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Estava no interesse intelleciual do Brazil e era de seu stricto dever coUo-

car-se na primeira linha das nações americanas que mais a peito emprehenderam o

estudo das gerações, a quem antes de Colombo fora, por séculos sem conta, avassa-

lado este vasto continente. E ao Museu Nacional, o paladino das sciencias na-

turaes, no Império Brasileiro, devia caber tamanha gloria.

Tive a fortuna de o entender assim, desde ha vinte annos, quando a Europa

inteira, agitada ao rumor das perquisições que se seguiram ao descobrimento de

Boucher de Perthes, lançava os olhos para o novo continente a pedir-lhe a chave

dos numerosos enigmas vinculados áquella revelação. Completava eu então meus

estudos em Paris e nada mais natural que deixar-me arrastar pelos vórtices da

onda entj^usiastica dos que viam assim dilatadas as fronteiras da origem do ho-

mem nos fastos da paleontologia. Ah ! qua ntas paginas indecifradas, sobre a his-

i^toria da humanidade, não encerram ainda esses archivos de pedra até hoje occultos

? na mudez da noute eterna do passado !

>ê Mal volvi ao solo natal foi meu primeiro cuidado soccorrer-me dos meios

Jque melhores e mais promptos se me affiguraram para a realisaçao das minhas

cada vez mais alimentadas esperanças. N'este propósito officiei a i8 de Maio de

^ 1867 ao Sr. Conselheiro Dantas, então ministro da Agricultura, pedindo aos

'cíC^ poderes públicos e ao paiz inteiro a mais viva attenção para o estudo dos anti-

^ gos Íncolas d'esta terra,onde vagam, ha já três séculos, forasteiros e perseguidos,

•— seus malfadados descendentes.

CO Publicado na imprensa da Corte e transcripto em seguida por grande parte

CL-t
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da imprensa das provindas, aquelle meu appello, estava de facto plantado no

espirito do publico o gérmen da sympathia nacional em favor da gloriosa propa-

ganda. Desde então, se ardente, continua e á mais e mais viva me lavrou no

animo a labareda d'esse afan impetuoso, justiça é dizer-se que também de todo o

Império não cessaram jamais de subsidia r-me,com elementos valiosos de trabalho,

esclarecidos e intelligentes auxiliares que melhormente se deveriam chamar be-

neméritos da civilisação.

E tal foi o progredimento do Museu Nacional neste estádio luminoso dos seus

novos labores, que decretada em 1876 a reorganização dos antigos estatutos, resol-

veu o Governo Imperial, a suggestões minhas, crear um Museu especial, a

cargo do qual se achasse, de então por diante, todo o complexo e já n'essa quadra

copiosíssimo repositório existente na secção anthropologica. Até o presente não me

foi permittido fruir o gozo d'este commettimento, nem ter ao menos razão bas-

tante em que me funde para esperar saudal-o em prazo de curta duração.

Males ha, porém, ás vezes, dos quaes desabrocham inesperados benefí-

cios: Desilludido de lograr tão cedo os meus jamais esquecidos desejos, cogitei de

resarcir este doloroso sentimento pelo projecto que desde 1880 concebi, de uma

exposição anthropologica brazileira . Este projecto fez-se indizível e esplendida

realidade, a 29 de Julho de 1882.

O que foi aquella exposição, sabe-o hoje o Brazil inteiro e vai veriíical-o

em breve todo o mundo civilisado com a publicação dos documentos que só

agora começo de dar a lume. „

Como o disse um dos mais auctorisados órgãos da imprensa brazileira,

foi um certamen totalmente desconhecido para este paiz, e tanto mais interessante

quanto surprendente pelas riquezas das collecçõesexhibidas—preciosidades nunca

d'antes observadas em nenhuma outra parte do Globo. O êxito alcançado exce-

deu de muito as nossas mais douradas esperanças e até por fim a minha que eu

suppunha exaggerada espectativa.

Para tao brilhante jubileu scientifico pareceu-me então insufficiente o ca-

talogo que eu lhe preparava. Fazia-se mister mais solemne ou mais larga comme-

moração; exigia-se um novo testemunho escripto doesse auspicioso certamen, e

assim ficou assentado em lhe ser também consagrado o VI volume dos Archivos

do Museu.
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Vem d'ahi a prioridade concedida a este volume sobre a publicação do

referido catalogo. Quanto a este, já em parte presentemente impresso, vai ser em

breve concluido e espero que também publicado ainda este anno, se me não fôr

anteposto algum dos obstáculos tanto de receiar na quadra que atravessamos.

Seja-me licito agora accrescentar algumas palavras de explicação a respeito

dos trabalhos do finado Carlos Hartt, exarados n'este volume. O illustre e mal-

logrado geólogo não havia dado por findo o que da sua lavra ahi se expõe ao

lume da publicidade. São fragmentos extrahidos do vasto cabedal a que o incan-

sável obreiro da sciencia, fulminado pela morte em meio da sua operosa tarefa,

não pôde imprimir o cunho final d'aquella vasta percepção que todos nós lhe re-

conhecíamos. Foi seu discípulo predilecto e hoje successor n'este Museu, Orville

Derby, quem tomou a si o pio encargo de enfeixar em limites menos vagos as

notas esparsas, deixadas pelo mestre.

Devemos-lhe na verdade não pequeno serviço,porque, sem a sua dedicação,

todo esse thesouro se houvera talvez perdido.

De dous naturalistas brazileiros, os Drs. Lacerda e Rodrigues Peixoto,

acham-se também inseridas n'este volume investigações que se me afiguram as

mais completas com que hão até hoje opulentado aquelles distinctos anthropolo-

gistas os annaes scientificos do Brazil.

Pertencem-lhes, como é sabido, os primeiros subsídios rigorosamente de-

terminados que d'esta parte da America e n'estes mesmos Archivos do Museu

Nacional, foram prestados, nos últimos prélios anthropologicos, para o desenvol-

vimento da craneometria comparada.

As contribuições d'esta feita apresentadas pelos nossos dous laureados col-

laboradores abrangem largo espaço e illuminam vivamente alguns trechos da es-

trada já talhada no terreno da anthropologia.

Fecha o volume e occupa-o em mais de metade um ensaio sobre a archeo»

logia brazileira, por mim redigido, no só intento de dar idéa approxmiada das

antiguidades que já hoje enthesoura o Museu Nacional. Do que é este ensaio e

do que a mim me parecem os seus innumeros defeitos, de sobra o disse na in-

troducção com que o prefaciei. Obreiro paciente e resignado na faina a que en«

thusiasticamente me arrojei, contenta-me unicamente a esperança de ver trans*
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formar-se um dia o material que, pedra a pedra, tenho ahi accumulado em mo-

numento cuja solidez e formosura não de mim depende, senão dos artistas que

tiverem de architectal-o no futuro. Ajudem-me no mesmo afan todos aquelles a

quem allumiar a fé ardente do trabalho e animar a esperança da única recom-

pensa capaz de todos os sacrifícios : A satisfação da própria consciência e a con-

sciência de haver cumprido o seu dever.

Janeiro— 1885.

Ladisláu Netto.

Extraído de volume digitalizado pelo Internet Archive.
Disponível na Biblioteca Digital Curt Nimuendajú:

http://biblio.etnolinguistica.org/hartt_1885_contribuicoes
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I. Sambaquis do Amazonas

Vários viajantes (1) que percorreram o Amazonas, e entre ell es o notável

naturalista inglez o Sr. Bates (2), referiram a existência de conchas maritimas

fossilisadas nas argilas da visiiihanca de Óbidos, e algumas amostras destas con-

chas foram examinadas pelo Professor Agassiz, que reconheceu serem de géne-

ros fluviaes, mas acreditou que fossem encontradas em localidades onde

por si mesmas se tivessem enterrado no lodo. Na coUecção levada para os Es-

tados Unidos pelo Professor Agassiz figuram amostras destas conchas colleccio-

nadas pelo Dr. Burlamaqui, na visinhanca de Santarém. Consistem em espé-

cies dos géneros Hyria, Caúalia, Unio e Anodon.

(1) Agassiz, A Journey iii Brasil.

(2) Naturalist ou the Amazon.

V. VI.— l
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Na minha expedição de 1870 fui informado pelo Sr. Gabriel, de Óbidos, que

apparecem conchas marilimas em grande abundância no Engenho de Taperi-

nha, distante umas 30 milhas a leste de Santarém, e situado sobre a margem

meridional do valle próprio do Amazonas no Paranámirim de Ayayá.

Depois de uma demora inconimoda em Santarém e de muitas difllculdades

em obter canoa e canoeiros, visitei o engenho, onde só pude empregar parte

de um dia, por ter de voltar a Santarém a tempo de tomar o vapor para voltar

aos Estados Unidos. Nesta curta visita o Sr. Uhome, norte-americano, dono do

engenho, de sociedade cora o Barão de Santarém, ajudou-me durante algumas

horas no exame do deposito. Achei que este deposito consiste em um enorme

acervo de conchas fluviaes de espessura desconhecida, cobrindo uma área de mui-

tos milhares de metros quadrados. Acha-se situado ao pé da ingremp, escarpa for-

mada de rochas terciárias, que constitue o limite meridional do valle, e dis-

tante cerca de "200 metros da margem do Ayayá. O deposito fica alguns metros

acima do nivel alcançado pelas aguas da enchente annual, e o ponto mais ele-

vado em que vi as conchas está a quinze metros acima deste nivel. Sendo todo

o deposito coberto com uma capa mais ou menos espessa de solo trazido pelas

aguas dos morros próximos, não me foi possível determinar com exactidão a

sua área e espessura.

Achei as conchas tão regularmente dispostas, tão frequentemente unidas e

fechadas e com tão pouca mistura de matérias estranhas que, não tendo encon-

trado vestígio algum de louças, madeira carbonisada, ossos ou outros restos in-

.dicando acção humana, cheguei um tanto levianamente á conclusão de que o

deposito se formou naturalmente. Essa opinião me parecia a mais acertada,

porque tinha visto perto de Aveiros grandes acervos de conchas das mesmas

espécies lançadas nas praias pelas ondas do Tapajoz. Suspeitei, porém, que o

deposito podesse ser um Kilcheu-midden ; (1) mas, posto que o Sr. Khome e eu

procurássemos cuidadosamente restos humanos n'uma grande excavação que

mostrava uma superfície de dous ou três metros de comprimento e dous metros

de altura, feita para obter mariscos para o fabrico de cal, nada achamos sinão

conchas. Ao deixar o Sr. Khome, encommendei-lhe que procurasse sempre res-

tos humanos.

(2) P.ilavra inglcza, significando uma accumulação de refugo de cosinha. Si esta palavra não

fosse de Ião diíTicil assimilação seria conveniente ado|)tal-a na iingna portugueza que não tem equi-

valente exacto. A palavra Samhaqui, empregada no titulo deste capitulo, é defeituosa, porque não

envolve necessariamente a idéa da acção humana, sendo applicala a qualquer ajcuinulaçào de con-

chas, quer formada naturil, quer artilicialnienl-'. Xota da Redacção.
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Ao chegar ao Pará foi-rae dada uma massa de conchas semelhante, prove-

niente de Salinas. Examinando esta amostra, depois de chegar aos Estados Uni-

dos, achei, misturados com as conchas, fragmentos de madeira carbonisada e os-

sos de peixe, indicando que a massa tinha sido tirada de umsamba(jui formado

pela acção humana. Esta observação tornou provável a hypotliese de que o

deposito de Taperinha tenha a mesma origem, e tornei a recommendar por es-

cripto ao Sr. Uhome que procurasse louca, instrumentos, etc, no deposito.

Na minha expedição de 1871, fui outra vez a Santarém, de propósito para

examinar de novo o Sambaqui, ela encontrei o Sr. J. B. Steere, da Universidade

de Jlichigan, que, animado pelo Sr. Uhome, tinha já examinado o deposito, e

teve a felicidade de encontrar fragmentos de louça e alguns ossos, resolvendo

assim a questão de ser ou não o Sambaqui formado pela mão do homem.

Depois da usual e incommoda demora em Santarém, visitei Taperinha de novo,

e examinei com mais cuidado o Sambaqui. Com dous homens que o Sr. Uhome
graciosamente me uílereceu, excavei até a profundidade de seis melros, além

de examinar um monte de conchas suíficiente para encher muitas carroças, ti-

radas da face vertical da excavação.

Acima das conchas, achei cerca de meio metro de terra, na ijual havia fra-

gmentos de louça, pela maior parte do mesmo typo que a da terra preta

em cima do alto taboleiro, como será descripta mais adiante, porém misturada

com louça moderna.

As conchas acham-se tão completamente cobertas de terra que não appa-

recem na superfície, salvo nas immediações da excavação. Estão, porém, ex-

postas nas margens de um rego, uns trinta ou mais metros de distancia, na dire-

cção dos morros, e fazendo excavações encontravam-se em diversos pontos nos

campos do lado opposto do rego.

As conchas pertencem ás bem coidiecidas espécies de Hyria, Castalia e

Unio, que abundam nas aguas do Amazonas e seus tributários. Desde a super-

íicie até a profundidade de seis metros achei fragmentos muito pequenos de

louça vermelha grosseira, mas toda a coUecção achada nesta excavação apenas

encheria um chapéu. Os ossos são extremamente raros, e ao todo obtive apenas

um punhado delles. O Sr. Steere achou parte da costella de um peixe-boi, e eu

colleccionei fragmentos de ossos humanos, parte do esqueleto de um pequeno

peixe, e umas escamas decompostas que parecem ser de jacaré. A raridade dos

ossos e a ausência apparente das vértebras do pirarucu sorprehendeu-me

bastante. Aqui e acolá, encontrei um pedaço de madeira carbonisada, mas

sem camadas definidas de cinzas; nem Ião pouco encontrei pedras de fo-
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gueiras. Nào se tem encontrado instrumentos de qualquer natureza neste de-

posito.

A louça é fabricada de argila, contendo proporção considerável de areia

muito grossa, sem caraipé e tendo a superfície relativamente lisa. Os fra-

gmentos indicam que as vasilhas tiveram pela maior parte a forma de taça com

fundo bem arredondado. A margem 6 muito simples, chanfrada do lado interno,

e um pouco virada para fora. Não são lustrados nem pintados, e pela maior

parte mostram-se inteiramente despidos de ornamentação. Alguns pedaços, po-

rém, apresentam riscos toscos no lado exterior, logo abaixo da margem, e

indicando apparentemente tentativas de decoraçê.o.

Que os animaes cujas conchas formam o sambaqui foram empregados para

alimentação, é fora de duvida, porque, como mostrarei mais adiante, ha em

outras partes da America sambaquis de conchas tluviaes, que tiveram o mesmo

fim; posto que hoje onde abundam estes animaes, no baixo Amazonas, nunca,

que eu saiba, são elles comidos.

O meu amigo Dr. E. Pacheco Jordão informa-me que ás vezes comem os mol-

luscos flu viaes na provincia de S. Paulo, e eu mesmo vi uma vez um monte de con-

chas de Unio em frente de uma casa, no lago Juparanã, na provincia do Espirito

Santo, mas não verifiquei neste caso se foram empregadas para alimentação ou

para isca. Ainda que eu examinasse cuidadosamente o sambaqui de Taperinha

até a profundidade de seis metros e revolvesse um monte enorme de conchas,

é possível que tivesse trabalhado em um logar estéril, e que em outras parles

abundem mais os restos humanos, mas isto não me parece muito provável. A

quantidade enorme de conchas e a raridade de ossos, leva-mc a concluir que

o povo que fez o sambaqui alimentava-se exclusivamente de molluscos, pelo

menos durante parte doanno. Parece muito estranho que, tendo usado esse povo

de instrumentos de pedra, nenhum fosse encontrado, e([ue, sabendo caçar e pes-

car, não se achassem em abundância, nos seus sambaquis, ossos de vertebrados.

Demais,se este povo tivesse conhecido o uso da mandioca, parece incrível que fosse

obrigado a alinientar-se Ião mal. O facto de que tal povo sabia fazer louça tosca,

mostra que linha elle dado um grande passo para a civilisação, e a este respeito era

muito mais adiantado do que os Botocudos que, segundo julgo, não fazem uso

de louça.

Aqui levanta-sc uma questão importante sobre a procedência das conchas.

As espécies dos géneros Casíítiia, Hyria, Unio, etc, apparecemem abundância na

bahia de Marajó, como por exemplo no Carapi, perlo do Pará, onde a agua é turva

e a maré se eleva muitos palmos, sendo a agua um tanto salobra na estação secca.
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Os nioUuscos vivem mais ou menos enlerradcs na areia ou no lodo, e muitas

amostras expostas na maré baixa foram colleccionadas pelos meus companheiros.

MoUubcos semelhantes abundam nas aguas claras do Tocantins, Tapajuz e Xingu,

sobretudo nos logares lodosos, mas não pude saber onde se podia ter obtido na

visinhança de Taperinha tão grande quantidade destas conchas. Estas espécies

com certeza não se encontram actualmente nem no Paranámirim, nem no Ama-

zonas, não podendo eu verificar si se encontram nas lagunas. Os meus canoeiros

não conheciam logar nenhum onde ellas podessem ser encontradas. Antiga-

mente, porém, deviam ter sido não só abundantes como de fácil acquisição. Pa-

rece, portanto provável que, depois de formado o sambaqui, tenha havido uma

importante mudança physica na bacia do Amazonas. Apropria posição do depo-

sito torna mais provável esta hypothese. Em vez de estar situado em terrenos de

alluvião nas margens do Paranámirim, este deposito acha-se coUocado a uma dis-

tancia considerável do rio, atrazde umazona pantanosa de travessia difficil, c

n'uma altura considerável acima do maior nivel das enchentes. Não posso conce-

ber outro motivo para essa collocação sinão o de ter estado o Amazonas, no tempo

de sua accumulação, em um nivel superior ao actual. Julgo, portanto, que de-

pois duquelle tempo o terreno tem-se elevado.

Tenho demonstrado concludentemente que a costa oriental do Brazil ele-

vou-se durante a epocha da actual fauna maritima, de modo que se encon-

tram os buracos feitos pelos ouriços, e agglomerações de conchas recentes em
toda a costa, na altura de alguns metros acima do nivel do mar.

Si o valle do baixo Amazonas tivesse uma depressão de cerca de seis me-

tros, todos os terrenos baixos seriam inundados e o Amazonas formaria um
largo estuário, estendendo-se muito a oeste dos limites da província do Pará.

Os rios Xingíi, Curuá, Tapajoz, Maué-assú, Abacaxis e Canumá seriam largos

braços do estuário principal, e os terrenos marginaes do estuário, do lado do

sul, seriam os altos que existem entre Santarém e o Curuá. Em fren te á Taperinha

o estuário teria provavelmente AO a 50 kilometros de largura. Neste caso Tape-

rinha ficaria situada em condições semelhantes ás que actualmente existem em
Carapí; e nas suas praias, ao pé dos altos, provavelmente abundariam os mol-

luscos fluviaes. Se taes condições se dessem, vê-se que as facilidades para a

pesca seriam muito menores do que hoje. Não quero insistir nestas theorias,

e só as apresentei na esperança de que outros viajantes examinassem com
mais cuidado o deposito fluvial dessa região, e nos dessem maior numero de

factos.

A existência de um sambaqui composto de conchas de ostra no logar cha-

V. vi-2
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mado Pinheiro, que está hoje nas aguas doces ou salobras do rio Pará, parece

apoiar a theoria de uma elevação da terra depois da formação do sambaqui

de Taperirdia, porque só uma depressão posterior do valle permittiriaa existên-

cia de ostras neste logar.

O Sr. Rhome me informou que existem outros sambaquis na visinhança

de Santarém, sendo um delles situado nas margens do Maicá ou Uaiá, cerca de

15 milhas a oeste do engenho.

Consta também que existem em uma ou mais localidades, mais a oóste,

na lagoa de Villa Franca, e o Sr. Derby foi informado pelo Dr, Mattos, em Óbi-

dos, que ha um grande sambaqui n'uma ilha fronteira áquella cidade, cha-

mada Itandyua, e que a cal empregada na construcção do forte de Óbidos pro-

vinha de um sambaqui situado no logar chamado Mondongo, no lado Occiden-

tal do rio Trombetas. Baena (1) falia de conchas fosseis perto da foz do To-

cantins, e é provável que estas sejam de um sambaqui. A existência de samba-

quis no baixo Tocantins foi, como o Sr. Ferreira Penna já notou, pela primeira

vezassignalada por Noronha, cm 18(38. Diz Noronha: «Entre a Villa Viçosa (Ca-

metá) e o canal de Limoeiro acham-se dilatadas minas de Berbigões (2) e con-

chas marinhas, ás quaes se dá o nome de Sernamby, de que se faz conside-

rável quantidade de cal, que é outro ramo de commercio desta villa.» Elle

diz também: «Das mesmas conchas ha também grandes minas no rio Canalicú

na ilha de Marajó, e nos rios Maracanã e Merapanim.»

Para tornar mais completa esta noticia dos sambaquis de conchas d'agua

doce, accrescento aqui algumas notas tiradas de um interessantíssimo artigo, pu-

blicado no primeiro volume dos Archivos do Museu Nacional, pelo meu il-

lustre amigo o Sr. Ferreira Penna.

Este explorador visitou dous sambaquis no baixo Tocantins,um, o de Curuçá,

perto da cidade de Camela, e o outro, o de Jassapetuba, a 10 milhas distante,

ao norte da cidade. Ambos acham-se situados na extensa várzea que margeia

o rio, e foram quasi que totalmente destruídos pelos fabricantes de cal, de

modo que hoje não se elevam sensivelmente acima do nivel dos terrenos vi-

sinhos.

No sambaqui de Curuçá, que occupa uma área de cerca de 1,G00 metros

quadrados, foi achada uma pequena camada de conchas, de 24 centímetros de

(1) Corographia do Pará.

(2) Berbigão é o nome applicado nas províncias ao sul do lUo de Janeiro ás conchas do género

Vemts e ta.Tibem aos montes compostos destas condias.
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espessura, enterrada debaixo de um metro de terra. As conchas estavam muito

deterioradas, mas conservavam o brilho perolino da parte interna. Pertencem

principalmente aos géneros Castalia e Ilyria, com alguns fragmentos de Unio e

Amdonta. A terra, em cima da camada de conchas, estava cheia de pequenos

gasteropodes turriculiformes, de bocca não inteira. [Melnmpsisl] No sunbaqui

de Jassapetuba, ({ue ó talvez Ires ou quatro vezes maior ([ue o de Curuca, as

conchas que predominam parecem pertencer ao género Cjiprina.

Os objectos encontrados nestes sambaquis foram alguns petjuenos fra-

gmentos de louça, um meio disco de grés, e fragmentos da maxUla inferior e

um humerus de um grande mammifero carniceiro, provavelmente um jaguar

ou tigre. Ha noticias fidedignas de outros sambaquis na mesma região, for-

mando um cordão que começa 8 milhas ao sul, e termina IA milhas ao norte

da cidade de Cametá.

Encontram-se montes de conchas fluviaes em muitas partes dos Estados

Unidos, tendo sido os da Florida explorados pelo flnado Professor Jeffries Wy-
man, da Universidade de Harvard. (1) O Professor Wyman diz que os montes

de conchas encontram-se nas margens do rio Muskingum, e contêm vários ar-

tigos de arte humana. (2)

O l)r. Brintun, quando em serviço no exercito de Cumberland, na Virgi-

ginia, na guerra civil, observou montes de conchas fluviaes que pareciam ter

servido de alimento aos indios, (3) e nestes últimos annos eu mesmo, em
companhia dos Srs. Ralph Waldo Emerson, EUiot Cabote outros, examinei um
deposito semelhante nas margens do rio Concord, no estado de Massachussets,

que consistia em conchas de Unio lomplanatux, e continha carvão vegetal, pe-

daços de ossos trabalhados e instrumentos de silex. (A) Estou também infor-

mado pelo Prof. J. D. Whitney, chefe da Commissão Geológica da Califórnia,

e pelo Dr. W". H. Brewer, botânico da mesma commissão, que existe na Cali-

fórnia grande numero de sambaquis. E' emfim evidente que elles se acham

largamente disseminados nos Estados Unidos.

(1) Prof. Jefliies Wyman, Fresh Water ShelHieaps of the Sl.Jolin River, I'"asl Florida. Ameri-

can INaluralist, Vol. )I Gel. 1868, p. 393.

(2) Descripto pelo Alwater, Archaelogia Americana, Vol. 1, p. 226.

(3) Soulhsonian Reports, 1866, p. 356.

(4) Proceedings of lhe Bosion Sociely of JNatural Uislory, Vol. \I, p. 243. Veja-se lambem a

obra de Jones, Aniiquities of tiie Southern Indians, p. 200.
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Sambaquis de conchas marinhas

o Prof. Cliarles Linden, da cidade de Buílalo, New-York, estando no Pará

no anno de 1873, foi informado da existência de um sambaqui composto de

conchas de ostras, no Pinheiro, bem conhecido ponto no lado meridional do rio

Pará, situado algumas milhas abaixo da cidade, e graciosamente me offereceu

uma collecção de conchas e de fragmentos de louça, collecção feita por um moço

que elle mandou examinar a localidade. As conchas são de ostras, raolluscos

que hoje não habitam as aguas doces do rio Pará, e a sua existência no Pi-

nheiro parece indicar uma grande modificação physica no valle do Amazonas,

subsequente á formação do sambaqui. Este e os sambaquis de Salinas mere-

cera um estudo cuidadoso, não só por causa da luz que possam dar sobre os

antigos habitantes do paiz, como também piíla que provavelmente dariam so-

bre algumas das ultimas modificações physicas que se passaram na foz do

valle do Amazonas. A louça que se diz ser tirada deste sambaqui é em fra-

gmento e muito grosseira.

O Sr. Derby me forneceu a seguinte noticia do sambaqui de Salinas, na

foz do Amazonas

:

« A povoação de Salinas acha-se situada em uma região que tem quasi a

mesma elevação e caracter que a que fica em redor da cidade do Pará, com a

diíferença de que os terrenos baixos consistem em pântanos arenosos, mari-

nhas em logar de pântanos de alluvião. Os terrenos altos, que não se elevam a

mais de dez metros acima do nivel do mar, constam de camadas de grés ferru-

ginoso, cobertas por um solo arenoso bem arborisado.

« O sambaqui que examinei está a cerca de uma milha da povoação,

n'uma ponta deste terreno alto, margeado de um lado por um pequeno riacho

sujeito á acção da maré, e quasi circumdado nos outros lados por um pân-

tano marinlio. A ponta ergue-se mais ou menos a três metros acirna do nivel do

preamar, nu riacho, e consiste em um substracto de grés coberto de um depo-

sito de conchas misturadas com terra vegetal. O deposito tem sido quasi todo

destruído pelos exploradores de conchas, das quaes se encontram muitas espa-

lhadas sobre uma superficie considerável.

«Estas conchas são de uma espécie do género Vénus, com espécies do género
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osíra raras vezes, e de molluscos uiiivalvos dos géneros Fusas e Faciolaria. Mis-

turados com as conchas, na superfície, ha fragmentos de louça grosseira sem

ornatos, alguns dos quaessão indubitavelmente modernos, e não têm relação al-

guma com o deposito, emquanto outros têm aspecto mais antigo, e pare-

cem ter sahido do meio das conchas; sobre isso porém não pude obter provas

positivas. Consta que occasionalmente tôm-se encontrado ossos, e que ha an-

nos foi desenterrado um esqueleto inteiro, que de novo foi enterrado pelo vi-

gário da freguezia. »

Diversos outros sambaquis entre Salinas e Bragança foram visitados pelo

Sr. Ferreira Penna.

Estes depósitos estão sendo explorados em larga escala, sendo as con-

chas mandadas ao Pará para o fabrico da cal. Consta que em todos elles se

tem encontrado ossos e reliquias, posto que raros. Uma pessoa que es-

tava presente na occasião em que se acharam dous esqueletos u'um sam-

baqui, perto de Bragança, me informou que elles tinham sido encontrados den-

tro de. grandes igaçabas sem ornamentação, e na profundidade de dous me-

tros abaixo da superfície, estando distantes um do outro cerca de vinte e cinco

metros.

Na publicação já citada, o Sr. Ferreira Penna dá uma importante noticia dos

sambaquis entre Salinas e Bragança, acima mencionados pelo Sr. Derby. Elle

examinou sete, três dos quaes têm sido quasi totalmente destruídos. Com exce-

pção de dous, todos se acham no meio dos mangaes, e 2 até 5 milhas distantes

do mar. O maior que foi medido cobre uma área de 80 metros sobre 60 de

largura, pouco mais ou menos, e, conforme o testemunho dos moradores do

logar, formava antigamente uma coUina tão alta que dominava as mais altas

arvores da iliia. Hoje a sua altura não excede de G metros.

Neste mesmo sambaqui, chamado Sernaniby da Coroa Nova, o Sr. Penna

achou fragmentos de louça grosseira, algumas tenazes de caranguejo, uma
espécie de mó de granito muito poiida e discoide, e na profundidade de 40

centímetros, já sobre a arêa, uma vértebra lombar iiumana, e parte de uma
maxilla superior.

Fragmentos de louça e uns poucos de ossos humanos foram encontrados

em outros sambaquis. Pessoas fidedignas informaram que ha annos foram en-

contrados no sambaqui da Coroa Nova dous esqueletos humanos, de bruços,

ao lado um do outro e muito juntos. N'um outro sambaqui foi encontrado em
1875 um esqueleto humano inteiro, dentro de um grosseiro vaso de barro

V. VÍ.-3
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que estava soterrado entre as conchas. No mesmo sambaqui foram encontrados

ultimamente ossos que dizem ser de dimensões extraordinárias.

