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Amálizil. 

minha filha querida 

Eras ainda criança quando te prometi escreuer um livro 
de lendas para teu encantamento. 

Os anos passaram e não esqueci a promessa que te fiz, 
mas em vez de escrever histórias inuentadas por mim, como 
aquelas que te contava, _ escreví uma obra sôbre as lendas e mi
tos que floresceram da alma e da imaginação dos nossos índios. 

"'-
Ês te livro te 1Jertence. Lá longe, aélmirauas relíquias de 

arte do Velho Mundo quando andei pela Amazónia pintan- · 
do suas paisage.ns e colhendo notas e impressões para os en,..c 
sai os contidos neste ·l)olu_me. Meu coração estava che·io de sau
dades de ti. E foi pensando e1n ti e na protnessa que· te fizera, 
que concebi o plano deste trabalho. 

Dedicando-o a ti é mais uma demonstração que te ofere

ço do carinho infinito de teu pai. 
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1 PARTE 

O Mito _das Icamiabas 
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A SEDUÇÃO DAS LENDAS 

A êsse irresistível fascínio que sôbre o íncola das pla
gas amazônicas exerce uma natureza suntuosa e desordena
da, cheia de perigos e assombros, de maravilhas e mistérios, 
fugirá fàcilmente o homem civilizado, embora não esteja, 
como o selvagen1, propênso a ver em tôda a parte, na mul
tip1 icidade das. formas vivas e inanimadas e no surpreen
dentP. encadeamento dos fenômenos naturais, a influência 

' ou a milagrosa ação de m.n poder sobrenatural, a presença 
de uma divina ou demoníaca entidade um deus, t1n1 duê11de, 
uma oculta potência, ben·faseja ou maligna, que se deve te
n1er ou adorar? 

No fundo da natureza_ humana, por mais que seja tra
balhada pela cultura, unia herança milenária de obscuras 
e misteriosas tendências Pa.ra o maravilhoso reage cont'inua
mente, insuspeitada, traiçoeira, arrastando-nos, não raro, 
para aque!e mesmo reino encantado de visões e fantasias em 
que se deslumbra e assombra o hon1em dos períodos pre
culturais que ainda não tranpôs as fases nebulosas do feti
chismo, do animismo, da magia, do mito. Subtilmente, mes
mo as mais claras mentalidades pesquisadoras, as aparen
temente menos sensíveis ag mágico fascínio do maravilho-· 
so, são conduzidas, às vez€s, para as vagas regiões do fan
tástico e, vencidas pelas ignotas fôrças dêsse subconciente 
que 11os tra.i a todo insta·nte e a .todo instante nos traz, _ 
como num eco perene, as -Nozes longínquas dos 11ossos dls- :>

tantes ancestrais, aventuram-se, deslumbradas, pelas regiões 

.. -
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da pura fantasia, onde_, sôbre aparentes realidades ou r:ea
lidades superficiais ~ incompletamente observadas, erguem 
criações não menos irreais que as das lendas e dos mitos. 
Essas criações, porém, têm a seduzir-nos, como as lendas e 
os mitos, o encanto estético co~ que revestimos tudo que 
foge da realidade e levantamos como consoladora miragem 
para além das nossas certezas vacilantes . A essa traição, 
talvez benfaseja porque nos encanta e entusiasma, do étue 

' poderíamos chamar. e instinto do maravilhoso, parece-me 
não se poder subtrairr quem se aventure nos líricos doniI-· 
nios das nossas lendas e a ela certamente não fugiram, 
como que hipnotizados pelo canto da Iara, muitos que, 
mesmo com espírito de investigação científica, andaram 
vagando pela mesopotâmia amazônica. Alí, entra-se em 
pleno país da fantasia; brotam lendas por tôda a par-te,_ -a 
r espeito de tudo e, desde a grandeza impressionante do seu 
cenãrio desmesurado aos caprichos da sua flora e da infinita 
variedade da sua fauna multiforme e inquieta, tudo parece 
conspirar para levar o espírito a êsse estado de encanta
mento e assombro em que, se 11ão se abisma na credulidade 
dos nativos, sente-se, entretanto, preso à sedução das s~as 
lendas e, a custo, às vezes, pode fugir à tentação de ir bus
car para essas crenças fantãsticas, a explicação nalguma 
remota realidade, que os séculos foram lentamente desfi-

-gurando. 

Não é de admirar, portanto, que as primeiras notí~ias 
que se divulgaram em tôrno do grande rio que recebeu de 
Pinzon o nome de Mar Dulce, se confundissem como a~ mais 
sedutora das lendas levadas doote Continente para além do 
Atlântico por aventureiros, missionãrios e viajores ~ E não 
é de admirar, também, que outros que mais tarde andaram 
pela mesma estrada líquida em que desceu o bergantim gro
te.sco de Orellana se tenham deixado fascinar pelo encanto_ 
da lenda em que as origens da história da Amazônia , se 
confunden1 numa estranha mistura de realidade e sonho. 
E tal foi o domínio ·q'ue a len·da. das amazonas exerc~u sô
bre os que andaram -perlustrando o vale maravilhoso, ·que 

• 
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Southey foi levado a dizer desassombl'adamente: "Ainda 
quando nunca tivéssemos ouvido falar das amazonas da an~ 
tiguidade, eu acreditaria, sem hesitar, nas da América, cuja _ 
existência é a mais verosímil, pôsto que uma verdade pro- -
blemática possa ser suspeita, pela sua semelhança com uma 
fábula conhecida". Tal é o feitiço da lenda que ainda é 
assunto, não apenas de Ifricas referências, mas de estudos 
interessantíssimos e dos mais desencontrados comentários e 
fantásticas suposições. 

-
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LEND~l OU REALIDADE~ 
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Na verdade, imaginária ou 11ão a existência no con
tinente novo. de uma nação de mulheres que os conquista
dores chamaram de amazonas e os índios de ica1niaba.s e 
cunhãs-teco-ímas, interessou a não poucos espíritos de curio
sos e de sábios, e vários dêles propensos a acreditar que o 
conto de Orellana i1ão fôsse ape11as simples fábula in
ventada para dar aspecto fantástico e impressionante a 
uma aventura tão rudemente comentada por Lopez de Gó
mara, o primeiro cronista, talvez, que pôs em dúvida a exis
tência das amazonas americanas. Autores antigos e inoder
nos, entretanto, defendem Orellana da acusação que, a res
peito das mulheres que teria encontrado entre o Jamund.á 
e o Trombeta, à margem do grande l'io, lhe fêz o rude Gó
mara, mesmo porque êste comentarista, na pa ixão de seus 
ataques, atribue às declarações do famoso navegante deta
lhes ,que pertencem à lenda grega das amazo11as a que 
Heródoto e Justino se referem e não ao que contou Orel
lana nem ao que divulgou frei Gaspar de Carvajal em sua curio
síssima "Relação". Além disto, não é exato que a lenda 
das amazonas americanas, calcada, ao que se diz, sôbre uma 
fábula grega, largamente divulgada na antiguidade, tenha 
sido espalhada na Europa unicamente pelo tão caluniado 
navegante. Outros navegantes, entre êJes o próprio Colom
bo, e não poucos cronistas e missionários do século do des
cobrimento, levaram para a gente de além-mar notícias sô
bre tribus de mulheres ,que viviam em o novo continente, co
locan·do .. as ora nas Antilhas, ora em Bogotá ou Quito, em 
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regiões onde se estendera o império dos Incas e em diversos 
outros pontos das índias Ocidentais. E o que é sumamente 
interessante, nessas notícias sôbre mulheres que viviam afas
tadas do convívio masculino, é que, se algumas dessas in
formações de viageiros e cronistas traíam fantasias inspi
radas na lenda grega, outras, entretanto, coincidiam com o 
que dizia ter ouvido Orellana de um índio amazonense e 
com o que, em tôrno das informações do mesmo índio, 
relatou Carva jal . 

Como explicar que a ·mesma fantasia tenl1a sido inven
tada aquí e alí, em pontos tão distantes de um i1nenso 
território ainda tão desco.nhecido? 
· Pode-se mesmo afirmar que, não apenas a história do 
nos so grande rio do Setentrião nasceu com a lenda das 
amazonas americanas, mas que a história da conquista do 

, novo continente começou a delinear-se, desde o Dia.rio dei 
})ri1ner viaje de Colon, às Decadas Oceanicas e à Relaeio11 
dei descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada, 
de Pedro Mart ir, San Martin e Alouso de Lebrija, dentro 
das sugestões poéticas dessa lenda, po~s desde as notícias 
da viagen1. do grande almirante genovês, a ilha de Matinino, 
no mar antilba110, diziam-na habitada, como outras, só por 
mulheres. 

E' de se imaginar a , euriosidade que essa lenda, sobre
tudo com os detalhes contidos na Relação de Carvajal, deve 
ter despertado na época da conquista, época, aliás, em que 
as coisas mais fantásticàs, que deixam muito longe as con
tadas por l\1arco Polo a respeito do Oriente, se diziam do 
Novo Mundo, terra misteriosa onde realmente foram encon-
tradas maravilhas deslumbradoras, como as do Pe:rú e do 
México . 

Diante do assombro _ que para os conquistadores ibéricos 
constituíram as civilizações, os monumentos e os tesouros 
dos Incas e dos Aztecas, Maias e Quichés, que poderia t~r 
de extraordinário a notícia. de que também na bacia ama
zônica existissem cidades maravilhosas, como Manoa de El 
Dorado, e que nessas cJdades, cujos templos se diziam or-

• 
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nados de ouro e de esmeraldas, vivesse, em vez de um c-a
ciq ue, uma raínha, senhora de uma comunidade de mulheres 
e dominadora de várias tribus, esparsas pela imensidad'e 
verde de uma terra ainda não violada pela cobiça dos bran
cos? E as amazonas americanas, desde logo, começaram _a 
ter quem lhes negasse a existência e também quem nessa 
existência acreditasse e em tôrno delas fô.sse acumulando 
provas, . julgadas irrefutáveis por alguns investigadores. De
corridos vários séculos, ·se diversas lendas, como a do famoso 
lago das águas dourada$, a da fabulosa Manoa e a das set"e 
cidades encantadas de Cibola,_ perderam o seu fascínic~ E1 

passaram para o plano dos contos de fada, a das amazonas 
ainda conserva o encanto de um mistério indesvendado para 
não poucos habitantes do Paraíso Verde e mesmo para al
guns estudiosos do seu riquíssimo e maravilhoso folclore. 

No Pará e no Amazonas - e não apenas nas palhoças 
do inculto e incrédulo tapuio - encontrei várias pessoas 
que acreditam ser uma velha tradição dos índios a existênci~ 
em tempos idos, das ieamiabas; e em tôrno delas se contam 
lendas. Relacionam-se essas lendas às misteriosas pedras 
verdes que, por sua vez; se prenderiam a uma anti,quíssima 
tradição religiosa em que domina a figura mística de um 
herói civilizador, chamado Izí, Bocan, Iuruparí e, também 
Masanqueró, venerado pelos ín·dios que obseryam as suas 
leis, como o Filho do Sol. 

Efetivamente, entre várias tribus indígenas da Amazô .. 
nia, parece que se achava espalhada a tradição de um reino 
de mulheres que viviam sem homens. 

Veremos, mais adiante, que diversas hipóteses se for
mularam a respeito da origem dessa tradição entre as popu
lações ameríndias . 

Terão existido as icamiabas, ou as amazonas, como Orel
lana ·as denominou, recordando aquelas fabulosas guerreiras 
da lenda grega que teriam habitado à margem do Term:o_
donte, na Asia Menor? Em que região do vale verde e lu
minoso teriam erguido a sua taba, admitindo-se como eco 
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de uma longínqua realidade a tradição dessa estranha e 
valorosa tribu de mulheres? 

Segundo tradição corrente na Amazônia, uma repú
blica de mulheres teria existido nas margens do rio Ja- · 
mundá, nas fraldas da Serra de Itacamiaba, chamada tan1bém 
de Jaci-taperê, junto a um lago a que os nativos deram a; 

denominação poética de Jaei-uaruá (espêlho da lua). O no
me de icamiaba, dado a essas mulheres teria vindo da serra 
a cujos pés moravam, de lta • ena • meen • auá, Itacamena.ba 
ou Itacamenba, de que fizerám depois Itacami'aba. O seu sig
nificado seria a pe.dra do mato sôbre a qual se dão, que s,e 
refere à tradição segu111do a qual as icamiabas se entregavam, 
naquele lugar, aos índios das tabas vizinhas que iam visitá
las em determinada época do ano e receber das suas mãos 
os mágicos amuletos verdes. 

·outra denominação dada a essas mulheres guerreiras 
pelos índios, segundo relatam La Condamine e outros au
tores, era a de Cnnhiis • teco • imas, expressão que tem sido 
invariàvelmente traduzida como querendo significar mulhe· 
res sem homen~, ou mulheres que vivem sem homens. 

Embora os índios se referissem, realmente, às mulheres 
que viviam sem homens, parece-me que a tradução não é 
correta, pois que na expr~s-~ão Cunhãs • teco • imas não se 
encontra a pa1a,"ra "homem"·, .que em nheêngatú é apiáua 
ou apfngáua. 

A palavra teeô significa costume. uso, lei, tanto que o 
conhecedor da lei, segundo ~regista o conde Stradelli em seu 
"Vocabulário Nhêengatú - Português,,,, é Tecô • cuaouára, o 
costume ou lei quebrada é Teeô • ianf. A expressão, portan
to, só pode significar mulheres sem lei ou mulheres fora da 
lei, de cunhã ·mulher; tooô - lei; lma, sufixo negativo ... 
sem ou não . 

Como se explicaria essa denominação estranha dada pelos 
índios às nossas amazonas? 

Simplesmente pela tradição, como veremos nos próxi .. 
mos capítulos, segundo a qual,. uma horda de mulheres teria 

' ' 



_,....,..,,......,.......,..........,..--.,....,..............,.----..,.......,..__,..~-,..,,..-.-~~~--=~,...,..~ • 
• • ~t ._ ~ 

• 
• 

16 ANGELO GUIDO 

fugido da Serra de Tunaí, descendo o rio Negro e o Ama-. . 
zonas, para não se sµbmeter às duras leis do Iuruparí, o 
Filho do Sol, que castigava com a morte aquelas que o des
obedecessem. Daí elas serem Cunhãs • teco • imas, as mulhe
res que fugiram às leis de Iuruparí, isto é, que se puseram 
fora da lei daquele legislador selvagem, que não aceitaram 
os Costumes Novos instituídos pelo Filho do Sol. 

* * * 
• 

Houve .quem acreditasse ·que essas n1ull1eres se tives-
sem retirado, depois de aban;donar a Serra de Jac!-taperê, 
(tápera da lua) para algum rincão desconhecido, ao norte 
da Amazônia, subindo alguns dos rios que tê.m a sua nas
cente nos chapadões escarpados do Sistema Guianense e in
ternando-se no recesso de florestas inexploradas. Havia os 
que acreditavam que o reino das amazonas ficava para os 
lados do Orenoco, à margem do maravilhoso lago de Pati
ma, onde se dizia estar situada a fabulosa cidade de ltfanoa 
dei Dorado, procurada em vão por vários aventureiros_ e 
pelo famoso Valter Raleigh, que subiu o Orenoco em 1595 
e contava ter estado com o cacique do r eino de Amapia, 
cuja capital era a fantástica cidade de l\lanoa. ( 1 ) 

Mas vejamos o que diversos viaja.ntes do país das Ica
miabas divulgaram sôbre a existência dessa nação lendária 
de mulheres. 

(1) Eis como F. J. de Santana Nerf, em Le Pays <les An1azones re
sum~ a lenda de Manoa dei Dorado. 

"Havia. um pais atravessado por um n1ar branco, cujas ondas ro· 
lavam areias de ouro e pedr.as de diamante . Sua capital, Manoa. era uma 
grande cidade, cheia de palácios. Uns eram edificados com pedras ci
mentadas de prata, outros cobertos com telhas de ouro. Calcavam-se 
aos pés os n1ais preciosos metais. i'J~noa, era o depósito de tôdas a-s 
riquezas da terra. Ai reinava um homem que se chamava El Dora.do, 
porque -0 seu corpo era marchetado de chispas de ouro como o flr?ta
mento recamado de estrêlas". 

A lenda. nasceu da cerimônia de un1 ca<!ique de Guata vit<\, na. Co
lômbia, que realizava os seus ritos religiosos nas águas do lago dêsse 
nome nas quais mergulhava depois de se ter empoeirado com pó de ouro. 
A fama. do homem dourado, se espalhou e o nome El Dorado passou a 
S·er aplicado a uma cidad,e fabulosa. que se imaginava. existir. Voltaire 
aproveitou essa lenda para deliciosas páginas de "Candide''. 



--
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A AVENTURA DE ORELLANA 

o primeiro europeu que deu notícia das mulheres guer
reiras da Amazônia foi Orellana, o companheiro tão calu
niado de Gonzalo Pizarro na expedição que se tornou a triste 
história de um grande desencanto. 

Não devia ter parecido de todo fantasiosa ao irmão 
do conquistador do império dos Incas a lenda das terras do 
El Dorado e da Canela, que diziam existir na misteriosa re
gião que se dilatava para -além da vertente oriental dos 
Andes, por onde corriam as águas caudalosas do Maraüon. 
Que maior prova do que a maravilhosa Cuzco para se acre
ditar na exi.:;tência de cidades deslumbradoras e de tesouros 
incomparáveis em paragens ainda desconhecidas do conti
nente l1á pouco descoberto? Quem sabe que segredos, que 
maravilhas, que jazidas de ouro e de esmeraldas, que reinos 
admiráveis, com palácios magníficos e templos suntuosos, em 
que se adoravam estranhos deuses - existiriam, para além 
das florestas indevassadas, na extensão de alguma planura 
luminosa, na encosta ou nos cimos de alguma serra ou à 
margem de um lago das areias áureas, como diziam ser 
aquele em que se banhava o cacique de Guatavitá, que an .. 
dava coberto de pó dourado! 

Para a grande expedição, que devia deixar Quito em 
1541 e aventurar-se no vale des~onhecido rumo ao país fa
buloso da Canela, Pizarro organizou uma caravana imensa, : 
como se fôra à conquista de um império como o que res
plandecera, outrora, brilhante e poderoso, nas altitudes do 
Tauantinsuio. Trezentos espanhóis e quatro mil índios cons
tituíam o exército que iria lançar-se na mais temerária das 

2-R. M. 
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aventuras, em regiões inexploradas e bárbaras, onde pode~ 
riam defrontar-se com todos os perigos com que um mund_o
selvagem pode deter a cega arremetida das ambições humanas. 
Levavam os expedicionários, para a sua tresloucada emprP.sa, 
além de duzentos cavalos, lhamas e veados, imensa matill1a -
de cães, que deveriam -estraçalhar, já em plena região ama
zónica, os miseráveis e inofensivos habitantes de un1a aldeia 
indíge11a. Em lugar de bosques de canela e do fabuloso paí:s 
a·o El Dora«lo, a expedição encontrou, após diversas semana!;3~ 
de viagen1, apenas n1atas inJ.penetráveis, o deserto espave.n- --_ 
toso de uma região inhóspita e bravia, onde a horda aven
tureira, desalentada, já se sentia sem fôrças e sem recursos 
para prosseguir na louca descida por aqueles ermos deso
lados. De canela, apenas algumas árvores, aquí e alí, que não 
podiam servir de compensação a tanto sofrimento e de con
fôrto em tão grande desencanto . 

No meio daquele desalento, quando já a própria volta _ 
se lhes afigurava arriscada emprêsa, veio a idéia de enviar 
u1na pequena comitiva, capitaneada por Orellana, que iria 
mais adiante explorar a r egião e em busca de provisões, 
para o prosseguimento da aventura ou o r etôr110 da caravana. 
Orellana foi e, segundo se veio· a saber depois, i1ão pôde 
voltar dentro de 12 dias, como -combinara com Pizarro, p,or., 
que os ·que o acompanhavam lhe impuseram a continuaçã:-ó 
da viagem, rio abaixo. Foi nessa arrojada descida pelo 
Rio-Mar, num bergant!m improvisado, acompanhado de 
reduzido grupo de homens, que Francisco Orellana se defron
tou, entre as desembocaduras do Jamundá e do Trombeta,,, 
com aquela belicosa tribu que chamou das amazonas. 

Com o intrépido aI"gona.uta, cuja viagem foi mais tarde 
objeto de tão desencontrados comentários, seguiu Gaspar 
de Carvajal, frade da Ordem de São Domingos de Gusman, 
que se tornou o cronista da expedição, escrevendo, segundô_ 
afirmou, sôbre os dados do diário de bordo, a sua inte1·es.:; 
sante Relacion dei nue:vo descubrlmiento dei famoso rio 
Grande, que descobrió por muy gra.n ventura el capitan Fran--
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cisco de Orellana, desde sn: n-asclmfento hasta sallr a Ia 
mar. . . ( 1 ) 

Essa "Relação" da viagem de Orellana parece ter sido 
ignorada por Lopez de Gómara e outros detratores daquele 
navegante, por isso foi acusado de ter traído Pizarro, carre
gando o ouro, prata e esmeraldas que lhe haviam sido con
fiadas, e de ter inventado a balela do encontro com uma 
tribu de mulheres guerreirafi. 

Para se verificar ·a paréialidade e a injustiça com .que 
a aventura de Orellana fo-i julgada, pelos cronistas ·do se-u 
tempo e por muitos que stitir~ êle escreveram posteriormen
te, basta lembrar que entre outras cousas falsas propaladas, 
foi acusado de abandonar- .em plena floresta amazônica 
ao frade Carvajal que, o acon1panhou durante t ôda a 
viagem, e a um fidalgo espanhol. Larate foi o criador dessa 
infamante invencionice e, entre outros, o Barão de Santana 
Nerí, desconhecendo a existêhcia do documento de Carvajal, 
ainda no século XIX veículava a mesma fábula, em seu livro 
Le pays des Amazones, dizendo: "Dois de seus companhei
ros lhe fazem observar que se navegava com muita rapidez 
e que talvez Pizarro não os _pudesse s eguir . Orellana se de
sembaraçou dêsses dedicados homens, incapazes de compre
endê-lo. Um dêsses infeliz.es era o dominicano Gaspar de 
Carvajal". 

Entretanto, foi frei Carvajal quem escreveu a crônica da
quela viagem acidentada e qué em seu documento não ape
nas confirmou o que Orellanâ contou ter visto e ouvido a 
respeito das mulheres selvagens que o atacaram, como de
monstrou a inconsistência de muitas acusações levantadas 
contra aquele corajoso e leal navegante. 

Divulgou-se, por exemplQf a invencionice de ter Orellana 
descrito as índias que o haviam atacado como guerreiras 

• 

que, à semelhança das amazonas da Capadócia, atrofiavam 
um de seus seios afim de melho'r usar o arco. 

(1) Ver José To·ribio Medina -:--:DescnbrJmle-nto del Rio de las Ama .. 
zonas - MndrJd. - 1894 e Hjst.or..iã .General de las ln<Uns de Fernandez 
de OvJedo. - -~ · -

• 

-,, 

• 
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Nem Orellana nem Carvajal foram os autores de ~eme
lhante tolice, assim como dessa outra ,que Santana Nerí atri
bue ao navegante ibérico de que eram "amazonas louras" 
as mulheres belicosas ·que vira . 

Como se vê., dêsse quilate foram os argumentos em que 
se baseavam os detratores do intrépido companheiro de 
Pizarro, entretanto, como escrev·e Henríque de Santa Rosa.: 
"Com a publicação . da relação de frei Gaspar de Carvajal, 
que acompanl1ara Orellana em tôda a expedição, e doB do
cumentos do arquivo das índias, referentes à penosa jorna
da, a luz se derramou em _jorros sôbre os fato.s, e 'ª memóri.a 
de Orellana tem-se imposto à consideração mais condigna 
de r enon1.e da gloriosa. a ve11tura"'. ( 2 ) 

-

(2) H enrique A. Santa Rosa. - História tlo Rio An1azouas, página 
133. - Pará , 1926. 

• 



ONDE SE CONTA:DI COISAS EXTRAORDINÁRIAS DO 
REINO DAS AMAZONAS BRASILEIRAS 

Vimos, no capítulo anterior, que para confirmar as afir
mações de Orellana sôbre as mulheres guerreiras por êle 
encontradas à margem do Amazonas existe a relação de frei 
Gaspar de Carvajal. 

Será produto de pura fantasia o que êsse frade domi
nicano relatou a respeito das mulheres guerreiras que teriam 
atacado tão rudemente o estranho barco, que, pela primeira 
vez, deslizava nas águas par-Oas do grande Paraná? 

Fábula sugerida ou não pela lenda grega, o certo é que 
Orellana e Carvajal ·não foram os únicos visitantes do novo 
continente a divulgar na Europa, na época da conquis
ta, a lenda das amazonas an1.ericanas, e certo é também que, 
depois dêles, outros ouviram falar de uma nação de mu
ll1eres que viviam sem hotnelis. 

Conta Carvajal que prosseguind·o o bergantim de Orel
lana pelo rio desconhecido, foi dar, a jusante do rio Negro, 
com uma povoação de índios entre os quais a mara
vilhada caravana foi informada da existência de umas mu
lheres valorosas que encontrariam mais abaixo. Eram êsses 
índios adoradores do Sol, que chamavam de Chise, e numa 
grande praça ofereciam .chicha a um ídolo monstruoso, no 
qual diziam estar como um emblema da grande e po-derosa 
Senhora que era a raính,a de uma nação de mulheres a que 
êles, como outras tribus, pagavam tributo . 

Como haviam sido prevenidos, e conforme relata Car
vajal, o bergantim foi ataca~o mais adiante por uma horda 

1 

. -
• 
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furiosamente belicosa de mulheres, travando-se rude com
bate que terminou c9m a fuga precipitada daquela estranha 
lgarassú que pela primeira vez aparecia às valorosas cunhãs. 

Da surra formidável que teriam levado das guerreiras 
amazonenses, saíram feridos cinco homens e entre êles Gas
par de Carvajal, que assim descreve aquele combate: "An
dámos nessa peleja mais de uma hora, pois os índios não 
perdiam ânim0, parecendo, pelo contrário, que o dobravª'tn. 
Quero que se saiba qual foi a causa dêsses índios se defen
derem daquela manéira. Deve-se saber que êles sã'o trihu
tários das amazonas, e, sabendo da nossa chegada, foram 
pedir-lhe socorro e vieram cêrca de dez ou doze, e andavam 
elas lutando diante dos chefes índios, e lutavam elas tão 
animosamente que os índios não ousavam voltar as cos tas, 
pois os que voltavam diante d~ nós eram mortos a pau-1ada, 
e esta é a causa dos índios se defenderem tanto" . Conta 
ainda Carvajal '' que aquelas mulheres eram musculosas- e 
andavam nuas inteiramente, tapando apenas o sexo; que 
com arcos e fr echas guerreavam como dez índios", chegalido 
alguma& a meter um palmo de frecl1a no costado das em
barcações, q ue tão cri,radas ficaram que "se pareciam a 
porco espinhos". 

Na opinião de Barbosa Rodrigues, ( 1) não teria concien
temente mentido Orellana ao contar que se defrontara, na 

~ 

margem norte do rio que vinha de descobrir, com uma tribu 
de mulheres, às quais, lembrando-se das mf t icas guerreiras 
de que fala o historiador Heródoto, deu o apelido de allia· 
zonas. Apenas o intrépido navegante espanhol, na confusão 
da peleja, ter-se-ià enganado, tomando como mulheres uma 
horda de índios uaupés que· outrora habitavam à s margens 
do Amazonas e do Jamundá, de onde se retiraram após uma 
grande cheia de que guardaram a tradição, para o alto rio 
Negro . O aspecto afeminado e os costumes desses íncolas, 

(1) Ver Trlbu ~ Uaupés - Em "Revista da Exposição Ant ropo· 
lógica Bra sllelra". ~ãg. 96. Rio de Janeiro, 1882 - e do mesmo 
a utor, O 1'Iniraquitã - Manaus - 1889 - e· Exploração 'do RIO.. J'a. 
mundá - 1875. 
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que a tradição diz descendentes das icamiabas ou delas se
rem subordinados em tempos idos, levaram o ilustre natu
ralista e etnólogo a formular a hipótese de ter Orellana con
fundido com mulheres belicosas os índios uaupés. 

"Além de conduzirem as mulheres aos combates - diz 
êsse autor - os homens têm um aspecto afeminado, o que, 
unido ao uso de trazerem os cabelos divididos na frente e 
depois t rançados, dá-lhes a. feição de mulhere.s". 

Esta explicação~ aparentemente plausível, e que foi por 
outros estl1diosos de coisas amazônicas aceita como defini
tiva, seria a mais razoável se a ela não se opusessem, com 
un1a evidência indiscutível, os detalhes que em tôrno da tribu 
daquelas mulheres guerreiras forneceu, no dizer de Carvajal 
e do comentador Oviedo, um índio interrogado por Orellana. 
A hipótese dêste se ter enganado não me parece poder sus
tentar-se diante das minúcias, sôbre as amazonas americanas, 
que se encontram na "Relação" de frei Carvajal. E, ou ad
mitimos que Orellana e seu companheiro mentiram desca
radamente, inventando tôdas aquelas coisas fantásticas que 
dizem ter ouvido numa povoação de indios e do levado a 
bordo do bergantim, ou realmente combateu o navegante 
ibérico com uma horda de 1!1Ulheres que tinham, para ajudá
las na peleja, alguns homens por elas comandados, que ma
tavam a pauladas quando voltavam as costas. 

Note"'.se que antes do c0mbate com os pretensos uaupés, 
·o grande navegante espanhol fôra informado de que mais 
abaixo se defrontaria com as mulheres a cuja raínha aquelas 
(ndios que adoravam um ~ ídolo monstruoso estavam sub
metidos . 

Conta Carvajal, que antes de se encontrarem com as 
amazonas, um índio chamado A paria lhe falara "de las ama .. 
zonas y de la riqueza que _abajo hay". Quem deu essa no
tícia, diz Carvajal, "fué um indio llamado Aparia, viejo que 
decia haber estado en aquella tierra ... " 

Mais adiante encontrou-se a caravana com uma aldeia 
de índios "subjetos y tributarios de las amazonas y que 
no las serviam de otra cosa sino de plumas de papagayo y · 

• 
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de guacamayos para forro de los techos de las casas de sus 
adoratorios". Nessa povoação é que Carvajal e Orellana 
ouviram falar da grande Senhora "que es la que manda 
toda la tierra de las dichas mujeres .. . " 

Diante dêsse 4epoi'.mento tão claro não é admissível a 
hipótese de Orellana se ter enganado . A história dos uaupés 
imaginada por B~rbosa Rodrigues para explicar a lenda das 
amazonas fica reuuzida a uma enge11hosa, mas insustentá.vel 
fantasia. 

Se a parte ila crônica do companheiro de Orellana q11e 
citei não bastasse para comprovar que êsse expedicionário· 
não podia ter tomado como mulheres índios de aspecto 
afeminado, a outra parte que se segue confirma de modo 
mais claro ainda que, se houve alguém que julgou errada
mente, foi o ilustre autor de ''0 ltluiraq11itã'' e "Sertum 
Pa11narn111''· (2

) 

Conta Carvajal que um índio apanhado no Amazonas 
e que seguiu no bergantim, ao ser interrogado por Orellana 
( :! ) dissera que o chefe da sua tribu, cban1ado Caiunco, era 
dos muitos caciques que estavam sujeitos ao reino das mu
ll1eres e que estas tinham a sua cidade situa,da a sete dias 
para o interior. Aqueles índios instal,ados à margem do gran
de rio constituíam a guarda avançada dos va.stos. domíni·os 
conquistados pelas temidas dominadoras daqueles sertêes . 
Informou ainda que havia estado vârias vezes na terra das 
misteriosas mulheres_, onde havia ido levar o tributo da sua 
povoação; que elas eram muito numerosas e estavam loca-

(2) Outros a utores repetiram, sem um exame crítico, a hipótese 
simplesmente engenhosa de Barbosa Rodrigues . Ver, Raimundo Morais 
- O :Meu dicionário de coisas da AmMônla, letra A; Alfredo Ladislau 
·- Terra In1atura, pág. 113 e seguintes. 

(3) Poder-se-á r,eTguntar, à guisa de objeção, como podia aqrre1e 
navegante entender a linguagem daqueles {ndios. O mesmo Carvaja\ 
informa que Orellana costumava anotar os vocábulos que ouvia daquele 
gentio -e que se esforç;tva por entender a língua dos naturais. •fE~a 
enfin tan entendi-do y entendia azâs convenientemente para lo que havia; 
a nuestro caso". · · , · 
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lizadas numa vasta região, em cêrca de setenta aldeias. 
As suas casas - informou -0 índio - não eram de palha 
como as das povoações a elas sujeitas, mas de pedra e 
caprichosamente ornamentadas. Disse ainda que essas n1u
lheres, embora vivessem sem homens, com êles estavam de 
tempo em tempo, indo buscá-los nas tribus vizinhas e de
\Tolvendo-os, depois de satisfeitos os seus desejos, às suas 
malocas sem lhes causar dano algum. As meninas ficavam 
com elas e eram educadas na arte da guerra e seus costu
mes, mas os filhos varões eram mortos ou entregues a seus 
pais. Essas mulheres obe,deciam a uma raínha chamada 
Conori e possuíam fabulosas riquezas em ouro e prata. Na 
cidade principal em que residia a raínha havia cinco gran
des casas dedicadas ao culto do Sol, nas quais havia pinturas 
em várias côres, muitos ídolos femininos em prata e ouro 
e objetos diversos dêsses mesmos metais, dedicados ao culto. 
Das informações prestadas pelo índio teria Carvajal dedu
zido que havia na terra daquelas senhoras animais de carga 
parecidos com can1elos e outros do tamanho de cavalos com a 
pata fendida . 

Carvajal conclue assim esta parte interessantíssima da 
sua crônica de viagem, calcada, diz êle, sôbre o diário de 
bordo: "Tudo o que êsse ín·dio disse e mais, nos haviam 
informado há seis léguas d~ Quito, porque dessas mulheres 
havia alí grande notícia e para vê-Ias vêm muitos índios 
mil e quatrocentas léguas Tio abaixo; e assim nos diziam 
em cima os índios que aquele que tivesse de baixar à terra 
dessas mulheres deveria ir moço para voltar velho". (4 ) 

Certos pormenores d~ ~(Relação" de Carvajal, como, 
aliás, as muitas informações dadas sôbre o Novo Mundo 
por quasi todos os cronistas e viajeiros daquela época em 
que a lenda se misturava não raro com a realidade, sobre
pujando-a em não poucos casos, precisam ser tomados com 
cuidado. 

(4) Veja HistorJa General de Ias IndJa.s de Fernandez de Oviedo, 
livro XLIX, cap. IV. 

• 
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Assim é possível q~e o bom frade tenha completado in
formações imprecisas, obscuras ou mal compreendidas com 
notícias que tivera de outras regiões da América :rvreridional, 
como, por exemplo, do reino de Bogotá, onde florescera a 
civilização brilhante dos chibchas ou mufscas, que construí
ram templos, esculpiram ídolos em prata e ouro, tinham 

- -

qua.atidade dêsses metais e esmeraldas e adoravam o Sol. 
Não seria de extranhar que vagas notícias daquela cul

tura colombiana, cuja evolução a conquista espanhola estan
cou, do culto que tá se tributava ao Sol, das riquezas -~ 
poderio dos. muiscas, tivessem cl1egado até á planície ama
zónica e que seus habitantes selvagens julgassem aqu~1e 

reino distante como sendo a côrte das senhoras poderosas 
a que estavam sujeitos. E esta suposição a inda mais se 
torna verosímil se considerarmos que, at ravés de dilata
dos períodos talvez, miracemas contínuas se verificaram de 
tribus nú-aruaq ues e de outros grupos desde o planalto co
lombiano ao Amazorras. (;:;) 

E, segundo a tradição indígena que fala de uma borda 
de mulheres que fugiram de Tunaí, as Amazonas teriam 
vindo das fronteiras da Colômbia, descendo o Iça11a, afluente 
do rio Negro e seguindo por êsse paraná de águas escuras , 
rumo ao Solimões, até ir dar na região lacustre que tica 
entre o Jamundá e o~ Trombeta, estabelece11do-se numa: ilha, 
hoje ligada à margem norte, que Barbosa Rodrigues cfe·no
minou Tauaquéra das Amazonas, onde Orellana ,se teria de ... 
frontado com um grupo de mulheres guerreiras. 

Poder-se-ia, portanto, admitir que a co11fusão, entre o 
que ouvira sôbre as amazonas brasileiras e o que sabia da 
cultura colombiana dos muiscas ou mesmo da civilizacão 

_ A 

qulchua do Perú, foi feita pelo piedoso cronista da viagem 
de Orellana. O que se evidencia, entretanto, na curiosa "Re
lação" de frei Gaspar de Carvajal, é a coincidência com tra-

(5) Paulo Ehrenrejcb - Divisão e dlstrlbu:ição das tribus do Brasil 
- Em "Revista. da Sociedãde de Geografia do Rio d·e J aneiro" - Tomo 
VIII - 1892, e Karl v. ~ a. Stein. Durch Central - Jlrasilien. - E:xFC• 
dftlon, etc. Leipzig. 1886·. 
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dições de pura fonte indígena, colhidas na Amazônia muito 
nlais tarde, sôbre certas mulheres que, rebelando-se contra 
as leis do Fiil10 do Sol, foram formar um reino à-parte. 

Mas não é só o que Carvajal conta, que coincide tam
bém, em linhais gerais, com as notícias divulgadas por di
versos outros cronistas a rêspeito de tribus de mulheres do 
vale de Bogotá e outros lugares do continen,te. (6 ) 

O que resalta, pois, do que acabamos de expôr, é que 
não foi Orellana o inventor da fábula das amazonas america
nas, mas que há, como veremos melhor inais adiante, tradições 
indígenas a êsse respeito e que a hipótese de ter aqu·eie na
vegante tomado como mulheres g-uerreiras, índios uaupés, é 
insustentável. 

• 

, 

(6) Ver a êsse r espeito: Relaclon dei descubrJmJento y conquista 
del Nuevo Reino de Granada, -de Juan de San Martin; Relacion de Her
nando de Rivera, vublicada na. obTa El alma de la raza de Manuel Do
minguez; Noticia dei Dorado o ,Nueva Extremadura, de Lopêz Velaftco; 
Historia dei Perá, de Agustin Zarate. 

• 



AS INFORJ\IA(JõES COLHID.A.S PELO P1\DRE CBIS'fOV~lO 
~ 

DE ACUNHA 
"\ 

Outro que fêz a crônica de uma viagem ao rio das Ama
zonas foi o padre Cristóvão de Acunha que andou pelo 
grande rio no século XVII, fazendo parte da expedição 
capitaneada por Pedro Teixeira. Sôbre as peripécias dessa 
viagem o padre Acunha escreveu um trabalho que intitulou 
N11evo doscubrlmlent.o dei gran Rio de las Amazonas,_ (1 ) 

trabalho êsse apresentado ao rei da Espanha em 1641. 

Conta êsse religioso que já em Quito, por ordem da 
Real Audiência daquela província, se haviam feito investi· 
gações com os naturais "e que uma das principais coisas 
que asseguravam eram de estar povoada uma província de 
mulheres guerreiras" . "Não mencionarei - diz o padre 
Acunha - as investigações que pelo Novo Rein.o de Gra .. 
nada, na cidade de Pasto, se fizeram com alguns índios, 
em particular com uma índia, que disse ter ela mesma es· 
tado em suas terras, onde estas mulheres habitam". 

Referindo-se ao que colhera entre os índios amazonen
ses, diz Cristóvão de Acunha: "Estes mesmos tupinambás 
nos confirmaram o rumor que corria por todo o nosso gran~ 
de rio, das famosas amazonas, das quais tira o seu verda
d·eiro nome, e pelo qual é conhecido, depois que foi desco
berto até o presente, não somente pelos que o tem navega
do, mas pelos cosmógrafos que dêle têm tratado . Seria coisa 

(1) Edição de 1641 (n.º LXXII) reimpressa em Mali. ri e-m 1881 -
pá.gs. 177 e 179. 

• 
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bem estra nha tornar-se o nome de Amazonas sem nenhum 
fundamento racional; mas as provas que temos para asse~ 
gurar que há uma províncla das amazonas nas margens 
desse rio são tão grandes e fortes que não se pode disto 
duvidar sem renunciar à tôda fé humana". 

Como se vê, devia estar bem convencido o padre Acunha 
da existência das amazonas, para afirn1ar que das informações 
obtidas não se poderia duvldar "sem renunciar à tôda fé . 
humana". 

"Mas - continua - eu não posso calar o que ouví com 
os meus ouvidos, e ;quis verificar, logo ·que me embarquei 
neste rio das amazonas. Disseram-me, pois, em tôdas as 
povoações por onde passei, que havia mulheres no seu país 
como eu lhas pintava e cada um em particular dava-me si
nais tão constantes e uniformes, que, se a coisa não é assim, 
é preciso que a maior mentira passe em todo o mundo novo 
pela mais indubitável de tôdas as verdades l1ist6ricas". 

Passa, em seguida, a relatar as pesqu isas que fêz em 
tôr110 da existência das amazo11as. Depois de descrever o 
rio Cunuriz, onde habitavam os índios dêsse nome e vinham 
da província das amazonas·,_ fala dos guacarís, "o povo feliz 
que gozava o favor das valorosas mulheres" . 

. 

