pedra, madeira ou massa
enfocaria a presença de certo contexto religioso. Mas, nas pedras
que diriam esses animais estilizados ou garatujados? Continuariam os símbolos explicando o ânimo carismático do indígena,
apenas contariam episódios de caçadas ou seriam antes frases
ideográficas? Não esqueçamos que a presença de determinados
animais nas escritas primitivas parece evidenciar o respeito religioso (talvez mais religioso do que mero interesse pelas qualidades excepcionais deles) que infunde um ser que o primitivo
não sabe explicar como apareceu e que possui atributos de andar,
voar, cantar, rugir etc. mas não de falar. Um ser que lhe foi dado
matar ou respeitar.
Como não entender que o mestiço herdeiro de todas as formas transmitidas pelo indígena viesse a ignorar completamente
a relação entre os utensílios toscos e a sobrevivência do ancestral
através da palavra? Por que razão o mestiço não herdou ele mesmo a consciência absoluta dos fatos proto-históricos, a história de
sua gênese, os fatos heroicos da tribo, do grupo social, da aldeia?
É singular que havendo cultivado a linguagem e as técnicas arcaizantes, estórias fabulosas e costumes retransmitidos a quatro gerações, não tivesse imprimido na face verde da cultura as marcas
de sucessos tidos e havidos hoje por misteriosos.
Já deixamos consignado o fato de que o mestiço, simplesmente, ignora a origem e a serventia dos machados de pedra,
atribuindo-os, quando não a pedras caídas da lua, a estilhaços de
raio, de corisco. A explicação para essa anedótica reformulação
de um traço cultural tão importante pode estar perfeitamente
isolado na concepção primitiva de que eram armas dos deuses,
fabricadas por eles. Mas, também, num solução menos científica
do próprio mestiço cujo não chegou a receber a lição correta dos
antepassados. Talvez uma experiência muito antiga e muito vaga
haja originado essa concepção: o achamento de peças após tempestades e fenômenos elétricos. Sabido que o raio só recebe esse
tratamento material na concepção popular e dada a raridade do
apetrecho de sílex, certamente o temor e a ignorância levaram o
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homem a relacionar uma forma material de procedência humana
com um fenômeno atmosférico144 .
É a nossa maior preocupação, justificada, pensamos, ora por
aquela quantiosa oferta de itens semelhantes, mas não convencíveis, ora pela ausência de elos na cadeia hipotética imigratória.
Da mesma forma que o índio aculturado não admite a existência
de certos itens insertos na parafernália, também por outro lado o
mestiço recusa admitir a existência de alguns itens na sua costumeira e useira nocionalidade universal. Nós estamos entre essas
duas culturas, observando perplexos a orientação contrária das
duas perspectivas culturais. É sintomático que os indígenas e os
mestiços ignorem o significado da hierografia ou a origem e utilidade dos machados de pedra? Cumpre admitir que nenhum povo
moderno (e quando dizemos moderno estamos admitindo alguns
duzentos séculos atrás) conhece a escrita dos ancestres: o egípcio
que escreve diferentemente, tanto quanto os povos do Oriente médio só tiveram conhecimento do conteúdo da escrita cuneiforme
e da ideográfica muito recentemente, no século passo. Devemos
colocar uma exceção para a escrita Maia? Evidentemente alguma
causa superior salvou do esquecimento a escrita fenícia difundida e reformulada porque os povos comerciantes e navegadores
deveriam plantar colônias em várias partes do Mediterrâneo e
essas colônias ativaram a dispersão das fontes do alfabeto moderno. Mas, a escrita hitita, a etrusca e linguagens mesmo, qual a
razão de não sobreviverem? Deve-se à cultura grega em expansão
no Mediterrâneo a persistência do alfabeto e mais tarde à cultura
latina. Entretanto, não devemos esquecer que também a escrita
naqueles idos era menos universal do que a palavra oralizada. A
tautofonia salvou do esquecimento os poemas homéricos e a poesia popular, com o mesmo sucesso provado com que a tradição
oral liberou as formas líricas ou menos estéticas das lendas, mitos
144

Não netamente produzido na parte média ou superior de atmosfera, concebe-se. O
raio também pode ter sua origem na própria terra, dirigindo-se para o céu, desde que
condições especiais confirmem o estabelecimento de polos elétricos. Parece que se trata
de um fenômeno assaz perigoso e muito frequente.
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cantos e contos amazônicos. Nietzsche vislumbrou bem a enorme
influência da tradição oral na conservação dos poemas curtos que
difundiam formas multidisciplinares de conocionalidade145.
Para os naturais não existem essas velhas e frágeis ferramentas, da mesma sorte porque ignoram o significado dos símbolos
rupestres. Quanto ao índio aculturado não discutimos a sua ignorância nessa área, porquanto ele próprio se encarrega de negar
procedências naturais e quando não, hostilizar aos ascendentes e
contributos. Isso é uma questão já encarada por nós. Todavia, é
o índio aculturado quem aceita toda a inovação que venha utilizar-se dele ou de sua cultura enciclopédica regional como agente
desagregador da herança ávida. Contribuí certamente para a formação de uma nova consciência e essas, muitas vezes não será
a solução recomendável, principalmente quando encaminhada
para o maléfico como é o caso de muitos grupos indígenas dos
afluentes do rio Negro que vivem sob a orientação prejudicial de
gananciosos traficantes.
Este aspecto negativo não é felizmente geral. Índios aculturados das Missões Religiosas do rio Negro se são sistematicamente
proibidos de sustentar velhas tradições que se opõem ao pensamento da Igreja, em compensação são os mais felizes e sobrevivem
melhor do que os grupos, por exemplo Uaimiri-Atroari (antigos
do grupo mais espalhado Iauaperi)146 que se suspeita (e eu tenho
quase certeza) viverem manipulados por civilizados astutos.
Resumindo, o ideal de situar a cultura primitiva e primitivista do nosso ancestral no seu plano admissível pela concorrência
de fatores avaliáveis e de traços culturais concretos, aceitamos que
os elementos materiais de composição da sua cultura – uma espécie de condicionamento filosófico, esta na utilização, em grande
escala, do vegetal (caá), do osso (uerê), da água (i, u, a, ig), do
barro (tauá) = terra, do fogo (tatá). Foi com esses elementos que
os deuses criaram o mundo deles e os seres etc. Foi com esses ele145
146

Nietzsche, Friedrich – A origem da tragédia.
Rodrigues, João Barbosa – Rio Jauapery – Pacificação dos Crichanãs, Rio de Janeiro,
1885.
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mentos que se organizaram e estatuíram as ideias fundamentais
dos mitos e lendas, por isso apelamos para um idealismo filosófico que sustenta a sua religião, a sua política, o seu direito não
codificados, a sua sobrevivência material e espiritual. Se o grego
dos áureos tempos achava que o Universo estava composto de
três e/ou de quadro elementos primordiais: água, ar, fogo e terra, os nossos primeiros heróis civilizadores, aqueles que aparecem justificados com a responsabilidade da criação dos mitos e
lendas situaram a base do desenvolvimento da cultura material
e espiritual naqueles elementos essenciais. Sem os quais a vida e
a sobrevivência na selva não seriam estimuladas. Não incluímos
de propósito nesse nível de preocupação criativa do homem a pedra = itá. Ela resulta de uma associação química de água com as
partículas silicosas e a temperatura e não havia como fertilizar
a cultura amazoníndia com um elemento que se aceitava apenas
na dependência de alguma exigência menos enfatizada, o que, no
caso em referência, dependia do escambo. Por que razão, diria eu,
que vivo a expensas de um elemento não praticamente introduzido na atividade manual cotidiana e coletiva senão pelo usuário
comercista? Não estamos negando que se introduzisse o útil de
pedra, apenas duvidamos que o material estivesse elencado na ordem da matéria-prima necessária ao desenvolvimento e progresso da cultura. Incompreensível seria que esse usuário utilizasse
na ponta da lança ou da taquara uma lasca mineral, ao passo que
a lâmina da taboca ou a esquírola de osso por mais leves e mais
resistentes e tremendamente ofensivos teriam que substituir praticamente àquele. Viu-se, entretanto, que assim aconteceram nos
primórdios da ocupação da Amazônia e os documentos escritos
e iconográficos abundam. Está patente a preferência dada aos elementos vegetais com a troca da ponta de pedra pela de osso e taboca. Registramos um ótimo na escala ascendente dessa evolução
cultural. Anos mais tarde, nos nossos dias atuais, o índio fará a
mesma substituição pelo ferro, ganhando mais um traço na escala
de valores materiais. E, ainda aqui, essa conquista material é obra
de escambo, portanto não é universal nem entra na parafernália
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do amazoníndio com a constância que se poderia admitir no hoje
das facilidades de contatos, de transações lícitas e ilícitas. Se no
hoje dessas facilidades a opção é praticamente pobre de efetividade e de coletivismo, que se dirá numa época tão recuada em que
as comunicações seriam menos constantes e os perigos e hostilidades mais frequentes?
O vegetal está na preocupação do silvícola mais especulativamente do que o mineral147. As possibilidades de usar-se uma
“pedra de tuiçaua” (itatuiçaua) ao pescoço como símbolo de autoridade advoga a favor do nosso pensamento, precisamente pela
raridade do objeto que o tornará sucessivamente mais caro e mais
credenciado ao prestígio. Ora, o machado de sílex passou a ter
a mesma funcionalidade do cetro real, da tamarana. Não seria
preciso irmos aprender com os chefes indígenas da América do
Norte para sabermos da validade desse utensílio-arma, muito
próximo dos racha crâneos medievais. O machado passa de ora
em diante a exercer umas funções a mais na ordem dos valores
sociais e depois dele continuarão a desfrutar do mesmo prestígio
as achas de armas, os tacapes, tamaranas, símbolo de autoridade
máxima do chefe e, ao fim e ao cabo, vai servir apenas de pedra de
amolar as lâminas de ferro.
A raridade com que se obteriam tais instrumentos e/ou
adornos de pedra tenderia, naturalmente, a torná-los mais preciosos do que o ouro ou a prata com que não se poderia obter
nem a arma nem o utensílio. Seria assim como se nós preferíssemos um belo diamante a comum pedaço de cristal de rocha
ou a uma tosca imitação de vidro. Se a evidência não justifica o
nosso raciocínio procure-se encontrar provas, de preferência da
pedra em todas as civilizações pristinas do vale amazônico. Elas
somente, as pedras consideradas raras (no sentido prático) são
aproveitadas na estatuária religiosa e como se disse na função
política. Seria inútil argumentarmos com a presença dos ídolos
147

São escassas as referências a partículas de ouro ou prata entre os silvícolas da região.
Não é que não houvesse o metal, pois dele deram notícia em Maués, razão por que o
governo reinol mandou sustar a colonização local.
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simbólicos, os famanados muiraquitãs. Esses aparecem moldados
em barro (tauá) da mesma forma que em osso (uêra) e madeira
(muíra). Mas seria útil considerarmos que o elemento material /
barro/ não dispensa uma correlação química com a pedra e nisto,
no conhecimento desta correlação e distinção também, estava o
índio bastante além de uma noção ingênua da estrutura da matéria inerte: ele acreditava piamente ser a pedra apenas o barro
verde subitamente endurecido em contato com o ar148. O tempo,
que desaparece no contexto de sua história lírica, a lenda, desaparece também aqui na participante formação da matéria bruta.
Ridículo seria para nós outros não acreditarmos que certas exibições na rocha dura não fossem também deixadas por pressão de
qualquer objeto pesado, inclusive pés, em épocas que a memória
esqueceu. A diferença apenas é que o nosso selvagem usou a medida ucrônica exatamente como faria o grego antes dos períodos
cronológicos. É por isso que a serventia de alguns objetos desapareceu o quadro de suas preocupações sociais: o tempo engoliu no
seu ávido sorvedouro a noção de fatos e de coisas. O seu passado
é uma grande interrogação que o cientista social procura reconstituir valendo-se dos fragmentos materiais (e não espirituais) da
sua experiência diuturna como indivíduo atuante. Esses despojos
jacentes podem revelar muita coisa e, justamente, revelam pelo
menos a idade correta do florescimento de uma cultura, vamos
dizer do milho, ou a presença de restos de cozinha dirá em que
tempo um dia o homem morou ali em tal lugar e comeu tal espécie de animal. Os restos mortais dirão se era homem ou mulher
aquele que apresenta o crânio trepanado. Os maxilares de índios
do Peru revelaram adiantado estado de conhecimentos odontológicos, obturações e capeamento a ouro. E só há um povo inclinado a esse comportamento, é o japonês.
A diversificação cultural do amazoníndio, seu processo lento de atingir sucessivas etapas de melhoria de adaptação e a sua
148

Assim documentam os cronistas da época, indivíduos que, por sua vez, não possuíam
a noção discriminativa do científico.
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formação histórica inacabada (rompida pelo choque com a civilização europeia) em muitos aspectos deve tudo aos elementos
apontados na sua experiência diuturna. Não iremos considerar a
questão do ponto de vista do uso cotidiano desses elementos, por
enquanto; mas apenas fixar o pensamento na sua cultura espiritual, isto é, naquela área mais impressionante da sua história, quer
dizer, dos relatos fabulosos, dos sucessos que antecederam ao conhecimentos e maturidade do homem no seu ambiente. Refraseamos: da sua maturidade no seu ambiente, dessa maturidade que
lhe proporcionou o enciclopedismo obtido pela experimentação
prática, pela observação, pelo sofrimento físico e moral.
A selva em toda a sua brutalidade absorvente não seria para
ele que a conquistou pelos milênios de fixação, a madrasta. Ao
revés, foi-lhe mãe nutriente: ofereceu-lhe toda a sua riqueza, toda
a sua maravilhosa floração, o seu recesso, o seu encanto, a sua
orla fixadora, flores, frutos, cáscaras, seiva, folhas, raízes, troncos,
fibras, cipós, resinas, o grande empório de sustentação do corpo
e do espírito porque é dela que também surgem os numes frascários, as entidades míticas, a ronda dos duendes patuscos e o mistério sedutor da sua linguagem feita de sons, de ruídos, do quiriri
aliciante. Para que trocar essa usina, esse laboratório fabril, essa
ucharia, esse armazém, esse horto, pela Montanha fria, nua, pétrea, deserta, com seus metais resplandecentes, seus animais nem
sempre aproveitáveis como sustento? Por que permutar o vegetal
pelo mineral? A simples camaradagem pelo pastoreio trabalhoso?
A selva estava aprovisionada de tudo, consequentemente é
da selva que surge a cultura do amazoníndio, suas tentativas de
superação de culturas vizinhas, sobreposição de traços culturais,
de formas de conhecimento mais cimeiras. É com o vegetal e não
com o mineral que o índio obtém fogo em qualquer local e circunstância. Vamos que esperasse depender do mineral para sua
sobrevivência: teria que deslocar-se, fixar-se em área de exploração menos suportáveis. Isso exigiria uma modificação na estrutura dos seus hábitos e costumes. Não pensamos em esquecer a
presença da pedra mais ou menos na sua vizinhança. O absurdo
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seria tentar conceber a extração desse material, seu transporte,
arrumação e estruturação. Não dá para formalizar uma tentativa
de possibilidade, não usando ferramentas de pedra. Como é que
os amigos de remotas civilizações discutiriam esses problemas?
É com o auxílio do fogo que o natural abate os troncos mais
empenados; é com o fogo que ele escava os troncos que irão leva-lo às aventuras de corso ou de intercâmbio comercial, ou lhe
darão os torocanos para a comunicação a distância. É com o osso
que ele prepara as mortais pontas de dardos e cerâmica e tintas
de várias tonalidades, tintas que também pode obter do gengibre
(amarela), do jenipapo (azul e preta), do urucu (vermelha) etc. Ao
receber, aceitar e usar os traços culturais oferecidos pelo ádvena
intruso o homem da peneplanície perde em parte o vínculo com
a selva, mas essa perda que fixaríamos numa margem de vinte
por cento, não vai em hipótese alguma furtá-lo à dependência
dela e essa razão óbvia se estende também ao mestiço, que se urbaniza. O distanciamento do natural do seu meio, a selva, só se
faz através do caldeamento ou a transferência de domicílio, mas
conota-se que esse distanciamento nunca será de tal monta que
enfraqueça e debilite a sua cultura primordial. Os mestiços que
se urbanizam já não vão depender tanto da selva, mas usufruem
qualquer maneira as suas dádivas naturais. A questão magna dessa alienação forçada ou natural está no enfraquecimento da unidade linguística e não na herança material. O mestiço não fala
mais o nheengatu ou mesmo a sua língua, conservando no seu
linguajar português aquelas formas curiosas de entonações, expressões idiomáticas, permuta de vogais etc. Até que uma geração
posterior elimine esses resíduos do discurso natural do mestiço
ele continua preso a uma tradição avoenga em que o contexto
selva está fixado porque se introduziu também na linguagem colonial portuguesa. Se o indígena puro não possui a faculdade de
estrelar a linguagem convencional, situação muito fácil de compreender-se, ao mestiço, cabe o trabalho de acrescentar o vocabulário regional. E esse acréscimo, permita-se dizê-lo, não é de
forma alguma apenas resultado de uma posicionalidade erudita,
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mas é produto da corrente popular. Parece que estamos diante de
um elemento fixador da consciência da língua-mater, um agente
moderador, equidistante daquelas duas perspectivas que introduzimos no início deste capítulo. Seria ele também o responsável
pelo desvio de nocionalidades do tipo daquela que transfere para
o objeto cultural “machado/maça de guerra” relações menos lógicas, portanto estrangulamento do vínculo com o passado anterior, o passado que não possuía nenhum liame com a selva porque
seria difícil considerar o primitivo caçador justificando a sua biológica presença num meio ambiente hostil às suas preferências.
Essa situação, porém, não é geral. Em determinadas latitudes a
desigualdade do meio ambiente possibilitava o tipo de vida do
caçador e parece que esse tipo de vida se ajusta muito bem aos
povos Caraíba. Os indígenas periféricos teriam à sua disposição
recursos oriundos da selva e os mestiços deles, servidos de novos
recursos e enfrentando novas atividades parece que recusariam
aceitar aquelas insuficientes atividades materiais dos avós. Percebe-se que o fato não é de deplorar. Na áreas muito influentes da
espiritualidade que envolvia crenças e superstições, medicina e literatura oral a força incoativa era muito mais de eleger prosélitos,
precisamente porque havia uma abertura para a correspondente
difusão e exercício de atividades nessa faixa de preocupações.
Entretanto, não haveria uma exceção nessa forma de enfrentar a cultura europeia? Houve e continua havendo em grupos
tribais que não aceitaram todas as culturas maravilhosas da civilização branca, mas somente aquelas que poderiam ser prestante
à sua própria cultura, isto, traços culturais compatíveis: bebidas
alcoólicas, armas de fogo, ferramentas de trabalho, tecidos, berloques, alimentos, numa fase histórica da aculturação; cigarros, entorpecentes, rádios de pilha, relógios de pulso, sapatos, dinheiro
em papel na fase mais recente. Dinheiro amoedado é considerado
objeto importante para ser convertido em penduricalhos e garfos
são transformados em pontas de flechas, da mesma forma que
caçarolas.
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Não estamos oferecendo aquele espetáculo comum a Missões Religiosas Evangélica em que o índio pode considerar-se o
mesmo homem natural, andar nu, obter redes de fabricação industrial, roupas, cigarros, alimentos, brinquedos etc. Nas Missões
Religiosas Católicas andar nu ofende a Deus, é “pecado”, a eterna
fórmula de interpretar rigorosamente a situação adâmica, receio
de encarar a realidade dignamente, sem subterfúgios. A resposta
a esse gênero de hermenêutica religiosa é a instalação de campos de nudismo em todo o mundo, provando a força da ciência
eugênica. Aliás, a ciência não tem feito outra coisa de uns anos a
esta parte que aceitar determinados cocientes culturais indígenas
e prova-los, publicamente, como benefícios à humanidade, tal o
curare, a coca, o ipadu, a aiausca, a maconha, para só falarmos
de vegetais tidos mais ou menos como portadores de princípios
ativos perigosos à saúde e à tranquilidade social; porque de outra
parte há nesses vegetais elementos comprovadamente aplicáveis à
medicina. Nem seria tanto para projetarmos essa lista, porquanto
o povo, a massa popular sempre reconheceu na selva a sua maior
fornecedora de recursos suficientes ao tratamento de certas moléstias. Naturalmente, isto é produto da longa experiência indígena, experiência retomada pelo mestiço e promovida com sucesso. Mas não é, em hipótese, alguma apenas a promoção popular
que salienta o mérito de muitas plantas amazônicas, empregadas
topicamente ou fornecedoras de elementos básicos (alcaloides)
industrializados. A medicina contribuiu, ao recomendar muitas
plantas, centenas delas, para ilustrar a capacidade precursora do
indígena no uso (e até no abuso: coca, maconha, centenas delas,
para ilustrar a capacidade precursora do indígena no uso (e até
no abuso: coca, maconha etc.) de sua propriedade curativas naturais e/ou transformadas, industrializadas. A selva que se tornou dessa maneira o verdadeiro estimulador da cultura indígenomestiça, deve haver contribuído para que o homem primitivo e
primitivista se transformasse de simples caçador em sedentário
cultivador de espécies alimentícias e domador de animais mesmo
alguns ferozes. O pré-cientificismo matuto do natural responde
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naturalmente pelo cientificismo de gabinete, ajustadas as normas
de como aceitamos, sem náusea, as lições de campo herdadas. Sabemos que existe uma impulsiva desconfiança e negação da parte
de homens que cursaram uma Universidade onde essas minúcias
não são ensinadas, mas acontece que, dia após dia, o cientista vai
procurando aproximar-se mais do seu reconhecido antecessor, o
feiticeiro, o homem-medicina. Afastando deste juízo crítico qualquer referência a um tipo de empulhação, a média das atividades daquele feiticeiro é produto de uma experiência milenar e de
descobertas no campo prático. Em capítulo anterior, fornecemos
esquema para essa atividade e já divagamos em torno dos méritos
e deméritos do pajé detentor da responsabilidade e do ofício de
curar, por isso não vamos argumentar demoradamente.
Pensa-se comumente que ao índio escasseiam ideias aproveitáveis, senso de criatividade em qualquer plano da cultura rudimentar, ideias que se transformaram em estatutos universais. No
entanto, essas ideais, algumas delas, confundiram os meios científicos, porque ele, o índio, considerado numa frame de prejuízos
centenários, asilava apenas aqueles maliciosos atributos morais
que o retratavam em cenas de canibalismo, desfrutando as febras
dos europeus, ou em combates mortais com seus semelhantes. A
reflexão incorreta computava apenas conjuntos de complexos de
inferioridade face à cultura europeia de então em que a medicina não andava longe dos consabidos métodos de gabinete e de
curas, ligados ao demoniologismo. Os fatos, entretanto, apontam
noutra direção, naquela direção em que se pode ajuizar o mérito
de uma sociedade comunal carente de reguladores capacitados à
incrementação de certos padrões de comportamento superiores
aos dos africanos. Se o índio não era imaginativo – opinião que
poderia ser tida como incorreta, como se compreender a estreita relação de semelhança entre muitas das suas criações e outras
encontradas dispersas pelo mundo primitivo? Não estamos supondo nenhuma teoria filiatória nem assumindo compromissos
apriorísticos com a antropologia sentimental. Fatos são fatos e o
homem está capacitado para produzir independentemente de ins488