O Sr. Penna diz que as condias de que se compõem os sambaquis do li-

toral são em geral de uma espécie de Vénus de mistura com espécies de

Arca, Cardium, etc. O mesmo observador ó de opinião que as Ostras, Pliolas,

Trochus, Buíimus, as tenazes de caranguejo e os ossos de peixe-boi e outros

peixes achados nos sambaíjuis, não lhe pertencem provavelmente, mas têm

sido trazidos pelos tripulantes das canoas empregadas no transporte das con-

chas para o fabrico da cal. Como lodos estes objectos acham-se frequente-

mente nos sambaquis do sul do Brazil, julgo muito mais provável que elles

formassem parte dos do Pará.

Bem sei como é deficiente este esboço dos sambaquis do Pará, mas pre-

parei este capitulo não por causa das informações que tinha a oíferecer sobre

este assumpto, mas para estimular observadores futuros a tomar e desenvolver

este novo campo de estudos.

II. Taperinha e os sítios dos moradores dos altos

o engenho de Taperinha, antigamente propriedade do Barão de Santarém,

mas pertencente hoje ao meu amigo o Sr. R. J. Rhome, acha-se situado no lado

meridional do valle do Amazonas, ao pó dos altos que de perto de Santarém se

estendem na direcção do Xingu, e cerca de 30 milhas distante de Santarém. O

valle situado entre estes altos e o massiço do lado opposto é muito largo. A

corrente principal do Amazonas, dirigindo-se obliquamente atravez do valle,

desde a foz do Tapajoz até um ponto logo acima de Taperinha, é dividida em
canaes menores por grandes ilhas ou une-se em um só canal largo, sendo mar-

geada de cada lado por uma grande extensão de terrenos modernos de allu-

vião. Estes terrenos, que são inundados todos os annos, formam uma grande

baixada cortada por um systema de paraná-mirins, e matizada por numero-

sos lagos, que muitas vezes apresentam grandes dimensões. Um destes paraná-
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mirins, chamado Ayayá, (1) deixa o Amazonas logo abaixo da foz do Tapajoz,

e. formando uma corrente larga e profunda, posto que não navegável em toda

a sua extensão durante a secca, acompanha a margem dos altos, desde perto

de Santarém. Este canal parece ter sido formado pelo estreitamento de um
canal lateral do Amazonas, em virtude do augmento e fusão de ilhas de allu-

vião. A alguma distancia abaixo da foz do Ayayá existe a de um paraná-mi-

rini maior, fundo e navegável, chamado lluki, com uma corrente forte do

Amazonas, que corta o arco feito pelo Ayayá, e, unindo-se com este, algumas

milhas abaixo do engenho, entra no rio principal do Amazonas, um pouco

mais adiante. Um canal artificial, excavado nos terrenos baixos, algumas mi-

lhas a oeste do engenho, estabelece a communicação entre os dous paraná-mi-

rins, salvo na ultima parte da estação sêcca. O canal principal do Amazonas

fica muitas milhas distante da base dos altos, no engenho.

Os altos consistem em camadas horizontaes de argila e grés molles, mais

ou menos argilosos, e formam a margem de um planalto, perfeitamente nive-

lado em cima, cuja altura varia de 100 a 130 metros acima do mar. A mar-

gem é muito Íngreme em toda a parte, mas em virtude da moUeza das ro-

chas, nunca é cortada a prumo, e raramente mostra as rochas a descoberto.

Perto da base, a encosta torna-se mais suave n'uma pequena distancia,

para unir-se com a planicie de alluvião. A escarpa estende-se com uma forte

curva concava a oeste, até perto do Santarém, quando, voltando para o sul,

no logar chamado Diamantina, ella continua n'uma linha irregular até Altar

do Chão, na margem do Tapajoz, deixando entre ella e este rio um numero
de morros isolados, como os de Irurá, Panéraa, a Serra do Altar do <'hão, e

uma grande área de altos e arenosos campos ondulados, cobertos com uma
vegetação escassa. Ao pé da escarpa, corre, com interrupções, uma zona

de ígapós ou de pântanos, coberta com uma luxuriante matia virgem, contendo

arvores de grande altura e grande abundância de palmeiras, miritis, assahys,

etc. A intervallos um tanto frequentes, surgem da base da escarpa fontes abun-

dantes de agua crystallina, dando origem a riachos bastante grandes, para dar

força motora a engenhos de canna, serrarias, etc. Logo a oeste do engenho de

Taperinlia existe uma destas fontes, cuja agua conduzida em um rego que

acompanha o pé da escarpa até o engenho, dá movimento á sua roda hydrau-

lica. Estas fontes não só fornecem força motora, como também a melhor agua

(1) o nome antigo de Taperinlia foi Ayayá, nome de uma espécie de colhereiro (Plalalca).
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potável. No sitio do Sr. Hennington, no logar chamado Panéma, a fonte se

acha situada muito acima da base da escarpa

As encostas dos altos e a planície acima, em toda a parte onde a tenho exa-

minado, são cobertas por densas florestas, que dão prova da fertilidade

do solo. Parece predominar na planície superior um solo argiloso um tanto duro,

de côr avermelhada ou esbranquiçada, raramente arenoso e sem pedregulho.

Este solo sustenta por toda aparte uma matla alia e luxuriante. Onde culti-

vado, mostra-se productivo, mas apparentementenào é muito fértil. Em Taperi-

nha, Diamantina, Panéma, e de espaço em espaço, ao bjngo do lado occidental

do Tapajoz, e mesmo perto de Itaituba, existem grandes áreas, ás vezes do

centenas de alqueires de extensão, nas quaes o solo consiste em uma rica e

fofa terra vegetal de côr preta, conhecida pelo nome de terra preta. Este solo

é extremamente fértil, e ficando húmido durante toda a estação secca é espe-

cialmente apropriado para a cultura de canua. Uma área muito extensa desta

terra preta que se acha na margem da planície, logo acima do engenho, está

coberta de magnificas plantaçõesde canna.

Durante alguns mezes da estação secca, cahe pouca ou nenhuma chuva, e

a vegetação dos campos fica queimada pelo sol. Entretanto, tendo visitado as

terras altas por diversas vezes, no rigor da secca, fiquei surprehendido ao

achar o solo húmido, a matta com folhas verdes, e a canna nova florescente e

cheia de sueco. Si posso julgar pelas minhas próprias observações, o teste-

munho dos moradores norte-americanos e inglezes, e emfim de todos que co-

nhecem a região, estas terras são fertilissimas. Acham-se em posição alta-

mente favorável á cultura, e em uma das mais sadias e temperadas regiões do

Amazonas.

A fertilidade delias já tinha attrahido a attenção dos indígenas, e em toda a

parte onde se encontra uma mancha de terra preta, ha certeza de encontrar tam-

bém evidencia de antiga occupaçào. Em Itaituba, Diamantina, Ponéma, Pá-Pi-

xuna e Taperinha, a terra preta é cheia de fragmentos de louça, ás vezes até á

profundidade de um a dous metros, mostrando que a terra linha sido revolvida

até essa profundidade. Em alguns casos os fragmentos são tão abundantes que

difficultam o emprego da enxada. Em Taperinha a superficie tem sido lavrada

com arado e está coberta de canna, de modo que é diflicil examinal-a. O Sr.

Rhome oílereceu-me graciosamente trabalhadores; fiz muitas excavações, obten-

do muitos fragmentos ornamentados de louça, alguns instrumentos euns poucos

de ossos. Os fragmentos indicam utensílios de uso domestico, de varias qualida-

des, os quaes, quebrados pelo uso, foram lançados fora, e,pela cultura da terra
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OU talvez pela accumulação de lixo, cinza, etc, foram enterrados debaixo da

superfície.

Logo ao pé da escarpa, em cuja margem superior existe o sitio dos mora-

dores dos altos, acima descripto, acha -se o sambaqui descripto no artigo an-

terior.

Em Pá-Pixuna visitei, guiado pelo Sr. Wallace, dous sitios das antigas

povoações, ambos na terra preta, e de ambos obtive fragmentos de louça, pe-

daços de Ídolos, e instruniciitos de pedra. Estão situados, como Taperinha, na

margem da planície, e mostrara signaes de ter sido cultivados até epocha bem

reconte. Uni está coberto de matta, mas as arvores, posto que de tamanho con-

siderável, não são Ião grandes como as da matta virgem em redor, tendo me-

nos arbustos e vegetação rasteira. As palmeiras Urucuri eMurumurú são muito

abundantes, e a superfície do solo é bem nivelada. Abundam na superfície fra-

gmentos de louça, mas são i)ouco interessantes. Fazendo excavações, encontra-

mos louça também enterrada no solo. Os Índios modernos cultivaram recen-

temente esta terra preta, mas, pelo que pude saber, não moraram em cima

da escarpa, mas na base, nos sitios que ficara á beira das correntes d'agua.

A louça destas localidades afasta-se notavelmente da dos montes artífi-

ciaes de 3íarajó. As molduras e margens dos potes, etc, assim como a forma

das próprias vasilhas parecem ser bastante differentes. O ornato da margem,

feito pela impressão do dedo, como os pasteleiros costumam fazer com os pas-

teis, que é quasi desconhecido em Marajó, é muito commum alli. A louça á

frequentemente lustrada com barro branco e pintada, mas não vi ornatos em

linhas pintadas ou gravadas como as de Marajó.

Algumas das protuberâncias e azas ornamentadas das vasilhas asseme-

Iham-se ás de Marajó, e o Sr. Derby achou em Panéma um idolo do mesmo

typo que os dos montes do Marajó. Em Taperinha e Pá-Pixuna achei numero-

sos fragmentos de cabeças, pés e braços de idolos. Os machados de pedra e os

ídolos indicam que as povoações dos moradores dos altos foram estabelecidas

anteriormente ao advento da civil isação e christianismo. Não tenho dados para

julgar si estas povoações foram abandonadas antes da colonisação européa ou

si o abandono foi devido á intluoncia da civilisacào.

Os Índios civilísados que têm cultivado a terra preta de Taperinha e Pá-

Pixuna, estabeleceram as suas residências ao pé da escarpa, por ser local con-

veniente, especialmente para o supprimento de agua. Como era de suppor,

estes antigos sitios foram cultivados em epocha recente; e encontram-se provas

V. VI.—4
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desta occupação recente em um ou outro machado de ferro ou fragmento de

louça européa, espalhados na superfície. Em Paiiéma, os Srs. Derby e Sleere

acharam dous machadinhos de ferro, de forma antiga, e o Sr. Wallace me

mostrou uma fivella de prata que foi encontrada em Pá-Pixuna. O Sr. Rhome

me informou que n'um logar chamado Tiningú-grande, cerca de uma légua

acima do sitio do Sr. Wallace, existem signaes de uma povoação muito

grande.

Soube da existência de terra preta com louça no lado oriental de Tapajoz,

perto de Itaituba, mas por motivos de saúde não pude visitar a localidade. Es-

tes restos indicam que os altos foram habitados por muito tempo por indios

que, provavelmente cultivando a terra, occuparam as margens da planície no

lado Occidental de Tapajoz. Parece que a sua posse destes terrenos continuou

até os tempos recentes, e julgo muito provável que estes indios fossem os Tu-

paios (1) (Tapajoz), tribu que foi encontrada pelos brancos na posse desta re-

gião, na epocha da primeira descoberta, e que deu nome ao rio. iNo engenho

de Taperinha fui informado por um indio que existe a tradição de que os mo_

radores dos altos foram os mais bravios do paiz, que, não tendo canoas, atra-

vessaram o Ayayá era troncos de arvores, e que foram destruídos por um bicho

que habitava um lago, hoje chamado Lagoa de Mundurucú, e que ainda é te-

mido pelos indios. Não dou muita importância a esta lenda, mas desde que a

linha de povoações se estendeu pelo Tapajoz acima, no que até bem pouco

tempo era o paiz dos Mundurucús, póde-se perguntar si os moradores dos

altos eram Mundurucús, ou si os Tapajoz não eram uma divisão da nação

Mundurucíi.

III. Estação Funearia de Cafezal

Cafezal é o nome de um sitio pertencente ao Sr. Castilho, de Itaituba, e

situado sobre a margem esquerda do rio Tapajoz, atraz de uma grande ilha ar-

borisada, umas cinco ou seis milhas abaixo da villa de Itaituba. A ribanceira

(1) o Tapajoz chama-se em iingua tupi Ttcpaió-paraná. O nome antigo de Santarém foi Tupaíâ

e mesmo hoje os seus habitantes são chamados pelos indios Tupaiú-udra, significando uára morador.
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alli é Íngreme, elevando-se 10 a 12 melros acima do nivel do rio na vasante.

Nesta epoclia fica descoberta uma praia arenosa e pedregosa, na qual se vê um

afloramento de schisto verde que, conforme suppouho, pertence a edade car-

boniíera. O barranco ó composto cm grande parte, sinão totalmeute, de depó-

sitos de alluvião. A terra em cima é argilosa ou preta. Uma pequena planta-

ção de café dá nome ao logar. Diz a tradição que em tempos relativamente

modernos existia alli uma maloca dos Índios Mundurucús (1)

Em frente da casa do Sr. Castilho nivelou-se o terreuo para fazer um ter-

reiro, e neste processo destruiu-se um numero considerável de potes funerá-

rios, emquanto outros foram truncados, ficando a parte inferior ainda enter-

rada no solo. Cora licença do Sr. Castilho e ajudado pelo Sr. Derby, desenterrei

todos os potes, em numero de 15, e examinei os seus conteúdos com o seguinte

resultado

:

Os potes pareciam ser muito largos, e rasos como panellas. Tanto quanto

pude julgar no seu estado decapitado, nenhum delles se assemelhava nas for-

mas aos da ilha de Marajó. Estavam todos quebrados em innumeros fragmentos

e bastante podres.

O pote maior tinha 1,0G metros de diâmetro, e cerca de 0,30 metros de

alto, estando a margem muito quebrada. Collocada horizontalmente dentro do

pote, achou-se uma grande e grossa chapa redonda, cuja margem era muito

simples, pouco elevada e sem ornamentação. Era indubitavelmente uma chapa

destinada a um forno de mandioca. Sobre a chapa foram collocados parallela-

mente diversos ossos grandes, apparentemente os dos braços e pernas de um
individuo, mas estavam tão podres que me foi impossível removel-os.

Os ossos não pareciam ter sido encinerados. Salvo um fragmento que me
pareceu ser do craneo, não se acharam outros restos neste pote. N'um outro

pote da mesma fórraa, mas de dimensões muito inferiores, acharam- se ossos

semelhantes, dispostos do mesmo modo. Em outros acharam-se ossos indeter-

mináveis, misturados com terra preta, e estes podiam ter sido encinerados.

Era ura dos potes foram encontrados dous dentes soltos e podres junto com al-

(1) A palavra maloca ou malloca é applicada em toJo o valle ilo Amazonas ás liabitaçòes dos ín-

dios não calhechisados, as quaes são em geral em fornia de um lanclio muito comprido, debaixo do

qual ficam reunidas todas as famílias. Von Marlius dá no seu Diccionario o nome malloca com si-

gnificação de aldêa. A língua Tupi não tem a letra Z. Si a palavra é de. origem tupi, como é prová-

vel, a sua forma verdadeira seria provavelmente maroha. 0\a significa casae mará conflicto, guerra.

Maraoka, conlrahido em maroka significaria portanto um quartel, uma casa onde lodos fe reúnem para

defeza commum.
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guns OSSOS compridos collocados parallelamcnte. Ainda um outro pote con-

tinha dous pequenos potes ornamentados, dentro dos qiiaes havia pequenos

fragmentos de ossos. Um destes estava completamente arruinado, a ponto de

não valer a pena removel-o.

O outro, posto que quebrado, é relativamente completo, e mostra fra-

gmentos de ossos podres e quebrados, misturados confusamente com terra

prefa. Devido ao estado de decomposição dos ossos e á cor preta da terra, ó

diíllcil reconhecer si os ossos foram cncinerados ou não, mas parece- me que

sim. O pote maior não tinha ossos nem carvão animal, pelo menos no que

pude descobrir.

E' evidente que no pote menor foi depositada somente uma parte de um
esqueleto. Parece-me incomprehensivel que, estando á mão o cadáver inteiro,

somente uma parte fosse honrada com os ritos do enterro. Sou, portanto, le-

vado a crer ({ue temos alli o caso do enterro de uma parte do corpo de um
individuo que tinha morrido fora da maloca. Era esse o costume entre os

Mundurucús. Como todos os corpos contem somente uma parte do esqueleto,

não é improvável que em todos os casos os restos fossem de indivíduos que

morressem fora da maloca

Os Mundurucús selvagens das campinas do rio Tapajoz enterram dentro

de casa os corpos dos que morrem na maloca do seguinte modo :

Estende-se o corpo na cova e atira-se-lhe terra por cima, deixando-a accu-

muladana superfície, mas tomando o cuidado de não amassal-a. Todos os dias

molha se a terra com agua até que fique dura. Entcrram-se muitas vezes or-

natos e brincos com os mortos, mas nunca se enterram as armas. Quando um
guerreiro morre ou é morto perto da povoação, tiram -lhe os intestinos e mo-

queiam-lhe o corpo para o levarem para casa, afim de ser enterrado. Si, po-

rém, é grande a distancia, cortam-lhe apenas a cabeça, uma perna ou um
braço, que depois de moqueado, é levado para casa.

Não é portanto para admirar que se encontrem esqueletos fragmentários

nas covas dos Mundurucús. Devo esta informação ao Tenente Joaquim Caetano

Corrêa, de Itaituba, que tem frequentemente visitado e morado entre os Mun-

durucús das Campinas. Ao passo que o Tenente Corrêa foi explicito na sua

descripçãodo modo do enterro do corpo inteiro, nada me pôde, porém, infor-

mar sobr? a disposição dos restos trazidos de longe. Segundo vou Martins, (1)

os Mundurucús só foram conhecidos por este nome antes do anno 1770, epocha

(1) Ellinogi-apliia—394.
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em que as suas hordas desceram o Tapajoz, comineltendo taes estragos que o

governo foi obrigado a mandar tropas contra ellcs. Diz von Martins que a

primeira aldeia dos Mnndnrncús, Santa Cruz, foi fundada na margem esquerda

do Tapajoz, abaixo de Itaituba. Nesta epocha o baixo Tapajoz era pnvoado pe-

los brancos qje negociavam no rio. Parece pouco provável que estes Mundu-

rucús, aldeados sob a inllnencia do governo e da igreja, tivessem continuado

a usar niaciíados de pi'dra, (1) e enterrar os mortos em potes. Parece portanto

quf! não existem dados seguros para referir esta estação funerária aos Mundu-

rucús, salvo o caso de terem elles occupado esta região antes da vinda dos

Portuguezes.

IV. Os montes artificiaes da ilha de Marajó e

as grutas de Maracá

o mais interosfante e fecundo campo de estudo archeologico até lioje des-

coberto no Brazil é o da ilha de Pacoval, no lago Arary, na grande ilha de Marajó

ou Joannes, na foz do Amazonas. Von Martins (2) refere a existência de urnas fu-

nerárias no lugar chamado os Cimutins (:{) na illui de Marajó ; mas, que eu saiba,

este logar nunca foi examinado scientiíicamente até o anuo de 1873, quando

foi visita<lo pelo Sr. Ferreira Penna, e depois em 187G, pelo meu ajudante,

o Sr. O. A. Oerby.

i\a minha expedição ao Amazonas, no anno de 1870, o meu amigo Sr.

Ferreira Penna me chamou a atlenção para a existência de objectos dos indí-

genas na ilha de Pacoval. Não podendo visital-o pessoalmente, incumbi um
dos meus ajudantes, o Sr. W. S. LSarnard, de examinal-a e fazer collecções. Mu-
nido de cartas do Exm. Visconde de Arary, do Sv. Penna e de outros amigos

do Pará, o Sr. Barnard visitou a ilha, e achou que consistia em um monte fu-

(1) Os machailos de peilra abiiiiJam exlraordiíiariameiílc na praia de ('afozal.

(2) lílhnograpliie Américas, pg. ]1S.

(3) Camuli ou Camuliiii (Tupi), significa pote ou urna.

V. VI -5
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nerario, no qual se acham enterradas igaçabas contendo ossos humanos, ído-

los, nleiísilios e outros objectos de louça.

Uma noticia resumida da localidade, e uma descripção dos principaes

objectos colleccionados pelo Sr. Barnard, foram publicados por mim no Ame-

rican Naturalist. No verão de 1871 a ilha foi visitada pelo Sr. J. B. Steere,

da Universidade de Michigan, cuja altenção foi chamada para este assumpto

pelo Sr. Penna, e mais tarde, no mesmo anno, este senhor também visitou a

ilha de Pacoval, e fez uma importantissima collecção para os museus do Pará

8 Rio de Janeiro. Obti\e, por permuta, algumas duplicatas desta collecção.

Tencionei visitar Pacoval em Novembro do mesmo anno, mas achando-me

occupado n'uma excursão á Serra do Parauá-quára, mandei o Sr. Derby, em

companhia do Coronel E. R. Beckley, fazer no Pará os prepavativos da via-

gem, infelizmente, os meus ajudantes tiveram de demorar-se no Pará, não

só por causa de moléstia, mas também por causa de uma ordem do Governo

Imperial, prohibindo a remoção das antiguidades de .Marajó.

Chegando ao Pará, o presidente l)r. Abel Graça graciosamente me conce-

deu licença para fazer uma collecção; mas, devido ás demoras motivadas pela

moléstia de toda a commissão, fui obrigado, muito a meu pezar, a desistir da

viagem, e a mandar em meu logar o Sr. Derby, acompanhado pelo Coronel

Beckley, como desenhista.

O Sr. Derby trouxe uma bella collecção, cuja maior parte está hoje no

museu Peabody de Ethnologia, em Cambridge. Em 1876, o Sr. Derby, então

ajudante da Commissão Geológica do Brazil, visitou de novo o lago Arary e o

monte de Camotins, achando-se as coUecções feitas nesta viagem guardadas no

3Iuseu Nacional do Rio de Janeiro.

A seguinte descripção da ilha é tomada das notas dos Srs. Barnard, Penna

6 Derby.

O lago Arary é um grande lençol d'agua situado perto do centro da grande

ilha de Marajó ou Joannes, e communicando pelo pequeno rio Arary com o

estuário ou assim chamado rio do Pará. Não existe carta do lago, mas, con-

forme as descripçôes, é muito comprido e estreito. Na entrada do rio Arary,

que se acha perto do centro da margem occidental, a largura foi calculada

pelo Sr. Derby em duas ou três milhas. Observado deste ponto, o lago apre-

senta um largo horizonte de agua para o norte e para o sul, parecendo alar-

gar-se um tanto nas extremidades. Elle occupa uma pequena depressão da su-

perfície, e, lendo apenas alguns pés de profundidade, as suas aguas são sem-

pre muito turvas, por serem constantemente agitadas pelo vento. A região em
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redor é excessivamente plana, sendo elevada apenas alguns melros acima do

nivel do mar. Quando o Sr. Derby visitou o lago no íim da estação secca de

1871, o seu nivel era pouco abaixo do das margens.

Na estação das chuvas, grande parte da illia de Marajó fica coberta d'agua,

devido em parte ao Iransbordamento do Amazonas, mas principalmente ás

chuvas abundantes, por([uc a ilha é tão plana e tão deficiente de cursos d'agua

que a sua drenagem torna-se diíficil. O lago Arary então inunda uma im-

mensa região, deixando lóra (Tagua algumas áreas, aqui e acolá, por serem de

elevação um [ujuco maior, as quaes servem para sitios ás iazendas da criação,

e retiros ás enormes manadas que pastam na ilha. De vez em quando chuvas

excepcionaes inundam estas terras mais altas; no inverno de 1871-72 a maior

parte da ilha ficou debaixo d'agua, causando grandes perdas de gado.

As margens do lago são arborisadas, como também são as do rio Arary,

mas fora destas margens, nos campos que durante muitos mezes de caihi anno

são seccos e queimados, existem poucas arvores. Estas são geralnuMite reuni-

das em grupos chamados ilhas, nome muito apropriado, porque, mesmo du-

rante a estação secca, estes grupos se assemelham em aspecto ás illuus arbori-

sadas do Amazon:,s, e mais ainda no tempo das aguas. O rio Arary é uma pe-

quena corrente, funda e (excessivamente tortuosa, tendo 1.5 a 30 metros de

largura. Como outros rins semelhantes, o Arary é tão obstruído por ilh^.s flu-

ctuantes de canarana e outras plantas aquáticas, que a sua navegação torna-

se ditficil, mesmo por canoas, e na parte superior é ás vezes impossível.

Nas margens que são argilosas e geralmente Íngremes e arborisadas, ha

muitas fazendas de criação, cuja mais importante é a fazenda nacional, per-

tencente á província. A pequena villa de Cachoeira, única povoação do rio,

está situada na margem esquerda, umas 10 a 15 milhas acima da foz. Um re-

cife de grés vermelho concrecionario apparece alli no leito do rio, formando

na vasante uma pequena cachoeira que dá o nome á villa. A rocha éo grés or-

dinário ferruginoso, que se encontra na vísinhança do Pará e Soure, e é a

única que tem sido reconhecida na ilha de Marajó, onde os atfloramentos de

rocha são excessivamente raros.

Logo em frente á origem do rio Arary, na margem oppostado lago, acha-

se a ilha do Pacoval, que na estação secca forma uma península, estendendo-

se umas centenas de metros da margem oriental. Segundo o Sr. Derby, a ilha

tem cerca de 120 metros de comprimento e GO de largura na vasante do lago,

ficando estas dimensões um tanto reduzidas na enchente. A sua forma é ovaU
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tendo O maior diauietro proximamente a direcção norle-siil. (l) Junto áexlremi-

dade do sul e.viste uma ilhota em forma de meia lua, que na vasante fica

unida à ilha principal. A ilha eU^va-se 3 a 7 metros acima do nivel da va-

sante no lago, e cerca de 3 metros acima da enchente, No lado occidental as

ondas tem cortado a terra, de motlo a formar uma pequena escarpa de meio

metro a 3 metros de altura, que na vasante é margeada por uma praia las-

trada de fragmentos de louca, de 5 ou seis metros de largura. O lado opposto

da ilha é menos Íngreme, e, estando menos sujeito á acção das ondas, oderece

poucos fragmentos.

A ilha acha-se coberta de pe([uenas arvores, com algumas de tamanho

maior, entre as quaes notam-se duas palmeiras Mucujú e algumas bananeiras,

que s(!m duvida foram plantadas. Estas ultimas deram nome á ilha, que pro-

vavelmente foi habitada eui t('m|)os recentes.

A relação da ilha citni o terreno circumvisinho está bem indicada na gra-

,,íe-.3- ^»;j-a. .!!>!>-»«. ^/- 1,1l.,^.,,.,.(jJç«^S?

lumHMHT.rf

vura juuta, copiada de um esboço pelo Coronel Beckley. A sut altura, que é

de cerca de 3 metros acima do nivel geral dos terrenos em redor do lago, só

por si dá uma forte pri,'sumpção a tavor da ideia de sua origem artificial, e os

Srs. Steere, INjuna e Derby concordam todos ipie foi elevada pela acção humana.
O Sr. Derby diz que a escarpa mostra ser a ilha couiposta de terra preta intei-

ramente diversa da que forma os campos, misturada com cinzas e carvão vege-

tal e com leitos occasionaes de arèa branca e fina. Em diversos pontos na es-

(1) Segundo as indicações do Sr. Dr. Ladiilâu Nelto, esta diieccãn é de SO. a NE.

Nola da Redacção.
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carpa, e em diversas alturas foram encontrados pedaços de louça de varias

qualidades.

Em geral esta louca foi quebrada ou pelo peso da terra ou pelas raizes das

arvores; muitas vezes porém foram encontrados fragmentos destacados que pa-

reciam ter sido quebrados antes de enterrados. Tendo sido visitada a locali-

dade pelos Srs. Steere e Penna, pouco antes da visita do Sr. Derby, este achou

pouca consa de interesse exposta á vista. Eram abundantes as urnas funerá-

rias, como ficou provado com os seus fragmentos e pelos buracos d'onde ti-

nham sido exlrahidas; mas foi dilficil descobril-as por não haver na superfí-

cie indicações que guiassem o explorador. Além disto, a terra era muito dura

e os camaradas, vaqueiros descalços, trabalhavam mal com a pá e picareta.

Não obstante estas diíTiculdades, o Sr. Derby conseguiu fazer uma grande e in-

teressante collecção.

Foi encontrada uma urna funerária dous metros abaixo da superfície, na

face da escarpa, como está representada na gravura junta. Esta urna estava muito

quebrada pelas raizes das arvores, mas consegui reunir os fragmentos, e a urna

inteira está representada na estampa. Esta urna continha ossos, e foi enter-

V. V1.-6
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rada até o pescoço, dentro de outra maior. Em baixo havia um leito de arêa

branca, e em cima outro deposito semelhante, ambos sem mistura de cacos,

N'um outro caso, uma urna simples, sem ornatos, quebrada pelas raizes e em

parte diistruida, foi encontrada na face da escarpa uni metro abaixo da super-

fície. Ella continlia partes de um esqueleto, mos arruinado, que não foi pos-

sível remover. O cranco achava-se no fundo da urna, e perto delle a extre-

midade da columna vertebral, em posição quasi vertical, estando algumas vér-

tebras ligadas entre si, e com as costcllas em sua posição natural. Um fémur

achava-se deitado transversalmente em frente á columna vertebral, com a sua

cabeça dirigida para a base desta, e atravessado com o fémur achava-se um ou-

tro osso comprido, provavelmente um radio. O resto do esqueleto estava tão

decomposto que não foi possível reconhecer os ossos ou a sua posição. Parece

que neste caso o esqueleto ainda com as suas articulações intactas, pelo menos

em parte, foi collocado na urna com a cabeça para baixo. Os ossos não tinham

sido encinerados. Os fragmentos de uma outra urna grande ornamentada fo-

ram encontrados pelo Sr. Derby logo abaixo da superfície, na parte plana da

ilha. Esta também parecia ter sido collocada dentro de uma outra sem orna-

mentação, c as duas coUocadas sobre uma espécie de bacia pintada na face in-

terna. Junto a esta urna achava-se um pote simples semelhante aos hoje em-

pregados para guardar agua.