"lilsses índios - refere o padre Acu1nha - tê1n as sua"S 
povoações sôbre montes a:e prodigiosa altura. Estes montes 
existem no lugar indicado e se chamam vulgarmente de cor
dilheira da Guiana, que corre ao longo do Amazonas, entre 
os quais há um chamado Taeami'aba, que se eleva extraor
dinàriamente sôbre os outros e que é estéril por ser muito 
batido dos ventos". 

A informação sôbre o monte de ItacamJaba. não é muito 
~ 

exata , mas o que importa é a notícia que já o padre Acunha 
tivera, de residirem essas mulheres na serra de Itacamiaba 
ou Jaci • tnpcrê, no mesmo lugar em que mais tarde outros 
visitantes da região em que corre o Jamundá deviam ouvir 
a mesma tradição das icamia~as e em que Barbosa Rodrigues 

• 
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(:!) e o padre J. Morais (3 ) deviam colher a lenda do lago 
de Jacl. uaruá, em cujas águas a 1\lãe do :Mulraquitã entre
gava áq uelas cunhãs guerreiras as sagradas pedras verdes . 

"Estas mulheres - continua o padre Acunha - se têm 
conservado sempre sem socorro de homens, e, quando seus 
vizinhos lhes vêm faz-er visita, no tempo assinalado, elas- os 
r ecebem com armas~ na mão, que são arcos e frechas, para 
não serem surpreend-id,as; mas logo que os conhecem V:ão -
tôdas de tropel às suas canoas, onde cada uma pega na p~i-
meira rede que encontra e vai prendê-la em sua casa para 
receber o dono". 

"As filhas que naseem dêste congresso são criadas pelas 
mães, instruídas no trabalho e no manejo das armas; quan
to aos filhos não se sabe o que fazem dêles; porém eu ouvi 
dizer a um índio, ·que se tinha achado com seu pai nessa 
assembléia, sendo aindà rapaz, que no ano seguinte dão aos 
pais os filhos machos qu~ pariram . Contudo comumente se 
crê que elas matam todos os machos, o que eu não sei decidir. 
Seja o que fôr, elas t-êm tesouros no seu país, capazes de 
enriquecer todo o mundo" . 

* * * 
Admitida a hipóti~·se de ·que Orellana tivesse mentido 

o que não se provou - não me parece que. a mesma pecha 
de inventor de disparates e balelas se possa aplicar a um 
homem do valor intelectual do padre Cristóvão de Acunha, 
que tinha, além de tudo, de velar pela sua reputação de 
membro da Real Academia de Quito . Poder-se-la, entretantoi 
admitir que o ilustre sacerdote tivesse sido enganado pelas 
invencionices dos índios, mas conta o padre Acunha que an
dava a mesma tradição espalhada pela província de Quito, 
que investigações que confirmavam a sua existência haviam 
sido feitas sob o patrocínio da Real Academia e que ao longo 
de todo o Amazonas os nativos lhe falaram na tal tribu 
de mulheres. 

(2) Ex1tl~ração do i·io .Jannu1dá. 
(3) História da Co1npanhia de Jesús. 
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Será possível que todos aqueles rudes selvagens se ti
vessem combinado para fazerem crer ao curioso investigador 
das suas crenças na existêncra de uma t radição que na ver
dade não existia e que tão -~àbilmente tivessem sabido ilu
dir a um h omem de inteligência e de cultura como aquele 
que os interrogava? 

O padre Acunha na seu inter essante relatório diz: 
"No és creible que se pudiesse una mentira auer entablado 
en tantas naciones, con ta,ntos colores de verdad". 



, 
' 
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UJI NATURALISTA A PROCURA DAS ~4llAZONAS 

Depois do padre Acunha outros cronistas deram notíGia 
das amazonas, mas estes repetindo apenas a lenda que se 
espa.Ihara pelo Novo Mundo, com0, por exemplo, Rll:i !Jiaz 
de Guzman que dizia ter ouvido contar ,que os naturais da 
lagoa de El-Dorado "confinavam cpm um povo constituído 
unicamente de mulheres". ( 1 ) 

Já no século da conquista o mito das amazonas se di
fundira largamente e de tal módo que frei Pedro de la 
Tôrre, (2 ) bispo de Assunção, empreendeu uma viagem com 
a esperan~a de encontrar o já tão famoso reino dàs mulheres 
que viviam sem homens, não se sabe se para ir pregar o 
Evan.gelho entre elas ou se pon out.ro motivo qualquer ... 

Depois de Acunha, entretant(), somente no século XV:III 
se colheram novas informações dignas de nota a respeito das 
amazonas. Foi o naturalista La ~ Condamine que, na viagem 
que fêz pela região amazónica, procurou esclarecer o suges
tivo mistério, inform.ando-se da existência daquelas famosas 
mulheres entre os próp1·ios índios. Das investigações feitas 
a êsse respeito mos dá ciência em sua Relation d'un voyage 
fait dans l'intérieur de l' Amérique Méridionale, obra edita
da em 1745. 

Tendo La Condamine indagado em numerosas povoações 
de índios a r espeito das mulheres belicosas que não consen .. 

(1) La Argentina - Iiv. II, cap. VII. 
(2) Rul Dia z Melgar·ejo. - Cart.:'ls à.e. índio.s. 

, 
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tiam em viver com os homens senão uma vez por ano, em 
tôdas o informaram de que haviam ouvido seus pais falar 
naquelas mulheres e que elas se haviam retirado "para o 
interior das terras do norte, pelo rio Negro ou por afgum 
que no mesmo ponto desagua no Amazonas". 

"Um índio d~ São João de Omagua - conta o ilustre via
jante - disse-nos que talvez encontrássemos ainda em Coari 
um velho cujo pai havia visto as amazonas. Em Coari 
soubemos que o índio que nos indicaram havia morrido, 
falamos, porém, com seu filho·, homem de uns setenta anos 
de idade, que exercia a che-fia dos índios daquele povoado. 
Êste assegurou-nos .que seu avô havia visto passar, efetiva
rnente, as referidas mulheres pela estrada do rio Cuchivara, 
que vinham do rio Caiamé, que desemboca no Amazonas 
pelo sul, entre o rio Tefé e o Coari; que havia falado com 
quatro delas, uma das quais tinha um filho de peito; dis
se-nos o nome de cada uma e acrescentou que, partin_do de 
Cuchivara, atravessaram o grande rio e se encaminharam 
para o rio Negro". 

Segundo Barbosa Rodrigues, as mulheres vistas pelo tal 
índio não eram senão alguns homens das tribus uaupés. 

Ora, essa suposição não tem fundamento, porque aquele 
índio havia falado com as mulheres a que se referia e lhe 
não teriam certamente despertado tanto interêsse, a ponto 
dêsse encontro ser contado como acontecimento fóra do 
comum, se se tratasse apenas de gente de outra tribu qual
quer. A hipótese de ·que aquele índio de Coari tenha tomado 
como mulheres índios uaupés parece-nos simplesmente ab
surda, mesmo porque notou que uma delas amamentava e· 
teve ocasião de conversar com as mesmas mulheres e de 
indagar de seu nome. 

Mas ouçamos o que conta La Condamine: 
"Mais abaixo do Coari os índios nos disseram em tôda 

a parte a mesma coisa, com algumas variantes circunstan
<!iais, estando porém acordes~ no ponto essencial" . 

"Em particular os topaios, dos quais farei em lugar 
-Oportuno menção especial, assim como de certas pedras ver-

3-R. M. 

-~ 
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des conhecidas com º" nome de pedras ,das amazonas, di~zem 
qtie as herdaram de seus pais e -que estes as obtive.ram das 
cunhã teseculmas, o .. que, em seu idioma, significa "mulh~res 
sem marido", ( ª ) entre as quais, acresc.entam, se encontram 
em grande quantidade". 

"Estes índios topaios, tribu da grande nação tup{nambá, 
estavam situados numa grande ilha, na foz do rio Madeira. 

Um índio que residia em Mortigur-a, Missão próxima ao 
Pará, ofereceu-se para levar La Conàamine a um riQ ~or 
on.de se podia chegar "a pouca distância do país habitado 
pe:las an1azonas" . ~ste Tio - diz o referido cientista -
chama-se !rijo e passei depois diante· da sua desembocadura, 
entre Macapá e o cabo Norte . Segundo notícia do mesmo 
índio, desde o lugar em que êste rio deixa de ser nave
gável, devido às cachoeiras, era preciso, para penetrar no 
país das amazonas, caminhar muitos dias pelos bosques do 
Oeste e atravessar um país montanhoso". 

E' ainda La Condamine que informa: 
_ "Um velho soldado da guarnição da Caiena, que hoje 

vive perto das cachoeiras de Oiapoc, assegurou-me que um 
destacamento em que esteve, e que foi enviado para reco
nhecer as terras eni 17 26, penetrou entre os índios . ami
quanos; tribu de orelhudos -que hab·i~a; além das fontes- do 
o·ia_poc e perto de outro ·que desagua no Amazonas, e que 
alí viu que as crian~as e as mulheres- levavam colares com 
pedras verdes, e que tendo perguntado a êsses índios de 
ond'e ·as tiravam, responderam que provinham do país das 

,. 

(3) É nossfvel que o ilu~tre cientista francês. não tenha. grafado 
com exatidão a denomina~ão dada às an1az-0naai pelos índios que ouviu . 
Tãlvez tivessem prooorido cunhantãs-secô-imas; unla. vez qu-e secô, como 
recô é o mesmo que tee"&, isto é, uso, costume. E ' -pr ovável também 
que da fusão das três palavras que compõem â expressão com que eram 
de-signadas aquelas mulheres resultasse ennhãtesecuimas. Éntretanto, 
decomposta a expressão, resultará, com.o já fizoemos notar, mulheres-lei~ 
sem, -e não, como lnter.pretou La Condamíne, mulheres sem llllL-rido, :Pois 
que marido, em nhêeng_!:!;tú, é inena e mena:ilaraírna quem não é · ·casado 
ou casada. Logo, ·umulhere-s sem marid'o'" 'devia $er cunhãs- menasára. 
inuis e não cunllãtesecnima.s. · ' . 
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mulheres qt1e não têm marido, cujas terras estavam ao oci
dente, sete ou oito dias além". 

Estes índios habitavam numa região muito distante das 
margens do Amazonas para se poder julgar que tivesse che
gado até êles uma fábula que, segundo alguns escritores, te
ria sido divulgada pelo ádvena europeu. Mas o que é sobre
tudo digno de nota, é ,que etn diversos pontos em que foram 
colhidas referências a respeito de mulheres que viviam sem 
homens tenham sido encontradas também ~s famosas pedras 
verdes e que todos os seus possu1dores confirmassem a tra
dição de que procediam do mist.erioso país dessas mulheres. 
E' notável ainda o fato - observa La Condamine - de 
"que enquanto as diferentes informações indicam o lugar 
de retirada das amazonas americanas por diversos caminhos, 
umas para o Oriente, outras para o Norte e outras para o 
Ocidente, tôdas coincidem em indicar como sítio comum em 
que terminou a retira-da, o centro das montanhas da Guiana, 
numa parte em que nem os portugueses do Pará (4 ) nem 
os franceses de Caiena penetraram ainda" . 

A isto acrescenta ê.ste crente na existência das icamia· 
bas ou cu,nJ1ãs • teco • imas: "A-pesar-disto, custa-me crer 
que as amazonas se achem estabelecidas aí atualmente sem 
que delas se tenham notícias positivas, transmitidas de uns 
para outros índios próximos às colônias européias das costas 
da Guiana; porém êsse povo errante poderia ter mudado 1no
vamente de residência; o que me parece mais verosímil, 
mais do que tudo, é que tenha perdido seus antigos usos 
através do tempo, quer pôr ter sido subjugado por outro 
povo ou porque, abotTecidas da sua solidão, as filhas tenham 
por fim esquecido a aversão de suas mães pelos homens" . 

Termina assim a relação de La Condamine sôbre a exis
tência das amazonas: "Se para negá-las se alega a falta 
de verosimilitude e a espécie de impossibilidade que há de 
que uma república de mulheres semelhante possa estabele-

( 4) La Condamine escrevia ein 1'743 . 

• 
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cer--se e· subsistir, não insistirei com o exemplo das ama
zonas modernas da África, (5 ) pôsto que o que lemos nas 
histórias antigas e modernas está mesclãdo com muitas fá .. 
bulas e pode ser objeto de d1scussão. Bem sei que todos 
ou a maior parte d·o.s índios da Amé~ica Meridional são 
mentirosos~ crédulos ~ amantes do maravilhoso; nenhum 
dêsse·s povos porém, havia ouvido falar- das amazonas de 
Diodoro de Sicília e de Justino . Entretanto, a questão das 
amazonas já. exist ia no centro da América. antes que aí pe
netrassem os espanhóis e se mencionavam também entre os 
povo.s que nunca. haviam visto os europeus. Isto o demonstra 
o aviso que o cacique deu a Orellana e seus companheiros, 
assim como as tradições ref~ridas pelo padre Acunha e o 
padre Barazi. ( 6) Pode-se crer que selvagens de regiões 
distantes umas das outras se tenl1am c9mbinado para ima
ginar, sem nenhum fundamento, o mesmo fato, e que est(ll 
pretendida fábula tenha sido adaptada tão uniforme e nni ... 
'Versalmente em Mainas, no PaTá, em Caiena e na Venezuela, 
entre tantos povos que n.ão se entendem nem têm nenhuma 
comunicacão ?" ~ . 

Admitida á hipótese do reino das mulheres que vi~viam 
sem homens ter existido, como parece que acreditava La 
Cond·amine, que foi feito dêle? 

E' o que ninguém saberia dizer, porque tôdas as tradi
ções de agora se referem ao passado e nu11ca mai.s ~e en
controu quem desse notícias delas . Há, porém, outra teste
munha rque vetn em ·confirma.ção d.a hip'Õtese de se terem 
retirado as amazonas brasileiras para os lados do norte do 
vale: ·a do padre Gili. Inste sacerdote conta. que tendo per
guntado a um índio Quaquã que nações habitavam o rio 
Cuchivero, êle nomeou os aiqneambenanos, que em língua 
tamanaque quer diz.er mlllheres vivendo sós. O referido ín
dio co.ntou qu~ os aiqu~ambenanos eram "uma reünião de 

(5) Ver Descrição da Etiópia Oriental, pelo P. João dos Santos e 
P. Labat. 

(6) Cartas edificantes e eurlosas, tomo X. 
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mulheres que fabricavam _ longas sarabatanas e outros ins
trumentos de guerra, e que matavam os filhos varões". 

O famoso naturalista Humbold, referindo-se às palavras 
do padre Gili, diz que estas tradições se encontram entre os 
Caraíbas, mas acrescenta que o índio a que o padre Gili -se refere ignorava o castelhano e não tinba estado em con-
tacto com os brancos, não podendo, portanto, saber destas 
tradições senão pela sua própria gente . 

• 

.... 
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AS VIRGENS DO SOL E AS ICAMIABAS 

Chegados a êste ponto do nosso estudo em tôrno da le,nda 
... °"' das ama.zonas, de novo se nos apresenta a pergunta que ,:náo 

poucos investigadores da poranduba amazonense devem ter 
formulado: - Terá existido essa comunidade de mulheres? 
E, se a tradição não é uma simples fábula t r azida pelos 
navegantes e missionários, como parece estar amplamente 
demonstrado, mas a vaga recordação de uma distante -
realidade, t ratava-se simplesmente de uma horda de mu
lheres belicosas, semelhante à das amazonas de que falam 
H eródoto e Diodoro Siculo, ou de alguma corporação de ca
r áter religioso, com estranhos e selvagens ritos e bizarros 
costumes, da qual teria1n t ido os nossos índios notícias que 
o te1n po e as geraç·ões deformaram? 

No curso dêste estudo, ante.a de expôr a nossa opini~9, 
examinaremos diversas hipóteses e apresentaremos os ele
n1entos favoráveis ou contrários às mesmas. 

Não há nada de inverosímil na suposição de que aquelas 
mulheres formassem uma comunidade de caráter religios-0, 
talvez mesn10 numa terra distante, de onde teria vindo a 
tradição . 

Eeta é a opinião, a l iás bastante engenhosa, e mais ló
g ica que a de Barbosa Rodrigues, de Henrique de Gandia, que 
a expõe assim, apoiada em farta documentação, em seu ·es
plêndido volume Historia Critica de los mitos de la con
quista americana: "As amazonas entrevistas pelos conquis
tadores eram o reflexo das Virgens do Sol, das Casas das 
Escolhidas e da organi'zação social do P erú e dos povos onde 

,. 
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havia chegado a cultura incáica, mal explicada pelos indí
genas e pior compreendida pelos espanhóis. Nas relações 
das amazonas se agrupam e confundem inumeráveis dados 
pertencentes à vida peruana e que os conquistadores atribuí
ram a uma fantástica nação de mulheres, das quais a anti
guidade havia contado pormenores em aparência idênticos 
aos dos costumes dos povos peruanos, conhecidos de um 
modo muito vago pelos selvagens que os espanhóis inter .. 
rogavam". ( 1 ) 

Depois de comparar vários costumes dos peruanos com 
detalhes do que, a respeito das amazonas, se conta na R-e
lação de Carvajal, o mencionado autor acrescenta: "Estes 

_costumes da civilização quichqa, eram conhecidos, embora 
vagamente, por índios das selvas amazônicas, os quais se 
inteiravam dos mesmos pelos informes de outros índios, os 
quais os aprendiam dos funcionários do Inca, aos quais es
tavam submetidos e deviam pagar tributo, ou por terem che~ 
gado alguma vez às cidades ou aldeias quíchuas, onde não 
faltavam templos do Sol, atendidos por sacerdotizas virgens, 
e as casas de mulheres recolhidasH. (2 ) 

O erudito Henrique de Gandia continua: 

"As guerras que as amazonas faziam aos Senhores das 
comarcas, •não são mais que as excursões conquistadoras que 
desde as últimas povoações da cordilheira andina levavam 
para as selvas ,do Màraiíon, tanto as tropas do Império 
Incaico como as do Reino de Quito, que por virem do lado 
de onde se achavam a_s mulheres que viviam sem homens, 
julgou-se que fôssem diretamente organizadas com o fim de 
recrutar escravos para seus fins de reprodução". (<S) 

A hipótese acima exposta é engenhosa e sugestiva e o 
seu autor a expõe com muito brilho e subtileza de argu
mentação. Entretanto é de se supor que o arguto pesqui
sador dos mitos americanos da época da conquista, não obs-

-

(1) Obr. cit., pág. 88-89. 
(2) Pág. 95. 
(3) Pág. 96 - Buenos Aires. 1929. 
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tante a riqueza do material informativo que acumulou, re
volvendo arquivos e folheando as páginas de velhos docu
mentos e de obras dos antigos cronistas, descuidou de .um 
elemento precioso que é o das lendas e tradições <la ge11uína 
poranduba amazonense. Não fôsse assim, com o seu pene
trante senso crítico não teria deixado de notar que à sua 
suposição de serem as amazonas um reflexo das Virgens 
do Sol e seu reino do Império Incaico, se opõem as pró
prias tradições dos nossos índios, segundo as q·uais, como 
já informámos relativamente à lenda de Izí ou o Iuruparí, 
as mulheres que não quiseram aceitar as novas leis do Filho . 
do Sol, fugiram da sua aldeia e foram, rumo ao Levante, 
formar uma tribu ou reino à-parte. Igual tradição é a rela-
tiva às mulheres que fugiram do furor do velho Pai-Tuna. 

Os mitos de Izí e Pai-Tuna, em que se fala da fuga de 
uma horda de mulheres, são nitidamente amazonenses, em
bora Izí também fôsse, como Manco Capac, um herói civi
lizador, proclamando-se, como êste, ~ilho do Sol. Mas seme
lhante identificação, se quisermos procurar uma convergên
cia mitológica, poderia ser estabelecida tambén1 com Bo
chicha, o herói civ-iliza.dor dos muiscas colombianos, com 
Quetzalcoatl, Votan, Itzamná e outras figuras míticas ame
ríndias .. 

A tradição, porém, da 11orda de mulheres que fugiram da 
Serra de Tunai, já invalida a hipótese de Henrique Gandia. 

Mas há outro aspecto. da questão que êsse autor não 
considerou: 

Não é exato que os nossos índios julgassem que as ama
zonas viviam pelos lados do Perú ou de Quito, embora, 
segundo o padre Acunha, de sua existência falassem os 
aborígenas dessa última localidade. Quando os índios ou
vidos por Orellana, A cunha e La Condamine se referiam à 
região em que teriam vivido as amazonas, sempre indica
vam para além da foz do rio Negro, à jusante ou, apon
tando a direção da sua retirada, para os lados do Norte, 
rumo às montanhas da Guiana. Se êsses índios, como pensa 
Gandia, tive.ssem ·baralhado as vagas notícias chegadas até 
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êles - o que é muito duvidoso - ·das Virgens do Sol e 
do Império Incaico com a crença num reino de mulheres 
guerreiras, é evidente que as situari~m sempre em direção 
aos Andes e não para o Nascente ou para os lados do sis
tema guianense. 

E' de notar ainda que {Juando, em certa aldeia, Orellana 
foi informado de qt1e se encontraria com uma horda de 
mull1eres, os índios que forneceram essa notícia declararam 
que pagavam tributo à raínha daquelas mulheres e que as 
mesmas se encontravam mais abaixo. O local em que se 
deu o fan1oso e·ncontro ei1tFe o bergantim de Orellana e as 
amazonas brasileiras, foi .Precisamente o sítio em que os 
$ndios ouvidos mais tarde pelo padre Acunha e outros si
tuavam o reino das icamiabas, isto é, na região do J.amundá. 

Não me parece tão fácil de demonstrar que notícias do 
Império do Tauantinsuio tenham chegado à planície ama
zônica, para além do rio Negro, e muito menos que fôsse 

' 
aos funcionários do Inca que pagavam tributo, entretanto, 
os índios de que fala Carvajal o haviam informado de que 
eram tributários das amazonas, das quais constituíam, na
quelas paragens, a guarda avançada. 

E' bem possível que o bom frade Carvajal tenha bara
lhado muita coisa ou compreendido mal e através da mira
gem do In1pério dos Incas _ o que ouviu dos crédulos selvf
colas amazonenses. Sempre ficaria de pé a notícia, embora 
confusa, da existência de um reino de mulheres, e se o com
panheiro de Orellana deturpou alguma coisa, embora invo
luntàriamente, como é possível que tenha acontecido, é claro 
que certos detalhes da sua Irelaçã-0 mal servem para apoiar 
a hipótese de que as amazonas eram as Virgens do Sol 
do Perú. 

Entretanto não é inadmissível que vagas notícias 
de uma civilização mais adiantada viessem misturar-se, na 
Amazônia, à tradição das mulheres que viviam sem homens. - . 
Mas porque, em vez dessas confus~s notícias se referirem 
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ao Império dos Incas, não se referiram aos templos e às 
riquezas da civilização colombiana dos muiscas1 

A tradição de que as amazonas possuíam grandes ri-
, 

quezas, andava espalhada, ao que parece, pelo verde vale 
e pela Colômbia, tanto assim ·que o próprio Gandia cita 
Q trecho da Relacion dei descubrimiento y conquista dei 
Nuevo Reino de Granada de Juan de San Martin e Alo;nso 
de Lebrija, em que se lê: ". . . no pudo allegar a ellas 
\.)or las muchas sierras de montafia que avia en el ca~ino. 
aun·que allegó tres o quatro jornadas dellas, teniendo siem ... 
pre más noticias que las avia e que heran muy ricas de 
oro, e que delas ·se trae el mismo oro que ay en esta tierra · 
y en la de Tunja. . . Buelto de las dichas minas . . . supo 
nuevas muy extranhas de la tierra en que estamos, son de 
las mujeres susodichas, que es innumerable el oro que t ien.em". 

Como se vê, a suposição de que os índios amazonenses, 
especialmente os uaupés, tenham conservado tradições que 
se encontravam também entre os aborígenes do Novo Reino 
de Granada é mais admissível do que a l1ipótese de ter a 
lenda das cunl1iis • teco • í1nas surgido de vagas notícias sô
bre os costumes, o poder e as riquezas dos Incas, esparsas 
e11tr e as tribus da m.esopotâmia brasileira . 

E se .considerarmos a rota seguida pelas miracemas dos 
grupos aruaques, veremos que é muito mais verosímil se 
imaginar uma emigração de informações relativas ~o ciclo 
cultural dos muiscas colombianos do que supor que os nos.. 
sos índios se referissem aos quiehuas e às Virgens do Sol 
quando falavam do reino das mulheres guerreiras. 

Não me parece, em vista das tradições guardadas pelas 
tribus do alto rio Negro, que o fato de algumas hordas qu'! 
se espalharam pelo Amazonas terem descido das altitudes 
andinas, venha confirmar a hipótese de Gandia. Admitido 

• 
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como pensa Martius (4 ) que grupos tupís tenham chegado 
das proximidades do Titicaca e que os uananas, que, confe
derando-se com os Tarianás no rio Ucaiari, aceitaram (5 ) as 
leis do luruparí, sejam originários da costa oriental dos An
des, como parecem referir em suas tradições, assim mesmo 
o ponto de vista de Gandia resulta bastante discutível em 
vista dos elementos que, · sôbre o mistério das amazonas, 
nos fornece a poranduba amazonense. 

I 

• 

( 4) Beitrage zur Ethnografie, etc. I , 765. Leipzig 1867. 
(5) Segundo as tradições dos oananas, estes índios teriam subido 

o Ucaiari vindos de UIIlla região -.que ficava no meio de uma. serrania 
na beira de um lago chamado Catiana. í:sse local estaria no alto Purús. 

(Ver Lendas em Nhêenptú, de. Brandão d& Amorim) . 

• 

{ 
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AS AltIAZONAS DA ilTIGUIDADE 

• 

Demonstrado que a tradição relativa a um reino de 
mulheres gue viviam afastadas do convívio dos homens exis
tia na Amazônia e em outra$ regiões clo continente quando 
Orellana desceu as águas baTrêutas do Rio-Mar, resta exa
minar o problema da origem dessa tradição que, em suas 
linhas gerais, se parece à refe:rida por Heródqto, Diodoro 
de Sicília, Justino e outros autores ·da antiguida:de que tra
taram de _mulheres guerreiras e poderosas que habitaram as 
margens do Termodontes, na Asia Menor e tan;lbém na Lí
bia, onde combateram, na região de Cirene, junfo ao mai:, o 
fabuloso povo dos Atlantes. 

Essa semelhança entre a lenda brasileira e a que os 
gregos divulgaram d~ mistura com a história de seus h·eróis 
míticos, como Heracles e Perseu, levou Barbos~ Rodrigues 
a formular a seguinte interrogação: "Quem levou para a 
Amazônia, antes da sua descoberta, a fábula das amazonas 
da Asia ?" (1J 

Como vimos em capítulos anteriores, o notável e imagi
noso etnólogo procurou demonstrar que as belicosas mulhe
res vistas por Orellana eram simplesmente índios uaupés. 
Verificando, porém, que a-pesar-do suposto engano daquele 
navegante, existia uma tradição indígena a êsse respeito, o 
referido autor, sem abandonar a sua primeira explicação, 
aceita também o fato de .que e'xistia uma lenda a.meríndia. 
parecida com a grega . 

(1) O 1'Iniraqnl:tã, vol. II, pág._- 108. 
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Então, procurando mais uma prova para confirn1ar a sua 
teoria de uma emigração de povos que teve a alta Ásia como 
ponto de partida e que deitou um ramo até a Amazônia, 
formulou a hipótese da nossa lenda ser um eco distante da 
lenda clássica das amazonas da Capadócia e da Líbia. 

Essa fantasia, naturalment~, deve agradar muito aos 
que ainda acreditam em viagens imaginárias que te1·iam 
feito ao Amazonas as naus de Salomão e de Riram e jul
gam, baseados em suas curiosas deduções, que é na pla
nície amazônica que ficava. a fabulosa Oflr, ou a misteriosa 
i~a1-vai1n do texto bíblico . 

Segundo o autor de O 11uiraquitã a lenda das icamJabas 
"foi trazida da Ásia por uma emigração que trazia consigo 
a jade, o muiraquitã" . 

A hipótese, a meu ver, não passa de pura fantasia e eu 
espero demonstrar, mais adia11te, que sem recorrer ao ima
ginário romance de uma emigração que prenderia as icamia
bas às amazonas asiáticas e africanas, pode-se explicar a 
tradição amazonense de um reino comandado por mulheres 
e todo o grupo de tradições a que essa lenda está relacio
nada, com os próprios elementos integrantes de uma cultura 
primitiva, de caráter matriarcal, ql1e, no Amazonas, como 
entre outros povos, foi sucedida por outra de diversa orga
nização e em ·que os homens impuseram o seu predomínio. 

' 
Veremos que dentro do método da cultorologia, que deu um 
rumo mais seguro aos estudos etnológicos, o ciclo de lendas 
que compreendem as tradições relativas ao herói civilizador 
Izí ou luruparí, como as que se prendem ao l\Iuiraquitã. e 
às icamlabas é perfeitamente explicável, e dentro de elemen
tos culturais que são comuns - como as sociedades secre
tas de caráter religioso, dansas de máscara, evocação do 
herói primordial, iniciações e instrumentos sagrados que são 
tabú para as mulheres - entre os povos chamados selva
gens, não só da América, como da Oceania, da Indionesia, 
África e outros setores do mundo primitivo. 

Examinemos, ~ntretanto, a título de curiosidade, as co
incidências entre a lenda d.as amazonas brasileiras e a. 
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fábula ou tradição das mulheres guerreiras_ a que se referem 
os autores clássicos. 

Segundo a tradição recolbida por Diodoro d·e Sicília e 
relatada em sua H(stória (Livro III, cap. 54 e livro V cap. 
19), "As Amazonas percorreram várias partes do mundo". 
Os primeiros homens que atacaram foram os Atlantes, ( ~ ) 

o povo mais civilizado dessas regiões e quB habitavam num 
país ·rico e de ,grand-e.s ci-dad-es". 

"Mirina - continua Diodoro - raín_ha das amazonas, 
reüniu dizem, un1 exército de trinta mil mulheres de infan
taria e· vinté mil de .c;tvalarifl,; elas se aplicavam particular
mente ao exercício da eqüitação por motivQ da sua utilidade 
na guerra. Le.va vam por arma defensiva peles de serpente, 
pois que a Líb.ia produzia réptis enormes~ 

"Após ter invadido o território dos Atlantes; empre·en
deram uma r~nhida batalha com o,s habitantes de Cirene, e 
pe~seguiram seus habitantes até além de seus muros. Apos
saram-se da cidade ~ maltrataram o·s cativos afim de espa
lhar o terror entre os povos vizinho~. 

' 

"A repercussão do desastre dos cirenenses se espalhou 
por tôda a região e outros Atlantes foram toma:ios de tal 
terror que, de cotnum acôrdo, . entregaram suas cidades e 
prometeram f·azer o -que elas lhes ordenassem. A rafnha 
Mirina os tratou com <loçura ·~ no lugar da cidade destruída 
fundou outra à qual deu o seu nome . Povoou essa cidade 
com os prisioneiros que tinha em seu poàér e com os que 
lâ quiseram morar. 

-
" ápós isto os Atlantes lhe doaram magníficos presentes". 

Como os Atlantes er.am freqüenten1ente atacados pelas 
Gorgonas, estabelecidas na sua vizinhança e que, desde os 

(2) :Qsse povo seria originário da ~t.tlâutida, o fabulos.o continente 
que segundo os partidários da sua existência llgava a Ásia e a África 
à América e do qual fala Platão no Time11 e em Cr.itias. 
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tempos r emotos, eram suas inimigas, a raínha Mirina foi 
combater as Gorgonas em seu próprio país, a pedido dos 
Atlantes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

No cap. 55, liv. III, Diodoro de Sicília continua contando 
as lutas das amazonas com as fabulosas e terríveis Gorgonas, 
que tinham Medusa como raínha. 

A s Gorgonas foram depois atacada,s por P erseu, filho 
de Júpiter . 

"Por fim as Gorgonas, como a raça das amazonas, fo
ram exterminadas por Hér<;ules, durante a sua expedição no 
Ocidente, quando colocou uma coluna na Líbia, pois não 
podia admitir que existisse uma nação governada por mu-
lheres" . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 

"Mirina, depois de ter percorrido com o seu exército 
uma grande parte da Líbia, entrou no Egito, onde estabele
ceu aliança com Horus, filho de Isis, que era então rei do 
país . De lá ela foi fazer guerra aos Árabes . . . " 

Como se vê, a lenda qu~ Diodoro Sículo colheu se prende 
às mais remotas tradições ·d·a antiguidade, a um período , 

anterior à primeira dinastia egípcia iniciada por Menes, 
quando, segundo as lendas, ainda reinavam os Reis Divinos, 
ou a teocracia dos Filhos de Horus. 

~sse povo das amazona·s líbicas, porém, está dentro 
da mesma tradição das amazonas da Ásia Menor que, des
cendo do Cáucaso, foram habitar, segundo a lenda colhida 
por Heródoto, (3 ) entre os Seitas da Ásia Menor. 

Segundo H eródoto, num combate que t iveram com os 
gregos, as amazonas foram vencidas e colocadas em três 

(3) Historie <lelle imp11ese de Greci e dó Barhari. Cap. IV, págs. 
181-182. E dição Son zonho, Milão. 1908. 

' 

• 
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navios. Durante a viagem, po:rém, conseguiram trucidar to-
dos os tripulantes dos navios, mas nomo não soubessem -
governar os ba.rcos, {oram levadas pela~ ondas para a terra 
dos Seitas, na r egião paludosa de Meotide. l\1:al desembar-
caram apoderaram-se de uma tropa d.e cavalos e começaram 
a de,predar o país dos Seitas. Estes mo.veram-lhe. guerra, 
sem saber com que raça combatiam, pois que não lhe en
tendiam o idioma nem conheciam os trajes que elas usavam. 

Afinal, .tendo aprisionado algumas, verificaram que eram 
mulheres .. 

Depois de várias-- peripécias, que Heródoto, conta micnu
ciosamente, os jovens Seitas passaram a unir-se às amazo
nas,, mas estas impu.geram a condição de não ficarem 110 

paí:s . Retiraram-se então para o Oriente, atravessando o rio 
Tanai e foram formar o povo bárbaro <i ue os gregos cha
maram Sauromotes, cujas mulheres guerrea.vam e só podiam 
casar depois de ter n1orto um inimigo. 

O historiador Justino (Hist. Liv. II) diz que a nação 
das amazonas era constituída de n1ulheres que tendo perdido 
os maridos na guerra não .quiseram mais suj.ejtar-se à escr a
vidão do casamento. 

* * * 
Se quisermos procurar coincidências entre as ·amazo,nas 

asiáticas e líbicas e as icamfabas, certamente q ue as encon
traremos, _mas não de tal natureza que possa,n1 constituir 
uma base para se ·estabelecer uma re]ação de dependência 
entre uma tradição e outra, porque, afinal, o p1onto funda
mental em que essas tradições se assemelham está no fato 
de tratar-se, em ambos os casos, de hordas de mulheres be
licosas que viviam separadas' dos homens e em luta com 
êles . Ainda se pode encontrar uma analogia con1 a descri
ção que faz frei Carvajal do reino das amazonas america
nas com o reino estabelecido na Líbia pelas· mulheres guer
r eiras descritas por Diodoro Sículo 011 Diodoro de Sic.ilia. 

Mas nisto haveria uma coincidência apenas de fatos, 
muito n.atural, a·dmitindo-se que tenha existido realtnent<i na 

• 
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Amazônia uma tribu de mulheres que se separaram dos ho
mens e que, para conservarem a sua independência, tiveram 
que guerrear com êles. Nada há de inverosímil em se supor 
que assim tenha acontecido e que a lenda clássica como a 
lenda amazonense de mulheres que formaram um reino à
parte seja o eco de uma realidade verificada em antigos 
tempos. 

Algumas tradições da Europa prehistórica falam de hor
das de mulheres selvagens que se escondiam pelas florestas., 
pelos montes e pelas ilhas, algumas, como as druidisas cel
tas, para se entregarem a s;eus estranhos cultos esotéricos, 
oriundos, talvez ·de um ciclo remoto em que imperou o matri- _ 
arcado, outras por se rebelarem contra as duras imposições 
dos homens . 

A propósito dessas mulheres rebeladas, fala Marco Sau
'Ilier em seu curioso livro La. Iégende des symboles, referindo 
o seguinte: "As violências a que as mulheres eram sub
metidas f êz nascer em algumas delas a idéia de se unirem 
para, juntas, oporem uma vitoriosa resistência aos homens. 
Assim, em bandos, resolveram ir viver no fundo dos bosques. 
O seu número fazia a sua potência e desgraçado do homem 
temerário que ousasse aventurar-se até elas, pois que, der
rubado por uma chuva de pedras, veria logo a horda dai 
mulheres precipitar-se sôõre êle e estraçalhá-lo com unhas 
e dentes. Entretanto, subsistindo nelas o culto da mater
nidade, não se recusavam sempre a certos homens. Mas de
pois do amplexo, tornavam a .esconder-se entre as suas com· 
panl1 eiras". ( 4 ) 

Não parece que Saunier está a relatar a lenda das ama
zonas brasileiras, sobretudo se, como contam os tarianás, 
quisermos identificar as icamiabas às mulheres que fugiram 
da Serra de Tunaf, por não se sujeitarem às leis de Izí? 

Mas diante disto o que se pode estabelecer é apenas uma 
coincidência de fatos e não de dependência de tradições. 

( 4) Obrn Citada. Tradução italiana. Ed. "Atanor" - T odi, 1921, 
págs. 25~26. 

4-R. M. 
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Há outro aspecto da questão a examinar: Foi larga-
mente divulgada, na época da conquista, a crença de que 
as amazonas antigas a:trofiavam um dos seios para podere~ 
manejar o arco. Essa crença nasceu da própria interpreta
ção da palavra amazonas, composta de a, privação e n1azos~ 
teta, seio. Alguns cronistas que ouviram falar de um reino 
de mulheres americanas, baralharam essa vaga informação 
com a fábula de que ªª amazonas asiáticas se privaram d.e 
um dos seios. 

Barbosa Rodrigues, empenhado em demonstrar uma re:
lação de dependência entre a lenda das icamlabas e a das 
guerreiras que depredavam as cidades sci~s e líbicas, pro
curou adaptar a interpretação do vocábulo icamiaba ao sig
nificado da palavra amazonas. E , assim, a-pesar-da sua in
contestável autoridade no conhecimento do nhêengatú, em
bebido na sua miragem teórica da proveniência asiática das 
tradições amazonenses, forçou a interpretação da pala-vra 
icamfaba, traduzindo como querendo significar "a que 1lâo 
tem seio". (5 ) 

Em primeiro lugar a fábula de que as amazonas da 
Ásia Menor se mutilassem, vem de uma interpretação sim
plista, que, parece-me_, os gregos desconheciam, pois que a 
essa particularidade da lenda não fazem referências. Uma 
demonstração de que -os gregos não sabiam que as atna.-::-· 
zonas atrofiavam um dos seios encontra-se nas próprias 
representações plásticas feitas pelos escultores e pelos pin
tores de vasos. Em nenhuma dessas representações das ama
zonas - a começar pela maravilhosa Amazona ferida de Po
licleto e dos frizos dos templos de Apolo em Figália1 e de 
Artemisa em Magnésia, como as do período helenístico,- de 
estilo marcadamente verista - não se encontra a mutilação 
a que a fábula se refere. (6 ) Pelo contrario os seios dessas 

(5) O Mnlraqnitã, II parte, pág. 1(}7. 
(6) Para se ter uma impressão de como os gregos representavam 

as Amazonas, sem a mutilação do selo, basta passar os olhos nas nu
merosas r eproduções d·e frizos e estátuas sôbre o assunto, reproduzidas 
na obra de Salomon Reinach - "Répertolre de la Statúalre Grecqàe e 
Romalne. Paris, 1897. 
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amazonas são representados bem rijos e desenvolvidos, como 
a querer acentuar uma vigorosa feminilidade. 

Sugestionado pela idéia errônea de que a tradição grega 
se referia a mulheres sem um seio, Barbosa Rodrigues de
compôs a voz ic.amiaba em y, ela, Cam, seio, ni, não e aba 
por aua, proposição verbal, significando o vocábulo citado 
"a que não tem seio". 

Essa engenhosa mas fantástica interpretação não tem 
relação alguma com as tratlições sôbre as fcamiabas que o 
próprio Barbosa Rodrigues teve o grande mérito de recolher 
en1 suas fontes originais, isto é, entre os próprios índios. 
Em nenhuma das lendas pôr êle recolhidas nem nas infor
mações que forneceram Carvajal, o padre Acunha, Humbold, 
La Condamine e o Conde Stradelli, se encontra a menor re
ferência à mutilação dos seios das lcamiabas . A tradução 
de Itacamlaba, que se. contraíu em icamfaba, como querendo 
significar "pedra no mato na qual se dão", parece-me a 
mais admissível, porque, pelo menos, tem uma relação com 
a contextura da lenda, enquanto que a versão "a que não 
tem seio" ou "a que não tem leite" não tem ligação al
guma com a lenda e não podia, portanto, ter um significado 
para os índios. Além disso o vocábulo lcamlaba pode tam
bém ser decomposto assim: IcámJ', leite, mama, e aua, quem, 
ou aquele, que significaria precisamente o contrário, isto é, 
"quem tem mamas". Neste caso se indicaria uma nação 
f armada unicamente de gente com mamas, isto é, de 
mulheres . 