piração de pioneiros, de modelos estranhos ao seu meio. A selva
ensinou-o a servir-se gratuitamente de tudo quanto fosse possível
de ser aproveitado, e os animais mostraram seus truques de ataque e defesa, e não é sem motivo que por isso mesmo se consideram deles descendentes.
Lemos certa feita que o indígena aprendeu a utilizar-se da
vela de pano (sutinga) com os primeiros navegadores europeus.
A introdução da vela de pano é realmente um motivo de especulação aberta porquanto em regiões onde a seda e o algodão abundam (regiões do Pacífico) ainda se usa a vela de esteira de fibra,
de mesmo modo que no lato Titicaca ou na ilha de Páscoa. Mas,
realmente, o nosso silvícola não necessitava desse tipo de elemento
impulsivo: havia a sutinga de folha de palmeiras; ou simplesmente
um galho de árvore plantado na prova da embarcação. Ainda hoje
é assim, embora os barcos à vela hajam desaparecido, substituídos
pelos motores de popa, a começar pelos Motogodille, Evinrude,
responsáveis pelo adiantamento da economia no interior149. Não
subestimando a cultura europeia neste particular como em outros,
a troca de benefícios nem sempre foi mais do agrado do índio, que,
por qualquer motivo, saía perdendo por não possuir condições de
ajustamento a determinados que pudessem competir. No exemplo
das botas a que o civilizado fazia muito empenho por não habituar-se ao solado enredadiço e irregular, prejudicava ao escoteiro
nas suas andanças na mata, dificultando-lhe a marcha. Sem elas
ele percorria léguas ali onde os solados se moviam pesadamente.
Também não se pode dizer que tivessem os europeus introduzido
o uso do sapato. Essa é uma das incorporações nos usos do ho149

O Motogodille introduzido na década dos dez realizou praticamente a revolução comercial no Amazonas, numa época que se podia importar livremente, diretamente, as
mercadorias, sem precisar depender dos fatídicos representantes sulinos que da década
dos trinta em diante iniciaram a operação “tira couro” do povo desta região, situação
que, infelizmente, ameaça voltar e voltará, certamente, com a extinção da Zona Franca
de Manaus.
O motor de popa foi usado igualmente na campanha evangelizadora de protestantes e
católicos, alcançado com facilidade as cabeceiras dos rios. Também os regatões passaram a usá-lo, porém com menos assiduidade por causa do preço. O motor central já é
de penetração mais recente.
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mem americano que não poderia ter tido pai, porquanto a inventiva seria originariamente estimulada pela necessidade. Já vimos
que os Omágua sabiam fazê-lo de borracha e usavam-no. Em várias escavações procedidas em Manaus, foram encontrados formas
de barro cozido. Não estamos todavia prometendo originalidade
nesta última notícia porquanto tais formas não foram submetidas
e nenhuma análise e também não resistiram ao tempo, fragmentando-se. Tenho uma vaga ideia de que o Dr. Frederico Barata
encontrou dessas formas nas escavações procedidas em Janauari,
após a minha visita ao depósito local onde assinalei esse tipo de
pertence150. Também os Omágua fabricavam bolsas de água e peras de clister, panos impermeáveis etc.
Os caminhos percorridos pela civilização através da mata
não são de maneira alguma idênticos aos abertos nas avenidas
aquáticas. É da crônica a opinião de que os rios eram “avenidas”
da circulação e ofereciam menos perigos que as veredas151. De
qualquer sorte, o europeu estava melhor garantido na água do
que em terra onde a defesa era sempre duvidosa e impraticável.
Os fortes que se plantaram sobranceiros à água não surtiram nenhum efeito contra as hordas costumadas a varar o mato passando de um rio a outro. Foi assim que indígenas da Bolívia alcançaram relações de aturado comércio com os Omágua e os Maué e
os Manau e outros se transferiram do rio Negro para os afluentes
e defluentes, evitando passagens perigosas e tribos inimigas. Por
muitos anos os portugueses ignoraram a passagem formada pelo
rio Cauburi, que evitava a presença do forte de São José do Rio
Negro, passagem só dos índios sabida e só por eles utilizada. Essa
passagem liga os rio Negro e Amazonas. 152
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Pelo menos dois desses sapatos (talvez a utilidade fosse adornativa e não utilitária) foram achados numa mesma área em que encontramos três cachimbos, dois dos quais
tipicamente europeus.
Acuña, padre Cristóvão de – Novo descobrimento do grande rio das Amazonas, 202,
cit., ed. bras.
Na lenda da Cobra grande foi aberta a passagem por ela quando fugia. E era nesse famoso passo que o valente Aiuricáua se ocultava dias e dias para refrescar as forças e cair
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A estrada não teve, por isso, mesmo na Amazônia a serventia que ao europeu poderia ser útil e quando falamos em estrada seria apenas uma invocação ao caminho apenas vislumbrado
na cortina de vegetação cerrada. Aquela vereda atravessada pelas
cordas dos cipós e tapizada de verdura, somente utilizada pelo
natural porque os caminhos terrestres eram fundamentalmente
exclusivos dos dependentes da mata, aquela vereda não transportou nas suas distâncias cansativas e perigosas um tipo de cultura
que se elegesse em padrão representativo. Nem mesmo para o indígena, que associava a existência às flutações temporais do rio ou
lago153 não sei por que certos historiadores falam em penetração
quando abordam esse problema das nossas origens modernas. A
penetração com esse modelo de abordagem semântica não repercute ao nível de uma operação dirigida no sentido de inventariar
possessões reinicolas onde a mata cerrada impede tais verificações. A penetração só correspondia a um gênero de atividade
aventureira impelida pela ganância de escravizar índios ou de coletar drogas. E era feita por água, ou pelo menos paralela à água,
em primeiro. Duvidoso é que o europeu se permitisse esse tipo de
conquista cega varando o mato sem a custódia do índio de flecha.
A selva sempre foi hostil ao europeu, de todas as maneiras possíveis, criando-lhe a tortura de uma primeira derrota no projeta da
adaptação. Não adaptação biologia, porque esta já se sabe que não
porta nenhuma dificuldade para a habitabilidade da Amazônia154.
Estamos reduzindo a termos o problema da adaptação do esforço

153
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em cima das reduções portuguesas. Vd. do autor Cobra Grande Lenda Mito, ilustrada,
Editora Hamburg, São Paulo, 1995.
Evidentemente, estamos considerando a região amazônica de mata, porque é sabido
que na Montanha as estradas eram construídas de propósito para serem utilizadas.
Mas, na selva, a roda não seria empregada tão logo o europeu pós os pés na região e
demorou muitos anos para que um tipo de veículo tão sorno como o carro de bois fosse
empregado. Ainda hoje é assim e a nossa pesquisa sobre esse veículo na área do Estado
do Amazonas resultou de uma pobreza justificada. Além disso, o clima não ajuda o rendimento-força do animal tirante. Nosso trabalho, Carros e carroças de bois. Edições
UBE-AM, Manaus, 1984.
Batista, Djalma – Da habitabilidade da Amazônia. Conquista, Rio, ilustrado Manaus,
1982.
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explorativo, esforço que como se viu degenerou sempre em formas diversificadas de emprego medíocre capital em indústrias de
pequena expansão. Nunca, porém, na agricultura onde a máquina
não entrou e nem sequer a forma mais rudimentar do arado de
mão. Todas as vezes que foram ensaiadas as grandes indústrias
estas morreram no ovo155. Entretanto somente após a instalação
da Província do Amazonas é que a situação de fato melhorou porque o Estado auxiliava de maneira muito paternal às iniciativas
promissoras. Não será na província que se vai falar pela primeira
vez em estrada carroçável, mas também não dependia mais da
administração colonial, por isso não se deve qualquer projeto, realizável ou não, à administração portuguesa nesse sentido. Apenas aquela exceção já feita para o estadista Manuel da Gama Lobo
d´Almada, no alto rio Negro, em Barcelos e Manaus, para a instalação de indústrias e melhoramentos no sistema de abastecimento156. Toda essa atividade está porém longe da selva e não inclui
nenhum projeto de estrada carroçável que viesse facilitar as comunicações entre uma comunidade e outra. A estrada carroçável
não teve por isso na Amazônia nenhuma repercussão, já pelo fato
155
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Durante o governo constitucional do Dr. Álvaro Maia esteve em Manaus uma bem
entusiasmada companhia francesa interessada na montagem de uma grande fábrica
de papel. Escritório instalado na Prefeitura Municipal, teve de retirar-se, alegando que
o capital movimentado pra as primeiras operações de nível burocrático estava sendo
devorado por numerosos vales de cidadãos que se diziam, e realmente eram, figuras de
relevo na administração estadual. Estive com os planos nas mãos e eram bastante ambiciosos. Naquela altura a companhia iria montar uma Universidade, ampliar o porto
de Manaus, instalar várias linhas de autobus na cidade e manter alguns estudantes em
Universidades técnicas da Europa. Em troca, o Estado cederia uma extensa área para
exploração e experimentações, replantios, etc.
O parque industrial amazonense na província não era respeitável, mas cobria a demanda, principal por causa da rarefação demográfica. Os engenhos de fabricar cachaça e mel andavam espalhados até mesmo dentro de Manaus, onde vamos encontrar
grandes plantações de algodão, café, anil, feijão, produtos exportáveis. Essa agricultura
pelo menos responde àquela inquirição formulada por certos escritores a respeito de
carência de fomento agrícola. Se é bem verdade que não encontramos grandes alusões
ao assunto indústria-agricultura antes da província não é porque não houvesse, mas
porque era falho o sistema de comunicação. No Relatório da Presidência da Província
do Amazonas podemos recolher subsídios para um computo geral da situação. Inclusive com a indicação de nomes de produtores e de exportadores. Em torno de Manaus
haviam dezenas de “rocinhas”.
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de não haver sido chamada a intervir na economia colonial já pela
circunstância da existência dos cavalos do rio, as montarias de
hoje, canoas leves e pesadas157. As estradas de penetração, abertas
pelos caminheiros, eram forma de conquista apenas econômica a
que não se deu ainda muita importância porque os historiadores
estão mais interessados nos movimentos humanos e menos nas
realizações sociais. O aspecto omissivo dessa fundamental importância da estrada começa a ser encarado modernamente, numa
circunstância em que ocorrem dois fatos ligados ao aspecto econômico: o desenvolvimento da região e a carência de uma frota
transportadora. Os navios adequados aos cursos dos nossos rios
vão sendo aposentados por velhice ou desapareceram em sinistros provocados, na maioria, quando da debacle financeira, enquanto uns poucos teriam sofrido acidentes reais.
A reflexão com respeito a esse esquecimento dos historiadores é um erro porquanto assim como as avenidas do rio serviram
a qualquer tipo de expedição pacífica ou armada, os caminhos da
selva só foram calcurriados em função da busca das drogas do
sertão. Neste particular, não houve nenhum propósito de transformar o impasse vegetal em facilidades de transitação, nem mesmo econômica porque a penetração em busca das fontes dos bens
coletáveis e exportáveis não era uma atividade cujo fim tivesse
ficado à disposição dos usuários. O índio batedor, guia, cerra-fila, era mandado, deveria ser pago pelo seu trabalho, portanto a
busca de bens negociáveis se fazia à revelia do seu arbítrio. Foram
desse tipo as penetrações aos sertões dos rios Negro, Maués, Madeira, Juruá, Içá, Branco, Urubus, etc. Caminhos de conquista, de
estradas da colonização de resultados sempre produtivos quer se
tratasse da coleta de drogas quer da caça a escravos, mas eram
caminhos buscados como na orla do mar, littusarare. Dessas famosas jornadas pelo agreste sertão da amazonlândia, nada ficou
porque nada fora conscientemente plantado. Pode acrescentar-se
157

Acuña, padre Cristovão de – Op. Cit., 229: “tratavam de venda das canoas, que são os
ligeiros cavalos em que andam, e sempre saíam satisfeitos”.
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que essas entradas serviram de maneira oportuna à fixação de
coordenadas nacionais? De integração do território nacional? De
expansão das fronteiras humanas? O exemplo, entretanto, da renovação dessas entradas não seria repetido durante o estamento
provincial nem estadual com o sentido de aproximação das humanidades e na qualidade de eixos da circulação da riqueza. O
homem perdeu não somente o estímulo da liderança indígena
como perdeu as pegadas das penetrações na selva, quando falhou
a economia drogueira. Torna-se duvidoso argumentar com uma
fase de penetração de sentido qualquer que não esteja diretamente ligados aos projetos de convencionais e de certa exitude: coleta e preamento. A ocupação da Amazônia em termos de fixação
do homem ao solo só aparece verdadeiramente quando se inicia
a política de doação de sesmarias, de “chões” tanto para ativar
as culturas agrícolas como para edificar. Somente ao alvorecer
de 1840 é que a Câmara Municipal da Barra (Manaus) abre os
olhos para o problema das comunicações terrestres, iniciando a
abertura de uma das maiores rodovias que o Brasil de então viria
a possuir, a estrada Manaus Caracaraí – Rio Branco. Observe-se
que esse monstruoso projeto realizado à continuação não se situa
nem dentro do período colonial e nem dentro da solicitação política: é puramente econômico158. O interesse atual demonstrado
por essas vias de circulação confirmam que a estrutura física de
certos rios constitui sério obstáculo à navegação, ao comércio, à
comunicação em termos de perigos e de perda de tempo. O homem de ontem viu exatamente este problema quando justifica a
158

Uma das coisas mais curiosas nessa área das comunicações terrestres, ao tempo da
Província, foi a tentativa de abrir-se uma estrada carroçável para Goiás. É sumamente
delicioso encontrar-se a preocupação do homem de ontem por tais problemas notadamente quando se verifica não ser nada fácil a penetração pela selva e a travessia de
largos cursos d’água. Quando fixarmos nossa atenção para essa capacidade de gestar
soluções atrevidas para a época, havemos de falar do grande número de projetos de
estradas de ferro, de que aquela Transacreana de Euclides da Cunha é mera brincadeira
e não é pioneirismo.
No momento em que se realiza a abertura da Perimetral Norte será conveniente reclamar para os amazonenses a glória do pioneirismo, também naquela latitude, de mesmo
que a Manaus-Mato Grosso.
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abertura da estrada em ordem a facilitar a circulação dos produtos, inclusive o gado para abastecimento da capital, fugindo à
ação dos degraus rionegrinos.
Quem não compreende, ou não deseja compreender que
neste século mais do que séculos anteriores, o caminho terrestre abre maiores oportunidades e cria maior capacidade básica
de sustentação social pela fixação de colonos, pela rapidez das
comunicações, pelo intercâmbio comercial e cultural, está bem
longe de avaliar a soma de sacrifícios despendidos pelo homem
de ontem para manter todo esse relacionamento básico de onde
saltava a garantia da subsistência.
Voltamos aos capítulos anteriores do primeiro volume desta obra para insistir que a tirania do espaço físico amazônico estigmatizou quase como uma fatalidade a morosidade da nossa
expansão em todos os sentidos e que estamos dependendo tão
somente de dois problemas para cicatrizar aquela ferida aberta
pela enorme matança de índios: o repovoamento e a abertura de
estrada de rodagem.
Se a selva em todo o seu exuberante latifoliado não permitia
violações do tipo daquelas que a crônica fidelista apresenta, em
compensação, os experientes varadores de mato do tipo Manoel
Urbano, Sebastião Diniz, Ricardo Zany, Enrique Strauss, denominados “mateiros”, sabiam abrir caminho nela, na sua espessa
hostilidade, preparando as verdadeiras “entrada” da economia
dos rios Purus, Madeira, Negro, desbravando regiões tidas por
inóspitas, alargando o conhecimento das áreas ocorrentes de
hévea para que as hordas nordestinas se acomodassem e desfrutassem o melhor. Mais tarde, a crônica diria que seriam estes os
desbravadores, mas, naturalmente, havia estranhos à região que
adquiriram larga experiência desde moços, mesmo nordestinos e
até estrangeiros de merecimento como o velho Aleixo, o francês
Anvers, o português Catalão, quando não são aqueles que a memória esqueceu, o velho Lourenço de Melo no Aiapuá159, terras
159