Tendo o Sr. Derby visitado de novo a ilha de Pacoval, em 1876, forne-

ceu-me a seguinte nota addicional : «A escarpa desde cima até em baixo está

cheia de louça, parle da qual parece ter sido abandonada sem cuidado, ao

passo que outras peças foram evidentemente enterradas de propósito, e estas

mostram a origem artificial da ilha desde um ponto abaixo do nivel da en-

chente. Grande parte dos objectos parecem ter sido quebrados antes de serem

depositados, e muitos têm sido quebrados pelas raizes, de modo que é raro

achar uma peça inteira. Os objectos consistem em utensílios domésticos, laes

como potes, furnas de farinha, bacias, Ídolos representando a figura humana,

e urnas funerárias ou igaçabas. Quasi todos são ornamentados com gosto admi-

rável, com figuras pintadas ou gravadas, sendo os desenhos pela maior parte

decorativos, raras vezes representando objectos naturaes. Figuras em relevo,

r;ípreseiitando vários animaes, inclusive o homem, são communs nos bordos e

azas das vasilhas. Tanto os objectos simples como os ornamentados foram en-

contrados perto da superficie, na parte média e inferior do monte, de modo

que não parece possível estabelecer divisões no deposito.

«Os objectos mais perfeitos são as igaçabas, que foram enterradas com es-
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pecial cuidado, A terra em redor delias é fnHiuentemente composta de arèa

fina misturada com cacos, cinzas e carvão, mostrando que depois de collocada

a igaçaba na cova, esta foi cheia com uma terra especial. Encontra-se também

ás vezes aréa fina e cacos dentro das igacabas, misturados com os ossos. A's

vezes uma igaçaba bem ornamentada se acha collocada dentro de outra simples

maior. Todas pareciam ter sido cobertas com uma tampa; mas esta geralmente

é quebrada, caliindo os fragmentos dentro da igaçaba, junto com a terra. Os

ossos encontrados dentro das igacabas são muito mal conservados, cahindo em

pó quando expostos ao ar, e em alguns casos parecem ter desapparecido. Em
diversos casos pude reconhecer pelos ossos que o esqueleto inteiro tinha sido

enterrado, posto que as boccas das igacabas que pude observar não sejam bas-

tante largas para admittir um corpo humano coberto com as carnes, nem a

igaçaba podesse contel-o. Parece portanto que o esqueleto foi somente enter-

rado depois da decomposição das carnes. Ha também certeza de que alguns dos

objectos pertencentes ao individuo foram enterrados com o corpo. Em dous

casos achei dentro das igacabas as chamadas taiujas, e em nm destes não

se pôde admittir que esta entrasse por acaso. A igaçaba tinha sido enterrada

dentro de outra maior, e a tanga achava-se no espaço entre as duas. E' interes-

sante notar que neste caso a igaçaba representa uma mulher. Em um ou dous

outros casos achei dentro das igacabas pequenas vasilhas ornamentadas que

pareciam ter servido para guardar tinta ou rapé. Os instrumentos de pedra são

excessivamente raros. Não encontrei nenhum, mas tenho visto um ou outro

que, segundo consta, foram achados no Pacoval.»

Devo ainda ao Sr. Derby a seguinte descripção dos montes de Camutins:

« Cerca de oito léguas ao O.S.O. da fazenda nacional de Arary existe o

grupo de montes conhecidos pelo nome de Camutins. Os montes acham-se si-

tuados nas margens do pequeno igarapé de Camutins, que desemboca no rio

Anajas, cerca de uma légua em linha recta abaixo do monte principal. Este

monte é de forma elliptica, tendo proximamente 2 LO metros de comprimento

e 80 metros de largura na base. A sua altura actual é de cerca de 13 metros

acima do nivel do campo. Está coberto de matla, e no cume existe um bello

laranjal. As encostas têm a inclinação de cerca tle 200 metros e são sulcadas

por pequenos valles formados pelas chuvas. Estes valles são devidos ao alar-

gamento pela chuva dos buracos feitos na excavação de igacabas, que têm sido

muito procuradas pelo povo da visinhança. Forniam canons em miniatura

que, quasi se encontrando dos dous lados, reduziram o cume do monte a uma
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zona estreita. Em cima do monte existe uma pequena choupana, e no lado op-

posto do igarapé uma fazenda de criação.

«Como no Pacoval, todo o monte é evidentemente de origem artificial, mos-

trando os pequenos valles louça até a base. Logo em frente, no lado opposto

do igarapé, ha uma grande excavação de forma irregular, d'onde parece ter sa-

bido a terra deste e de outros montes. O monte se estende parallelamente ao

igarapé, na direcção de nordeste. Quasi em frente a seu ponto central vê-se a

extremidade de um nutro monte de quasi o mesmo tamanho, estendendo-se

quasi perpendicularmente a este, sendo os dous separados pelo igarapé. Umas

centenas de metros abaixo do primeiro monte existe ura outro no mesmo lado

do igarapé, situado n'uma curva deste que quasi o circumda. Este monte tem

quasi a mesma altura que o acima descripto, mas é mais curto e largo, esten-

dendo-se o seu eixo maior na direcção de E. O. O esboço junto dá as posições

relativas dos três montes e da excavação feita. Os dous ultimamente mencio-
nados são cobertos de matta e nada mostram na superfície.

«Consta que ha montes em todo o curso do igarapé. O meu informante men-
cionou doze na distancia de meia légua, que estão todos na margem oriental

do igarapé, excepto nm que já foi mencionado. Quasi todos se acham na es-

treita zona de matta que margeia o igarapé, mas consta que ha dous no campo.
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Eucontram-se ás vezes fragmentos de louça no campo, e na malta, nu nivel or-

dinário.

«Perto da fazenda do capitão Marcos Vicente Magno, em frente ao monte

maior de Camutins, encontram-se fragmentos de potes grandes n'uma área

pouco elevada, acima do nivel geral dos campos, e desligada dos grandes

montes.

«A louça encontrada no monte maior de Camutins ó do mesmo caracter que

a do Pacoval. Pelo que pude observar parece que asigaçabas são mais frequen-

mente pintadas do que gravadas, o contrario do que se observa no Pacoval. A

forma predominante é grande, deprimida e globular, ao passo que no Pacoval

as formas menores e sub-cylindricas e cónicas são mais communs. As observações

são porém poucas para estabelecerem distincções, e todas as formas principaes

são representadas tanto n'um logar como no outro. São muito abundantes os fra-

gmentos de tangas, mas não acbei nenhuma inteira. São pela maior parte de côr

vermelha sem ornamentação, mas vi fragmentos pintados como os de Pa-

coval.

«Das quatro igaçabas cujos fragmentos desenterrei, todas tinham a forma

deprimida globular, e três eram pintadas, sendo a outra simples. Nesta ultima

que era pequena, reconheci o craneo, costelks e fémur de uma criança, como

ficou provado pelos dentes, alguns dos quaes eram deciduos. N'uma outra

maior e pintada reconheci ossos do craneo, braços e pernas e uma vértebra.

«Fui informado de que existem montes semelhantes no rio Moções, no Iga-

rapé Grande, no Camará e em vários pomos nos campos.»

AS GRUTAS DE MARACA'

Depois dos montes artiíiciaes de Pacoval e Camotins, a mais interessante

localidade archeologica conhecida no curso inferior do Amazonas, são as pe-

quenas grutas nas margens de um atlluente do Maracá, pequeno rio que des-

agua no braço do norte do Amazonas, um pouco acima da extremidade Occi-

dental da ilha de Marajó, na região conhecida pelo nomedaGayana Brazileira.

Esta localidade foi visitada pelo Sr. Penna, que fez iima bella collecçãode ur-

nas funerárias de typo particular, representando a figura humana e a de di-

versos animaes. O Sr. Penna diz que as urnas foram encontradas em grutas

naturaes, situadas na extremidade de uma planície muito acima da margem

do rio. Não estavam enterradas, mas dispostas em certa ordem sobre o solo
;

mas a quantidade de arèa e terreno corridos das alturas visinhas, penetraram

V. VI-7



26 ARCHIVOS DO MUSEU NACIONAL

no interior da gruta e deram logar a crescerem dentro delia algumas plantas

cujas raízes introduzindo-se entre as urnas as fizeram estalar, ao mesmo tempo

que introduziram-se também as raizes entre os ossos.

Esta localidade com seus restos archeologicos apresenta uma tão intima se-

melhança coma caverna de Ataruipe, cemitério da extincta nação dos Aturas,que

eu junto uma nota resumida do logar, segundo a descripção deHumboldt. (1) A

caverna está situada perto da margem direita do Orenoco, nas visinlianças da

missão de Aturas e é formada por uma vasta cavidade debaixo de uma rocha sa-

liente. Ahi Humboldt achou uns seiscentos esqueletos perfeitos, cada um em

uma cesta <[uadrada de folhas de palmeira. Os ossos ou eram branqueados

ao sol e ao ar, ou tintos de vermelho com anottos, Urucú, {Bixa orellana], ou

envernisados com resinas aromáticas, e envolvido em folhas de heliconia ou

banana. Os indios dizem que os ossos eram preparados sepultando-se o cadáver

por alguns mezes em terra húmida, e depois que a carne se consumia, raspa-

dos os ossos com pedras agudas. Muitas hordas de Guyana ainda observam

este costume.

Acham-se vasos de barro meio cozido, perto dos mapiras ou cestas, que

parecem conter os ossos da mesma familia. Os maiores destes vasos ou urnas

funerárias tem 1,"'50 de altura, e um metro de comprimento. Sua cor é verde

acinzentada, e sua forma oval muito elegante e graciosa. As azas são em forma

de crocodilos ou serpentes. Os bordos são orlados de meandros, labyrinthos e

gregas pintadas em series variadamente combinadas. As coUecções feitas nesta

caverna por Humboldt perderam-se em grande parte, porém Blumenbach figura

um craneo delias. Um viajante inglez visitou também recentemente esta locali-

dade, cuja descripção vai reproduzida na nota abaixo. (2)

(IJ Humboldt, Personal Narration, Bobn Ed. Vol. II, p. 482.

(2) 1 found the Atures's burial place lo be a horizontal cleft in the sloping side of a bill of rough

granite, under tbe shelving ledge of rock, where was to be seen ali Ihat remained of the tribe. The

bonés of those uppermost had been a good deal scattered (lliough origiiially coíTined in a sort oí ma-

^iri or batkel), tlie rougli ílakes of rock under which lliey had laia having been partly removed. Some

ghastly relics slill were intact in mãpirts oí coccoso palm leaf.in which they had been enbalraed. Many

of the bonés (Ihose, perhaps, once reposing in the large urns) were still stained with a red pigmenf,

and fragmeiíls of the broken urns were strewn about. I was surprised lo see a bleached skull of a

horse minged with lhe human remains.

—

Henry Álexanier Wickham, Rougk notes of a Joiírney

tkrough the Wilderness, p. 71.
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V. Urnas funerárias

Eatre os diversos objectos encontrados nos montes de Marajó e nas grutas

de Maricá sobresahem pela perfeição do trabalho e pelo interesse archeolo-

gico as urnas ou igaçabas destinadas pela maior parte a guardar os restos dos

mortos.

O uso da urna para os enterros foi muito coramum não só em todo o Bra-

zil como no resto do continente americano e também no velho continente. A's

vezes, como entre os Omaguas, enterrava -se o corpo inteiro sem preparo espe-

cial; em outros casos, como entre os Coroados, (1) o cadáver era mummificado

antes de ser enterrado. Entre algumas tribus a urna era destinada a guardar

os ossos depois de ser destruída a carne ou pelo enterro preliminar, como en-

tre os Aturas, (2) ou pela exposição ao ar ou agua, sendo neste ultimo caso o

cadáver envolvido n'uma rede, afim de reter os ossos, emquanto a carne era

comida pela voraz piranha.

A urna cineraria ou depositário das cinzas dos mortos, foi de uso com-

mum durante as edades de pedra e bronze da Europa e também foi empregada

por diversas tribus da America. As urnas empregadas para este fim variam

muito em forma e nem sempre foram feitas para este uso, sendo ás vezes em-

pregadas vasilhas de uso domestico. Ha porém uma tendência a dar á urna a

forma humana, ou pelo menos de representar nella a cabeça ou cara humana.

Os antigos egypcios conservavam as entranhas embalsamadas dos mortos cujos

corpos tinham sido mummificados, em vasos de pedra, tendo a tampa em
forma da cabeça humana ou com a representação das feições do homem ou de

algum animal inferior. (3)

Os Etruscos empregavam urnas cinerarias com tampas, em que era repre-

sentada a cara humana, sendo também indicado o sexo e decerto modo a eda-

(1) F. Dinis, LeUnivers., Brésil p. 369.

(2) Humboidl, Loc. cit.

(3) Virchow, UeberGesichtsurneiijZeilschrift far Ethnologie, II, 1870. Parle II, p. 73.
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de, qualidade, etc, do individuo cujas cinzas eram guardadas na urna. (l) A's

vezes a cara foi coUocada no gargalo da urna e a tampa formava ura chapéu

ou bonet. Os braços eram ás vezes representados servindo de azas. (2)

Yasos semelhantes têm sido encontrados na AUemanhae especialmente na

Pomerania, e nestes últimos annos esta classe de vasos tem attrahido muita

attenção da parte dos ethnologistas allemães, que lhes dão o nome de Geskhls-

urnen ou urnas antliropomorphas. (3)

Virchowtem chamado a attenção para o facto que Gesichtsurncn tém sido

encontradas lambem no México e Peru, apresentando formas quasi identicag

ás do velho mundo, e Falbe tem dado figuras e descripções de amostras do

Peru. H)

UUim)<mente, na província do Pará, região que se suppunha ser nota-

velmente pobre em antiguidades, foi descoberta esta mesma classe de urnas

pelos meus ajudantes Srs. Barnard e Derby e pelo Sr. Ferreira Penna.

A descoberta da primeira urna anthropomorpha na ilha de Marajó é

devida ao meu ajudante o Sr. Barnard, que trouxe um fragmento de uma
grande, mostrando pouco mais de metade da cara- Confesso que na minha me-

(1) Vircliow, ut supra.

Wfiuimenti per servirealla Storia degli antichi popoli italiani. Firenze, 1832. Jav. XXVII n. 6.

(2) «Dieden zodte hezeichnende Figur lag auf dem lleckel, die Inschrift auf dem Ascheiíbehal-

ler.» «Den Deckel der Tliongefâíse bildet ein Menschenhaupt, die Arm dienen ais Henkel.

—

V. Múl-

ler, Zeitsclirift fúr Elhnologie III 1871. P. II.

(3) Veja-se Virchow, loc. cil., também uma memoria intitulada Ueher die ãeulsche Urnen Lite-

ratur vo>i ]6-18 JahrJiundert, na Zeitschrift fúr Etbnologie IV, 1872, pi. II, p. 17.

Veja-se lambem Emele, Beschreibung rômscher und deulschen Allcrihlmer na Gess. der Prov,

Rheinbessen, Mainz, 1833. Taf. Fig. 8.

(4) In dem Mémoires de la Société des Antiquaires du Nord 184044 p. 132 p'. VI-VIÍ besch-

eibt und zeiciínel Falbe peruanislie Urnen, welche bei der Weltumseglung der dânischen Fregate Bel-

lona in Jabre 1840-41 durcb den. ScbiíTsgeistlicben Ponloppidan gcsammelt worden sind. Namentlich

isl auf Taf. Vil. Fig. 3 eine Urne abgebildet. welcbe liber einer starken ausbaucliung einen volkom-

men ausgebildeten Kopf mit erbabener Ausarbeitung aller einzelnen Theile zeigt, auf welcben ein9

flacbe Mútze silzt.» Virchow, loc. cit. p. 83.

Virchow aponta a semelhança entre as urnas anlliropomorphas (com braçis, ele.) de Clusium e

as do Peru, e diz -.

«Gniiz âlmlicli sind auch an der peruanishen Urne mit grosser Freilieit freilicli in liôchst Kurioser

weise fast sâinmtliche Glieder die Kôrpen ausgefúhrt oder weinigslens angedeutel. Es geht daraus ber-

vor, das allerdings analoge Formen ganz unabhângig entdeckt und ausgefúhrt werden"kònner, und dass

man in einen ganz andern Weltheil auf Gefâsse gekonmen ist, die im grossen und ganzen den von niir

bfisprochenen parallel steben.» Virchow, Zeitschrift fúr Etlmologie 11, 1870, pi. 11. p. 83.
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moria no American Nalurnlist, cahi no erro de suppôr que o fragmento tinha

feito parle de um moqueador ou apparato para assar carne ou peixe sobre o

fogo. Vi no Ereré, n'uraa casinha india, um destes objectos de louça. Tinha

a forma de cone truncado e era sem tampa ou fundo. Era uso coUocal-o sobre

um fogo lento, como uma panella, e assentado sobre três pedras, coro a ex-

tremidade maior para baixo. Em cima se punham pauzinhos verdes para sus-

tentar a carne. O fragmento da urna asseraelha-se a um destes moqueadores.

Este fragmento pertencia a uma grande urna do mesmo typo que a pe-

quena, representada na Est. 11, íig. l,aqual é um fragmento achado pelo Sr.

Penna epor elle oíTerecido ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, e, talvez como

este, tinha duas caras. (1) A cara porém diíTere nos pormenores da figurada. As

sobrancelhas são representadas por largas e salientes linhas elevadas, que pouco

antes de chegar á linha média da cara curvam-se bruscamente para baixo e, conti-

nuando por alguma distancia, unem-se em uma linha horizontal de modo a

formar um ilhó rectangular. O nariz é uma pequena protuberância saliente,

mostrando as azas, unida por um corpo muito curto com parte inferior da

linha horizontal acima descripta. A bocca é muito mutilada, mas parece ter

sido semelhaute á da figura. O olho é muito grande, formado por um cir-

culo saliente e achatado, no meio do qual existe uma grande protuberância

globular muito saliente, que representa o globo do olho. O angulo interno do

olho é representado por um ilhó no circulo; junto ao nariz e ao angulo ex-

terno a linha se estende para fora e depois para baixo. Atraz do olho existe

uma linha saliente, de altura e grossura irregular, que provavelmente repre-

senta a orelha. A superficie da urna é lisa e acabada com barro esbranqui-

çado. E' provável que fosse pintada, mas está agora tão gasta que não mostra

o desenho. A altura do fragmento é de O, "'IS, sendo a largura de 0,°'^õ.

Fragmentos de caras de duas outras urnas deste typo existem na colíe-

cção feita pelo Sr. Derby, em 1871.

(O fragmento representado na Est. II, fig. l,é muito menor do que o acima

descripto, edifi'ere em ter as linhas elevadas representando as sobrancelhas pro-

longadas por detraz do olho até a base da parte cónica da urna, onde são unidas

(1) Não sendo possível dar figuras de alguns dos objectos mencionados pelo Prof. Ilarll, neste e

os seguintes capítulos, por se acharem nos museus dos F.slados Unidos, a redacção introduziu em seu

legar figuras de objectos do mesmo typo, existentes nas collecções do Museu Nacional, ou empresta-

das para figurar na Exposição Anthropologica. Em taes casos a pr;>cedencia do objecto figurado está

indicadas a descripção introduzida no texto acha-se indicada pela inclusão entre parenlhesis.

(Nota da Redacção.)

V. VI.—8
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por linhas horizontaes com as linhas correspondentes de uma cara semelhante

do lado opposto, O nariz tem duas protuberâncias, uma acima da outra, a de

baixo representando regularmente as azas. Da parte mais alta do arco, figu-

rando as sobrancelhas, estende-se uma curta linha vertical até uma linha

circular, que fica pouco abaixo da margem superior da urna. Á bocca é repre-

sentada por um espaço quadrangular limitado por uma linha elevada com uma

larga linha pintada no centro do espaço, que talvez represente a lingua. No

largo esp:iço quadrangular, aos lados, entre as duas caras, ha de cada lado

um braço da linha lateral curvado para cima, formando quasi um semi-cir-

culo. Por baixo destas duas curvas existe uma pequena protuberância que

pôde ser tomada por um nariz, dando a figura uma certa semelhança a uma
cara. A superficie da urna era pintada com barro esbranquiçado e todas as li-

nhas elevadas são pintadas de vermelho, sendo os espaços intermediários orna-

mentados também de largas linhas vermelhas. Parece que a forma da urna a

que este fragmento pertencia era semelhante á da fig. 1, Estampa I. A altura

do fragmento é de O, '"12, tendo a bocca o diâmetro de O, '"11.)

Fragmentos de uma outra urna do mesmo typo foram encontrados pelo

Sr. Derby, que apresentam alguns característicos rnuito interessantes. A urna

estava tão quebrada que não me foi possível reconslruil-a, mas consegui reu-

nir a parte superior ou cabeça. Esta é notável por ter duas caras, uma de

cada lado. As feições nas duas caras são iguaes, mas feitas com menos pericia

do que na urna que acabo de descrever. Os olhos são redondos, com uma pro-

eminência central, que faz lembrar o tubérculo de um Echinus. Uma larga li-

nha elevada e arredondada, começa abaixo do olho e perto do nariz e esten-

de-se em redor do olho, formando um circulo quasi completo.

As linhas dos dons olhos, em vez de formarem círculos perfeitos, são

unidos em frente a seus pontos de origem, formando um nariz que, em virtude

da distancia entre as linhas, tem um aspecto muito chato e quadrado. A bocca

é muito pequena e formada por uma linha, fazendo um arco baixo e acha-

tado. No meio vè-se uma proeminência um tanto oblonga, provavelmente des-

tinada a representar a lingua. As orelhas são representadas por uma linha

muito irregular e alta. A meia distancia entre as duas faces de um lado, está

uma figura humana em relevo. Os braços achavam -se estendidos e levan-

tados.

Achou-se uma outra figura semelhante no lado opposto do vaso, porém
apenas uma parte das pernas estava conservada. O corpo da urna dilala-se

abruptamente abaixo da cabeça, e parece ter sido muito redondo; poremos
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fragmentos não indicam sua forma exacta. A superfície do vaso era esmaltada

de argila esbranquiçada e a sua única ornamentação consistia em linhas, raias e

espiraes vermelhas e escuras.

(São muito communs os fragmentos de urnas deste lypo, tanto em Acary

como em Canuitins
;
porém ainda nenhuma se achou inteira. Os fragmentos

indicam uma forma semelhante á da fig. 1, Est. 1. As figuras em relevo parecem

limitar-se á parte cónica superior, sendo o corpo da urna pintado. A orna-

mentação peculiar a este lypo de vasos está bem indicada na fig. 5, Est 11, re-

presentando um fragmento obtido pelo Dr. LadislauNetto em sua expedição de

1882. Este fragmento comtudo diílero dos outros descriptos no tope peculiar

que apresenta).

O Sr. Derby affirmou-me que esta urna achava-se dentro de uma talha

simples, de bocca larga, sem ornamentação, e tão quebrada que não permit-

tiu que sua forma fosse determinada. Esta talha descansava sobre ura grande pra-

to, muito fundo, lendo O, "'30 de diâmetro. Os fragmentos deste prato mostram

que elle era regularmente concavo, com um fundo chato. Os bordos eram lar-

gos e convexos e virados para fora. O interior era revestido de uma camada de

argila esbranquiçada e ornamentado de espiraes grosseiras gravadas. Encon-

tram-se na collecçào fragmentos de outros pratos, e alguns foram achados oc-

^' cupando uma posição semelhante debaixo dos vasos funerários.

A fig. 4, Est. 1, representa um fragmento de uma urna, mostrando o mesmo

lypo da face, porém de uma forma inteiramente diíTerente. Parece ter perten-

cido a uma urna da forma representada na fig. 2 da mesma estampa, com a

difterença que a parte cylindrica superior alarga-se bruscamente perto do tope

e de novo eslreita-se na bocca. O pequeno nariz e o queixo descommunalmente

proeminente, dão um aspecto muito grotesco á face. A ornamentação do corpo

parece ler sido semelhante á da fig. 2 e a urna foi provavelmente do mesmo

tamanho.

Na Est. 1 , fig. -5, acha-se representado em perfil um Geskhtsuni, muito bonito

e ornamentado, da ilha de Pacoval, colleccionado pelo Sr. Derby. Este vaso es-

tava quebrado em muitos pedaços, porém foi cuidadosamente restaurado. As

únicas partes iniportantes que faltam sàua lampa, os bordos, e uma peça que

mostra a união do nariz com as sobrancelhas. A bocca saliente e as pernas,

ou antes o que era provavelmente as bossas representantes destes membros. A

forma e ornamentação acham-se aliás perfeitamente conservadas, A altura

do vaso menos os bordos perdidos, é de cerca de O, ""75. 19 centímetros

abaixo dos bordos, o vaso eslreita-se ura pouco, representando ura gargalo. A
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parte situada entre o gargalo e a margem é muito regularmente convexa, for-

mando uma cabeça redonda, em um lado da qual as feições humanas acham-se

representadas. Esta parte é ligeiramente achatada no sentido anlero-posterior,

sendo este achatamento muito pronunciado no gargalo. Abaixo desteo vaso di-

lala-se abruptamente para formar o peito e os hombros, sendo ainda achatado.

Estreita-se depois gradualmente até o meio da figura e augmenta depois

gradual e regularmente em diâmetro até 16 centímetros da base, e depois

estreita-se abruptamente para formar a base, que é uma espécie de cone

truncado invertido, com lados curvos. O fundo tem somente 19 centímetros

de diâmetro, emquanto o maior diâmetro do vaso pouco acima da base có-

nica é de cerca de iO centímetros. O maior diâmetro da bocca é de 19

centímetros. As feições consistem em sobrancelhas, nariz, olhos, bocca, e

orelhas. As sobrancelhas consistem em linhas salientes e estreitas, e arredon-

dadas, de largura invariável, correndo horizontalmente e provavelmente conti-

nuando pelo meio até unir-se ao nariz. O nariz é uma linha semelhante, um
pouco mais saliente na extremidade e guarnecida de azas proeminentes e arre-

dondadas. Os olhos são pequenos, muito proeminentes, de cortorno lenticular

e representam as pálpebras entreabertas. São muito distanciados e acham-se situa-

dos abaixo do meio do nariz. A bocca formada por uma grande peça triangular

bpplicada depois de modelada a cabeça, pi!rdeu-se. As orelhas são apre-

sentadas por bossas que se elevam abruptamente ao nivel das sobrance-

lhas, diminuindo rapidamente de altura
;

para baixo desapparecem de todo.

Ao nivel da bocca ha uma bossa mais alta de cada lado, inteiramente des-

ligada da primeira. Vista de frente a cabeça parece guarnecida de orelhas muito

pendentes.

De cada lado do corpo ha uma figura que se assemelha a uma serpente de

duas cabeças, disposta de modo a descrever umacur\asigmoide. A cabeça deste

animal forma sobre os hombros do vaso uma bossa trifida. A cabeça ou o que tal

simula ser, parece estar applicada com a base contra a urna, de modo que o fo-

cinho saliente é dirigido obliquamente para baixo, sendo um olho dirigido

para cima, e o outro para baixo. Os olhos e o nariz são simples saliências. O
corpo, que forma como que um cinto baixo, curva-se primeiro para diante,

corre depois obliquamente para traz, curvando-se depois para diante e descre-

vendo uma larga espiral de uma só curva terminando era uma bossa larga e

chata, que se assemelha á que já descrevi como uma cabeça.

Póde-se talvez duvidar que esta figura seja realmente destinada a repre-

sentar uma serpente. O corpo, que é ligeiramente convexo, distingue-se do vaso,
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por ser vermelho. E' coratudo atravessado por cintas lenticulares Iransversaes,

da côr ordinária da superfície do vaso, que alternara-se com fachas obliquas

rectangulares da mesma côr. A parte vermelha é ornamentada com algumas

strias longitudinaes grosseiras. As bandas lenticulares não são ornamentadas,

porém as rectangulares são estriadas na direcção de seu comprimento. No

meio de cada lóbulo do appendice trifido inferior existe um pequeno circulo.

A figura em forma de cobra acha-se situada mais para traz, no lado direito do

que no esquerdo.

Os seios da urna são representados por pequenos mamelões. Oumbigoé in-

dicado por uma proeminência maior da mesma espécie, emquanlo abaixoe perto

da extremidade uma proeminência pouco pronunciada, em forma de amêndoa,

distingue o sexo. De cada lado desta ultima proeminência ha duas grandes ci-

catrizes deixadas pela destruição do que era sem duvida a representação em

miniatura das pernas ou pés. Afora as linhas ornamentaes, a única outra fei-

ção importante no molde da uraa é uma saliência curta, um tanto larga e

baixa, situada na linha média dorsal, estendendo-se até perlo do meio das

costas. j\o bordo inferior do corpo, pouco acima da base, no dorso e sobre a

linha média, uma peça está quebrada. A ornamentação indica uma proeminên-

cia neste ponto, que era provavelmente uma cauda.