-

' 

' 
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· AS ESCRAVAS DO~ CARAtRAS 

Fizemos até a~uf a crítica das várias hipóteses imagi
nadas para explicar o mito das lêanif.abas. Pretend·emos, ~n
tes de chegar a uma :_conclusão, estudar outros aspectos da 
q:uestão, como o que diz resJ].eito às pedras verdes, assunj:o 
da segunda parte dêste v-0lume, e à tradição do Íuruparf. 
l\1as, antes, afim de examinar tôdas as sup~sições possíveis 
que yode-m explicar a lenda, queremoa considerar ainda a 
condição das mulheres no meio das_ aguerridas hordaa ca· 
raíbas ou de outros índios confundidos com essa raça beli
c0sa e f'orte. 

No estudo dêsses índios conquistadores, ressalta o cos
tume q1te tinham de raptar mt1lheres, as quais eram incór
poradas à tribu como simples proprieda-de., e mantidas. ·e,m 
condições que :Pouco s·e distanciavam da escravidão. ( 1 ) 

Hordas. nômades e guer,reiras, organizavam a família 
sob um regime -0po·sto ao da família aru.aqqe, de tendências 
matniarcais, por influê'ilcia da sua próprfa. cultura econômica 
confiada às mulheres, como Si agriculturp., fabricaçio de 
:redes e ceramica. 

-

Eram os caraíbas intrépidos navegantes, organizados em 
hordas terrivelmente belieosas e. soberbas ·que, S'egundo a 
opinião de vários etnólogos, se esten<leram desde a'S cabecei
ras do Xingú e do Tapa-jós até as pequenas Antilhas, ani
quilando ou submetendo o-s indígenas aruaques, no dizer de 

(1) Júlio C. Salas - Los indios Caribes, pág. 201. :rvradri, 1920~ 
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Ehrenreich. (2 ) :msses índios conquistaram ao norte do 
Rio-Mar, vasto domínio assim como no vale do Orenoco. 

O seu nome que significava estrangeiro e também se
nhor, dominador, alto, excelente, passou a designar os sa
cerdotes, os pagés de outras tribus, como entre os nossos 
tupís. (3 ) 

Vêmo-los, porisso, como pagés, recebendo altas honra
rias entre os tupinambás e tamóios da época da conquista. 

O nome Caraíba, como os que se derivaram da raiz 
Car - Caniba, Calibana, Caritana, Caripuna, etc . - signi
ficou "para a,s tribus dóceis e de maior evolução social, o 
tipo de indígena de caráter guerreiro e muito belicoso, que 
se excedia na maior part~ das vezes, invasor sempre, que 
no mar antilhano e nos grandes rios ,q11e desaguam nêle 
pelo Norte, ou no Atlântico, pela parte oriental da Amé
rica do Sul, realizavam por água atrevidas excursões pirá
ticas para aprisionar mulheres e escravos". ('' ) 

Nas suas correrias raptavam mulheres, r eduzindo-as à 
miserável condição . A sorte das prisioneiras dêsses selva
gens, segundo informa Lafitau, (5 ) t ornava-se apavorante. 

(2) Die Et11nograiie Su(lamerllms Jn Beglnn des XX Jnhrund.erts, 
etc. - em Archiv. f . Anthopologic, I I I, 1905 . 

Alguns autores são de opinião que os car aíbas são originá rios das 
Antilhas, de onde, cost eando as Guianas ou penetrando pelo Orenoco, lago 
Mar acaíbo e Madalena, entraram na 1A.mérica do Sul, descendo ao vale 
Amazônico e estendendo-se até o planalto brasileiro. Outros etnólogos, 
como Martius, Métraux, Von den Steinen, Ehrenreicl1, Coudreau, dizem
nos provenientes do centro do BrasH, onde os Bacairfs e Nancuás se~iam 
seus ancestrais. E ' possível que assim seja, mas, parece-me que a,inda 
não se nossuem elementos para que se julgue definitivamente escla· 
reci<la. a questão da origem dêsses índios. 

(3) Veja-se: Jean de Lery - Historia d~ nn1a viagen1 à terra do 
BrasH e P . Vasconcelos - Notícias das coisas do Brasil. 

1tsses Caraíbas, Engaibas ou Caraibebês, como os chama o padre 
Vasconcelos, "passavam de aldeia em aldeia, sem que em nenhuma 
delas fixassem residência, como verdadeiros missionários; eram estes 
os que se comunicavam com os e spíritos, os intérpretes da. divindade, 
0 8 m inis tros de Tupã, 08 que podiam transmiti r a. fôrça a quem lhes 
a.prouvesse, t ornar os guerreiroS- in trépidos, a ter ra fér til de raf.zes e 
frutos" . (Gonçalves Dias - O Brasil e a OceanJa, pág. 113) . 

(4) Dr. J úlio C. Salas, Lo~ indios Caribes. Madrí, 1920. 
(5) P . J oseph Lafitau - lllmrs des sauvagens an1érica1ns, comparées 

anx n1mnrs des premlers temps. Paris, 1724. 
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-
As vezes eram conduzidas rias guerras de conquista e outras 
vezes .. s·egregadas ·em -ilhas onde recebiam á visita. dos homens 
de tempos em tempos, que ás submetiam a seu furor lúbilco. 

Sendo de outra'- raça, ta1avam idioma. diferente e trata
vam, naturalmente, de infundir em: suas filha.~ -0 amor - ao 
idioma e às tradições da raça de que prooediam. ( 6 ) 

O que é sobretudo importante de se llotar, em nosso es
tudo, é o que, em IlistoJr& générale des Antilhes, informa 
Du T~tre sôbre os caraíbas. Diz êste autor que áo allando
narem as suas mulheres "·os filhQs acompanhavam os pais 
e as filhas ficavam com as mãês", sendo explicável, Visto - . 
entre o.s caraíbas ser a deseendêncla. patrilineal. Nessas con .. 
dições os filho.a varõe·s tinham que acompanhar- o pai _ e, as 
meninas, incapazes para a guerra,_ ficaram com suas geni
toras, de outra língua, de outros eostumes e outra raça. 

Note-se _mais q~~ os êh,ef~s éaraíbas tinham, alguns, 
verdadeiro serralho, com dez, doze -0u mais mulheres. O 
cacique Jaguaria do Orenooo, segundo conta Gumilla, "os
tentava como signo ·de g;randeza· ~ fato de possuir -trinta 
mulheres" . ( 7 ) 

Poderíamos ver no costume que tinham os caraíbas de 
~ -

isolar em ilhas as mulhere·s aprisionadas e de com elas-- _dei~ 

xarem somente as meninas, elementos de form·ação da lenda 
de mulheres que viviam sós ~ entre-gavaín aos p~is, qu~n<lo 
as iam visitar, os filhos v~rões. Cristóvão Colombo, neste 
caso, não teria mentido ao comunicar a nafael Sa:nchez, te
soureiro dos. monarca.e espanhóis, q.ue n,o Mundo-_Novo, exis
tiam ilhas habitadas somente por mulh·efes. "EStes são -

- -
dizia o almirante, -referindo.-se aes caraíbas - - os que se 
unem a certas mulheres que habitam sõz.inhaa na ilha_ de 
Matenin, que é a primeira gesde a _-~panha às índias". ( s ) 

Cólombo dizia ainda: "Estas -mulhére_s não se dedicam 

( 6) Ver Dr. Paul Ehrenreic.li - Obr. cit. e - Rafael D·elorrne- Salto 
- Los aborfgenas de A:J:nerica; .Habana., - 1S94 . 

(7) Júlio C. Salas - Obra cit. pág. :202. 
(8) Car tá -de CristóV-ão Colombo dirigida a -D. Rafa-el Sanches. 

Traduzida para o latim por Lean_~ro Cosco ~ impressa em !,toma em. 1493. 
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a trabalho algum próprio de seu sexo, pois usam arcos e 
frechas, segundo se disse dos anteriores, e se colocam por 
defesa lâminas de cobre, de que têm em grande abundância". 

E' possível que nesta última parte o famoso almirante 
tenha incluído fantasias suas ou que tenha sido mal infor
mado, como é possível também que junto à notícia dessa 
"ilha de mulheres" e outras que se dizia existirem no Mar 
dos Caraíbas tenha colhido alguma vaga tradição que lhe 
lembrou a lenda uas amazonas gregas. 

Certo é que entre aquelas hordas de piratas que se 
transportaram até às margens do nosso grande estuário, as 
mulheres prisioneiras tinham uma sorte miserável de escra
vas, e, isoladas, eram visitadas d~ vez em quando pelos hQ
mens, aos quais entregavam os filhos, ficand·o com as filhas. 
Além disto, essas mulheres de raça aruaqne, fe.lavam uma 
língua diferente da usada pelos homen_s, sendo de notar tam
bém que nas ilhas do Mar Antilhano foram encontradas vá
rias das pedras verdes- de nefrite que se dizem originárias 
da província das amazonas. Poder-se-ia ver, entr e essas 
informações dadas a respeito dos caraíbas, elementos de for
mação de mito das icamiabas, a ssim como se poderia supor 
que algumas hordas dessas mulheres se tenham revoltado 
contra o feroz tratamento ..que recebiam dos Caras domina
dores, constituindo um reino independente e conservando 
pelos homens um ódio tão feroz como o desprêzo e a bruta
ljdade com que eram tratadas. De escravas, ter-se-iam tor
nado guerreiras temíveis, defensoras da sua liberdade a custo 
de uma vida de isolamento . Entretanto, pa.ra perpetuação 
da espécie, teriam admitido a visita dos homens em épocas 
determinadas ou, segundo algumas tradições, aprisionando a 
estes, como elas eram antes aprisionadas, para r eenviá-los 
às suas mal ocas depois de _satisfeitos os seus desejos . Ter· 
se-ia r epetido, neste caso, nas selvas americanas, o mesmo 
fato que se deu - segund~ t radições ant igas que mencio
nei - em épocas r emotas, nas florestas da Europa primitiva. 

Ao t ratar das prisioneiras dos caraíbas, não tive ·abso
luta mente a intenção de demonstrar que esta é a origem da 
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tribu de mulheres que viviam sem homens ou a da lenda. 
Apenas tratei dêsses índios e das mulheres que aprisionavam 
para apontar um possível elemento de formação da lenda 
ou uma causa que poderia ter concorrido para a constituição 
de uma horda feminina rebelada contra o jugo dos homens. 
Não existe, porém, prova bastante fundamentada que possa 
demonstrar que as.sim aconteceu. E o que expus não passa 
de uma suposição, com algum fundamento, mas cuja fragi
lidade sou o primeiro a reconhecer. 

* * * 
Examinámos até aquí várias explicações do mito das 

cunhã - teco - ímas e vimos que nenhuma, mesmo as vero
símeis, com,o a .de Henrique de Gandia, satisfaz plenam~nte. 

Parece-nos que só um estudo da estrutura cultural das 
tribus em que surgiu a tradição das amazonas e das pedras 
verdes que diziam originárias da região, poderá projetar luz 
sôbre um assunto que até o presente permaneceu tão obscuro. 
Se o conseguirmos, como vamos tentar, t eremos esclarecido 
a mais bela e a mais interessante lenda da nossa mitologia 
indígena . 

.,. 
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O misterio das Pedras Verdes 
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O MUIRAQUITÃ 

Muiraquitã! 
Quem, dentre os que têm ~dado pelo país da Iara e das 

Icamiabas, atentos às maravilhas do seu estranho folclore, 
à barbara beleza e ao lirismo ingênuo das suas lendas, às 
tradições dos índios e seus costumes, não ouviu falar dessas 
pedras verdes misteriosas que dizem originárias da província 
das amazonas? 

~Iuiraquitã! . . . Poesia e lenda, magia e sonho! .. . 

Tais coisas se contam dessas pedras verdes, em tal mis
tério a sua proveniência é envolvida, que elas passaram a 
constituir objeto não apenas de poéticas divagações, como 
de profundas pesquisas de sábios, de extensas e interessan
tíssimas monografias de eruditos, das mais desencontradas - , 

hipóteses e suposições fantásticas, quanto à sua origem e à 
sua posição na prehistória :americana. 

E' natural, portanto, que dentre as muitas curiosidades 
de que os amazonenses falam aos que visitam aquelas pa
ragens luminosas e soberbas, o Muiraquitã, pelas lendas, 
superstições e fantasias a que o prendem, se torne uma das 
que mais fascinam, das que mais encantam pela sedução do 
seu caráter de mágico amuleto e por estar envolvido na poé
tica tradição das amazonas. -

Em tôda a extensão da 0planície desmesurada, nas cida
des, nos povoados, nos tejupares solitários do tapuio, ergui
dos à beira dos paranás, lagos e igarapés, entre estudiosos 
das coisas amazônicas e entre rústicos caboclos, crédulos e 
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supersticiosos, ouve-se falar das singulares pedras verdes, 
e alguns habitantes daqueles ermos que a imaginação inculta 
povoou de fantásticos monstros, duendes e visagens, a essas 
pedras se referem como a maravilhosos talismãs, contas ve
neráveis que a gente de outras gerações dizia terem vindo 
das terras habitadas pBlas tribus das nlulheres que viviam 
sem homens. 

Aquele ambiente -se1v:agen1 que seduz e assombra, qu~ 
se adn1ira e .sente n1as,.. não se pode descrever ou explica;,r,. 
em que os próprios cerrár_ios assume·m, em certas horas, Ito. 
esplendor maravilhoso :aa luz equatorial ou no melancólico 
quirirí (1 ) do anoiteoor, aspectos fantásticos de miragem, é, 
sem dúvida, o mais propício para levar a imaginação ao in
verosímil e ao sobrenatural. . Mergulhado no mistério dêsse 
mundo prodigioso e cheio de segredos e fôrças desconheci
das, o homem vê, poT tôda a parte, na floresta e nas águas 
insondáveis, na própria extensão da selva impenetrável e 
sombr ia, a maravilha e o espanto. Dentro dêsse encanta
n1ento, sua imaginação começa a ir para além das realidades 
que pode ver e apalpar e vai vislumbrando um outro univer
so, o do mito e da lenda1 que além do nosso se aprofunda 
e estende. E como não pode fugir ao seu fascínio · e nem 
consegue devassá-lo, enche-o de sêr es imaginários, de suas . 
visões e sonhos, para não andar sozinho no infinito as-som~ 
bro. Tudo, então, se faz magia; anda-se no encantanie,ntp, 
arrastados nas vagas do '"' mistério sem fim - a lenda e a 
realidade se confundem, porque em tôdas as coisas palpita 
a alma da grande Mãe da natureza, a CJ dos índios, pela qual 
germinam as sementes, arde o fogo, se fecundam as ágúas, 
frutificam as árvores, canta o Uirapurú, brilham as estrêlas, 
r esplandece o sol e anda a lua a espalhar a sua luz sôbre 
a infinitude da floresta adormecida. As coisas mais inacre
ditáveis - como aparições de Iaras, metamorfoses de Bôt os 
em jovens que andam a seduzir sonha doras cunhantãs, de 

(l) - QuJrJrí - Vocábulo intraduzível que significa o mistério, a tri~-
teza, a n1agia indefinida do. anoitecer. 

• 
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Curupiras e de Boiúnas - _parecem possíveis na poesia e no 
encanto daquele ambiente maravilhoso. 

Não é de estranhar, portanto, que em tão fascinante 
mistério se envolvesse a origem das pedras verdes, prenden
do-as à tradição das icamiabas. 

Dir-se-ia que foi o próprio Paraíso Verde, o seu país 
admirável que rebrill1a ao sol no espêlho das águas, que as 
icamiabas quiseram representar na matéria imperecível e 
na côr do Muiraquitã. Vinham as pedras verdes, conta a 
lenda, ·do fundo das águas., substância plasmável que tomava 
consistência ao contacto do ar. 

Assin1 é a terra verde da Amazônia - maravilhoso Mui
raquitã que emergiu das ágt1as, matéria plasmável que ao 
sol se modelou, sagrado presente que a Mãe d' Agua deu aos 
homens e que fascina a todos que o contemplam pela beleza 
e a magia da sua bárbara e sedutora juventude. 

De onde vieram essas pedras verdes cujas configurações 
lembram antigos ídolos e velhos símbolos de distantes povos, 
embora reproduzam as formas da fauna aquática da região? 
Ninguém saberia localizar; na amplitude do vale equinocial, 
o centro ·de proveniência dessas pedras de jadeite ou cloro
melanite, feldspato, pórfiro, diorito ou quarzo. Os índios 
que as possuíam, diziam que seus antepassados as haviam 
recebido da tribu das icamiabas. 

Len·das obscuras que a essas pedras se prendem, pare
cem ecos que chegam de distantes eras, fragmentos de mor
tas mitologias, vagas reminiscências de uma tradição que 
por diversos povos, ·desde remotos tempos, se dispersou. E' 
do meio dessa tradição perdida, Intimamente ligada a uma 
religião solar, que parecem vir as pedras verdes. Com o de
saparecimento das que a-s modelavam, transformando em 
amuletos fragmentos informes de rocha, desapareceu talvez 
o significado esotérico do seu culto, como desapareceu dentre 
antigas populações do império incaico o culto da esmeralda, 
chamada de "·divina substância verde". 

Entre os habitantes da Amazônia muitos há que acre
ditam nas virtudes milagrosas do Muiraqt1itã e, possuí-lo, 
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signifLca para êles ter-herdado um mara.vil.hoso , amuleto que 
veio 1do reino das amazonas. ·Os que têtiL a sorte de possuir uma 
dessas itapusangas (2 ), guardam-na· cuidados.amente, como 

" ::.._ -

relíquia venerável, como cum tesouro sagr~do , como se es-
tivera nêle concentrada uma fôt:ça ~ágica poJ.?tentosa, o se-

- -grêdo 1de ·um misterioso po:tier e -da felicidade. "T'rata-se -
diz Alfredo Ladislau - de um v~rdadeiro amuleto, um ter
rível talismã, tão ten('.lbroso como sóem sei: objetos dessa na
tureza. O Muiraquitã, que _foi o plasma fecundo de tô·da a 
magia indiana - o ve'rdadéiro 'itamborare~' a que os hin<llls 
devotam ainda a mais cega idolatria, continua a ·s~r uma 

~ -

arma perigosíssima em mãos celerad·as, oti emanação perene 
de felicidade e benfaz~r no poder de pessoas que se dedicam, 
evangelicamente, ao ·'culto da bondade" ( 8 ). 

Mas não são as superstições sôbre as: virtudes, i;nágicas 
e terapêuticas dêsse amuleto, _seu caráter de talismã e de 
mascote que mais nos interessa neste estudo, mas sim o seu 
simbolismo religioso e as tradições que o pren~dem tão dire
tamente à lenda das amazonas. 

' 

' 

(2) Ita - pedra - Pusa.nga - feitiço ou r emédio que serve para 
livrar de feitiço. Itapusanga - pedra feitiço, talismã, mascote, 

(3) Alfr.edo Ladisla,u - Te.rra Imatma, pág. 152 - Pa rá , 1925. 
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UMA RELIGIÃO SEL VAGE:ftl 

Embora alguns arqueólogos considerem o Muiraquitã 
como um amuleto qualquer, sem dar-lhe maior importância 
que a dada, com.o preciosidade ár·q·ueológica, aos sin1ple:s 
tembetás com que se adornam os índios caraôs, botocudos, 
a1)inagés, carajás, caia1>ós, ch.erentes, cl1ambeoás, cl1avantes 
e outros, o Muiraquitã, com seus mágicos atributos e seu sim
bólico significado, parece ter--uma importância considerável 
para o estudo da mitologia amazônica, sobretudo para o 
ciclo de lendas que dizem respeito ao fabuloso reino das 
Cunhãs-tecô-imas. 

Não me parece inverosímil que essas pedras, como já 
acentuei, estejam relacionadas a algum velho culto, visto que 
entre outros povos ameríndios eram tidas como sagradas e 
de divina origem. E se dos lVIuiraquitãs se fala como prove
nientes da r egião ha·bitada pelas amazonas e se diz que iam 
buscá-los no lago do Espêlho da Lua, após cerimônias de 
purificação em determina·das .épocas do ano, não me parece 
descabido supor que a lenda- tenha nascido de alguns ritos 
misteriosos e primitivos, como da estranha cerimônia de um 
cacique de Guatavitá surgiu a len{!a do Eldorado. 

Pode-se admitir, por ora, a hipótese da tradição das ica
miabas ser a lembrança deturpada de alguma comunidade 
feminina religiosa de caráter bárbaro, como era, talvez, a 
das druldisas celtas, e que poderia evocar, embora dentro 
de diverso e menos elevado círculo de cultura, a das Virgens 
do Sol do Império dos Incas, ou outras congregações seme
lhantes de fundo matriarca!, "que, em oposição às sociedades 
secretas dos homens, como era a do Iuruparí, se encontram 
entre vários povos primitivas, na América do Sul como em 
outros continentes. 
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O exemplo ,de vestais dessa natureza não seria único na 
América, embora pense que a comunidad.e ·das icamiabas era 
diversa das que exlstiram não .~õ no Perú, como entre os 
chibchas, na Colombia e no México. tolteca, azteca e. maia. 
Estas congregações pertenciam aos grandes Estados, '~cujo 

fundo patrimonial, como -diz Imbelloni ( 1 ) é um.a mistura 
harmônica dos elementos das culturas matriarcais e os- d·as - - - ~ ~ 

culturas patriarcais", enquanto que a_ ~ongregação das ica
t_niabas pertencia a ·diverso círculo eµltural,. mais primitivo, 
sendo mesmo de supQr que tenha hayi:do uma luta, --de que 
fic,o.u o eco nas lendas e nas tradições, entre uma ç-ultnra 
que tinha como suprema divinda,de a Grande Mãe, isto é, um 
culto feminino, e uma cultura, masculina, que impunha are
ligião do Sol. 

Veremos que essa suposição tem seu fundamento na 
própria mitologia amazônica. 

Quer, portanto, as pedras verdes, hoJe raras, sejam ~ Qri
ginárias do país ou de algum outro local ·do continente, quer 
venl)an1 de mt1ito longe, como pensam alguns sábios que se 
têm ocupado do àssunto, o que me _parece fora de dúvida é 
que o Muiraquitã não pode ser consid~rado, sob o ponto d-e 
vista da sua im1rortância mítica e no 1abirinto da prehistória 
amazônica, como um_ amuleto qualquer ou um simples. ador
no semelhante ao tem'betá ,de quarzo ó.u de berilo verde_. as-

. ' 

sim mesmo, em dlversas tribus, o fem.õetá recebeu a de-no-
minação de tcl1aua--itá (pedra do chefe)., sendo tido em gran
de estima (2). Onde, porém as pedras verdes conduzem aos 
·encantados domínigs ·da lenda e do Jnistério é no Amazo
nas, e de tal forma o Muiraquitã êresceu de importância, 
que vários trabalhos, alguns, como o de. Barbosa Ro·drigues, 

(1) - Dr. J. Imbelloni - Epitome d~ CnltQrDlogla, pág, 191 - 'Buenos 
Ai-res, 1936 -

(~) Ladislau Neto consider a o tembetá uma. adul teração do amu
leto amazônico e informa que a mesma estima dada pelos povos antigos 
ao jade para fabricarem seus amuletos, como o tembetá labial, por exem
plo, era da do a tôdas ás pedras verdes, isto ê, ao feldspato, mais co
nhecido sob o nome de amazonstone e. ao berilo verde comum nas mar
gens do São Francisco, na Baía e no Estado do Rio. - Ver - Investiga ... 
~ões de Arqueologià Bra·sileira - em "Arq_uivas do Museu Nacional do 
RiQ de· Janeirú" - ano .1885 - vol. VI. · 

.. 



O REINO DAS MULHERES ~EM LEI 65 

de vastas e eruditas pesquisas, foram escritos sôbre o assunto, 
do qual se ocuparam também, entre outros, Henrique Fis
cher, La Condamine, Humbold, Ladislau Neto, A. B. Meyer, 
Buffon, Hart, Santana Nery, Sílvio Romero, Raimundo Mo
rais e, numa interessante fantasia de "Terra Imatura", Al
fredo Ladislau. 

A importância dessas ·pedras cresceu aos olhos dos estu
diosos ao verificarem que as virtudes que os índios amazo
nenses atribuíam aos seus amuletos eram as mesmas qu~ 
out1·os povos do continente americano e da Ásia relaciona
vam às pedras verdes, principalmente o jade, e que também 
usavam essas pedras como distintivos de superioridade, sen
do-lhes atribuída divina origem, no México pre-colombiano 
como na China e na África. 

Segundo êsses autores, a pedra verde não era apenas 
distintivo de chefia do clã ou da tribu - os portadores das 
contas de jade eram os condutores espirituais, os sábios, os 
mestres, os Filhos do Sol. Como ao l\1uiraquitã amazônico, 
relacionavam-lhe histórias de Heróis civilizadores e lendas 
encantadoras de épocas remotas. "Há algo de indescritível 
no jade - diz Julean Arnold - que o torna essencialmente 
oriental. O jade está inextricàvelmente ligado às gerações, 
aos séculos e aos milênios das tradições cl1inesas. E' uma 
ligação muito mais íntima ·do ·que a da pérola, do rubi, da 
safira ou do diamante à civilização do Ocidente. A litera
tura e a mitologia da China estão repletas de referências 
ao "Imperador de Jade", ao "Palácio de Jade", à "Dama de 
Jade", ao "Lago de Jade" e a mil outras ficções semelhan
tes" (3 ). 

Diante da semelhança de crenças encontradas na China 
e no Novo Mundo a respeito das pedras verdes, Buffon disse 
que "seria difícil adivinhar sôbre que fundamentos, orientais 
e americanos, sem comunicação entre êles, se convenceram 
igualmente da idéia das virtudes medicinais dessa pedra" (4 ). 

(3) Julean ,Arnold - ÃsJa. Nova York - janeiro, 1936. 
(4) Cit. por Barbosa Roclrigu~s O Mufraquitii - tomo l, pág. 25. 

5-R. M. 
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O CUL'.EO DAS· PEDRAS "VERDES 

A crença, espâlhada na A1nazônia, de que os l\iluiraquitãs 
er.am 011ginários do r~ino das icamiabas, encontrou-se e:!ll 
tôda a varte onde se falava de uma tribu de mull1eres_ que 
vivia sem homens. Essa mesma crença, segundo Moke, exis
tia entre os índios do vale do Orenoco, pois diz êsse "autor 
que êsses " indígen_as conservam, à guisa de amuleto, pedras 
verdes talhadas em forma de diversos animais. e ~e fr:.utas, 
qtie êle-s receberam de seus antepassados, os quais preten
diam t~-las r ecebido de uni. povo de mulheres às quais os 
europeus dão o nome de amazonas" (1 ). ; 

Não ·deixa, por outro lado, de ser um f~to digno de nota 
que e1n d~versos pointos do ContJn:ente se a;tribuíssem â J)e:
dra ver-de não son.i-ente as mesmas virtudes terapêuticas e 
mágicas que se pre.ndem ao Muiraquitã, como que se ren
desse culto a essas pedras, juJgando-as de_ origem sobre-
11atural ou de di-vina substância,.. como era considerada a es-
1neralda na região de Manta, ·no Equador, nos tempos - in
caicos. 

Frei Bartolomeu de Las Casas informa que naquele t em
po "teve-se por deus uma mui rica esmeralda na Provn1cia 
de Manta, que é a .. que agora eh.amam Puerto Viejo, a,, __ qual 
era exposta en1 público alguns ~ias e a gen~e .simples a ad9-
rava. E quando a~guns estavam enfermos, iam encomen
dar-se à esmeralda e levavam 0utras pedras de esmeralda. 

(1) - Histolre des peuplos Antéricàins, .Bruxe.nas, 1847. 
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para oferecer, por persuasão do sacerdote, dando-ll1es a en
tender que por aquela oferenda a saúde seria restaurada" (2). 

As esmeraldas que era m objeto de um culto especial e con
sideradas, segundo informa Ernesto Morales, talismãs po
derosos, foran1 denominados Uminna, o que, em quíchua, 
significa "divina substância verde". Para a sua adoração 
foram erguidos em Ma11ta diversos templos aos quais acor-
1·iam os fiéis em romaria. 

"Divina substância verde'' era, na interpretação de Er
nesto Morales (3 ), o "símboJo da terra que sempre rever
dece e cuja beleza é sempre -jovem." 

Os povos que compunh-am o Império Incaico fabricavam 
uma porção de ídolos talismânicos com certas pedras "nas 
quais achavam algun1a relação secreta con1 a divindade, 
quer pela côr, quer pela forma (4), entretanto a inais favo
recida em virtudeS- mágicas era a pedra verde, que usa·vam 
em forma diversa "para cUI~ar as enfermidades e ajudar, 
pelo seu poder mágico, a realização dos desejos ou necessi
dades dos seus possuidores" ( ;;) . 

Uma lenda encantadora, tecida com aquela poesia que 
' 

em geral têm as lendas dos tempos incaicos, conta como 
teve origem a esmeralda sagrada para cuja adoração foram 
erguidos diversos templos. 

Segu11do essa lenda um_a princesa de olhos verdes pas
sara diversas noites a chorar sôbre a sepult11ra de seu pai, 
um velho cacique da região de Manta. Chorara tanto que, 
um dia, junto à sepultura, não mais foi vista a n1oça, mas, em 
seu lugar, uma pedra branca do tamanho de um coração 
com dois pontos verdes. Os pontos, que eram os lindos oll1os 

(2) - De las antiguns gentes-del P erú - 1\1.adrí. Ed. de 1892, pág. 51. 
(3) - Lcyen<lns ele Inclla - pág. 28 - Buenos Aires, 1928. 
( 4) - H. Girgois - EI Oculto entre los aborigones tlc la. Ainer.ica •lei 

Sud - pág. 144 - Barcelona, 1901 
(5) É o que também informa Cieza de Leon, em Cronica <lel Perít. 

cap. L,, falando de uma enorme esmeralda adorada em Manta e que, 
segundo Lopez de Velasco, estava modelada em forma de cabeça humana. 
Esta informação coincide com a lenda que os povoadores de Manta con
tavam relativamente à origem do culto das es.meraldas. 
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da princesa, foram dia a· dta alimentando, até que tôda a 
p.edra se coloriu de ve_rde e uma esmeralda ficou rei?plande
cendo ao sol. 

Essa esmeralda _foi conservaua e se tornou objeto de 
culto (6 ). 

Vemos, pelo que contam os primeiros cronistas 'da con
quista do Perú, que as pedras verde·s eram veneradas e, como 
ao Muiraquitã, atribuíam-lhe mágicas virtudes curativas. 

O culto singular que lhe consagrava;ID pode ser interpre
tado em relaç:ão ao culto ·da Terra, a Grande Mãe, Pacba 
Mama, deusa também da fecundidade que é eternamente jo
vem e cuja b'eleza imperecíve1 resplandece ao sol num per
pétuo reverdecimento:, por isso, a esmeralda, a "divina subs
tância verde'"', se fêz "o símbolo da juventude perene da 
terra que sempre reverdece, mãe e bela sempre." 

Como a um~ ita-pus:anga ve-nera-vam os habitantes . de 
Manta as pedras verdes, ·e os caboclos amazonenses julgam 
que o Muiraquitã-preserva de moléstias e tem a propriedade 
de dar sorte, livrar de perigos e de inimigos. E', além disto, 
um talisn1ã de amor e dá fôrça e poder em virtude da sua 
natureza inc.orrutível. 

Não eram, talvez, as pedras misteriosas que as icamia
bas davam aos gu·erreiros.e que elegiam -para seus amores, sím
bolos ·de amor e. juventude criadora? 

Havia nessas pedras como qu·e um emblema da natureza 
e da pro,criação. Os que as_ possuíam tinham um sfmbolo 
de amor, e no amor a vida perenemente se -renova, perene- _ 
mente renasce na sua juvenlu·de incorrutível; "mãe e bela 
sempre'". 

(6) Quando os conquistadores espanhóis chega·ram ém Manta-, a 
maravilhosa esmeralda hãvia desa.parecido. Conta Cieza de Leon que 
''nem promessas, nem torturas conseguiram que o.s indígenas disses$em 
onde se ocultava essa pedra, objeto de sua adoração''. 
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U1lA CIVILIZAÇÃO PR.EHISTóRICA DA AlWAZôNIA 

Estariam realmente os Muiraquitãs relacionados, em 
tempos antigos, a algum culto cujo í11timo sentido se per .. 

. deu? E, nesse caso, qual _a origem dêsse culto? Nasceu no 
próprio ambiente amazônico~ ou foi trazido de uma terra dis
tante - como aquela a que se referem os índios. tarianas, di
zendo que fica além das grandes águas, onde surgiram e 
de onde vieram em épocas _remotas? ( 1 ) 

Uma resposta só poderia ser dada se tivéssemos escla
recido o problema da origem do patrimônio cultural das di
versas tribus que fizeram da Amazônia seu "habitat'' perma
nente ou temporário. Mas, segundo as tribus, podem ser 
traçados roteiros emigratórios em tôdas as ·direções, e é tam
bém verdade que não só variam muito os tipos antropológi
gicos que habitam a imensa bacia setentrional como as ex
pressões de cultura, os usos, os, costumes, as crenças, os ri-

(1) - Os índios ta.rias ou tarianas do rio Ucalari contavam que no 
princípio dos tempos habitavam numa terra distante, além das grandes 
águas. Um dia aprenderam a fazer jangada. Certa manhã subiram sôbre 
uma jangada e foram remando. Quando olharam para trás êles viram 
sômente uma fumaça grande. A terra se perdera. Navegaram muitas 
luas, levados pelo vento, até que um di.a foram dar numa nova terra. 

Ali tiveram que lutar com gente desconheci.da, que venceram toman
do-lhes as mulheres. "Ninguém - diz a lenda - conheceu linguagem 
delas porque era diferente." 

Depois foram subindo para as terras de outras gentes. 
Dêste modo, batalhando sempre, chegaram até a bôca do rio Ucaiari, 

conduzidos pelo tuchaua Buopé, nome dado a êsse rio, que, com o tempo. 
se transformou em Uaupé, denominação pela qual ficaram conhecidas 
as_ tribus fixadas nas suas margens, chamadas também Vaupês, Boaupés, 
Goaupês, etc. 



--
~ 

• , .. 

70 ANGELO GUIDO • 

tos, as lendas e as tradições, bem como variam as caracte
rísticas n1orais e intelectuais, de uma tribu para outra. 

O que é fora de dúvida é que uma grande parte do patrl• 
rnônio cultural do aburígena amazonense foi importada de 
outras terras e, certas tradições, como certas conquistas téc
nicas, r evelam o fato s,urpreendente de ter havido na Ama
zônia um início de ciVilização que teria atingido níveis ele
vados, talvez como as do México e ·do Perú, se tivesse encon
trado um ambiente mais favorável ao seu desenvolvimento 
El tanto é assim gue Rivet chegou a pensar que entre as éQV."

rentes civilizadoras preponderantes que chegaram até a cor
dilheira andina, cinco delas eram amazônicas. E, como, 
com justeza, faz notar lmbelloni, comentando a opinião tle 
Rivet, "não há dúvida. que alguns setores do vastíssimo ter
ritório amazônico, como o demonstra a cerâmica, desempe
nharam um papel de reserva para os elementos de cultura e 
de r elativa especialização para as formas artísticas, princi
palmente da indústria figulina, e, por sua vez, de estaçã-o- e 
etapa para uns grupos huma11os cuja influência pôde levar, 
de r etôrno, o patrimônio original, ligeiramente modificado 
por isolamento, até os lugares de 011de primitivamente p1·oce
clera'' (~). 

Bastariam, ·de fato, para de111011strar o início ou a pas
sagem de uma corrent~ mais eleva·da ,de cultura na Amaw-
nia, ao par de alguns elementos que se acham dispersos, em
bora modificados, nos _ mitos e nas lendas, êsses trabalhos 
admiráveis das ceramistas nhêengaibas de Marajá, cl1eios 
de surpreendentes estilizações, de represe11tações estral;lhas 
de evidente significado mitológico, de símbolos, de signos 
111isteriosos em que alguns dos nossos arqueólogos viram tr.~
ços de uma cultura muito superior àquela que se encontrou 
na época da conquista entre os habitantes do Paraíso Verde. 

O que se conclue é que influências de uma cultura o_u 
várias culturas superjores se misturaram, talvez, entre os 

(2) J. Imbelloni - La Esfinge In<l!nna, pág. 322 - Buenos Air·~s 
- 1926. 
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nossos índios do Setentrião, às forn1as culturais de estágios 
menos elevados. 

É1ste é, aliás, um fato comum nas áreas habitadas por 
povos primitivos, pois cada vBz mais se reconhece, como faz 
notar Grrebner, "que as formas culturàis dos povos primi
tivos não representam fases distinta.s de uma mesma evolu
ção, e sim evoluções múltiplas, heterogêneas entre si" (3 ). 

Essas "múltiplas evoluções", entretanto, se encontram, às 
vezes, no campo histórico, e elementos de culturas diversas 
e de . diversos uiveis se misturam. Dá-se então o que Ha
berland cl1ama uma "compe,netração de culturas", em que 
elementos primitivos po·dem, encontrar-se ao lado de outros 
de um plano intelectual mais alto, ·desfigurados às vezes e 
quase irreconhecíveis em muitos casos. 

Sou de opinião que em vários costumes, como em diver
sas cerimônias, ritos, crença~ e tradições da população indí
gena da Amazônia não há apenas expressões de uma cultura 
característica e orignàriamente primitiva, mas que se podem 
notar também resíduos de culturas elevadas, fragmentos dis
persos e deformados de crenças, mitos e tradições mal assi
milados e que vivem num ambiente diverso daquele em que 
floresceram, como certas plantas exóticas transplantadas 
para longe do seu lugar de orige·m e que, todavia, se adaptam 
e reproduzem. 

Assim, em certos casos, em lugar das tr adições e cren
dices, n1itos e lendas, ritos e culto r eprese11tare1n apenas 
formas toscas de. uma cultura primitiva em evolução, r epre
sentaria111 r esíduos de uma cultura superior que perdeu seu 
íntimo s ig11ificado ao ser transportada para meios huma-
11os incapazes de assimilareni a sua expressão mais elevada 
ou o seu sentido mais profundo. 

Desta espécie de involução de elementos culturais que 
e111igraram nos dão exemplo os índios da grande nação Nu-

(3) F . Graebner - El l\Inndo del Ho1nbre Prln1itlro, pag. 10 - E d. 
da " Revista de Ocidente" - Madrí, 1925. 
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Aruaque ou Aroqní (:! ) que, dividida em numerosas tribus, 
ocupou grande parte do vale ama:zônico, estendendo-se peJo 
litoral ·desde o mar antilhano à ilha de Marajó, onde dei-xou 
magníficos lavores artísticos em terra-ê:o;tà. Demonstraçõ .. es 

_, - -

surpreendentes .aa sua cultura .antiga, hoj~ perdida, temo-las 
nos trabalhos de cerâmica ·do atêrro do lago de Ararí, nà 
ilha de Marajó, nos da Guiana e na necrópole de Miracan
guera, próxima a Itacoatiara, na marge-m norte do Amazo
nas. O que os antigos. Aroaquís, como os éhamaran1 os por
tugueses, fizeram, os seus descendentes não o consegu.em 
mais. Na opinião de .Ba!bosa Rodrlgués, essa cerâm-ica ·ve_
vela "u~a época ·de gran·deza de uní poyo, que· desaparece:u, 
cuja .descendência vive hoje embrutecida pelas matasn (5 ) -. 

Não seria, portanto, fóra de propósito procurar possíveis 
relações entre o uso das pedras verdes, as virtudes que se 
llies atribuem e as len-Oas que as cercam com alguma antiga 
tradição religiosa, algµm culto cujo íntimo sentido se ner
deu, como se perdeu o significado das representações zo_ômor
fas e antropomorfas, dos signos e símbolos -deixados nas iga
çadas pelos oleiros selvagens da Gui~na, de Miracanguera 
e de Marajó. 

As seguintes palavras escritas por Ladislau Neto a res
peito de amuletos de barro encontrados entre os trabalhos 
11e cerâmica de Marajó, poderia1n ser citadas a propósito das 
diversas formas e .dó significado simbóllco. do Muiraqultã: 

"Vê-se, pois, que tanto os adornos -:faliformes,. como ·os 
batráquios ou quaisq_uer animais assim.-- perfurados tinham 
sua razão teogônica, a sua origem divina em tão eleva-do 
grau, porém, de mistel'ioso preceito de rep·resentação que não 
alcançaram esforços no presente a lhe desvendar os místé
rios a que eram destinados em tão remoto passado" ( 6-~ ." . 

(4) - Nn-Aruac, segundo v. den \gj:ein; Maipure, na denominação da 
padre Glückmeler Adam; Arowak, no dizer de Ehrenreich. 

(5) - Antiguidades ao Amazonas - II :vol . da r evista uvelosia·". 
Rio de Janeiro, 1892. 

(6) - In11estigações sôbre arqueologia brasileira - Em Arq . .do ~fu .. 
seu Nac., vol. VI, ane 1885. 

I 
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Se admitimos que as representações zoomorfas ou antro
pomorfas ·plasmadas ou desenhadas em barro pelas ceramis
tas amazonenses ou paraenses tinham um significado sim
bólico em relação a algum culto, por que não admitirmos 
também que o tivessem as diversas formas do Muiraquitã, 
ainda mais se lembrarmos a lenda que diz que as icamiabas 
iam buscar as pedras verdes no Lago do Espêlho da Lua, das 
mãos da Mãe do Muiraquitã1 

Não será, a IIãe do Mniraquitã, a reminiscência do culto 
de uma divindade feminina -em relacão com o culto lunar? 

~ 

E' o que veremos mais adiante. 