Bittencourt, Agnello – Reminiscências de Aiapuá, Rio de Janeiro, 1966.
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virgens domadas pela atividade robusta e empreendedora do Barão de Manaquiri, quantidade de indivíduos que não ficaram na
empresa aleatória da coleta, mas fixaram-se realmente na terra,
plantaram os pés no solo, arrotearam, colheram, enriqueceram
o patrimônio industrial com os engenhos de cana de açúcar, as
olarias de fazer tijolos e telhas, as pequenas fábricas, os pequenos
empórios, as diminutas usinas. Mas, isto é assunto da Província.
A Colônia não nos deixou coisa alguma em herança, nesse particular, posto que houvesse realmente significado a necessidade
de colocações dessa ordem, mas não houve capacidade de escolha porque o monopólio da Coroa absorvia homens e capitais em
aplicações de menor interesse social para a região, haja vista que
a canalização das rendas acabava sempre no erário português.
Quando Napoleão ordenou a invasão de Portugal, sem grandes
resultados militares devido à heroica resistência do povo e a família real se mandou para o Brasil a situação tenderia a mudar,
mas não houve realmente aquele socorro imediato em virtude da
demora da realeza. A Independência recusou forças e iniciativas a
serviço do monopólio português, podendo o país respirar fundo,
sair da asfixia a que a realeza o condenara. Se tivéssemos iniciado
a navegação a vapor no segundo quartel do século XIX, talvez a
expansão econômica obtivesse resultados mais promissores, porém é certo que a cultural estaria, porquanto até a terceira década
do mesmo século ficamos dependendo quase que exclusivamente dos regatões em matéria de circulação postal, burocrática etc.,
o que demorava meses. A sornice dessa circulação justiçava-se
porque o chatim fluvial estacionava frequentemente, mudava a
guarnição, essas coisas naturais ao próprio mister. Mas, evidentemente, havia a considerar em primeira mão a distância entre as
cidades e vilas de Belém, a Barra ou a Barcelos. E daí a distância
dobrada até Tabatinga ou Cucuí e Corumbá ou mesmo Porto Velho. Como se verifica, as hidrovias foram usadas em várias épocas e pelos mais variados tipos de embarcações, constatando-se
que a lentidão do desenvolvimento cultural aparece, nitidamente,
como consequência da carência de implantação de rodovias e/ou
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de caminhos extensos. Assim se faria no sul com os “caminhos
de burros”, mas entre nós do setentrião a selva magna impediria
a intercomunicação. Não se pode falar de penetrações e de bandeiras na região, isto é, de uma situação idêntica a de outras regiões como São Paulo. Principalmente de congéries de soldados,
os quais jamais se aventuravam sozinhos na selva. Era de praxe e
é histórico. Para cada soldado armado e equipado havia sempre
uma cooperação de índios denominados “arcos”. E refraseamos
que não se encontra registrada nenhuma penetração de cunho
especial, isto é, penetração visando apenas o reconhecimento e a
dilatação dos domínios da Coroa. Toda e qualquer empresa armada está praticamente ligada a um dos dois proverbiais interesses:
drogas do sertão ou caça ao índio.
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A AMAZONLÂNDIA COMO ESPETÁCULO
DA CULTURA

Escravidão branca, amarela e preta. Ainda o fato
cultural de imitação como recurso de deriva. Discussão epidérmica sobre projetos de mudanças
sociais, naturais e artificiais. O que muda e o que
é forçado a mudar.
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O

s primeiros ensaios de transplantação da cultura lusa para
a Amazonlândia se realizaram ao abrigo de impunidades,
quando soldados tomavam concubinas e/ou mulheres
indígenas passaram a condição de fregonas em casas de bastimento e de ínfima extração moral. A mesa-aliança teve o condão
de elevar do estrato inferior a filhos de principais e estes não mais
poderiam admitir o tratamento humilhante de bugres. Um status
mais ou menos definido, adquirido dentro daquele amplo conceito de cultura segmentário. A influência do colono português
não se estilhaça contra a numerosa e evidente participação indígena, mas também não se imuniza, aceita condescendentemente,
democratizando hábitos e costumes rurais porque deles era encabeçada a sua pregressa sociedade afora a legião de degredados
perpétuos que se pretende subtrair ao corpo da história escrita e
da organização social. O fato de haver no inventário doméstico
do colono uma série de unidades culturais de nível equivalente
impediu desde logo a náusea e a repulsa que alcançou a ética inglesa (dos puritanos, mórmons, religiosos) contra o Squawman.
Sem pilhéria poderíamos argumentar que o colono português e o
soldado encontraram a casa pronta e arrumada. Apenas tiveram
o bom senso de apoderar-se dela, torcendo o nariz aos escrúpulos
sociais. É neste gesto democrático que se resume a política colonialista. Uma política de negligência, de contemporização, do
tipo francês laissezaller. É difícil de aceitar-se uma seriedade original na religião do colono. O que ele trazia e implantou aqui com
ou sem a complacência do sacerdote foi uma mistura de misticismo com atividade ritualística na base de culteranismo que a nossa sociedade herdou. De um modo geral não há rigorosamente
Cristianismo cultivado e sim uma impensada adoção de credos e
superstições avulsas, praticados à margem de uma frequente con501

sideração pelos eventos cristãos. Se isto acontece em Manaus, (e
aconteceu com uma frequência inusitada desde o século passado)
em que o espiritismo, a pajelança, batuquismo se cristalizaram,
no interior do Estado a forma de Cristianismo sufragou até objetos materiais inanimados, elegendo-os como deuses, e as festas
profano-religiosas nada mais são do que ambições de idolatrismo
trazido de Portugal e ambientado aqui. Não somente trazido pelo
saloio inculto, mas oficializado pelas Câmaras Municipais.
Torna-se difícil acreditar numa propagandafide que traga
como solução a abertura das mais belas essências do Cristianismo à penetração do barbarismo indígena. Mas isto foi possível
porque colono português não era católico puro, introjetando no
recheio do credo romano a dúvida e a apostasia dividida com o
árabe e o judeu. A Inquisição tentou purificar com o fogo-novo
das fogueiras as ofensas ao credo inculto, após o fracasso total
das Cruzadas, como propaganda de fé. Mas ela mesma começava
com a simbologia do fogo consumidor, a pira végeto-humana, a
ilustrar a essência do paganismo e não contra Deus. E esse paganismo era tão acentuado que o padre João Daniel assinala o fato
de o índio fabricar anjos e santos para a igreja, sinal de que a velha
essência mística aceitava o conúbio material, elegia o ídolo contra
a disposição aceita do Evangelho. Para a nossa mentalidade atual
isto nada representa, mas para o hebetismo do labrego e do índio
crédulo representava muito e exigia a metafísica dos confrontos.
Esse tipo de colono não possuía condições para introduzir uma
cultura de exceção que Portugal detinha realmente, mas estava
acima da mentalidade da grande maioria dos sacerdotes e jamais
seria objeto de especulação da parte do desterrado, do agricutor
ou do mesteireiro.
A superabundância de informes relacionados admite a existência em baixo nível econômico-intelectual, do colono transplantado; a vida desregrada do soldado; o fundamento da sociedade
indisciplinada; posição nem sempre privilegiada do Sacerdote. A
indisciplina fecundava os propósitos amparados pela lonjura da
metrópole e pela liberdade de ação. O colono não possuía outro
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recurso quando alcançava a América: ou se consentia numa faixa
de integração total ou morria à míngua porque não tentaria reabilitar-se moralmente pelo trabalho. Os quadros dessa situação que
é resultante do feudalismo são pintados com energia por João Lúcio de Azevedo, em todas as obras em que analisou a entrada do
português no Brasil e com especialidade na Amazônia160, fugindo
do romantismo pouco construtivo dos Pedro Calmon, dos Rocha
Pombo, e do ‘priorismo’ dos Jaime Cortezão, et caterva.
Voltar não podia. Só com autorização expressa do Rei161.
Deve compreender-se a situação precária do soldado e do civil.
Em Portugal, à época, dadas as circunstâncias da política remanescente feudal, o homem não era dono de seu arbítrio nem de
sua terra, senão quando alcançava escalões mais altos na comandância ou no clero. Assim mesmo muitos fidalgos morriam de
fome e aos mais pobrinhos era concedida a graça de enriquecer
no Brasil. O vilão, o operário que não fosse ferreiro vivia na miséria, comendo o pão negro e duro e a sopa magra, a fim de que
o alto clero e a nobreza parasitária desfrutassem das tapadas de
caça, tivessem lenha no inverno e vivessem na ociosidade162. Alu160
161
162

Azevedo, João Lúcio de – Épocas do Portugal econômico, cit.
Correspondência dos Governadores, etc. In:Anais da Biblioteca e Arquivo Público do
Pará, passim.
A literatura infantil no seu discurso fabulístico nutriu-se dessas verdades chocantes
e fosse talvez por isso que se proibiam as leituras de livros de contos a de fábulas. Os
quadros, entretanto, são de um realismo comovedor: invernos rigorosos com lobos famintos uivando junto aos redis; lares sem pão, sem lenha, sem luz e a visão trágica dos
lobisomens no bosque; salteadores, barões maus e fadas generosas. A compensação
vinha na espera, no devaneio.
As cantigas de roda até então desprezadas no seu contexto lírico-romântico configuram
a situação onde se lê também o processo de mesaliança, o príncipe rico que libertará a
pastora da pobreza, no carvoeiro que pactua com o diabo, a fim de obter riquezas; nos
animais falantes, nos dragões assustadores.
O lobisomem que o português trouxe para o Brasil não é outro senão uma versão do
wargr, o homem do bosque, o homem banido da sociedade rural por crime. Tinha
como castigo infamante o fogo de lareira apagado e posto a seco o poço (*). Chamou-se
Waldemann ou Waldgang = homem dos bosques. Hirsuto, mau na aparência ou de
fato, esfarrapado, fugitivo e evitado, tornou-se o mito da maldade em que se asilava a
crédula confiança e a ignorância de Saloio. Lê-se em Petrônio arbiterelegantiarum o
metamorfismo do homem em lobo cerval (licantropia), mas isto é apenas a consequência do conhecimento de existência do bandido do bosque (**). Para ser totalmente mau,
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gava-se, que era uma forma de escravização temporária que poderia continuar163 ou o labrego ia engrossar a malta de salteadores
de estradas.
O padre João Daniel emprega no seu estilo assaz comunicante termos e expressões do tipo ‘ tirar o pé do lodo’, numa época
em que a geração de mamelucos alcançara índices otimistas e a
infame indústria da venda de escravos vermelhos ainda constituía
base de enriquecimento164. Para os astuciosos que não eram poucos165. Não se pode deixar de pensar na desarmonia causada pelas
ações contrárias do complexo administração-religião. Se o Sacerdote atuava diligentemente no aldeamento do silvícola, o contrabandista de escravos (exemplado in notis) destruía num ápice o
trabalho oneroso de um ou mais anos. O avanço da ‘civilização’
reinol se fazia à custa do emprego de ourinóis, bacias de barba e
de rosto, manilhas de latão, caldeiras introduzidas na África em

é necessário ser lúpus, lubis. A legislação feudal autoriza a eliminação do lobo como
um benefício às comunidades (***), de passo que proíbe a matança de lebres, coelhos,
faisões. Quem nos diz é Oliveira Martins em Instituições Primitivas, explorando largamento o direito medievo secundado por João Lúciode Azevedo. O tema fascinante
surge no folclore infantil com a célebre cantiga “vamos passear na floresta, enquanto o
seu lobo não vem” e no conto “Chapeuzinho Vermelho”, arquétipos de uma condescendente tradição levada ao nível do maravilhoso.
(*)
água e fogo são sagrados porque elementos purificadores. Fazem parte como o sal, de
todos os rituais pagão e cristãos.
(**) Petrônio – Oeuvrescompletes.
(***) Olhar do lobo é comparado ao do demônio porque fascina. O lobo, o velho lobo matreiro, o Insegrin bretão, assaltante e carniceiro é posto na simbologia de São Francisco
de Assis, uma apóstrofe, a santidade contra o satanismo, vencido este afinal. Uma lenda
encantadora de temática caracteristicamente feudal e hagiográfica.
163 Azevedo, João Lúcio de – referindo-se à venda de pessoas brancas na Inglaterra (os
escravos usavam golilha) diz que felizmente não chegou a Portugal a tanto, o que é um
erro, pois sabemos que até meado do século XiX havia o costume de rapto de gente do
povo para vender, em Portugal, e os aluguéis de pessoas, como informa o romancista
Francisco Gomes de Amorim, português que veio para o Brasil alugado.
164 “(então, era este, a que dava mais avanços, e tirava o pé do lodo, metendo a alma no
inferno)” 1:264, cit.
165 “os soldados que acompanhavam Pedro Teixeira na homérica viagem a Quito, volveram desgostosos e envergonhados, não trazendo um só cativo”. Azevedo, João Lúcio
de – Estudos de história paraense, 39, Pará. 1893 (grifo é nosso)
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troca de ouro, e de ferramentas imprestáveis166. Não era possível
a uma monarquia agrária competir ao nível da Grã-Bretanha e
dos países-baixos quando a situação era de colapso econômico. A
decadência moral era visível e só a arte e a literatura realmente enfatizavam a cultura de um país pequeno e de reduzida população
onde o número de escravos quase alcançava o índice demográfico
natural167 e a nobreza e o vilão não pensavam em dedicar-se ao
trabalho. A carência de moralidade insuflada pela riqueza pela
riqueza mal adquirida chegava ao auge de transformar os homens
em manequins enfeitados e as mulheres em ‘maganas’ seminuas.
Essa gente brasonada com esses epítetos não possuía condições
para civilizar ninguém e, por isso, transmitiu apenas o trivial. Mas
mesmo o trivial de caráter democrático, uma democracia que se
pode ajuizar a partir da mesaliança metropolitana (português +
mouro + português + africano; português + indiano; português
+ chim; português + amazoníndioetc.) foi uma contaminação
devassa no início até que os casamentos normalizassem a situação e uma sociedade baseada na religião cosmopolita e na economia coletora, uma sociedade pretendidamente agrária sem sê-lo,
criasse os fundamentos da sociedade moderna. O resultado é que
o Amazonas não se tomou uma região agrícola e nem industrial,
continuando no mesmo estado coletor.
Discutimos, amplamente, os vários contextos sociais em que
se amparava a presença e a constância do elemento reinol. Apesar
das formas suasórias de dominação não foi possível conservar um
clima de serenidade na Colônia porque o gênio místico- exaltado
do meridional deveria sofrer as influências mesológicas e a diferença de estado e atividades normais. Assim se coloca uma ques166
167

Portugal adquirira à Alemanha, à Holanda material de latão e chegou a ficar devendo
fabulosa quantia aos Fruggers, etc. Item.
Azevedo, João Lúcio de – Épocas de Portugal econômico, 72: “De 1513 a 1516 saíram
de Santiago 2.966 escravos, sendo378 para portos de Castela. De aqui se infere a grande
quantidade que para o reino viria. De Cabo Verde e de Guiné diretamente, do norte
da África, mouros colhidos nas operações de guerra, às vezes comprados, por fim, era
na faustosa Oriente, índio da Índia e do Brasil, negros da contra-costa, China, japões e
jaus”. – “Os escravos pululavam por toda a parte observava Nicolau Clenardo estou em
crer que em Lisboa são mais os escravos que os portugueses de condição livre”.
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tão primordial concernente ao rendimento funcional do colono,
com o nível de analfabetismo + democracia competindo com o
mesmo nível do soldado atribuído de gênio, duas condições e
duas situações incompatíveis porque a ignorância sempre foi a
causa maior de todos os desastres sociais e individuais168. Significa
isto que não houve uma decisão aberta no sentido de fazer proliferar uma cultura de alto nível em que se enfatizassem instrumentos da espécie de escolas, seminários, universidades, bibliotecas,
imprensa, teatro, ciclos de comunicação e de difusão de ideias.
Os arquétipos dessa brilhatura fosca de uma cultura que à época
não era despicienda nem apagada, pelo menos nas artes plásticas, no direito canônico, na engenharia naval, na diplomacia, na
arte militar, na economia de assalto, – os arquétipos, refraseamos,
se regulam pela necessidade material apenas. Não adianta nos
preocuparmos com a mensagem dirigida por um padre Antônio
Vieira. A cultura monacal não transborda para a Amazonlândia,
não contamina as populações indígenas, lusas e mestiças porque
o canal de difusão da cultura não existia. Não tivemos expoentes
em nenhuma disciplina liberal. Os únicos intelectuais que surgem exatamente no século XVII são produtos de uma atmosfera
de recessão cultural, seja dito, autodidatas aqueles que poderiam
usufruir do prestígio acadêmico não eram produtos dessa conjuntura, padres ou leigos oriundos da forja negativa de Coimbra.
Aquele que, em certa época, grou renome – Bento de Figueiredo
Tenreiro Aranha, estava muito distante do ambiente amazônico
pela formação intelectual e pela produção artística, isto é, foi anatelúrico.
É ilustrativa a gritança do padre Antônio Vieira contra as
pretensões dos magistrados (prevaricadores, atrabiliários e taca168

João da Maia da Gama, quando saltou no Pará, exibiu contra os moradores locais a sua
grosseria de soldado da fortuna. Increpando a todos com palavras injuriosas, ofensivas,
sem motivo justo. João Lúcio de Azevedo, em Quadros da Vida Paraense, 126. E
também na Revista da Sociedade de Estudos Paraenses, tomo II, fase III/IV, julho-dezembro, 1895. Pois esse atrabilliário soldado, responsável pela guerra contra os Manau.
Foi condecorado com o título de herói na obra em dois volumes pequenos Um Herói
Esquecido: João de Maia da Gama, F.A. Oliveira Martins. Lisboa, 1994.