A urnaé fabricada de boa argila e indica um bom operário, ou antes ope-

raria. O exterior, á excepção da parte posterior da cabeça e da base cónica, re-

ceberam o vidramento polido usual de argila esbranquiçada. As sobrancelhas,

olhos, nariz, mammelões, umbigo, etc, são iminediatamente cercados de uma
larga linha vermelha gravada, e exteriormente a esta em todas as saliências vê-

se invariavelmente uma linha dupla. A larga linha vermelha em redor dos olhos

prolonga-se do angulo interno para a raiz do nariz em duas linhas rectas que

terminam abruptamente, emquanto do angulo externo parte tima linha dupla

semelhante, que se dirige primeiro para traz, depois para baixo, e depois para

diante, descrevendo cerca de três lados de um rectângulo. Outras linhas duplas

semelhantes margeiam a face, acompaidiando as orelhas e depois o queixo até

á bocca, onde a linha superior curva-se para cima e para fora, formando uma
espiral de volta e meia de cada lado da bocca; uma banda vermelha gravada,

de O, ""01 de largura estende-se do nariz até a bocca. Uma outra, tendo pouco

mais ou menos metade desta largura, circula o pescoço, e descendo pouco mais

de uma pollcgada, termina na frente abruptamente, simulando uma gravata.

Ao longo do bordo inferior do pescoço correm de cada lado linhas vermeliias

estreitas, porém notáveis, até se encontrarem quasi debaixo da bocca, onde

V. vi-9
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curvam-se em angulo recto e correm para baixo, scparando-se ligeiramente até

o lado do umbigo, e curvam-se depois para traz c para cima, formando uma

grande espiral angylar de duas voltas. iNo dorso, uma figura em forma de X é

formada por linhas semelhantes, que quasi se encontram, e d'ahi divergindo,

dirigem-se para o pescoço e para a base, curvando-se para diante a formar

grandes espiraes angulosas como as do peito. O resto da superfície da face e do

corpo é coberto com gregas simples e isoladas, encerradas em cartuchos ou

em forma de duplas espiraes concêntricas. Os pormenores desta ornamentação

estão bem indicados na figura.

Esta urna foi achada iii loco pelo Sr. Derby, metlida em um pote muito

grande, pesado, simples e arredondado, que a continha até o gargalo, e que ap-

parentemente era destinado a protegel-a.

À urna continha alguns ossos quebrados no fundo. Estava cheia de areia

branca misturada com argila, matérias estas todas diversas das do solo em que

ella estava enterrada. O espaço entre a urna e o pote que a envolvia estava

cheio de argila arenosa, e na frente foi achado quebrado um dosbellos orna-

mentos triangulares descriptospor mim nos Archivos do Museu Nacional, Vol. I,

e conhecido pelo nome de tangas. Na urnaachon-se a base de uma dessas curio-

sas bacias com margem larga c chata, porém seu tamanho e forma não autorisara

a conclusão de que tivesse sido usada como tampa, e na verdade nada que se

possa assemelhar a uma tampa foi encontrado.

O costume de encerrar um vaso funerário ornamentado em outro de ma-

nufactura grosseira era observado pelos Índios da Geórgia. Paliando de uma
bella urna funerária achada em Coloners Island, no condado de Liberty, es-

tado de Geórgia, diz o Coronel Jones:

«O estado notável de conservação em que se encontra este vaso está agora

explicado, depois que sabemos que elle era guardado ou encerrado em dons

vasos externos de barro de construcção mais grosseira e paredes mais espes-

sas.» (1) Esta urna parece ter sido considerada tão preciosa que precisou de um
envolucro, justamente como hoje, em alguns paizes, um rico esquife não é en"

tregue á terra sem primeiramente ter sido introduzido dentro de outro ordiná-

rio. Olll-nderia o melindre social d",ixar que o coveiro atirasse brutalmente terra

sobre o esquife que encerra o cadáver, não obstante saber-seque os ornatos têm

de apodrecer juntamente com este. Os ornatos só servem para a satisfa-

ção dos senliinentíjs dos vivos. Assim o selvage:n desenvolvia toda a perioia em

(1) rim Aiiliiiiiilies of lhe Suutlierii IiiJiaiif, New-Yurk, pag. ir-õ.
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fabricar e ornar o vaso destinado a seus mortos, dando-llie desfarte testemunho

expressivo do seu amor por aquelle ([ue tiiiha ido para a terra dos espíritos e

com o mesmo sentimento que induz ao uso do caixão envolvente ao esquife

cliristão, elle dava protecção á urna, na qual tão grande trabalho de amor tinha

sido desenvolvido quando esta tinha de ser entregue ao tumulo.

Os modelos e ornamentação de uma destas grandes e ricas urnas deve ter

consumido muito tempo e provavelmente foram feitos emquanlo o corpo se

consumia, sendo impossível dizer si enterrado ou não. Tal foi também o caso

das outras urnas.

Entre os numerosíssimos fragmentos de cerâmica da ilba de Pacuval, ap-

parecem diversos, pertencentes indubitavelmente a Gssichlsuni do mesmo typo

que o acima descripto, e Ião cuidadosa e afanosamente ornamentada como

elle. (l)

Um dos mais interessantes objectos colleccionados pelo Sr. Derby em Ca-

mutins ó a pequena urna representada na figura 3, Est. 11. E' de feitio tosco, de

barro muito grosseiro e asymetrica. A sua forma pode ser comparada á de uma
pêra, com um sulco largo e fundo pouco acima do meio que separa em cima a

parte que representa a cabeça, tendo em frente olhos, nariz e bocca. Os olhos,

bem distanciados um da outro, são representados toscamente por círculos que

.parecem ser feitos pela impressão da extremidade de um pequeno bambu. O

nariz é uma bossa pequena e saliente, situada entre os olhos e no mesmo nível.

A bocca era uma bossa saliente, mas está quebrada. O corpo é redondo c muito

espesso, tendo a base chata. Em frente existem duas saliências que asseme-

Iham-se ás azas de um bule e são destinados a representar braços e pernas,

achando-se as mãos coUocadas sobre os joelhos. Como esta urna foi provavel-

mente destinada a servir sem o apoio de um banco na base, as pernas são ne-

cessariamente muito curtas, e, não conhecendo as urnas de Maracá, seria diíTicil

determinar a significação das protuberâncias nos ângulos inferiores, que prova-

velmente furam destinadas a representai os pés. A saliência d(j lado esquerdo,

queeu restaurei na figura, linha sido (luebrada.masevidentemeiíte foi collocada

mais alto do que a do lado direito. O umbigo aclia-se represeiilado por uma de-

li) A urna acima descripta existe iio Museu Peaboily de Elliiiologia. Uma uulia do mesiuo typo foi

mandada pelo Sr. Peniia ao Museu Nacional do Rio de Janeiro e figurada no Vol. II dus Arcliivos

do mesmo Museu. A diílerença a mais notável entre estas duas urnas consiste no facto de que a do

Museu do li 10 está ornamentada do mesmo modo nos dous ladus, e tem no lugar do órgão sexual uma

proeminência triangular representando uma tanga.

(.V. ãa R.)
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pressão notável. A subslancia do vaso consiste era argila cheia de fragmentos

grossos de louça Iriliirada. A superfície não é mais lisa do que a de um tijolo or-

dinário e parece nunca ter sido ornamentada. O barro é muito imperfeitamente

cozido. O oiificio da urna, situado cm cima, é oblongo e irregular, sendo a mar-

gem simplesmente arredondada. Não se sabe se foi coberta com lampa ou não.

Esta pequena urna é muito interessante, porque mostra uma semelhança

notável com as das gratas de Maracá, com as quaes deve ser comparada. Foi

provav-elmente destinada a guardar os ossos de uma criança. Como tinha sido

desenterrada antes de sua visita, o Sr. Derby não pôde verificar si continha

ossos ou não. A sua altura é apenas de 0,'"lí<0 e o seu maior diâmetro de

0,n75.

As urnas anlliropomorphas (Gcsichtsurncu) descobertas pelo Sr. Penna

nas grutas de Maracá, são de um typo muito diverso das da ilha de Marajó, e

representam a figura humana e a deanimaes. Graças á bondade do mesmo Sr,

Penna, pude dará descripção e figura de uma destas urnas n'um artigo no Ame-

rican Natiiralist. Uma outra menor, mas de forma quasi idêntica é representada

nafig. 1, copiada de uma photographia pelo Sr Furman, do Pará. (1)0 corpo é

um cylindro simples, ôco, coilocado sobre uma
espécie de banco e guarnecido de braços e per-

nas salientes, como se vê bem na figura. Uma
tampa, que consiste em um cone truncado e

terminado por uma placa circular coberta de

bossas curtas cónicas, completa a figura e

mostra de um lado uma representação tosca

da cara humana. Pouco abaixo da bocca existe

um furo correspondente a um outro no cor-

po, por meio dos quaes a tampa pôde ser pre-

sa ao corpo com fios. Pouco atraz do hombro

existe uma saliência curva e a coxa é orna-

mentada do mesmo modo. Os braços e pernas

são despidos de ornamentação e os tornozelos

são enormemente dilatados. Km cada joelho

{Fiff. 1) ha um grande buraco.

A figura descansa sobre um banco baixo que tem uma certa semelhança

(1) F.sla urna esl.i também figurada no VoK 11 dos Archivos do Museu.
(.V. ãa R.)
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com um trenó eé idêntico em forma aos bancos de madeira que muitos Índios

do Amazonas empregam hoje. Consiste em uma placa horizontal sustentada

sobre duas placas estreitas verticaes, cortadas no meio de modo a dar quatro

pés achatados ao banco. Ao lado direito da figura salie da margem do banco

um pescoço e cabeça ou mascara em forma de cogumelo, tendo esta as

feições humanas representadas. No lado opposto, em posição semelhante, ha

uma cauda curta virada para cima. Este banco é destinado a representar um
animal e, segundo creio, um jabuti. A figura tem O, "38 de altnra e o corpo

O, '"1.5 de diâmetro.

A urna que acabo de descrever continha os ossos de uma criança A des-

cripta no American Naluralist tem quasi o dobro do lamaidio e continha os

ossos de um individuo ú,'.aUo. A outros respeitos ella dilíere apenas em alguns

pontos de ornamentação de menos importância. Tinha em cima de cada peito

uma saliência curva em forma de clavícula e as saliências dos hombros e coxas

são menos proeminentes. O banco tem apenas dous pés compridos e as placas

verticaes não estão cortadas no meio. Ambas as urnas representam individues

machos.

No museu do Pará e colleccionada pelo Sr. Penna existe a tampa de ura

Gesiihlsuni representada na fig. 2, que diíTere notavelmente da que acabo de

descrever. Ella representa a cabeça de forma globular coberta com um chapéu

chato discoide, de aba larga, cujo diâmetro porém é menor

do que o da cabeça. O pescoço é representado por um sul-

co fundo e largo, abaixo do qual a tampa se dilata como
um funil inverlido. A cara é semelhante á das outras cy-

lindricas desta localidade, mas tem uma grossa saliência

que corre em curva regular abaixo da bocca, curvando-se

para cima e terminando abruptamente nas faces, logo

abaixo do nivel do nariz.
(Fiff. 2)

E' um tanto duvidoso si os indios de Marajó empregaram ou não urnas

deste lypo, mas existe na collecção de Arary um fragmentu que corresponde

em tamanbo e forma á mão deuma destas urnas.

O Sr. Penna me informou que as urnas tubulares de Maracá continham
esqueletos inteiros e que os ossos eram dispostos com bastante cuidado, sendo

o pelvis collocado no fundo, os ossos compridos contra as paredes e os menores

no centro, estando o craneo collocado em cima. Disse também o Sr. Penna que
as urnas foram dispostas em uma certa ordem, mas que a quantidade de areia

V. VI.—10
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c lixo que tinham penetrado na gruía dos altos visinhos tinha dado opporluni-

dade ao crescimento de plantas cujas raizes penetraram e quebraram as urnas

e ao mesmo tempo estragaram os ossos.

Em todas as urnas tubulares o sexo acha-se cuidadosamente distincto e

não pôde haver duvida que foi destinado a registrar assim o do individuo cu-

jos ossos foram guardados nas urnas.

Devo ao Sr. Penna uma urna da mesma localidade, que tem a forma de

um jabuti (?) O corpo é oblongo, achatado em baixo c arredondado em cima.

No meio do lado superior existe uma grande abertura fechada por uma lampa

chata, a qual, conforme o dizer do Sr. Penna, foi cimentada ao corpo por uma
substancia branca. Logo abaixo desta abertura, em frente, sahe do corpo ura

curto e grosso pescoço cylindrico, inclinado em um angulo de iò" e terminado

por uma chapa que representa uma cabeça ou mascara que se estende conside-

ravelmenicíio pescoço de todos os lados. A margem superior desta chapa é den-

tada como uma serra. O nariz é saliente e eslende-se até a crista dentada. As

sobrancelhas, como na urna da criança acima figurada, são curtas e destaca-

das do nariz. Os olhos e a bocca são salientes e entreabertos. (3s lados e a parte

superior do pescoço são guarnecidos de linhas longitudinaes de bossas apon-

tando para traz, que me fazem crer que o animal que se tenlou representar

não foi o jabuti, nuis sim o matamalá. A cauda 6 curta.

As pernas são muito curtas e grossas, quasi globulares, semelhando os

tornozelos da urna de criança. Os pés, que foram quebrados, são grandes e

achatados, diíslacados das pernas por sulcos profundos e guarnecidos de mui-

tos dedos.

(Uma urna semelhante á acima

descripta é representada na íig. 3 de

uma amostra no Museu do Pará. Esta

dilTere um pouco da descripta pelo

Prof. Hartt nos detalhes da cabeça e

pés, como se vê facilmente pela fi-

gura. Nos hombrose coxas existem sa-

liências curvas, e no peito, abaixo do

braço ha uma comprida linha elevada

{F/ff. 2) transversa, cujas extremidades são di-

rigidas para cima. A urna tem O, ""42 de comprimento. O, ""20 de largura e

0,-15 de altura )

O ^r. Penna achou diversas urnas deste typo. EUe disse de uma delias
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que a cara se afasta quasi totalnienle da do homem. Esla cara 6 margeada por

um circulo de cuja peri[)lR'ria se estendem numerosos pontos radiados, como

se representassem os raios do sol. Disse também que nenhuma destas urnas em

forma de animaes continha muitos ossos.

Uma das urnas em forma de quadrúpede foi remettida ao Museu do Rio

de Janeiro, da qual o Dr. Ladislau Netto forneceu-me graciosamente um dese-

nho. Esta urna é muito menor do que a descripta acima, tendo apenas 0'"19 de

altura e 0°'26 de comprimento. Ocorpo tem a mesma forma geral queadafig. 3,

mas é mais curto e arredondado. As pernas são mais compridas e delgadas e os

pés, em forma de disco lulo tem os dedos indicados. As pernas compridas e

grossas e os pés arredondados desta urna lhe dão um aspecto elephantino e

não vejo motivo para suppor que o artista tivesse em mente representar um

jabuti.

O pescoço é mais comprido e menor do que na amostra acima descripta e

a cabeça é discoide e chata. E' interessante notar que o nariz se estende até a

margem superior da cara e que não existem sobrancelhas. Os olhos são muito

salientes e alongados, sendo a abertura distinclamenle indicada, a bocca é era

linha recta e comprida, com lábios salientes e fechados. A abertura desta urna

está collocada mais para traz do que na outra descripta. A tampa parece ter

tido duas perfurações. A cauda falta, por haver sido quebrada.

Esta urna é tão pequena e a abertura ou bocca é tão estreita, tendo ape-

nas 0,'°0~ de diâmetro, que só podia ter recebido o esqueleto de um recem-nas-

cido. Não se sabe qual o seu conteúdo original, de modo que não se pôde deter-

minar se era destinada a guardar os restos de uma criança ou as relíquias de

um adulto.

Uma outra urna quadrúpede semelhante á primeira descripta, é notável

por ter a abertura de forma irregularmente oval, tem O, "'11) de diâmetro lon-

gitudinal e O, '"15 de diâmetro lateral.

A irregularidade da bocca é devida ao facto que depois de queimada a

urna a margem foi cortada de um lado, como se vê pela margem anterior, que

é inteira, ao passo que a posterior oíferece signaes de ter sido cortada. Isso foi

feito indubitavelmente para permittir a entrada de um corpo tendo maior diâ-

metro em uma direcção do que na oulra. A forma e tamanho da abertura cor-

respondem proximamente aos da secção horizontal do craneo humano e póde-

se concluir com toda a probabilidade que sendo achada a abertura pequena de

mais para admittir o craneo, um lado foi cortado para obviar esta difficuldade.

Como a profundidade da urna medida no meio da bocca é apenas de O, ""14, o
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craneo leria de ser muito comprido e baixo para perinittir que a tampa fosse

coUocada. Os craneos em geral são demasiado altos para admittir a tampa. Tal-

vez a urna fosse destinada a uma outra pessoa e depois utilisada para uma
de craneo maior. (1)

A cabeça desta urna oíTerece algumas particularidades. E' uma massa ir-

regularmente arredondada, do tamanho do punho. A cara é limitada por uma
linha elevada que passa pela frente e lados e ao chegar ao nivel da bocca cur-

va-se abruptamente para traz, formando uma crista que representa as orelhas

e cabellos unidos De cada lado até um pouco abaixo do nivel dos olhos esta

crista é guarnecida de cinco espinhos grossos. O nariz é unido a esta crista e é

muito saliente, terminando abruptamente sem azas. Perto da origem do nariz

estendem-se da crista duas linhas elevadas, que divergindo passam obliqua-

mente sobre a cabeça, na distancia de quatro ou cinco centimetros.

Estas linhas divergentes, originando-se na base do nariz, parecem repre-

sentar sobrancelhas ; mas estas são representadas por uma curta e alta linha

independente sobre cada olho, tendo uma posição tal que o nariz prolonga-se

pela frente. Parece que as linhas divergentes são sobrevivencias do modo ori-

ginal de fazer o nariz unido ás sobrancelhas, cuja significação foi esquecida

logo que o artista representou os olhos de ura outro modo.

Posto que esta urna tenha a forma de um quadrúpede, este é represen-

tado de modo tão convencional que é difficil saber qual foi o animal que o ar-

tista quiz representar. O Sr. Penna julga que fosse talvez o jabuti, e pela forma

do corpo e pelas pernas curtas a urna eíTectivamente oíferece alguma seme-

lhança com aquelle animal, porém parece-me que si o artista teve em mente

representar um jabuti, teria indicado a casca e teria omittido as saliências em
forma de meia lua nos hombros e coxas, assim como a linha elevada no dorso.

Considerando tudo isso, julgo mais provável que fosse destinada a representar

uma onça em vez de um jabuti.

O material constituinte de todas as urnas de Maricá é grosseiro, consistindo

em barro misturado com areia. Parece que o caraipé não foi empregado. O fei-

tio é grosseiro, sendo as paredes grossas e irregulares easuperficie áspera emal

acabada. Kão estão pintadas, tendo apenas a côr vermelha produzida pelo pro-

(1) A ui'iia figiiraJa no vol. II dos Arcliivos do Museu, que é qnasi idenlica em forma, tamanho e

ornamenlação com a aqui descripla, mostra a mesma particularidade da bocca

(A^. da R.)
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cesso de queimar, que foi imperfeito, permanecendo o barro preto no in-

terior.

Além das urnas anthropomorphas encontra-se uma variedade de outras

formas nos monticulos de Marajó. Um dos typos mais communs tem a forma de

dous cones unidos pelas bases. Descrevi duas urnas deste typo, colleccionadas

pelo Sr. Barnard, na minha memoria no Amencan Naturalisl de 1871. Depois

foram encontradas outras mais perfeitas, das quaes duas são representadas na

fig. 6, Est. I e fig. 7, Est. II. Estas urnas consistem em dous cones truncados,

ocos, unidos pelas bases, sendo o cone de cima cerca de três vezes mais alto que

o de baixo e aberto, formando a bocca da urna, emquanto o cone inferior é fe-

chado por um disco que forma a base da urna. Os lados da parle superior de

urnas deste typo são regularmente inclinados e os da parte inferior sao ligeira-

mente. côncavos. À superfície da parte superior é cuidadosamente alisada e co-

berta cora uma camada de barro mais fino esbranquiçado e é ornamentado

com figuras gravadas e pintadas de vermelho.

A urna representada na fig, 7, Est. II tem O, "'62 de altura, 0,'°38 de lar-

gura na parte mais larga e O, '"24 na bocca. A margem é mais grossa do que as

paredes, voltada para fora e ornamentada com a figura de cobra em relevo, cuja

cabeça está bem representada na gravura. Os intervallos desta figura são orna-

mentados com linhas estreitas gravadas. O corpo da urna é adornado com uma

figura particular que é bastante commum na louça de Marajó, lendo sido encon-

trada sobre fragmentos de muitas urnas desta mesma forma. As unidades ou the-

mas desta ornamentação são separadas por linhas simples gravadas, das quaes as

verlicaes são dobradas. Na margem inferior da parle ornamentada, sendo pe-

quenos alguns dos espaços, ficaram em branco, emquanto outros tem somente

metade da figura, como se vô no lado direito da gravura. Estas meias figuras

dão a chave á origem e significação do ornato que á primeira vista não parece

ter significação alguma.

Nota-se que nas meias figuras os pontos redondos que estão coUocados no

meio são transpostos para debaixo da linha horizontal, e assim a figura temuma
certa semelhança com a cara humana, sendo as sobrancelhas representadas pela

linha horizontal, o nariz e as orelhas pelas saliências triangulares abaixo da linha,

os pontos redondos representando os olhos. Em outros fragmentos, esta mesma
figura, feita com mais cuidado, representa indubitavelmente uma cara. Parece

que este modo de representar a cara ficou convencionalisado a tal ponto que o

artista esqueceu-se ás vezes da sua significação, e assim não viu nenhuma in-

conveniência em inverter uma figura acima da outra, as quaes, unidas pela li-

V. VI.—11
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nha do centro, produzem a figura dobrada do corpo da urna. Os pontos repre-

sentando os olhos, tendo também perdido a sua significação, foram transferi-

dos para o meio da figura composta, talvez para poupar trabalho ao artista,

que assim teve de fiizer dous somente em logar de quatro para cada figura, ou

talvez pareceu ao artista que o espaço no meio sendo áiaior do que ode cima e

debaixo juntos, precisava mais de alguma cousa para o encher, ou finalmente é

possivel que elle visse na figura composta uma certa semelhança com a cara em

que as linhas horizontaes representavam as sobrancelhas e o queixo e a linha

grossa vertical o nariz. E' notável que raras vezes o artista se esquecesse de intro-

duzir os pontos redondos, collocando-os sempre no meio da figura composta e

abaixo da simples.

A outra urna do mesmo typo, representada na fig. 6, Est. I, tem O, '"•4-4 de

altura, O, '"31 de largura na parte mais larga eO,'"!! na bocca. Os ornatos con-

sistem em varias modificações de uma figura que em outras urnas onde é feita

com mais capricho é menos alongada, tem uma certa semelhança cora uma
cadeira da moda antiga, como se vê na gravura junta, reproduzida do Ameri-

can Naturalist.

As unidades desta ornamentação são separa-

das por linhas dobradas um tanto irregulares. As

linhas e as figuras são gravadas e pintadas de ver-

melho, sendo o resto da superfície pintado de

còr esbranquiçada.

Esta urna, quando encontrada pelo Sr. Der-

by, continha ossos de um individuo adulto que

nf.o mostra signaes de cremação. A urna foi col-

locada em pé pouco mais de um metro abaixo da

superfície. O material de que a fizeram é barro

misturado com fragmentos de louça e a urna é

mal queimada, sendo apenas a superfície avermelhada em quanto o centro é

cinzento escuro.

Um outro typo de urna tendo a forma de um frasco florentino é represen"

tado na fíg. A, Est. 1. A parte inferior é globular e a superior cylindrica, ter-

minada por uma borda saliente e angular voltada para fora. E' ornamentada

com uma modifícação muito alongada da fígura em forma de cadeira, des-

cripta acima. A altura ó U,'"36 e a largura O.^SG na parte globular e O.-^G na

parte cylindrica. Esta urna foi encontrada pelo Sr. Penna na ilha de Pacoval e

acha-se no Museu do Rio de Janeiro.

(Fíff. 4)
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Duas outras urnas de lypo semelhante quanto á forma, mas muito mais

ornamentadas, são representadas nas figs. 2 e G, Est. II, a primeira copiada da

photographia de uma urna que existe no Museu Peabody de Ethnologia e

a segunda existente no Museu do Rio de Janeiro. Ambas sào incomple-

tas, faltando a parte superior com a respectiva borda. As particularidades da

bem elaborada ornamentação estão bem representadas na gravura . Em uma del-

ias uma cinta larga eliza circumda a parte mais larga da urna, tendo de cada

lado uma cabeça invertida de algum animal, de cada lado da qual estende-se

para baixo até a base da urna um braço da cinta horizontal. Na outra, repre-

sentada na fig. 6, a cinta falta, e era logar da cabeça, de cada lado ha uma fi-

gura bem formada, representando um jacaré com braços e pernas compridas,

estendidas, formando com o corpo um angulo recto e dobradas também em an-

gulo recto para cima e para baixo, terminando em uma espécie de tridente.

Uma modificação desta forma cylindro-globular offerece o fragmento re-

presentado na fig. 4, em que a parte cylindrica alarga-se para cima e pela ad-

dição de uma cara torna-se um Gesichtsurn ou urna anthropomorpha. E' notá-

vel neste fragmento a proeminência extraordinária da barba e o modo gigan-

tesco e grotesco de representar a cara.

(Ainda outro typo é representado na fig. 1, Est, I, em que o corpo è de

forma globular deprimida, terminada por um cone curto truncado. O maior

diam.ílro é de O.^iG, sendo o da bocca de O, "21 e altura O, ""55. A borda está

quebrada, mas parece ter sido semelhante á da fig. 4 da mesma estampa. Esta

urna é toda ornamentada, mas ao contrario de outras, não tem figuras em re-

levo ou gravadas, mas, simplesmente pintadas de linhas vermelhas sombreadas

de preto sobre uma base esbranquiçada. Aparte cónica é ornamentada por bem

executadas gregas simples, alternando com outras alongadas e arqueadas para

cima ou para baixo, de modo a deixar logar para quatro caras grotescas, das

quaes uma é representada na gravura. A ornamentação do corpo da urna é ex-

cessivamente complicada e bella, o desenho representado na gravura repete-se

quatro vezes sem variação. Não se sabe com certeza se esta magnifica urna é

proveniente de Arary ou Camutins, mas, conforme o Sr. Derby, esta forma pa-

rece ser mais característica deste ultimo logar do que do primeiro. Fragmen-

tos de urnas semelhantes, mas ornamentadas com figuras gravadas ou em re-

levo na parte cónica são communs tanto cm um logar como no outro.)

Duas urnas de forma totalmente diversa das acima descriptas são repre-

sentadas nas figs, 2 e 3, Est. I. Estas talvez não fossem destinadas para fins

funerários. São cylindros curtos e largos terminados por base cónica. A da
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fig. t é circular, tendo O, '"29 de altura e O, ""36 de diâmetro. A ornamentação

consiste em repetições de uma figura particular formada de linhas gravadas

gem tinta e espaços mais largos cortados no barro e pintados de vermelho. Con-

siderado como um todo,póde-se comparar a ornamentação d'estaurna com um
circulo de funis collocados um dentro do outro. O da figura 3 é oval, sendo o

maior diâmetro de O, ""42 e o menor de O, ""33, egual á altura. A ornamentação

é muito bem executada e bonita. As unidades consistem em uma cruz dentro

de um quadrado, com urna modificação da figura em forma de cadeira ; todas

estas figuras sendo feitas com linhas largas gravadas e pintadas de vermelho.

Estas unidades são circumdadas por três linhas estreitas e parallelas prolonga-

das de modo a separar as unidades. O resto da superfície é esbranquiçada.

Na coUecção emprestada á Commissão Geológica pelo Sr. Rhome existe a

urna com tampa representada na fig. 4, que foi desenterrada por aquelle se-

nhor n'um pequeno monte na terra preta dos al-

tos de Taperinha, tendo dentro os restos de um
esqueleto humano. A urna tem a forma de uma

noz de carvalho, achatada em cima e um pouco

estreitada abaixo do meio, sendo a base arredon-

dada. A abertura é circular e pequena e parece

ter tido uma borda elevada, que foi quebrada. O

feitio é grosseiro,sendo a superfície simplesmente

V alizada sem ornatos. A altura é de 0,°'21.5 e o

^-u^c—^.. diâmetro de 0.'"29.5, sendo o da abertura de

0,'"08U.

(Fiff. 5)

A urna contém ainda fragmentos de ossos podres e dentes que parecem ter

sido de um individuo adulto, misturados com terra. E' difflcil dizer si o corpo

tinha sido cremado ou não, mas é certo que a abertura é demasiadamente pe-

quena para admittir um craneo, mesmo o de uma criança, e por consequência

os ossos deviam ter sido introduzidos em fragmentos. Supponho que a urna

foi feita para um outro fim e depois empregada como urna funerária, por ser

de forma conveniente.

A tampa que foi encontrada sobre a urna provavelmente não pertencia a

ella, porque é de material diíferente e talvez fosse um prato empregado para

guardar farinha. Tanto a tampa como a urna foram encontradas em muitos

fragmentos e tem sido restauradas. A tampa é notável por uma margem angu-

lar achatada, tendo uma linha gravada. Perto deste meio ha uma moldura sa-
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liente que se vê bem na figura. A base foi quebrada, mas parece ter sido pe-

quena. A largura é de 0,'°25 e a altura de cerca de O, '"08. A superfície parece

ter sido lustrada com barro branco e ornamentada com linhas concêntricas de

vermelho.