• 

' 
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A SUPOSTA EMIGRAÇÃO DAS CONTAS. DE JADE _ 

Não pretendo embrenhar-me no complicado assunto das 
cultltras ou civilizações que perderam seu im-pulso vital e 
entraram em decomposição, como organismos vivos que de
pois de terem atingido seu pleno desenvolvin1ento passa
r am ao ciclo fatal da decadência. 

Não me parece que .se possuam elementos para demons
t rar que na Amazônia já existiu, como se exprime Imbelloni_, 
embora sem aceitar a suposição, "uma altíssima civilização 
autocto11a" oti. formada de um patrimônio cultural importado. 
Podemos supor, entretanto, que os índios que usaram o Mui
raquitã h erdaram do contacto com outros povos, modifican
do-os, alguns elementos técnicos, como os da arte figulina, 
e formas de culto, crenças e mitos. 

lVIas, adn1itida a hipótese de uma dispersão de influên
cias culturais que, desde pontos distantes de origem che~
ram até à Amazônia, teremos uma base para supor que as 
pedras ver·des das icamiabas vieran1 de um país asiático, -O-a 
Oceania ou da África, como certos dados poderiam nos levã.r 
a cr er? 

Não há muito o brilhante escritor Raimt1ndo Morais 
afirmava em seu livro Anfiteatro Amazônico o seguint~ : 

"En1bora o muiraquitã adquirisse, do século XVII para o 
século X IX, um -prestígio quase místico no Eldorado, êsse 
amuleto não ten1 o indigenato nestas plagas. E gr esso da 
Ásia, a índia, a África, a Europa, a Austrália, a América o 
possuem, quando menos, o conhecem. E' originário do Tur
questão chinês, onde .lhe demoram as jazi«Ías de jadeíte; 
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ainda que na América do Sul; no Brasil e mesmo na Ama-
• 

zônia, já tenham aparecid-o pedreiras de nefrite" (1 ). 

O cintilante autor de Na planície Amazónica faz essa 
afirmação, da origem chinesa das pedras verdes das icamia
bas, como se fôra uma ver-Oade solidamente· comprovada. 
Raimundo l\iorais, aliás, não -é o criador dessa teoria, exposta 
já em 1889 em várias centenas de pági11as por Barbosa Ro-_ 
drigues, nos dois volumes ·da sua obra O ltluiraquitã e sus
tentada também pelo antigo diretor do Museu de Friburgo, 
em Baden, Henrique Fischer, em ~·ephrit 11nd jadelte, pu
blicada em 1875. 

Barbosa Rodrigues, s~egu-in·do o rastro do Muiraquitã, 
foi buscar 110 distante Oriênte a origem do misterioso 
amuleto das amazonas e, nesse rastro, julgou vislumbrar a 
rota que teriam seguido hordas asiáticas que se diziam guia
dos pelos filhos do Sol e da Se1·pente, CalJnagas, Calibis, Ca
raíbas etc., -para, através de -todo o cont inente americano, 
virem trazer o sagrado talismã até à nossa r egião eq uato
rial. A-pesar, entretanto, da documentação interessantfssi-
1na, mas não raro de interpretação puramente imaginosa, 
que o ilustre arqueólogo acumulou, i1ão me parece qt1e se 
possuam dados suficientemente seguros para decifrar o enig
n1a do !vlui~·aquitã e das surpreende11tes culturas do Anaúac, 
do Iucatan, da Guatemala, da Colômbia, do Perú e do Tiaua
naco a que o nosso notável cientista relacionou a raça por
tadora das pedras verdes: 

Dados tão interessantes e tão des11orteadores como os 
que serviram de base para ~arcar essa linha emigratória 
que, transpondo o continente asiático, pelo estreito de Be
ring, atravessa de norte a sul as três Américas, foram acu
mulados a favor de outros roteiros, através do Atlântico ou 
do Pacífico, abordando o eontinente em diversos pontos, e 

~ con1 seu ponto de partida da Oceania ou do Egito, da Ba
bilônia ou de outros centro_s de cultura ant iga, como a Etrú-
ria, a Fenícia, a Grécia. 

(1) - Obr. cit., pág. 235 - Comp. -Melhoramentos de São Paulo, 1936. 

' 

• ' 
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-
Poderíamos acentuar que -vários elementos de cultura 

material e espiritual atnazônica são mais da Oceania e da 
África que da China. A par dos elementos de cultµra ma
terial citados p.<:>r Riv~t, como caraQterísttcos ~la civilização 
indígena amazonense, que são o tembetá, o propulsor, a flau
ta de Pã e as cabeçãs troféus, fJivaros e Munduruc_ús), po
dem-se mencionar os elementos espirituais das dansas ritua
IÍsticas mascaradas e sociedades secreta~ para os homeps, 
vedadas às mulheres, bem co1no os instrumentos sagrad-os, 
que só os iniciados podiam ver e ouvir . 

• 

Ora, êsses elementos culturais, são tanto -(la Amazônia 
~ 

como de vários $etorés da Polinésia,. Austrália_, Indo-nésia e 
África e correspondem a sociedades totêmicas, como., aliás, 
demonstraremos mai~ amplamente. 

A teoria da ·proveniência chinesa das pedra-s verdes como 
de expressões culturais ·de algumas tribus amazonenses, pode 
ser sedutora e romanesca, mas está longe _de ser convincente 
diante de um estudo crítico mais severo. 

Já desde 1883 o erudito mineralogista de Dresde, A. B. 
~ifeyer (2 ) combatia a assertiva ·de Fischer de só existirenl. 
jazidas de jade no Turquestão. Contestava,- assim, a afinµa
tiva em que se fundamentava a teoria de Barbosa Rodrigµes., 
de que o Muiraquitã e outras contas de jadeite deviam for
çosamente ·procéder da Ásia. Já nessa época haviam sido 
encontradas jazidas de nefrite na Sibéría, Nova Zelândia, 
Nova Guiné, no território do Alaska e no Monte Ivo, na Eu
ropa (3 ). 

Sílvio Romero, no ea.tudo· ··que fêz sôbre o Muiraquitã, 
citando Meyer, assim se expressou: "Pelo que diz- respeito 
à América, Meyer argúmenta valoros·amente. Perdeu-se, ç·er
tamente, o conhecimento das jazi.das originárias do mineral; 
elas, porém, devem existir no continente, -ao menos no 'M:é-

(2) - A. B. Me·Y·er - Dle Nephrit-frag:e - Kein etnologisches :Pro
blem - Ber1im, 18S:'3, 

(3) - Ver Meyer - Ueber NephrJt und aehnliches ~Iat~rial ans 
Alaska - 1884 . 
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xico e na região amazônica (4 ). Pelo que se r efere espe
cialmente ao antigo império dos Aztecas, o professor de 
Dresde nota que os objetos alí encontrados têm todos em 
sua escultura um caráter local e indígena, uma prova de se
r em preparados no país. Nota mais a circunstância de ser 
o tributo d e muitas províncias do império obrigatoriamente 
pago em jadeite. Ora, é inverosímil que servisse de moeda 
uma substância que se não encontrasse no próprio impé
rio" ( ri ) 

Pelos argumentos acima expostos vê-se que o jade não 
era tão raro entre os Aztecas, como supunha Barbosa Ro
drigues. E não só o jade representava dinheiro, riqueza, en
tre os Aztecas, como em tôda a região em que estenderam 
seus domínios, durante muitos séculos, além daquele povo, 
os Toltecas e Maias, isto é, na área que compreende hoje as 
repúblicas do México e da Guatemala. 

Nas escavações que se têm realizado entre as ruínas 
das antigas cidades toltecas · e maias, freqüentemente têm 
sido e11contradas pedras e objetos de jadeite, pois, como dis
semos, o jade representava riqueza. 

No P opol VuJ1 (6 ) , livro sagrado dos l\!Iaias-Quichés, en-
- contram-se várias referências à jadeite, como significando 

riqueza. Logo no i11ício do livro, ao se mencio11arem os deu
ses construtores e formadores do Universo, aqueles que, 
como os Dia11s-Choans da mitologia hin·duísta, apareceram 
ao alvorecer da Creacão, citam-se os Ah-Rax-Lac, os deuses 

..> 

da Verde (ou rica) Jadeite (7 ). E·sses deuses aparecem como 
os formadores da primeira humanidade. 

Mais adiante, no mesmo livro dos Quichés, a jadeite é 
mencionada como riqueza, pois o Popol Vuh diz que Vucub
Caquix, o deus Arara ou Pássaro do fogo do Sol, se orgulhava 
de suas jadeites : - "Assim, pois (diz Vucub-Caquix), eu sou 

(4.) - E S:flvio Romero não se enganava. 
(5) - Sílvio Romero - Etnografia Brasileira, pág. 82, 83 - RiQ de 

Janeiro, 1888. 
(6) - POJJO] Vnh - Livro do Conselho. 
(7) - Popol.Vob - 1, parágrafo 3.º. 

: 

• 
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o Sol, eu sou a Lua, para jluminar os homens. E' assim q_ue 
para longe irradio o meu esplendor." 

"Assim falava Vucub-Caquix, mas em verdade Vucub
Caq uix não era o Sol, mas se orgulhava de suas jadeites, de 
seus metais preciosos" (3 ). 

Quando os dois deuses Mestres Mago e Pequeno Feiti
ceiro resolvein matar Vucub-Caqt1ix, dizem: "Nós poremos 
fin1 .a suas riquezas, a suas jadcites. a seus inetais precio
sos, suas es1nera1'da-s, --s-ua.s ·pedrarias , pelas quais se orgtlllia~ 
C01110 O farão OS 11omens'-' (l)) . 

Poderíamos citar vários exemplos extra ídos do livro qqe 
contém a tradição sagrada dos Quichés par a demonstrar ser 
a jadeite pedra que entr e êles r epr esentava r iqueza, como o 
ouro. E era tal o valor dado ao jade que escavações realiza
das em Copan den1onstraran1 que os índios !\'fa ias faziam_ 
j11crustar os dentes com pequc11as lâminas de jadeite (1 º-). 

Ora, como se vê, na fal ta de m oedas, a jadeite, esmeral
das, e n1eta is preciosos constituíam a riqueza daqueles povos_, 
o que é un1a demonstração de que as pedras de ja deite não 
podiam ter sido trazidas, em r emotos tempos, dura11te uma 
suposta emigração que - teriam realizado da Ásia para o 
Anauac e a península iucatâ11ica os povos conduzidos pq_r 
Quetzalcoatl, Votan ~.z.an1ná, como uma preciosíssima, rara 
e sagrada relíquia da raça, a lembrar, através dos séculos -ou 
dos n1ilênios, a distante pátria de origem. 

E' de notar ainda que o jade - como o coral, o ouro, 
o quarzo, a turqueza e a obsidiana - era utiliza<lo nos mo
saicos que os antigo_s mexicanos aplicavan1 a algumas de 
suas esculturas. Dêsses mosaicos com aplicações de laminas 
de jade existem vários exemplares no Museu Nacional do 
l\rléxico e em diveTsos museus da Europa ( 1 1

) . 

{8) - Ponol Vuh - paragráfo 5.0
• 

{9) - Obr . ci t. - 6.0
• 

(10) - Georges Re.yna.ird - Le~ Dieux, les H éros ct les Honnues de 
l'anclen Guntéu1al11, pág. 18 - P'arís, l 925. 

(11) - R.an1 011 1\íe:na - }jfosaJcos ~Jcxicnnos, crn " F o1·1na ". M.é:xiç.o.-
1927 e Miguel Sola - Jlistoria de1 arte Precol<.nnbJn.no - págs. 64 - 65 -
Editoria l Labor , Bar celona, 1936. 
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O CULTO DAS PEDRAS ENTRE !I1\IJ\S 
E T10ETEC1AS 

Resta ver se ao jade estava relacionada alguma idéia 
religiosa ou se os povos do México, Iucatan e Guatemala, 
tinham essas pedras como sagradas, embora sen1 ll1es atri
buir uma origem estrangeira. 

Não é de estranhar que se encontre o culto das pedras. 
inclusive as de côr verde, entre os povos da América Central. 
mste culto acl1a-se difundido amplan1ente entre os povos a11-

tigos desde a Idade Neolítica e é con1um, também, entre os 
povos selvagens atuais. 

Entre os povos antigos, como nas culturas prin1itivas 
atuais, cer tas pedras r epresentavam o objeto sagTado em 
que estava presente a Divindade, ou um mágico poder. 

Vota11, por exem·plo, no-·dizer de G-irard de Rialle, era 
adorado entre os Maias fundadores da grande civilização que 
floresceu no vale do Usumacinta, ao sul do México, " na for
ma de uma grossa esmeralda e_, semelhantes pedras verdes, 
que designavam com o nome-de CJ1alcltiults, eram em várias 
localidades objeto de adora~ão dos Maias, dos Mixtecos, dos 
Chiapanecos e dos Guatemaltec.os. Os mesmos fatos mito
lógicos se notam no México áJ respeito de Quetzalcoat l" ( 1 ). 

A respeito de Quetzalcoatl ·há a assinalar que os habi
.. tantes de Cholula adoravam ·êsse Herói-Deus sob a forma de 

(1) - Girard de Rialle. - La 1Iyt11ologie Co1npnréc, t omo l.º 
pág. 16 - París, 1878. 

" . 
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uma quant idade de pedras verdes que, segundo a tradição, 
tinham tombado do céu. Rialle menciona ainda uma grossa 
pedra verde que se encontrava numa caverna de Oajaca, no 
meio de diversos ídolos tintos de sangue, que era cercada 
pelos anéis de uma serpente de cabeça levantada para um 
pequeno pássaro (2 ). Reconhecemos a'(}uí a r epresentação 
do deus civilizador dos toltecas, pois que os habitantes dB 
Oajaca eram emigra·d.os toltecas que difundiram entre os 
l\1ixtecos o culto ·da divindade que haviam adorado em Teo
t iuacan e Cholula. 

Onde, porém, se pode assinalar uma coincidência entre 
o uso das pedras verdes no México e na Amazônia é no fato 
dessas pedras terem sido emblema de chefia entre as tribus 
Naúas. 

A êsse respeito escreveu Ladislau Neto: "Os Naúas, que 
poderíamos denominar os Incas mexicanos, a um tempo 
conquistadores do país e fundadores das suas mais elevadas 
e profícuas institu1ções, tinham por sinal de chefatura uma 
pedra verde atada ao braço. A alta valia que davam os Naúas 
e A.ztecas às pedras de côr verde, não só se depreende da 
circunstância de as haverem adn1itido como emblema do po
der e da nobreza senão que é mais ai11da de as suporem iit
·dividuações divi'nas" ( &). 

E' mesmo de crer que aqueles povos construtores de mo
numentais teocalis julgassem as pedras verdes como objetos 
sagrados para recomendar no r eino de Xibalba (o mundo 
subterrâneo) os que partiam para o Além. Para êsse fim, 
segundo informa o padre Ximenes, os índios da Guatemala 
colocavam na bôca do moribundo, se era de alta categoria, 
uma dessas pedras antes que expirasse (4 ). A pessoa que 

(2) - Era o emblema simbólico de Quetzalcoatl, pois que êsse nome 
- rebus, significa "serpente emplumada" ou "serpente periquito". 

(3) - Do culto do te-mbetá - em "Revista da Exposição Antropo
lógica Brasileira" - pág 66 - 67 - Rio de Janeiro - 1882. 

t4) - 'fi)sse costume lembra .o dos gregos, que colocavam na bôca,=do 
defunto uma moeda de bronze para pagar ao velho Caronte a pass~gem 
do rio Estigie. 
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ficava com essa pedra, informa o mesmo autor, era tida em 
grande conta ("). 

Demonstradas estas coincidências entre as crenças, as 
superstições, o simbolismo que os índios ,da América Central 
prendiam às pedras de jade e a outras pedras, como a obsi
diana e a esmeralda, e as que os íncolas amazonenses rela
cionavam ao Muiraquitã, teremos bases suficientemente se
guras para admitir que os amuletos verdes das icamiabas 
foram trazi,dos, em tempos remotos, para o Paraíso Verde 
por algum povo vindo daquelas paragens, descendente pró
ximo de um ramo Naúa ou~ Maia? 

Os dados que se possuem sôbre a proveniência das tri
bus que usaram o Muiraquitã e conservaram o culto do Iuru
parí ainda não permitem se assentar, a êsse respeito, uma 
opinião segura. Tudo ainda é muito vago, pois sabemos ha
ver entre os etnólogos controvérsias sôbre a origem das di
versas famílias ameríndias que, por várias rotas, vieram dar 
ao vale amazônico. 

E' presumível que, misturando-as a tradições, usos e 
crenças que possuíam desde tempos imemoriais, algumas hor
das que ·do norte foram dar na Amazônia, tenham recolhido 
elementos da cultura ou o eco das crenças e do culto comuns 
àquelas raças mais adiantadas que, desde o Anauac até a 
atual república de Honduras, ergueram cidades monumentais 
e uma estranha e brilhante civilização. A arte dos oleiros 
ou oleiras de Marajó e 1de 1V1iracanguera, como o culto do Iu
ruparí e alguns costumes q~e os tárias, por exemplo, atri
buíam ao Filho do Sol, talvez sejam os últimos vestígios de 
uma cultura superior desaparecida. E' provável que assim 
seja, mas, nem pelas indicações que as pedras verdes das 
amazonas nos podem fornecer, nem por outros elementos 
arqueológicos, etnológicos ou mitológicos poderíamos afir
mar, com segurança, que o ciclo das lendas e mitos que se 
prendem às icamiabas e ao Muiraquitã é o reflexo distante 
da cultura maia-tolteca da América Central. 

' 

(5) - Padre Ximenes - Las histórias dei orJgen1 <lo los fn<1Jos d-e 
esta provlncfa <le Guatemala, pág. 211 - da trad. espanhola do original 
quichê - Viena, 1857. 

6~R. M. 
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A -LENDA DE BINGO 

As coincidências que se notam relativas ao lVIuiraquitã 
e ao culto de certas pedras· verde,s entre os antigos índios me
xicanos, poderiam ser assinaladas também com relação ao 
mito africano de 13ingo, profeta e legislador dos negJ'OS 
Fâns, que também usava uma pedra verde, emblema da ·sua -

l' 

chefia e de ond.e lhe vinha todo o poder. E, na verdade, õ 

mito de Bingo se parece muito mais ao do Iu1·uparí o_n Izí 
amazonense do que aos mitos mexicanos de Quetzalc9atl, 
Votan ou Itzamná. 

Senão vejamos. 

Lá, no continente negro., como na Amazônia-, a . 1P~dra ~ 
. ~ 

verde teve sobrenatural brlgem; lá, como dês~e laào d·~-:A:t~il-.. . 
tico, era o emblema ;de· um herói civilizador, que trouxe no-
vos costumes ~ novas leis, ·que foi sábio e po-deroso e ctfjq1f 

~ 

ensinamentos ainda _lfoje· são seguidos, precisamente _ como. 
algumas ·de nossas · trib-µs ai_nda seguem os mandamentos_ -qo _ 
Iuruparí. A pedra verde era o sinal da sua grandeza; por 
ela r ealizava milagres, por ela foram felizes os homens ·.en
quanto esteve su~pensa ao pescoço daquele Mestre divino"' 
que andou .pregan<lo entre as tribus camíticas um evangelho 
de bondade. 

Chamava-se :ain.go êsse Iluminado negro, e seu pai er~ 
Nzamé, o ·Creador, o Ordenador de tôdas as coisas, o "Senlio_r 
da Vtda e da Morte",~como o chamam os negros Fâns. _ -

~ 

Eis como êles e~ntam a lenda ·de Bingo: 
Un1 dia Nzamé·, o Creador, desceu à terra. Sentado ®n

tro de uma canoa_, qei)fava-se levar pela correnteza_ do rJo. 
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pois que Nzamé não remava. Chegando perto de uma al
deia, dispunha-se a alcançar a margem para ir interrogar 
os homens quando a sua atenção foi atraída por uma linda 
moça que ia buscar água à fonte. Mboia era o nome da moça 
e a mesma lenda -Oiz. que, como o Mboi-tatá dos nossos ín
dios, ela anda, à noite, 1pe1a floresta "como uma chama er
rante que vai daquí e dalf, agitando-se." 

Nzamé viu a moça e dela logo se apaixonou. Levou-a 
então para o país de onde não se volta. Quando o tempo 
chegou, Mboia teve um filho que chamou Bingo, um nome 
que não é ·daquf, mas do país distante de onde não se volta 
nunca. Porisso ninguém ---sabe o que êste nome significa. 

Bingo crescia, crescia sempre e Mboia o amava acima 
de tôdas as coisas. Nzamé começou porisso a odiar Bingo 
e um dia o agarrou e o p:r.ecipitou num abismo. Bingo foi 
caindo, caindo e estava quase morto quando as vagas da 
grande água que está além das montanl1as se abriram para 
recebê-lo. Como não estava longe da margem, um pesca
dor o recolheu e o levou para a sua casa. :esse pescador 
era o velho Otoiôn, o grande feiticeiro, que reconheceu logo 
o elevado nascimento de Bingo. 

Como Nzamé continuasse a persegui-lo, Bingo se refu
giou numa caverna profunda e escura e lá êle ficou até Nza
mé desistir de procurá-lo. Bingo, que havia herdado a ciên
cia de seu .pai adotivo, também herdot1 o seu espírito quando 
Otoiôn morreu. 

"Torna·do adulto, Bingo percorreu o mundo, passou en
tre todos os homens, tôdas as tribus. Era bom e ensinava 
a todos os. homens a se:rem bons, a fazer o bem. Reali
zava tôda sorte de prodígios mediante uma pedra verde que 
levava ao pescoço. Nessa pedra Nzamé gravara o seu nome 
dando-a a Mboia no primeiro dia em que a viu. Mboia, por 
sua vez, deu a pedra verde a seu filho Bingo. E quando que
ria, Bingo deixava o seu corpo, as flechas não o atingiam, 
os machados não o feriam, os bambús envenenados não fu
ravam os seus pés nús e o~ tesouros da terra pertenciam-lhe 
todos. :e1e amava os homens negros e os homens negros o 

• 
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amavam. l!:les faziam o que êle queria, o que lhes ordenava, 
e isso estava bem, porque Bingo era bom." 

"E então Bingo quis ir bem longe, bem longe; e partiu 
para o país que fica do outro lado das montanhas (creio que 
devia ser entre os brancos), e os homens de lá, tendo visto 
Bingo abrir a terra e conhecer os seus tesouros, o espiavam 
de dia e de noite. Por fim, pois que Bingo sabia que eram 
maus e se escondia dêles, por fim, êles o surpreenderam um 
·dia com a pedra verde na mão. E para descobrir os tesouro.a 
e possuir o seu segrêdo, mataram-no, tomando-lhe a pedra 
verde que êle nos teria deixado. 

" Depois dêsse tempo os homens do outro lado dos mon
tes passaram a possuir as riquezas da terra ; mas nós, nós 
guardamos as leis de Bingo'' (1 ). 

A semelhança desta lenda com a amazônica do Iuru
parí é evidente. Bi ngo como o Iuruparí Guarací Raira (Fi
lho do Sol ) é de divina descen-dência, e de origem divina é 
também a pedra verde, emblema de chefia espiritual e de 
mágico poder , quer nas crenças dos nossos índios quer na 
Jenda africana. Como Bingo, Iuruparí ou Izí operava tôda 
-sorte de prodígios e, como de Bingo, conta-se que o grande 
legislador dos t1aupés viveu escondido, invisível durante a 
infâ ncia. 

(1) - Esta lenda que ªquí r esumi encontra-13e no interessante livro 
de Blaise Cendrars - A.ntltologie negre, pág. 18 a 21 - Paris, 1927. 

' 

• 
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DIVAGAÇÕES EM TôRNO DE SEDUTORAS 
FANTASIAS 

As coinci.dências entre. o mito de Bingo e o do Iuruparí 
nos autorizariam a estabelecer um laço de união cultural ou 
de dependência entre os negros Fâns e os índios amazonen
ses ou a admitir ter vindo da África a crença no poder mis
terioso que na Amazôni-a se atribue ao verde Muiraquitã? 

Note-se que, argumentos tão interessantes como os que 
Barbosa Rodrigues retiniu para defender a teoria da prove
niência asiática das conta__s amazonenses de jadeite têm sido 
invocados para demonstrar a origem egípcia, portanto afri
cana, das culturas maias-toltecas e peruanas. Tôda a es
cola heliolítica chefiada por Elliot Smith se tem esforçado, 
nos últimos ·decênios, por demonstrar as coincidências entre 
a grande c11ltura do vale do Nilo e as q11e floresceram no 
México e no Perú. E 11ão há dúvida de que se poderiam 
(como, a liás, além de Elliot Smitl1 já o fizeram outros au
tores) acumular analogias curiosas entre a vell1a cultura 
egípcia e as pre-colombianas da América e estabelecer a1·
gumentos interessantes para a defesa da teoria de uma emi
gração africana, em tempos remotos, para êste continent&. 
Antes mesmo do criador da teoria heliolítica (1 ) procurar es
tabelecer um nexo de dependência entre egípcios e os pov9s 
americanos, Adolfo Varnhagen tentava demonstrar, por meio 

(1) - Ao lado da. teoria heliolitica poderían1os colocar a não menos 
fantasiosa teoria do Pan-babilonismo, defendida por H. Winckler, A. Je
remias e Stucken, segundo a qual a mitologia astral da Babilônia, par
tindo das margens do Eufrates se teria estendido para os pontos mais 
distántes da t erra, inclusive para o continente americano. 
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de curiosas comparações filológicas e hierológicas, a origem 
turaniana dos nossos índios, isto é, que tupís e egípcios "per
tencem a essas mesma·s raças urais-altaicas que chamam g-e
ralmente de turânias" (2). 

Para comprovar a sua teoria, Varnhagen serve-se de ªE
gumentos como o se~uinte a respeito do nome tupí da lua 
- Iaci. 

"~ste último nome Ia • ci lembra muito o de Isis, dado 
também à lua, considérada como a "mãe ·dos frutos", e, se-

' -
'gundo 1-Ieródoto, objeto: de maior adoração entre os Cárias.~'" 

A propósito de Quetzalcoatl, o deus e legislador tolteea 
que os Maias chamaram Cuculcan, Varnhagen recorre à P.a
lavras coptas para demonstrar que aquele herói mexicano 
era egípcio e que seu nome tem analogias com um dos atri
butos de 1-Iorus (3). 

Ao lado dessas fantasias poderíamos ainda aduzir, a um 
ponto de vista de dependência africana das culturas da Amé
rica, argumentos de maior valor científico, de natureza an
tropológica, como, por- exemplo, o de G. Sergi sôbre a emi
gração do tipo que o notável antropólogo italiano denomi
nou de lofocêfalo. 

Admiti11do a existência de uma passagem terrestre atra
vés do Atlântico (restos da Atlântf.da ?) , Sergi julgou encon
trar indícios de uma e,mfgração do lofocêfalo das costas .Orti
dentais ·da Africa para o nosso Continente. "E allora - diz 
Sergi - come giá ho-accennato, nel pliocene, probabilmente 
e nell' Atlantico e nel Paeifico e nel mare Indiano esistevano 

(2) - Adolfo Varnhagen - L'orJgfne touranlenne des Américafns_ Tn· 
pls, Carlbcs ct des anclens Egyptlens - Prefácio, pág. X - Viena, 1876. 

(3) - Lembraremos que o significado do nome r ebus Quetzalcoatl 
é "serpente emplumada" e não "serpente real" ou "águia real", como 
julga Varnhagen. E quanto ao s ímbolo da. Ave, em geral ave de rapina, 
que poderia aproximar Quetzalcoatl a Horus e também ao nos_so Iüru-

_ parí, poder-se-ia observar que o mesmo símbolo, signltlcando divina rea
leza, poder, chefia, se encontra entre vários povos: O gavião que re
presentava a realeza egípcia - Horus - , o condor símbolo dos- Incas, 
as águias romanas, as águias bicéfalas hititas, assírias e bizantinas e, 
finalmente, dos Czares e J:I~bsburgos. Na. mitologia amazôn!ca Izi - ou 
Iuruparf, o Filho do Solt ê _levado ao Monte da Lua, onde lhe foi entre
gue- a pedra da chefia, por um gavião. 

• 

, 
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residui di terraf erma sufficienti per le migrazioni dei Lof o
cefalo" ( ~). 

Segundo o ilustre cientista, o homem lofocêfalo é origi
nário da África, de onde se-_espalhou pelas ilhas do Pacífico, 
Europa e América. "II Lofocefalo - diz textualmente -
migró dall'Africa per !'ocidente, in Ainerica." 

Poder-se-ia lembrar, a favor da tese de Sergi, a tradição 
contida no Popol-Vuh, segundo a qual o .povo Quiché teria 
vindo do lado de onde nasce o sol, da sagrada cidade de 
Tnlan-Zuiva., terra da Abundância, onde os Quichés recebe
ram a sua fôrça, a sua -clênuia, ·os seus deuses. "De além 
do mar - dizem os Ana:i~ dos Cacchiques ( n), do lugar cha
mado Tulan, onde fomos en:gendrados por nossas mães, nos
sos :pais, nós viemos." 

Quando estavam em .T:uian, tôdas as raças falav~m o 
mesmo .fdioma. "Única era a nossa linguagem quando par
timos do Logar da Abundância, únicos os usos, única a ma
n eira de viver." 

Quando êles vieram .não havia mar, separando o Logar 
da Abundância da terra americana. Sua passagem pelo mar 
não aparecia - diz o Popol Vllh.. -;; "êles passaram como 
se não e-xistisse mar; somente sôbre as pedras êles passa
ram, e essas pedras se levantavam sôbre as areias . .. a água 
se separou lá por onde êles passaram" (6). , 

Não t enho o intuito de- demonstrar a proveniência afri
cana, através ·de um cont~nente desapar ecido, como a fabu
losa Atlâ nt ida, dos povos que habitavam o Iucatan e a Gua
temala e, conseqüentemente do culto das pedras verdes., 
a-pesar-da coincidência, que já assinalei, entre o mito de 

(4) - G. Sergi - La piú antica 11manib:\. \•)·rente. pág. 265 - T o
Tin o, 1930. 

" (5) - Ver Georges Reynaud - Les dioux, les hér os et les hommes 
de l 'anclen Guaten1ala. - Apêndice, pág. 139 - 145. 

( ~) - Obra citada de Raynaud, pags. 91. 92. Nas passagens acima 
das tradições dos Quichés alguns ~tutores viram alusões à tôrr e de Babel 
~ à p assagem do Mar Ver melh o pelas t ribus de I srael. E não fa ltou 
quem procurasse uma origem comum par a os Isr aelitas e Maias. 

f1f. . 

• 
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Bingo e o do Iuruparí. Tenciono apenas provar como é fá
cil embrenhar-se em fantasias sedutoras e encontrar, em seu 
apôio, argumentos que a um senso crítico pouco vigilante 
se impõem como provas incontestáveis. 

Parece-me que foi por uma dessas belas fantasias que 
o talento impressionante e imaginoso de Barbosa Rodii~es 
se deixou seduzir ao traçar a rota seguida pelas pedras de 
jade, na sua suposta imigração desde o país de Fo-Hi até 
os verdes recessos das florestas amazónicas. 

, 

• 



O QUE NOS CONTA M.AURíCIO HERIARTE 

Vejamos, agora, por um estudo das tradições de origem 
amerába que ·prendem o Mujraquitã ao mito das amazonas, 
se podemos encontrar alguns elementos que nos possam 
levar a esclarecer a verdadeira posição dêsse mito na prehis
tória amazonense e suas relações com o círculo cultural que 
tem como centro a figura lendaria do Iuruparí, isto é, de um 
misterioso personagem que apareceu numa comunidade em 
que reinavam as mulheres e realizou o que poderíamos cha
mar uma revolução social e religiosa, arrancando o poder 
das mãos femininas e, fazendo-se chefe do povo, proclamou-

• 
se Filho do Sol, instituíu um novo culto e estabeleceu costu-
mes novos. 

As mulheres, revoltadas com as duras leis que lhes foram 
impostas, fugiram da região em que se estendera o domínio 
do Iuruparf e foram, em 1direção ao levante, fundar um rei
no à-parte. 

Esta é, em resumo, a tradição indígena colhida por Ma
xi1niano José Roberto, Ermano Stradelli e Barbosa Rodri
gues. E' esta tradição que analisaremos neste e nos próxi
mos capítulos. 

Conforme vimos na primeira parte dêste volume, era 
tradição na Amazônia de que as pedras verdes provinham 
da província das mulheres que viviam sem homens. 

Maurício Heriarte já no século XVII nos dá notícia das 
pedras verdes, dizendo que eram muito estimadas entre os 
índios, os quais delas se serviam como de dinheiro para a 

--
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compra de mulhere~. ''Qtlando se casão - diz Heriarte 
compram as mulheres .por pedras verdes a quem chamão B_a- -
raquitãs (e as estimão __ em-muito) ou por escravos'' {1). 

Como se vê, no t-empo do -Ou~idor Geral do governador 
D. Pedro de Melo, as p_e9ras verdes não deviam ser tão ra
ras, tanto assim qu-e; como entre os Maias, representavam ~-

· - . 
riqueza e com elas ~e compravam mulheres. E que dé.;vi!l 
l1aver regular quantidade, e-sparsa por uma vasta área -da re-~ 

- - -
gião amazôniqa, sé- infere pessa outra passagem do JP:~n~jo~_ 

~ ~~ - ~ 

nado escrito de He-riarte·: - _" Athe esta província chegam á~os __ -. 
de alto bordo, e por- est~ rio dos Tapajós varo quatro ~Jorna- _ 

- -
das a resgatar madei:ra, rê-des, orucús e pedras verdes q:ue 
os i11dios chamam ba:r~quitãs, e os estrangeiros do norte és:. 
timam muito; e commt1mente se diz que estas pedras se. la
vram, á este rio doS- T-apajós, de t1m barro verde, que_ -se cria 
debaixo da agoa, e <lebà..ixo d'ella fazem contas redôhdàs ~ 
compridas, vazos par~ beber, assentos, passaros, rãs e <!U- _ 
tras figuras; e, tirando-o feito debaixo da agoa, ao ar,- .se 
endurece· o tal barro e -de tal maneira que fica co1tverti:<lo . 
em durissima pedra_ verde; e he o melhor contracto destes 
Indios e d'elles mui estimado." 

Vemos por essas informações que nos dá :fleriarte que _ _ 
as tais pedras verdes, ~mb9ra muito estimadas, -estavam tia§-" __ 

. - . -., ~~-;. 

tante esparsas pelo -Amàzonas, tanto assim que era--uma:.uas -
mercadorias procura~a)?--pei~s naus que iam até ao riç._~-;_p~_ - ~ 
pajós. O que é interessante é notar qt1e com a difusão-"das 

":'~ - -
pedras verdes se difünd-iu também, por aquelas regiões -: do 

- - -
Tapajós, a lenda ·· de -serem elas provenientes de um barro -
"que se cria debaixo ~a agoa." 

~ 

Essa lenda é precisamente a que se conta a respeito das - -
icamiabas, segundo a -qual essas mulheres guerreiras mer-
gulhavam no lago do Espêlho -da Lua na região banhaaa p~lo 
Jamundá, para ir -re_ceber --das mãos da Mãe do :Muiraquitã 
os sagrados amul~to.s Yerdes, que 
iam visitar uma vez por ~no. 

davam aos homens que _-as 

(l~ - Maurício Heria-rt e - - Descrição do Estado do Mal_'ânhão; ~p~; 
Corupa e Rio das Amazo~as; -pãg. 19 - Viena, 187 4. ; ~ _- - "" -~ 

-

' - ~ 



NO REINO DAS ICAMIABAS 

Em certa época ·do an.q, conta a lenda, os índios afor
tunados que eram recebidos no país das icamiabas, após 
longas jornadas de viagem através dos caminhos líquidos 
daquela região encantadora -em que o Jamundá leva as suas 
águas para uma vasta extensão de lagos e lagoas, chega
vam à terra daquelas valorosas cunhãs. 

As aldeias derramadas nas encostas da serra de J aci 
Taperê ressoavam então de cantos festivos e uma insólita 
agitação andava pelas habitações rústicas que em outro pe
ríodo nenhum homem ousaria violar. 

Naqueles dias um estranho fulgor brilhava nos olhos 
negros das mc;>renas cunhãs, uma vibração mais ardente de 
vida lhes inflamava o sangue S·elvagem e o seu rosto ousado 
de guerreiras destemidas se iluminava de uma expressão 
mais doce, mais sedutoramente feminina. 

Aquela visita, ansiosamente esperada através de inter
mináveis horas de sonho, de cismas, de torturas indizíveis 
e de saudade, devia assumir, sob o esplendor das noites equa
toriais, entre o mistério d·as estrêlas e o mistério das águas 
e da floresta, um indescritível encanto. Poemas de amor, 
ardendo em labaredas de desejo, ou talvez feitos de ternura 
e de meiguice, de palavras loucas e de carícias, que acordam 
secretos estremecimentos da alma e da carne, floresciam 
para viver algumas horas - flores selvagens a estontear 
como o aroma inebriante da Vitória Regia. 

A que leis, a que sagrados preceitos invioláveis obede
ceriam aquelas mulheres qu:e haviam estendido o seu. reino 

~ - -
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. 
~ntre a muralha granítica da s.erra de ~taeamiaba e as águas 
do lago de Jaci-uaruá? 

Não teriam descoberto aquelas amazonas, com seu cos
tume estranho, o segrêdó de manter· et~rno o encanto do 
amor? 

E não era talvez um símbolo desse amor sempre jovem 
a natureza incorruvtível das pedras verdes que doavam aos 
seqs visitadores? Pols não é como talismã de amor q~e, 
ainda hoje, os índips consideram o J.\11uiraquitã? 

Que espécie de festas teriam realizado, a que ritos se en
t:regariam? Seria_m _os que se celeb:ravarn antes. da vinda 
do Iuruparí, consagrados à Lua, ou recordariam a cruel mu
tilação sofrida pelo moço maravilhoso, Pai-Tunaré, sacri
ficado ao ciúme bárbaro de Pai-Tuna'? 

Quem poderá di:zer ! 
Conta a lenda, entretanto, .que antes da noite consa

grada às pedras verdes, as Icamiabãs se ·entregavam a ·ritos 
de ·expiação, e quando chegava a noite nlarcada para a :e~ri

mônia fi11al, a última en1 que os guerreiros das tabas dis
tantes permaneciam na aldeia das icamiabas, reüniam-se 
homens e mulheres à n1argem do lago e realizavam uma 
festa ritualística em honra à Lua e .à Mãe do Jl:uiraquitã. 

E quando a p~lida J aci alcança~va "-o trono ·do céu" e a 
su.a face se espelhava nas águas adormecidas, as ama.zonas 
mergulhavam no lago e iam receber das mãos da Mãe do Mui
raquitã as sagradas pedras verdes. 

Essas pedras, no fundo das águas, eram apenas uma 
substância verde, espécie ·de maravilhosa argila em que as 
icamiabas esculpiam figuras de pei)Çés, batTáquios, tartaru
gas, formas cilíndricas e de machados.-

Ao chegar ao contacto do ar, a substância entregue pela 
Mãe do Muiraquitã éndl,lrecia, e então as icamiabas p-endu
ravam ao pescoço dos guerreiros as mágicas pedras verdes, 
talismãs de amor e _ .sagrados amuleto~ que ll1es dariam po
der sôbre os outros h0mens e os pres:ervariam de perigos. 

Antes que Coarací doirasse coin s.eus raios os ciiílQS da 
serra e as sombras se escondessem .na·s águas escuras, ·par-
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tiam os guerreiros em demanda das suas aldeias. Levavam 
em suas igaras os filhos varões e, ao pescoço, o verde Mui
raquitã que havia de manter constante em cada um a lem
brança da cunhã poranga que ficara longe, no Reino das 
Icamiabas, lá por onde correm as águas do Jamundá. 

Esta é a lenda mais divulgada na Amazônia a respeito 
,da origem do Muiraquitã. Outra versão da lenda, a dos ín
dios uabois, diz que os 1\'Iu.iraquitãs existiam vivos no lago 
de Jací-uaruá, na forma de peixes. As amazonas feriam o 
corpo e onde o sangue caísse, os Muiraquitãs paravam e en
dureciam. Então eram apanhados pelas mulheres e entre
gues aos homens. 

Há os que põem em dúvida que a lenda da pesca dos 
Muiraquitãs pelas Icamiabas seja de origem indígena; en
tre estes figura o notável naturalista Henri Coudreau (1). 

Barbosa Rodrigues, entretanto, depois de referir-se às duas 
versões da lenda do lago de Jací-uaruá e dizer que ouviu de 
um velho índio uaboí a segunda versão, diz o seguinte: 
"Quando o índio nos refere assim a origem do Muiraquitã, 
tomamos isso como lendas, porém não o são. E' o reflexo 
de uma reminiscência; é a- :verdade que êle apresenta, en
volvida no manto tenebroso do passado" (2). Explica, en
tão, o erudito cientista, que essa lenda recordava apenas a 
pescaria das pedras de jade que eram feitas na proví11cia de 
Iutian, na China, ou em Cotan, de onde teriam partido os 
que se tornaram os conquistadores e civilizadores do México 
e da América Central e troux~ram até o Amazonas as pedras 
de jade. 

Efetivamente, na China, as pedras de jade eram "pesca
das" nos rios por turmas de soldados, que mergulhavam 
n'água e- as jogavam nas margens sob a rigorosa fiscalização 
de um oficial do antigo império chinês, entretanto, conve-

(1) - Voyage an Jamnndá. 
(2) - O Mu!raquitã, pág. 30. 