506

nhos): “pois os padres ocupavam e divertiam infinitos índios, dizia também (o procurador do Maranhão) em que nos divertiam,
ou em que os ocupavam Tinham engenhos? Tinham canaviais?
Tinham lavouras de tabaco? Faziam alguma lavoura ou beneficiavam alguma droga das que há naquele Estado?”169. A resposta
seria negativa, mas em compensação índias aleitadoras eram requisitadas constantemente e até passaram à condição de Bend semoventes, transitando de família em família a título de empréstimo, ou simplesmente alugadas aos seu donos e negociadas como
vacas leiteiras170. A indústria de emprenhadura teve nessas épocas sua ênfase ostensiva, de que se gabavam homens, do mesmo
modo como mais tarde haveriam de gabar-se de fabricar negros
cativos, ou obter escravos pré-fabricados.
O conceito popular ‘matar o tempo’ adquire maior importância para uma especulação de ordem cultural porque o colono
realmente não tinha nada o que fazer. Pagava com a indolência o
desgaste de sua transferência em termos de desequilíbrios emocionais do tipo saudade, nostalgia, sebastianismo (esperança de
obter algo mirífico), ilusão de um dia regressar rico, de alforje
planturoso. A situação não mudou. Seriam de outra ordem as suas
ambições contemplativas? Meio selvagem e hostil, águas traiçoeiras, temperatura desagradável para quem procedia do norte171,
preocupação pela sobrevivência, seriam os invernos impiedosos
(sem lenha, sem pão, sem abrigo) e das soalheiras mortificantes,
pés gretados fundidos na lama? A monarquia agrária da Idade
Média não modelara o tipo perfeito do menos tolerável do que
a perspectiva do agricultor sedentário, do camponês fixado, por
dois motivos assaz completos: a terra não era dele e a aquisição de
bens tornava-se difícil problema para quem vegetava a formas de
direito consueto. Quem nos diz é o severo abono de João Lucio
169
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Azevedo, João Lúcio de – Quadros da vida paraense, cit. 19.
As índia Pacés do Rio Negro foram sempre as preferidas, pela gordura.
Isto se torna mais claro e evidente quando se sabe que o calor em Lisboa, no verão,
alcança os 45°! Em que nunca transpiro na época de verão, em Manaus ficava sufocado
em Lisboa quando lá estive, em 1955.
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de Azevedo quando raciocina sobre o documentário histórico de
jurisconsultos portugueses: o homem rural fugia do campo para
os menesteres e o escambo (regatão), dando as costas à agricultura. Regime tipicamente árabe. As feiras ficavam tão vazias de
gente que os decretais obrigavam todos à feira, mesmo de mãos
abanando, mesmo para inglês ver. O feudalismo na sua inteiriça
exploração do labrego não lhe dava direito de ser independente,
possuir o seu, a adquirir prestígio. Não é muito difícil de compreender a razão por que o reles peão, soldado e padre eram fechados aos influxos das impressões morais causadas pela desgraça
do índio: o luso endurecera no sofrimento de muitos séculos de
servilismo feudal, de injustiças sociais, de miséria, de fome, de
desajustamentos. A ele não cabe a responsabilidade pelos maus
frutos infligidos aos naturais nem a ignorância básica que trasladou e comunicou. É muito sutil a deformação do seu caráter em
relação a um status adquirido, situação contrária àquela atribuía e
herdada: a inferioridade intelectual, o lugar-comum social, aba se
anônima da pirâmide, aquilo que se chamava depreciativamente
a ‘vilanada’ a ‘arraia-miúda’. Essa escória sem ambições outras que
forrar grandes cabedais e colocada pelo nascimento muito abaixo
de qualquer nível de intelecção foi aliviada da responsabilidade de
socializar um povo estranho, de índole e comportamento diferentes, mas cuja base amorfa se equiparava ao amorfismo cultural do
ádvena. Se a ele não se importavam impiedades praticadas contra
os naturais é porque estava acostumado a ver e sentir a escravidão
dos guanches, dos mouros, dos negros, chins, japões e jaus; é porque ele próprio saía do atasqueiro em que o mantinha ajoujado
a nobreza inútil e gozadora. Portanto não era de esperar-se da
atitude do soldado, do colono peão, do administrador, do padre
e mesmo dos governadores nenhuma modalidade de sentimento cristão. Dizia a paremiologia portuguesa: Mateus, primeiro os
teus.
Os próprios patrícios rinhavam e se matavam, oferecendo
ao natural, desde antes da aventura de Orellana o espetáculo sórdido da intemperança, da vadiagem da mancebia, da cupidez, da
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expropriação, do latrocícino. Cada indivíduo reclamava para si
próprio direitos e vantagens a certos números de escravos e a pletora alcançou tal horizonte de expansão que havia casas em que
o desocupado vilão de ontem argumentava prosápias, ostentado
a famulagem que ele via no exemplo do senhor feudal172. O mais
curioso era saber-se sacerdotes pedindo duas e três fêmeas índias
para...173 . Aqui haveria assunto e ensejo para uma lusotropicologia do cafuné, aquele sensual excurso da ociosidade que o português trouxe de Portugal porque já estava habituado a ele das
suas ligações bem estreitas ou com as negras africanas ou com as
mouras solícitas. Já foi tomado cafuné como arquétipo sensual
do discurso romanesco em ‘O Missionário’174, mas não estamos
garantindo que Inglês de Souza tivesse algum dia visto a mesma
coisa em Portugal.
Esta imagem do colono português transferido para o Brasil,
com especialidade para a Amazônia é crua porque não há ornamentos outros, não há o relevo da dignidade, da cultura ostensiva, do trabalho aplicado, da exploração da terra adubada pelo
suor, senão o precário, o improvisado, o acidental, o aceito como
era antigamente. Amor ao continuísmo. O colono simplesmente
nivelou-se com a indiada, deixando-se converter aos seus mores,
às suas crendices, ao seu poligamismo175. Existem notícias de co172
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As leis de extinção da escravatura indígena colocaram o colono em situação descaroável,
mas a essa época já o tapijara, o mestiço, estava influindo grandemente na constituição
da sociedade. O amor “às crias” (empregadas índias de menor idade) não desapareceu
nem de Manaus hoje. Fam´pilis que desaprovam naturalmente a servidão e que dispõem
de cabedal arranjam mocinhas do interior para “criarem”, isto é, para servirem de criadas
na cozinha e de tina de roupa ou quando menos para babás. A grande maioria dessas
criaturas acaba servindo de pasto na demanda da carne verde, prostituem-se a vão engrossar a rebanho dos cariongas. Claro que muitas casas de respeito mandam educar
criaturas bisonhas, trazem-nas bem arreadas a protegidas dos novos cunhamenas.
Nas tropas-de-resgate, o sacerdote acompanhante (juiz de legitimidade) fazia jus a cem
casais! Cem casais de escravos! Cem miseráveis feitos à semelhança de Deus!
Os rapazes índios também eram e são desviados para Manaus e outras cidades do interior do Estado. No romance mencionado há registro fiel dessa modalidade simples de
obter-se famulagem com a compensação justa da educação escolar. Mas seria afinal de
contas justa a compensação ou quiçá menos injusta?
Também na Europa alguma vez foi polígamo, e continua sendo quando se despacha
para o Brasil a casa-se aqui, deixando a outra lá à espera. A maledicência informa que
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lonos lusos exercendo a poligamia ostensiva e do mesmo modo
a poligamia industriosa, rentável, que o espanhol praticava nas
Antilhas: eram os cunhamenas (cunhã= mulher; Mena= marido),
indivíduos despudorados que se casavam várias vezes em aldeias
diferentes com moças indígenas, indo vendê-las adiante176. O melhor documentário desse estado de anarquia administrativa e cultural está sem dúvida na correspondência de jesuítas, os que com
mais interesse olhavam as coisas177 do temporal por ser-lhe este
mais afeto ao escrúpulo canônico. É por isto que o padre Antônio Vieira, sucedendo a Bartolomeu de Las Casas e a Francisco
Vitória na vapulação dos sibaritas, não se cansava de empurrar o
latim alegórico contra a socieas sceleris, coadjuvado por outros
não menos pudibundos reformuladores dos costumes, do tipo escandalizador do padre João Daniel.
De nada serviriam decretos, leis, cédulas reais, portarias, avisos, e até mesmo bulas, bulas! Contra uma gente empedernida
que estava distante dos itensF(orca), L (ei), R (ei) e que agia por
inspiração automática178. A suspensão da escravatura indígena
resultou em burla e descimentos erma eufemismos com que se
disfarçava a impune e solerte subtração do arbítrio do natural. De
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esses bígamos fazem filhos por telegrama ou por carta quando sabem escrever. Num
dos grupos folclóricos populares exibidos em Manaus, havia (não me recordo se ainda
há) certo diálogo pitoresco em que se aludia a essa situação quase comum.
Os espanhóis procuravam emprenhar o maior número de índias cativas, a fim de obterem gerações de escravos em ser.
Cf. as cartas trocadas entre os jesuítas nesse período.
Os visoreis e capitães-generais de Nueva España diziam desses documentos oficiais,
colocando-os respeitosamente sobre a cabeça em sinal de obediência: “acatese, pero no
se cumple”. E como os portugueses tudo fizeram á imitação dos espanhóis, deixavam
por sua vez de cumprir, religiosamente, os decretais que assegurassem os interesses
particulares da Colônia e dos indivíduos. E a manumissão do índio resultou em bula
porque então o salário a que eram obrigados ficava na lista dos “abolórios” com que
enganavam os trabalhadores braçais, roceiros, remeiros, coletores de drogas, serviçais,
pescadores, cortadores de lenha etc. A administração central fiava-se nos governadores
e estes nos sátrapas e no fim o índio saía sempre ludibriado e ainda por cima mal visto
se viesse impetrar direitos pela violência. Não existem muitas notícias de processos
contra súditos europeus envolvidos em atividades negregadas, de passo que ao índio
apelante não se cuidava de justiça legal. Por isto tornou-se praticamente comum fazer
ele a sua justiça no caso sumária quase sempre.
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qualquer maneira ao íncola brasileiro estava reservada que coube
aos naturais da África e do Oriente e até quando fosse substituído
na Amazônia pelos negros (outra infâmia gerada pela cupidez do
colono e do Sacerdote) sua situação de inferioridade moral não
mudaria porque a entrada de negros escravos na amazolândia não
se faria pela porta aberta do consentimento econômico. O colono
português na sua generalidade era pobre, não tendo ás vezes com
o que cobrir o vexame pudorento de suas filhas. Possuíam acres
de terras mas não se davam ao luxo do trabalho, desfrutando da
imensa regalia imitada dos nobres analfabetos e presumidos. A
aquisição de negros estaria acima das suas possibilidades financeiras e somente os prósperos, os poucos aquinhoados começaram a adquiri-los179. Que revendiam com lucro dobrado. Pelo seu
turno o africano, que se adaptava facilmente no trópico úmido
também acabava mazombo, irritadiço, dissimulado, mentiroso,
agressivo e covarde em determinadas circunstâncias. Principalmente fujão. Nada deixou no Amazonas, nada de sua pretendida
cultura, daquela cultura fetchizada por Sílvio Romero. O nosso
folclore nada possui a ele ligado e salvo aquelas manifestações religiosas encontradas na capital, no interior, e não houve qualquer
fixação dessa banda cultural. Hoje, entretanto, o candomblé ou o
batuque está mais desenvolvido por causa das migrações oriundas
dos Estados do Maranhãoe Sergipe, principalmente. As notícias
frequentam as crônicas, porém evidentemente a escravaria africana não importava grande coisa numa relação de cultura mestiça.
Afora o costumeiro e sediço capítulo de vodoo, não houve esse
escandaloso traço influitivo talvez porque a religião do selvagem
se manifestava no mesmo nível além de que possuíamos também
uma literatura oral capaz de influenciar, como de fato influenciou
a sensibilidade do europeu.
As notícias da entrada de negros na Amazonlândia são escassas e não representam o estamento de um negócio positivado
per capita. É possível admitir que tivessem começado a entrar
179

Cf. Anais da Biblioteca e Arquivo Público do Pará, cit.
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após as fundações jesuíticas dos rios Madeira e alto Amazonas.
Documentos expressivos, encontramos poucos: nomeações para
capitão-de-mato, na pessoa de cidadão amazonense180 e pelo menos dois topônimos que recordam o homísio de negros: igarapé
do Mocambo e localidade denominada (F)orca181. A concomitante
judicação do nome Mocambo e a presença do negro no Amazonas
não reflete uma teoria exata sobre a influência dele no local, visto
que se passou a se chamar também ‘mocambo’ para ajuntamento
de índios fugidos do Pará à perseguição de agarradores e tribos
contrárias. Ocorrem ainda outros fatos não menos dignos de menção: indivíduos que se trasladavam para o Amazonas após a instalação da Província (1852) rebocavam a escravaria, como vimos
também o imperador Dom Pedro Segundo mandou negros forros
se empregarem em obras na Província, em Manaus182. O processo
de entrada desses elementos, escravos ou não, se adverte investida de monotonia porque a economia rudimentar não alimentava
explosões deste tipo de mão de obra nem mesmo aquando rush
da borracha. O certo é que ao ciclo do cacau se deve a maior ostensividade desse muito fraco agente de progresso e nem mesmo
assim se pode conferir a ele a responsabilidade total da empresa,
180
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Monteiro, Mário Ypiranga – Fundação de Manaus, 194, nota 215. 3ª edição ilustrada.
Conquista, Rio de Janeiro, 1972. As nomeações foram para a Barra (Manaus) e vila de
Silves, em 1843 e 1845. O termo de juramento prestado pelos procuradores dos nomeados são, respectivamente, de abril de 1843 e 27 de fevereiro de 1845.
Um senhor Antônio Francisco d’Araújo Bacelar, pombeiro dos mais notórios, em 1871,
pedia à Assembleia Provincial Amazonense condições para trazer a si e a seus negros
do Maranhão para o Amazonas, sob a condição de um empréstimo de dez contos de
réis! Como se vê, o Amazonas daqueles idos era o pai da pátria. É preciso não esquecer
que, naquela altura, a borracha já estava despertando a ambição dos negociantes ádvenas, até de estrangeiros. Da Europa chegavam à Assembleia solicitações descabeladas
de apoio à indústria de todo feitio, alguma das quais tiveram naturalmente apoio porque nos serviam. Muito brasão se enlameou na tratantice, muita gente enriqueceu com
a miséria alheia e hoje tem nome de rua, de avenida, de praça. Muita gente como aquele
português ou maranhense Bacelar que, apesar de tudo, veio mesmo com os seus negros
e sua família e acabou sendo deputado pelo Amazonas.
Sousa. Cônego Francisco Bernardino de – Lembranças e Curiosidades do Vale do
Amazonas
Monteiro, Mário Ypiranga – A Catedral Metropolitana de Manaus, sua longa história,
Manaus, 1968. Nesse livro, falamos dos operários negros forros enviados para Manaus
por Dom PedroII e também na colônia de chins.
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uma vez que não existe também a necessidade de extensos plantios, pois o cacau era em grande porcentagem de natureza nativa.
Elege-se, todavia, a zona do Rio Madeira como a mais favorável à
aceitação do escravo africano por muitas razões de fato, por causa
das constantes fugas para a Bolívia e Mato Grosso e pelas notícias
de formações quilombolas. Evidentemente, foi no Rio Madeira
que existiram as grandes herdades dos Xerez, dos Coutinho, dos
Monteiro, dos Strauss; as promissoras plantações de tabaco, principalmente em Araretama (Borba, a Nova ou Torocano), plantações, essas sim, para que não se engajavam indos. Nas zonas do
Rio Negro e Alto Amazonas, a dispersão foi nula em razão do ódio
vigilante do índio. Conta-se uma possível estória da verificação da
‘pintura’ negra de certos infelizes aprisionados. Levaram-nos para
as cachoeiras e a poder de areia e sabão pretenderam arrancar a
tinta da pele. Somente depois de verificarem o engano é que os
largaram esfolados e a deitar sangue.
Uma grande cópia de negros veio para o Amazonas após as
notas remissas: do Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Bahia (principalmente), Minas Gerais, Alagoas. Foram localizados na região
chamada Costa da África, em Manaus, vizinha à Praça da Saudade. Aquele grupo deu o que fazer à polícia da época com as
suas reuniões religiosas que acabavam quase sempre em baderna183. As crônicas dos jornais são mais positivas do que qualquer
tentativa de interpretação de dados inscritos nos cartorários. Do
espólio de meu pai guardo dois jornais amazonenses de pequeno
formato em que aparecem anúncios referentes a escravos, mas é
de lamentar que o incêndio de nossa Biblioteca Pública, ocorrido
nan madrugada do dia 22 de agosto de 1945, houvesse arrastado para o aniquilamento as coleções de jornais antigos sobre que
realizávamos pesquisas. Lemos no jornal Amazonas, edições de
quarta-feira, 14 de julho de 1875, nº 3, ano X; e sexta-feira, 16 de
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Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro Histórico de Manaus, Caderno de A Crítica, Manaus, 1969.
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julho de 1875, nº 4 ano X o seguinte: “Claudino Manuel Veloso &
Ca. aluga um escravo de 18 anos de idade”.
De pequena ou nenhuma importância do elemento africano
na formação de nossa cultura. Ainda seria de anotar a importância desse herdeiro como herdeiro aclimatado e ‘influenciado’ e
não como elemento puro, daí aquele sentido vago e refluente da
contaminação com as gentes mestiças. O duvidoso é que o ex-escravo negro gostasse de parecê-lo diante da novidade que constituía a sua libertação, a sua integração no meio social, concorrência livre em todos os estímulos, a netrada franca e sem hostilidade
em todas as atividades burocráticas ou outras. Aquilo que se disse
com respeito ao mestiço de índio se aplica também ao mestiço
negro. O mestiço de negro já é encontrado na história de Manaus
como agitador – entre outros Bernardo de Sena, influente orador
ao tempo dos cabanos e sua atuação não para. Vereador, deputado, jornalista, militar, sacerdote, professor, burocrata, negociante,
operário, músico, e por aí abaixo ele consolida a sua posição, defende o seu lugar ao seu, estabiliza-se. Não se pode deixar de reconhecer os grandes méritos de mestiços de índios. Manuel Urbano,
prático de rios e de abertura de estradas, responsável por um sem
número de obrigações que foram recompensadas com a homenagem póstuma; não se pode deixar de lembrar da atividade daquele mestiço metido a erudito. Casemiro Ferreira do prado, fundador do primeiro teatro de Manaus, teatro que foi sucedido pelo
Éden-Teatro. A lista não é longa porque não é extensa também a
congérie de pretendentes à imortalidade. Não sabemos por outro
lado a capacidade de Bernardo de Sena, senão que era um bom
orador popular, sabemos que meio índio Urbano da Encarnação
publicou um livro sobre suas descobertas e ele mesmo é o autor
do descobrimento do célebre rio da Dúvida, privilégio concedido
graciosamente ao Dr. Roosevelt: ignoramos se Casemiro do Prado escreveu peças teatrais para o seu teatro. Mas não ignoramos
que o professor de primeiras letras de Santa Maria de Janauacá, o
mulato Santino, que se aprimorou na banda de música do Instituto de Educandos Artífices organizou o primeiro ciclo de ativida514

des teatrais daquela região: que o mulato Turibi e outros amigos
iniciaram no Lago do Janauacá (Colônia de Santa Maria do Janauacá) a versão da Nau Catarineta, noventa anos com o nome
Brigue Independência. São os descendentes dos negros puros ou
mestiços que também concorrem para enriquecer a cultura ou
retomando as formas vivas do folclore que passou, com a dança
dramática ‘Congo Real’ ou introjetando raramente no corpo dessa cultura popular danças típicas tais os Africanos (relacionada
apenas a motivos afros, mas com brincantes claros travestidos)184
ou continuando dramas populares da espécie das Cavalhadas ou
Mouros e Cristãos. Inegável é que esse mestiço de preto trouxe
a sua contribuição a nossa cultura geral, mas é fato também que
nós perdemos em largas preocupações para encontrar o rastro de
subsídios e de fatos notórios da cultura primordial negra. Porque
de verdade esse elemento humano nada teria que comunicar a
não ser os seus baixos princípios de devassidão e vagabundagem,
de sórdida congregação, perseguidos e odiados pelos índios desde
o início e mantidos afastados deles e dos brancos pelas leis discriminatórias. Todavia mais tarde, ao raiar das leis manumissivas,
o negro vai adquirindo o lustre, a sua independência moral-intelectual, subindo de prestígio e consideração como se viu, nos
poucos exemplos assinalados, exemplos que constituem a nossa
experiência do fato, porque sem dúvida outros existiram que a
crônica oficial ou cotidiano não registrou. Há, todavia, que conciliar as coisas, não vá parecer ao usuário eventual desta história
que estamos seguindo uma linha de raciocínio diversa do enunciado na frontaria do capítulo: não há nada mesmo que filie a
cultura amazonense a uma pretensa sobrevivência africana dos
nossos costumes. Nem na comida regional nem na bebida, nem
nas danças nem na literatura oral nem na música nem mesmo
sequer nos nomes de indivíduos que foram nascendo puros de
conúbio negro+ negro = negro. Ao contrário do que se verificou
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Monteiro, Mário Ypiranga – Roteiro Folclórico Amazônico, 1: 103, cit.
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com a cultura indígena que dominou185 irresistivelmente não se
deixando vencer de todo pela portuguesa, a africana restringiuse aquela faixa de preocupação religiosa. Alguns autores amazonenses entre eles o doutor André Vidal de Araújo andaram
vasculhando as searas e batuques em busca de elementos vivos
africanos de antigamente, de pelo menos cem anos. Encontraram
uma preta velha que cantava os seus pontos em linguagem nagô.
Mas quando se definiu a situação ela era apenas uma das muitas
chegadas numa leva dos famosos ‘soldados da borracha’ que vieram entupir Manaus de ociosidade e concorrer para o aumento
da estatística criminal, com dantes, de 1888 a 1917186. Assim percebemos que o puro não teve relevância numa sociedade que dispensava perfeitamente os africanos porque usufruía da vantagem
de poder asilar ‘xerimbabos’187 índios e/ou cabocos sem nenhuma
despesa. O que poderia no caso marcar uma sobrevivência ostensiva (a dança), também não arca com essa responsabilidade,
pois justamente aquela a que era concedido o privilégio de uma
origem africana, o lundu, jamais foi realmente, restando apenas o
fato muito comum, de haver sido cultivada pelos negros em virtude do seu aspecto sensualístico. Positivamos portanto o fenômeno assaz importante para a lógica de nossa cultura:o indígena
absorveu de fato boa parte da cultura europeia transmitida pelos
portugueses, mas através da competência do mestiço do índio,
ou modificou ostensivamente alguns traços culturais para o seu
usufruto ou conservou-o numa experiência que não se pode dizer
185
186
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O fato é recente demais para deixar de ser conotado e continua sendo uma constante na
paisagem cultural amazonense.
O chamado esforço de guerra com vistas à produção de borracha possibilitou nova leva
de gente do nordeste, mas é duvidoso que todos os “soldados da borracha” tivessem,
como no passado, a vocação para o mato, vindo estabelecer-se de qualquer modo na
capital. Disto resultou aquela condenada “cidade flutuante” a que já aludimos e a proliferação de barracos sem higiene dentro dos igarapés centrais. A paisagem, principalmente próxima às pontes, continua oferecendo um espetáculo simplesmente doloroso,
atentatório à verdade das propagandas oficiais sobre saúde e higiene, sobre urbanismo,
e etc.
São os animais de criação, os domésticos. Por extensão, as pessoas que vivem na dependência do dono da casa, crianças ou adulto.