VI. ídolos

Na minha memoria no Amcriran Maluralisl figurei e descrevi quatro obje-

ctos de terra coita, proveniente da ilha do Pacoval, que considerei como Ído-

los. Nas collecções feitas pelos Srs. Derby e Penna na ilha de Marajó e nas íei-

las por mim emeus ajudantes e pelo Sr. Rhome, nos sitios dos moradores dos

altos, em Taperinha e na sua circumvisinhança, existe grande porção destes

objectos, que indicam mais claramente a sua natureza eme permitte fazer uma
descripção mais minuciosa destas inleressanlissiraas relíquias dos antigos po-

vos do Amazonas.

O uso de Ídolos entre certas tribus dos índios brazileíros foi notado pelo

padre íves d'Evreux em termos que fazem crer que teve em vista objectos seme-

lhantes aos de Marajó e Taperinha. (1) Ontros auctores também mencionam o

uso de Ídolos.

Entre os suppostos ídolos de Marajó predomina umtypo uniforme, posto

que expresso de diversos modos, não se encontrando dous exemplares perfei-

tamente eguaes. Quasi todos n-presentam a figura humana assentada, com os

joelhos separados, os braços ora nas ilhargas, ora com as mãos coUocadas so-

(1) « El defail, dit-il, c'est une cliose assez frúqueute, tant dadans Tile, qu'és autres pays voi-

sins, que les soreiers bAlissent des pelilos loges de palmes, és lieux les plus caches des bois, et lá plan-

lent de petites idoles faictes de cire, ou de bois, en forme d'liommes, les uns moindres, les autres

plus graiids; mais ces plua grands ne surpassent une condée de liaut. Lá, en certain jours, ces soreiers

vontseuls, portant avec soy du feu, de Teau, de la ctiair oupoisson de la farine, mais, legumes, plu-

mes de couleur et des fleurs; de ces viandes ils en font une espèce de sacrifice à ces idoles, et aussi

bruslent des gommes de bonne odeur devant elles; avec les plumes il paroient Tidole et se tenoient un

long lemps dans ces logeltes, tous seuls: et faut croire que c'estoit à la communicalion de ces esprits.»

P. Ices d'Bv?rnx, citado por Fcrd. Dcnis. L'Univers, Brcsil. p. 20.

V. VI.—13
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bre os joelhos, ou finalmente representados por pequenas protuberâncias ás

vezes viradas para cima.

O único typo que se afasta deste modelo é o representado na fig. 9,

Est. lII, em que as pernas são representadas em uma só massa. As cabeças va-

riam muito em forma, mas apresentam certas feições bem constantes. As so-

brancelhas e nariz são sempre unidos e salientes, em forma da letra T ou Y e

os olhos são proeminentes, a bocca ás vezes é representada, ás vezes não. Ge-

ralmente a cabeça está armada com uma espécie de toucado, representada por

uma cinta elevada que, passando pela frente, desce pordetraz das orelhas com.

uma curva forte, cuja convexidade é dirigida para diante. Acima do pescoço

a cabeça é muito proeminente, como si grossos cabellos fossem cortados abru-

ptamente na nuca. As cabeças deste typo são representadas em diversas figuras

da Est. III A's veies os cabellos parecem ter sido separados na frente e puxa-

dos para traz, segurados por um pente em cima da cabeça. O corpo geral-

mente tem em frente uma depressão que representa o umbigo. As pernas são

grossas e curtas, com os joelhos arredondados e proeminentes, tendo geral-

mente, logo em baixo, uma pequena saliência que representa o pé, que ás ve-

zes tem os dedos representados em numero de três a oito. A's vezes o sexo está

indicado, predominando os signaes do sexo feminino.

Alguns dos Ídolos foram de tamanho considerável, como fica provado pe.

los fragmentos.

Uma cabeça, na coUecção da Commissão Geológica, mede O, ""130, indi-

cando que a figura inteira tinha pelo menos 0,'"40U de altura. Também ha na

coUecção fragmentos de pernas que indicam dimensões eguaes.

Pela maior parte os Ídolos são ocos, tendo sido construídos pelo processo

do enrolamento de fiadas de barro. Muitos destes tèm pequenos seixos ou balas

de barro introduzidos no òco do corpo, de modo a poder servir de chocalho. Al-

gumas pequenas amostras são massiças, representando a figura humana de um
modo muito convencional e tosco, sendo um delles apenas três massas de barro,

unidas em uma espécie de tripeça, representando o corpo e pernas sem braços.

Geralmente os Ídolos estão pintados na superficie de barro fino e esbran-

quiçado, no qual são ás vezes gravados ornatos; ás vezes são pintados de ver-

melho e outras cores.

Segue-se a descripção de alguns dos idolos mais notáveis, obtidos na ilha

do Pacoval e representados na Est. III.

A fig. 3, tirada de uma photographia pelo Sr. Furmann, do Pará, repre-

senta um ululo inteiro obtido pelo Sr. Penna e por elle mandado ao 5Iu-
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seu Nacional do Rio de Janeiro. A cabeça, representada com algum cuidado,

mostra as sobrancelhas unidas ao nariz, olhos proeminentes, e a cinta que

passa pehi frente e desce atraz das orelhas. A bocca está apenas indicada. As

mãos, applicadas aos joelhos, têm os dedos indicados em numero de quatro.

As pernas, mal caracterisadas, são representadas em duas proeminências des-

eguaes, que, differentes de outros representados por fragmentos na collecção,

não têm indicação de pós.

O Ídolo, representado na fig. ll.diíTere do acima descripto em ter as per-

nas mais bem caracterisadas, mostrando as partes superiores e inferiores dobra-

das ao joelho, e os pés bem salientes, com três dedos grossos em cada um. Os

braços, pelo contrario, não são caracterisados, sendo representados por duas

pequenas protuberâncias. A cabeça é bem destacada do corpo pelo pescoço, um
pouco inclinado para traz e achatado no sentido antero-posterior. No umbigo

existe um grande e fundo buraco. Toda a figura está pintada de linhas verme-

lhas, menos a parte posterior da cabeça, onde uma mancha de cor uniforme

parece representar os cabellos, que em outros idolos acham-se representados

em relevo. A figura tem O, ""IO de altura e parece ser massiça.

No Ídolo representado na fig. 9, as pernas unidas são representadas em
uma só protuberância, tendo um pequeno sulco na margem que destaca os

pés, logo abaixo dos joelhos. Os braços são semelhantes aos da fig. 11 e a ca-

beça é redonda, ligeiramente achatada verticalmente, representando, com exa-

ctidão notável, a forma da cabeça humana. Na parte posterior da figura exis-

tem três protuberâncias alongadas, que parecem representar a columna dor-

sal. Este Ídolo, que tem O, ""09 de altura e ôco, tendo uns seixos introduzidos

por um pequeno furo na base, forma um chocalho ou maracá.

O pequeno idolo decapitado, representado na fig. 21, é notável pela po-

sição das mãos, que são levantadas como para indicar admiração. Um outro,

representado na fig. O, t(.'m o corpo alongado e os braços nas ilhargas.

Entre as numerosas cabeças destacadas que abundam em todas as colle-

cções, ha algumas particularidades que merecem alguma attenção: quatro são

do typo representado nas figs. 12 e 13, que são notáveis pela forma cónica e

uma espécie de toucado particular, que, variando um tanto nas differentes

amostras que tenho á vista, apresenta comtudo certas particularidades cons-

tantes. Uma larga cinta saliente passa sobre a cabeça, de uma orelha á outra,

como si os cabellos fossem levados para traz, sendo ás vezes divididos, como
na fig. 13, ás ve/es não. Em todas, os cabellos são representados como leva-

dos para traz das orelhas, descendo até o pescoço, onde, em um idolo, estão
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puxados para diaiito, abaixo das orelhas, ao passo que nos outros, incluindo

os da fig. 2, parecem ser amarrados e levados para traz e um pouco levanta-

dos na extremidade.

Em todas as cabeças deste lypo existe na parte posterior uma espécie de

crista curta e alta, que provavelmente representa um .pente. Em uma das

amostras parte do corpo está conservada, mostrando os peitos, indicios de que

representa uma mulher. Duas das cabeças tôm as orelhas, sendo estas colloca-

das abaixo do nivel do nariz; e n'aquella, reproduzida na estampa, cada ore-

lha tem duas vezes o comprimento do nariz.

Em todas as cabeças as sobrancelhas são unidas com o nariz, o que é no-

tável na amostra figurada; porque em outros respeitos a cabeça e as feições são

bem modeladas, sendo representadas até as azas do nariz

Em Ires das amostras os olhos e a bocca são apenas bossas irregulares;

mas na outra são sulcos fundos e largos, não communicando-se com o inte-

rior, que em todas é ôco.

Três outras cabeças, das quaes duas são representadas nas figs. 5 e 7, são

quasi planas em cima. O toucado forma uma saliência ura tanto pronunciada

que passa p(!la IVonle e desce em linha recta a cada lado até o nivel do olho,

onde faz volta para traz da orelha. Na fig. 5 os dous braços desta saliência des-

cem e terminam na nuca. Na fig. 7 elles se unem no nivel da orelha, formando

uma espécie de rabicho, e em uma outra amostra unem-se em linha hori-

zontal na nuca. Na fig. 5 e n'uma outra amostra do mesmo lypo o toucado è

sem ornato, liso e pintado de vermelho; emquanto que na fig. 7 é ornamen-

tado por uma outra saliência que forma em cima da cabeça uma figura re-

ctangular, lendo no centro uma outra saliência ao longo da linha média da

cabeça, ea cada lado, fora do rectângulo, existe uma outra saliência curta pa-

rallela com a do centro. Na parte posterior da cabeça existem outras saliên-

cias semelhantes, dispostas horizontalmente, como se vê na figura. Em todas

estas cabeças as sobrancelhas são compridas, salientes e curvas. O nariz é muito

curto, sendo, como os olhos e a bocca, apenas uma protuberância tubercular.

O pescoço é indicado por uma pequena constricção. As orelhas são repre-

sentadas somente na fig. 7, sendo grandes, salientes e abaixo do nivel do

nariz.

Este toucado especial acha-se também representado nas cabeças que ser-

vem de ornatos ou azas de vazilhas.

As figs. 8 e 20 representam objectos que parecera ser fragmentos de ído-

los e que são notáveis pela posição da mão coll',>cada atraz da cabeça, em un".



AUCHIVOS DO MUSEU NACIONAL 49

e levada á bocca no outro. A crista elevada e denteada da fig. 8 é também no-

tável.

A grande cabeça representada na fig. 18 é de feitio grosseiro ; mas, apezar

disto, mostra bastante caracter. As sobrancelhas e nariz são, como é geral,

unidos, os olhos e bocca são representados por entalhos que, no caso da bocca

e olho direito, são perfurações : a crista transversal é muito saliente e den-

teada, e nas extremidades forma saliências que provavelmente representam

orelhas e são furadas. O fragmento mede 0."106 de altura.

Duas Ídolos mais grosseiros do que os acima descriptos são representados

nas figs. 14 e 19. O primeiro tem o corpo quasi cylindrico, com duas protu-

berâncias na base indicando pés. Uma constricção representa o pescoço. A ca-

beça é redonda, mas vê-se que, depois de feita, foi-lhe applicada uma larga,

alta e angulosa crista que, passando transversalmente de um lado ao outro, dá-

Ihe um aspecto achatado. O nariz e sobrancelhas em forma de T foram appli-

cados do mesmo modo; mas tôm cabido junto com um dos olhos, os quaes,

como a bocca, são simples protuberâncias. A figura é ôca e tem O, '"140 de

altura. A outra (fig. 19) é massiça, feita de barro grosso, cheia de grãos de

areia. A cabeça é muito achatada no sentido antero-posterior, e a cara é muito

indistincta, tendo o nariz e sobrancelhas representados em forma de T. Os

braços e pernas são apenas indicados por bossas irregulares nos lados e na

base. Em frente ao logar do umbigo ha um buraco, mas não pude determi-

nar si este foi feito de propósito ou por acaso. A altura deste idolo é O, '"09.

O mesmo typo da cabeça e feição apparece na cabeça maior e mais ar-

tisticamente acabada, representado na fig. 4. Esta também é achatada e mos-

tra a mesma crista transversal, a qual, ao nivel dos olhos, estende-se um pouco

para fora. As sobrancelhas e o nariz são unidos e formam, como nas outras,

uma larga e saliente figura em forma de T, sendo bem modeladas as azas do

nariz, posto que asymetricas. Os olhos são grandes e muito salientes, sendo

representada a pupilla; a bocca é uma pequena saliência arredondada, a cara

é coberta com barro branco. Em redor das sobrancelhas e nariz corre um
sulco largo e razo, pintado de vermelho, e um outro semelhante em redor dos

olhos. As cintas largas de cada lado da bocca são também pintadas de verme-

lho. As outras linhas mostradas na gravura são cortadas por um instrumento

ponteagudo. A parte posterior da cabeça é liza e pintada de vermelho. A fi-

gura é ôca e o corpo era provavelmente semelhante ao da fig. 14. V6-se no

interior o modo pelo qual foi fabricada da base para cima, sendo a cabeça a

parte feita por ultimo. Anneis de barro foram coUocados uns acima dos ou-

V.vi.—13



50 AKCIllVOS 00 MUSKU NACIONAL

Iros e depois uiiidoí pela pressão dos dedos, introduzidos por uma abertura

em cima da cabeça. À impressão dos dedos no barro mostra até as estrias da

pelle, indicando a direcção em que os dedos foram applicados. Finalmente, a

abertura na cabeça foi tapada por uma massa de barro e o lado externo da fi-

gura foi modelado e alizado. A altura da cabeça é de O",076 e a largura de

O," 101.

Uma outra cabeça representada nas figs. 1 e 2 ó maior do que a ultima, e

em alguns respeitos mais elaborada. E' mais globular, posto que um tanto

achatada c tem a mesma crista transversal, que neste caso ó baixa e arredon-

dada, e as mesmas feições em forma de T. Differe porém das outras cabeças

na ornamentação grotesca dos olhos, das faces e da frente e também nas figu-

ras na parte posterior da cabeça. Todos estes caracterislicos são bem mostra-

dos na gravura e não carecem descripção. A forma da bocca é notável. Todas

as feições e os ornatos em relevo são pintados de vermelho, emquanto o fundo

é da côr natural do barro esbranquiçado. Um fragmento do corpo abaixo do

pescoço mostra que este lambem foi ornamentado de modo semelhante. A
amostra tem 0,"'lii de altura e 0,'"101 de largura.

Uma outra cabeça, representada nas figs. 15 e l(í, é muito semelhante:

mas feita com monos capricho. A bocca não se acha representada, e o ornato

em redor do olho tem dous raios em logar de quatro. Nota-se que as peque-

nas figuras em redor do olho, em numero de quatro, na cabeça ultimamente

descripta, não são esquecidas de todo, apparecendo uma só na parte inferior

da face direita. A ornamentação da parte posterior é essencialmente a mesma
nas duas cabeças ; mas, nesta, a ornamentação foi mal executada com instru-

mento grosso. A amostra tem cerca de O, "070 de altura.

A fig. 17 representa uma peça massiça de cerca de O, "09 de altura, que

tem a forma de um animal assentado. A ornamentação, que consiste em figu-

ras aspiraes mais ou menos angulares e de gregas modificadas, foi feita com
um instrumento obtuso. A figura tem uma cauda que foi quebrada.

ÍDOLOS DOS MORADOUES DOS ALTOS

NascoUecções feitas em Tapcrinha e outras localidades perto de Santarém,

existentes no museu da Universidade de Cornell ou no Museu Peabody de Eth-

nologia de Cambridge, como lambem nas emprestadas á Commissão Geológica
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pelo Sr. Rhome, existem muitos fragmentos de idolos semelhantes aos acima

descriptos, da ilha de Marajó. São pela maior parte pedaços da cabeça oii bra-

ços e pernas destacados, mas entre elles ha um quasi perfeito qiic se acha re-

presentado na fig. 10, Est. III. Alguns destes íYagmenlos indicain ([iie os obje-

ctos originaes eram maiores do que a mór parte dos de Marajó e de 0,°'20 a

O, "23 de altura. Parece ter havido pouca variação na forma e em todos

se ache) o toucado caracteristico e o arranjo particular dos cabellos na parte

posterior da cabeça. O lóbulo da orelha tem sempre um ornato caracteristico

em forma de botão na frente, e a cabeça é furada atraz da orelha. A forma e

posição dos braços variam um tanto, mas a mão, com ou sem a representação

dos dedos, em numero maior ou menor do que o normal, acha-se sempre col-

locada sobre a perna, ilharga, abdómen ou peito. Existem muitos fragmentos

do lado da cabeça, mostrando somente a orelha, sempre representada com

ornato.

Na coUecção emprestada á Commissão Geológica pelo Sr. Rhome existe

um Ídolo quasi perfeito do mesmo typo que os descriptos da ilha de Marajó.

E' representado na fig. 10, Est. III. A cinta em cima da cabeça é cuidadosa-

mente representada, terminando de cada lado, logo acima da orelha, n'uma

bossa ou chifre cónico. Os cabellos são partidos ao meio na parte posterior da

cabeça. As orelhas são guarnecidas de pequenos discos em forma de bolão. O

nariz é saliente, tendo as narinas representadas, sendo os olhos e a bocca ape-

nas sulcos compridos com margens elevadas. Os peitos são proemineutes e o

umbigo grande. Entre as pernas um espaço triangular destacado jjor sulcos

profundos parece representar uma tanga do typo das de Marajó. As pernas,

muito separadas, são curtas e de forma cónica, sendo o pé indicado por um
sulco transverso perto da extremidade, e por siguaes obscuras de quatro de-

dos. Os braços são estendidos com as mãos nas ilhargas, tendo os cinco de-

dos indicados. Logo atraz das orelhas existem dous furos communicando com

a cavidade interna. Na cavidade da cabeça, como é usual, ha substancias

duras que emittem som quaudo se sacode a figura. O material é um barro

gordo, de còr clara, coberto com barro esbranquiçado, mal cozido e, como

toda a louça de Taperinha, muito molle. O idolo tem 0."'15.5 de altura.

Uma outra amostra menor e menos perfeita, da mesma visinhança, é

muito semelhante e também é guarnecida com a tanga. A cabeça está muito

gasta, mas vè-se que á figura faltavam os dous chifres. Uma outra amostra que

falta á cabeça, um peito, um braço e parte das pernas representa uma mulher

com a mão esquerda sobre a ilharga e a direita sobre o peito. Ainda uma
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outra amostra de Pcinema dillere nolavelmente do typo ordinário em ter as

pernas dobradas com os joellios contra o peito e abarcadas pelos braços. Os

braços e as pernas são bem representados e a figura, a julgar pelos peitos sa-

lientes, representa uma mulher. A cabeça falta.

Além das amostras acima mencionadas que conservam o corpo, ha algu-

mas cabeças destacadas que talvez não pertencessem a Ídolos, mas que asse-

melham-se tanto ás cabeças dos Ídolos, que devem ser mencionadas. Estas são

geralmente massiças e achatadas no sentido antero-posterior. As feições, espe-

cialmente os olhos e os beiços, são muito salientes; as orelhas, quando repre-

sentadas, tèni o botão já referido. Em duas das amostras que tenho examinado

existe na parte posterior da cabeça um furo dirigido obliquamente para baixo

e que conforme supponho, foi destinado a receber uma penna ou outro or-

nato.

Miiilosdos pés destacados pertenciam evidenteruente a Ídolos, e é interes-

sante noiara falta de cuidado do artista em representar o numero de dedos,

tendo uma amostra nada menos de nove. Em lodos os Ídolos perfeitos que le-

nho visto o pé nunca é separado da perna e nunca mostra o calcanhar, mas ha

na collecção pés destacados, que são mais ou menos cuidadosamente modela-

dos e que mostram o tornozelo. Estes pés pertenciam talvez a ídolos, mas é

possível tandjem que pertencessem a (icsirhlsurncn do typo dos de Maracá.

Uma destas amostras é bastante semelhante aos pés da urna representada na

fig. 1 [). 'M\. Um dos pés destacados lem O, '"110 de comprimento e pertencia a

um objecto grande. Esta amostra é notável pelo cuidado com que os dedos são

representados, tendo cada um a unha representada.

VII. Ornatos pessoaes

Poucos são os objectos encontrados nos montes de Marajó ou nos sítios

dos moradores dos altos de Santarém (|ue se pódeni referir á classe dos orna-

tos pessoaes. Até agora só são conhecidas as assim chamadas tangas (1) dos

(1) Allniua o Sr. Feireira Penna que o verdadeiro nome destes objectos na língua dos Aruans,

tribu principal da illia de >tar.ijó, é babai, significando avental.

—

Archivos do Museu Madona/,

Voi. ll.p. 53.
(M. (la R.)
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montes de Arary e Caniulins, na ilha de Marajó, c pequenas roJellas dos altos

de Santarém, que parecem ter servido de ornatos nas orelhas.

As tangas são os objectos mais bem feitos e ornamentados que se encon-

tram nos montes de Marajó, quer nos refiramos á qualidade excepcional

do barro e á execução mechanica da obra, quer ao bom gosto artístico e pre-

cisão technica com que são ornamentadas. Tendo descripto e figurado diversas

amostras no volume I, 1° trimestre dos Archivos do Museu Nacional, limitar-

me-hei agora a algumas considerações geraes sobre estes interessantíssimos ar-

tefactos.

O caracter geral das tangas é bem representado na figura junta, que ó

{Fig. 6)

uma amostra encontrada em Pacoval pelo Sr. Derby, na sua viagem de 187ò e

hoje conservada no Museu Nacional. A figura é de metade do tamanho natu-

ral, que é de 0,"°145 de largura e O, ""115 de comprimento, sendo a curvatura

tal que o centro levanta-se quatro centímetros acima do plano dos pontos.

Algumas tangas tèm apparecído, tendo dimensões um tanto maiores, mas era

geral são pouco mais ou menos do tamanho da representada na figura. (1) To-

das têm pequenos furos perto dos ângulos e em redor destes a superficie acha-

se geralmente gasta, como se fosse peio attrito de um fio que serviu para se-

gurar a tanga no seu logar. Algumas são pintadas apenas de vermelho, sem

ornatos, e estas, a julgar pelos fragmentos, parecem ter sido mais achatadas

e

com os ângulos mais alongados e agudos do que nas ornamentadas.

O uso da tanga, como já ficou dito, parece ser claramente indicado n'uma

(1) o Museu Nacional possue uma da melade deste tamanho.
(.¥. da 11.)

V. TI-U
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urna pertencente ao Museu Nacional, c no idolo de Taperinlia, representado

na Est. IH. fig. 10, e um outro idolo do mesmo logar, existente na coUecção

da Comniissão Geológica. E' para notar que até o presente não se tenha en-

contrado nenhum fragmento de tanga de barro nos sitios dos moradores dos

altos, donde se pôde talvez concluir ([ue, fazendo uso do objecto, os índios a

fabricavam de material menos durável do que o barro cozido.

Na collecção do Sr. Rhome, de Taperinlia, existem três objectos que pa-

recem ser destinados a ser insertos nos lóbulos da orelha, hypothese que se

justifica pela forma dos objectos c pelo facto de serem muitos dos Ídolos da-

quella localidade representados com um objecto semelhante nas orelhas. São

feitos de barro muito fino e branco, bem cozido, de modo a apresentar uma

superficie quasi como a de osso. As suas dimensões são de O.^OSS, 0,"037 e

0,"'040dc diâmetro c 0,"022, 0,"'015e0,"'023 de altura. A sua forma é a de uni

carretei de linha, com as margens levantadas, A superfície está mal conser-

vada, mas uma das amostras ainda conserva perto da margem dons círculos

gravados, sendo o resto da superfície cortado por linhas irregulares. A amos-

tra menor tem as margens muito largas c as extremidades convexas, uma mais

do que a outra. Uma outra assemelha-se mais aos ornatos das orelhas dos ído-

los encontrados no mesmo logar e supponlio que não pôde haver duvida que

a Iribu fazia uso destes ornatos. Até agora não tenho provas de que fossem em-

pregados por ambos os sexos, porque todos os ídolos que tenho examinado pa-

recem representar mulheres Como já fícou dito no capitulo sobre ídolos, uma
das cabeças de Marajó tem as orelhas furadas como se fosse para admitlir uni

ornato.

VIíI. Objectos diversos de terra cotta

VASILHAS DIVERSAS DE MARAJÓ'

Além das urnas funerárias e ídolos já descriptos, existem nas collecçóes

feitas nos montes artifíciaes de Marajó fragmentos ou peças perfeitas de uma
grande variedade de objectos de formas muito diversas, e provavelmente des-
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tinados a usos tão variados como as formas. Destes descreverei somente alguns

dos mais importantes.

Os potes para agua, com boccas estreitas, sãocommuns no monte de Paco-

val. São bastante grosseiros c sem ornaiucntação, ás vezes com azas, Alguns

tem apenas duas protuberâncias logo abaixo da margem, emquanto outros

tèra pequenas azas perfuradas, como se servissem para amarrar uma corda.

Algumas vasilhas em f(jrma de prato são representadas por muitos fra-

gmentos e algumas peças inteiras. São de forma, lanianlio e ornamentação

muito variados. Algumas fundas com fundo chato e lados inclinados, outras

razas e concavas. Algumas são guarnecidas de azas, figuras em relevo na mar-

gem, outras não. A's vezes são ornamentadas somente no lado externo ou in-

terno, ás vezes era ambos. No geral, são ornamentadas, pintadas ou gravadas

com muito cuidado e gosto, e constituem os objectos mais bellos que se tem

encontrado em Marajó. E' pouco provável que as vasilhas ornamentadas com
tanto trabalho fossem destinadas para o uso da cosinha. Parece mais provável

que foram antes empregadas para guardara comida ou para uso da mesa.

Um fragmento de um prato raso grande tem ura furo perto da margem,

indicando que a vasilha tinha sido rachada e amarrada, como se costuma ás

vezes fazer hoje.

Um destes pratos, de forma c ornamentação muito característica, é repre-

sentado na fig. 7, A forma é oval, com as extremidades elevadas, sendo o com-

primento de O, '"34, a largura O, '"23 e a altura O,'" 10. A margem é simplesmente

arredondada, sem ser saliente e apre-

senta n'um lado duas pequenas protu-

berâncias globulares. O lado inferno e

a margem são cobertos com barro fino

esbranquiçado, sobre o qual se acham
pintados de vermelho os ornatos repre-

sentados na figura. Além da pintura,

existem na margem linhas esculpidas.

Outros pratos são circulares. Alguns têm figuras era relevo na margem, ás

vezes pintadas, com a physionomia humana muito convencional e semelhante
ás figuras que ainda hoje se pintam nas cuias de Monte Alegre. Em um fra-

gmento que examinei, o barro é preto e parece ter sido preparado com ca-

raipé. Um outro, que parece, ler sido uma frigideira, é liso e sem ornamenta-
ção, no lado interno, mas o lado externo é com muita elegância ornamentado,
com linhas gravadas. Outros são ornamentados somente na margem.

{Fig. 7)
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Entre os fragmentos colleccionados no Pacovãl existem alguns de vasilhas

de duas cavidades, separados por uma alta divisão no meio da vasilha. Um
destes fragmentos existentes na coUecção do Museu Nacional é representado na

figura junta. A base é oval, indicando que a vasilha tinha a mesma forma. Ao

longo do diâmetro menor, corre a alta divisão, de

modo a fazer duas cavidades desiguaes, destinadas

talvez a conter duas qualidades de comida. A lar-

gura desta vasilha parece ter sido de cerca de O, "20,

sendo o comprimento provavelmente maior. A maior

parte destes objectos c de feitio grosseiro e não í>ão

ornamenlados, mas um foi pintado no interior com barro branco e um ou-

tro linha linhas pintadas de vermelho.

Vasilhas da íórma particular indicada na fig. 9 são, a julgar pelos nume-

rosos fragmentos, muito communs não sò no Pacoval como também em Camu-

tins. Consistem em uma parte central,

tendo a forma de uma tigella funda, as-

sentada sobre uma base semelhante a um
pires invertido, com uma larga e concava

margem horizontal em forma de prato.

Estas vasilhas são bem feitas, mas no ge-

ral não são ornamentadas com tanto ca-

pricho como algumas das outras, sendo
{Fig. 9)

apenas pintadas de branco na face superior, ás vezes com algumas pin-

turas simples pintadas de vermelho. (1) A representada na fig. 9 tem O, "335

de largura. O, '"090 de altura e cerca de 0,060 de profundidade no centro. Uma
amostra destas vasilhas, com a margem já quebrada, foi encontrada pelo Sr.

Derby, servindo de tampa a uma peqena igaçaba.

Além dostas tigcllas com a larga margem horizontal existem muitos fra-

gmentos de tigellas simples, da capacidade de um ou mais litros. São de forma

semelhante á da louça européa, com lados verticaes ou um pouco inclinados

para dentro, e geralmente não tém moldura na margem. São ornamentadas de

vários modos, posto que umas sejam de feitio mais grosseiro. Uma que man-

(1) Um desles pratos na collaccão do Museu Nacional é caprichosamente ornamentado com figu-

ras gravail.is na face inferior.

(/V. da R.)
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dei ao Museu de Ethiiologia de Cambridge tem apenas de um lado uma man-

cha de indentações feitas com um instrumento ponleagudo; uma outra 6 or-

namentada na parte interna com um desenho que, quando perfeito, devia ter

sido bello. Parece que estas vasilhas foram destinadas para copos de beber.