• 
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nhamos que só por uni excesso d~ imaginaçãà se poderá re
lacionar essa pescari~ ~as pedras de jade con;i a lenda: ama
zonense. 

No tempo do ilustro~ cientista =.brasileiro, ~ c-ujos paciên
tes traballíos de inv:·estigação :ta.nto deve a p;ossa etn9logia 
e o estudo dos mitos-,amazônieos, a imaginosa teoria -que 
construíu sôbre a proveniência '3Si-ática do ~Iuiraquitã e a 
complicada emigração. do jade, devia ter seduzido a não-_poú-

- - ~~ 

cos espíritos. A nossã .arqueologià e o india·nismo em ge;:1;al 
estavan1 ·atnda no período lírico e pouco objetivo dos largos 
voos ·da fantasia, por~ vezes mais literária -do que científica. 
E, não raro, como ainda boje acontece, sacrificaYa-se a bei~s 
e engennosas fantasias o rigor objetivo de uma crítica, tal-

~ 

vez fria, mas capaz de !lm avanço, inais seguro, rumo à ver-, 
da de. 

Hoje a fascinante- hipótese de Ba_rbosa Rodrigues po:d~rá 
ser ainda objeto -Oe divagaçõeS" liter_árias, mas muito frâgil 
para suportar uma aná)ise mais- cuidadosa e_ :Qa,ra prender' -OS 

nossos initos a uma origem renlota e aos velho·s deuses -de 
algum Panteão oriental. 

-

Parece-me difícil, com a escassez. de elementos que .se 
possuem, determinar qual foi o ·ponto de dispersão, entre as 
culturas ameríndias, ~do uso -do J\iluiraquitã, como emblem:a 
de chefia e como amufeto e talismã ao qual s.e _·prendêm ê~e.n

ças ·de fundo mágieo-religioso e, _ possivelmente, totemista. 
Essa dificl!ldade, entretanto~ nãó IJOS autoriza' a ir buscar no 
Extremo Oriente a origem das pe;dras verdes âas icamiabas, 

. . 

não só pe-Ias razõef? acima expostars, como pelo fato do Cl,J}to 
- . ~ 

das pedras se encontrar esparso ·e.m múltiplas-:áreas de cul-
tura primitiva e també-in pelas relâções, que Írã9 podem -dei
xar de ·ser assinaladas, como objeto. de adôrno, entre o -~ui
raquitã e o Tembetá._ Convém lembrar o que refere La Pe
rouse a -:respeito do u~o ·do Tembetá labial entre algumas 
mulheres indígenas:. Jille era como que um emblema de pu
dicícia, pois que as mulheres que o_ usavam, ao- lhes pedirem 
que o tirassem, mostravam-se -eneabuladas como se lhes 
tivesse s.ido feita uma proposta indecorosa. 

E' ai.nda de se notar que o uso do Muir~quitã não :se 
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restringiu, ao que parece, no Brasil, à área cultural ama
zônica. Afora os que Raimundo Lopes encontrou nas estea
rias do lago de Cajaú, no Maranhão (3 ), vários Muiraquitãs 
de pedra verde foram descobertos em Pernambuco (4 ), o que 
demonstra ter sido seu uso esparso numa vasta área de dis
tribuição das nossas tribus. 

Os l\1uiraquitãs de Cajaú - diz Raimundo Lopes ( => ) -
"representam 'uma técnica -adiantada, análoga à do México 
e mais ainda à ·de Costa Ríca, de modo a não se confundir 
com a jade oriental e assumindo formas animais, a rã espe
cialmente." 

O erudito pesquisadoi: _.das palafitas n1aranhenses, con
clue, relativa1nente à teoria da proveniência asiática do l\fui
raquitã, com as seguintes palavras, que, de bom grado, subs
creverían1os-: "Nas suas imaginosas hipóteses, hoje inacei
táveis, Barbosa Rodrigues deu ao Muiraquitã uma origem 
oriental e um papel predomin~nte. O que acabamos de dizer, 
porém, acolchetando-se às investigações que abalaram a fa
mosa teoria da origem asiática da jade, basta para mostrar 
como a ciência atual se afasta daquelas locubrações, em 
grande parte baseadas em fictícias interpretações de lendas." 

"Dentro mesmo, porém, de um critério positivo, o Mui
raquitã, análogo do amuleto chalchiuitl mexicano, tinha de
certo uma alta significação como pedra de chefe e emblema 
de estirpe ou tribu, e de cujas formas animais se desprende 
um caráter técnico." 

Perfeitamente. Mas não caberá aquí a pergunta: - não 
tinham, acaso, os Muiraquitãs alguma relação com as cren
ças religiosas dos povos que o adotaram? Como emblema 
de chefia, não terá tido Ull! significado totêmico e não será 
daí que lhe vem o caráter de objeto sagrado, de poder má
gico? 

E' o que vale a pena investigar. 

(3 ) - Raimundo Lopes - Ã civilização lacustre do Brnsll, em ,Bo
letim do ?tiuseu Nacional do Rt-0 -de Janeiro" - Vol. I, n.º 2 - 1924. 

(4) - Mário Melo - Apontamentos para a etnografia pemambnca1ta 
(Adornos indígenas) - Em "Jornal do Comércio", do Recife - 11 de 
abril de 1935. 

(5) - Obr. citada. 
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RITOS E SiMBOLOS DE UMA RELIGIÃO 
QUE SE PERDEU 

Quanto aos elementos míticos e religioso"S que das civi
lizações precolombianas dos Incas, -Maias, Tolte.cas, Aztecas,_ 
Chibchas ou Muiscas podem ter chegado até à Amazônia e a 
influência que podem ter exercido na forma_ção de diversas 
lendas, é um campo de investigações a explorar. 

A propósito da ce:riµiônia que· -realizavam -as icamiabas 
à margem do lago do. Espêlho da Lua, parece-me interes
sante lembrar que as populações antigas do continente adu:.. 
ravam lagos e lagoas, não raro Telacionando as suas ceri
inônias ao culto da Lua e do Sol e ao aparecimento de algum 
deus ou herói civilizador. Das confusas notícias dessas_ ce
rimônias se formaram as lendas de lagos f~bulosos, cOJnO 
o de Paríma, Guatavitá, Eldora,do, Clo.s Xaraios e ·outros que 
constituíram a alucinação dos primeiros tempos da con
guista americana. J!:sses lagos, entretanto, existiam e algu
ma verdade havia relacionada àquelas lendas de cidades ma
ravilhosas e ,de cerimónias que consistiam em arremessar 
ouro e esmeraldas n·o fundo das águas. Há o exemplo ãa 
cerimônia qué, segundo conta Miguel Triana (~), realiza:vam 
os Chibchas nas águas dos lagos, nos quais,. entre cantos 
sagrados e ao som 

0

de instrumentost iam me.r~ulhar os che
fes do povo· -e os sace.rdotes, praticando, dêsse modo, um rito 
de p,urificação. Info:r:ma o mencionado autor que .durante 
essas cerimônias eram arremessados no lago pequenos péi-

(1) - Miguel Tria.na. - La cl1'ilis·acion CJúbclla. 
• 

',._-
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xes de ouro, e os antigos historiadores da Colômbia dizem 
que os sacerdotes~ caciques entravam no lago ou lagôa, como 
a de Guatavitá, e, entre cantos litúrgicos, arrojavam às águas 
grande quantidade d-e ouro e de esmeraldas (2 ). Outra ver
são dizia que a cerimônia era consagrada a uma cacica que ... 
se havia arrojado ao lago, onde continuava vivendo num 
palácio maravilhoso, ornado de ouro e de esmeraldas. O 
certo parece, porém, que se tratava de alguma cerimônia 
instituída por Bochicha ou Nemterequeteba, o Filho do Sol, 
ou de algum rito em honra à deusa Chia ou Sia, a Lua, pois, 
.quer o Sol (Sue), quer a Lúa, eram adorados pelos Chibchas. 
Seus altares "eram objetos naturais que por qualquer mo- . 
tivo chamassem a sua atenção." Entre êsses lugares sagra
dos figuravam os lagos ou -lagoas, "situados nos cimos das 
montanhas, como o de Guatavitá, em que o cacique ou Psi
qua, depois de cobrir-se o corpo com pó de ouro, celebrava 
cada ano o "sunna", a solene cerimônia de se submergir 
11a presença de milhares de espectadores e ao som de cantos 
nas águas sagradas da lagoa". (3 ). As vezes sacrificavam-se 
crianças nas altas penhas em honra ao sol. 

Não estou, certamente, a querer ver nessas cerimônias 
dos Chibchas colombianos a realidade de que a lenda do lago 
de Jaci-uaruá seria um reflexo; estou somente a mencionar 
cerimônias relacio11adas ao culto da Lua e do Sol, que bem 
poderiam pertencer a uma remota tradição religiosa da qual 
se conservasse V3iga memória nas lendas, crenças e ritos de 
vários povos do continente, de mistura com outros elemen
tos míticos originários de várias fontes. 

Lembrarei que a forma da rã e do sapo é comum entre 
as diversas configurações zoomorfas, e, a meu ver, simbó
licas, das pedras verdes das icamiabas e que também se dizia 

(2) - Ver His toria d~ la Provincja de S. Antonio del :Nuevo Rein()I 
de Granada, de Frei Alonso de Zamora e as obras de vários outros auto
res da época da conquista da Colômbia. 

(3) - Carlos ·Cuervo Marque'S - Estudlos Arqueologlcos 1 Etnogra
fJcos, vol. 2.º, pág. 107 - Madrf. 1920. 

7 - ·R. M1 
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que os Muiraquitãs eram encontrados vivos no lago do Es-
pêlho da Lua~ 

Vimos que os Chibchas arremessavam nos lagos- peque
nos peixes de ouro dur~nte. as suas festas ritualísticas. Êsse 
mesmo povo acreditava que, fecundadas pelo Sol, as á_gÜas 
sagradas haviam· dado. _nascimento à Rã Primordial, esPécie 
de ·deusa aquática, ·símbolo de fecundação, sem-ell1ante à 
deusa egípcia Hiqy.it, _também emersa das águas. e represen
tada na figura--de u.ma~ rã sôbre uma flor de lotus (4 ) •. Aliás_; 
a Grande lVIãe d'Os Ghíb-chàs - Bacué - da qual, segund'<> li'~ 

. - . g 

lenda, tôda. a raça s~ origino·u, saíu de uma lagoa. 
-

E' curioso assinalar _que existem coincidências entre 
essas crenças e _os ritos de -que acima falei com a lenda do 
lago do Espêlho da. Lua, onde as icamiabas iam buscar -as 
pedras verdes, pois sabemos que a representação de batrá-- -quios, como de peixes, ~ comum nos Muiraquitãs. - -

Não há dúvida d--e- que a -rã esculpida nas pedras verdes -
. . 

é um sín1bolo teogôriico antigo que figura em várias _míto ... 
logias e está comtimente relacionado a um culto lunar, re
presentando sen1pre uma potência creadora, a Grande _Mãe, 
em cujo ·seio nascem tôdas as coisas. Porisso é um símbolo 
também da procriaçã.o ou da matriz fecundada. Poder..:.Se-ia _ 
explicar neste simbolismo . porqué as icamiabas davam ~s 
pedras verdes em forma . de rã ou peixe àqueles que eram 

~ 

pais de seus fill!os f 5 ). 

• 

(4) - Os egiptólogos .chamavam Hiquit de " Deusa Rã '1- <>U Sapo. 
Na mitologia. egf-pcia ·representa _um poder de ressurreição e - se diz ql!é 
tomo'U'--parte com Khnum (o Poder úmido), o espírito que se mo:v.e sôbre 
a. face das águas pr-imórdias, na organização do mundo. Amuletos em 
forma de rã foram -enc_onti:ados junto a diver sas múmias. Alguns dêles 
figuram no museu do - Cairo, em. Bulaq. Veja-se Gnide au lllnsée de 
Bonlaq, pág. 146, de Gaston Maspero. · 

(5) - Como a rã, ,a forma de peixe era um símbolo cosmogônt,co 
arcaico que se encontra · em relação, nas velhas religiões orientáis, cõm 
o culto das grandes divindades femininas, Deusas l\.'Iães, como-. Ishtar, . . ~ 

Milita, As tarté, Anait, .Artemisa de :fi:feso, Cíbele, etc. Os. primeiros 
cristãos usaram êsse sín1bolo, que tomaram, provàve·lmente, dos ~~ES:s~;. -

> 

nios e que se encontra também no culto dos habitantes da ilha. .de .Cr:e?, 
no período minólco. ·· 

' -
. -

• 
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Citei, como exemplo dêsse simbolis1no, que se prende 
quem sabe a que antiga e perdida tradição religiosa, a crença 
dos Chibchas sôbre a sua origem de uma deusa aquát ica. 
Pode-se encontrar, porém, o mesmo mito na deusa Centeotl, 
da mitologia azteca. Centeotl, que tinha diversos apelidos, 
como Tocitzi11, "avó dos homens", Tonacajoua, "a que sus
tenta", Tzinteotl, "deusa das origens", e também os de 
"nossa r everenda mãe", "alma da terra", era representada 
"como uma rã", em cujo corpo numerosas bôcas se vinham 
abrir" ( º ). Simbolizava a terra, n1ãe de tôdas as coisas e, 
com o r1ome de Maiaquil, era a deusa da procriação, assu
mindo, então, a forma da Kali hindú e da Artemisa adorada 
como mãe da natureza na Ásia Menor, isto é, de uma mu
lher com numerosas mamas. Essa deusa ril, que preside 
aos banhos, segu11do Sahagun, r epresentavam-na também, à 
semelhança da Isis egípcia e da Virgem-Mãe do Cristianismo, 
"como uma mulher que trazia nos braços uma criança." 

Na ordem dessas crenças, algumas de fundo totêmico ou 
onde há sobrevivências totêmicas, pode e11trar o culto do 
Gnenco, "dono das águas",. entre os Araucanos, que -era certo 
sapo que cuidava os poços e tinha poder sôbre a chuva (7 ). 

A êsse s~po os Araucanos faziam oferendas para pedir chu
vas nas coll1eitas, pois êle era um Pillan, um tótem parti
cular. 

A forma ,do sapo ou da rã se pre11dem, ao par de um sim
bolismo teogônico, múltiplas superstições da magia dos po-

Entre os antigos povos arianos, o símbolo do peixe estava relacio
nado ao culto da Lua. A êsse respeito Albert . Carnoy, em Les ludo·Ell· 
ropéens, pág. 190, depo1s de dizer que entre os hindús a Lua era imagi
nada como ·'um vaso cheio de uma beberagem de vida e fecundidade'', 
acresceu ta: "A 1 ua crescente era às vezes considerada como um peixe, 
ao qual se atribuíam as mesmas virtudes maravilhosas de um vaso. E' 
assim que entre os lrânios, a planta da Vida, haonUl. (= sansc. so1na) é 
guardada pelo peixe que nada no mar celeste (Voorucasl1n.) e r eaparece 
sempre brilhante depois de ter mergulhado nas profundidades." 

(6) - Júlio Trajano de Moura - Do llon1eu1 an1erjcano, em "Revista 
do Instit uto Histórico e Geográfico Brasileiro" - Tomo 100, vol. 154, 1928. 

(7) - Ricardo E . Latchan - La organization social y la.s creencJas 
religiosas <lc los antiguos ara-ucanos, - Em "Publicaciones dei Museo 
de Etnologia y Antropologia de Chile" - Toino 111 - ns. 2, 3, 4 - 1924. 

' 
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vos ameríndios e outras regiões do globo. Onde quer que 
se registem práticas de magia ou de feitiçaria, na Antigui
dade, na Europa medieval, entre os nossos índios, nossos ca
boclos ou outras populações rurais do Novo Mundo, que 
misturaram o folclore ibérico com superstições e crenças 
afro-ameríndias, encontra-se o sapo r.epresentando o papel 
de agente mágico, encarnação de fôrças sobrenaturais e tido, 
não raro, como dotado de poderes terapêuticos e de uma ir
radiação maléfica ou benéfica, segundo os fins par~ os quais, 
na goecia popular, é útilizado. Aliás estas crenças relativas 
ao sapo coincidem com as que a respeito dêsse animal têm 
alguns ocultistas, como Papús e Elifas Levi, que julgam que 
êsse batráquio é ·dotado de uma especial fôrça astral e par
ticular poder magnético (8 ). 

Entre os araueanos e os índios calchaquís se atribuía 
ao sapo e à rã o poder de atrair a chuva e para os guaranís 
o sapo é protagonista -de lendas e contos que lhe acentuam 
o caráter de creatura de origem demoníaca, formada pelo 
Anhanga. Entre diversos outros índios, o sapo, mesmo antes 
de penetrar na América o folclore ibérico, era objeto de prá
ticas de feitiçaria. Atualmente, para as populações rurais 
que tiveram contacto -com guaranís, araticanos e outros ín
dios e que às supersti'{!Ões trazidas do Vell10 Mundo mistu-
raram as práticas e crenças mágicas encontradas aqui, o 
sapo continua a representar uma figura importante da cren
dice e da feitiçaria (9 ). O campesino rio-platen.se, por exem
plo, lhe emprega a forma como amuleto e o utiliza em sor
tilegios para enfeitiça:r, curar moléstias e provocar fenôme
nos meteorológicos (1º). 

(8) -- Veja: Papús - Traité élémentalre de Hagie Pratique. E l_ifas 
Levi - Dogma e Ritual de Alta Magia. 

{9) - E ntre os índios amazonenses diz-se que onde o pequeno sapo 
Arú não aparece a roça não medra. ~sse sapo Arú transforma-se, se
gundo a crendice dêsses fndios, em um moço bonito que empunhando 
um remo vai buscar, nas cabeceiras do rio, a Mãe da Mandioca, para 
que venha fertilizar a terra e proteger a roça, fazendo chover , livrando-a 
da invasão das formigas e das ervas daninhas. 

(10) - Veja: D. Grana<la - Supersticlones dei RJo fie la Plata -
Montevldéu, 1896. Juan B. Ambrosetti - Superst1cJones y Leyendas, B. 
Aires, 1927. Ernesto Morales - El sapo en el folclore argentino, em 
"La Prensa", 27, novembro, 1932. 
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Na crendice do nosso povo igualmente o sapo entra com 
sua influência mágica ou terapêutica para os bozós da feiti
çaria ou as receitas extravagantes do curandeirismo. 

E' interessante notar, além disso, que afora o papel sim
bólico que a rã e o sapo representam em velhas teogonias da 
antiguidade e nas crenças dos povos ameríndios - o que 
constitue un1 mistério para os hierólogos - prendem-se ao 
sapo curiosas crendiC€S relat ivas à magia sexual. 

No folclore afro-brasileiro, por exemplo, como nota Gil
berto Freyre, "o sapo tornou-se o protetor da mulher infiel 
que, para enganar o marido, basta tomar uma agulha enfiaqa 
em retraz verde, fazer uma~ cruz no rosto do indivíduo ador
mecido, e coser depois os olhos do sapo. Por outro lado, 
para conservar o amante _sob o seu jugo, precisa apenas a mu
lher de viver com um sapo debaixo da cama, dentro de uma 
panela. Neste caso, um sapo vivo e alimentado com leite de 
vaca. Ainda se emprega no Brasil o sapo, na magia sexual 
ou no feitiço, cosendo-lhe a bôca depois de cheia de r estos 
de comida deixada pela vítima" (11 ). 

Se acolchetarmos estas crendices do fet icbismo e da ma
gia popular, cheia de reviviscências totêmicas, ao simbolis
mo r eligioso que toma os batráquios, em várias mitologias, 
representações de divindades femininas - as Deusas l'Aães 
dos cultos matriarcais - resultará evidente o significado 
sexual que tinham os amuletos verdes das icamiabas em for
ma de rã ou sapo. 

Igual sentido sexual, em vista de sua relação com o 
culto da Lua, da água e da Grande Mãe, pode ser encontrado 
relativamente aos muiraquitãs ictiomorfos ou em forma de 
peixe. A êsse propósito lembraremos que o mito de expres
são mais acentuadamente sexual da mitologia indígena da 
Amazônia é o Pirafauara (1 2 ) ou Bôto, do qual, talvez, deriva o 

(11) - Casa Grande & SenzaJa - pág. 238 - 2.a edição, Rio, 1936. 
E' interessante assinalar, quanto à idéia sexual ftliada à rã e ao sapo, 
o fato dos órgãos sexuais da mulher serem chamados, na cam panha rio
grandense, de Sapo ou Sapinbo. 

(12) - Pfraiaura - pira - peixe; f - água; ara - dono. P eixe 
dono das águas E ' o Bôto. 

.. 
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mito da Iara ( 13 ), rBpre·sentação feminina de caráter 1sexual 
do fantástico D. Juan ameríndio q\l:e anda, à noite, à m;ti;
gem ·dos. rios e .igaxapés, a .seduzir incautas cunhantãs. 

O mito do Bôto, Piraia.uara co-1110 -0-ehamaln os índiti~, é 
bastante conhecido~ O Bôto, segundo a ·erença dos ingê-nuos 
caboclos amazonenses; é ·um animal diabólico ·que à noite 
sobe à praia, onde, por um poder mágico tn.explicável, se 
traµsforma em jovem -Oe maravilhosos atrativos - uma 
espécie de príncipe ~neantado para o sonho· das jovens 
1apuiais-. Pobre da cunhantã cuja virgl~ndade florescente" se 
torna objeto de cobiça dêsse golfi.nho-- lascivo! ~le tem 
o ·poder ·de assumir ·as feições que maiSc vivamente podem im
pressionar, naqueles ermos selvagens,. no meio das suges
tões de uma natureza exuberante e ardénte, os sentidos e a 
inquieta curiosidade -ija -cabocla sensual ou simplesmente so
nhadora. Conhece tô·das as subtilezas_ da arte de sedu'iir, 
tôda a magia das palav:ras e das caríci'as -que. tonteiam e -ex-- - ..... 
citam a sensualf.dade_, ·Sabe de todos (j_s segredos da _paixa;o 
que perturba e que enlouquece de sonho e de desejo. Br:utal 
ou lírico segundo os casos, não há cunhantã que resista ao 
sortilégio das suas artes de conquistador. A vítima se lhe 
entrega, entre inquieta e apaixonada, como numa alucina
ção, presa nos laços do. mágico fascínio que sôbre ela o mons-
tro: . e:xerce. ... 

Na crença ·do tapuio, o. Bôto se Jimi:tfa a . seduzir as-dt>n
zelas para, ·depois de saciado o desejo,~-~eassumir a sua for
ma repelente e viscosa e desaparecer nas profundidades do 
lago ou do rio. O -Piraiauara, entretanto, segundo algumas 
lendas de fonte ameríndia, seduz as cunhantãs para. levá-las 
·para seu reino encantado, no fundo -da;s águas. Do mesmo 
modo procede a Iara ·com relação a.os homens (14 ) • 

(13) - O m1to da Ia ra, natutalmente se transformou, com a chegada 
dos europeus, numa espécie de sereia de cabe-los louros, muito bran<_!a. 
que seduz pelo fascínio do seu canto e arrasta suas vitimas para o fundo 
das águas. 

{14) - Pi1·a.Janra e Iara ou Ulara são, ã nosso ver, o mesmo -mito · 
bi-sexual. Os homens vêem o J.>Ira.Jaua.ra em forma feminina e .então 
é a lara; as mulheres o vêem sob feições mascúlinas. 
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O caráter sexual do mito, como demonstramos, é evi
dente e não deixa de ser curioso notar sua relação com os 
zoo-Jitos verdes das icamiabas e com a lenda segundo a qual 
os muiraquitãs se encontravam vivos, em forma de peixe, no 
lago do Espêlho da Lua ( 1 5 ). 

E' ainda digno de ser mencionado, pelo seu caráter de 
mito aquático e sexual, o mito de Pai·Tunaré, tão semelhan
te ao Piraiauara e estreitamente ligado, como veremos, às 
icamiabas. 

Segundo a lenda, apareceu outrora, na região da Serra 
do Ereré, uma horda de -mulheres que tinha abandonado 
todos os homens, conservando consigo apenas um ancião 
chamado Pai-Tuna. 

Os filhos nascidos do consórcio entre essas mulhere.s 
e o velho Pai-Tuna eram -=- todos sacrificados, salvando-se 
unicamente as meninas. 

Uma das mulheres, porém, teve pena de matar seu filho 
e, para conservá-lo, o escondeu numa gruta no meio da flo
resta. 

A êsse propósito é oportuno mencionar o fato relatado pelo autor 
dramático Amorim ( ?) , citado pelo prof. Hartt (Arquivos do Museu Na
cional do Rio de Ja.n_eiro, vol. v,~ ano de 1885), de uma. alucinação epi
dêmica que atacava, nas marg_ens do Amazonas, caboclos e caboclas, 
dando-lhes o irresistível desejo de se arrojarem n'água, onde diziam ver 
cousas maravilhosas e onde as Ia:r"'s, em forma feminina para os homens 
e masculina para as mulheres,_ "O,s éhamavam. 

Contava Amorim . q,ue as pesseas atacadas pela crise, após uma fase 
de convulsões epilépticas ou histéricas, começavam a. proferir frases 
sem nexo, dizendo-se, afinal, possuídas pelas Iaras, que através dos pos
sessos ou das possessas respondiam a perguntas e profetizavam. 

O !enômeno, a ser verdadeiro, não passaria de uma alucinação seme
lhante à. que se veri1ica nas Macumbas, quando o "Santo" se apodera 
da filha do terreiro. Aqui o mencionamos apenas para apresentar U?l 
exemplo do caráter bi-sexual do mito - feminino para os homens, mas
culino para as mulheres. 

(16) - Não é fora de propósito lembrar que no culto das deusas
mães da mitologia. afro-brasileira dos candomblés, batuques ou macum
bas, a deusa que r epresenta a "imago" materna é Iemanjá, identificada 
no Brasil com a Mãe d'Água, que é também a Iara. Ora, Iemanjá, que -
resume o culto da sexualidade feininina, é uma "mãe de peixe" ou "mãe 
peixe", pois que, segundo A. B . Elfis, lele significa mãe e eja, peixe. Além 
disso o Orixá Ien1anjá ou fetich ê da Mãe d' Agua é representado nos 
"candomblés caboclos", como assinala Artur Ramos (0 Negro Brasllelrof 
pág. 218), metade peixe, metade mulher. O simbolismo sexual dos fett
ches ou amuletos pisciformes resulta, portanto, evidente. 

' ' 

: 
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Alí o menino cresceu até se fazer ~oço, ignorado por 
todos. Certo dia, porém, tendo as outras mulheres esprei
tado os passos da mãe do rapaz, descobriram o esconderijo 
de Pai-Tunaré - assim se chamava o moço -. Sequiosas 
de desejo, foram as mulheres entregar-se a Pai-Tunaré. Este 
receioso de ser descoberto pelo velho Pai-Tuna, pediu a sua 
mãe que o escondesse noutro lugar. Depois de n1uito pro
curarem, resolveu-se que Pai-Tunaré, transforma:do em pei
xe, se escondesse no fundo do lago. 

Quando a mãe queria falar com êle, ia à beira do lago 
e gritava: - Pai-Tunaré ! Pai-Tunaré ! E então um en'Or-, 
me peixe aparecia na margem do lago que, transforman-
do-se num belo jovem, ia conversar com sua mãe. 

Não tardaram as mulheres em descobrir a nova morada 
de Pai-Tunaré e, chegando à margem do lago, gritavám: -
Pai-Tunaré! Pai-Tunaré! 

-

Aí o moço aparecia e elas o arrebatavam para a satjs-
fação de seus anseios. 

Prossegue a 1enqa contando como o ciümento Pai-Tuna 
veio a descobrir a -existência de Pai-Tunaré, como o pescou 
com uma rêde tecida com os cabelos das mulheres e como, 
afinal, o matou, pendurando seus órgãos sexuais à entrada 
de uma gruta. 

A len·da termina com a fuga das mulheres, as quais, ten
do abandonado Pai-Tuna, foram constituir uma comunidade 
feminina que vivia sem homens. 

Aparece evidente, como vemos, na lenda de Pai-Tunaré, 
o mito ictiológico de caráter sexual como o do Pira.iauara. 

Se lembrarmos as relações que já apontamos entre o 
símbolo do peixe com o culto da Lua, com o culto, portanto, 
de divindades femininas das culturas de fundo matriarca! -
que estudaremos na terceira parte dêste livro - se nos apre
sentará claro o caráter sexual ou o significado sexual das for 
mas do Muiraquitã. Todo um conjunto religioso-mágico, 
possivelmente de fundo totemista, vemos que começa a apa
recer em conexão com uma cultura de predominância ma
triarca!, em que o problema do sexo não podia deixar de re-
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pres~ntar um papel importante na organização do culto e 
na estrutura social, baseada na idéia de que a vida procede 
da Grande l\1ãe. 

Tal é a Ci dos nossos índios, que está no fundo de tôdas 
as coisas. 

Poder-se-ia ainda filiar o simbolismo sexual dos muira
quitãs às circunstâncias especiais em que êles eram doados, 
pelas icamiabas, aos homens que as ian1 visitar e às virtu
des atribuídas a essas pedras verdes, julgadas, no Amazonas, 
poderosos tal is1nãs de amGr ( 1 6). 

E' evide11te pois que .~e . trata de amuletos aos quais está 
ligada uma idéia ·de sexualidade, talvez ritualística, talvez de 
sentido religioso relativo a uma primitiva concepção de se
xualidade cósmica. As conf.igurações dessas pedras verdes, de 
peixe, batráquio ou mesmo cilíndrica - que evoca um culto 
fálico ( 17 ) - indicam claramente, como acima demonstra
mos, uma idéia de sexualidade, talvez de mistura com con-

, 

cepções de magia primitiva e de crenças totemistas. 

A interpretação que damos ao Muiraquitã, como objeto 
sagrado - amuleto, feticbé, talismã - em estreita relação 
com um culto impregnado de simbolismo e magia sexual, 
parece-nos que resolve, de modo racional e de acôrdo com 
o sentido íntimo das lendas e mitos qt1e estudamos, o ~isté
rio das pedras verdes. 

Para a solução dêsse. problema, entretanto, não necessi
tamos ir buscar num pas~a·do remoto e nalgum distante país 

• 
do Orie11te, na Índia, na. China. no Egito ou na antiga 

(16) - Un1a das virtudes do Muiraquitã. é a de prevenir pa1·tos la
boriosos. 

(17) - Julgo desnecessário demonstrar a larga irradiação que tem o 
culto do Falus e do Ionis nas culturas primitivas e como êsse culto está 
r epresentado em numerosos ídolos de barro e de pedra dos nossos ín
dios. Os exemplos na cerâmica de_ Marajó são numerosos assim como 
nos artefactos de vários outros índios do Amazonas. Também julgo des
necessário estender-me em considerações sObre o fundo sexualista dos 
ritos de Iniciação dos jovens e donzelas, das culturas totemistas, como 
em torno das explicações psico-analistas dadas às cerimônias dos povos 
primitivos, aos tótens. tabús, cerimônias e mitos, especialmente aos mitos 
femininos e n1ttos aquáticos, como a Mãe d' Água, a Iara e Iemanjá. 
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Mesopotâmia, a pátrja do Muiraquitã e das crenças, ~ulto, 
mitos e simbolismo religioso que lhe dizem respeito. 

Basta-nos estudar mais profundamente a estrutura e o 
significado dos nossos mitos em relação estreita ao ambiente 
cultural em que floresceram e à vida psíquica que os en
gendrou. 

Veremos, em próx;imos capítulos, que prosseguind_o na 
análise dos mitos amazônicos, especialmente do mito de -Izí 
ou Iuruparí, o Filhó- -do Sol, podemos chegar a desvendar, 
dentro de um critério histórico cultural, o segrêdo das i·ca
miabas ou do reino das cunhã-teco-ímas . 

• 

, 
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O ltIITO DO IURUPARt 

-

Os primeiros cronistas _que escreveram sôbre as crenças 
dos nossos índios, principaJm.ente os nossos piedo~sos n1issio
nários, fizeram do Iuruparí ( 1 ) um mito idêntico ao Anhan
ga - um espírito mau que atormentava os pobres bugres, 
parecidíssimo, como gênio das trevas, a Satanaz. 

Não é de estranhar essa identificação do Iuruparí com o 
Diabo, visto que para os- zelosos Jesuítas que aquí vieram pre
gar o Evangelho todos os deuses ot1 mitos dos povos selvagens 
do Novo Mundo, como, aliás, os de outras terras que acaba
vam de ser descobertas, não eram senão encarnações diversas 
do Maligno, empenhado, em tôda a parte, em ·se fazer adorar 
em lugar do verdadeiro Deu~. ~sse f enômeno da transf ar
mação de deuses em dem.ônios por uma nova religião que se 
sobrepõe à .ant~ga ou deriva (le -velhas crenças, não se V·erifica 
som.ente em relação ao crist1anismo e aos mitos do paganis
mo oriental e dos povos ameríndios. Os dévas da índia, exal
tados nos hinos do Rfg-Véda" transformaram-se em demônios 
na religião zoroastriana, pois o têrmo déva, aplicado na índia 
aos deuses radiosos, como Indra, Agni e Varúna, passou a ser, 

(1) Diversos autores. escreven-Oo sobre o mito amazonense que es
tudamos nestas paginas, grafaram com J o nome do deus selvagem, que 
ficou Juruoarí em vez de Iurunart, Nós preferimos a grafia Iurupa.ri, 
adotada por dois grandes conhecedores do nheêngatú - o conde Ermano 
Stradelli e Antonio Brandão de Amorim. - Barbosa Rodrigues escreveu 
o nome do heroi selvagem com Y, isto ê. Yuruparf. 

Quanto á pronuncia de palav:ras nheêngatús com o I inicial, diz o 
conde Stradelli: "Se na adaptação destas palavras para o português brar 
sileiro este I se mudou em J. na !)ronuncia nheêngatú conserva bem 
claro o som de I, embora se torne mudo, fazendo sfla.ba com a vogal 
sucessiva". 

• 
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no antigo ze11d, daéva; dêv no pelvi e diy no persa moderno, 
m.as· com o significa·do, oposto de demônío. Em compensação 
o tê.rnio as111·a, qu.e na. _jnqia antiga, em período posterior ao 
dos ·hinos do Rig· Veia, aplicava-se a entidades opostas a~s 
dévas, tornou-se, no mazdeismo., a pàlavra da qual emergiu o 
nome do fulgurante Haúra-Mazda, o .aeus supremo (\a reli
gião de Zaratustra. 

Igual transf orruaçã9 ·de um deus e-n1 . .(J.emônio verificou-s~, 
seg·undo · julgan1 alg·urfg mitólogos, com 'º Satanaz bíblico. O 
povo de Israel fêz de Set ou Suté, a ·divindade tutelar dos ,liití ... 
tas que habitav.am a teJ!ra de Canaan., uma entidade demoníaca 
em oposição a Jeová-~ chamando-a Satan, nome que talve~ 
derive diretamente de .Sat-a.n, o n1esmo Set com denominação 
diversa, que os abor-~genes sírios ctiltuavam. O próprio ap·e
lido de Belzebú (talvez Beel ou Baal-zebub) lem.bra o grande 
deus- cald·êo Bél, tornad·o o terrível ·deus fenício Baal. 

Assim como o It;rruparí_ se fêz um demônio, por obr;i \los 
primeiros difusores do cristianismo em terras brasileiras: ve
mos diversos deuses africanos, como Exú e Leba, se idenfifi
ca:rem <Com o Diabo ao ·serem trazidos para o Brasil. Essa iden
tificação ·Se fêz no -e~pírito do povo afro-brasileiro ·das m~-· 

cunibas, pois que, no dizer de Artur Ramos, (2 ) o negro afri
cano já encontrou ultj.a <lemonolatria oa{ó1ica. prepa,raâa no 
Brasil. E foi fácil a itlentificação de seHs _orixás com o Clapêta 
ou com alguns santos dq Igreja. 

Igua.I fenômeno se deu quanto à identificação do Iuru
parí com o Demônio no espírito dos prim~iros missionário~ 
que ;Visitaram o Brasil e, posteriormente, na transf orma~.o do 
Iuruparí em um di~l}o, na crendic-e do i}l'gênuo tapúio. Em 

ambos os casos, a interpretação do m.ito encontrou um fu~do 
de superstição ou dê:$se temor inconci~tite -·que, no ·dize·r dos 
psicoanalistas, é o elemento em que os~ demônios são gerados. 
É natural, portanto, que os que aquí vieram com a mente 
o:bsecada pela idéia _d.o Demônio, viss~m o Diabo no I:uruparí 
como o viram no Anhanga. O próprio Sacf - u1n caboclinho 

- -

(2) O folclo1·e negro d:o Brasil, pá g. 25· - Rio. 1925. 

• • 
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arreliento que andava de tanga e que também é identificado 
com um pássaro das nossas florestas - não passou a ser um 
diabinho de mão furada, representado na crendice popular 
como um pequeno diabo, cheirando a enxôfre e com pés de 
cabra, saindo do inferno? De gênio alegre da selva, trans
formou-se, em contacto com a. demonologia católica, num ne
grinho retinto, de uma perna só, filho do Diabo. Até se conta 
que sendo muito mau foi -expulso do inferno e condenado a 
viver na terra e a "assombrar todo o mundo". ( ª ) 

Parece-me que houve uma confusão, entre os primeiros 
escritores que trataram das crenças dos 11ossos índios, a res
peito do Anhanga e do Iuruparí. A1nbos os mitos, embora 
tão diver.sos, foram confundidos num só e a.inda hoje não se 
fêz, entre os estudiosos do nosso folclore, uma distinção bem 
clara ent re os dois mitos. V-e-mos, por exemplo, um erudito 
como Basílio de Magalhães confundir num só gênio demoníaco 
os dois grandes mitos amer~ndios, quando escreve: "o juru
parí e o anhanga são o mesmo t ipo mítico, aquele prepon
derante na linguagem dos selvícolas do norte e êste na do 
sul, notando-se que só o último é que sofre encarnação em 
animais inferiores". (4 ) 

Gonçalves Dias faz uma distinção entre o Anhanga e o 
Iuruparí, mas admitindo aquele como seu.do um gênio sub
alterno, "principal executôr das vontades do último". O 
Iuruparí ou J eriparf, como escreve G·o11çalves Dias, repre
sentaria, na sua opinião, a·quele mesmo princípio ·do mal ou 
Príncipe das Trevas que no mazdeísmo é A11ra-ltlainiu ou 
Ariman e no judaísmo e na demonologia cristã Satanaz. 
Estava em oposição a Tupan, como Satanaz a Jeová. "Temos, 
pois, dois seres superiores, contrários e independentes - os 
dois princípios dos persais - o bem e o mal, ambos podero
sos, ambos deificados - Tupan e .T eriparí: - além dêstes os 
espíritos que compõem a côrte de cada um dêstes· -. os bons, 
e maus espíritos e ass,im como o Deus bom era oposto ao deus 

(3) Ver ''O Sncí P erêrê" resultado de um inquérito - São-Paulo, 1918. 
( 4) O folclore no Brasil, págs. 71-72. 

' 
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mau, os espíritos que ·Serviam a cad~ um dêles se contra
punh.a1n entre si".~ ( 5 ) 

P,arece-me difícil dizer onde o eantor de I-Juca-Pii,:ama 
encontrou bases para acreditar que os nossos índios -conce-
biam êsse dualismo e. que Tupan e Iuruparí comandavam 
1iuas hostes opostas de espíritos. Nos escritores antigos, mes
m·o no Padre Ives d'É~eux, que o autor de a Canção do . Ta· 
môio cita, só com muita fantasia se poderia encont1·a~ - ele-, 

r,nentos para imagiU;ar que os nossos. íJrdios "tinham ç,pnhe .. 
cimento dos gên.ios secundârios dos bons e maus espíritos?'. 

As notícias qu.e sq·bre êsses preten·s.os espíritos votados 
a-0 mal nos transmitiram os cronistas antigos, como João 
:Qaniel, d'ÉVreux, Macgraff, Simão de Vasconcelhos, Claude 
d'Abbeville, João de Léry, Thevet, Fernão Cardim e outros, 
s~o insuficientes para se formar um juízo acerta-do, pois _que 
há uma terrível confusão em que um e outro mito se ineor
por{tm, por efeito d·e uma falsa interpretação, a úma idéia 
diabólica. "Juruparí e Anhanga - a.firmou JVIacgraff, signi
ficam simplesmente diabo. Entretanto, como, com acêrto, o 
demonstrou Barbosa Rodrigues ( 6 ) e o reafirmou Couto de 
1V1agalhães, nunca os nossos selva,gens; senão depois de eate
qu-izados, imaginaram o Iuruparí "·como _ um espírito sobre-
11atural, cuja missão f{>sse exclusivamente 'para o mal, como 
é entre nós a conce·pçãà de Satana.z".. (1 ) . 

. ' 

Penso que não só não há relação álgu·ma entre a itléia 
que nossos índios faziam e, entre a que algumas tríbus, ain
da fazem do Iuru-parí" com a concepção cristã do Demónio~ 
como não podem ser confundidos os mitos do Iuruparí e do 
Xnhanga, a meu ver, de origem -~ caráter inteiramente di
versos. 

l\fesmo concebido como um gênio da obscura mitologia 
amerâba, como o espírito dos maus -so"Ilhos ou do pesadelo, 
embor.a as tradições o _apresentem sob diverso a s·pecto, o mito 
do Iuruparí se diferencia do mito -Oa Anhanga. 