516

que seja totalmente pura com o elemento negro não houve nada
que positivasse ou a conservação tradicional de traços de sua cultura origina ou a miscigenação desses traços com os da cultura
influente, a portuguesa. Ao contrário, o que se observa mesmo na
religião á a aceitação de traços culturais indígenas, fatos notórios
de pajelança, inclusive a bebida oficial, o mocororó, para não falar
na ostensiva legião de entidades místicas. Parece que deveríamos
condicionar essa cultura afro ainda ao fato que, salvo exceções
miúdas, o elemento africano não veio diretamente do continente negro para o Amazonas. Sua estada no Pará, certamente por
espaço suficientemente grande, deve de haver oferecido a oportunidade para que admitisse no corpus religioso as primeiras diversificações com enfoque na mística caboca. Não é uma opinião
definitiva. Apenas suspeita porque não é mais possível hoje perceber nos ‘pontos’ cantados em linguagem nagô qualquer unidade léxica que inculque resistência a uma linha de tradição. Não
seria possível, portanto os próprios coletores daquele material
concordam em que as pessoas admitidas ao ritual negro dispõem
de exíguo cabedal de palavras traduzíveis porque a grande maioria delas não resistiu ao processo de cacofonia natural em gente
de curtas letras e de nenhum contato direto com a África. E se a
linguagem nagô (?) não resistiu a esse contágio (numa das fichas
recolhidas por nós essa linguagem alterna com palavras portuguesas e da linha geral ou tipo amazônico) também não poderia
escudar-se contra a intromissão de traços culturais oferecidos largamente pela pajelança indígena, mais próxima de ser assimilada
do que o ritual católico apostólico romano188.
Houve degenerescência nos costumes dos elementos das três
raças envolvidas no processo cultural amazonense, ou o fato passa apenas como uma suspeita nossa, que olhamos o fenômeno de
188

São observações nossas, adverte-se, antecipadamente, e que podem não encontrar asilo
em outras regiões do Brasil ou mesmo no Amazonas porque de tanta gente que entra e
sai anualmente neste Estado pode haver daqueles que introduzam nova carga de subsídios corretos que venham modificar o aspecto hipostático daquela que conhecemos
anteriormente. Todavia, seria difícil esperar de gentes em instrução a mantença de uma
unidade linguística desse tipo.
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uma distância assaz respeitável em termos cronológicos-espaciais?
Para uma análise fria do acontecido, que continua exposto atualmente com a introdução da Umbanda, a degenerescência é fato
comprovado porque não somente na religião como nos costumes
o africano e seu descendente não puderam sustentar a sua cultura nem muito menos aspectos dela, frente à absorvente cultura indígena-portuguesa. O fato é mais histórico também, do que
meramente indutivo porque há o documentário presente. Inclusive quer-se aceitar a dança dramática Boi-Bumbá como de origem africana, fato impossível de admitir-se hoje em dia porque
suas origens são claras e documentadas. Discutimos isto já num
pequeno trabalho189, mais reservamos estudo mais acurado para
obra em preparo Sociologia do Boi-Bumbá. A crítica ao negro é
uma resposta muito ostensiva para aqueles que desejam subtrair,
da tradição europeia (bouphonia grega) a presença do complexo
cultural homem-louro tanto na faixa da agricultura como na religião. Ignoram que esse negro (uma casal de compères) só começa
a entrar no drama folclorizado ao tempo da colonização ibérica,
substituindo os palhaços, e que o mesmo assunto é tema repetido enfaticamente na dança dramática denominada Touro Candil,
em algumas repúblicas na América do Sul. Evidentemente, não há
só uma representação folclórica de origem negra no Amazonas: o
que ainda pode haver (já citamos os conjuntos Africanos e Congo
real) é a tomada de assunto africano, mas isto constitui uma outra
especulação de ordem lateral que não explica, de nenhuma maneira, uma origem, porquanto o discurso natural das personagens
é conduzido em linguagem portuguesa, além de que a intriga não
dispensa elementos de sugestão completamente alheios ao tema
fulcral. Há, entretanto, um fato auspicioso a ressaltar nesta análise:
é a presença constante e quase que indispensável de elementos de
cor nas formas popularizadas do folclore dinâmico. Seria algo especial? Haveria neste gesto alguma totalidade psicológica que revalidasse a simpatia do africano pelas representações dialogadas,
pelas danças lúbricas, do tipo lundum, pela música monótona, pe189

Monteiro, Mário Ypiranga – Danças Dramáticas, Manaus,1974.
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los instrumentos de percussão mais do que por qualquer outro?
Principalmente pelo tambor, que comparece nessa faixa folclórica
como instrumento de ligação psicológica capaz de ressuscitar no
seu ânimo alegrias e sofrimentos atávicos? Na ilha inglesa de Trinidad o ‘calipso’ foi severamente proibido pelas autoridades porque
impregnava as almas dos tocadores e dançadores de agressividade
momentânea. Em Manaus, na década dos vinte a oligarquia Rego
Monteiro proibiu drasticamente o uso dos tambores tanto nos
batuques como nos Bois-Bumbás. Para aqueles, principalmente,
houve até arrasamento de terreiros (da conhecida Mãe Joana, na
Cachoeirinha) e para estes a proibição inclusive de circulação nas
ruas centrais por causa dos atritos costumeiros, brigas e facadas.
O que se passa com o negro, nessa área dinâmica e passiva,
também repercute na cultura indígena e na portuguesa. A pureza dos costumes não podia, por forma alguma, resistir diante de
qualquer outra cultura quando se sabe que a imitação é característica proverbial do homem. Imitar é uma forma degradante
de criar porque nem mesmo o espéculo totaliza o conteúdo da
imagem refletida. De sorte que encontramos, em muitos costumes atuais, tanto de origem indígena como portuguesa, a marca
de degenerância ou mesmo da imitação. Imita-se mais do que se
transcreve numa pauta rígida usanças do tipo utensílios de cozinha, vestuário, comidas, religiões, instrumentos de música,
danças, gestos, discursos coloquiais, literatura, armas, tipos de
embarcações, formas administrativas, legislação, mitologias, estilo de casas, brincos, jogos infantis, revoluções, símbolos característicos, tudo aquilo que a sensação escópica ou auricular pode
abranger, reter e for susceptível de recriação. A imitação abrange
o artesanato popular tanto quanto a medicina rústica e assim, ad
infinitum. Mas, não é possível conceber a imitação a partir da totalidade do objeto-imagem e sim com um desvio qualquer que
o vai tomar parecido mas não igual, sugerido, mas não totalizado. Não sei até que ponto o usuário desta história poderia aceitar
esse tipo de reconstituição manqué, mas nós advertimos que nem
sempre ela incorre em sensações críticas negativas. A imitação
519

ocorre sistematicamente, mas às vezes o desvio é de tal maneira
inteligente e funcional que a coisa imitada perde por incapacidade de adaptação. Constatando-se a diferença do meio ambiente
entre as terras europeias e mesmo africanas e a Amazônia, certas
manifestações humanas não poderiam nunca jamais ser copiadas in totum, por incapacidade de adaptação, exemplo o sistema
de negociar, de vender e trocar, de transportar mercadorias de
pequeno volume, regatear. Do que ocorre do que o mascate ou
regatão europeu de malas às costas, andeiro, só poderia realizarse na Amazônia com uma imitação melhorada; a coberta ou a
canoa a remo e à vela, ou o celebrado tequeteque urbano. O bufarinheiro negocista e ardiloso à imitação do fenício se acrescenta
de meios de transportes diferentes, porém a imitação e o desvio
vão terminar numa semelhança muito próxima com a atividade
do mercador fenício arribando de porto em porto. A história se
repete? Por outro lado, o metalúrgico europeu ambulante, que
Manaus conheceu até mais ou menos a década de quarenta, teve
a necessidade de estabelecer-se, sedentarizar-se. Por dois motivos
que acreditamos importantes: o uso muito difundido da cerâmica
utilitária doméstica e a dificuldade de ganhar o pão em áreas de
difícil acesso. O próprio ferreiro estabelecido em Manaus exatamente na década de trinta do século passado, depois de requerido
exame de habilitação ao presidente da Câmara Municipal vai ser
um instrumento da própria evolução da cidade, não porque fosse
fabricar panelas e caçarolas, é fato, mas ajuíza-se a enorme falta de um mesteireiro para fabricar arganéis, bisagras, chapeados,
ferraduras, ganchos, candeias de ferro, lampadários, ferrollhos de
segurança, pregos de caverna, aros de rodas, correntes, bragas,
grilhões para os negros, algemas, troncos, gradis, portões, adornos, biqueiras, uma infinidade de úteis de que a vila necessitava e
que levava um ano para chegar vindos do Pará, por preços exorbitantes. A imitação aqui não diz muito porque o valor social da
‘necessidade’ dirige, naturalmente, a habilidade do homem para o
fim essencial. Aplica-se a sabedoria popular: quem não tem cão
caça com gato. A situação é praticamente essa: depois de Barcelos,
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a atividade humana se volta para a Barra, que começa a receber o
influxo da civilização europeia, não somente com a sediação dos
serviços administrativos que exigiam mais áreas edificadas, mais
melhoramentos, mais esforço econômico, mas por causa de novas
levas de colonos portugueses nacionais de todas as partes do Brasil e das repúblicas limítrofes. Assim é que podemos dizer dessa
evolução que ela tem lugar aquando do estabelecimento das Câmaras Municipais, na Barra (Manaus) a partir da década de 30 do
século 1800. O municipalismo, a sua implantação, é responsável
pela procura de elementos econômicos ou outros que oferecessem à nova capital Barra (Manaus) o conforto necessário ao estabelecimento de novas humanidades. Estrangeiros de várias partes do mundo, até da China, americanos das repúblicas vizinhas,
mais portugueses, inclusive ilhéus, e, logo mais, cientistas, eruditos, capitalistas, artistas dramáticos e mesteireiros. A propaganda
imigratória se fazia aberta e inteligentemente. A administração
central enviava agentes ao Norte e ao Sul do País, à Europa. Mas,
onde estão os estilos arquitetônicos europeus funcionais e não
apenas simulacros? O adorno é parte da imitação e ela não tem
absolutamente função outra senão adornativa. As poucas, raras
manifestações artísticas, nesse sujeito, são da ordem da imitação,
despojadas do argumento purista, mas aí entra o gênero compósito ou mestiçagem estética. Funcionalidade duvidosa. Somente
a casa avarandada participa de uma maior realização nesse sentido porque foi imitada perdidamente. E aí ocorre a concorrência do mestiço e quiçá, timidamente embora, a do próprio índio
acorrentado. Mas, seria de qualquer modo inútil procurar uma
influência africana na choça de palha como na comida, na dança
ou na música. Ao revés, das gravuras que conhecemos onde aparecem possíveis grupos de negros forros, ela obedece ou ao tipo
português, moderado familial, ou ao tipo indígena da oca, taperi,
teiupá. Alguém se aventurou a declarar, falando das construções
de palha, que se ordenavam na mesma linha das aldeias africanas,
somente porque dispostas em fileiras na orla da floresta ou do
barranco. Ora, em Portugal também assim ocorria com as choças
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de pescadores e em muitas cidades ribeirinhas do velho mundo,
igualmente nas aldeias africanas europeizadas. O padre Carvajal
fala em fileiras de casas e é pioneiro.
Se pudemos contar o número de colonos estrangeiros com
tiroleses, norte-americanos, russos, espanhóis, ingleses, franceses
italiano, africanos do norte (marroquinos), turcos, sírio-libaneses, judeus, alemães, austríacos, australianos, chineses, ibero-americanos, era de esperar-se uma vulgarização maior de estilo os
mais diversos e curiosos que não existem. Será que existiram um
dia? Não duvidamos. Levando à conta a facilidade com que se
destroem as coisas raras nesta cidade, atividade que vem dia a
dia descaracterizando aquela feição colonial. Hoje, só podemos
encontrar além do vulgarizado sobradão pombalino um outro estilo mais retórico do que funcional, mas assim mesmo digno de
admirar-se porque marcam uma época de fausto. O curioso é que
o cafonismo burguês ambicioso de mudanças vem perturbando
igualmente a linha mestra desses raros estilos. De qualquer sorte,
não se encontra a casa do escocês ao lado da do russo etc. dominou, portanto, a imitação apenas de estilo francês, italiano, vitoriano, mas de modo compósito. Hoje, é praticamente impossível
descobrir casas de tijolos refratários, que as houve em quantidade
apreciável. Não se tome a presença de um ou de outro prédio de
estilo como testemunho de uma presença nacional deslocada e
sim como expressão de sentimento estético aliado às ambições de
semostração do parvenu. A degenerescência que se disfarça em
mudança social caminha a largos passos. Já perdemos muita coisa
do passado e é bem possível que uma mentalidade não disciplinada, sem leis de amparo, acabe com o resto.
Sem nenhum sentimento estético, o moderno proprietário
de antigo palacete ou casarão de estilo manda anexar, aumentar,
tirar, pintar, em resumo, modificar a fáce do prédio, a fim de que
ele fique ao seu gosto. Que gosto? Como pode um simplório que
enriqueceu depressa e que não teve nenhum curso de humanidades possuir gosto? Por outro lado, são autoridades oficiais que
fazem uso da picareta para destruir o pouco que ainda resta do
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passado. Vários exemplos ocorrem: o monumento ao Barão de
Santa-Anna Nery foi mandado arrasar na administração municipal do senhor Coronel Teixeira e, para substituir aquele grupo
que existia na Praça do Comércio, mandou-se erguer uma erma
em que o lapidário abriu uma inscrição que peca pela ortografia, e colocá-lo no jardim da Matriz. Os bancos que atuam em
Manaus, após o advento da Zona Franca, iniciaram um processo
de destruição de próprios com estilo para adaptarem as fachadas
de mau gosto estético. O aspecto da Manaus de 1900 está descaracterizado: jardins, arborização, ornamentação, tudo sofreu com
a atividade reformista de prefeitos que, não possuindo nenhuma
ligação sentimental conosco, também não podiam considerar a
arbitrariedade cometida contra a cultura. Dos jardins com estilo
francês pelo urbanista León Paulard nada mais resta nem na praça
antiga do General Osório e nem na da Matriz, havendo escapado
do vandalismo oficial apenas a ornamentação fixa da atual Praça
de HeliodoroBalbi, antiga 28 de Setembro ou popularmente chamada de Polícia. Das fontes ornamentais poucas restam, pilhadas
em governos passados. O que não serve para nós que não sabemos cultivar a expressividade dos bens patrimoniais públicos vai
servir em jardins e mansões de arrivistas que aqui chegam com
uma mão na frente e outra atrás e saem de alforjes pletorados.
Das plantas mais antigas da cidade se pode extrair uma ideia
bastante conexa da identação litorânea limitada a leste pela barreira dos Muras e a oeste pelo dos Tarumãs. No Centro, traçada
por igarapés, a barreira dos Manaus, mais ou menos elevada, quase ao nível das duas laterais, ligeiramente ondulada. A cidade moderna conserva parte dessas típicas curvas de nível, nas inclinais
moderadas, nas côvancas, nos vales abertos e nas bocas de lobo.
A parte velha da cidade dir-se-ia uma península, com o pedúnculo situado entre as nascentes dos igarapés de São Vicente
de Fora e o da Ribeira Imperial. A identificação litorânea desapareceu quase com o aterro do igaraperana de São Vicente de Fora,
que formava o ilhote do mesmo nome e os da Ribeira imperial, da
Olaria, do Espírito Santo e dos Remédios ou Aterro.
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A engenharia urbana, não muito expedita e apressada, eliminou o aspecto primitivo da paisagem rural, deixando, aqui e ali,
traços negativos. O aterro dos igarapés centrais teve como propósito único evitar a descontinuidade do terreno, que criava o problema oneroso das pontes e oferecia vias de circulação terrestre
cansativas e aquáticas perigosas. De fato, o recurso não deixa de
ser elogiável, mas na parte que diz respeito à praça hoje chamada
de Oswaldo Cruz o problema agravou-se com a planificação, que
deixou uma margem mínima de caixão em comparação às curvas de níveis laterais. O resultado desse apresso é que nas grandes
cheias verifica-se o extravasamento do antigo igarapé do Espírito Santo naquele trecho, consequência do rebaixamento do nível
portuário. O trabalho de decantação, todavia, é digno de elogio
tanto nos trechos das hoje Avenidas Eduardo Ribeiro (ex-igarapé
do Espírito Santo) como na Getúlio Vargas (ex-igarapé dos Remédios ou do aterro, incluindo a de Floriano Peixoto).
Alguém muito sensato, um senhor Ramiro Ramos, naquele
tempo convocou a atenção dos responsáveis para o fato da praça
da Imperatriz (hoje de Oswaldo Cruz) ficar em nível inferior ao
da barreira de oeste, de onde foi movimentada a terra para o aterro. Dizia ele que, de futuro, a parte baixa da cidade iria padecer
dos males da inundação, o que de fato ocorre, não muito frequentemente, é verdade, mas todos nós já tivemos a oportunidade de
ver as pontes improvisadas e até canoas, naquele trecho, inclusive
na Rua Marquês de Santa Cruz, na grande enchente de 1958.
Observa-se, portanto, que século e meio antes, o nível da cidade seguia uma linha de barreiras de seus trinta e quarenta metros de alto, dividida em duas seções: praia e teso. A praia, ainda
marcando uma séria função econômica, não aparece muito discutida no tangente social, a não uma célebre rua com esse nome, anterior à República, mas efetivamente se sabe que o povo dependia
dela em situações diversas.
A linha de barreiras fazia curvas cujos pontos de referência são assinalados pelo Forte da Barra, Olaria Imperial e Igreja
dos Remédios, guardadas as respectivas distâncias temporais. As
524