Pequenos copos de forma, tamanho e ornamentação muito variados, tam-

bém abundam. Alguns tôm a forma de dedal e um desta turma, encontrado

pelo Sr. Barnard, 6 interessante por ser ornamentado com uma modificação da

figura que se encontra na igaçaba grande, Est. 1, fig. G. Outros têm a bocca

muito estreita e parecem ter servido para guardar tintas ou talvez perfumes

ou outros objectos estimados, porque, pelo capricho com (]ue estas pe-

quenas vasilhas são ornamentadas, ó licito presumir que eram objectos de es-

timação. Uma das mais simples, mas ao mesmo tempo mais graciosas destas

vasilhas, foi encontrada pelo Sr. Derby, em Camutins, dentro de uma grande

igaçaba contendo ossos. Tem a forma de uma laranja achatada, com diversas

linhas elevadas que irradiam da bocca, a qual é um pouco elevada e tão pe-

quena que mal admilte o dedo.

Na coUecção feita no Pacoval ha diversos objectos de barro, cujo uso pa-

rece problemático. Consistem em um disco applicado a um cylindro cuja al-

tura é no geral proximamente cgual a seu raio, de modo tal que a margem do

disco estende-se dous ou três centimelros além do cylindro. A superficie su-

perior do disco é achatada, ou mais ou menos concava. Era três amostras existe

no centro do disco um furo circular de cinco a oito centímetros de diâmetro.

Em muitos casos esta superfície é ornamentada com figuras lineares e esta pa-

rece ser o lado superior do objecto, porque é incomprehensivel que o funilo

fosse a única parte ornamentada, posto que os fundos das vasilhas levem ás

vezes ornatos. Devo ao Sr. Penna uma bella amostra, que 6 bastante perfeita

para mostrar claramente a forma. Em tamanho e forma ella representa exa-

ctamente uma escarradeira moilerna, com a única dillerença que não tem

fundo. O disco é circular, tendo 0,"'22 de diâmetro, e é muito concavo, tendo

no centro uma abertura de O, '"083 de diâmetro. O disco estende-se cerca de

O, '"015 além da base, que tem O, ""055 de altura e alarga-se um pouco para

baixo. Esta amostra é sem ornamentação. Outros, representados por muitos

fragmentos e pela amostra perfeita representada na fig. 10, são muito orna-

mentados com varias figuras, entre as quaes se distinguem gregas modificadas

e figuras convencionaes, que representam a physionomia humana. A forma

destes objectos é geralmente redonda, mas ás vezes é irregular.

O uso deste objecto é um tanto problemático. E' claro que os que tèm

V.VI.-15
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aberlura nocciílro iião podiam ler servido para conter qualquer cousa. O disco

ornanieiilado parece ser a parte superior, e assim apresenta uma certa seme-

lhança com as tampas das urnas tubulares de Maricá, mas estas são ornamen-

tadas sobre os lados, com uma cara em relevo.

Demais, as tampas de Maracá são perfuradas na

margem, de modo a poder segural-asá urna por

meio de fios, ao passo que os objectos em questão

não mostram caracter semelhante. A larga aber-

tura no centro de alguns dclles parece tornal-os

impropriospara servir de tampas. E' possivel que

servissem de bancos ou assentos.

Um outro objecto representado na £ig. 11

foi sem duvida um banco do mesmo typo que os

que sustentam algumas das urnas tubulares de

,, ,,,. i ,^
Maricá. Consiste em uma chapa oblonga, hori-

zontal, collocada sobre duas cliapas verlicaes, representando o todo um tre-

nó. A chapa horizontal estreifa-se para a extremidade e é virada para cima.

A outra extremidade está quebrada, mas parece ter sido semelhante.

Em cima existem três marcas deixadas por algum

objecto que se tivesse quebrado, representando o as-

sento de um corpo circular e dous pés. Esta era pro-

vavelmente ou uma urna em miniatura do typo das de

{Fig. 11) Maricá ou então um idolo. O fragmento tem O, ""150 de

comprimento, O, "06 do altura c O, "'09 de largura e é feito de barro grosseiro

pintado de vermelho.

Existe nas collecções feitas no Pacoval uma porção de pequenos objectos

perfurados cujo uso é muito problemático São globulares, cylindricos ou em

forma de carreteis, de pêra, ou de dous cones unidos pela base. Um dos mais

curiosos é um cylindro curto com quatro braços cylindricos que partem do

centro como raios de uma roda. São de feitio grosseiro e sem ornamentação ou

ornamentados muito toscamente. Alguns são perfurados de uma extremidade

a outra, mas no geral o furo irregular e graude é limitado a uma extremidade.

Um tem um furo em cada extremidade, mas estes não se encontram no centro.

Estes objectos são tão toscos que ó pouco provável que servissem de or-

natos pessoaes, especialmente á vista do facto de que os outros objectos de-

monstram que o artista indio sabia fazer obras muito mais perfeitas e mais

bem acabadas.



ARCIIIVOS DO MUSEU NACIONAL 59

MARÀCAS, ETC.

O chocalho ou muracá foi um instrumeuto iutimamenle ligado ao culto

dos Tupis. Era geralmente feito de uma cabaça contendo seixos, guarnecida de

um cabo e adornada de pennas. Acreditavam os Índios que quando era

agitado o maracá, fallava com clles um espirito. E' provável ([ue fosse ado-

rado como um idolo e, como já fiz ver, alguns dos idolos de Marajó e Taperi-

nha são maracás. O maracá ainda hoje continua em uso entre algumas tribus

selvagens do Amazonas. Os indios chamam os sinos das egrejas Itamaracá ou

maracá de pedra,sendoo nome ita applicado indiíTerentementeá pedra e ao metal.

Além dos maracás já descriptos no capiíulo sobre idolos, mencionarei um,

obtido no Pacoval pelo Sr. Penna, Este é de forma cylindrica, com lados côn-

cavos e extremidades representando um carretel de linha e tendo (^^OSSde com-

primento e O,"033 de diâmetro. E' de feitio muito grosseiro e sem ornamenta-

ção. As extremidades são furadas e ao centro o furo alarga-se em uma cavi-

dade maior em que são collocadas pequenas massas de barro cozido. Um ou-

tro maracá, tendo a forma de um jaboti pequeno, foi-me dado pelo Sr. Rhome,

da terra preta de Taperinha. O interior é ôco e contém massas duras que pro-

duzem som quando se agita o objecto. No centro do lado inferior existe um
pequeno furo. (I)

aODELLAS

Pequenos discos perfurados, semelhantes aos que as mulheres Índias do

Amazonas hoje empregam para rodeUas de fusos de fiar algodão e que pro-

vavelmente serviam para o mesmo fim, tem sido encontrados raramente no

Marajó, e com mais abundância nos sitios dos mora-

dores dos altos,perto deSantarém. Afig. 12representa

uma rodella encontrada pelo Sr. Derby, em Paco-

val. Tem 0,°'08 de diâmetro e parece ter sido feita do

fundo chato de alguma vasilha de barro, cortado,

para dar a forma actual e perfurado depois de co-

zido o barro e provavelmente depois de quebrada a

vasilha a que pertencia. A margem não é perfeita-

{Fiff. 12J mente circular e o furo é um pouco obliquo.

(1) Outro maracá em forma de jaljoti existe no Museu Nacional.

(A^. da Ji.)
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Fragmentos de discos feitos com mais perfeição e ás vezes ornamentados,

têm sido encontrados na terra preta de Taperinha, Diamantina e Paneraa,

perto de Santarém. São feitos de uma pedra ferruginosa e mais ou menos are-

nosa, molle e de côr vermelha escura, que se encontra nas camadas terciárias

dos altos, atraz de Santarém. (1) Estes discos tem de 4 a 8 centimetros de diâme-

tro e de 5 a 10 millimelros de espessura,sendo ás vezes mais espesssos no centro

do que na margem. O furo tem cerca de 1 centimetro de diâmetro e ás vezes é

um pouco excêntrico. Vè-se que foi praticado dos dous lados, de modoa formar

duas cavidades unidas, cujos lados ainda mostram as estrias concêntricas do

instrumento. As duas faces dos discos são lizas, mas não polidas. Em alguns,

uma face é ornamentada com linhas gravadas, forniando desenhos graciosos.

Uma das amostras é irregular e alisada de um lado, só tendo no meio um logar

batido como si fosse começada a perfuração. Na collecção emprestada á Com-

missão Geológica pelo Sr. Rhome existem discos semelhantes de barro que pa-

recem ser feitos de fragmentos de vasilhas quebradas.

Na noticia das inscripçõesindigenas do Amazonas, que publiquei no yl?/(cn-

ca7i Naturalist, chamei a attenção para os sulcos do grés duro de Alcobaça no

rio Tocantins, feitos pelos Índios no preparo de seus vários instrumentos de

pedra. Nao tenho visto cousa semelhante em outra localidade; mas, tratando

dos discos de pedra polida, é interessante notar que pequenas pedras de amo-

lar tem sido encontradas na terra preta, e em Panema o Sr. Derby achou um
fragmento de um machado de pedra, tendo sulcos profundos em cada lado, ap-

parentemente feitos no processo de afiar algum instrumento cortante. Apedra
é de diorito compacto, excessivamente duro, riscado com dilliculdade com
uma ponta de aço. Os sulcos têm de 3 a 5 millimetros de profundidade e 7 ou

8 millimetros de largura, e são regularmente côncavos e estriados, como si o

material polido fosse granular, ou talvez empregada a areia no processo.

O Sr. Rhome também me deu uma pedra discoide irregular, sulcada do

mesmo modo. Outras pedras da mesma localidade têm depressões lenticulares,

que evidentemente foram produzidas pelo processo de polir instrumentos.

Como já ficou dito, discos semelhantes são empregados hoje nos fusos de

fiar. Os que tenho visto são feitos de osso, e como alguns dos objectos acima
descriptos, são ornamentados de um lado. Si os indios de Marajó e dos altos

(1) F.nconlram-se frcquenleniente na terra pre(a, junio com a loufa, massas desta pedra ferrugi-

nosa, tendo os lados gastos ou raspados. Esta rocha fornece um pó vermelho, que sem duvida foi em-
pregado como tinta.
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de Santarém i>ãocoiili'^cessem O algodão, ó provável ([lUi fiassem algumas das

numerosas fibras, cujo uso foi muito cominum catre os iudios do Brazil.

LOUÇA. DOS MORADOUES DOS ALTOS

A louça de Taperinlia e das outras localidades perto de Santarém é pela

maior partemuitoquebrada.por haver o terreno sido por muitos annos cultivado.

As próprias amostras desenterradas na profundidade de um metro ou mais

abaixo da superfície acliam-se em fragmentos Na verdade, excepção feita de

alguns artefactos peqiDUOs e excepcio.ialmeiíle fortes, todos os objectos

que tenho visto estão em fragmentos mais ou mimos apodrecidos e em alguns

casos carbonisados pela queima do terreno. O material é muito uniforme, con-

sistindo em barro fino misturado com o poda louça triturada e provavelmente

também com caraipé. No geral, os objectos são mal queimados sendo as amos-

tras esbranquiçadas ou còr de cinza e molles, de modo que quasi não admit-

tem a lavagem. Frequentemente a superfície é alisada e lustrada com um barro

mais fino, ás vezes vermelho e sem pintura, outras vezes esbranquiçado e pin-

tado ou gravado com gregas e outros desenhos di; um gosto menos apurado do

que o de Marojó. Lavores esculpidos nas margens ou no corpo das vasilhas

são communs, e apresentam ás vezes figuras curiosas em relevo, ás vezes den-

teadas ou ondeadas pela impressão do dedo. Além destes, ha outros ornatos

feitos pela applicação de fitas em forma de espiraes e gregas toscas, e por vezes

figuras representando a forma de homens ou de animaes. A's vezes a superfície

6 ornamentada por depressões rhomboides produzidas pela impressão do dedo

e dispostas em ordem regular. São muito cominuns os ornatos em forma de

bossas ou azas, representando a cabeça ou o corpo inteiro de uma grande va-

riedade de animaes, mas é raro encontrar estes ligados ás vasilhas, das quaes

formaram parle, porque tendo sido feitos cm separado e depois pregados ás

vasilhas, são muito sujeitos a quebrar-se. Muitas vezes a base das vasilhas é

lindamente ornamentada pela impressão da esteira de folhas de palmeira sobre

a qual foi fabricada.

Devido ao estado de fragmentos em que se encontram os objectos, é muito

difficil formar idéa de sua forma original. Parecem incluir todas as vasilhas

mais importantes do uso domestico, taes como potes grandes para agua, pa-

nellas para a cosinha, pratos fundos e rasos, vasilhas para farinha, pequenos

copos, urnas de bocca estreita, etc, etc. Alguns dos ídolos e uma igaçaba já

foram descriptosno capitulo anterior.

V. VI.— 16
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Fragmentos senielhanlesaos de Taperinha lôm sido encoiilrados em diver-

sas localidades do baixo Amazonas, notavelmente do rio Trombetas, onde os

Srs. Derby c Freitas encontraram, na sua viagem de 1878, muitos objectos

idênticos aos de Taperinlia.

LOUCA DE EUEUE'

Ao sudoeste dn serra de Tajuri, nos campos de Ereré, os Srs. Derby e Frei-

tas acharam cm I87G uma porção muito interessante de fragmentos de louça.

Os fragm.v.ilos representam um numero considerável de vasilhas, mas são tão

quebradas que é inq)ossivel determinar exactamente as suas formas. O mate-

rial assemèlha-se um laiilo ao da louça dos moradores dos altos, mas a orna-

mentação é diíTerente. Em virtude das frequentes queimas dos campos, os

fragmentos acham-se muito estragados pelo fogo e ao mesmo tempo muito

gastos pela influencia do tempo. Muitas das vasilhas foram de grande tama-

nho. Todas parecem ter sido destinadas para os usos domésticos e não para en-

terrar os mortos. A base de alguns dos objectos conserva a impressão de um
panno ou esteira grossa, sobre a qual a vasilha tinha sido fabricada. As mar-

gens de algumas das amostras são ornamentadas com alguma elaboração e ha

exemplos do ornato, que chamo «dos pasteis», feito pela impressão dos dedos.

Foram também frequentemente empregadas nos ornatos linhas gravadas,

combinadas de vários modos, e gregas toscas, mas destas ultimas não ha bons

exemplos.

Um dos ornatos mais communs

consiste em uma cinta larga formada

por duas linhas parallelas, entre as

quaes ha grupos de duas, três ou mais

linhas verticaes, separadas por inter-

^P^^_ 1.3) vallos consideráveis, que são occupa-

dospor linhas horizontaes. Ima amostra desta ornamentação vê-se na fig. 13.

Em alguns fragmentos, um dos quaes é representado na fig. 14, os interval-

los entre as linhas verticaes são occupados

por gregas toscas c simples, as quaes são

entretanto bastante interessantes, porque

mostram o progresso que a tribu tinha

feito na arte da ornamentação.

{Fig. 14)
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IX. Apontamentos sobre o fabrico da louça de

barro entre os selvagens ^'^

Pela sua ligação intima com a maneira de preparar os alimentos do ho-

mem e de servil-os, é da mais alta importância económica a arte do oleiro, e

a historia da origem e da evolução desta arte, bem como a discussão dos pro-

cessos que abrange, devem em alto grau interessar ao elhnologo.

Na historia de cada povo houve tempo em que não se conhecia a louça de

barro. On^ndo íoi descoberta? Teve origem n'um só ponto da superfície da

terra, e d'ahi espal!iou-se entre as nações, ou o seu uso surgiu em diiíerentes

partes do mundo separadamente?

A attenção de quem estuda o homem empenha-se com afinco n'estas e

n'outras questões, que cumpre investigar.

Encarado porém por outro lado, torna-se ainda mais attraclivo o estudo

da louça de barro, pois com a arte cerâmica tem estreitas relações a evolução

dos ornatos, da pintura, da esculptura e até da architectura. E'elle pois de in-

teresse tanto para o historiador como para quem estuda a arte.

Até bem pouco tempo, comtudo, os ceiwmicos dedicaram-se, quasi exclu-

sivamente, ao estudo da louça de barro das nações adiantadas, e embora le-

nham-se feito grandes collecções da dos povos primitivos, não se ha tentado

um estudo critico a respeito, lendo sido tão desprezada a investigação da arte

imitativa no seu começo e nas suas primeiras phases de desenvolvimento,quanto

o havia sido a embryologia do reino animal antes de vou Baer e Agassiz.

Assim como pódem-se determinar os periodos de crescimento de um ani-

mal pelo estudo de muitos indivíduos da mesma espécie em diiíerentes graus

de desenvolvimento, assim também pódem-se ir assignalando os passos pro-

gressivos da evolução de uma arte, com maior ou menor exactidão, pelo exame

da pratica dessa arte entre povos em dilTercntes estados de adiantamento.

(1) A versão ingleza deste caiúlulo foi publicada no Hio de Janeiro, em 1875, em folheto avulso.

(A^ da R.)
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Para estudar deste modo a louça d.; burro escasseiam es elementos, não só

por serem insufficieiítes as collecções, como lambem porque o estudo de uma

arte envolve tanto a investigação dos productos e suas applicacões, como ados

processos seguidos na pratica.

No exame das obras etimológicas e dos livros de viagens, sorprende real-

mente observar o quanto são resumidas as noticias relativas á louça de barro

das tribus não civilisadas, e quão pouco se tem registrado no tocante aos ma-

teriaes e aos methotlps empregados no seu fabrico.

Os próprios viajantes mais intelligentes contentam-se ordinariamente com

alguma observação passageira sobre a louça das tribus por elles visitadas, e

muito raro é acbar-se uma descripção qualquer da maneira de fazer uma va-

silha.

Ao encetar o estudo critico da louça de barro, antiga e moderna, dos Ín-

dios do Brazil, fui levado a examinar alguns factos connexos com os methodos

empregados na arte cerâmica primitiva, factos que até hoje tem attrahido bem

pouca attenção.

A principio limitaram-se os meus estudos á louça dos aborígenes do Bra-

zil, mas atinai alargaram-se mais, e, com o intuito de licar conhecendo o des-

envolvimento da arte entre os povos não civilisados dos outros paizes, das

obras ao meu dispor coUigi com o maior cuidado pcssivel factos relativos á

louça de barro, feita em todo o mundo sem o auxilio da roda, examinando no

decurso dessas investigações centenares de volumes, esparsos por muitas bi-

bliothccas.

Algumas das coviclusões mais inipovtanti^s deduzidas do estudo dos orna-

los cerâmicos, já foram brevemente esboçadas n'um escripto sobre a «Evolu-

ção dos Ornaios», escripto em que tentei mostrara origem e a funcção da arte

decorativa e descrever ao mesmo tempo algumas das gradações mais importan-

tes no desenvolvimento dos enfeites Ião communs na louca de barro, conheci-

dos pelos nomes de gregas, volutas e madresilvas. Estas conclusões estão repro-

duzidas no capitulo seguinte.

No presente trabalho limitar-me-hei a breves considerações sobre a arte

cerâmica quanto á origem, quanto aos materiaes usados no fabrico e em dar a

ultima de mão á louça, e quanto aos methodos seguidos na formação de um vaso;

e finalmente tentarei mostrar que, em todo o mundo entre as tribus selva-

gens n'um certo estado de cultura, tendo a arte de oleiro ligação com os tra-

balhos culinários, pertence esta arteá mulher; facto que, em consequência dos
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pontos de contacto do fabrico da louca de barro com a arte esthetica, me pa-

rece altamente significativo.

Não conhecem o uso da louça de barro muitos povos selvagens, como por

exemplo, os Esquimáus, os índios Septentrionaes da America do Norte, os Bo-

tocudos (1) e Cayapós (2) do Brazil, as raças dos Pampas, os naturaes da Terra

do Fogo, os Veddahs de Ceylão, os ilhéus de Andaman, os Australios, os

Maorís e em geral os habitantes das ilhas Polynesias.

Em alguns casos, como entre os Botocudos, póde-se explicar essa ignorân-

cia pelo grau extremamente baixo de cultura intellectual da tribu.

Na Groenlândia, onde reina uma temperatura nimiamente baixa, os vasos

de barro não poderiam servir, por estarem sujeitos a quebrar-se pela congelação

do liquido n'elles contido. Além d'isso, durante a maior parte do anno o solo

está gelado e coberto de neve, de modo que seria diilicil obter barro, sendo

tão vasqueira a lenha que cosinha-se com uma lâmpada.

Em semelhante paiz mal se deve esperar ver florescer o fabrico da louça,

cuja ausência entre os Groenlandezes não exclue entretanto adiantamento

considerável em outras artes, como se vè na construcção das casas, trenós, ka-

jacks, etc, e na ornamentação das armas e de outros objectos.

Nas tribus Algonquins do Canadá enos Estados de Nordeste da União Ame-

ricana, cosinha-se a miúdo em vasos de cascas de arvore, ou coUocando-os so-

bre o fogo, ou deitando pedras quentes no liquido. (3)

Eu vi os Índios Micmacs da Nova Escossia fazerem vasos quadrados ou

oblongos da casca, parecida com papel e extremamente fina, da betula, IBdida

papyracea, Ail.), e cosinharem, coUocando-os directamente por cima do fogo,

exactamente como se pôde fazer ferver a agua n'uma taça de papel.

As tribus Kutchins (4) do rio Mackenzie não lèm louça de barro,- mas fa-

zem caldeiras de raizes da planta chamada tamarack, tecidas com nitidez e

(1) o meu amigo o Sr. Jorge Sclneber, que conhece intimamenle os Botocudos do dislricto de Mu-

cury, assegura-me que a lou^a de barro é realmente desconhecida a esses Índios.

(2) Sou informado pelo Dr. Conto de Magalhães que os índios pertencentes â grande família dos

Cayapós, só cozem a comida, assando-a ou moqueando-a, mas nunca tazendo-a ferver. Entre estes ín-

dios estudados pelo Dr. Couto de Magalhães, pódem-se mencionar os Gralahú^, osGurulirés do Xíngil,

os Carahós dos sertões do Maranliâo e os Cayapóá de Matto-Grosso.

(3) «lis faisoyent cuire leur chair dans les plats d'escorce, qu'ils appellent ouragana.* Rélation

des Jesuites, tom. I, Rélation de la, nouvelle France, en Vannée 1633, p. 4.

(4) Jones Smilh's Report, pp. 60, 321.

V. vi-n



G6 ARCHIYOS 1)0 MUSEU NACIONAL

muito unidas, ornadas com puas de porco espinho tintas, e n'esses vasos

fervem agua com pedras quentes.

Os Índios da ilha de Santa Catharina na Califórnia «traziam agua doce

aos hespanhocs em cestos grandes feitos de juncos.» (1) Na mesma região ainda

usam-se vasos semelhantes, e o Major Powel trouxe do Colorado cestos para

agua, forrados de pez por dentro.

Os Maués do Amazonas servem-se de cestos á prova d'agua, e o mesmo fa-

zem os KaíTirs.

Na America e n'oulras partes acham-se caldeiras de páu para cozinhar

por meio de pedras, e os habitantes da Amboina e da Ternata cozem a comida

em bambus. {'2]

O possuir um material como a casca de betula pôde tornar a louça de barro

desnecessária até certo ponto, e assim retardar a sua invenção e adopção.

Tylor (3) discutiu largamente e de modo admirável este assumpto de cozi-

nhar em vasilhas de páu, e ferver agua por meio de pedras, e não tenciono oc-

cupar-me com isso aqui.

Não devemos admirar-nos que não tenham louça de barro os habitantes das

ilhas de coral do Pacifico, pois estas ilhas são exclusivamente compostas de ma-

térias calcareas, de que não se pôde fazer louça. Dizem também que nas ilhas

Sandwich não existe barro de oleiro.

O homem participa com os animaes inferiores da neci^ssidade de vasos

para guardar liquidos e sólidos, e assim como não foi o primeiro architecto,

tão pouco foi o primeiro a moldar vasilhas de barro.

Muitos animaes constróem ninhos de lama, e com este material certas es-

pécies de vespas fazem cellulas globulares de collo curto e beira voltada

para fora, de forma exactamente egual á dos jarros usados no Amazonas.

Segundo Packard, (4) a cellula da Eamcnes fraterna [Sây], vespa norte-ame-

(1) Burney, Second Voyage of Sebastian Yizcaiiio. Soulli Sea Described, p. 248.

(2) Recueil des Voyages qui ont servi à 1 elablissement de la compagnie des Indes Hollandaises,

t. III, p. 322. Chardin, t. IV, pp. Hl, 172.

(3) Esle trabalho foi escripto no Rio, quasi todo com o auxilio de apontamentos manuscriptos

tomados antes de partir dos Kslados Unidos. Eu tencionava referir-me em grande escala âs obras de

Tylor, Lubbock, Wilson, Jones e Rau, das quaes loda^ utilisei-nie, mas que agora me estão inaccessi-

veis. Devo alTiimar qm- bom pouco acceitei de segunda mão, tendo-me dado ao trabalho, em quasl

todos os casos, de ver e examinar os documentos originais, (^omo em breve este escripto terá deap-

parecer, debaixo de forma mais extensa, como capitulo de um livro sobre «As Antiguidades Urasilei-

ras», espero poder então remediar as lacunas agora inevitáveis.

(4) Guide to lhe Study of Insecls, p. 156. pi. 5, tig. 13.
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ricana, é feita de pelolinhas de lama, e é do tamanho de uma cereja. Ninhos

semelhantes de certas espécies de vespas sul-americanas foram descriptos e íi-

gurado> pelo Sr. Bates.

E' de notar que nos ninhos de vespa, íeitos de barro, e apanhados pelo

Sr. Branner, no Rio de Janeiro, a substancia não é homogénea, mas con-

siste n'uma lama misturada com grãos de areia, alguns tão grandes que são

carga suíficiente para uma vespa. (1)

O homem não é o único animal que faz vasos de barro, mas é o único que

os coze ao fogo, para fazel-os durar. Os outros animaes fazem ninhos dessa

substancia para os seus filhos, o homem primitivo usa de vasilhas da mesma

matéria para esconder os mortos.

As vasilhas mais primitivas do homem foram as suas mãos, mas em breve

usaram-se folhas, conchas, cascas de arvores, pelles duras, cascas de fructas,

secções de bambus, etc, pois assim não só se podia apanhar agua, mas tam-

bém transporlal-a de um logar a outro. Os mesmos vasos deviam ter servido

para a co:iservaç?,o, e o transporte de géneros alimenticios.

For toda a parte a invenção da louça de barro deve ter sido precedida pelo

descobrimento de algum meio de obter fogo, e pelo emprego deste em preparar

a comida. O barro não cozido é frágil, não presta para conservar líquidos ; e

demais, que eu saiba ao menos, nunca se encontraram, vasilhas seccas ao sol,

empregadas por povo que também não usasse de louca feita ao fogo. (2)

Na origem devia-se ter obtido e estimado o fogo por causa do seu calor, e

havia de ter decorrido algum tempo antes de occorrer a idéa de cozinhar a co-

mida. A arte imitativa teve a sua origem nos passos progressivos, dados pelo ho-

mem primitivo para fazer vasos, que não só conservassem os líquidos, mas
lambem resistissem á acção do calor.

Boucher de Perlhes pensava que o homem primitivo usara a principio de

«auges creuséesdans le bois mème, dans les piernis tendres, le gypse, la craie.

La rupture frequente de ces meubles a donné Tidée de rapprocher les parties,

puis de les lier par une couche terreuse. Cétait un premier eíTort vers Tart

de la poterie, et c'en fut un second de reconnaitre que cette terre pouvait ser-

(1) o Sr. Braiitier, que esteve esluilando essas vespas, refere-ine que a bocca do iiiiiho fica aberta

durante o tempo em que a larva é alimentada pela mãe, mas logo que passa ao estado de chrysalida,

são tirados o collo e os lábios ou rebordos, e a bocca fica tapada.

(2) As únicas vasillia<: de barro não cozido que vi no Amazonas, foram as tigellinlias usadas em
apanhar o leite da borracha.
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vir à les égaliser, à les rentlre plus solides et à en cacher les iinperfections, ou

à en boucher les fissures.» (1)

Tanto é mais fácil obter do reino vegetal vasilhas para beber, que tenho

as minhas duvidas sobre o haverem empregado largamente taças e vasos dt: pe-

dra antes da invenção da louça de barro, e não acho de grande monta a sug-

gestão de Boucher de Perthes—ser a origem da invenção o emprego do barro

em tapar, ou concertar vasos de páu ou de pedra.

4 arte do oleiro sem duvida originou-se independentemente em muitas

nações dillerenles, e muitas circumstancias púdem ter levado ao uso do barro

no fabrico das vasilhas.

Antes de invenlar-se a louça de barro, o selvagem indubitavelmente já

possuia a idéa de um vaso, e, conhecedor como devia ser do uso do fogo, pro-

vavelmente sabia o valor da comida cozida. Havia de ter sciencia de que

se pôde aquentar agua e fazel-a ferver, despejando-a sobre uma pedra aque-

cida, 6 até podia ter praticado a arte de cozinhar com seixos, deitando no li-

quido o seixo aquentado. Também devia ser-lhe familiar o facto do barro

molle ou do lodo seccar e endurecer ao sol, e, coUocado no fogo, ficar duro

como pedra, resistindo depois d'isso á acção da agua.

Sir .lohn Lubbock (2) suggeriu três modos, pelos quaes podia-se ter inven-

tado a louça de barro. Em Unalaska o capitão Cook (]] viu vasos de uma pedra

chata com os lados de barro, á semelhança de uma empada em pé. Sir John

Lubbock julga que, depois que os homens usaram do barro para erguer os lados

dos «seus vasos de pedra, naturalmente lhes havia de occorrer que o mesmo
material» serviria também para o fundo, e d'esl'arte o uso da pedra seria

substituído por uma substancia mais vantajosa.