Isto não é fácil -d~ ·se demonstrar_ em vista da confusão 

(5) Brasil e Oceania - p~g. 105. 
(6) Pora.ndl.1ha Amazonen.s·e - págs. 93 a. 100. 
(7) O Selvagem, pág. 148 ed. ele 1913. 
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estabelecida, desde o início, pelos que trataram das crenças 
dos nossos índios, assim como é difícil esclarecer satisfatõ
riamente como Iuruparí é, na poranduba amazonense, ao mes
mo tempo o herói civilizad-0r, o homem-deus, filho do Sol, 
que, segundo algumas tradições, trouxe o fogo aos homens, 
deu-lhes novas leis e estabeleceu entre êles um estranho culto, 
e, também, um espírito que índios e tapúios temem, que os 
visita no sono e sôbre o qual se contam coisas terríveis, como 
as da lenda de Poronominare, que Maximiano José Roberto 
recolheu entre os Barés e que Brandão de Amorim traduziu. (1

) 

-

" 

\ 

-

( 7 ) Ver - Lendas em Nheêngatú e em Português - em "Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", Tomo 100, vol. 154. 

8-R. M. 

----~-- - ·~ 
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Dabucurí e outras Poconã e Nauã-ret.ã. É nessas festas sel
vagens e bizarras - parecidas, aliás, com as de outros povos 
naturais como polinésios, malaios, africanos, · etc. - cuja 
parte principal é vedada, sob pena de morte, às mulheres, 
que Iuruparí aparece, encarnado num dos presentes, do qual 
se apodera, realizando, assim, o mesmo fenômeno da possessão 
fetichista ou medi única ~que_ se observa nas maeum·bas, batu• 
ques ou eandomblés dos negros-brasileiros ou nas chamadas 
pagelanças .do Pará e do Amazonas, em que se misturam, num 
complicadíssimo sincretismo., elementos espíritas, africanos e 
ameríndios. O "estado de ·santo" ·dos .cultos afro-brasileiros 
das ·macumbas, que é o da pGssessão da filha do terreiro pelo 
orixá (santo ou deus africano), é parecido com o da .posses
são do amerába pelo Iuruparí nas festas ritualfsticas que, 
com dansas de máscaras, se realizam em sua honra. 

Como os orixás da religião iorubana - Olorum, Obatalá, 
XJangô e outros - que são deuses com várias atribuições e, 
alguns, heróis civilizadores, o Iuruparí das tribus conhecidas 
s ob a denominação geral de naupés, não é propriamente con
siderado como entidade demoníaca pelos que o cultuam e te
mem, embora o caráter vio1ento, selvagem, que toma a sua 
manifestação. ... 

As suas manifestações podem ser julgadas, como as do 
Santo nas macumbas, ·de caráter demoníaco, pois o ín·dio 
mascarado que repre,senta .(} Iuruparí, ou que lhe serve d.e 
111iédium, sai do mato a.os pulos e aos gritos, fustigando, rai
voso, o pagé e seus outros ador.adores, lembrando-lhes, dêsse 
modo, a severidade de suas leis e o rigor do seu culto. De
ve-se lembrar também que essas festas, talvez outrora de cará
ter mais severo, como é de pr~sumir pelas tradições da poran
duba, degeneraram em orgias desenfreadas. O Iuruparí dos 
D.abueurís, entretanto, long~ de ser tido, pelos seus adora
dores, como um espírito maligno, o oposto de um deus bom, 
é r espeitado e cultuado como o espírito protetor da raça, o 
gênio que os instruiu no princípio dos tempos, que lhes deu 
novos costumes e preciosos ensinamentos e que vive em con
tacto permanente com a tribu, para que esta continue a ob
servar a sua lei. :mie está presente no-s ritos de iniciação, 

' 

• 
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nas festas realizadas em sua honra e ·no som dos instrumen
tos sagrados, que as _ mulheres não podem ouvir. A pró.I}ria 
flágelação que se verifica durante as 'festas dó Iuruparí' ou. 
das cerimônias de iniciação, em que os mancebos passam à 
maioridade, não ·diferem muito ·das p(}:nitências com que os 

' m.ístico·s dws gran·des-religiões ·procuram torna.r-se. dignos· da 
divina graça ou da sua possessão pela divindade. 

No fundo é o mesmo anseio de ser possuído pela. divina 
alucinação, realizar a incorporação mo!Jlentânea do deus! do 
espírito ou do santo, para que êle se ·manife.ste através da 
natureza humana. O sacrifício- corporal, como a flagelação e 
o jejum - :também instituído pelo Iuruparí - e um ato de 
magia para atrair o 'deus ou o· Grande Antepassado, como é, 
também, o símbolo exterior d·a entrega da vontade do crente 
a uma sobrenatural vontade superior. 

Não há muito o sr. Lima Figueire{Io, escrevendo para a . . ' 

"Revista da Semana'' sôbre 0 ;S uaupés, mencionava. a ol)Ser-
vação feita pelo coronel B·oanerges a . respeito -de feixes de 
açoites preBos ao teto das choças dêsses ·índios. 

Diz o citado autor., a respeito do uso ·dêsses açoites: "=To
dos se sujeitam ao sacrifício ao adabir até as mulheres, gue 
ap-resentam fortes !anhos no busto. 

"Era intere.ssante sabermos porque os índios· faz_em uso 
de tão bárbaro costume. A nossa curiosidade ·f0i em parte 
satísfeita. Dizem uns índios que se sujeitam :à surra para 
adquirir a virtude e o poder de Juruparí, o deus da floresta. 
Outros are~gam que o sacrifício é uJ1l· 'lega~o ·de honra_ ql}e 
reee·beram de seus antepassados, uma ftenitência que Juruparí 
exige de seus adeptos". 

JDsse costume bárbaro ·da flagelação, inspivado pelo an
seio ,de adquirir a:s viTtu-des de um deus ou de se tornar a ·êle 
agradável pelo ·sofrimento, não nos autoriza a que se julgúem 
os pobres índios que -0 adotam adoradores de uma entidade 
demoníaca. Se assim f ôsse, to·dos os deuses das ·diversas re
ligiões ·do mundo ·deveeriam passar à categoria de dem.ônios, 
pois que a flagelação é um prática religiosa universal. A 
mfstica cristã está repleta de exemplos não só de auto-flage
lação praticada na solidão das celas ou dos eremiterios, .mas, 
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também, da pública, nas ruas e nas igreja·s. Bastará men
cionar o que viu na Espanha, a êsse respeito, a condessa 
d'Aulnoy em 1685, que descreveu, em sua obra Relation du 
Voyage d'Espagne, cenas de mashoquismo r eligioso que nada 
ficam a dever à-s que se podem observar entr e os índios que 
guardam a tradição do Iurupa rí. 

Se essas cenas descritas pela condessa d'Aulnoy, como 
~ . 

as que observou J oseph Townsend e as que, t ratando da n1ís-
tica cristã, r elatam inúmeros outros autores, fôssem observa
das entre povos selvagens, seria m classificadas como práticas 
bárbaras próprias de um culto demoníaco. 

Foi esta a interpretação dada ao cult o do Iuruparí p"êlos 
primeiros cronistas e os religiosos que escreveram sôbre as 
crenças dos nossos índios . 

• 



., 
i; 
-i ~ 

*-

, 

O QU.E FEC;Il.A A BôCA 

P·elo que acabamos «le expôr vemos que. o culto do Iuru
parí não consiste apenas em manter viva na memória da 
tribu a lembrança do-Filho do Sol, que apareceu, se,gundo a 
poranduba, num passado remoto, em forma human.a, com-0 
chefe e profeta, para tran_smitir aos homens a vontade-·de 
seu Pai. 

luruparí ou Izí· é 11m Grande Espírito - não ô Ser Su
premo, um deus celeste ou Criador - que acompanha a raça._ 
:mie ainda vive entre -os homens, invisível presença que se 
manifesta durante a!), ~erimônias ritualisticas que o evocam, 
potência misterio·sa que gu~rda a lei e atinge com seu tre'." 
mendo castigo os que-a,._- infringem ou desres·peitam. 1l porc 
essa supersticiosa c.onv.-içção da presença ·do Iurupari que~'ã~. 

~ 

mulheres acreditam ··eéga~ente que serão mortas se se· attê..:-
verem .a ir e·spreitar os ritos que lhes são vedados, virem l:>u -
simplesmente ouvire~_ os instrumentos sagrados que, desde 
tempos imemoriais, Iuruparí deu a seus adoradores. A morte 
não colherá apenas a mulher que descobrir os segredps do 
Iuruparí, mas também ao iniciado que os revelar. O·s pró
prios instrumentos dêsse deus selvagem não podem ser vistos 
pelos que não tiverem atravessado as duras provas da_ ini
ciação. É tão severa a lei, que o pai dará morte .ao própr-io 
filho que tiver desven-0.ado o segrêdo tremendo e traído, _as
sim, os mandamentos .d-0 Filho do Sol. 

Parece-nos que indep·endentemente da crença do tapúio~ 
-

que identifica o Iur_upaTí com o pesadelo ou, como se exp~~$a .., 
Couto de Magalhãe:s, com "um ente que de noite certa a ~-

. -
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ganta da criança ou mesmo dos homens, para trazer-lhes 
aflição ou maus sonhos", a palavra Iuruparí pode ser interpre
tada. como querendo signifi"Car "aquele que fecha a bôca". 

O autor de "O Selvagem" deu ao nome do herói-deus 
indígena o significado de '{mão sôbre a bôca'' ou, ao pé da 
letra, mão-bôca-sôbre. Ine.gàvelmente esta interpretação, em 
seu significado, corresponde maJs à tradição do que a de Ba
tista Caetano, que traduziu i-ur-upa-rí, como significando "o 
que vem à nossa rêde". 

A! tradução exata, porém, não é nem a de Batista Cae
tano nem a que dá, aproximadamente, Couto de Magalhães. 

Batista Caetano deixou-se impressionar pelas crendi
ces do caboclo amazonense e adulterou o sentido do vocábulo 
nheêngatú para adaptá-lo a essas c1·endices em que o n1ito 
é inteiramente desfigurado. 

Quanto ao erudito Couto de Magalhães, não obstante seus 
conhecimentos da língua geral dos nossos índios, não reparou 
que na composição do vocábulo iuru-parí não entram nem 
o substantivo p-0 ou pu-mão, nem a preposição arupi ou iarupi
sôbre. 

Entretanto, o vocábulo Iuruparí ou Juruparí, como es
crevem vários autores, corresponderá ao exato significado das 
palavras que o compõem e ao sentido da tradição, se lhe der
mos a tradução de bôea fecliada; de iurú, bôca e parf,i tapume 
de varas com que, na Am.azônia, se fecha ·a bôca dos igarapés 
para reter o peixe. ( i) 

Logo, o sentido é claro:. Iu1~-parí - bôca fechada. ~ste 

sentido está de acôrdo com a tradição mitológica, pois que, 

(l) A respeito da J)alavra pari, diz o seguinte Raimundo de Morais 
em O meu dlcfonárlo das eousas- ela Amazônia: "Pari, pano de talas e 
varas com que se constrói o cacurí, que é uma espécie de tapagem ar
mada nas praias e onde o peixe: que desce ou sobe a margem esbarra, 
resvala, procurando o fundo e cai logo no saco". 

O Conde Stradelli, descreve assim o pari: "Gradeado feito de fas
quias de madeira, de preferência de espiques de palmeira paxiuba, amar
radas com cipó, com que barram-a bôca dos lagos ou dos igarapés para 
impedir a saída do peixe, ou com que constróem os currais ou cacnrfs" • 

• 

-

• 

' 
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efetivamente, Iuruparí é o que fecha a bôca, o que véda de· 
revelar os se,gredos do seu culto. 

Tanto é assim que na iniciação dos rapazes ou Cam~no 
nindé, realizada pelas tribp.s ·uananas e por quantas cultuam 
o Iuruparí, o pagé, entre as muitas recom.endaçõ~s que faz 
ao iniciado, insiste principalmente no segrédo que ,deve ~an-:: 
ter ·e, o saber c_alar, é uma ·das maiores virtudes que s·e lhe 
·exige. Durante a iilici~çã-0, enquanto no ar se agita o adabi,, 
e o maracá maréa o rltm.o ·da poracé, os velhos . entôam o - - -

~. , . . -
canto ao Sol, à Lua e .aó Sete-Estrelo, pedindo que <;;oneedam 
aos rapazes que estão~ ·p_enetran·do nos ·segredos do Iuruparí,- , 
a virtude, ·entre outras, de calar sôbre o que estão vend_Q -.oe 
ouvindo. 

Diz assim o canto: 

"Sol, faz -valente seus ~corações! 
"Lua, adQça suas falas! , 
"Sete-Estrelo, ensina-os a fugir 
"De um dia contar tudo". --

E' bem, portanto, Iuruparí, aquele que "fecha a bôcan. E, -
nesse sentido, parece-me que ·deve ser fnteTpreta.do< o nome 
do mito ameraba e não no de uma entidade que tolhe a-.r~.s--

- -
piração ao caboclo adormeci~o, numa re·presentação d~~: :Pe_-

sadelo ou de alga s~melhante ao "diabinho de mão furá-
da", figura do folclor~ luso· transplaJnta·da para o Brasil ·e 
objeto da crendice sup~rsticiosa dos n·ossos m·atutos. 

• 

• 

• 
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IURUPARí MAAiúA 

Iuruparí, como vimos, nada tem ·da natureza ·demoníaca 
que lhe tem sido atribuída. Éf possível, entretanto, que entre 
algumas tribus que não guardaram em sua forma originária 
a tradição do Iuruparf, o mito d·o herói civilizador, que passou 
a ser o gênio da raça, o seu pr.otetor invisível e seu guia, se 
tenha identificado a seres -0bscuros emersos do terror cósmico 
e que, mais do que demônios no sentido que sua concepção 
tem na teologia cristã, são representações de fôrças da natu
reza. Essas f ôrças o índio as teme, não porque as julgue 
opostas a algum princípio elevado do bem e votadas ao mal, 
mas porque não as .pode explicar e dominar e são a própria 
expressão do va,go temor, ·do mistério e do assombro em que 
seu ser se abi.sma. 

Os seres que passam a viver no seu mundo subjetivo, 
fantasmas, ·duêndes da sua imaginação infantil e desor.denada, 
formas imprecisas da sua perpétua fascina.ção, nada mais são 
do que expressões exaltadas -que florescem -Oo seu próprio 
espanto e deslumbramento, que nascem do mundo brumoso do 
seu inconciente e influencí.am, envolvem na sua magia e no 
seu mistério tôdas as idéias, concepções -0u crenças que uma 
cultura mais elevada ou diversa pode trazer a um ambiente 

"' primitivo. A:ssim o mito ou a tradição de um certo círculo 
de cultura pode passar a um meio cultural diferente e defor
mar-se, até seus elementos originais se misturarem com ou
tros de tal modo .que, na fusão realizada, se tornam dificil
mente reconhecíveis. Sobrevivendo, embora, nos am.bientes 
novos e sob a influência ·de outras culturas, os mitos perdem 
seu caráter primitivo, se transformam e fundem, muitas vezes, 

·• 

• 
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-
num vago te.rror, que era desordenado e impreciso, mas que- · 
se objetivou ao entrar ein contacto oom uma forma mítica-
importada. 

Dêste modo, o mito-do Iuruparí - antigo herói civilizador 
na tradição de um. vasto grupo de nações indígenas, o espi~ 
rito guia da raça, uma fôrça sobrenatural representada num 
ser superior, capaz, em certos momentos, pelo sortilégio do 
ritual e da penitência, de tornar mais real, mai·S objetiva a 
su.a prese·nça - passou .a ser uma potência mágica, desord~ 
nada e obscu-ra para O'!ltros grupos indígenas que o assimj-.· 
!aram aos seus fantaismas e às formas dessa alucinação pri- -_ 
mitiva que vem do terr.or cósmico, imaginoso e inconciente.: 
Isto explicaria o fato curioso de encontrarmos no folclore. 
amazonense o Iurµparí imaginado como uma entidade vaga, 
intangível, que atua sôbre o pensamento, povoa o sono de 

• 

terrores e imagens apa_vorantes e tam.bém como um espírito. 
perverso, que se encar~ em tôdas as formas da natureza -e 
é a própria expressão da fôrça mã.gica que domina, na assom-: 
brada imaginação do índio, o ambiente misterioso e agres-= 
sivo da floresta. 

Iuruparí ou Izí, segundo a tradição dos tarJanas, foi de- -
nominado Bocan _.. coração mau - e se tornou, para os qu~ 
segue.m suas leis, um g.ênio temível e portentoso. Imagi• 
nado assim, é p·ossível .q!Je nêle algumas tribus, que o con.,.;~ 

cebiam como um ser mau, tenham encarnado seus próprios~ 

terrores, suas alllucinações, seu·s fantasmas, transformando 
o Filho do Sol num potência mágica, sem forma definida, 
mas capaz de assombrar_ a floresta com a sua presença invi.; 
sível e de se manifestar através de tôdas as fôrças misterio_.;_ 
sas da natureza. 

Oomo tal aparece -Iuruparí numa interessante lenda co
lhida por Alntônio Brandão de Amorim entre os índios b3· 
rés. (1

) Nessa lenda conta-se que Iuruparí diz de si mesmo: 

( 1 ) Lendas em Nheêngatú e Português - Em "Revista do I~stttuto 
Histó-rico e Geográfico Brasileiro", págs. 131 a 147 - tomo 100, -vol. 154 
- 1928. = 
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"Eu sou terrível, sou maaiua, (2
) feitiço, frecha, raio, nin

guém ·brinca de mim". Entretanto, embora com o caráter 
de uma potência mágica temível, não se poderia identifi
cá-lo a uma entidade demoníaca, a um ser como o Anhanga, 
por exemplo, ou o Supaí dos quichúas. 

É mau somente para os qu·e não seguem. seus manda
mentos, para os que lhe desobedecem. Vêmo:.10, na referida 
lenda, enfurecer-se com crianças .que lhe desobedeceram e 
gritar-lhes: "Vocês parecrun:surdos, não escutam conselhos 
de ninguém". 

Na referida lenda baré q Iuruparí toma diversas formas 
para castigar as crianças gue o ensa.ruaram, (8 ) fazendo o 

' que. o 1gênio da mata lhes pro1bira. Transformado numa 
espécie de Protêo, assume aspectos terríveis, como se fôra uma 
fôrça caprichosa da natureza de multiformes manifestações. 
Não faz o mal pelo prazer cde ser mau, castiga apenas aos 
que desobedecem suas prescriçõe.s. 

A meu ver, essa concepção baré do Iuruparí pode ter 
surgido da fusão de velhas crenças dêsses índios, de um fundo 
mágico animista, com a tradição de herói lendário, prová
velmente recebida de outras tribus. É uma suposição, mas 
que me parece plausível, em vista do caráter que na lenda 
referida toma o mito do Iuruparí. 

Em outras lendas, colhidas em diversos pontos da meso
potâmia amazônica, Iuruparí aparece como um gênio temível 
da mata, cômumente perve-rsô, -em que parece se confundirem 
os caracteres de outros. mitos, como os. do Anh.anga, o Curu
pira e o Mapinguarí. Suas façanhas poderiam ser indistinta
mente atribuídas a um e outro-mito. 

Temos um exemplo dessa fusão ou confusão de tradições 
mitológicas na lenda do bom.em que foi caçar e matou a pró
pria mãe, que o Anhanga transformara em veada para punir 

(li) Maá-aioá - cousa ruim. 
( 3 ) Saruá - Mal que se pode _produzir, mesmo de longe, m~diante 

um ato qualquer, voluntário ou não e que é esperado como cons~~üência 
natural dêsse próprio ato. 
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a perversidade do caçador. Essa façanha, na yersão colhida 
por Couto de lVIàgalhães é atribtiidà ao Anhanga. Entretanto 
Barbosa Rodrigues a refei:e ao _Juruparí. -

A meu ver1 certâ é a ver.sao de Couto de M.agall;l~es, por
que o veado fantasma, prevàvelmete sobrevivência totêmica, 

- -
se refere ao Anhanga e n·ã_ó ao Iuruparí. Não só-n,o Norte, inas 
também no Sul, entre as tribus guaranís-, é o Anhanga que 
aparece na forma de um vead·õ"' como na formosa lenda de 
Ponaim, em que se conta de um veado maravilhoso, -gue luzia 
ao sol como se fôra ·de outo, e levou à perdição o jovem gu:er
reiro que o perseguia, esp-ôso da bela cunhã selvagem. msse 

vead·o era, como na lenda tapajoára «~olhida po-r Barbosa_ Ro
drigues e Couto de Magalhães, o traiçoeiro Anhanga. 

Noutra lenda, a do Merere:ua Iuruparí ou Iuruparí tinho
so, o mito se identifica a um dêsses monstros comuns no 
folclore de todos os povos que, como os Ogros das lendas 
medievais, o Mapinguarí amazonense e -0 Qnibungo do fol
clore afro-brasileiro da Baía, comem gente. 

Como vemos, o mito -do Iuruparí, ao difundir-se, desfi
gurou-se e recebido por tribus diver'Sas, foi assimilado a vários 
gênios ou concepções mitol'ógicas emersas da em_otividade 
assombrada ·da alma. primitiva. -

Originàriamente, porém, a tradiç~o do Iuruparí nada tem 
que ver com êsses. fantas-mas, duêndes, gênicrs temíveis que 
surgiram do assombro da alma selvagem. Essa tradição 
diz respeito apenas ao aparecim.ento de um herói civilizador, o 
Coarací Raira - Filh-0 do Sol. 

• 



. 
O MITO DE·~ PORONOMJNARE 

Pelo estudo da po-ran·dúb.â amazonense vemos q ué a tra
dição do luruparí se ·difun-diu no meio de várias tribus através 
de diferentes versõe.s. 

É mesmo de crer que a\guns fragmentos da tradição se 
tenham enxertado na história de outros heróis lendários da
quela confusa e entretanto fascinante mitologia selvagem . 
.AJquí e ali, nos contos sugestivo$ que formam o tesouro de 
lendas dos nossos íncolas do Setentrião, um ou outro persona
gem aponta que parece apenas uma transfiguração do mito 
do Iuruparí. 

Como tal aflora entre os mitos amazônicos a figura su
gestiva, imersa numa atmosfera de admirável lirismo místico, 
de Poronominare. 

Co·nta a tradição que Iuruparí nasceu de uma virgem f e
cundada pelo suco de uma·'·f.ruta selvagem. Iuruparf era o 
próprio Filho do Sol, que %S~g-undo outra versão desceu do céu 
envolto numa nuvem de fumaça. Como enviado celeste, nas
cido de uma virgem que, no dizer da poranduba, era a própria 
encarnação do espírito divino de C·euci, (1 ) filha de Iuaca
ci, (2

) Iuruparí era um ser sobrehumano que como Porono
minare - o mito dos -Índios barés, (3 ) bem poderia ser cha
mado o "dono da terra"', pois que por ordem dêle os homens 

( 1 ) Ceuci - As Pléiades. . 
( Z) Iuaeaci - Mãe do céu. 
( 8 ) Barés - Tribu que viveu no local em que agora se ergue a 

cidade de Manáus. Porisso, ain.dà. hoje se costuma chamar os habitantes 
de Manáus de povo baré. 
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receberam a dádiva do" fogo e êle mesmo estabeleceu o -i~
pério das leis que, por ~ todos os tempos, deviam orienta~ ã. 
sua conduta. -:: 

- -
Com o caráter maravilhoso de -semelhante -enviado ceres--

_ ... _ .... - - ' - -
tial se identifica Põ:rp_nomin.are, apenas <Com a diferença_-:de-

; -
que Iuruparí nasce.u de uma virgem na qual se encarnara~ p 

- - .e; ... 

espíritt> ·das P~~iad'es, enquanto que a mãe de Poronomina-te -- -_ 
~ 

toi fecundada por uina~figura misteriosa que deseeu .d~ ~ua.-

Numa c-omo no·utnfJ; .~:v~rsão, por~·m, ~- herói figurª :~~$Q ~ 
de or~gem celeste. 

Se,gund·o a lenda _,-;dos índios '.barés, a filha -de um velho 
,:;:" - . - -

pagé, inquieta com a -demora de seu pai, que fôra pescar, saíu 
à sua procura, pela-beira -do rio, perto da cachoeira do Bubure .. 

-

Surpreendida péla noite, sentou-se no chão e fitou seus --
olhos na lua, que vi-nlta snbindo, faceira, pel.._o céu. A luz- de-
Jací, dando-lhe nos_ olhos, fê-la adormecer. No sono grãnde 
que a tomou a virgei:u--~elvagem viu que um vulto vinha_des- ._ 
cendo para ela, e no meio --0a noi~e a morena cunhantã so.nho-u 
que "o dono de tôdas as coisas" entrara no seu ventre: _ - -- _ 

"Corpo dêle er~ '-claro e a son1bra. do dia nêle ap~reci<i 
de um para outro lado'':. -

,, 

Quando a moça. ~?t:>:tdou, "o dia já vinha avermelhaQd6: _ -
e havia barulho n'á~uat''~-"'" - · :>- , 

"Olhou, conta.m, -para tpdos os lados, conh-eceu que- a ~ 

água; estava crescendô, q,ue ela mesma ~stava para -ir-- a-o 
fundo. ... - ~ 

-

"Viu para baixo ~11ma- ilha, nadou para lá. Quando já .... 

queria chegar um peixe ·mordeu sua barriga, tirou de-Ia al-
- - -

guma coisa. 
"Já ~m terra, contam, sentiu sua barriga rasgada, meteu 

dentro a mão, não -sentiu nada". , ~ 

A lenda, segundo a versão tradu'zida por Brandão -a.e 
Amorim, continua contando várias aventuras da moça, -até 

- - -
ser encontrada por s:e_u ·pai, com o ventre já grande. 

Vencida de cansaço _pelos dias de privação que p~Spar~, . -
a moça mergulhou em sono grande. 

Ao acordar com. O- ·sol ·do -dia se.guinte, contou: .. -
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"Paíca, sonhei porção de coisas bonitas, são mesmo 
• 

bonitas, vou contá-las para t i. 
"Sonhei que êste filh.o que tenho dentro de mim eu o 

tive em cima duma serra graJ?-de. 
" Corpo dêle era transparente, preto seu cabelo, veio 

falando. 
"Quando eu o tive os animais vieram para junto dêle

alegrá-lo. 
"Anoiteceu, meu filho tinha fome, meus peitos estavam 

secos, êle chorava. 
~ -

"Nesse momento un1 :baíido de beija-flores, com outro 
bando de borboletas trouxera1n mel de flor, ·deram para êle. 

"J!lle calou-se logo., seu rosto alegrou-se, os animais o 
lambiam de alegria. 

"Como estava cansada -Oeitei meu filho perto de mim, 
dormí. 

"Quando a cordei no outro dia, meu filho estava longe 
de mim no comprimento de uma frecha. 

" Quis ir para junt o dêle, os animais não me deixaram 
passar, gritei por meu filho. 

"Aí mesmo então vi o bando das borboletas suspendê-lo 
no ar, -vir para m·eu lado. -

- ..,.....,.J. 

"Quando chegaram jun:to .de mim peguei nêle, sôbre mim 
pousaram as borbole!as. r 

· " Nesse momento os anim·ais me cercaram, puseram-se 
em pé encostados em mim Ilara lambê-lo. 

"Eu senti ciúm.es de meu filho, levantei-o na altura da 
minha cabeça, o pêso dos animais me derrubou, meu filho 
ficou suspenso nas asas das borboletas. 

"Aquí eu acordei, ainda julguei verdadeiro meu sonho, 
olhei para tôda parte para~ procúrar meu filho. 

"Já depois êle buliu dentro de mim, lembrei-me então 
de tudo''. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

O velho depois de ouvir _o sonho de sua filha foi sondar 
por meio da sua pajécagem. 

r 
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Ele viu que aquele seu neto que estava 
-

dentro de sua 
filha era o dono da terra. 

"Essa noite era para sua filha tê-lo. 
"Depois de sondar- veio para casa, a noite escondeu a 

terra. 

dou 

que 

"Sono grande agarrou·-se nêle, êle dormiu. 
"Pelo meio da noite~ contam, todo animal da terra acor
alegre, em sua al~gria cantavam bonito. 
"Barulho de vento também se ouvia pelo céu. 
"Eram, contam, pássaros que andavam procurando aquéle 
tinha nascido. 
"Já de manhã cedo, contam, o velho acordou-se espan-

. tado de ouvir barulho grande, per,guntou aos animais: 
- "Quê então se passa no meio de nós? 
"Todos responderam: 
"Nasceu Poronominare, dono da terra, dono do céu. 
- "Onde? 
- "Em cima da Serra do J acamim. 
"Imediatamente, -contam, o velho partiu para a Serra do 

Jacamim, quando chegou no tronco não pôde subir porque 
porção de animais- estavam por lá. 

"~le virou-se, contam, jacuruarú, subiu. 
"P.oronominare estava 'Sentado no cimo da serra é0;m 

uma sarabatana na :mão. 
"Estava dividindo a terra, mostrando a cada animal o seu 

lugar. 
"Assim, contam, anoiteceu, quando o outro dia apareceu 

tudo estava calado na Serra do Jacamim, somente a figura 
dum jacuruarú grande estava encostada na pedra. 

"Longe, para o lado em que o Sol se deita, a gente ouvia 
a cantiga da mãe de Poronominare. 

"Era ela, contam, que cantava enquanto as borboletas 
a iam levando para o céu''. 

t 
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A RAÇA DOS JflCAMINS 

Poucas lendas em tôrno de figura·s míticas de heróis civi
lizadores ou enviados celestes têm a expre.ssão .do puro 
lirismo que torna tão sugestíva a história do nascimento de 
P.oronominare. Essa lenda tem um fundo de tão límpida 
poesia que por vezes se aproxima à doçura com que os livros 
antigos da índia relatam o àpa.recimento de Sri Crishna ou 
com que os Evangelhos contam do nascimento de J esús, tam
bém, como Poronominare, -"dono da terra, dono do céu". 

Pioder-se-á, entretanto, identificar P-0ronominare com 
Iuruparí, o Filho do Sol? 

Elxtremamente difícil parece-me determinar de que re
motas tradições surgiu o mito de Poronominare na sua per
sonificação de herói civilizador, "dono da terra e do céu". 
É bem possível, entretanto, que a essa figura mítica tenham 
a·derldo elementos da lenda d~ Iuruparí, contada por diversas 
trlbus de maneira diferente-. -

Vários detalhes da lenda de Poronominar~ levam-me a 
formular essa suposição, vist~ os mesmos coincidirem com OB 

das diversas versões da tradição de Iuruparí. 
Já vimos que ambos ~ heróis, Iuruparí e Poronominare 

nasceram de uma virgem. 
Lembro mais êste detalhe: - A mãe de Poronominare, 

ao nadar para salvar-se da iliundação que a ameaçava foi ata
cada por um peixe que lhe rasgou o ventre. Ora, êsse de
talhe é semelhante ao que se refere ao nascimento de Izí, ou 
Iuruparí, de acôrdo com a versão dos índios tucanos. Segundo 
a lenda de Izí entre os tucanos - que é um.a variante da tra
dição guardada pelos tarian-às - uma moça, após· tomar a. 

9-R. M. 
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ipadú com os velhos da trí}?u., ficou grávida, :Sem ter tido !=ela
ções com homem algum. Depois di.sso, atravessanqo, uiµ dia, 
para o outro lado do rio, uma traíra mordeu-lhe a barriga e 
então nasceu o filho. .~sse era Izí, o Filho do Sol, qu_e ou
tros chamaram Iuruparí, Bocan" e Maasanqueró. Apareceu 
pondo fogo pe-Ia cabeça, pelas mãos e pelo corp·o, faz,endo 
barulho cum a cara coberta. 

. 

Outro detalhe importante da lendà de Poronominare é o 
qQe. se refere _ao lugar em que êste aparece·u para dividir a 
terra. 

:©s.se lugar era a Serra ·do Jacamim. ,. 
Os Jacamins têm um papel importantíssimo na tradição 

de Izf, esparsa entre várias tribus do rio Uaupés e cõlhi-da 
po·r Barbosa R:odr~gues. 

Segundo essa tradição, Izí era descendente da raça doo 
Jacamins. 

. . 
E,m resumo, a lenda é a seguinte:_ 
No comêço do mundo havia um povo q.ue tinha as don

zelas fechadas numa ·espécie d·e convento. Uma ·delas, Dinarí, 
fugiu procurando marido. 

Na sua fuga encontrou-se, certa manhã, com o filho do 
ch-efe de outro povo que dela se apaixonou,. Resolvido a ca
s~r-se com a fugitiva ·ia, a-0mpanhado =de seus guerr.eiro.s~ le
vando-a para casa de seu pai, quando, ao chegarem à margem 
de um rio, todos se banharam nas suas águas. Ao saírem do 
rio, D'inarí e os que ·a acompanhavam: estavam transformados 
em J.acamins. (1 ) 

Passadas no·ve luas, àchando-se DJnarí de barriga J~res
cida, pediu ao marido que lhe restituísse, antes de dar à luz, 
a sua forma _huma~a. 

Voltando à sua forma. humana, Dinarí teve duas crian
ças extraordinárias:, sendú uma menina e um menino. 

(1) Jacam,im (Psophia) - Pás.sar.o muito bonito da ordem dos grul
formes, que figura entre os domesticáveis da Amazônia. Existem, segundo 
lhering e Goeldi, 6 espécies na região amazônica. Costumam an~ar em 
bando. 
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A menina era Ceucí, o Sete-Estrelo, pois tinha a cabeça 
coroada com uma grinalda de set~ estrêlas. O menino ostenta
va uma faixa de estrêlas -em tôrno do corpo, em forma de co
bra. (2 ) 

A lenda passa a relatar como as crianças, mais tarde, 
ignorando sua origem, mataram diversos jacamins e, dentre 
êles, ·seu próprio pai. ( ª ) 

Depois disso s~guem-se peregrinações de Dinarí com seus 
filhos, até que aquela desaparece e o rapaz, não querendo 
que sua irmã se casasse, le-vou-a para o céu, onde ficou Ceucí, 
a con.stelação das Pléiades. 

Feito is to, o rapaz voltou à terra e, retinida grande mui- . 
ti·dão, enviou gente por ·diversas direções com a incumbência 
de enco11trar sua mãe que havia desaparecido. 

Seguiram para cada direção cinco casais com a ordem de 
não voltarem senão depois de terem encontrado Dinarí ou 
de terem chegado aos limites da terra, onde se assenta a 
abóbada celeste. 

O filho de Dinarí, Pino.n - O Cobra Grande - também 
empreendeu longa viagem à procura de sua mãe. Quando 
voltou numerosas tribus estavam formadas e numa das aldeias 
um pagé disse a Pinon que sua mãe, transformada em pei
xe, (4

) se encontrava ·dentro. de un1 lago situado sôbre uma 
montanha próxima ao céu. 

Perguntando-lhe Pinon como poderia chegar lá, respon
deu o pagé que só inicia.ndo-se em seus mistérios. 

Assim P i11on se iniciou naqueles antigos mistérios e ini
ciou a outros que também se tor11aram pagés. Izí ou Iuru
parí era descendente de Pinon, o qual, depois de morto, foi 

(2) A constelação chamada Serpentário. 
(3 ) Na n1inha opinião faz-se nessa lenda referência a um povo de 

cultura totêmica, que tinha o jacamím por totem, como outros tinham a 
cobra, a anta, etc. 

(') Chamo a atenção do leitor pa.ra o mito peixi!orme do qual já tratá
mos a. respeito das formas do Muira:quitã. Como se vê, tambêm aqui a 
mãe primitiva tem form.a de peixê. 
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viver no reino do Sol, entre as estrêlas. É a constelação da 
Serpente ou Serpentá~io, a Cobra Grande do céu, menci,o
nada em outras curiosas lendas amazônicas. 

Vemos, pois, que o detalhe a que nos referimos relativ-0 
à Serra do Jacamim, onde Poronominare dividiu a terra, re
laciona de modo evidente êsse mito dos barés ao Iurup.arí ou 
Izí da lenda tariana. E se considerarmos que Pinon tam
bém dividiu a terra, afim-de enviar gente nas suas diversas 
direções, ressaltará mais evidente a filiação de um a outro 
mito. 

--

..... -

-

T 
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O APARECIMENTO_ DO FILHO DO SOL 

Relativamente ao nascjn1ento ou aparecimento do Filho 
do Sol, as versões variam -d_e uma a outra tribu. 

Já nos Teferimos à versão da.cé ou dos índios tucanos. 
Muito diversa é outra. yeTsão contida na coletânea de 

"Lendas em Nheêngatú e P·ortuguês" de Bran·dão de Amorim. 
Segundo essa versão., o fogo foi uma dádiva feita. aos 

homens pelo Sol, o qual, depois de lhe dar êss-e bem inesti
mável, lhes enviou seu -próprio Filho para reformar os cos
tumes e lhes ensinar as novas leis como o culto do Iuruparí. 

Um dia, contam, apareceu no meio do rio um rapaz ma
ravilhoso que trouxe a Mãe- do quente - o fogo - e lhes 
anunciou a vinda do Filho do Sol. 

Reünindo a tribu, assim falou o moço: 
- "O Sol, dono dêsse fogo que agora mesmo deixei nas 

~ãos de você.s, mandou mudar os costumes de tôdas as gentes 
da terra por costumes novos. 

"Nesta Lua Nova .aparecerá no meio de nós quem terá 
de mostrar a vontade do Sol. Como só os homens é que 
têm. de saber da vontade do Sol, é bom mandar ainda as mu
lheres para a cidade, para cuidarem do fogo para êle não 
desaparecer". 

Na véspera do grande dia, o moço chamou o tuchaua da 
tribu e lhe anunciou: 

-
- "Amanhã, quando o- dia se sumir, há de chegar o 

Filho do Sol, é êle quem traz os Costumes Novos. m1e há 
de vir com fumaça do céu, descerá mesmo nesta ilha, onde eu 
fiz aparecer o fogo". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"O outro dia chegou. 
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"Com a tarde átravessara.m todo.s para e_ssa ilha nova. 
Qltando de noite êles com·~çaram ouvindo longe para as ban- · 
das ·do céu a voz dos instrumentos. _ 

4'Bonito, contam, vinha essa voz. 
"Essa gente, contam, segurava bem a respiração para 

ouvir a voz dos instrumentos. 
"Daí a boca·dinho, contam,_ êles ouviram já pertinho. 
"No meio de um vento grande, contam, vinha o -:som. 
"Daí a bocadinho êles viram vultos descendo. 
"Aí, ·então', contàm, aquele moço' correu pal'a aquela -lâ.ge 

õnde o tinham pescado, gritou: 
- "E,h ! . . . Eh! . . . Eh! ... 
"D . . í' .. , .. , b 1 .epo1s, gu1r . . . . gu1r1~ -. . . gu1r1. . . . soou, a a ou a 

terra de verda·d:e. 
"Aí, então, o Filho do Sol desceu com a sombra de. sua 

mãe, junto dêle, aí ficaram calados. 
"Daí a bocadinho, contam, todos ouviram uma voz._ as

-sim dizer: 
- "Filhos do Sangue do Céu, o Sol já mandou a vocês o 

fogo antes ·de mim! Trago a:gora os C·ostum.es dêle, para 
Costum-es de vocês homens. 

'fT01dos cuidarão d.a.s m,ulheres para fazer dela'S gente boa. 
"Ela há de ter grande o êoração, não será curiosa_, sa

perá guardar segrêdo·, não quererá provar o que não é para ela. 
"Amanhã de noite eu mostrarei os instrumentos do Sol 

.que iSÕmente OS' homens podem ver. - Então direi tudo o que 
tôda gente tem de fazer. 

"Assim somente êle ·diss·e. 
"Todos estavam mudos no meio do silêncio grande. ::mies 

sentiam seu coraç~o am.an:sar~e". 
~ 

No dia seguinte o Filho do Sol reapareceu e ensinou os 
Costum.es Niovos, dan.~o aos ho:m·ens os instrumentos do Sol, 
que seriam usados na. festa do I11ruparí, mas qu-e não podiam 
ser vistos nem ouvidos pelas mulheres. Aquela que os visse 
ou ouvisse seria morta, assim eomo seria morto quem con
tasse às mulheres os .S·Cig-redos <to Iuruparí, Coarac-í Raíra . 

• 
• • 
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Esta versão que faz do Filho do Sol um enviado celeste, 
difere das que colheram outros investigadores da nossa mito
logia selvagem, em que o mítico herói ameríndio aparece 
como nascido de uma virgem, dotado de poderes mágicos ex
traordinários e incumbidos -Oe uma grande missão de profeta 
e legislador. 

Algumas versões são concordes em dar Iuruparí como 
filho de uma virgem fecundada pelo suco de uma fruta do 
mato, puru.má, que as impuberes não podem comer, ou ua.cú. 

A moça comeu, contam, a fruta do mato e o caldo foi 
escorrendo pelo corpo nú até chegar ao "caminho das crian
ças'', f·ecundando-a. 

Segund·o a tradição dos tarianas do rio Uaupés, em tem
pos remotos apareceu n·o rio Ucaiari um.a horda de mulheres 
acompanhadas de alguns velhos impotentes. 

Impossibilitadas de terem filhos, essas mulheres anda
vam tristes. Ao se ban1larem, porém, certo dia, no lago, 
foram fecundadas pela Cobra Grande. 

Dessas mulheres nasceram muitas crianças e dentr.e es
tas uma menina mais linda que as outras, que, ao crescer, se 
tornou mais bonita ainda. 