partes anteriores a essas barreiras formavam as praias, em certos
setores, coincidindo com os cones de dejeção dos igarapés, cones
mais recuados, excetuando-se apenas os dos igarapés dos Teiús
(hoje mais conhecido por de São Raimundo Nonato) e o dos Educandos, não atendidos pela engenharia de aterros.
Compreende-se assim que o nível da cidade era mais alto,
e que as terras movimentadas para os aterros vieram da barreira
onde esteve o forte da Campina (hoje Praça do General Osório e
adjacências), da Olaria (eminência da Catedral) e da colina dos
Remédios. A parte baixa entre as barreiras significa uma engenhosa conquista à água, conquista que deixou seu saldo negativo
no tange ao já falado extravasamento e à temperatura. Não esqueceremos também que a dinâmica operação aterro trouxe como
consequência o maior índice de letalidade à época, problema
agravado pela alimentação e pela falta de higiene.
Não pretendemos voltar ao já discutido assunto, apenas concluiremos que o andamento da modificação das faces físicas se
processou durante o período provincial com maior ênfase e não
na republicana com Eduardo Ribeiro. É um erro grosseiro atribuir-se ao Pensador certas providências a que ele apenas concedeu
atenção e apoio, concluindo o que os outros haviam iniciado, mas
é preciso dizer-se também que o pensamento daquele homem era
muito mais acertado quanto à estética urbana do que os dos antecessores. Eduardo Ribeiro chegou tarde ao Amazonas. Deveria de
administrar a Província, quando as ideias mais tumultuosas festejavam o espírito das elites liderantes. Seu foi o projeto de canalizar
os igarapés centrais ainda não aterrados, fazendo de Manaus uma
outra Veneza. Pretendia usar o igarapé de Manaus como experiência. Viveu pouco e administrou tarde para consegui-lo. Mas,
deu sua contribuição para que a cidade crescesse esteticamente.
Inegável contribuição, que a pressa marcou de defeitos190.
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Monteiro, Mário Ypiranga – Negritude e Modernidade (Eduardo Gonçalves Ribeiro)
ilustrada. São Paulo – Manaus.
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Manaus, como todo núcleo ativo, nasceu chapinhando nos
vertedouros. A princípio, a aldeia indígena, voltada para a água,
cercada pela água. À continuação, lançando-se para os quadrantes,
o homem não teve meios de fugir à atração da água, e a povoação
foi marchando à ilharga do rio civilizador, não se distanciando
dele senão quando o ‘chão’ representava problema de economia
privada, exploração. Qualquer planta ou gravura antiga dá uma
ideia dessa vinculação mobilista do homem, mesmo o intruso, a
povoá-la estendeu-se pelo litoral e não se permitiu nem mesmo
uma fuga aos obstáculos representados pela largura e profundidade dos igarapés. Plantou-se neles, nas antigas champanas, nas
palafitas, nas jangadas, nas cobertas, povoando pitorescamente o
litoral de mastros, de tetos de palhas, de pilotes, de pranchas, de
balsas, curumins morenos e nuelos a esparrinhar na água. Duzentos anos depois, por amor à continuidade, o homem volta a organizar-se nos flutuantes que iriam constituir a mais famosa aberração da cidade, além de representar sério perigo à saúde coletiva.
A água é um desses imperativos a que o homem da planície
encharcada não pôde fugir e, por muito tempo, ainda ela comandará a economia geral, a doméstica, facilitará o intercâmbio social, apoiará as comunicações, será uma expressão muito forte de
mobilidade horizontal.
Na época anterior ao advento da água encanada, os manadeiros centrais tiveram positiva influência como vias de penetração para o norte, como fonte de exploração pescatória e como,
principalmente, abastecimento da população já arruada, já adentrada nos descaminhos do mato. A água criou, na sua presença
constante, de quase trezentos anos, em Manaus, as figuras interessantes do aguadeiro do regatão, do atravessador de gêneros
alimentícios, do pescador oficial, do jangadeiro, do construtor
naval, do catraieiro, do negociante de frutas, café, refresco – bar
puxado à faia, do tirador de esmolas, do feitor boca-de-lago, do
residente flutuante. Certos tipos estão desaparecidos, mas outros
resistiram à influência da água, principalmente o negociante de
café e refrescos com sua meia-coberta sempre suja de fuligem, o
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padeiro, o homem da gengibirra. Até vinte ou trinta anos atrás
ainda se podia ouvir a um padeiro português gritar junto às lanchas de reboque:
– Quem for ao Careiro compra pão ao padeiro!
Mas se o reboque tomava rumo diferente, os gaiatos respondiam, por exemplo:
– Quem vai ao Cambixe diz ao padeiro que se lixe!
Com o aterro de alguns igarapés centrais, a mobilidade urbana desapareceu em parte, mas também foi estimulada por comodidades outras que o século trouxe de cambulhada, como o
motogodille famoso com anúncios graúdos em jornais e revistas.
Uma das mais notáveis curiosidades do passado, desaparecidas, eram as festas do santo, como históricas, documentadas, as do
Divino e de Nossa Senhora do Carmo. Principalmente estas que
se serviam dos igarapés hoje aterrados: da Ribeirinha Imperial e
do Espírito Santo. Nas noites ruidosas, os promesseiros amavam
soltar candeias flutuantes de casca de laranja-da-terra, nadas em
azeite de caiauê (caioê) ou de manteiga ou de banha de tartaruga,
às centenas, que derivaram corrente abaixo e pontilhavam o Rio
Negro nos luzeiros trêmulos. As solenes festas de Nossa Senhora
do Carmo e do Divino tinham início na antiga travessa do Cantagalo, mas possuíam também a parte final no mar (Rio Negro).
O uso dos luzeiros flutuantes não era privativo das festas de
santos: nos grandes regozijos nacionais, a exemplo da notícia da
Independência do Brasil, das comemorações do bicentenário de
Manaus, em 1869, o povo apelava para esses recursos de grande efeito noturno. Desapareceu o estímulo maior que era a água,
desapareceu o costume, mas só em Manaus, porque no interior
do Estado ainda está em pleno uso. Em 1868, no Jornal do Rio
Negro, há referência aos banheiros particulares.
Admitimos que muitas tradições em voga nada mais sejam
do que a continuação das outras. Os habitantes de Manaus, do
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século passado, já possuíam banhos particulares (pelo menos que
me conste), para recreio nos dias inúteis, mas há fartas referências
aos banhos coletivos da Cachoeira Grande e na Cachoeirinha,
convescotes alegres, às vezes, os naturalistas visitantes.
Na parte da cultura espiritual, não podemos deixar em omisso a origem de muitas das nossas lendas e mitos, causos, como
a da Iara e da Árvore do Tarumã, esta celebrada numa canção
de Áureo Nonato. A água exerceu muita influência sobre o amazoníndio, tanta ou mais que a mata.
O cinturão vegetal da cidade ameaça distanciar-se, cada vez
mais, em proporção às conquistas improdutivas do solo, quais sejam a casa e a estrada, no alvorecer rural, a mata que cercava a
póvoa começava ao norte e a leste. Ao norte limitava-se à Campina e a oeste a Cachoeirinha, deve-se conceber a primeira como
região a partir da nascente do Igarapé de São-Vicente-de-Fora e
a segunda do Igarapé de Manaus. Quando ainda não se falava na
Cachoeira Grande, já o ‘caminho’ da Cachoeirinha vem referindo
no início do século passado.
A mata representou algo muito importante para o homem,
como fonte de consumo ordinal, mas, principalmente, na pauta comercial, como produto de exportação anterior ao estabelecimento do povoado, quando simples arraial. Todavia, o seu
máximo concurso diz respeito à temperatura. A água e a mata
representam, na verdade, o binômio de que depende, em parte,
na Amazônia, a temperatura. Não possuímos elementos para estabelecer quantitativamente a média da temperatura local, mas os
cientistas que estiveram aqui desde La Condamine, são unânimes
na informação geral (sem detalhes, sem cotas) de que era agradável de suportar-se, principalmente à noite, apesar da latitude, três
graus fica a cidade abaixo do Equador.
Três graus abaixo do Equador não representam a sufocante
temperatura venezuelana. Ao contrário do que se pensa vulgarmente, Manaus não está situada no Equador climático, e sim no
Equador geográfico, que são coisas diferentes. Nada obstante, é
preciso considerar vários fatores influentes: zona de pressão baro528

métrica constante, ventilação escassa baixa altitude em relação ao
nível do mar, conexão com a faixa de incidência vertical dos raios
solares, dias e noites mais ou menos iguais, regime de chuvas, de
rios, cobertura florística.
A mata aparece nesse conjunto de fatores eletivos como um
corretivo geográfico bem estimável, se considerarmos, de raspão,
a exuberância com que reveste o solo.
Captadora de umidade e receptadora dos raios solares, ela
oferece temperaturas desfrutáveis que a cidade não pode oferecer
com a sua massa de elementos propícios à concentração de calor,
à irradiação e à evaporação. Não estamos fazendo comparações
ociosas entre a temperatura normal da mata virgem e a da cidade atual com as suas nervuras de asfalto. Estamos simplesmente
trazendo a capítulo a provável, mesmo admissível influência da
mata circunvizinha na temperatura do povoado, quando a mania de derrubar árvores nem era ainda muito necessária e nem se
constituía em erro de péssimas consequências como atualmente.
O que apontamos são os fatos: do povoado até o início do século vigente, a vegetação era mais densa como ornamento e como
mata circular do que hoje. Leve-se em conta a maior quantidade
de água corrente, também, portanto, maior teor de evaporação.
Em Manaus, tanto a arborização racional como a natural, desaparecem por causas diversas, mas, principalmente, por imprevidência das autoridades. A considerar atualmente, vários fatores se
elegem para que a temperatura local se torne, cada vez mais, desagradável, ofensiva aos visitantes, afugentadora de estímulos que
dependam da fixação do adventício como colonizador. Já no passado, foi essa mesma temperatura que contribuiu para o fracasso
da colonização estrangeira a par da insalubridade e da deficiência
de alimentação. Fracassaram as colônias norte-americanas, francesas, russas, no início do século atual, a japonesa.
O asfalto e a ascensão arquitetônica, atualmente, constituem outra ameaça das mais consideráveis. O primeiro concentra
maior calor; o segundo, à continuidade, impedirá a circulação do
ar. Acrescente-se a isto, agora, a reduzida metragem dos aparta529

mentos. O corretivo a aplicar-se já e já, seria a arborização técnica
(e não à revelia, como se faz) e a abertura de áreas ajardináveis.
Quanto a impedir-se a construção de edifícios altos, não me aventuro a exercitar a crítica e a fúria dos desentendidos, que são muitos e interessados. Mas, sou obrigado a denunciar os imprevistos
que alienaram praças em prejuízo da população.
Sábios foram os homens do passado, que doaram praças amplas à cidade, e criminosos dignos de repúdio todos quantos, neste século, permitiram construções nelas.
Passando em revista a situação, consideramos válida a diferença da temperatura em Manaus, com apoio na destruição sistemática da mata e na ausência de arborização pública. Ocorre, ainda, considerar o fato de que, desde o povoado antigo, a mata vem
sendo atacada de frente, seja para implantação de uma cadeia de
pequenos roçados (rocinhas), seja como imperativo do desenvolvimento urbano. E não é sem reparo que a concentração ativa sai
do ruralismo e entra muito tarde no urbanismo, a partir de 1852,
mais ou menos. O ruralismo denuncia o apego à roça e ao pomar
e às outras forma de evasão que não dependem praticamente da
destruição da mata, o urbanismo, pelo contrário, exercita a destruição, impõe um critério negativo que a geografia clássica já
apontou na forma de ocupação do solo. Esse critério negativo só
corrige numa pequena margem de oscilação da temperatura, pelo
replantio, seja de bosques, de jardins de arborização condicionada ao passado das vias públicas.
Um outro fator aparentemente supérfluo, é o nucleamento
que forma na atmosfera, os elementos chamados impuros, ou
seja, a fumaça e a poeira. Ninguém chegou aqui a dar importância
a esses elementos como fatores precipitantes no estudo de temperatura local. Mas, evidentemente, a fumaça perdeu a significação
nos céus de Manaus, desde o advento do gás. E, no entanto, ela foi
de suma importância antes, ora como produto das queimadas, ora
como simples expressão da vida dos fogos. Certo que, no passado,
não haviam nem altas chaminés denunciando o esforço industrial nem milhões de querências mandando ao espaço o estímulo
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de seus átomos concentradores de nuvens. Mas, também, nem
existem hoje milhares de chaminés altas denunciando indústrias,
nem tão pouco chaminés domésticas. Não estou, com isto, preparando o espírito de quem quer que seja para uma ostensiva defesa
da fumaça. Os extremos são sempre perigosos e basta citar o fato
do peçonhento complexo londrino (elementos puros e elementos
impuros) que gera o temível ‘fog’.
A conclusão a que se chegaria pela lógica era esta, mesmo
absurda: ontem, Manaus possuía temperatura mais suportável, no
verão, do que hoje? Respondamos que nem melhor nem pior. E
acrescentemos esta coisa curiosa: Manaus tenderia a uma temperatura mais baixa, mesmo no verão, mais baixa do que antigamente, se, abstraindo as comodidades do asfalto e a elegância dos
arranha-céus, as indústrias proliferassem, operando no sentido de
fornecer maior porcentagem de bióxido de carbono. Não se trata,
evidentemente, de uma profecia, mas de exemplos amiudados.
Em última análise, não é o calor da região um fator negativo
que recuse a com participação do ádvena. Devemos convir que
na Europa meridional e no Sul dos Estados Unidos da América
do Norte, o calor é muito mais sufocante, como na Venezuela,
alcançando cerca de 45 graus. As extremas altas são raras em Manaus, principalmente, e ocorrem sempre mais em consequência
da evaporação, nos meses quentes de agosto, setembro e outubro.
A evaporação é tão intensa que a visibilidade fica prejudicada e
a luz adquire uma tonalidade amarela, afetando a vista. Quando
isto acontece, é certo uma preparação para forte aguaceiro.
Quem observa demoradamente a ocorrência da temperatura
em Manaus sabe que, durante o ano, há mudanças quase insensíveis do inverno para o verão, nos meses de abril e maio, quando o céu desanuvia, o ar torna-se mais doce e o céu mais azul. É
no solstício de verão, meado de junho, que ocorre o fenômeno
da friagem, consequência da frente fria originária do Polo Sul.
A temperatura baixa nos meses de junho e julho para subir até
novembro, quando se tem início o inverno ainda mais ponderado. Três meses quentes, os igarapés da cidade secam, ficando no
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caixão, apenas com um filete d’água de um pé a denunciar-lhe a
existência.
Em trezentos anos, uma concentração ativa pode oferecer
numerosos casos de mudança e de fixação. O aumento progressivo da cidade, novos bairros, novas praças, população biologicamente aumentada e estatisticamente acrescida de elementos
forâneos trazem como consequência a implantação de traços culturais diversificados, mas não é a isto apenas a que nos referimos.
A mudança se opera de acordo com os estímulos econômicos, estéticos, culturais, por aculturação e mesmo até por deculturação,
em certos casos. Basta olhar velhas gravuras de cem anos cumpridos para se ter a imagem nítida dos resultados desse processo
operatório. O passado e o presente já de si contrários e o conflito
de valores obedece, naturalmente, a várias causas que nem sempre dependem das necessidades derivadas. A própria geografia
urbana se elege como fator dessa mudança. Se alterada, mesmo
em detalhes mínimos, as consequências são ou serão notadas e
aproveitadas. Por outro lado, as atividades humanas podem modificar o pressuposto geográfico, em ordem a beneficiar ou não a
coletividade. Usamos de termos gerais, sem prescindir do inevitável determinismo nem sempre muito rigoroso, mas aqui e ali
susceptível de relevo. As mudanças sociais operadas em Manaus
nesses trezentos anos de vida e em curso favoreceram-se, quase
sempre, dos postulados geográficos mais do que daqueles notadamente oriundos de outras dependências.
As construções antigas, de teto alto, espaçadas, ajaneladas,
se apoiavam não no imperativo climático, mas na tradição europeia e estão sendo eliminadas ou no todo ou em parte, contrárias ao imperativo climático. Quando não são substituídas pelos
novos edifícios de três por oito ou pouco mais, a reformulação
interior ou exterior pretende uma solução econômica: espaço e
numerário. Não há uma lei proibitiva alvejando essa reformulação sem caráter beneficiário. Os prédios antigos, que são o cartão
de visita da cidade e são, ao mesmo tempo, os mais aclimatados,
mereciam ser controlados pela comuna. A mudança que se ope532

ra, neste particular, não possuindo caráter estético, também não
possui validade funcional, apesar de que a correção aparece nos
condicionadores de ar, impossíveis de não serem generalizados.
Há uma excepção originalíssima no conjunto-sede da Secretaria
de Agricultura, amplo e aberto, perfeitamente funcional até na
estrutura de madeira, com ventiladores (venezianas) de madeira.
É incrível que de uma casa de um só pavimento se pretenda
obter dois por esse passe de mágica resulta prejudicial ao conforto
e à saúde. O prédio-sede dos Correios, de belo aspecto arquitetônico exterior foi vítima desse passe de mágica. Há outros exemplos, infelizmente, espalhados pela cidade, inclusive o comuníssimo pavimento superior que burla o código de posturas.
O comum, todavia, eliminar o velho, o antigo, o tradicional.
Ou mistificar, como se procedeu com a arquitetônica exterior da
sede da Prefeitura, adaptando-se à frontaria complexos elétricos
que destoam e imoralizam o pesado estilo grego. Essas mudanças,
sem nenhum apoio na lógica nem na necessidade estética devem
causar (e como causam!) péssima impressão ao visitante culto.
Infelizmente, a mudança não se pode deter numa cidade. Isto
é fato. Mas, pode proteger-se, pelo menos, o que é de propriedade
exclusiva do povo, tais como monumentos, os prédios veneráveis,
a feição característica de uma época, pois essa época define um
pensamento vivo, uma solução histórica, uma situação cultural
econômica social. Um retrato do passado não se pode desprezar
pelo simples fato de que passou. Uma cidade possui uma história
que não está escrita apenas no papel, mas uma história material,
uma vivência e uma experiência que o turismo explora como fonte de renda. Se não temos nada para mostrar de antigo, de representativo, para que turismo? Turismo não é somente uma praia
ou estradas mal conservadas. É a tradição, é a beleza, é a cultura, é
o fato remoto consagrado no documento vivo, presente, atual, de
pedra ou não, mas conservado, respeitado.
Não condenamos a expansão da cidade, mas apontamos
erros deploráveis na mudança que se opera. Jamais o Estado e
o município zelaram pelo patrimônio existente, patrimônio que
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custando o dinheiro do povo, ao povo pertence como expressão
maior de sua cultura. Ao contrário, as depredações conscientes
são claras demais para aludir até os que nos visitam.
Onde a desapropriação dos prédios históricos? Onde um
museu de antiguidades?
Os prédios com fachadas de azulejos, que definiram uma
época e resultam numa forte expressão de cultura, desaparecem
ano após ano, ou abandonados como o antigo hospício (ex-residência do doutor Miranda Leão), cujas estatuetas de louça foram
mutiladas pelos vândalos, ou por necessidades de construções
novas, construções que não obedecem, em princípio, a um reclamo da temperatura, nem mesmo a qualquer solução arquitetônica. Meras caixas de alvenaria, verdadeiros fornos de moquear,
vão contribuindo para dar à cidade um aspecto de moderno, de
presunção.
Anotamos que o processo de mudança social em Manaus
se opera em ritmo mais assimétrico do que naturalmente exigido, dirigido, o desaparecimento de veículos tirados por animais
(cab, cabriolé, berlindas, charretes etc.) ou elétricos, não foi consequência de imperativo universal, e sim uma simples alternativa,
visto que os mesmos veículos continuam exercendo as mesmas
atividades em outros centros mais populosos e adiantados. O desaparecimento dos elétricos foi resultado da inoperância, da incontrolável desídia, da anarquia administrativa, e não em obediência a normas de mutação. E, naturalmente, como consequência
do asfalto, aumenta assustadoramente o número de veículos motorizados, à medida em que, por outro lado, as condições da quase
inexistente classe média aumentam satisfatoriamente.191
O surto de construção em Manaus parece situado em três
ciclos de estímulos econômicos diferentes até 1900 implantação
dos domésticos, sem ênfase oficial: até 1917 o surto comercial,
com edifícios na maioria medíocres, acachapados, que eu chamo
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O efeito desastroso dessa opção está na alta das passagens de ônibus e de táxis, com a
subida vertiginosa do preço do barril de petróleo importado.
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de ‘secos e molhados’. É a época dos novos ricos, aparecem, aqui
e ali, ainda o doméstico em grande estilo, mas poucos. E o oficial, sem expressividade, pois na maioria dos prédios-sedes administrativas ou foi reformulada ou adquirida por compra, excetuando-se a Prefeitura Municipal, ex-palácio do governo e da
Alfândega, poucos. A atestar esse esplendor econômico de entre
épocas, o Teatro Amazonas. Crise econômica e crise de construções. Inauguramos, nestes últimos anos, o terceiro ciclo, com os
favores da Caixa Econômica e Coabam, da Amazon-Lar e em menor escala de Institutos sediados. Esse terceiro ciclo que promove
a mudança social não pode ainda ser exclusivo da Zona Franca,
mas já encontra nela um estímulo inicial inegável, de agradáveis
perspectivas. Talvez a este terceiro ciclo se deva uma maior responsabilidade na mudança social que diz respeito ao complexo
arquitetônico. É prematura qualquer sugestão, mas, de qualquer sorte, a mudança da perspectiva horizontal de ontem para
a vertical moderna assinala um confronto a especular. À outra
luz, o panorama citadino adquire centros de interesse, focos de
atratividade, uma certa ênfase. É grato ao homem, uma espécie
de imodesta convicção, empoleirar-se num oitavo andar: obtém
um panorama maior, ângulos de visão delimitados pelo horizonte
verde, soberana impressão de domínio, de ajuste de contas com a
pluralidade, de superioridade sobre o asfalto. Mais perto do céu e,
portanto da fantasia que cultiva com excedências. É natural que
vindo tradicionalmente da cãs sobre pilotes, acima do chão, procure elevar-se mais no conceito social. É uma conquista a que tem
direito. Já representa algo mais o fato de fazer notado no exterior a
sua querência num décimo andar. Seria também uma propaganda
sem ruído das nossas conquistas. Porém, o lado real, efetivamente, é a solução, em boa hora, do problema residencial. Os capitais
andavam sumidos, ou era a falta de estímulos, uma desconfiança talvez, que detinham os promotores? O certo é que Manaus
ainda possui muitas áreas inaproveitáveis, e não podemos deixar
de apontar aqui um esforço, embora pequeno, da Comuna, no
sentido de encarar o problema residencial. Esse esforço come535