Esses vasos porém parecem-me admiravelmente construídos para se cozi-

nhar n"elles com o auxilio de uma lâmpada, e, n'este caso o fundo de pedra é

realmente um melhoramento do de barro.

Lyon diz (4) que as mulheres dos Esquimáus têm um melhodo engenhoso

de fazer lâmpadas e panellas de placas de pedra chatas, que ellas grudam

cora uma composição de sangue de phoca, applicado quente, conservando-se

ao mesmo tempo o vaso sobre a chamma de uma lâmpada, que sécca a massa

até ficar dura como pedra, e n'uma nota accrescenta que «o grude é composto

(1) Antiquités celliques, tome I. eh. V. p. 73.

(2) Preliistoric Times, p. 482.

(3) Cook's Voyage to tlie Pacific Ocean, Vol. II. p. 510,

(4) Piivale Journal, p. 320.
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de sangue de plioca, barro esbranquiçado e pelle de cão. Os naturaes julgam

que a pelle decadella estragaria a composição, e não a deixaria grudar.»

No Murray Inferior os naturaes revestem de barro um buraco no chão

para ahi cozer a comida, e algumas vezes dão uma capa de barro aos vasos

de páu e ás cabaças, para que não se queimem. Ambos estes costumes podiam,

segundo Lubbock, conduzir á invenção da louça de barro,

Não é de todo improvável ter sido, em alguns casos, suggerida a idéa de

fazer uma vasilha inteiramente de barro pelo facto de forrar um cesto com

este corpo, vindo este forro a retrair-se, na occasião de seccar, de modo a

poder ser destacado.

Mal vale a peua fazer aijui maiores indagações sobre a origem da louça

de barro. Como outras artes humanas, esta é o resultado de uma longa evo-

lução, cujo começo talvez nunca possamos descobrir. (Juantas tentativas

haviam de ter sido feitas, e quantas vezes haviam de ter falhado, antes

de se descobrirem as espécies de barro, mais appropriadas para esse fim, e an-

tes de se aprender a arte de temperar este material comos convenientes des-

gordurantes ! Uma vez porém que a arte cerâmica chegou a crear raízes, foi flo-

rescendo proporcionalmente á evolução da cultura do povo, e hoje acharaol-a

existente em lodos os graus de desenvolvimento, desde o que produz a louça

do selvagem, grosseira, sem elegância e sem ornatos, até o que fornece a cus-

tosa e bella porcellana de Sèvres.

A louça das nossas mezas e a que, na forma de vasos e outros ornatos,

adorna as nossas casas, longe de ser de origem independente e moderna, des-

cende na verdade directamente, atravez de longos séculos de evolução, da

louça de barro do selvagem. Não admira pois que seja tão aftractivo o estudo

da arte cerâmica

!

O material, empregado na arte do oleiro, é o barro. Esla substancia não é

de constituição chimica bem definida, mas varia grandemente nos ingredientes

de que é composta. O barro ordinário consta de partículas finas de feldspatho,

mais ou menos decomposto, misturadas com uma porcentagem maior ou me-

nor de silica livre, podendo esta existir, ou como pó impalpável, ou como
areia mais ou menos grossa.

O kaolim, usado na manufactura da porcellana, é um silicato de alu-

mina, derivado da decomposição de um feldspatho, contendo soda ou potassa,

e consiste principalmente n'uma mistura de silicato de albumina e silica

livre.

O barro puro não serve para fazer louça, por causa da tendência a retrair-se

V.vi.— 18
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e a estalar, quando ó poslo a seccar ou a cozer no forno. Deve pois ser mis-

turado com alguma substancia, que contrabalance essa tendência. No fabrico

dos adobes os Egypcios acbaram necessário misturar o barro com palha.

Na louça de barro a substancia que se ajunta, é chamada pelos francezes

dégraissnnt ou desgordurante. Um dos melhores maleriaes para esse Gm é a

areia, ou silica pulverisada de alguma forma, especialmente si a louça tem de

ser queimada em alta temperatura.

Os archeologos dinamarquezes mostraram que o barro de que era feita a

louça dos Kjírlíkeniiueddiíuis, eslíxxa misturado com granito empo, obtido prova-

velmente aquecendo-se a rocha, e immergindo-a n'agua. EmChiloé, hoje os na-

turaes obtém do mesmo modo um desgordurante para a louça, (l) Em algumas

espécies de louça, manufacturada na Inglaterra e no continente, ajunta-se ao

barro silex pulverisado, (2) que se prepara, aquecendo os seixos até ficarem em
brasa, lançando-os n'agua e depois pulverisando-os.

Algumas vezes, no fabrico de certas espécies de louça moderna, tanto en-

tre as nações civilisadas como entre os selvagens, ajunta-se um cimento de

cacos pulverisados de panella ou terra colla. Quando, para fins raetallurgicos,

fazem-se cadinhos, (3) que devem poder resistir a um grande calor e a repenti-

nas mudanças de temperatura, para impedir que estes estalem, ajuntam ás ve-

zes ao barro crú barro queimado, que se obtém reduzindo a pó cadinhos ve-

lhos. (4)

Os antigos indios de Pacovaí, na ilha de Marajó, usavam misturar com o

barro para louça vasilhas pulverisadas, e na massa componente das paredes de

fragmentos de vasos, obtidos do Sr. Ferreira Penna, achei pedaços bem

grandes, mostrando ainda as superfícies pintadas.

Quer na America do Norte, quer na do Sul, onde raras vezes a louça

dos indios é perfeitamente queiuiada, o barro miúdo está misturado com con-

chas quebradas.. A mica entra com frequência na composição da louça de

barro, e o celebre ethnologo Dr. Behrendt informou-me que, no Yucatan, até

ouro de batèa era usado occasionalmente. (5)

(1) Wagner, Cliimic Imlustrielle, tom. I. pag. 555.

(2) Brongniart. Arts Céramiques 1854. T. I. p. ~1.

(3) Fonck Zeitschnft f. Elliaologie. II, Jalir. 1 S70. Heft. IV. p. 290.

(4) Ure, Diclionaiy, sub você Pottery. Vide lambam Brongniart. Arts Céramiques. T. I. p. 72.

(5) GolJ is íound in lhe material composiiig tlie pottery of Palembaii? iii t!ie East Indies.

Journal oflkc East Indian Archipelago. 1850, Vol. 4. p. 213.
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Coke pulverisado ou cinzas de fornalha, graphito, amianto (1) e até pó de

serra são empregados n'algumas espécies de louça moderna da Europa, e ás

vezes, quando, para cozer o barro, emprega-se um calor brando, ajunta-se pe-

dra calcarea eni pó. Em lenípcratura mais alta a pedra calcarea serviria de

fundente.

iNão me consta que os indios da America do Norte em tempo algum mis-

turassem cinzas com o barro, mas este costume é mui geral na America do

Sul, onde empregam-se as cinzas da casca de varias arvores. NaGuyana, a casca

usada é a da arvore Couepi

—

Couepia Guiaiicnsis. (2)

No Amazonas o barro, destinado para os trabalhos de oleiro, é misturado

com a cinza da arvore Caraipé, (3) Muqiulm itlilis, llooker Fil. Os Carajás, Ca-

rajá-is, Chambioás, Chavantes, Cherentes e Guajajaras do Araraguaya, segundo

o Dr. Couto de Magalhães, misturam com o barro as cinzas de certos sipós. Vi

prepararem a casca do Caraipé, empilhando os fragmentos sobre uma extre-

midade em feixe cónico, e queimando-os ao ar livre. A cinza é 'muito abun-

dante, e conserva a forma original dos fragmentos. Tendo sido reduzida a pó e

peneirada, é perfeitamente misturada com barro, a que dá, quando húmido,

um aspecto de plombagina escura, mas com a acção do fogo esta còr torna-se

nuiito mais clara. O uso do Caraipé, segundo o testemunho universal, faz a

louça resistir melhor ao fogo.

Os indios de Sariacú usam da cinza de uma casca chamada Apacarann, (4)

talvez a mesma que o Caraipé.

O Professor Chás. Sciíeíler, do laboratório chimico da Universidade deCor-

(1) Brongiiiait. Arls Céramiques, T. I, p. "74.

(2) (iL,i vaisselle cliez eux consiste eii loutes sorles de pots, de plats et de jalte?, de terre

presque aussi durable que le cuivre, fabriquées de la façon suivante: Les feinmes (car comine j'ai

dit plus haut, c'esl leur occupalion) prennent une certaine quantité de cendres de Técorce d'un ar-

bre, connu dans celte contrée sous le noni de Ã'ã-eqri, qu'elles passent au Iravers d'un tamis bien

fin, qu'elles nièlent ensiiite avec de la bonne terre grasse, pour en former tous les utensiles indi-

ques ci-dessus: qu'elles font d'abord féciíer <à Tair, aprés quoi elles les mettent au leu pour les

cuire et leur donnenl un Irés beau vernis.»

Ferdinand Fermiu. Descriftion générale, hislorique, géograpMque et physiqiie de la Coloniede

Suriuam. Tome ler, p. 161.

(3) Licania florihunda. Centh. Martius. Flora lirasiliensis. Fase. XLI. PI. 8, f. 11.

Wallace escreve carijié. Travei on lhe Aniazoii aud Rio Negro, p. 484.

Marryalt falia do carissè ou arvore da louça de barro do Pará. «Pottery and Porcelain» p. r)09.

A casca do caraipé é, como notou Bales, um objecto de comniercio no Amazonas. «A natur-

alist on the Amazon.» p. 22.5.

(4) Smylhe and Lovnc. iNairatiou of a Journey from Lima to Pará. London, 1830. p. 210.
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iiell, teve a bondade de analysar-nie um specimeii da casca de Cnraípé,

e achou que continha enorme porcentagem de silica, que se separou como

um bello pó branco. Sem duvida a este pó silicoso deve a cinza o seu valor

como desgordurante.

Na região do Amazonas acha-se uma espécie de esponja de agua doce,

chamada Cauxi, contendo espiculos silicosos, e cuja cinza, segundo Souza, (1)

emprega-se ás vezes para temperar o barro para louça. Segundo Sem per, (2)

o uso destes desgordurantes e cimentos, além de destruir a homogeneidade da

massa, dá á composição innumeraveis pontos de apoio, que diminuem a fra-

gilidade da louça, depois de queimada, e o perigo de estalar, quer por mu-

danças de temperatura, quer por choques.

As partículas mais grosseiras, segundo o mesmo autor, servem para in-

terromper e repartir as ondulações pelas quaes propagam-se as fendas, exacta-

mente como se pode fazer parar a fractura n'um vidro de janella por meio de

um furo na extremidade da fenda.

Antes da chegada dos europeus, a louça de barro na America era invaria-

velmente feita á mão, sendo desconhecida a roda do oleiro.

Na pro\incia do Pará tive frequentes ensejos de observar entre os Índios o

fabrico da louça com uma qualidade de barro plástico, cinzenlo-claro, achado

uos leitos de alluvião. Como entre os Índios, e também cm grande escala en-

tre os brancos, cada família faz a sua própria louça, amontuam-se depósitos

deste barro, e nas casas índias, assim como em fazendas distantes da cidade,

póde-se vel-o a miúdo secco em grandes bolas.

O processo da formação do vaso é o seguinte : Misturado o barro com ca-

raípó, é amassado com as mãos, e depois, segundo o Dr. Pimentel, dividido

em bolas pequenas do tamanho do punho. A oleira mune-se então de

uma taboa ou esteira, sobre que tem de construir o vaso, de um objecto chato

para estender o barro, de uma vasilha de agua e um fragmento de cuia ou

casco para servir de alizador.

(1) Lembranças e Cmiosiilades, etc, do Amazoiia<;, p 10.

(2) «Uiese grobkòrnigen, oft frenidartigen, feuerposlàiidigen Beiínischungeii der Paste lieben die

Homogenilât der lelzteren auf, aber m kontinuirlicber Weise iii der Masse, die Zerbrechlichkeil

derselbeii, nach ilirem Brennen und die Gefahr des Springens, sei es diirch Teniperalur-wechset

oder durcb Sclioek, vermindeni, weil die grobern Elemeiíle die ia der Masse werlbeilt sind,diere-

gelmàssigen Schwiiigungeii unlerbrechen, welcbe den begennendfcn Riss fort pflanzen, indem sie

strahlenformig die Masse diircbriebern. Jene grôberen Bestandtheile vertreten deiiselbeii Dienst w ie

die Lòcher, die man in Spiegelscheiben am Eiule eiiies Rissei bolirt um ib;i zu verhinderu weiter

zu geben »—Semper. Der Slil. Band II. S. 122.
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Se o vaso deve ter um luado chato, a iniiUier comprime sobre a taboa um
pedaço de barro redondo e chato da grandeza e espessura exigidas, o qual re-

cebe a marca da taboa ou da esteira, e muitas vezes os fundos dos vasos do an-

tigo sitio dos moradores dos altos em Taperiídia, perto de Santarém,

apresentam bellos signaes da esteira, sobre que foram fabricados. Refere-me

o Dr. Pimentel que, ao começar uma panella, as indias de Santarém ás vezes

sentam-se no chão, conservando entre os pés uma bola grande de barro. Sobre

ella vai-se formando o vaso, que, tirada a bola depois, fica com o fundo chato.

Em todo o caso as paredes são formadas da seguinte maneira :

De um pedaço de barro faz-se á mão um cylindro compridi) á guisa de

corda, do mesmo modo que o vidraceiro vai formando a potéa. Em turno da

peripheria do fundo do vaso é enrolada esta corda de barro, fazendo se com

que adhira ao fundo, sendo achatada lateralmente pela pressão dos dedos da

mão esquerda. A esta primeira rosca vão-se sobrepondo outras do mesmo

modo, achatando-sc cada uma delias como anteriormente.

Depois de se haverem addicionado algumas, dá-se-lhes a forma com os de-

dos, que de vez em quando são humedecidos n'agua, e fazem-se desapparecer

as irregularidades produzidas pelas roscas. O vaso é feito só á nuio, e a super-

fície alizada por meio de um pedaço de cabaça ou casco, que de tempos em

tempos mergulha-se n'agua.

Si é grande o vaso, põe-se á sombra por algum tempo para seccar um
pouco, depois do que ajuntam-se novas espiras como antes, não se usando de

mais instrumentos do que das mãose a da cabaça ou casco, podendo o vaso não

só tomar uma forma extremamente regular, mas ainda ficar com uma super-

fície muito lisa. (l)

E' tão bem feito o trabalho da juncção dos anneis que, a uma simples

inspecção do objecto, é impossível determinar como foi fabricado. Píunca eu

teria suspeitado que a louça do Facoval havia sido feita pela addição de espi-

ras, se não as tivesse encontrado ainda não unidas na superfície interior das

cabeças de idolos, que tinham sido ('urinados de baixu para cima, e fechados

na parte superior. \s espiras ainda conservam os delicados vestígios dos dedos

da artista. (2)

(1) l)iz-me o Dr. Couto de Magalhães que a louça dos Carajás, Caiajáís, Cliambioâs, Cliavan-

tes, ChereiUes, Guajajáras do rio Araguaya sempre é feita por euroscamento, einlircilaiulo-se a su-

períicie com a mão molhada n'agua e com o auxilio de uma espécie de trolha feita de bambii.

(2) Viile o meu trabalho sobre «A antiga louça de barro dos iudios de Marajó » .4mericaii Na-

turalisl. Vol. V. 1871.

V.vi.-lO
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Ao fabricar um vaso, deve-se ter o cuidado de deixal-o endurecer á me-

dida que fur continuando o processo, para evitar-se que abata com o próprio

pezo, como seria provável, especialmente si o vaso fosse grande. O abater pela

acção da gravidade pôde comtudo dar origem a curvas graciosas, e seria inte-

ressante determinar até onde a belleza dos contornos da louça teria sido pro-

veniente das formas, originadas deste modo.

As azas e todos os ornatos proeminentes ajuntam-se depois, sendo li-

gados com lulo, e essa é a razão por que em Pacoval de ordinário acharam-se

destacados. A's vezes faz-»e a ornanienlação do exterior do vaso, applicando-

se liadinhas de barro (1) em espiraes e em outras figuras.

Os antigos moradores dos altos gostavam muito de ornar a louça desta

maneira. Era também entre os mesmos Índios de uso commum, e acha-se ainda

perpetuado na louça moderna do Amazonas (â) o enfeite «pastel de maçã»,

que se obtinha imprimindo no barro com a extremidade do dedo, ou levan-

tando na dita substancia com o poUegir e o Índice uma linha de saliências.

Raro usaram isso os indios de Pacoval.

Na louça do Amazonas raríssimos são os ornatos impressos ou estam-

pados. Na dos moradores dos altos observei círculos feitos com a extre-

midade de um páu òco, e refere-me o Dr. Couto de Magalhães que os Cham-

bioás e os Carajás do Araguaya fazem sinetes de madeira, para enfeitara

louça. As figuras são descriptas como sendo muito simples, sendo uma es-

pécie de cruz de Malta a usada pelos Carajás.

Depois de alizado o exterior do vaso, é caiado a miúdo com uma camada

delgada de barro puro còr de nata, parecendo ás vezes ser brunido antes de ir

ao fogo, apresentando uma superficie bella, dura e quasi polida. A louça com-

mum dos indios civilisados da província do Pará é ordinariamente muito sim-

ples e raras vezes pintada, mas a da parte de cima do Amazonas é com fre-

quência bellissimamente adornada com varias cores, com gregas, guarnições e

outras formas puramente esthetícas, notando-se a ausência de toda a tentativa

para representar formas de plantas. (3)

(1) o mesmo melhodo era emprpgado pelos antigos oleiros gregos e romanos.

(2) No uso que as mulheres fazem destes e outros ornatos em trabalhos de pastelaria, é curioso

vel-as perpetuando formas que se originaram na arte cerâmica.

(3) Nunca presenciei o processo da pintura de uma vasilha no Amazonas. Edwards diz que ãs

tinias são applioadas com uma brocha feita com os espinhos de uma palmeira. Descreve a côr

preta como feita do sueco da mandioca. A voyage up lhe Amazon p. 114.
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A antiga louça de barro do Pacoval é muitas vezes ornada de gregas, vo-

lutas e outros enfeites, desenhados em fundo branco com grande exactidão. (1)

Na superfície da louça moderna do Amazonas com uma ponta aguda tra-

çam-se os ornatos, e ha occasiões em que estes constam de uma serie de furos,

E' extremamente delicada a gravura sobre a louça de Pacoval. Algumas vezes

faz-se a decoração da louça, rebocando primeiro a superfície com barro branco

e depois fazendo a gravura, de modo que fique um ornato em relevo. Parece

ter sido um dente de paca, ou de algum outro roedor o instrumento usado.

Alguns dos grandes vasos mortuários acham-se completamente cobertos de

ornatos desta espécie, que devem ter exigido traballio longo e paciente.

Antes de ir ao fogo, deixara-se os vasos seccar lentamente á sombra, e de-

pois ao sol. O queimal-os requer muito cuidado, e eíTectua-se de diíTerentes

modos. Usualmente põem-se distantes do fogo a principio, e deixara-se ir aque-

cendo gradualmente, sem haver contacto por emquanto com a chamma, de-

pois do que são cercadoí por ella, e ficam perfeitamente queimados. A miúdo

são cobertos de um montão de casca de caraipé, a que se deita fogo. (2)

A's vezes,no Amazonas a louça é queimada n'um forno, ou em um buraco

no chão. (3) Os enormes torradores {ijapona] de farinha, que chegam a ter qua-

tro e cinco pés no sentido transversal, devem ser queimados com grande cui-

dado, e de ordinário o seu fabrico só é confiado a mulheres de muita experiên-

cia. Geralmente a louça do Amazonas não é perfeitamente cozida. A este res-

peito a dos moradores dos altos de Santarém é muito imperfeita.

Depois de queimado, emquanto ainda quente, applica-se ao vaso com um
lambaz uma camada interior de resina jutahj-sica derretida, [i) a qual, segundo

me informam, é expellida pelo calor antes que o vaso preste a sua serventia

ao fogo.

Dizem que obtem-se esta resina da arvore Jutaliy, do Amazonas, lly-

mencea Courbaril, (5) mas parece não ser producto do Jutahy somente, pois o

(1) Hartt «Ancient Indian Poltery of Marajó», American Naturalist, Vol. V, 1871 and «Evo-

lulion in Ornamenl», Popular Science Monlhly. Jan. ISIS.

(2) Catalogo da Segunda Exposição Nacional. Rio de Janeiro, p. 672. Tribu Mariaranas.

(3) Conta-me o Dr. Couto de Magalhães que os Carajás e as outras tribus do Araguaya quei-

mam a loui;a de barro em fornos feitos, cavando-se os ninhos da formiga branca. Prin:eiro faz-se

uma escavação de lado e aquece-se com fogo. Depois introduz-se a louça, faz-se outra excavação

em baixo para o fogo, e uma terceira na paite de cima do ninho, para servir de chaminé.

(4) Dií o Ur. Couto de Magalhães que os índios do Araguay não usam de resina.

(5) Tresaury of Botany. Sub você Eymm&ea.



7fi ARCHIYOS DO MUSEU NACIONAL

Dr. Pimentel presenteou-me com um bello ornato de lábio, que, affirma, ter

sido feito n't.ima forma exactamente com a mesma resina, tirada de outra

arvore.

Em Breves, na ilha de Marajó, ha uma espécie de louca, que se caia pri-

meiro com barro branco, e, depois de queimada, pinta-se com a mais vistosa

e atroz aquarella, que imaginar se pôde. Sobre esta estende-se um verniz de

jitlainj-sica, dissolvido em álcool.

Resina semelhante, que dizem ser o producto da mesma espécie de llijme-

nâea, é usada entre os Maypuras do Orenoco, para envernizar a louça pin-

tada. (1) Segundo Debrilzlioíler, (2) as mulheres àbiponias esfregavam a louça

com uma espécie de colla, para fazel-a brilhar. Os índios da (luyana pintam a

louça a aquarella, e envernizam-na com a gomma simiri (Simiri tindoria), ou

hourgoni, (Robinia Bourgoni). No Yucalan, Behrcndt falhi do uso de um verniz

feito de Niin (6'ocfHS Axin, Lallave). Com resina os Fijios vidram a louça, e

os antigos Egypcios por vezes pintavam-na á tempera, e cobriam-na de um
verniz resinoso. (3)

Em termos geraes alKide Martins ao modo de formar um vaso de barro

por enroscamento (A) e ao mesmo methodo parece ter alludido Ilumboldt, (.5)

quando diz que os Maypuras no Orenoco «purificam o barro com repetidas la-

vagens, dão-lhe a forma de cylindros, o amoldam á mão os vasos maiores.»

Ainda encontramos o mesmo methodo em Chiloé, (G) onde foi descripto

(1) Ilumboldt. Personal Narralive. Vol. II. p. 309,

(2) liislory of lhe Ahipones. Vol. II. p. 131.

Suspeito ler sido mal interpretada a palavra que traduziram por colla, e eu siiggeriria a com-

paração com o original latino. Vide a nota de Codazzi mais adiante.

(3) ClianiLer's Kncyclopoedia. Sub você «Pottery». AVilliams and Calverl. Fiji and lhe Fiji Is-

lands, p. 53.

Jenkins' United States Fxploring Kxpedilion. p. 31".

(4) Birch, Ancient Pottery and Porcelain. Vol. I, pp. 48 -19.

Tanibem Hrongniarl, Arts Céramiques, T. I. p. 502.

(õ) «Das Formen gescliielit bei allen rolien Slammon durch F.inanderlegung dunner Tiioncylinder

um ein geinein^cliaftiiches Cenlrums, die dann zusanimengestriclien und innig init einander verbunden

werden.>

V. Martius Flhnographie Amerika's.—S. 712. Personal Narralive. Vol. II p. 309.

(6) III Ciiiloehatle ich Gelegenbeil, die Anfertigung der irdenen Tòpfe welche jelzl noch eben

so wie vor Zeilen im Gebrauch sind, zu sehen, sie geschiet ohne Tòpferschiebe: der angemachle Thon

vrird mil einem grobkôrnigen Pulver, welches man durch zerstosson von slark glimmerhalligen und
vorlier im Feuer geglúlhten Granilsteinen erliall, gemischl. Alie allen Topfsclierben enthalleu diese

lieimiscliung und soll in der Tliat der beste Tbon ohne dieselbe unbrauclibar sein. Aus dem gerichte-

len Teige rolien sie lange, wurstaiinliche Rolien mil dem Ilanden aus nehmen daraut ein rundes glat-
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pelo Dr. Fonck, que falia do vaso como sendo formado lai qual no Ereré, fa-

zendo-se primeiro um fundo chato, sobre cuja peripheria ergue-se a parede,

enrolando-se um cylindro em forma de linguiça. Elle accrescenta que a louça

é secca ao fumeiro antes de queimada.

Gili (1) descreve o processo de enroscamonto achado entre os indios do

Orenoco, e ajunta que a superfície do vaso é alizada com um seixo e com os

dedos, que se mergulham n'agua de vez em quando, sendo a louça queimada

em covas com um fogo feito de cascas de arvore.

O Professor Carlos Rau, de Nova-York, o primeiro ethnologo que deu a de-

vida importância ao melhodo do enroscamento, no seu admirável ensaio sobre

a louça Índia, (2) traduziu a descripção, dada por Dumont, do fabrico da

louça de barro pelos indios da Luisiana. Alii vem relatada a formação de um
vaso por este melhodo. Como é a melhor descripção que tenho encontrado, da

maneira pela qual os selvagens dão forma á louça de barro, julguei a propó-

sito reproduzil-a nas próprias palavras de Dumont. (3)

«Au reste, Tindustrie de ces fdles et femmes sauvages esl admirabb, j'ai

deji\ rapportéaiilcurs (4) avec quelle adresse, avec leurs doigls seukment et

sans tour, elles fonl toutes sortes de polerie: voici la manière dont elles s'y

prennent.

«Aprés avoir amasse de la terre propre paur ces sortes d'ouvrages, et

Tavoir bien nettoyée, elles prennent descoquillages, qu'elles broient,et qu'el-

les réduisent en une poudre déliée ellrès-fine; elles mèlent celte poussière très-

menue avec la Icrre donl elles on fait provision, et en arrosant le tout d'un

peu d'eau, elles le pelrissent avec les mains et avec les pieds, et en formenl

une pàte, dont elles font des rouleaux longs de six à sepl pieds, et de la gros-

les Siúek zum Boilen dcs Topfi;s nnti legen aiif ttein Haiul cine jener Rollon riinJ Iicnim in dem sie

mitdon Fiiigern das .Slúck seillifli platt drileken uiid dieFiigeii zusammeiístreiclieii. hartiber U-gen sie

dann ebeiiso eiiie zw.iite Rolle, auf diese cinedrilte und so furt, bei das Gefàss, im liobeu gebildet isl.

Uanii werJ-iii noch die Kugáii zwiscben den Roileii in-und auswciilig mit ciiicr (Juleig geiiannten

Muscbel geghUtel und scblie^^slicii die Tòpfe iin Kauclie gelrocknet und am oíTiien Feuer qnobrannt.»

Dr. Fonck. « Die Indior des SíiJliciísn Chile vou Son-;t nnd jetzl.»

Zeitschrift fúr lithnograpliie, II Jalir. 1870: Ilefl. IV. S. ;íOO.

(1) «Dipoi, dicianj cosi, si danno a filare la creia ripurgala dâ sassolini, cnn farne con andji le

mani dé basloncelli delia grossezza dei dilo mignolo e di quesli basloncelli, sono composli tulli i vasi.»

Storia Americana, T. 2. p. 316.

(•2) Smitbsonian Reporl. Wasliiiiglon. 1866, p. 351.

(3) Mémoires Ilisloriques sur la Louisiane Paris.

(4) «Voyez Tom 1. Chap. Xl\. pag. l&í.

Y. VI.—20
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seur qui leur convient. Veulent-elles façonner uii piai ou uii vase? EUes pren-

nent uii de ces rouleaux par le boiít, et avec le pouce de la maiii gaúche, éta-

blissant sur cette raasse le centre de Touvrage qu'elles veulent former, elfes

tourncnt aulour de ce centre avec une vitesse et une dextérité admirable, eii

décrivant une spirale ; de lemps en temps elles Irempent leurs doigts dans

Teau, qu'elles ont toujoiírs soin d'avoir auprès d'elles; et de la main droite

elles aplatissent le dedans et le dehors du vase qu'elles ont dessein de former,

qui sans cette attention serait tont ondule. Par cette méthode elles font toute

sorte d'utensiles de terre, des plats, des assiettes, des lerrines, des pots, des

criuílies doní, quelques luies contiennent quarante et cinquante pintes. La

cuisson de cette poterie ne leur coute pas de grandes próparations. Après

Tavoir fait sècher à Fombre elles allumentun grand feu; alors qu'elles croient

avoir aulaiit de braise qu'il leur en faut, elles nettoient une place au milieu,

y arrangent leurs vases, et les couvrent de charbons. Cest ainsi qu'elles leur

donnent la cuisson dont ils ont bosoin; après cela ils peuvent alier au feu, et

ont aulant do consistance que les nòtres. 11 n'est pas douteux que Ton ne

doive attribuer leur fermeté au mélange que font ces femmes de la poudre de

coquillages avec la terre qu'elles eniploient.»