Tornada moça foi um dia para o mato e comeu fruta de 
uacú. Depois disso sua barriga cresceu e ao cabo de nove 
luas teve um filho. J!:ste era Izí, o Filho do Sol, que, tornado 
adulto, saíu a ensinar entre os homen.s os, Costum·es Novos. 

Uma variante dá lenda diz que a mãe de Izí ~ra uma 
moça virgem, na qual se encarnara, expulsando-lhe a alma, .. -

o espírito de Ceucí. Depojs de realizar vários prodígios em 
virtude dos poderes sobrenaturais que lhe vinham de Ceucf, 
a moça foi fecundada pelo suco de uma fruta. 

Os velhos da tribu queriam matar a pobre cunhantã, que 
também ignorava o mistério _ da sua gravidez. Tendo, poré~ 
o pagé declarado a inocência da moça, foi ela desterrada para 
o cimo de uma serra. 

Alí, dentro de uma cav.erna, nasceu a criança maravi
lhosa. que devia fundar um novo culto e tornar-se chefe e 
divino guia da sua raça. 

- -
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Contam os t.arianas que o novo em que Iuruparí nasceu 
e,ra governado pelas :mµlheres~ Com o apareci~ento dêsse 
gra.nde chefe. e a inst'itu1ção, P'Or êle, de Costumes Novo;g, p 

domínio e a direção do culto passou --pára as mãos dos ho-
mens. 

A tradiç.ão ·do Iuruparí, que acaba_mos de r,esumir, em 
larg:os traços e que, a nosso \T;er, bem p·ode pl'ender-se a. al
gum fato histórico que se perde num passado remoto, ·nos 
vem rev·elar, através do poético tecido das lendas, os ·con
tôrnos imprecisos, màs expressivos, ·de uma luti que pessl
velmente se verificou e-m época. -distante entre duas diversas 
organizações sociais, dois cultos talv-ez, - costumes, crenças e 

. -
leis ·diferentes. E quem sa.be se não foi Iuruparí o chef.e vito-
rioso de ttm movim.~nto revc);tucionário contra um regime 
matriarca! ou contra o domínio das mulheres no ··país que era 
por ,elas governado? 

De fato as tradiç·ões dos índios que seguem ·as leis de 
Iuruparf se referem a uma tribu que, em tempos remotos, 
apareceu n·o rio Ucaiari goverp.ada por mulheres, pois que 
uma epidemia havia. abatldo todos o-s ~omens, :salvando-se 
apt!nas, além <Ias mqiheres, alg·un.s velhos e um pagé. 

Len·da sem-elhante é a de Pai-Tunaré, segundo a qual°'à 
serra de Paituna foi habitada, em tempos antigos, por u.ma 
horda ·de mulheres qu.e haviam conservado com~~go apenas 

·-um anc1ao. 
Teria sido essa tribu, na qual Iuruparí apareceu, o rejno 

governado pelas mulh~res? --º culto instituído- por Iuruparí, de caráter ~sot~ricó, ra-
' . 

dicava-se n.uma mitologia solar, provàvelmente contrária á 
das mulhere~s., adoradoras da Lua, que, segun-do a tradição, 
governavam no tempQ. em que-· aparec~u· Iuruvarj. ~s-te, :ém
bora tido como o Filho do Sol, não teria sido, s~gundo rela
tam as lendas publicadas por :J?arbosa Rodrigues. e pelo conde 
Stradelli, senão u·m iniciado nos Mistér1os do Sol, que exis-
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tiam antes dêle e nos quais se iniciara seu antepassado Pinon 
, 

que, por sua vez, recebera a - iniciação de um velho pagé. 
A tradição a que se refere Barbosa Rodrigues é clara a 

êsse respeito, pois diz ela que o pagé encontrado por Pinon 
na aldeia de Cadiacurí o iniciou em seus mistérios. "Pino-n 
foi, pois - diz a lenda- ó segundo pagé do mundo, e Filho 
do Sol e da grande Serpente, morrendo no mesmo dia em 
que ·fooundara as primeiras mães-''. Entre estas estava, de 
acôr.do com essa ver.são, a -mãe de Izí ou Iuruparí. 

A lenda dos tarianá-s_, entretanto, diz que Izí depois de 
nascer se tornou invisível; sua ~ãe o ouvia chorar, rir, brin-.. , , 
car, correr, mas nao o vi.a. 

Passa-dos vários anos, à maravilhosa criança se fêz ho
mem e então um dia apareceu à sua mãe irradiando fogo das 
mãos e da cabeça. Quando os pagés o viram, chamaram-no 
Izí - o que se originou da_ -fruta - e o povo lhe pediu para 
ser seu chefe. 

~le disse que ainda não tinha a pedra sagrada para ser 
chefe e que iria buscá-la na serra do Gancl10 da Lua. 

Quererá isto dizer que .ainda não estava iniciado e não 
possuía, portanto, o muiraquitã, a pedra que era um emblema 
de poder temporal e superíoTidade espiritual? 

Parece que a lenda se ref~re à iniciação em sentido figu
rado, pois conta que Izí, de;puis de receber do Sol um saqui
nl10 cheio de coisrus enca,ntâdas, foi levado por um gavião à 
serra -do Gancho da Lua,- _o~nde a Lua estava sentada e lhe 
disse: 

- "Toma a tua pedra, recebe a tua nobreza, que com ela 
serás chefe do teu povo. Reune a tua gente e faz jejuar, que 
eu vou te ensinar como hás d-e governar a tua gente. Aquele 
que te não obedecer mata". 

Esta é uma das versões da lenda, outra, porém, diz que 
Izí "tinha recebido das má.Os de seu pai, o Sol, tudo quanto 
era necessário para governar e reformar os costumes". 

O próprio Barbosa Rodrigues, cuja interpretação da aven
tura de Orellana levou vários autores que escreveram sôbre 
t,. . . $ . - • .. • ... • " .. . . . . . ' . .. 

• 
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coisas amazônicas a negarem a origem indígena da tradiç·ão 
das icamiabas, depois de referir qu·e Izí fôra instruído pelo 
Sol para governar e reformar qs costumes., conta-:-: "Com 
isso as mulheres, qu·e~ até então goverl].avam o país, ficaram 
descontente~, nor nã0, .ser~tn co.nv1da·das'.'. . 

Virá da vaga lembrança do tempo . em que as mulheres 
governavam, a tradição dres icamiaba.s? 

Plarece que não. A repúblicà de mulheres, tal oomo é 
descrita nas lendas e segundo se pode deduzir do mito de Izí, 
surgiu ·depois, daquele grupo ·de mulher,es rebeldes qu_e, hªbi
ttradas a governar, não quiseram sujeitar-se ao duro jugo das 
leis impostas por Iuruparí ·e, pori!)so, fugiram para ir fundar 
o reino das cunhãs-teco-imas, isto é, das mulheres sem lei, 
ou fora das leis do grande· legislador ameríndio. 

Daí, a meu-ver, que as amazonas brasile-ir.as tenham .sido 
clenominadas "mulheres sem lei", isto é, cunhãs-teco-imas. 

Conta a lenda que, aproveifando-se de uma ocasião em 
que os homens, condu-zidos por Izí, haviam -saído para uma 
festa que se realiza v-a noutra ald:efa, as mulheres tomaram 
conselho entre elas e decidiram ,., que, como os homens eram 
ingratos e s·em amor, deviam, para não perpetuar mais a raça, 
ma.tar todo'S os filhos macho,s, cortar os cabelos, porque ainda 
estavam impregnados de ·beijos ingratos, que depois deviam 
abandonar o lugar e fugir''. ( 1 ) ~ 

De fato, conta a lenda, as mulheres fugiram, "deixando-
se jr água abaixo, sem 1destino". .. ,,, 

Depois dês.se acontecim-ento, a len-da conta que os que 
11avia.m sido abandonados pela:s mulheres se dispersaram. "Os 
que foram para o nascente (_isto é, descendo o Iça na rumo ao 
rio Negro e neste até dar no Amazonas) encontraram tuna 
tribu de mulheres, go,vernadas por Na.rúna, a que tinha par-
tido de Tunaí". (~) 

(1) 

(2) 

BaTbosa Rodrigues - O MulraquJtã, tomo li, pág. 68~ 

Obr . . ctt., p.ág. 70. 



O REINO DAS MULHERES SEM LEI 139 

Q·ue essa tribu ,governada por Narúna era o reino das 
mulheres sem lei ou das cunhãs-teco-imas, é a própria lenda 
que o diz contando que Izí, deixando Tunaí, ''em que tudo 
ficou petrificado para memória", foi ao encontro dasmulheres 
que viviam sem homens e lhes impôs a sua lei. Conquistado 
o reino de Narúna, imposta a sua vontade às mulheres que 
viviam sem leis, continuou sua viagem dirigindo-se para o 
nascente. 

( 

' 



--

. CíCLOS DE CULTURA PRll\IIT:IV A 

Chegamos à parte final do nos so estudo. Como o leitor 
pôde verificar, o mito das icamiab-as nos levou, pela análise 
de seus vários aspectos, à · investigação de todo um interes
sante cíc~o de lendas e tradições q_ue dizem respeito não ape:na·s 
à mitologia dos nossos índios do Setentrião, ma~ também a 
elementos fundan1entais da sua peculiar cultura., a certa'S for
mas de organização social, a costumes e crenças que, a nosso 
ver, constituem a estrutura de soci~dades primitivas, que não 
se enc.ont ram apenàs entre os ,abo_rígenes a mazonenses, m~s 
também, como é fácil yerificar, entre os povos naturais de 
outras regiões do globo. 

O que se depre~nde do estudo que até aqui fizemos da 
lenda das icamiabas e das tr,adieões relativas· a Izí ou Iuru-- . . 

parí, é, que não se po·de explrc.ar ne.nbum niitCl e nenn:u:m~ 
lenda áos nossos. índi_q,s sem penetrar na estrutura cultural de 
cujo conjunto de elementos espirituais e materiais as l~n-Oas 
e os mitos emergiram. 

Len~s e mitos constituem .a ·fllosofia. ingênua, feit~ de 
assombro -e. encantarn~nto, dos po:vos primltiv:os, mas consti
tuem também ensaios de uma epopéia selvageín) a sua bíbiia 
e a sua hi stória desfigura da., confusa e nebulosa, ·penetrada 
de maravilhoso. Essa histó1·ia, entretanto, ilógica e fascinante, 
tecida de ·absurdos e a-rroubo.s líricg.s, mais do que· a recGrd!t
ção dos· fa:f'os objetivos1 é a -evocação ·de -emoções, de terror.es, 
de deslumbramentos que ficaram como o eco de uma har monia 
perdida a resoar na a1ma eteí·namente infantil e perpetu~
mente de~lumbrada da raça . Para a alma que ainda não 
safu da fase mitológ1ca:, .o mundo- objetivo e •. o subjetivo se 

-
"' 
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confundem e interpenetram num mixto de realidade e sonho, 
em que não existe a sucessão lógica das causas e dos efeitQs 
nem o conceito de tempo, a que se subordina a concepção do 
desenvolvimento histórico ])ara.~ o homem civilizado. Sua ma
neira de pensar, como já acentuou Spengler, não pode ser 
senão mítica. Daí não se poderem separar as lendas e os 
mitos do clima espiritual em qu-e a alma primária vive e da 
própria. organização da sociedade em que as criações mito
lógicas se formaram e existem. 

Não podíamos, porisso, çaínpreender o mito das icamia
bas ou da formação do reino .das cunhãs-teco-imas sem lhe 
buscar as raízes · profun·das ·é: remotas na sociedade primitiva, 
de oTganização matriarca!, enf que apareceu o legislador ou 
herói civilizador q·ue as tribus amazonenses denominaram 
Iuruparí e cultuam como o ~ilho do Sol. 

Examinado o ambiente cultural e de onde, segundo a tra
dição, teriam saído as cunh~-teeo-imas, ou aquelas mulheres 
que, fugindo às imposições ~de Iuruparí, foram formar uma 
povoação à parte, verificarE}mos que o fato - que originou 
a lenda - nada tem de extraordinário e é perfeitamente pos
sível dentro de uma sociedade primitiva, subvertida, como 
conta a poranduba, em sua estrutura matriarca!, pelo advento 
de um Reformador, que instituiu novas leis e costumes novos, 
lançando assim os fundame~tos sociais-religiosos de uma or
ganização diversa da que, até então, existira. 

Sabemos que os etnólo:gos modernos - G.raebner, Mon
tandon, Sohmidt, Koppers, Foy, Ankermann, Frobe·nius entre 
outros. - dividem as culturas primitivas em vários conjuntos 
patrimoniais ou cíclos cultur-als. Essas culturas, formadas por 
conjuntos de elementos materiais e espirituais que não po
dem ser separados uns dos outros, não estão adstritos a um 
ou outro território apenas, mas se encontram esparsos em 
áreas geográficas de vários pontos do globo, sem .comuni
cação alguma entre si. 

Se certas estruturas culturais primitivas se correspondem 
quanto ao seu conteúdo, nã0- se correspondem, em muitos 
casos, quanto à sua localizà°Ç;ão no espaço. Se, por exemplo, 

-• 
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tomarmos em con-sideração o conteúdo patrimonial do cíclo 
de cultura chamado de Bumerag (arma arrojadiça encurvada 
que volta ao ponto de onde é lançada), verificaremos que seus 
elementos fundamentais - ·economia, mitos, culto, técnica 
artística, forma de choça, instrumentos, armas, objetos de 
adôrno, formas de sepélio, estrutura social - se encontram 
esparsos em áreas muito distantes umas das o.utra,s. Assim 
encontramos os caractéres da cham~da cultura do Bumerag, 
tipicamente australiana, entre as tribus do Sul da Austrália, 
em vários grupos de ilhas ·da Oceania - Fiji, Nova Caledonia, 
Salomão, Havaii, Nova Zelândia, etc. - Sul-Este da África, 
Sudão central e cabeceiras do Nilo, entre tribus ·da Califórnia, 
na Amazónia e outras regiões da A1nérica do Sul. .. 

Notou-se também que o chamado cíclo cultural das más
caras, (1 ) cuja economia é de tendência agrícola e a socie
dade não raro de estrutura matriarcal ou transição para o 
patriarcado, se encontra situado em vários sectores da Ocea
nia, da lndionésia, Polinésia, África, Austrália e América, in
clusive a Amazônia. 

~sse conjunto cultural se distingue, como dissemos-, por 
uma economia agríco1a confiada às mulheres, por uma orga
nização totêmica ·de base exogámica em que as mulheres 
gosam de elevada posição, por certas formas peculiares de 
armas e utensílios, ·desenvolvimento da técnica ·dos tranç~tlos 
(cestas e rêdes) e da arte figulina e determinadas formas de 
culto em que tem grande importância, afora o culto dos mor
tos e evocação dos espíritos, os ritos de iniciação das don
zelas e dos rapazes, as sociedades secretas masculinas e as 
dansas religiosas com m.áscaras, onde se tocam instrumentos 
sagrados que as mulheres não podem ver ou ouvir e que,, 
após a cerimônia, são cuida-Oosamente escondidos. 

Essas formas de culto, em parte são inspiradas - como 

( 1 ) Chama-se assim por se·rem, comuns entre as tribus dêss~ ciclo 
as dansas rituais e cerim.õnias de iniciação em que seu.s participantes 
usam máscaras com configurações de animais, humanas ou de monstros 
fantásticos. "' 

• 
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os· ritos das sociedades esotérir.-as masculinas - na necessi
dade que os homens têm de se congregarem para opôr un1a 
resistência ao crescente prest~io da mulher. Em parte tam
bém se inspiram na crença de que as almas dos mortos con
tinuam vivendo no meio da tribu, invisíveis embora, com a 
mesma forma, as mesmas iaculdades que tinha a pessoa 
quando pertencia à vida objetiva. 

É crença dêsses povos que a aln1a se separa do corpo 
temporàriamente, durante o s-0no, sendo a nlorte a separa
ção definitiva. 

Nas dansas mascaradas, 'corno as que realizam os ín.dios 
que cultuam o Iuruparí e várias tribus da Melanésia, Ceilão, 
Austrália, Nova Guinéia, Congo e outros sectores de cultura 
primitiva, os dansarinos se tornam médiuns dos espíritos. 
:Êles são, diz Graebner, ''imagens vivas dos espíritos". Em 
certos casos, porém, como na Amazónia, entre as tribus que 
guardam as leis do Iuruparí, o mascarado se torna a ima
gem do espírito protetor e guia da raça, que foi o grande 
Antepassado, ot1, como no caso de Izí, o legislador, o Filho 
do Sol. 

O cul to consiste, pois, na evocação do grande espírito 
que foi ot1trora, o Profeta, o Legislador, o Guia espiritual da 
raça. Essa evocação do Iuruparí .se faz, na Amazônia, du
rante as grandes festas de iniciação, no chamado dabucurí. 
A máscara -do Iurup.arí - o p11ean111cá ou m,acacaraua - é a 
própria representação dês:se g,ênio selvagem que os. bons mis
sionários confundiram com o Diabo. 

Quando se encontram, nas sociedades primitivas, como 
. na Amazônia, essas ligas secretas dos homens, é evidente que 
a tribu, ou está num ciclo cultural mixto, em que as ligas 
esotéricas lutam contra um matriarcado que vai enfraque
cendo ou já entraram numa estrutura patriarcal em que, he
rança de períodos anteriores, as sociedades secretas existem 
para, pelo terror religioso e -a imposição de severas leis, ser 
mantido o predomínio dos homens sôbre as mulheres. 

Vemos aquí nitidamente caracterizadas as duas fases 
pelas quais passou, segundo os elementos que o cíclo de len-
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dae do Iuruparí nos:- _fornece, a s·oeiedade prLmitiva dos ín
<llos àmazonenses que s~guem as lej~ de Izí. Dêsse,s j"g.qios 
que receberam de Izf os Costumes No.vos, os sagrados instru
mentos e o cerimonial das grandes festas da infciação, teria 
saído, como rezam as tradições, as mulheres que foram c2nsti
ttiír o reino das cun·hãs-teco-imas ou das_ chamadas amazonas 
brasileiras. 
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UllA SOCIED.t\DE M.A..TRlA.RCAL NAS FLORESTAS 
AMAZ'ôNICAS 

De fato, na lenda iaui de Izí, que já relatámos em suas 
linhas essenciais, fala-se de uma tribu que era comandada ou
trora pelas mulheres. Isto é, a tribu, cuja economia tinha, 
pelo menos em grande parte, sua base no trabalho agrícola 
femini-no, dera margem a qu:e as mulheres organizassem a 
sociedade sôbre uma estrutura matriarca!, em que elas tinham 
acentuada predominância4 (1 ). 

Nessas estruturas sociais de base matriaTcal "a posição 
jurídica da mulher é predominante" - informa Imbelloni (2 ) 

;;- Nela.IS, em muitos casos, o pai não- só não tem direito algum 
sôbre os filhos, visto estes pertencerem ao grupo materno, 
como se encontra numa posição política de inferioridade em 
relação à m,ulher. 

(l ) 1J sabido pelos estudiosos da etnografia amazônica que o regime 
social dos índios arua.ques ou maipure:s é "o dos clans totêmicos com 
matriarcado e exogamia, embora hajam excevções" (Luiz Pericot Garcia 
- Los Pueblos de America, vol. II de "Las Razasº, pãg. 128). :i!:sses 
índios, aos quais pertencem numerosas tribus que cultuam o Iurupari, 
em,bora caçadores e pescadores, têm em grande parte sua economia ligada 
à agricultura e à indústria dos traDçad?s e da cerâmica, confiadas às 
mulheres. Suas lavouras são na floresta onde derrubam as árvores com 
machados de pedra e preparam a tetta com as queimadas, cavando-a com 
páus. Entre seus principais produtos agricolas figuram a mandioca, o 
milho, o tabaco, a batata, a pimenta, o inhame, o cará, a abóbora, o algodão, 
além de várias árvores frutíferas. Parece que entre algumas tribus o 
tabaco .servia para fins rituais, para produzir êxtases. 

( 2) Epitome de Culturologia, pág. ~28 - Buenos-Aires, 1936. 

10-R. M. 
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Não se julgue que e~a · predominância da mulher, nas 
organizações ma.triarcais, é mais aparente do que real, ou _,_que, 
à semelhança dô qu~ ·acontece nas sociedades civilizadas, -de 
predomínio patriarcal, a mulher domina com as artes da suà 
sedução ou po·r um fascínio estreitamente relacionadÕ ~o in,s
tinto sexual. N~o rar9 existe, uma verdadeira ginecoéraéia. - . 

Conhecem-se ·algumas tribus - diz Haberlandt nas quais "o-- - ~ . 

homem. figura. como·-u111a espécie ·de escravo na casa da JP:Ullier, 
. ~ 

tendo de executar nelá os serviços mais baixos, sem que ~eus 
filhos o possam considerar como pai". ( 8 ) · · 

Não sabemos até ~que limites, num inatriarcado primitivo, ,.., 

entre os indígenas brasileiros, em certas áreas culturais ama-
zônicas, chegou o domínio das mulheres sôbre os homens.<4) A 
tradição, segun-d9 ás afirmações -do Conde Stradelli que já 
mencionámos, fala de um período em que as mulheres "IDan
davam e os homens o.bedeciam. Em a\gumas tribus ar re(:OT
dação do tempo em que o domínio das mulheres estava em 
mãos femihinas per$iste através das lendas e, como ver-emos 

• 
mais adiante, nas tradições relativas à origem das ligas se-
cretas masculin.as e ·dos ritos de iniciação. Vemos, ·aliás, 
claramente, na. lenda d.e Izí, que êsse legisla.dar n1ítí.co .apa
receu no n1eio d<s um povo em ·que o predomínio er:a das 
mulheres, visto ter~m os homens moços p'ereci~o,, · ficai1do ..., 
apenas alguns velhos impotentes. -~ 

' 
É de presumir, porta11to, que a estrutura matriarcal que, 

embora atenuada, -~iv_ersa ·da rigidez ortodoxa primitiv:{t, ain-- . 

da subsiste entre vári~s tribus da grande família aruáque -
da qual, a nosso ver-, ·eram originárias as icamiabas -e ·o mito 
do Iuruparí - tenha existido, em tempos antigos, com uma 

-
acentuação mais -viva -Oo predomínio jurídico e religioso da 

· ( ª) Etnografia, pág. 105 - Ed. Labor - Barcelona, 1926. ,.. 
(4) Gilberto Freyre,_ ~m Sobrn<los e Mucnn1bos, pág. 122, cita a; obser

vação feita por Vaerting. entre os Canchadales ·e os Lapões que guardam 
"reminiscências de um período em que o trabalho doméstieo ·era o dos 
homens e o -e-xtr.a-domés.tico, o das mulheres". ~sse período, -~crescenta .... . ·. , 

Gilberto Freyre,' "teri~ _corres,po11dido a uma organização um tal). to ·ama-
zônica, de dominio político~ da .mulher ~ôbre o homem". 

---
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mulher. Isto explicaria a va,sta difusão do singular costume 
da couvade entre as tribus brasileiras. ( 5 ) :ID bem verdade 
que, como o trabalho feminino do roçado, a co11vade se en
contra, atualmente, entre as tr.ibus de cultura mixta ou fran
cam·ente patriarcal, em que a mulher exerce o duro papel de 
besta de carga. Mas não será a couvade um costume origi
nário de uma sociedade fundamentada sôbre o matriarcado 
Qlte sobreviv.eu dentro ·de culturas que se sobrepuseram ao 

1domínio feminino? (6 ) 

Segundo Letourneau (7
) êsse estranl10 costume surgiu 

numa época de transição do matriarcado para o patriarcado, 
em que o homem tratou de reconquistar o poder que caíra 
nas mãos das mulheres. 

É possível que assim seja e que, como p·ensa o dr. R. R. 
Schuller, (8 ) haja na couvade uma expressão de amor paterno 
ou a idéia de expressar simbolicamente que a descendência 
biológica vem da linha paterna e não da materna. Parece
nos, entretanto, admissível a existência, na cou,'ade, de um 
sub-conciente complexo de ordem sexual, que vem dos tern-

... 
(G) O que é a couvade, di-lo de maneira expr~ssiva Gabriel Soares 

de Souza em Tratado Descritivo do Brasil, contando que as índias, depois 
de terem o filho, "vêm-s·e para casa, onde o marido se de.ita logo na rêde, 
onde está muito coberto, até que seca o umbigo da criança; em o qual 
lugar visitam seus parentes ~ amigos e lhe trazem presentes de' comer e 
beber, e a mulher lhe faz muitos mimos, enquanto o marido está n.ssim 
parido, o qual está muito ·empanado para que lhe não dê o ar; e dizem 
que se lhe der o ar que fará muito nojo à criança, e que si se erguerem 
e forem ao trabalho, que lhe morrerão os filhos, e êles que serão doentes 
da barriga, etc." 

(º) É de notar ,que certos costumes, de origens remotas, persis tem 
até nas etapas mais avançadas, entre povos civilizados. A couvade é um 
exemplo. Não se encontra só entre os povos primitivos ou selvagens, mas 
também entre várias populações- da Europa atual. Na campanha rio
grandense, por exemplo, era costume, quando a mulher dava à luz, o 
marido ir ao galpão em cuja porta dependurava, pelo rabicho, os arreios. 
Era ·s inal de que o homem estava de quarentena e não saia de casa como 
não recebia, para que à mulher não :gobreviesse alguma complicação. 

( 7 ) L'.tvolutfon du Mariage et de Ja Famille, pág. 394. 
( 8 ) A Coul·ade, em "Boletim do Museu Goeldi", vol. VI, 1910.. 

·-

• 
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pos em que, no predpmíniQ do matriarcado, o homem, sujeito 
à mulher, se -af~minava Pl.l de· qualquér ma~eira; procurava -... 
m-0strar de um modo mais evidente, vivendo,..a em si mesmo, . 
seu culto. pela matern.idade. -. 

-
Note-se que não é entr:e os- !iovos mais atraza<los ou nas 

. -

mais ·batxas culturas primitiva-s ·que a mulher -viv-e em piores 
condições .e sujeição. Parece, pelo C-<Jntrár.lo, que a mulher 
piorou suas condições nas -fase$ mais."" avançadas- de cultura,. 
iste é, entre aqueles .. povo:s · que s:obrepuseram a base pat})iar-· 
Càl~ com o culto de divindades solares, Ip.asculinas, ao sif~tema 
cujo fundamento era o matriarcado e em qu~ .se rendia éulto _'
à ·Grande JV,(ãe·, à L1ua ou ·divin-O:ades =a;quáti.cas, encarna--ções 
da imagem materna. 

- Nos ~grupamentos étnicos de cultura primária, c0mo_, por 
exemplo, os bosquímanos, andam.anêses" védas, carajá.s, a_ mu
lher desfruta lgualdade de ·condições. Entre· _.os-bo.squímanos, 
segundo notou Fritsah, a mulher é a verdadeira co{O.pann.eira 
do homem. 0 1s búrnais .da. Au·strália leva~ suas- mulb.eres . - -
às costas quando as s·entem demasiado débeis para andar. 

Chegando-se às -culturas sedentárias, ·m·ais elevada~ gue_ , 
as dos éíclos a que pertencem os povos men.cionádos, Gom o 
início da faina agrícola, 9 trabalho f_eminino adquire _uma 
importância eonsiderável na economia e na_ estrutura sócial 
da tribu. O grupo, ém virtude das ten~ências de estabilidade 
e persistência âa mulher, crêa mais amor ,à aldei-à e à casa 
como des.envolye um-à economia mais segura -~ elementos téc-
nicos ou indústrias primit_iyas estranh~s ao nom~dism_o: E .-
nessas culturas, em que, _àfora Q trabalho agrícola, a cons
trução da casa e vá-rias atividades industriais d~pendem da. 

~ 

iniciativa feminina ou vêm da sua inspiração, a mulher passa 
a gozar uma situação de privileglada predominância. Dentro_ 
da- organização, está(vel dessas ~ociedades él.a nã:o dese,pipe-

~ -
nha apenas um importante papel -econômioo ~ social em rela- -
ção à tribu e à família, mas, támbém~. um papel espir~tv.al, _ 
pois que é ·de crer qtte eer.tas formas. {le magia e o cuitó dos ~ 
mortos provenham de remotas c-ulturas matriarcai~. Nessas _ . 
.s·ociedades criam-se ~s reüp.iões- ou ligas das mulh~res·; ~ que 
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não raro perduram ao lado das ligas esotéricas masculinas 
nas culturas mixtas de transição. (9 ) 

Pl()r outro lado, enquanto nos grupos masculinos ou nas 
ligas esotéricas dos homens se venera o Sol ou o grande 
Antepassado, pai mítico ou. totem do clan, nos grupos de 
fundo matriarcal é. cultuadà a Terra ou a Lua, a Grande 
~e, que, c~mo a Ci (Mãe) dos nossos índios, é imaginada, 
em algumas culturas, como a essência íntima, a vida oculta 
das coisas. Daí o nosso ame.ra:ba dizer que tôdas as coisas 
têm sua CJ, sua mãe. _É dêsse culto da Grande Mãe, tão 
intimamente ligado ao culto· ,das águas e da Lua, que nasce o 
mito dos Q,êm,eos, represe-nta(;Ões da lua nova e lua cheia (1º ) . 

e também, em fases posteríor.es, do co·ntraste entre o Sol e 
a Lua, como provàvelmente ~:ra o significado do mito de Cas-

~ 

tor e Polux. (11 ) Explica-se o culto da Lua, da Agua e da 

~ 

( 9 ) Essas ligas secretas, fe-mininás e masculinas, são comuns entre 
as tribus australianas, cujos clans, no dizer de Maurice Besson (EI Tote .. 
núsmo, pág. 31) compreendem "corporações antagônicas que constam de 
tôdas as mulheres por uma pai-te e, por outra, de todos os homens, e 
cada um dêsses grupos tem um totem protetor". Na: Oceania, como nota 
Haberlandt (Obr . cit., pág. 110) , em certas áreas culturais "há mercados 
pÚ.blicos, festas e ritos somente acessíveis às mulheres". 

(lº) Dr. P. Guilherme Schmtdt - Manual de Historia Comparada 
de las Rellgiones, pág. 82, Madrf, 193.2. 

(11-) Na lenda de Izf, que relatámos em páginas anteriores o mito 
dos O•êmeos aparece., pois vemos_ ,que Dinarf, unindo-se a um homem do 
clan do Jacamim (Repare-s,e a identil:lade com o mito de Castor e Polux, 

. -
filhos de Leda, fecundada por Júpiter em forma de cisne) teve dois filhos, 
gêmeos, neste caso um menino e uma menina. 

O mito dos Gêmeos, freqüente nas culturas de predominâncias ma
triarcal e de mitologia lunar ou -em que se cultua a Grande Mãe (Veja 
Imbelloni Epitome de Cultorologia, pág. 109), é largamente esparso entre 
as tribus tupis-guaranís e também entre os cara.ibas, caingnngs, furncarés 
e uruaques. O dr. A . Metraux, que colecionou várias versões dêsse mito 
entre os índios chirigunnos e demonstra à sua vasta difusão entre os 
indígenas brasileiros, diz, a respe-ito: ".Supérfluo seria, depois do sagaz 
estudo de Ehrenreicb, querer -enumerar os argumentos que provam o 
caráter solar e lunar dos Irmãos ou Gêmeos divinos que aparecem como 
principais protagonistas de tantos mitos americanos". - Veja: Mitos y 
cuentos de los indJos ChfrJguanos~ -em "Revista del Museo de la Plata'' 
- tomo XXIII - 1932. • 
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Terr_a nas socieda·des -de fundo matriarcal pelas relaç·õ~s- que 
há nesse culto com o mistério dà geração e com a agricultura. 
A idéia de que o pálido astro noturn_o é "um vaso cheiJ? de 
um licor <ie vida e fecundidade", faz parte das concep~ões 
religiosas ·dessas ettlturas primitivas-·em que o conceito <la 
maternidade é elevado a uma acepção de divino mtstério. E 
explica-se que a essa mitologia lunar e ao culto de deusas 
mães, terrestres ou aquáticas, estivessem em relação cer,tos 
objetos sagrados de -a·àôrno, como as Ileàras verdes· das ica
miabas, tão intima19:énte filiadas, pela.s s.uas forma-s ~in:ibó

licas, como já ·demo-nstrámos, a ritos. -dºe magia -sexual.-
A Lua não é só, nesses cultos, uma <1.ivindade que preside 

à ·geração da espécie e ao germina.r da-s sementes, deusa, por 
isso da fecundidade, como é também a Mãe do Céu, Iuacaei 
para os nossos índios, fonte da vida universal e a senhora do 
reino dos m·ortos, -como era Artemisa ou H.écate entre os 
.gregos. Síinbolo do eterno femin-i:no cósmico, da :mate;rni-- - _..._ 

dade universal, ela é. também, cotno '"' :JJ1cí ou Iací., a Mãe das 
Aguas, ou, como foi -denominada nas religiões antigas, R·àinha 
do Mar. (1 2

) Ela é no céu o que é a mulher para a ge_r_ação 
e a terra para os vêgetais. Tudo, afinal, se r esume n-o -mito 
da Grande Mãe. Assim como o Céu se 11ne à Terra para C!''iar 
todos os seres, a Lua é espôsa do Sol nas culturas de fundo 
patriarcal, (18 ) em. 1que o herói civiliz~<ler, o gênio. ~Qnâ,utor 

da raça se diz Filho do Sol. 
Entre certas tr-ibus, porém, em gúe ficaram, provàvel

mente, reminiscências de uma extinta cultura matriarcal re
mota, a potência criadora é feminina -e, como se verificà na 
mitologia tupí-guaraní, -0 próprio sol tem uma designação 
feminina., CJUara-ci - mãe dos viventes. (14

) Jací, a Lua, é 

(12) -Dai as deusas mãe ser-em representaãas, como I sis e a Virge-m 
Maria, com o símbolo da meia lua. 

(1S) Considere-se a lenda do inca Manco Capac e sua irmã e espôsa 
Mama Ocllo - êle Filho do Sol, ela representação na t erra de Mama 
Quilla, a Lua. 

(14_) Na mitolo.gia grega Apolo, deus ·sorar; é tam.bém chamado heca· 
tos'" o que o torna um d-eus bi-sexual, id·e.ntificando-o com Hécate, ~ tu-a. 

~ 

• 
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apenas, como mãe das águas e dos vegetais, um seu desdo
bramento. 

Afora o papel de Mãe que. a Lua representa nos cultos 
ma.triarcais e de "sol dos mort-os", ela é também a deusa que 
preside aos ritos mágicos, como a Hécate grega, sobretudo à 
magia sexual, pois que sua luz é como uma potência mágica 
poderosa. Mas para que essa potência máigica e fecundadora, 
tão extritamente relacionada ao mistério sexual, seja benéfica, 
para que se derrame seu influxo sôbre a terra e a tribu pro
lifere, são indispensáveis os sacrifícios. Daí o costume, nas 
culturas ma triarcais, ·de of e tecer vítimas à "velha Lua" (15

) 

e à Mãe Terra em .sacrifício, para que não caiam degraças 
sôbre a tribu e a terra seja dadivosa. (16

) 

A essa religião feminina, de mitologia lunar, se· opõe a 
religião solar das sociedades secretas dos homens, semelhante 
a que Izí ou Iuruparí instituiu entre os habitantes das selvas 
amazónicas. 

(lS) Dr. P. Guilherme Schmidt - Obr. cit. 
(1&) Tal era o culto de ~-é.cate na Frigia, identificada no orfismo à 

Grande Mãe, <io!llinadora do Céu, da Terra e do Mar, confundindo-se com 
De-Meter (deusa mãe), Persefona e Cibele. 



. -

~ - .. --

, 

-
-
"' , 

O DABUCUR:I E AS LIGAS -SECRETAS DOS .POVOS ~ 

SELV_:AG'ENS CONTRA AS MULHEitES -

O culto ,do Iuruparí, do ... qual só os. homens, ini~iados, po
detn. pa.rticipar é bem uma dessas corporaÇões esotéricas mas
culinas, criadas no p~ríod,o de transição do matriarcado para 
o -patriarcado-~ em que ps homens se unem para se so-brepo~ 

rem ao d'omínio das mulheres. 
-

Porisso ·essas ~spécies ;de .agremiações maçónicas primi-
tivas impõem duras lei$ à"'s mulhe:res e ex-erc~ni sôbre elas 
uma severa ~igilância para que não pe.netrem em seus ;;segre..: 
dos. A desobe.diência a essas proibições é geralmente -punida 
com a morte. 

- -
Tal f 1oi a lei instituída por 1uruparf, o Filho do Sol, para 

tirar o poder_ das mãos das mulheres:. 
Em bonra dêsse deus e legislador selvagem, diz El-iseu 

'R,eclus, (1
) "celebram-se grandes festas e 4ansas-,, flagelaçõe~ 

e orgías; m.as oferecem-lhe também u-m culto secreto, do qual 
as mulheres sã;o :rigorosamente ex,cluídas. Desgraça.da da
quela que visse- as paxinbas ou trompas de oração ( o.s ins~ 
trument o& do Iuruparí) e a niacae.araua., ve$tid'O negro: _tecido 
de péle- de i:na·caco e- cabelos de mulher! Mata-la-lam ime-
diatamente'"'. 

Nes:Sas corp-orações secretas contra mulier.em, são usados 
certos instru!llentos rituai-s que ·os não iniciados _e as mulhe- -

(1) Elieeu Reclus - Estado-Unidos-do-Brasil, trad. de Ramiz_ Galvão, 
1900. 

-
• 
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res não podem ver ou ouvir. Entre as tribus australianas de 
cultura totemista êsses objetos sa_grados são denominados 
"churinga" ou "tjurungan, o que, segundo Besson, significa 
"objeto poderoso particular do totem". (2 ) 'Dais objetos "se 
conservam em lugar escondido, dissimulado com 'O maior cui
dado, e a caverna, o tronco de árvore ou cova onde os colo
cam os chefes, são objeto de tabús; o terreno circundante é, 
em muitos casos, como um. ~ lugar de proteção". 

Os instrumentos rituais que entre as tribus uaupés não 
podem ser vistos nem ouvidos pelas mulheres são os instru
mentos do Iuruparí. Essas proí'.bições imp·ostas às mulheres, 
relativamente a certos ritos; objetos sagrados ou instrumentos 
como os do Iuruparí, os churingas das tribus australianas e 
fetiches totêmicos de alguns grupos da Polinésia e Melané
sia, ( ª ) têm a finalidade de manter em sujeição as mulheres. 
O que os homens contam a respeito dos perigos que as mu
lheres correm, se, levadas pela curiosidade, procurarem 
conhecer os segredos que lhes são vedados, tem como objetivo 
infundir-lhes terror e, pelo terror enfraquecer-lhes a autori
dade que dominara nos períodos màtriarcais. É}, pois, evi
·dente o papel importante que ~xercem as agremiações secre
tas masculinas, como as amazônicas filiadas ao culto do Iuru
parí, para a solidificação da autoridade do homem nas fases 
iniciais das sociedades primitivas de estrutura patriarcal. (4 ) 

Sôbre o particular é um exemplo, afora o do culto do 
Iuruparí, o chamado cloque.ten dos índios onas da Terra do 
Fogo. Entre êsse índios, segundo as informações colhidas 
por Gusinde, existe a tradição de que antes "as mulheres 
exerciam sôbre os homens um poder tirânico, devendo estes 
ocupar-se dos mistéres mais penosos e desagradáveis. Para 

(2) Obra cit. 
(ª) Carlos A. Adao - Através dei Mundo, pág. 489. 
(') Veja sôbre a importância da~ ligas s~cretas masculinas nos clans 

de cultura totêmica - .An A..merican of Totem:lsn1 do Major J . W. Powell 
e também Quarta E'.xpedlclón a Ia TJerra del Fuego de Gusinde Martin, 
"Publicaciones del Museo de Etnologia y Antropologia de Chile", tomo IV, 
1924. 

• 
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manter êsse poder inventaram. o cloqueten, instituição desti
nada a atemorizar os h'f>mens com aparições de espíritos ma
lignos, fingidos po.F elas mesmas. Os homens descobriram o 
segrêdo e depois de a_p.oderar-se dêle mataram tôdas as -~mu
lheres, deixando só ãs meninas. Desde então os homens "go
vernaram a tribu com os mesmos recursos com que _antes 
governavam a êles. 

O cloquet.en pas~ou a ser- um segrêdo dos homens,_ c:uja . . 

revelação às mu~heres se pa:ga com a mo·rte.~' (5
) ~ . 

Pelo que -expomos~até aquí, sôbre as :Sociedades primitiv-as 
de estrutura matriarc~l, suas crenças, costumes, culto, lendas 
e mitos, verifica-se que essas curiosas organizações em . que 
a mulher tem prerrogativas especiais não se restringem a 

- -
uma determinada áre~ de cultura amazônica. Os elementos 
do ciclo cultural que chamaremos de ciclo do Iurupari, "São - - -

comuns a várias tribus da América do Sul e a diversos ou-, 

tros setores étnicos de _vida primitiva das ilhas. do P'acífico 
e do continente negro. Entre êsses elementos materia~s e 
espirituais podem contar-se as ináscaras ritualísticas, emJ1le
n1as totêmicos ou dq es·pírito ou gênio tutelar da tribt1, que é, 
às vezes, o Antep:assad·Ô lendário, o Filho do Sol ou a Mãe, · 
primordial. Além d·as ~máscaras são co-muns. a ·essa~ culturas . . 

as sociedades secretas contra ~s mulheres; os intrum.entos 
sagrados, como os dos uaupés, boróros, tribus da Aust:r-áliâ, 
Melanésia e Polin~ésia, qt1e só os homens, iniciados, podem 
ouvir; iniciação dos rapazes nas ligas secretas mascuiinas; 
culto dos espíritos ou -crenças animístas; sacerdotes - pagés - . 
entre os nossos índios - que praticam o curandeirismo má-
gico, a necromância, a feitiçaria sob as mais extravagantes 

• 

(5) Antônio S-erra:no - Los Primitivos l1abltantes <lei territorio Arg.e11~ 
tino, pág-s. 167-168. - Bue.noa-Aires, 1930. 