ça mesmo no princípio do século, quando um prefeito de visão,
coronel Adolfo Lisboa, cria as primeiras vilas operárias, situadas
uma no bairro Plano Inclinado (Vila Lisboa) e outra na então Vila
Municipal que ficou no loteamento. Já no nosso presente a Prefeitura andou cercando o problema, edificando casas tipo bangalôs,
facilitando a aquisição por meio de sorteios. Essas providências,
se revestidas de certo sucesso inegável, não chegaram, por outro
lado, à solução do magno problema da habitação ou da ocupação
de baldios. Estes terrenos, retidos em prejuízo da expansão da cidade, mereciam ser desapropriados urgentemente em benefício
do povo. São as escaras que enfeiam a cidade, soluções de continuidade, problemas para a saúde pública.
Ao lado do crescimento urbano racional ocorre, neste século, o gravame suburbano. Certos bairros novos que surgem à
dependência da Transamazônica, mais do que da proporção biológica, trazem no seu realístico aspecto de conquista, o vexatório problema da organização. Sem planificação orgânica, surgem
como pátio de milagres à ilharga da cidade, baldos de tudo: água
canalizada, esgotos, condições higiênicas de habitalidade, uma teoria de problemas de ordem sócioadministrativa, problemas que
se são graves para o momento mais agravados estarão no futuro. Não se toma o exemplo dos administradores do passado, que
planejaram cidade e bairros antes da invasão, da improvisação,
do acomodamento irracional. Esses novos bairros não sofreram
a ação niveladora das máquinas, não conheceram o balizamento, não tiveram a visita do engenheiro da saúde, da luz elétrica,
do esgoto, do serviço social, da educação. Fizeram-se ao azar, no
atropelo do ‘pega-e-larga’, tumultuosamente, num processo de
ocupação à revelia que vai originar, talvez, de futuro, a ação reabilitadora do município em termos de oneração. Tudo porque a politicagem, mais prepotente do que a Lei, procedeu à margem das
necessidades orgânicas. O exemplo pernicioso da célebre cidadeflutuante, não deixou de deitar raízes e os casebres ainda prevalecem nos igarapés, apontando o caminho fácil aos mais afoitos.
As autoridades simulam não ver essas mazelas sociais, declinam
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da responsabilidade de tomar providências, às vezes por motivos
de ordem cordial, nem sempre justificada, quando se trata da segurança da população. Foi necessário que um governo enérgico
obliterasse da cidade aquela sânie-coito de prostitutas e rufiões
proliferando ao lado de gente honesta, pobremente honesta, para
que outros se convencessem de que espíritos de humanidade e de
decoro administrativo não são sinônimos. E que a humanidade
que acusa Nero de haver incendiado Roma é menos honesta do
que o próprio Nero, sabendo-se dele que apenas, e como medida
de segurança do povo, eliminou o cancro social constituído pela
abjeta Suburra. E, com isto, nada mais fez do que preservar a cidade das epidemias, limpar as cidades das agapetas e dos salafrários.
O Sr. Artur Reis desorganizou um quisto social que olhos cegos e
ouvidos moucos não atendiam, olhos e ouvidos prestantes a votos
milagreiros e a bolsos de advogados interessados.
Era tempo, cremos nós, de atacar o problema da planificação
de certos bairros da cidade. Planejamento discreto, sem os ônus
fantásticos, com base na recuperação quinquenal, aliviando o
congestionamento das vias públicas, muitas delas tortuosas, curvas quebradas, valorizando-os com a abertura de praças amplas,
ajardinadas, parque infantis, oferecendo condições para a implantação de blocos de edifícios funcionais ou mesmo populares,
arborizando, encarando o problema sanitário, de abastecimento
etc. Isto não se faz de golpe, nem Roma foi feita num dia. Todos
sabemos o quanto de difícil, de problemático, se oferece, mas que
custa estudar, planejar, dar início?
O mal de alguns dos nossos administradores é fiar-se no que
fulano fez, portanto seguir-lhe o exemplo. Amor à continuidade.
No período anterior à Província, os movimentos populacionais externos foram de natureza política, os mais singulares, como
necessidade inadiável de fixação do homem e conquista mansa e
pacífica da terra. Portugal mandou à Amazônia não apenas soldados, mas também colonos penisulares e ilhéus que se misturaram
democraticamente aos nativos, amparados por decretais estimuladores. Essa primeira migração dirigida, servida por um apolíti537

ca de compreensão justa, não teve, todavia, o mérito de absorver
o espaço tirânico, mas, pelo menos, garantiu-o contra a ocupação
militar estrangeira. O crescimento demográficode Manaus só é
sentido quando atingimos a emancipação política e começaram
a aparecer as estatísticas, e já se fala na colonização estrangeira (à
parte a portuguesa) da colônia Guarita, com 98 colonos, sendo 9
espanhóis, com a localização de chineses, escravos forros vindos
da metrópole, e manchas leves de indivíduos de outras origens,
ingleses, franceses, estadunidenses, alemães, japoneses (no início
do nosso século), levantinos perecos.
Deve repetir-se que a colonização estrangeira no Amazonas,
antigamente, revestiu-se de certo fracasso, como a japonesa, a
russa, a estadunidense, a inglesa. As adaptações desses indivíduos dessas nacionalidades só se operaram a partir de uma determinada conjuntura econômica, e não se pode enquadrá-la numa
pauta de valores altamente rentáveis como a colonização fixada,
capaz de contribuir para a valorização das terras, socialização dos
rios, exploração sistemática das fontes de riquezas. Essa pitoresca
mancha forânea não se escravizou à terra, não a explorou, não lhe
deu a devida atenção, cabendo ao nacional o mérito exclusivo de
realização nas proporções que conhecemos.
Colocamos, de parte, a orientação comercista que invalidou
a programação falsamente atribuída de interesse, mas é conveniente lembrar que se falhou o processo colonialista, por outro
lado esses elementos estrangeiros trouxeram sua contribuição
demográfica que, não sendo proporções vastas, pelo menos, é
sensível a qualquer observador, quando se pretenda conhecer a
origem de muitas famílias cujos apelidos são europeus ou americanos do norte ou até mesmo levantinos e orientais. Talvez se
salve desse fracasso o levantino dinâmico, farejador de lucros,
penetrativo, insinuante, loquaz, mesureiro, sóbrio, que disputou
com o português o desbravamento dos rios, desbravamento falsamente atribuído, de modo geral, ao nordestino, posto que não
se pretenda negar a participação deste. Mas fê-lo a partir de um
estímulo comercista, como o fariam outros, antes e depois, e não
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pela fixação à terra, ao sedentarista rural. Neste ‘aproach’, somos
obrigados a preencher certas lacunas com as não muito frequentes observações escritas, que nos são oferecidas a partir do século
XVII, quando as estatísticas dependem da observação particular,
de estimativas, e nada há de oficial, de matemático.
A primeira notícia razoável que aparece, mais ou menos,
fundamentada, é a do naturalista brasileiro, a serviço de Portugal,
Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira. Diz ele que a Barra possuía,
em 1786, uma população de trezentos e um moradores, distribuídos por quarenta fogos, sendo quarenta e sete brancos, duzentos
e quarenta e três índios e onze escravos negros. Antes, porém,
em 1774, já se falava globalmente em 220 pessoas. Em 1778, o
ouvidor Sampaio relaciona 34 brancos, 220 índios e dois escravos
negros. A diferença entre o número de brancos e de índios deve
ser levada a conta de ausências e não me parece que em quatro
anos tivesse havido crescimento biológico de vulto. Sessenta e
dois anos mais tarde, ou seja, em 1852, a cidade possuía 5.081 habitantes, com 51 estrangeiros dos dois sexos. As estatísticas mais
sérias só começam a aparecer durante a Província, já o dissemos.
Em 1852, a população provincial, segundo recenseamento feito,
é de 29.798 indivíduos distribuídos assim: 7.815 homens livres e
225 escravos negros; 8.722 mulheres livres e 272 escravas negras;
6.776 menores do sexo masculino livres e 117 escravos negros;
5.685 menores do sexo feminino livres e 136 escravas negras. O
naturalista Bates diz que contava a cidade 3.000 habitantes, mas
preferimos o censo oficial.
É justo que se pergunte a origem de tanta gente. A resposta está vinculada à expansão das colônias militares, obrigatórias,
presídios e núcleos fortificados, que absorviam, necessariamente,
para o interior, grande cópia de indivíduos casados e solteiros,
além da fixação, por imperativo legal e sociável, de nativos, que
integravam as equipes de recrutas do Corpo de Trabalhadores e
dos Pesqueiros, ou aderiram, voluntariamente, às concentrações
ativas em formação.
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É possível que a estatística geral apresentada para os anos de
1849 (22.762 habitantes) e em 1851 (29.904 habitantes), quando
não se falava, ainda, de deslocamentos humanos do Nordeste, em
massa, inclua também a indiada mansa, pois a obra de catequese era muito mais extensa, rentável e dificultosa do que hodiernamente. E não se pense que naquela época estatística era ideal.
Não. As repartições públicas montadas funcionavam a contento,
tanto na cidade como nas sedes municipais outras e o movimento
da papelada oficial perfeitamente controlado, com tabelas de entradas e saídas.
Curioso é que, para o índice citadino, ocorressem atividades
e benfeitorias em todo caso dignas de registro: havia uma igreja (a
dos Remédios), dois quartéis, 89 casas térreas cobertas de telhas, 8
assobradadas, 12 em construção, 122 térreas cobertas de palhas e
6 ditas em construção; uma tipografia, 4 cartórios, uma botica, 35
lojas, 2 padarias, uma oficina de marceneiro, 3 alfaiates, 3 sapateiros, uma oficina de ourives e 2 de ferreiro, um teatro de madeira...
os artífices eram todos estrangeiros.
Para 1856, a capital oferecia 11.001 habitantes, mas não devemos esquecer o trágico desfalque que as epidemias de varíola e
de cólera trouxeram nesses últimos anos, de 1853 (97 casos fatais),
1854 (102 casos) e 1855 (86 casos). Acrescente-se, ainda, a dispersão havida com a tropa para o interior, guarnição não permanente,
e a transferência constante de elementos do Corpo de Trabalhadores, além dos voluntários enviados à guerra do Paraguai.
Ocorre agora perguntar: havia atrativismo, numa época de
pouca ou nenhuma propaganda europeia sobre a Amazônia? Ou
certos fatores locais prejudicavam o interesse maior dos estrangeiros? Certo que Manaus ou a Barra não constituía, ainda, um
centro de interesse cativante, como depois. E inclua-se a colonização oficial, mas não o aventureirismo. Também o clima considerado hostil aos europeus. Alguns presidentes da província
olhavam com ceticismo a colonização estrangeira, alegando entre as razões mais ponderáveis, a insalubridade do solo, escassez
de alimentação, além de outros estorvos, em que seria óbvio in540

cluirmos a ausência de comodidades e de utilidades, muito para
lamentar à época: água encanada, energia elétrica, transportes,
abastecimento etc. Quanto ao clima hostil, as autoridades provinciais faziam o possível para diminuir o conceito péssimo da inabitalidade, exemplificando com outras regiões quentes do mundo,
mesmo certas partes dos Estados Unidos da América do Norte,
da Ásia e da África onde a colonização europeia se desenvolvia
satisfatoriamente. No entanto, pesa dizermos que a colônia Mauá,
a duas léguas de Manaus após consumir 67:492$615 réis do governo em menos de dois anos, extinguiu-se. Somente as colônias
de Itaquatiara e do igarapé da Guarita (Manaus) sobreviveram.
Lá, a média da temperatura anual, à sombra, era de 27°25’. Penso
que não seria o responsável direto pela extinção das colônias, pois
os remanescentes delas fixaram-se independentemente em outros
pontos, mas, principalmente, na cidade. Com respeito aos 23 chineses, por exemplo, eram acusados de inoperantes e fracos, quando empregados na construção da catedral de Manaus, de passo
que índios e negros forros eram os mais requisitados.
Seria interessante fixarmos o movimento de entrada e saída
de passageiros para o Amazonas, à época da navegação a vapor, entre os anos de 1853 e 1857 entraram no Amazonas 9.710 pessoas,
pagando de passagens 183:833$393 réis, e de fretes 358:904$470
réis. Não incluímos os provenientes de localidades da província,
esses indivíduos viajaram espontaneamente, pois além da passagem pagaram frete. Por nacionalidade, de 1855 a 1856 entraram:
peruanos, 25: saíram 28:espanhóis, 2 idem 1; portugueses, 254:
idem 5: galegos (condutores de carros de abastecimento d’água
potável), 13, não saindo ninguém; ingleses, 11: saíram 4: norte
americanos, 2: saíram: venezuelanos, 3: saíram 2: franceses, 6:
saiu 1: sardos que saiu; granadinos, 1; não saiu; italianos, 1; não
saiu; alemães 1, saiu; prussianos não entraram, mas saiu um que
já estava aqui como artífice; equatorianos, entraram dois e saíram.
Total de entradas: 321; de saídas, 48. A porcentagem dos que resistiram aos desfavores da região é de 85. Mas, o caso dos perua-
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nos é esquipático e envolve, naturalmente, uma certa dúvida, pois
seriam os residentes em número muito maior. Com efeito.
E não se pense que essa gente estrangeira aqui entrada era
toda era de índole pacífica e ordeira. Na relação dos enquadramentos por crimes graves e leves figuram em 1858: um peruano,
(natural de Lima) condenado à pena última (forca); um prussiano, (de Berlim) condenado a oito anos de galês por roubo; um
português do Porto, condenado a oito anos de prisão com trabalhos por ofensas físicas; e um francês de Condom, condenado por
morte e resistência.
De janeiro a julho de 1858, entraram, no porto de Manaus,
76 estrangeiros, sendo apenas um do sexo feminino. Isto é mais
do que interessante e faz-nos matutar na série de casamentos em
perspectiva que predominaram, como sempre, os portugueses,
com 31 indivíduos, inclusive aquela mulher, casada; 24 peruanos;
4 alemães; 4 franceses; 4 sardos; 3 de outras nações não especificadas; 2 suíços; 2 norte-americanos, um inglês. Destes, 63 foram
para o interior da Província, encaminhados a diversas ocupações,
menos, porém para a agricultura. Em 1859, o censo acusava para
Manaus 24.603 habitantes distribuídos por 1.503 fogos. Dois
anos depois, a população ascendia a 25.084 habitantes, com 2.895
fogos e 2.807 casas habitadas. Um aumento de mil seiscentos e
quarenta e cinco indivíduos. Isto prova, pelo menos na aparência,
que havia um chamariz. E não se pode acenar com a perspectiva
das colônias, que estas não prosperavam como era de esperar-se.
Espantoso é o fenômeno querencial. A acreditarmos nos números, o aumento de fogos foi da ordem dos 1.392, quase o dobro.
É natural que a entrada de tanta gente aligeirasse a construção de
abrigos e, consequentemente, estes não poderiam constituir um
primor de arquitetura, proliferando as precárias habitações de palha e de barro.
Mas onde o chamariz? Consideramos o problema sob vários
ângulos e aspectos. Curiosa, na verdade, é a estatística da repartição postal, à época, em 1861, foram expedidas pela Província
para o exterior 5.907 cartas e 844 impressos, incluindo jornais de
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Manaus. Recebidos em igual período 4.543 cartas de exterior e
3.038 impressos. Inclusive jornais. Justifica, creio, a diferença entre a remessa e a expedição de impressos, a infância do jornalismo
em Manaus, mas não deixa de ser estimável essa difusão, e muitos
mais ainda a cópia de jornais recebidos. Imaginamos que o considerável número de cartas expedidas, contra um número inferior
de recebidas, encaminha a questão do chamariz. Com efeito, é
possível que dessa pouco despicienda correspondência (excluímos a oficial), de que infelizmente não conhecemos o caráter
particular, haja saído muito informação simpática ao promissor
Estado econômico da Província.192 De fato, a par da correspondência ádvena entrava em plena ascese a economia Amazônica,
com três produtos-reis na pauta de exportação: seringa, pirarucu
e castanha. Seguiam-no outros, os vassalos, procurados: guaraná,
madeira, salsa, café, couros e peles, manteiga de tartaruga, piaçava etc.
Observe-se a escala de valores da arrecadação provincial, de
1856 a 1861:
Exercício

Valores

1856-1857

237:944$648 réis

1857-1858

288:986$796 réis

1858-1859

223:545$289 réis

1859-1860

298:992$272 réis

1860-1861

317:988$840réis.