.! 
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formas; culto dos crânios, c~uvade, flechas envenenadas, 
ritos agrários e uma eco·n:'omia agrícola inferior. 

No uso das máscaras e dansas mascaradas, às vezes, como 
as de diversos povos antigos, em relação· com ritos agrários 
e mistérios iniciáticos, (º) há um início de art~ dramática. 

Como essas culturas provêm de um período de predomi
nância do matriarcado, persiste a crença de que tôdas as 
coisas têm mãe, uma mitologia lunar que se mistura com o 
mito do Filho do Sol assim como a indústria da cerâmica 
com decorações ricas de meandros, espirais, motivos 
curvilíneos e retos e estilizações antropomorfas e zoomorfas. 
Não raro se encontra o culto fálico, ·denunciado por ídolos 
de barro, de madeira ou de pedra. 

Afora os mitos relacionado:s à agricultura ·e os mitos 
femininos e aquáticos, encontra-se o dos Gêmeos, que, como 

~ 

vimos, é filiado a uma mitologia lunar, ou, como entre os 
índios uaupés, que guardam a tradição do Iuruparí, a uma 
mitologia astral. 

Viemos que, estudadas dentro dêsse critério histórico cul
tural, as tradições relativas ao Iuruparí e às cunhãs-teco
imas ou às denominadas amazonas brasileiras, encontram 
uma explicação lógica, simples e plausível. 

- Segundo os próprios dados que a poranduba nos oferece, 
a lenda que nos fala de "uma porção d·e mulheres, acom
panhadas de velhos impotentes" que apareceran1 no rio u .caia
rí, referir-se-ia a uma tribu de regime matriarca!. A êsse 
tempo ou a essa sociedade matriarca! alude o conde Stradelli, 
onde diz que então "as mulheres mandavam e os homens 

r obedecia.m, o que era contrário às leis do Sol". Porisso Iuru
parí apar-ece para tirar "o poder das mãos das mulheres e 
restituí-lo aos homens''. 

Já vimos que para se emanciparem do domínio feminino 
dessas sociedades matriarcais, instituem os homens ligas se-

(6) V-eja James George Frazer - Le Rameau d'or e a A. Moret. -
Mysteres égyptlens. 

• 
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eretas e opõem a uma· mitologia lunar ou ao culto da Mãe 
Agua, um mito solar~ :As vezes êsse mito se prende diretã
mente ao dos Gêmeos e, no humbral das culturas mais ele- -
vadas, em que se ingressa na estrutura dos Estados e -tfos 
Impérios, os elementos- totêmicos e mitológicos dos estágios 
matriarcais e patriarcais se misturam e confundem numa :re
ligião politeísta ou francamente solar como a do período pe
ruano dos Incas. (7 ) ~lo exemplo de J.\.fianco Capac e Mama 
Ocllo vemos que o Filho do Sol, aparece com a irmã, que 
representa ·a Lua. (8 } Na tradição amazônica, segundo" ~- · 

lenda dos uaupés, os Gêmeos também eram irmão e irmã e 
de sua estirpe veio Izí ou Iuruparí. 

, ( 7 ) Elementos diversos, de ordem religiosa sociológica, que inte-
gram as culturas ,que pertencem à proto-história, como as do México. do 
Perú e da Colômbia, demonstram nessas culturas ou ciclo dos Estados 
semi-civilizados, a supervivência de crenças, costumes, usos, idéias ~ e 

• 
instituições de um anterior período matriarca!. Isto encontramos n.o 
Perú. no culto das divindades femininas Mama Cocha, Pacba Mama, Ma.ma 
Ocllo e México não só em~ sua mitologia, como em certas regras q_qe 
existiam r elativamente às -uniões sexuais irregulares. Ver, a êsse res
peito - J . Urie1 Garcia - Algunos aspectos dei matriarcado peruano.; -en 
"La Prensa" - 2-7-1933; Santiago P. Minetti - Los Aztecas - Monte
video, 1931 e J . Perez de Barradas - lnterpretacion de un mit-0 Chlbeha, 
em "Revista de las Indias" - Bogotá n.º 4, vol. l, 1936. 

( ª) li: interessante notar que a água se ·encontra freqüentemente rel~-. 
cionada a êsses mitos bi-sexuais - Sol-Lua. No caso de Manco Capac 
é o lago de Titicaca. Iurupa1'i também nasceu à margem de um lago. 

' 
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MULHERE~ GUERREIRAS 

Aparece clara, agora,_ a::~~_plicação do mito das amazonas 
brasil~iras. Eram as mulh~í:es que vinl1am. de uma antiga 
organização de tipo matriarca!, que não se adaptaram ao 
novo regime que lhes quiser~m impôr. 

É possível, pois, que as~rilulheres guerreiras que enfren
taram Orellana, quando êste _desci.a o Amazonas, fôssem real- _ ,. 
mente algumas daquelas cunhãs-teco-imas que haviam cons- _ 
titufdo um outro matriarcado naquele mundo selvagem, hoje 
ainda tão cheio de segredos e mistérios. 

Segundo as notícias que -0s índios deram a Orellana, ao 
padre Acunha, La Condamine e a outros, eram as icamiabas 
uma congregação de mulheres habituadas ao manejo das ar
mas. Vimos, de fato; COillw que ardor bélico atacar·am o ber
gantim de Orellana ao pass.ar. ê·ste, rumo ao Levante, defronté 

•"' ~..:: 

das terras em que elas h·a{)itavam ou em que tinham sua 
guarda avançada. Não pod·emos averiguar se o índio inter-

~ 

rogado por Orellana, e cujo depoimento se encontra na. "~-
lação" de frei Carvajal, _disse a verdade ao contar que o 
domínio daquelas mulheres abrangia vasta extensão de 
terras e se exercia sôbre diversas tribus q11e lhes pagavam 
tributo. O que nos parece- fora de dúvida, entretanto, como 
julgamos ter amplamente defuonstrado, é a possibilidade de ' 
ter existido tal reino de mulheres guerreiras, assim como a 
de terem governado sôbre um grupo de tribus. 

A nossa suposição não ~~os parece descabida diante dos 
seguintes fatos: 

-
1.0 

- A existência, que -.já não pode ser negada, de cul-

?_... ... -- -
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turas matri.arcais como as que descrevemos, desde a i~e 
neolítica talvez e entre os povos selvagens da atualidade; 
2.0 

- A existência, que também parece demonstrada, de mu-
. 

Iheres aguerridas que, nos tempos pre-incáicos, governavam, 
ao sul do P erú, na província ·de C.olas, vastos agrupamentos 
ameríndios, dentro de uma or,ganização matriarca! de econo
mia agrária e culto (}e divinda des femininas; 3.0 --;-o A capa
cidade combativa das in·dias brasileiras e as de outros setores 
da América do Sul, confir1nadas pelas descrições que dos ços
tumes dos .s·elvícolas do Novo Mundo fizeram navegantes, 
missionários, explora..:dores e etnólogos. São i1un1erosas as 
informações a respeito da cooperação da mulher ameríndia 
nos embates entre as tribus. É um exemplo típico, entre 
inuitos outros, o das mulher.es diag11itas, que, no ·dizer de 
Nicolas del Techo, "levando nas mãos tições acesos, anima
vam seus maridos, obrigando-os a voltar ao combate, se acaso 
fugiam". (1 ) 

A respeito das índias amazonenses, lembraremos que o 
próprio Barbosa Rodrigues, ao r eferir-se à tribu dos 11aupés, 
afirmou que êsses índios "conduziam as mulheres ·aos CQ,m

bates". 
A observação devia ser cer ta, pois que as len·das nos fa

lam de lutas entre tripus nas quais as mulheres participavam 
para vingar os maridos mortos em combates anteriores. _ 

É muito expressiv:a, a êsse respeito, a lenda da luta dos 
índios tá.rias, no rio Uaupés, com a tribu dos uananas. Aque
les índios, comandados pelo tuchaua Buopé, haviam feito en
tr.e os uananas verdaíleira carnificina. 

Conta a lenda que ,quando as mulheres souberam da morte 
dos maridos disseram: 

- "Nós mulheres vingaremos a morte de nossos mari
dos! Não pensem os tárias que a _gente uana11a se acabou na 
terra! Nós, as mulheres uananas, l1avemos de ir pintar de 
Yermelho êste rio com o sangue dêles ! 

( 1 ) HistorJa de la provincla de 'rucuman, liv. V, XXII - Madrí, 18~7. 
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AJs outras mulheres que tinham seus maridos na cidade 
disseram: 

- "Nós havemos de ir tôdas com o resto de nossos 
homens! 

"Elas mandaram logo, contam, chamar os dessanas, ara
passes, cobéus, tucanos, para guerrearem juntos contra 
Buopé". 

A luta que foi treme_n·da e terminou com a derrota do 
exército de mulheres e seus aliados é rela tada na lenda: 

"Depois que tudo acabou - diz a lenda - Buopé foi 
v·er os que tinham morrtdo, encontrou en tão no meio dêles 
·as mulheres uananas. ~le voltou para junto ·da sua gente e 
disse : 

"Meu coração está t'.riste porque todos nós já sujámos 
nossa frecha em sangue de mulher. Iuruparí sabe que nós 
não sabíamos qu.e t inha mulheres no meio de nossos inimi
gos" . (2

) 

A respeito das amazonas peruanas, a que nos r efer imos ; 
num interessante tra ba lho sôbre "Algunos aspectos del ma
t riarcado peruano" (3 ) diz o seguinte Uriel Garcia: ." Evi
dente influjo historico han ten ido en la vida de los· pueblos 
especialmente surperuanos, ciertos grupos femininos it1vesti
dos de poder económico, político e social. Podria caracteri
zar-se ese influjo de la muj.er indigena - la principal susten
tadora del alma de n:u:estras muchedumbres, Ilámense "plebe" 
o "deem.os" ·nacional - en tres tipos de sint€sis colectiva, la 
antigua " capullana", J.a " cacica" colonial y la "gatera" o 
mujer de los m,ercados, de preponderancia social en la época 
republicana". 

"Sobre todo en el Kollac - prossegue Uriel Garcia -
segun versiones de los· cronistas, y contemporaneas ai imperio 
sacerdotal del Tiahuanacu, habia mujeres jefes, gobernadoras 
de constelaciones de ayllus gent ilicios, llamadas, "capullanas", 

( 2) Ve r a lenda "Guerra de Buopé", a págs. 11 a 22 de obra citada. 
de Ant ônio Brandão de Amorim. 

( B) Publicado em "La Pr-ensa" de Buenos Aires, em 2-7-1933. ' 



\ 
• 

160 ANGELO GUIDO 

aguerridas matronas que lograron imponer su predommio 
económico y hasta politico en todas aquellas zonas de fertili
dad agricola que la naturaleza ofrecia como incentivo para 
la vida sedentaria, mientras el varón era un vagabundo de 
las estepas, en afan dé sejuzgar y dc;>mesticar salbajes ca.mé
lidos de los Andes'"'. 

Descrevendo êsse tipo de mulher que governava. e com
batia, diz o citado .autor que m·esmo nos tempos coloniais era 
uma mulher aguerrida, de "voliciones energicas, que cuando 
se ofrece encabeça a las .Jiuestes ·domesticas, al numeroso 
famulato de yanaconas, a la defe11sa. de la linde comarcana 
o de los hitos demarcadores del latifundio". 

As amazonas peruanas dos tempos preincacos tam-bém se 
refere Zarate tratando d,a conqui-sta de Cuzco pelo inca Manco 
Ca.pac. O general do inca, um tal Zapana, à frente de suas 
tropas teve que defrontar-se com um exército de mulheres 
que dominavam em Chunchara. Só depois de derrotar ~-a 
amazonas dessa localidade é que os invasores puderam pene
trar em Cuzco e iniciar o ciclo histórico da dinastia solar doa 
Incas. (*) 

-
A existência de mulheres guerreiras que, em alguns _ca-

sos, formavam hostes de amazonas ou se colocavam à frent~ 
de agrupamentos ameríndiq.s pa.ra os conduzir à guerra, pa-..., 
rece-nos demonstrada pelos exemplos das mulheres uananas 
e das. antigas "capullan·as" ou "cacicas" do Perú. 

Julgamos desnecessário citar outros exemplos das qua
lidades guerreiras das selvagens americanas, mesmo po_rque 
não é novidade o fato ,de, em certas ocasiões., a mulher riv,a
lizar com o homem em ardor combativo. Não serve de prova 
segura, certamente, .a lenda das amazonas da Ásia Menor e 
da Líbia, mas a lenda bem pode ser o eco de alguma reali
dade que a tradição oral desfigurou, pois que há S0iguros indf-

e•) Zarate - Historia dei descubrlmlento y conquista de la proTi•· 
ela dei Pcrú, citado por Júlio Trajano de Moura, Do homem. americano, 
pá.g. 643, em " Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro'' -
Tomo 100, vol. 154. 
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cios de que entre alguns povos da Europa dominava o ma
triarcado, nos tempos prehistóricos. Entre outros indícios 
dêsse matriarcado, afora o costume da couvade, Albert Car
noy menciona o fato de que enquanto os indianos reveren_
ciavam as almas dos antepassados sob o nome de pit.aros 
"pais" e os gregos sob o de tritopatores, os celtas falavam das 
matronae "mães". Além disso o mesmo autor cita o exem
plo da exportação na Gália de algum.as mulheres guerrei
ras. (~) 

,_ 

P.ara a nossa mentalidade formada dentro de uma or,dem 
,social de domínio exclúsivista do homem, - que, a-pesar
das grandes modificações do espírito do nosso tempo, ainda 
está arraigada a múltiplos preconceitos de um patriarcalismo 
intransigente e dogmático - torna-se difícil a aceitação d~ 
idéia de que tenham existido algumas sociedades em que a. 
mulher, o eterno "sex-0 frágil'' do nosso lirismo sentimental, 
pôde competir com o bom-em pelas suas virtudes de combati
vidade ou pelos seus sentimentos de independência. (6 ) En
tretanto, existiram e existem sociedades matriarcais, de pre
dominância política da mulher e existiram também mulheres 
guerreiras que defenderam pelas armas seus domínios e sua 
independência, como aquelas amazonas do Perú que já men
cionámos e como, talve~, aquelas mulheres aguerridas que 
atacaram Orellana e que nossos índios, denominaram ~de 

cunhãs-teco-imas. 

Nos regimes patriarcais realiza-se "a diferenciação e es
pecialização do sexo feminino em "belo sex-0'' e "sexo frágil", 
observa Gilberto Freyre. (7

) A mulher se tornou o "sexo 
frágil" - prossegue o mesmo autor - em conseqüência dos 
"fatores econômicos, ou antes sociais" que, nas sociedades 

(5) Albert Carnoy - Les Indo Enropéens, págs. 67-68 - Paria,. 1921. 
(6) Lembraremos que B:a antiguidade, entre os hititas, precisamente 

na região da Ã-sia M'0nor onde surgiu a lenda das amazonas, ·as mulheres ~ 
exerciam importantes funções administrativas. Ver - Félix Sartiaux -
Las elTlll1uiones antlguas dei AsJa Menor, pág. 21 - Barcelona, 1931. 

(7) Sobrados e :Mucambos; pág. 11'9 - Sã.o-Paulo, 1936. 
~-

l 1 -R. M. 
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de estrutura patri~rcal, "a comprimem, amolecem, alargam
lhe as ancas, acentuall!:-lhe o ar~edondado das formas, para 
melhor ajustámento da sua -figura aos interêsses do sexo do
minante e da sociedade organizada sob o domínio exclusi:vo 
de uma -0lasse, de um.a raça ·e de-um sexo". Em. outras pa
lavras ---- foPam as leis, os costumes,_. as imposições do pa
triarcalismo exclusivista, que mat.aram todo espírito de ind~
pendênéia, iniciativa e en·e:rgla na mulher, cercan-do-a de fan
tasma$ e tabús morais, sociais e religiosos. Dentro dos tabús 
em que vive e se formou o .complexo de seus terrores, a mu
lher está ainda lfoje p.ara a vida do homem, para •as suàs 
atividades e seus direitos ·de "sexo forte" como aquelas nossas 
patrícias qlie fogem aterrorizadas diante ·dos instrumentos do 
Iuruparí ou do local em que se realizam os. ritos-misteriosos 
que o Fílho do Sol institituiü. 

Se IuruP:arí existiu ou foi criado pela imaginação. sel:va
gem, não saberíamos dizer. 

Certo é que Iuruparí institµ.iu uns Costumes Novos que 
impunham. ·duras proibições às mulheres. As que de.sobede
cessem seriam mortas. Assim mandava o Filho do ·sol. - ~. ...· 

Diz a tradição dos uau~és: ".Como era costume d-e B·uopé 
dansar o Iuruparí,· tôda:s as noites na. SerDa de Iui:uparí, todos 
os homens fugiam de -suas mulheres ao vir da noite~ Essas 
mulh·eres que esta-:vam novas aí, com e-las Iauí, filha ·de U·aui
xa, ficaram -logo tristes porisso. 

-
" A;gsim, contam, sempre os homens faziam, não faltavam 

uma só. noite. 
"Duas luas ·de.pois Uauí acoµselhou essas mulheres para 

fugir, assim elas fizeramu. 
Conta a lenda qu.~ os homens foram no s·eu encalço e as 

trouxeram para a sua aldeia. Elas, porém, se zangaram e 
disseram :a B:uop~: 

- "Tuixaua, n9s não queremos ficar numa terra aon.de 
nós mulheres não podemos dansar tôdas as festws com nossos 
maridos. P.orisso deixa-os ir conosco _para nossa terra, por
que lá tudo é mais bonito que na tua cid·ade; tudo é feio 
aqui' '. 

1 

• 
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"Buopé, contam, não respondeu, mandou imediatamente 
jogar essas mulheres na cach_oeira para comida de peixe". (8

) 

Tais eram os Costumes Novos instituídos por Iuruparí. 
As tradições, porém, tiizem que outras mulheres, as que 

viviam no tempo remoto em que Iuruparí apareceu, ~bando
naram para sempre o lu~ar em que se lhes im.punha tão 
duro jugo, mas, antes de partir para não perpetuarem mais 
a raça, resolveram, em con.selho, matar todos os filhos machos. 

· "Depois disso fugiram, deixando-se ir águas abaixo, sem 
destino". ( º) 

Elas se tornaram, ·dea<.te êsse dia, mulheres fora das leis 
patriarcais de Iuruparí - as cunhãs-teco-tmas. 

' 

( 8) Ver obr. cit. de AntOni o Brandão de Amorim, págs. 11-12. 
~~) Barbosa Rodrigues - O Mulraqultã - II vol., pàg. 88. 

12 - R. M. 
• --



• 

• 

'· 



• 

Bibl,iografia 

.Acunha (P. Cristovão) - Nuevo descubrimiento del gran Rio de las 
Amazonas - Ed. de 1641 - Reimpressa em Madrid, em 1881. 

AmbroseUI (Juan B.) - Superstic1ones y Leyendas - Buenos Aires, 1927. 
Amorim (Brandão de) - Lenda.S em Nheêngatú e em Português - Em 

"Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras. Tomo 100 - vol. 154 - Rio, 1928. 
Anonlmo - O Sacf Pererê - Resultado de um 1nquerito - S. Paulo, 1918. 
Barbosa Rodrigues (J.) O Mttir.aquitã - Manáos 1889. 
Barbosa ROO.rigues (J.) O Muiraquitã. vol. II - Rio, 1890. 
Barbosa Rodrigues (J.) Porandula Amazonense - Rio, 1890. 
Barbosa Re>drJgnes (J.) Antiguidades do Amazonas, em "Velosia", vol. 

II - Rio, 1892. 
Barbosa. Rodrigues (J.) Tríbu dos Uaupé em "Rev. da Exp. Antr. Bras." 

- Rio, 1882. 
Barroso (Gustavo) - Mythes, c-ontes et légendes des Indiens - Paris, 1930. 
Besson (Ma.uric·e» - Totemismo - Barcelona, 1931. 
Camara Cascudo (Luiz) - Em. memória de ~tradelli - Manâos, 1936. 
Carnoy (Albert) - Les Indo-europées - p ·a.ris, 1921. 
Carneiro (Edison) - Religiões- Negras do Brasil - Rio, 1936. 
Carvajal (Frei Gaspar) - Rela.cion del nuevo descubrimiento del famo

so rio Grande etc. 
Charnay (Desiré ) - Les Anciennes Villes du Nouveau Monde - Pa-

ris, 1885. 
Chavero (Alfredo) Mexico através de los siglos - Barcelona. 1882. 
Cendrars (Blaise) - .Anthologie Négre - Paris, 1927. 
Cleza de Leon - Cronica del Perú. - Madrid, 1922. 
Condamlne (Carlos l\faria de la) - Relation d'un v-0yage fait dans l'inte

rieur de l'Amerique Meridional-e - Pa.ris, 1745 - Trad. espanhola 
Madrid, 1921. 

Costa (1A.ngione) - Introdução à arqueologia brasileira - São Paulo, 1934. 
Coudreau (Henri) - Voyage ail Jamundá. 



,_ 

16~ ANGELO GUIDO 

Crlsto1·ão Colombo - Carta dirigida a D. Rafael Sanches. 
o latim por Leandro Co~co - ;Roma, 1493. 

D'Evreux (Ivo) - Viagem ~o Norte do Brastl, 1874. 
Diodoro de Sicllla ·- Biblioteca Historica. 

Domlnguez (Manoel) - El alma de la raza. 

Trad. J>Ma 

D'Aulno7 (condessa) - Relation du Voyage d'Espagne - Paris, 1685. 
EhrenreJch - Divisão e distribuição das tribus do Brasil - em "Rey. 

da Soe. de Geogr. do Rio -de Janeiro, Tomo VIII - 1892. 
Frazer (James George) - Le Rameau D'Or - Paris. 
Flschilr (H.) - Nefrit und jadeite - 1875. . -
Fre7re (Gilberto) - Sobrados e mucambos - São Paulo, 1936. 
Freyre (Gilberto) - Casa-G_raude e Senzala - Rio, 1936. 
Gandfa (Enrique de) - Historia critica de los mitos de- Ia conquista 

americana -- Madrid - B. A.ires, 1929. 
Garcia (Luiz Pericot) - Los puebloa de America, em "Las Razas Hu

manas", vol . li - Barcelona 
Garcia (Uriel) - Alguno& aspectos del matriarcado peruano, em "La 

Prensa" - Buenos Aires, 2-7-1933. 

Gennen (Arnold van) - Religions, Mreeurs et Legendes - Paris, 1904. 
Germain (L.) - Les origines de la civilisation précolombienne et les 

theories d'Elliot Smith, em "L'Anthropologie'', tom. 33. 

GIU (F. Salvator) - Saggio di Storia Americana etc. - Roma, 1783. 
Glrgoi's (H) - El oculto entre los aborígenes de la America dei Sud 

Ba.rcelona, 1901. 
Gón1ara (J,opez de) - Historia General de las lndias - reimpressão em 

Madricl, 1892. 

Gonçalves Dias - O Brasil e a Oceania - Paris, 1909. 
Granada (D) - Supersticiones dei Rio de la Plata. - Montevidêo, 1896 .. 
Graebner (Fr.) - EthnologÍe - Leipzig, 1923. 
Graebner (Fr.) - El monde del hombre primitivo - Madrid, 1925'. 
Gusinde Martin - Q11arta Expedicion a la Ti erra dei Fuego, em "Publi-, 

caciones del Museu de Etnologia y Antropologia de Chile", tomo V~ 
1924. 

Guzman (Rui Diaz de) - La Argentina. 

Haberland (Michael) - Etnografia - Barcelona, 1926. 
Hartt (Fred) - Contribuiç.ão para a Etnologia do Vale do Amazonas 

Em " Arquivos do Mus. ~ac.,,, vol. VI - Rio, 1885. 
Havelock Ellfs - O Instinto Sexual - S. Paulo, 1933. 
Reri.arte (Mauricio) - Descrição do Estado do Maranhão, Pará, Corupá 

e Rio das Amazonas - Vie,na, 1874. 

Herodoto - Le Nove Muse - I storie delle imprese dé g reci e dê barbari 
Milão, 1908. 

H·enry (Vitor) - Le Parsisme -- Paris, 1905. 

• 



-.:e-

1 

O REINO DAS- MULHERES SEM LEI 

Humboldt (Alexander von) - Vue- des Cordilleres - Paris. 
Hurley (Jorge) - Itarana - Pará, 1934. 

Imbellonl (J.) - La Esfinge Indiana - Buenos ,Air~s, 1926. 
ImbellonJ (J.) - Epit-0me de Culturologia - Buenos Aires, 1936. 
Ladislau (Alfredo) - Terra Imatura - Pará, 1925. 
Lafltau (P. Joseph) - Moeurs d€s sauvages a.mericains, comparées aux 

moeurs des premiers temps - Paris. 1724. 
Langlols (cel) - L'Amérique Pre--colombienne et la conquete europeen

ne - Paris, 1928. 

Las Casas (Bartolomé) - De las antiguas gentes del Perú - Madrid, 1892. 
Latchan (Ricardo E.) La 0rganizacion social y las creencias religiosas 

"f de los antiguos araucanos. -em "Publicaciones dei Mus. de Etnologia 

- . 
J' ~-

-- -
--. 

• 

fi-~ 

E
-? <'> 

. 
>-• 
""';.·i( ,,,_ 

. 
€•..;,,.~ :f-
i~:;, 
~~ 

-"' -~~ 

y :Antropologia de Chile" - - Tomo Ili, nos. 2, 3, 4 - 1\1124. 
Lebrlja (Alonso d·e) - Relacion del d·escubrimiento y conquista dei Nue

vo Reino de Granada. 

Lennan (Mac) - The patria~cal theory - Londres, 1886. 
Lery (Jean) - Historia de um-a viagem á terra do Brasil - São Paulo, 

1925. 
Letourneau - L'evolution du mariage et de la famile. 
Levl (Elitas) - Dogma. e Rituai _de alta Magia. 
Lopes (Raimundo) - A civiliza~ão lacustre do Brasil, em " Boletim do 

Mus. Nac. do Rio de Janeir_o", vol, 1, n.º 2 - 1924. 

Magalhães (gal. Couto de) - O Selvagem. 
)[agn.lhãcs (Basílio de) - O folcl-0re no Brasil - Rio, 1'928. 
Morais (Raimundo) - Na planicie amazônica - Manáos, 1926. 
)(orais (Raimundo) - - Cartas da- floresta - Manáos - 1927. 
Morais (Raimundo) - No pais das pedras verdes - Rio, 1931. 
:Morais (Raimundo) - O meu jlicionario de cousas da A.mazonia - Rio, 

1931. 

Morais (Raimundo) - Anfiteatro, Amazonico - São Paulo, 1936. 
Horals (P. J.) - Historia da Companhia de Jesus. 
1Iarquez (Carlo Cuervo) - Estudios Arqueológicos y Etnográ.ficos 

Madrid, 1290. 

Maspero (Gaston) - Etudes de- Mithologie et d'archeologie egyptiennes 
- Paris, 1893. 

Maspero (Gaston) - Guide au Musêe de Boulaq - Paris. 
:Martins (Carl F . P. von) - B-eitrãge zur Ethnographie - Leipzig, 1867 
Martin (Pedro) - Diario dei 1)rimer viaje de Colon. 

-

)[elo (Ma.rio) - Apontamentos para a etnografia pernambucana, em 
"Jornal do Comercio" - R-ecife, 11-4-1935. .. 

Melgarejo (Rui Diaz) - Cartas de Indias 
Medina (José T-0ribio) - Descubrimiento del Rio de las Amazonas 

Madrid, 1894. 



\ 

; 

.. 

168 ANGELO GUIDO 

Mendlzábal (Miguel O.) - Ensayo sobre las civilizactones abortgenéK 
de America - Mexico, 1924. 

Metraux (Alfredo) - Mitos y cuentos de los tndios Chlriguano, em 
" Rev. dei Mus. de la Plata", tomo XXIII, 1932. 

Mena (Ramon) - Mosaicos Mexicanos, em "Forma", - Mexico, 1927. 
Meyer (A. B.) - Die NeI>hrit - frage-ketn etbnologlsche Problem ;;.._ 

Berlim, 1883. 
-

Mey~r (A. B.) -- Ueber Nephrlt und aehnllches Material aus Alaskà 
- Berlim, 1884. 

MJnettl (Santiago P.) Los Aztecas - Montevtdéo, 1931. 
:Momles (Ernesto) - Leyendas de Indias - Bu~nos Aires, 1928. 
Morales (Ernesto) - Jul'U'!;>arf, el libertador de los hombres 

Prensa" - Buenos Aires, 18-11-1934. 
~lorales (Ernesto) - El s4po em el folklore argentino, em "La Pren-

sa" - Buenos Air-es. 27-11-1932. 
Montandon (George) - Traité d'Ethnologie culturelle - Paris, 19_34. 
Moret (A.) Mysteres E'gyptiens - Paris, 1913. 
Moura (Julio Trajano de) Do homem americano, em " Rev. do Inst. Hlst. 

e Geogr. do Rio de Janeiro",, Tomo 100, vol. 154 - 1928. 
Neto (Ladislau) - Investigações de arquee>logla brasileira, em '"Ar

quivos do Muse-u Nacional do Rio de Janeiro", vol. VI, 1885. 
Neto (Ladisla.u) - Do culto do tembetá, em "Rev. da Exp. Antr. Bra:s." 

- Rio, 1882. 

Orlco (Osvaldo) - Mitos Am-erindios - São P aulo, 1930. 
Oviedo (Fernandez) - Hist. General de las Indias. 
Papús - Traité Elem€ntair~ de Magie Pratique - Paris 
Paris (Pierre) - La sculptúre antique - Paris, 1930. 
Powell (J. W.) - An Ame1:ican Wiew of Totemism - 1902. 
Ramos (Artur) - O neg·rJ> brasileiro - Rio, 1'934. 
Ramos (Artur) - O folclore negro no Brasil - Rio, 1935. 
Reclus (Eliseu) - Estados Unidos do Brasil - Rio, 1900. 

... 

Relnach (Adolphe) - L'or1gine des Amazones, em " Revue d'Histoire 
des Religiona" Paris, 1913. 

~inach (Salomon) - Repertoire de la statuaire grecque et romaine 
- Paris, 1887. 

Reynaod (Georges) - Les Dieux, les Heros et les Hommes de l'ancien 
Guatemala - Paris, 1925. 

'.Rlv~t (Paul) - Les êléments constitutifs des civilisations du Nord
Ouest et de l'Ouest sudamericain, em " XXI Congres Intern. des 
Americ" - Goteborg~ 1924. 

, 

&evllle (·A.) - Les religions du Mexique, de l'Amerique centrale et du 
Perou - Paris, 1885. 

Rialle (Girard) - La Mythologie Comparee - Paris, 1878. 
Rom-ero (Silvio) - Ethnografia Brasileira - Rio, 1888. 
Sala (Miguel) - Historia del arte precolombiano - Barc·elona, 193~. 

• 



·-

O REINO DAS MULHERES SEM LEI 169 . . 
(Julio C.) - Los indios caribes - Madrid - 192(}. 

" (Rafael Delorme) - Los aborigenes de America - Havana, 1894. 
Santa Rosa (A. Henrique) - Historia do Amazonas - Pará, 1926. 
Sant'Ana Nery (F. J . de) - Folk-lore Brésilien - Pa ris, 1889. 
Sant'Ana Nery (F. J . de) - Le Pays des Amazones. 
San· Martin - ~cadas Oceanicas. 
Sartiaux (Felix) Las civilizaciones antiguas de Asia Menor - Bar-

celona, 1931. 
Saunier (Marco) La leggenêla dei Simboli - Todi, 1921. 
Serrano (Antonio) - Los primitivos habitantes dei territorio Argenti-

no - Buenos Aires. 1930. 
SergJ (G.) - La piú antica umanitá vivente - Turim, 1930. 
Schnller (R. R.) - A Couvade; 'ielll· "Rev. do Mus. G·oeldl'' - vol. VI, 1910. 
Scbmldt (P. Guill1erme) - Manual de Historia Comparada de las Re-

ligiones - Madrid, 1!932. 
Schmfdt (P. Guilherme) - Voies nouvelles en science comparée des 

religions et en sociologie comparée - em "Revue des sciences philo
sophiques et théologiques" - lJ.911 - tomo V e VII, 1913. 

Schmidt (P. Guilherme) - Distinction et repartition des cercles cultu
rels, em "Compte rendu le la Semaine d'etnologie relig." tomo IV, 1925. 

Smftt (George Helliot) - The influence of Ancient Egyptian Civilisa-
tion in the East in America - Manchester - 1916. 

Southey - Hist. do Brasil. 
Souza (Gabriel Soar es) - Tratado descritivo do Brasil - Rio, 1851. 
Steinen (Carl von de) - Divisão e distribuição das tribus do Brasil, em 

"Rev. da Soe. de Geogr. à.o Rio de Janeiro" - Tom-0 VIII, 1892. 
Stelnen (1Carl von de) -Duch Central - Brasilien - Expedition, etc. 

Leipzig, 1886. 
Steinen (Carl von de) - Explonação do Rio Xingú, em " Revista da ~e. 

de Geogr, do Rio de· Janeiro" - 'l'om,o· I, 1885. 
StradelU (conde Ermano) - Vocabulario Geral Português - nheêngatú 

e Nheêngatú - português, em " Rev. do I nst. Hist. Geogr. Bras." 
- Tomo 104 - vol. 158 - :1928. 

Stradelll (cond~ Ermano.) - Leggenda dell'Jurupary - em "Bolletino 
della Societá Geografica Italiana - Julho e Agosto de 1890. 

Stra.delll (conde Ermano) - L:uaupés e gli Uaupés - idem. Maio, 1890. 
Techo (Nicolas) -- Historia de lá província de Tucuman - Madrid, 1897. 
Triana (Miguel) - La civilizacion Chibcha, cit. por Gustavo Barroso 

em 11 )1\.quem da A.tlantida" - S. Paulo, 1931. 
Varnhagen (Adolfo) - L'origine. touranienne des Americains Tupys, Ca

ribes et des anci~ns Egyptiens - Viena, 1876. 
Vasconcellos (P.) Noticias curiosas e necessarias das cousas do Brasil. 
Vega (Garcilaso de la) - Historia general del Perú, o comentarios 

reales de los Incas - 2.ª ed. Madrid, 1722. 



; 

• 

" 
t 

- - . - ---
:-

170 ANGELO GUIDO 
-- - --

-

Vlllacorta (J. Antonio e ~l'i& Rodas - Manuscrito de Chtcbicastenan:.-
go - Guatemala, 1927. 

Wa1lace (Alfred Russel) - A Narra.tive of Traveis Amazon and Rio . 
Negro - Londres,. 1853; 

Webster (Huton) - Toten Olans and Secret Associations in Austra.lia. 
and Melanesia - em " Journ.al ot the Royal Austr. Inst, of Great 
Britain and Ireland" vol~ XLI, 1911 . 

• 
Ximenes (Padre) - Las historias del orlgen de los indlos de està pro-

vincia. de Guatemala - t:rad. espanhola do original qulchê - Vlenft 
1857. 

Zamora (Frei Alonso) - Historia d& la. Província de S. Antonio ,dél 
Nuevo Reino de Granada. 

Zarate (Agustin) - Historia· del descubrimiento y conquista de la pro
vlncia del Perú - reimpressa em Madrid, 1886. 

' 

• 



• 

• 

"' - • 

• 

í n d • 
1 e e 

PARTE I 

O mito d1;1.s Icamiabas 

A sedução das lendas ........................................... . 
Lenda ou realidade? ... . ........... .. ..... . ........... . ........ . .. . 
A aventura de Orellana ........ . ......... . ...... . ................. . 
Onde se contam coisas extraordinarias do reino das amazonas brasi-

pag. 

9 

12 
17 

lei1"as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
1As informaç()es colhidas pelo padre Cristovão de Acunha . . . . . . . . . . 28 
Um naturalista à procura das amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
As virgens do Sol e as Icamiabas .. .... ... . . .. ... . ... ... .... ..... . . 38 
As. amazonas da antiguidade . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
As e sera vas dos Caraíbas ... . . ~· ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

PARTE II 

O misterio .das pedras verdes 

O Muiraquitã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Uma r eligião selvagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
O culto das pedras verdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Uma civilização prehistorica da Amazônia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
A suposta emigração das contas de jade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
O culto das pedras verdes entre M.aias e Toltecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

. 
A lenda de Bingo . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Divagações em torno de sedutoras fantasias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
O que nos conta Mauricio Heriarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

No reino das Icamiabas . ..... .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Ritos e símbolos de uma relt.giãa;. que se perdeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

~ 

-

• 
I' 



"" . . 

. .. 

• 

• 

~ 1 

• 

-...... -
• 

-- ' • 

. . 
• 

172 A.NGELO GUIDO 

PARTE Ilf 

A religião dos nossos índios 

o mito do Iurupar~ . . ·- ._ ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A posessão mistica no culto <lo Iuruparí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •' 
O que tooha. a boca • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • .. • • .. • • • • • ... ..... . 

I u ru parf maai ua. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·-· -
O mito de· Poromlnare - . ~ 1·25 .... , ...... .. .. ..... ......... ........ .. ... _; ... ... . 

dos Jacamins -; . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : --~!29.~ 
~ .... ' - -~ -

-· - ' .. ~ . ·~ 
A raça 
Aparecimento do filho d~ ~ol 
Ciclos de cultura primitiva 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -- 133 
• • • • • • • • • • • • .. • • • " • • • • • • • • • f • • • • • .. • • • • • 

Uma 
o 

sociedad-e matriarcal . . . . . ... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Dabucurf e as ligas secretas dos povos selvagens contra. as mu 

' lhee . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mulheres guerreiras ........... ... .... . .... . .. .. ...... . .......... · ~· 

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --. .. 

140. 
1~~ 

162 
157 
_165 

- . 

• 

-

• 

EDIÇÃO 

N. 0 1006 A • 

~ -- ~ .,.;--._ 
~ - -... _:_ .: ,. -

_,..-

' 
.-

Para pedidos telegráfícoa. dêstc livro, basta indicar o · número 1006 A 
enl1pondo a êsse núm~ro "' _quantidade. 

Exemplo : -para. ped"ir 10 exemplares do preeente li'f'ro ba·na indicar 

GLOBO - Pôrto Alegre 101006 A 

• 

-~ .... .. .. 

• 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                          www.etnolinguistica.org



l 
1 

l 
• 

• 
• 

• 

' 

• 

• 

, 

' 

• 

-
t 

Jt.O~fA.NCES POLICIAI S 
A VFJNTURAS, CRIMES E . 
DETETIVES FAMOSOS . 

O que há de melhor neste 
g Onero literá.rio se encontra 
retinido na já ren-0mada 

"COLEÇÃO _ll.íARELA" , 
1\-Ials d e cincoenta roman

ces dl!erentes publicados. 
Leiam as suas mais recen

tes novidades: 

• 
O ESPECTRO DA C AR A 

CINZENTA 
Rohmer. 

por Sax 

• 

AS J ó I A S DOS OSTRE- • 
KOFFS, por E. Philtpps 
Oppenheim 

A SR 'l' A. MIST1lRIO, · por 
SydnéY Horler 

O HOMEM QUE NÃO ERA 
NINGU::éM, por E d g a r 
Wallace 

Preco de cada vol.: - 5$000. 

Edlcões da 
LIVRARIA DO GLOBO 

Porto Alegre . 

• 



.. 

• 

·o NILO -·1 História de um Rio 
• U1na obra de arte inesquecéveL Somente um es-

critor genial, como Ludwig, poderia vencer com sucesso 
un1 tema tão enorme e tão difícil. 
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O NILO - A HISTÓRIA OE UM RIO é um 
livro vasado numa prosa colórida, 
pregnada de niajestade e beleza. 

pomposa, forte, im-

Do ponto de vista geo-

gráfic~ o NILO . A 
HISTÓRIA DE DM RIO 
, 
e 

. 
mats exato do que 

a maioria dos livros de 

viagens. Ludwig escre

ve com graça e persona

lidadê~ áem onstrando ao 

mesmo tempo um pro

fundo interêsse pela na

tureza e pelo homem. 
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·EMIL l.:UDWIG 
O famoso escritQr alemão, 

s om est e seu livrq sÕbre D Egi
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biografill histórica, a biograii:i 
de um rio. Trata-,se de um iné
todo inteiramente original, que 
r1ão tem cla:;sificação na !itera· 
t ura t radicional. Em tõrno do 
no Nilo, Ludwig r elata a his
tória completa do Egito, desde 
as tribus anteriores aos Faraó:> 
até o domínio da Inglaterra da 
Senhora Simpson e -do arcebis
po de C'auterbury. O .ij"ILO -
A l l l STólUA DE UM RIO 
é, portan to, um grande livro, 
JlO qual J:.:mil Ludwig, mostran· 
do-se frequentemente mais liri· 

. co do que em suas obras ante· 
riores, estuda o ciclo de uma 
grande na~ão, que não conse
guiu ser soberana duJ"ante 2.000 
anos. l\lagnífica e fiel tradu
r;ão da professora Marina Guas
pari. Edição da Livraria do 
Gloi>o. l~rt:Ços : 2.0$ e 25$000 
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