Houve uma pequena diferença no exercício 1859-1860, da
ordem dos 10:015$476 réis. No relatório do Dr. Antônio Gonçalves Dias, há o seguinte comentário que não é para desprezar-se,
falando a respeito da seringa: “é o gênero de preço mais vario que
se conhece aqui as fábricas dos Estados Unidos e da Inglaterra e a
192

Vd. Revista italiana L’Amazzonia. Gênova 1896.
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especulação da Praça do Pará , mais uma vez, o tem elevado de 12
a 40 mil réis a arroba, e mais de uma vez lhe dado baixa redonda
em meses e mesmo dias. Ainda no princípio deste ano se vendeu
a 22,23 e 24$000 réis, hoje está a 16, e crê-se que a perturbação
da ordem na União Americana os levará a menos, máxime se o
teatro da guerra se for passando para os Estados manufatureiros
da mesma União”.
Ora, isto escrito em 1861, com referência, sem dúvida, a um
ou dois anos anteriores, explica, perfeitamente, o chamariz de que
falamos, isto é, um fenômeno de transumância estimulado pela
valorização cada vez melhor da seringa. Já naquela data a borracha andava cotada a preço compensador, apesar dos altos e baixos
inevitáveis, e a renda provincial não era má havendo arrecadação
superior a previsões orçamentárias. Os saldos generosos dos exercícios financeiros referidos explicam uma das razões fundamentais da procura da Amazônia em termos de ofertas de braços e em
prejuízo da agricultura e da indústria. Vejamos os números, que
falam sempre mais alto do que a teoria:
Exportação de seringa

Arrobas

1853

5713

1855

905

1859

13931

1860

7754

Em 1861, a arroba era cotada a doze mil réis, em Manaus, e a
dezesseis, em Belém. A Vila de Borba-Sobre-o-Madeira foi a que
mais produziu seringa, a quarta parte da produção provincial. Já
naquele tempo, o processo de solidificação do látex atraía os estúdios e um Sr. Enrique Antônio Strauss, alemão, descobria meio
engenhoso de conservar o leite sem usar a defumação rotineira
(fumaça de ouricuri queimada) de inspiração indígena. Mas retinha o segredo. Pra conservá-lo, ao látex, usualmente se utilizava o
éter sulfúrico ou amoníaco líquido.
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A procura de seringais, o avanço às matas virgens com a
consequente depredação das árvores leiteiras nasce nesse entrementes. As autoridades já murmuravam contra os gananciosos
seringueiros que praticavam o sistema do arrocho em ordem a
obter lucros maiores em tempo chegado. E é admirável como uma
perspectiva econômica tão exigente de braços não houvesse provocado no Amazonas uma outra fonte de renda, qual fosse a escravidão negra, detida no seu medíocre centenar de peças.
É indubitável que a população de Manaus cresceu muito, explosivamente, nos primeiros dez anos da instalação da Província,
muito mais do que nas centúrias precedentes. Proporcionalmente
às respectivas conjunturas econômicas. No passado, sente-se que
a população cresce biologicamente a par da transferência que não
é apreciável nem quantitativa nem qualitativamente. As pessoas
ainda se sentem amarradas a uma economia totalmente extrativa,
mas reduzida, não se sentem avidamente atraídas para o interior,
e os movimentos de deslocamento coletivos são meros episódios
consequentes de política defixação. Só depois é que os estímulos
atrativistas, quase que totalmente também subordinados à geografia das calamidades, é que operam no sentido de favorecer o
deslocamento de mesnadas humanas.
Com relação à correspondência, em 1862, ela aumentaria,
talvez na razão direta do aumento de população, pois não é crível
que o fosse na razão inversa, ou seja – indivíduo + carta. Foram
expedidas 7.454 cartas e 1567 impressos para o exterior, de passo
que o número de cartas e jornais e outros impressos foi, respectivamente, de 7060 e 4321, entradas. Observe-se, à margem, que o
censo populacional de 1863 foi mais bem organizado na capital,
não por estimativa, e sim comparando-se com os nascimentos,
casamentos e óbitos.
Em 1863 (primeiro semestre), entraram em Manaus 46 portugueses, 28 peruanos, 3 franceses, 3 espanhóis, 2 ingleses, 2 prussianos, 1 italiano, 1 russo e 1 suíço; saíram para o interior 22 portugueses, 29 peruanos, 2 americanos, 1 equatoriano, 1 francês, 1
natural de Lubeque, 1 russo, 1 suíço, e 1 venezuelano. Isto mostra
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que o interior era também procurado e, não será erro dizer, que
atraídos os estrangeiros ou pelo comércio terrestre e fluvial, ou
pelo extrativismo, menos pela agricultura e pela indústria.
Em 1869, na administração do Dr. João Wilkens de Matos, o
número de indivíduos entrados no Porto de Manaus foi de 1.608,
com 275 estrangeiros, 1.305 nacionais e 28 escravos forros. A
guerra com o Paraguai não exigiu muito sacrifício humano da
Província, pois as baixas foram diminutas. As epidemias é que
rasouravam mais, principalmente na capital. A melhor estatística
populacional é a fornecida em 1869. Dá-se para a Província um
número global de 90.000 indivíduos, população igual à da província do Espírito Santo. Nesse ano, fala-se no estabelecimento de
uma colônia inglesa no Rio Purus, segundo memorial apresentado pelo Dr. Daniel Wolf, colônia cujo estabelecimento deveria
custar aos cofres públicos a alta soma de 10:000$000. Também
há o registro de que o tenente-coronel Labre traria do Maranhão
“algumas centenas de pessoas, livres e escravas, com o intuito de
estabelecer-se naquele rio”. Trata-se do Rio Purus e, efetivamente,
foi fundada a colônia, hoje a cidade de Lábrea, e, segundo consta,
que vieram perto de trezentas almas.
O que é de lamentar, no relatório do Dr. Wilkens de Matos,
daquele ano, é a notícia de que os estrangeiros estavam evitando a
Província, procurando a do Pará. Em compensação, os nacionais
de Gurupá e de Santarém dirigiam-se para os rios Madeira e Purus, empenhados na indústria extrativa. E foram alguns milhares,
diz o relatório, por outro lado, os portugueses não recusavam o
Amazonas e vê-se que entraram mais duzentos, havendo saído
apenas dez.
No dia 4 de outubro daquele ano, chegou a Manaus pelo vapor ‘Madeira’ a primeira contribuição maciça de nordestino (colônia de 53 pessoas) sob a direção imediata de João Gabriel de
Carvalho e Melo e foi estabelecer-se no Rio Purus. O transporte
dessa gente, de Manaus ao Purus, ocorreu por conta de cofres públicos.
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Estamos notando uma preferência singular pelos rios Purus
e Madeira, mais do que, por exemplo, para o Rio Negro, e isto
se explica, com fundamento, na observação da época, de que os
seringais de outros rios estavam em fase de esgotamento e o Rio
Negro não oferecia margem à exploração da seringa e sim da piaçava. Talvez pelas depredações verificadas nas árvores, de que tivemos oportunidade de falar, ocorresse aquela, de qualquer modo
impossível, evacuação ou preferência.
Acredito, pelo balanço verificado nas estatísticas apresentadas, em 1870, que o maior número de nacionais entrados em conjunto, procedera do Pará. Esse movimento, de 600 indivíduos, se
deve ao dinamismo do cidadão Lourenço da Rocha Turi, e foram
os chegadiços (paroaras, na expressão comum) localizados nos
distrito de Codajás e Purus. Também se fala de algumas dezenas
de brasileiros que, em 1969, se deslocaram de Óbidos e Santarém
para o Rio Purus.
Em 1869, entraram no Porto de Manaus 1.676 pessoas e
saíram para o interior 1.603, ficando em Manaus 76. Os semfamília foram 1.617 e os com família, 59. Entraram ademais 81
escravos negros e saíram 61. Quanto à nacionalidade: nacionais,
1.246; portugueses, 218; ingleses (para a colônia 42); peruanos,
44; outras nacionalidades não especificadas, 54; franceses para a
colônia, 33; bolivianos, 28; franceses, 31; italianos, 7; espanhóis,
4. Saíram para o interior: brasileiros, 1.261; bolivianos, 16; franceses, 31; ingleses 30; italianos 8; espanhóis 1; peruanos, 29; portugueses 171; russo, 1; outras nacionalidades, 45. Conote-se que
a estatística é semestral, portanto entrou quase o dobro do que
acima fica designado.
Do exposto, verifica-se que o movimento de imigrantes era
mais para interior da Província, realidade que não deixa de ter
sua explicação óbvia no fato do extrativismo comandado pela
borracha. Mas a cidade crescia popularmente também, apesar das
febres palustres e das epidemias, resultantes dos focos abertos de
contaminação, como sejam aterros de igarapés centrais, falta de
higiene pessoal, ausência de comandos regulares de profilaxia pú547

blica urbana, etc. A saúde pública não deixava de operar, os hospitais ainda inconfortáveis e não bem aparelhados, realizavam milagres, os óbitos expressavam a realidade de uma paisagem social
em atropelo, mas tudo isto a hidropisia econômica fechava olhos
e ouvidos,e basta observar as rendas provinciais para compreender-se o estado de euforia de quantos se empenhavam à grande na
exploração desorientada e descontrolada das fontes de riquezas.
Quando insistimos na retirada de cidadãos nacionais e estrangeiros para o interior sempre nos baseamos numa atração
econômica, no caso o extrativismo. As indústrias nascentes estavam reduzidas a serrarias, olarias, fábricas de chapéus de bombonaça, de redes de fibras, de aguardente de cana, distribuídas por
municípios mais em contato com a cidade pelas vias ordinárias de
transporte. Mas a cidade também possuía as suas pequenas indústrias: olarias, serrarias, estaleiros navais, naturalmente figurando
também o artesanato em grande escala. A região do Manaquiri e
os municípios de Tefé, Parintins, Itacoatiara, foram os melhores
servidos, depois da capital, pela indústria, e imperavam em maiores proporções o capital nativo ou o reduzido capital estrangeiro.
Em 1873, o censo acusava a existência de 632 estrangeiros
na Província (exceto Manaus, onde o número ultrapassava dos
cinco mil), ficando em primeiro lugar Tefé com 161 portugueses
e a seguir Itacoatiara, com 89 (sem discriminação de origem), São
Paulo de Olivença com 64, Coari com55, lugar Caldeirão com 50;
Tabatinga com 45; Codajás com 33; Tauapeçaçu e Rio Branco com
29 e daí por diante outras localidades com até um só indivíduo estrangeiro: freguesia do Andirá, a eterna freguesia do Andirá.
A estatística omite o município de Manaus. É de duvidar que
somente aquele número de estrangeiros aparecesse recenseado,
mas também o censo não atingiu outros municípios e localidades
como Manacapuru, onde havia mais de 30 portugueses e um alemão; localidade de São José do Amatari com atividade industrial
madeireira, serraria e plantação de café com estrangeiros não especificados etc. Duvidamos que no Rio Branco e em Tabatinga,
zonas fronteiriças, existissem apenas aqueles ridículos números.
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Para 1874, estimava-se a população da província em 74.216
indivíduos, declarando-se que a freguesia de Moura e a região do
Alto Rio Madeira deixaram de ser apuradas. O Município de Manaus possuía 17.028 almas, incluindo-se os 493 escravos negros,
que depois de forros foram ocupar a área chamada Costa da África, local onde foi o cemitério de São José e atualmente é sede do
Atlético Rio Negro.
Os estrangeiros continuavam atraídos pelas perspectivas
promissoras oferecidas pela borracha. Mas ainda está longe o dia
em que eles haviam de chegar em maior quantidade, principalmente os portugueses. O estímulo maior para a entrada deles foi
o estabelecimento de linhas de navegação estrangeiras da Europa
para o Amazonas, com cláusulas específicas referentes à colonização. Se bem que não muito decisiva, até o princípio do século, ou seja, até 1901 inclusive, entraram em Manaus mais de dez
mil europeus dos quais, sempre na vanguarda, os portugueses. É
também a época da imigração italiana e das linhas de ‘periscafos’:
‘Re Uberto’, ‘Rio Amazonas etc. também da imigração japonesa
fracassada. Começam a aparecer os levantinos, a princípio em
número reduzido e logo mais em profusão.
Após a guerra de 1870, entre Alemanha e França, os capitais
se ofereciam francamente e com eles o braço explorador. Já no
governo do Dr. Eduardo Ribeiro se vê a quantidade de franceses
e de alemães disputando com o português a exploração do comércio em geral, menos o de mercearias. E o término da estrada
de ferro Madeira-Mamoré, antes do século, atiraria, em Manaus,
barbadianos, ingleses, venezuelanos, bolivianos. Também Eduardo Ribeiro provocaria a imigração maranhense, mandando vir
grandes levas, que as construções requeriam, mas não sabemos se
parte foi destinada ao interior. Possivelmente, os seringais novos
absorveriam grande parte de braços.
Anteriormente, ainda na Província, foram instaladasas colônias de Maracaju, João Alfredo, Oliveira Machado e, posteriormente, a de Campus Sales, para as quais foram enviados os
nordestinos oriundos do Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas,
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Sergipe, Pernambuco e Paraíba. Essas colônias estabelecidas em
Manaus não evoluíram, mas serviram pelo menos para aumentar
a população e, consequentemente, encher os espaços vazios das
chamadas estradas da Colonização (atuais avenidas Epaminondas e Constantino Nery) e Rua dos Cearenses (atual Silva Ramos)
e sabemos que os elementos foram empregados nos serviços de
abertura de ruas, nos planos em execução dos esgotos, da água
encanada, na construção de prédios públicos etc. é a época áurea
da borracha e, naturalmente, a população de Manaus e do Estado
aumentou consideravelmente, mas já então a proporção biológica superava o quantum deslocado. Daí por diante, os chegadiços operavam individualmente. E, após a guerra de 1914-1918,
o número de estrangeiros, principalmente de levantinos, aparece
como um bom sintoma de que ainda o Amazonas exercia certo
fascínio, principalmente naqueles que se orientavam para o comércio.
Os deslocamentos humanos maciços caíram no fim da
primeira década da República e a causa foi, ainda, a borracha,
sendo desvalorizada por motivos que conhecemos bastante: as
plantações racionais asiáticas e a guerra 14-18 que estabeleceu
as famosas listas-negras, provocando desastres no comércio ou
diminuindo a capacidade de exportação. Posteriormente, com
o conflito último, o mercado consumidor provocaria a valorização do produto e, consequentemente, apressaria nova imigração
nordestina que se fez, como sempre, sem seleção. E, logo mais, a
japonesa, que veio em consequência da mesma guerra, quebrou
a mística da borracha, fazendo prevalecer a agricultura, tanto em
Manaus como no interior, essa agricultura que homem endeusasse um produto elástico, causa da nossa ruína econômica pelo enriquecimento fácil e enganoso, mas que trouxe pelo menos duas
vantagens: aumento da população e embelezamento da capital.
Acho que, do exposto, chegamos a uma conclusão: o clima
da região que afugentou o estrangeiro, com exceção do português,
não foi gerador de um conflito que redundaria na dispersão de
massas humanas para outras regiões do Brasil. Procuremos a cau550

sa, primeiramente, nas péssimas condições que se oferecia ao colono chegadiço, nada de comodidades, de conforto, de segurança,
de confiança, sem planos ao menos teóricos de operação, região
sem transportes que ele era atirado e que teria de enfrentar.
É que, infelizmente, as migrações encaminhadas para o vale
nunca foram seletivas. É simplesmente patético o rancho de estropiados, de cegos, de pedintes, de rufiões, que enxameam nessas mesnadas atribuídas da responsabilidade de colonizar. É claro
que não nos referimos aos estrangeiros. Mas é sabido que as Penitenciárias do Nordeste foram esvaziadas.
O “pseudo” Inferno-Verde que absorveu e “dizimou” milhares de nordestinos (a fantasia mirabolante dos sensacionalistas)
nada mais fez do que selecionar os fortes, eliminando os desajustados. Foi uma seleção terrível, foi, mas ninguém quer apontar os
fracos, os inadaptados, os mortos-em-pé que um processo criminoso de imigração atirava no ventre desse “pseudo” Moleque que
é a Amazônia193.
Manaus entra nestes trezentos anos de história com uma população estimada em mais de um milhão de almas e não podemos
deixar de reconhecer que o fato se deve aos nativos, aos nacionais
e aos estrangeiros, de cuja mescla foi possível este índice.

193

Em contrapartida, podemos acenar com dois fatores históricos: muitos nordestinos
enriquecidos regressaram aos penates, e o Amazonas enviou àqueles Estados, como
auxílio às vítimas de calamidades, milhares de contos de réis. Cf. Monteiro, Mário Ypiranga – Fatos da Literatura Amazonense.

551

Tí

1946

t u l o s

Pu

b l i c a d o s

– In memorian de Cid Lins (Ensaio Literário), Manaus.
– Aspectos evolutivos da Língua Nacional (Ensaio Crítico), Manaus.

1947

– O Aguadeiro. 1ª edição ilustrada, 2ª edição ilustrada, Manaus, 1977.

1950

– O Espião do Rei (Crônica histórico-novelesca) – ilustrado, Manaus.

1951

– Quarta Orbis Pars (A quarta parte do mundo) – Cristóvão Colombo, Manaus.

1952

– O Complexo Grávidez - Parto e suas Consequências (folclore amazônico),
Manaus.

1955

– A capitania de São José do Rio Negro (Tese de História Nacional), Manaus.

1957

– Memória sobre cerâmica popular do Manaquiri, ilustrado, Inpa, Rio de
Janeiro
– O regatão (Notícia Histórica, primeira parte), ilustrado, Manaus.

1963

– Alimentos Preparados à Base da Mandioca. Prêmio Silvio Romero de
1962. Rio de Janeiro, Ilustrado, (Revista Brasileira do Folclore, nº 5)

1964

– O Sacado (Morfodinâmica Fluvial), ilustrado, Inpa, Rio de Janeiro.
– Roteiro do Folclore Amazônico, tomo 1º ilustrado, Manaus, 1964; tomo 2º
ilustrado, Manaus, 1974.

1965

– Antropogeografia do guaraná, ilustrado, Inpa, Rio de Janeiro
– Ceramografia Amazônica, ilustrado, Boletim nº 5 da Revista de Antropologia do Ceará, Fortaleza.

1965-66 – Teatro Amazonas, três volumes, ilustrados, Manaus.
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1966

– Folclore da Maconha, ilustrado, Inpa, Rio de Janeiro

1968

– A Catedral Metropolitana de Manaus, ilustrado, Manaus

1969

– Roteiro Histórico de Manaus (História das ruas de Manaus), Caderno de
A Crítica, Manaus.

1972

– História do Monumento da Praça São Sebastião, ilustrado, 1º edição; 2º
edição, ilustrado, 1990.

1976

– Fatos da Literatura Amazonense, Universidade do Amazonas, Manaus.

1977

– História da Literatura Amazonense, 1º volume ilustrado, Manaus
– Fases da Literatura Amazonense, ilustrado, Universidade do Amazonas,
Manaus.

1979 – Danças Folclóricas Singulares do Amazonas, ilustrado, edição Livrornal,
Manaus.
1981

– Síntese Histórica da Polícia Militar de Manaus, 2º edição, ilustrada, Manaus.
– Dona Ausente, Poema ilustrado, Manaus.
–História do Monumento à Província do Amazonas, ilustrado, Manaus.

1982

– Elogio Sentimental dos Bichos Amazônicos (Entre biológica e folclore),
Manaus.
– Carros & Carroças de Bois, edição ilustrada da UBEA, Manaus.

1983

– Cultos de Santos & Festas profanos-religiosas, ilustrado, Manaus.

1986

– Gotas de Sangue, poemas, edição da ALL, Manaus.
– Notas sobre a Imprensa Oficial do Estado, ilustrado, Manaus.
– Elogio do Lixo (Artesanato Popular), ilustrado, Manaus.
– A Renúncia do Dr. Fileto Pires Ferreira, ilustrado, Manaus.
– Um Livro Nocivo (“Maforêtauborddu Grand Fleuve”), ilustrado, Manaus.
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1988

– Cinopopéia ou a Vida Airada de McGregor, ilustrado, Manaus.

1989

– A Ceia dos Cozinheiros, comédia em verso, Manaus.

1990

– Memória Sobre o Aeroclube do Amazonas, ilustrado, Manaus.
– Negritude e Modernidade (Eduardo Gonçalves Ribeiro), ilustrado,
Manaus.

1995

– Fundação de Manaus, 4º edição, ilustrada, São Paulo.

1996

– A Expressão da Verdade – Dendrolatria – Manaus Jornal do Commércio.
– Cobra Grande – São Paulo, Editora Hamburg.
– Mocidade Viril. 1930. O Motim Ginasiano. Edição do autor, ilustrada.

1997

– Dalila. Mimo (folclore), Universidade do Amazonas, Manaus.
– O Tigreiro – Universidade do Amazonas, ilustrado, Manaus.
– Teatro Amazonas (4º volume) Edição Sebrae, ilustrado, Manaus.
Os demais trabalhos, pelo curto número de páginas, são considerados como

plaquetas e foram publicados em jornais e revistas nacionais e estrangeiros, em espanhol, alemão, inglês, francês, italiano, alcançando mais de cem títulos.
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