O Professor Rau é de opinião que n'uma larga área da America do Norte

fabricava-se a louça de barro por meio de enroscamento. Com certeza conhe-

cia-se este processo extensamente na America do Sul. Talvez se possa addu-

zir este costume como prova de uma origem commum da gente que o pratica;

mas uma pequena consideração mostrará que, quando se tem de fazer á mão
um vaso sem o uso de forma, é provável o acudirá mente este metliodoimmedia-

lamente. A vespa ergue a parede da sua cellula em forma de bilha pelaaddição

depcllotinhas, que ás vezes são alizadas só na superfície interior; mas para o

oleiro seria diíficultoso e enfadonho formar a parede de uma panella, addi-

cionando bolinhas de barro, pois não é tão fácil, como pelo outro methodo,

dar-lhe uma espessura regular. Preparar uma tira ou rolo, é, portanto, tão

natural, que não posso deixar de pensar que isso occorreria por si mesmo a

qualquer oleiro, de modo que a arte poderia ter até surgido independente-

mente mesmo nas diílerentes localidades, occupadas pela mesma tribu.

Informa-me o Professor Eggleston, de Columbia College que na Allemanha

os cadinhos grandes, empregados em fundir corpos, quando quebrados, são

feitos de novo com cordas de barro. Neste caso temos, ou a sobrevivência de

uma velha arte prehistorica, ou o seu descobrimento de novo nos tempos mo-
dernos.
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Recordo-me de uma idóa corrente entre os meninos da Nova Escossia

—

de serem as bilhas feitas com uma corda, e isto me tem feito pensar que

esta idéa poderia ser uma reminiscência do tempo em que na Europa esses

vasos eram feitos por enroscamento.

Tendo já discutido o processo do enroscamento e da sua distribuição,

passarei a dar as informações que pude colher sobre o fabrico da louça pelos

abo*rigeiies da America, com o duplo fim de dar uma idéa mais clara dos vá-

rios processos usados, c mostrar que em toda a parte está este fabrico entregue

ás mãos das mulheres.

Da louça de Chiloè já dei uma relação de Fonck. Molina (1) diz que os

chilenos têm excellente louça, que queimam em fornalhas, ou antes era bura-

cos cavados nas encostas dos morros, e accrescenta que applicam-lhe uma es-

pécie de verniz, feito de certa terra mineral. Schmidtmeyer, (2) referiudo-se

provavelmente á louça feita á mão, conta que os chilenos actuaes são bons

oleiros para a louça communi; introduzem uma certa quantidade de terra nia

areia, contendo abundância de mica amarella, e fazem jarros contendo setenta

(icdões ou mais, delgados, leites, fortes, e sonoros como se fossem de metal.

Os Pehuenches do Chile são uma tribu errante. Usam da louça de barro,

mas Pòppig (3) diz que não levam comsigo as vasilhas, mas sim vão fazendo

outras em cada localidade diversa, em que se estabelecem.

Na Bolivia, d'Orbigny escreve que entre os Yurucarés (4) «les femmesfa-

briquent la poterie avec beaucoup de cérémonies supersticieuses.» Segundo

Castelnau, (5) os Chiriguanos são excellentes oleiros, e em cada casa acha-sede

ordinário uma fileira de enormes jarras para chicha, ou cerveja de milho, as

quaes são conservadas enterradas no chão até o meio. Castelnau mediu uma.;

que linha um metro de diâmetro e doze decimetros de altura. ])'Orbigny (6)

affirma que <des femmes (Chiriguanos), filent, tissent, et font des vases à con-

(1) «Coireccellenle argilla, clie liovasi nel loro paese, facevano delle pigiiale, de' piatti, delle lazEe,

ed aiiche de' vasi grandi da lenervi e liquori fermenlati. Tutli quesli vasi cuocevano in certe fornaci,

O piu tosto in cerle fosse, elie scavavano iielle pendici delle colline, avcvano niirc scopeito il modo di

applicare una sorta di verniee ai loro vassellarce con una (erra niinerale,clie chianiano «collo». Molina,

Saggio Sulla Storia Naliirale dei Cliili. Hologna 1872.

(2) Traveis into Chile. London. 1821. p. 117,

(3) Heise in Chile, Perii, und auf dem Amazonen-Slrome. Leipzig. 1835. B. 1., S. 383.

(4) L'Honime Américain. T. II., p. 3G3.

(5) Castelnau. Expédition. T. VI., p. 56. Castelnau diz que elles enterram os mortos n'eisas pa-

nellas op. cit. T. VI. p. 307.

(6) L'Homme Américain. T- II., p. 339.
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tenir les boissons.» Segundo o mesmo autor, entre os Guarayos a louça de

barro é feita pelas mulheres.

«L'industrie des Samucus», diz d'Orbigny, (1) «est Irès bornée; les hom-

mes confeccionnent leurs armes avec assez d'adresse, tandis que les femraes fi-

lent le coton, pour en former des espèces de filets servant de hamac à leurs

maris, lorsque ces derniers vont ;\ la cliasse ; elles tissent aussi la piòce d'é-

tofle qu'elles portent de la ccinture au bas des jambes. Elies fabriquen^de

la poterie assez belle. Les deux sexes trtivaillent à la terre et font les récoltes ;

les homnies seuls pcchent e chassent, tandis que les femmes se chargent de tous

les détails du ménage. Les femmes seuls filent, tandis que les hommes tissent

et font les Iravaux de force.»

Entre os Chapacúras de Moxos, (2) ao passo que os homens fazem as armas

e as canoas, pescam, caçam e cultivam os campos, «les femmes filent le co-

ton, tissent les hamacs de leurs maris, leurs vôtements, fabriquent la poterie,

et sont chargées de tous les détails du ménage.» O trabalho da mulher entre

os Índios Mujos abrange também a manufactura da louça de barro, (3) e Gib-

bon (4) falia de uma Juana Jua Cayuba, india Mojos, que superentendia as

mulheres occupadas em modelar louça de barro.

As mulheres dos Guarayos também fazem louça (5) e d'Orbigny (6) falia

dos grandes vasos de barro em que são sepultados os mortos da tribu.

Tanto os antigos como os modernos iiabitantes dos Andes eram famosos

oleiros, e os vasos dos Huaras da Bolivia e do Peru (7) por muito tempo atlra-

hiram a attenção dos ethnologos. Do seu fabrico não pude achar uma relação

histórica, mas alguma cousa póde-se aprender do estudo da própria louça.

No museu da Lniversidade de Cornell existe uma bella coUeccão de louca

de barro Peruviana, constando de mais de cem peças, dadas de presente pelo

Presidente Andrew 1). Wliite, e de vários jarros coUeccionados em 1872 pelo

Sr. Sleere. Inquestionavelmente esses jarros toram pela maior parte feitos de

duas ou mais peças n'uma forma, e depois soldados com luto. Algumas das

(1) L'lloiiiiiie Aiiiéiic.uii. r. II , p. lõO.

(2) I)'Orbigiiy. L'llomiae Ainéiicain. T. U., p. 233.

(3) l)'Ocbigiiy. LMIoiiiino Américain. T. U., p. 233.

(4) Hpport lo United Stales Govt. of Exploration of Kie Valley of lhe .Amazonas p. 246.

(5) l)'Orbigiiy. Fiaginent d'iin Voyage au Centre de l'Amérique Mériílionale, p. 193.

(6) L'IIoiiinití Américain. T. II, p. 339.

P) Quanto a relações deloiifa Peruviana vido vou Tshndi y Rivero, .Antiguidades dei Peru; Ca-

talogue du Mtiscc céramiqut de Sévres; d'Oi-li/g>i!/, Atlas d'a>tíiqui/és Peruviennes; Brongniart, Arts

Céramiques. Tom. I. 2>. 52.5 , e lambem Eichank, Life in Brésil.
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1

formas foram feitas de objectos naturaes, como abóboras, etc, mas outras

apresentam figuras feitas com muito trabalho.

Aventuro-me a suggerir que algumas vezes a forma foi feita de barro, con-

forme um vaso modelo, e apoz cozida no forno. (1) N'ella, depois de engordu-

rada, podia-se ter estendido o barro um tanto delgado, e deixado depois sec-

car, até adquirir uma consistência que permittisse manejal-o, sem quebral-o

nem torcel-o. As vasilhas da Universidade de Cornell certamente foram ao

fogo, mas von Tschudi e Rivero parecem pensar que não se dava isto com a

louça Peruviana. (2)

Descrevem-se as mulheres dos indios do Ucayali como sendo as oleiras.

Os Tobas ou Wbocobi do Chaco manufacturaram immensas panellas para

chicha como as dos Chiriguanos, (3) tocando o trabalho ás mulheres, como

também acontece entre os indios de Itaty, aldeia dos Guaranis, situada na con-

fluência do Paraná com o Paraguay. (4) Na sua historia dos Abipones, assim

exprime-se Debritzhoífer : (5) «As mulheres americanas parecem ter um ta-

lento natural para fazer vários objectos úteis. Podem modelar panellas e bi-

lhas de barro de varias formas, não com o auxilio de uma roda como o oleiro,

mas só com as mãos. Estes vasos de barro são cozidos, não em um forno, mas

ao ar livre, collocando-se paus em torno delles.»

A louça de barro dos Payaguás do Paraguay era obra das mulheres. (6)

Entre os Guaycurús a louça parece ter sido trabalho da mulher, pois Prado (7)

refere-nos que nesta tribu achavam-se homens, que aílectavam todas as ma-

neiras das mulheres, não sú vestindo-se como ellas, como também occupando-

se em fiar, tecer, fazer panellas, etc.

(1) As formas de terra cotta foram enipregadas pelos antigos oleiros da Europa. BrongniaH.

Arts Céramiçwes. T. 1. p. 133.

(2) «Die Thongefâsse, welche nidit gebrannt, sondem nur an der Luft gelroclinet worden zn

sein scheinen, wurden zum groszen Tlieil in Formen gemacht, die das Gefasz zur Haift unifaslzen,

Waitz, Antropologia, iQlíe Seite.

(3) d'Orbigny. L'Homme Arnéricain. T. II 100.

(4) d'Orbigny. Voyage dans rAmérique méridionale. Itinêraire. T. I. p. 199, e também Bron-

gniart. Arts Céramiques. T- I. p. 530.

(.í) Vol. II. p. 131.

(6) L'Art de Vérifier les Dates. T. XI. p. 209. Azara, Voyages dans l'Amfirique Méridionale. T.

11. p. 129.

(7) «Entre os Guaycurús ha homens que affectam todos os modos das mulheres; vestem-se como

ellas, occup%m-se em fiar, tecer, fazer panellas, ele.» Hist. dos índios cavalleiros on da Nação Guay-

mrú, por F. R. do Prado, Revista Trimensal do Instituto Histórico. Tom. I, p. 32.

Veja-se também v. Mart. Ethnographie Amerika's. S. li.

V. vi-21
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Hans Standeii, (1) que esteve captivo entre os Tupinambás, relata serem

as mulheres daquella tribu os oleiros. Depois de se liaverem seccado e pintado

de varias cores, eram os vasos volvidos com a bocca para baixo, em cima de pe-

dras, e queimados amontoando-se em torno delles cascas de arvore, a que se

deitava fogo.

Falia Staden da mãe de Yeppipo, como tendo estado atarefada em certa oc-

casião com a preparação dos vasos para um divertimento, c alhures diz que, de

outra vez, Y(!ppipo propoz levar para um festim barro de oleiro e farinha, fa-

zendo ver (lue, em vez de carregar os vasos, era mais conveniente transportar

o barro para fazel-os. Staden também menciona a morte da mulher que devia

ter preparado os vasos para beber cauim, na epocha em que esse escriptor de-

via ser morto e comido. (2)

Jean de Lery, que passou algum tempo entre os indios da visinhança do

Rio de .Janeiro, dá a seguinte relação do fabrico da louça de barro entre

elles. (3)

«Au demeurant les femmes qui ont toute la charge du menage font force

cannes et grands vaisseaux de terre pour faire et tenir le breuvage dit cauim:

semblablement des pots ã mettre cuire, tant de façon ronde que ovale : des

poesles moyennes et petitcs, plats et autre vaisselle de terre, laquelle cõbien

qu'elle ne soit guère vnie par le dehors, est neanlmoins si bien polie et comme

plombée par le dedans de certaine liqueur blanche qui s'endurcit, qu'il n'est

possible aux potiers de par deça de mieux accoustrer leur poteries de terre.

Mesmes les femmes, faisant quelques oouleurs grisastres propres ã cela, avec

des pinceaux font mille petites gentillesses, comme guilochis, lac d'amour, et

autres droleries au dedans de ces vaisselles de terre, principalement en celles

(1) «Mulieres vasa, qua; in usu liabent, lioe modo preparanl: lutum figulinum subigunt, donec

tractabile redilatur, liinc vasa diverse pro libitu inslituunt, quãe ad lempus in aere siccant, et liniis

versicoloribus ductis aflabre dislinguunt. Ubi illa iam ignibus excoquere volunt, inversa lapidibus ira-

ponunt, et ciicumquaque siccos arborum corlices struunt, ignemq: supponuni: quo tandem modo

excoquuntur, el Iam candentia, qiiam in quois, fornace fiunt » Hans Sladeu; Be Bry. Anericae,

Terlia pars. Lib. II. Cap. XIV. p. 3, comparé-se com a Iraducção por Ternaux, p. 261 e cora a

versão hollandeza por Van der A a.

(2) Paia mostrar quanto diflerem entre si as Iradueròes de llans Staden, ajunto as seguintes

versões:—«Wellve de pot bad willen toriusten tot den drank, vvannurmen my eeten sou.» Van der

Aa, Naaukeurige versameling, etc.» B. 15 S. -i-l.

«Qui devait fabriquer le vin qu'on boirait en me dévorant »—Edition de Henri Ternaux.

« Ihec occupata fuerat in parandis vasis fictilibus ad potiones coquendas necessariis.»—Editioa

Of de Bry, p. 60.

(3) « llistolre d'vn Voyage»,etc. 1078. de Bry, Hist. Nav. in Braziliara p. 239.
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OU Toii tient la farine et les autres viãdes: de façoii qu'on est assez liõneste-

mêt : voir diray plus que ne sont ceux qui servôt de vaisselle de bois par-

deçá.»

Lery é sem duvida exacto, quando refere serem os ornatos desenhados

sem modelo, mas duvido muito da sua exactidão quando pretende que as mu-
lheres não podiam reproduzir uma amostra, que lhes apresentassem.

Lery falia dos immensos potes usados para guardar o cauim, e diz que al-

guns desses vasos continham sessenta quartilhos de Paris. (1)

Descreve estes grandes vasos como «presque faits de la façon des grands

cuuiers de terre esquels, comme i'ay veu, on fait la lescive en quelques en-

droits de Courbonnois et d'Auuergne : txcepts toutesfois qu'ils sont plus es-

troits par la bouche et par le haut.» (2)

Menciona Lery (3) as «poesles de terre» usadas no torrar a mandioca como
feitas pelas mulheres, que seja dito de passagem, ainda continuam a praticar a

arte no Amazonas.

Dizem que as mulheres do Arraial do Barro, em frente á ilha de S. Sebas-

tião, fazianr. á mão excellentes vasos de louça de barro. (4)

Referem também que as mulheres dos Mongoyós (5) fabricavam bòa louça

de barro. Era este preparado sobre uma folha de banana, conservada em cima

dos joelhos. CoUocavam-no assim sobre um leito de cinzas peneiradas, e, de-

pois de darem forma ao vaso e polirem-no, submettiam-no á acção do fogo.

Conta um escriptor sobre o Brazil (G) que as mulheres Tupinambás mais

velhas fatiara á mão a louça, como por exemplo, vasilhas para o fabrico dos vi-

nhos, algumas das quaes podiam conter uma pipa. Também faziam panellas,

púcaros e alguidares. Esta louça, que algumas vezes era pintada, cozia-se

(1) «Hisl. d'vn Voyage, sele. 1578, p. 142.

(2) Up. cit. p. Ul.

(3) Op. cit. p. 133.

(4) Alt de Véiilier les Dates, T. 13, p. 110.

(5) Art de Vérifier les Dates, T. 13, p, 2oá.

(6) «As mulheres já de idade têm cuidado de fazer vazilhas de barro á, mão, como são os potes

em que fazem os vinhos, e fazem alguns tamanhos, que levam tanto como uma pipa, em os quaes, e em
outros menores fervem os vinhos que bebem. Fazem mais estas velhas, panellas, púcaros, e algui-

dares a seu uso, em que comem a farinha, e outros em que a deitam, e em que comem, lavradas,

de tinias de cores, a qual louça cozem em uma cova, que fazem no chão, e lançara-lhe a lenha por

cima, e tem e crem estes Índios que se cozer esta louça outra pessoa que não seja a que a fez, que ha

de arrebentar no fogo,» etc. Noticia, do Brazil, na CoUecção de Noticias para a Historia e Geogtor

phia das Nações Uitramar i?ias, etc. Lisboa 182.5. Tomo III. Parte I. p. 28C.

Vide lambem Memoria Anonyma. Revista Trimeusal. Tomo I. p. 217.
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n'uma cova, accendendo-se em cima um fogo de lenha. Havia a crença su-

persticiosa de que, se pessoa diversa da que trabalhava na louça tivesse de quei-

mal-a, as vasilhas ficariam em pedaços no fogo.

Spix e Martins (1) relatam que as mulheres dos Coroados preparam a

louça de barro necessária para a familia.

Em muitas partes do Brazil, ao sul do Amazonas, essa louca ainda é feita

pelas Índias civiiisadas. Os meus amigos, os Srs. Bueno e Paes de Barros, da

Universidade de Cornell, referem-rae que em S. Paulo as mulheres velhas ainda

fazem á mão louça de barro, e diz o Sr. Bueno que, ás vezes, ellas são aluga-

das para irem ás fazendas com esse fim. Pela descripção por elle dada, mis-

tura-se o barro, fazendo-o pisar aos pés dos bois ; sendo fabricadas as vasilhas

ou por enroscamento, ou na forma em diversas peças. Segundo o Sr. Paes de

Barros, estende-se o barro em folha fina, que é applicada á superfície de uma

forma de madeira. O exterior é alizado com a mão molhada e um sabugo de

milho

Depois de se haver seccado a vasilha até adquirir a consistência conve-

niente, corta-se em duas, tira-se a forma e grudam-se habilmente as duas pe-

ças. Depois ajuntam-se as azas e os bicos. O Sr. Aquino, outr'ora estudante

da Universidade de Cornell, diz que na Bahia faz-se a louça de barro do

mesmo modo.

Paliando dos indios do Maranhão, assim expressa-se Claude d'Abbeville: (2)

«Les femmes font force aussi vaisselles de lerre de toutes sortes, de grandes,

de petiles, de rondes, en ovalle, en quarré, les unes en forme de plats, les au-

tres en forme de terrines, et autres fort unies et polies, principalement par le

dedans. lis se servent de gommes blanches et noires pour les plomber au de-

dans, y faisant diverses figures à plaisir et selon sa phantasie.»

No Amazonas e seus tributários a mulher tem a posse exclusiva do fa-

brico manual da louça, no qual até empregam-se n'uma certa escala as mu-

lheres brancas. Na minha collecção ha um vaso feito pelas mãos da Sra. Bho-

rae, esposa de um abastado fazendeiro, perto de Santarém. Ha muito que

von Martins (3) chamava a attenção para o facto de ser a louça de Breves fa-

bricada pelo trabalho feminino. Excepto nas olarias em que fazem-se vasos

de barro em grande escala, na região do Amazonas os homens nada têm que

(1) Traveis in Brazil. London 1824. Vol. U p. 2i6.

(2) blistoire de la Mission des Peres Capuchins dans l'lsle de Maragnan, ele. Paris, 1614, Foi. 310.

(3) Reise, 8tes Buch, 990te. Seite. No Atlas que acompanha dão-se as figuras desta louça.
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ver com esta industria. Perto da Prainha o em Monte-Alegre, Ereró, Santarém

e Itaituba observei as mulheres fazendo louça de barro, e o Sr. Steere viu-as

trabalhando perto de Obydos; mas enumerar aqui minuciosamente todas as

localidades em que se tem observado o mesmo lacto, seria desnecessário e en-

fadonho. Das notas que tomei sobre este assumpto, condensei pois e ajuntei

as mais importantes, que são dadas abaixo, (l)

Humboldt (2) diz que as olarias de Maniquerez, em Venezuela, estão intei-

ramente nas mãos das Índias, que no seu tempo ainda trabalhavam á moda an-

tiga. O barro de que usavam era proveniente da decomposição do micashisto,

e corado em vermelho pelo oxydo de ferro, preferindo-se o que continha maior

porção de mica. Com facilidade faziam-se á mão vasos de dons ou três pés de

diâmetro. Eram queimados ao ar livre, cobertos de vergonteasde Desinanthus cás-

sia e de Cappavis arborescente, a que se deitava fogo.

Relata Gili (3) que as índias faziam louça, formando a vasilha por meio

do enroscamento, sendo alizada a superfície por um seixo molhado n'agua.

Queimavam as vasilhas em covas com cascas seccas de arvores, e depois en-

vernizavam-nas com cimiri,

Gumilla (4) refere-se aos Ottomacsque«pendant queleshommes jouent,les

femmes s'occupent à faire des marmites d'argile pour leur usage, comme aussi

des plats, des écuelles, qu'elles vendent aux nations voisines. Mais ce que á

quoi elles s'occupent le plus est à tisser des nattes, des mantes, des corbeil-

les (5) et de sacs avec !e chanvre ou pite qu'on tire du Murirhe, (8) ainsi que

pratiquement les Guaranos.»

(1) As niullieres fazem louca de barro em Monto A\egre, Baena, EnsoAo CorograiMco io Tara.,

sub você «.Monte Alegre» . Vide laiuliem Cândido Mendes de Almeida, ri/isonia, 1873, p. 28; nas Bar-

reiras do Cuçary, perlo de Santarém, Baena e Almeida, loc. cil., e em Saracayii. Hernd.on, Explora-

tion of the Vallcy of lhe Amazon p. 202. Waliace refere o mesmo costume como existente entre os Ín-

dios Uatipés, Traveis on lhe Amaions and Rio Kcgro, Loudon, 1853, p. 172. O mesnio facto é exacto

a respeito dos Mundurucús e Manes (Hartt), e dos Carajaís, Chambioâs, Clierentes, Cliavantes e Gua-

jajaras do Aragnaya (Dr. Couto de MagaUiães.) Para mais informações concernentes á loura de barro

do Brazil, vide Dehrel, Voijage pitloresque et hislorique au Brésil, Paris, 1834, e Catalogue do Mii-

sce Céramique de Sccres, e Brongniart, Arts Ccramiqucs . Brongniart diz (1851J que os oleiros da Pa-

rabyba, Bahia e Santa Catharina, onde fazia-se então a maior parte da louça moderna do Brazil, eram

as mulheres do paiz. Arts Ccramiques. t. I, p. 532.

(2) Personal Narrative. Vul. l. p. 196.

(3) Storia Americana. Faltando do trabalho da mulher, elle diz: «1 vasi di cucina, o huoni, o cat-

tivi, gli fanno da per se stesse.» T. 11. p. 31õ.

(4) llisloire Naturelle, civile e géograíique de 1'Orénoque. Tome I. p. 208.

(h) No Amazonas o fazer cestos é trabalho dos homens.

(fi) A palmeira i'/a!!n.'zí!; flexuosa, chimaãA viiriíi, no Amazonas,
V. VI.-22
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Scliombrugk (1) aííirma que, sem roda, as ilidias da Guyana fabricam

louça de formas quasi clássicas, approximaudo-se ao typo Etrusco, sendo tão

grandes alguns dos vasos que podem conter vinle ou trinta galões. São muitas

vezes ornados de gregas e arabescos. (2)

Na Guyana Hollandeza as mulheres são os oleiros. (3)

Passando agora aos Estados Unidos da Columbia, vemos testemunhado o

mesmo fado. Descrevem-se as indias de Caquetá como fabricantes de grandes

panellas para guardar bebidas fermentadas. (4)

Em Gualemalí) as mulheres fazem louça de barro, como testifica Pa-

lácio, (."i)

J)o modo de formar a louça entre os antigos povos da America Central e do

México não pude achar provas históricas. A antiga louça de barro dessa re-

gião era bellissima, assemelhando-se muito á do Peru, porém de desenho mais

clássico. Grande parte parece ter sido feita em formas-. Gomara diz que no

mercado do México abundava bella louça de todas as espécies. (6)

A uma carta do Dr. Behrendl, de Nova-York, devo a seguinte noticia da

arte cerâmica no Yucatão :

«Não ha muito que dizer acerca da arte cerâmica entre os modernos

Mayas. O Yucalan está hoje por demais adiantado em civilisação, ou antes

em tomar emprestados os instrumentos da civilisação estrangeira, para conser-

var muitos dos costumes antigos na industria caseira. Até nas aldeias indias

(1) IJakluyl Society. «Disco very of Guiana liy Sir Waller Raleigii», j). 64, iiola.

(2) Sclioniburgk, «On llie Nalives of Guiana,» Journ. Ellin. Soe., London, 1848, Vol. 1, p. 2G7.

(3) Art de Vérifier les Dales. T. 15. p. 285. A louça de barro na Guyana é feila pela mãe de fa-

mília. Vide «An F.ssay on lhe Nal. Hist. of Guiana», p. 278.

(4) « . . . sus mnjeres saben lejer ranaslros i cintas de algodon bien labradas para alarselas a

las piernas i brazos. Construyeu lanbien con la cana brava pieiies particulares, i fabrican ollas i

grandes cântaros cn que deposilan las bebidas fermentadas de que son tan amante, sus maridos»

ele, etc. Coilazzi. Dfscripcion jeneral de los htdios dei Caquetá, na obra de Perez enlitled Jeo-

ffra2>hta de los Estados Unidos de Columbia. Tomo I, p. 485.

Para ter-se uma idéa da louça de barro de Guayaquil, veja-se o Bulletin de la Soe. d'Anthro-

pologia de Paris, Tome I, Ire. Série, 186G, p. 403.

(5) Palácio diz que em Aguacliapa,» IJacese en él la mejor e mas galana loza aí modo de los ín-

dios, que liay en estas províncias. Principalmente la hacen, i es oITicio de las mujeres, las cuales

labran sin rueda ni instrumento altruno mas que preparan el barro con las manos, lo adclgazan i

ygualan de maneira que hacen muy bien cualquier vasija que les mandan.» Sqine>\ Rare and Origin-

al Documents and Relalions, j). 46.

(C) Bibliolheea de Autores Espanoles. Historiadores primitivos de las índias. Tom. l.p. 348.

Vide lambem Antiquiléí Mexicaines, Paris 1823; lirongiiiart, Arts Cérami(jiies. Tom. I. p. 516, e

o Catalogue du Musée Céramique.
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acha-se mais louça estrangeira do que domestica. lia comtudo em algumas ci-

dades do interior certas espécies de louça manufacturada, que não só são

usadas por todo o Yucatan, mas também exportadas para outras partes do Mé-

xico e até para Havana ; entre ellas bacias singulares não vidradas para refres-

car a agua potável, algumas com 6 ou 8 poUegadas de diâmetro da bocca, e

também jarros grandes e pequenos para agua, conservando uns as antigas for-

mas do Yucatan, outros imitando modelos estrangeiros. Estes jarros são feitos

por mestiços na roda, e pela maior parte á mão.

«Em alguns logares muito no interior, ou sem relações regulares com os

centros mais importantes do commercio, como também em Peten, o processo é

ainda mais primitivo, e está exclusivamente nas mãos das mulberes. Buscam

barro, carregam-no ás costas das crianças, e antes de dar-lhe forma com as

mãos, amassam o barro sobre o inclaíe.

«Formam geralmente os vasos grandes de duas peças. >^ào vi misturarem

o barro com cinza, mas muitas vezes misturam diíTerentes qualidades de barro.

A classe de louça usada pela gente mais pobre, compreliende o cornai (pratos

chatos para fazer fritadas), cfl/eíes ou pratinhos para certas iguarias, etc. Não

se usa vidrar esta espécie de louca, mas em logar d'isso emprega-se ás vezes um
verniz feito de Niim, {Coccus Axin, Lallave), que pinta-se em algumas occasiões.

E' um processo antigo.

«Possuo um jarro desenterrado em Jaina, (quinta na costa do Golfo, ao

norte de Campeche), quando eu alli estava, cuja superfície exterior enverni-

sada e pintada imita admiravelmente o desenho da madeira do freixo. A

louça dos antigos Mayas mostra grande variedade de forma e de estructura. Barro

de diíTerentes cores (vermelho escuro, còr de ardósia clara, vermelho claro-es-

curo, pardo), é algumas vezes misturado com mica ou cascalho de concha e ou-

tras substancias, taes como, alhures, até ouro em pó (zapolecos). A ornamenta-

ção consta de figuras e arabescos entalhados ou riscados na superfície, ou ele-

vados em relevo e muitas vezes pintados.

«A louça de barro moderna dos indios é geralmente simples. Aantiga,acha-

da no interior, eparticularmente perto da costado golfo, no Yucatan, mostra uma

arte muito mais adiantada do que a da costa oriental, ilha de Cozumel, etc.»

O fabrico da louça competia ás mulheres Caraíbas, (1) que, segundo Li-

gon, manufacturavam uma louça leve muito linda. (2)

(1) De la Borde, Rélations de l'origine, nia'uis, coulumes, religion, guerres el voyages <íe.s Carai-

bes, sauvages des isles Anlilles de 1'Améi'ique, Recueil de divers Voyages, p. 23.

(2) Mc. Culloch. Researches Philosophical and Antiquaiian conceniing lhe Aboriginal History of

America, p. 84.
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O Sr. E. G. Sqiiier (I) descreve a louça de Nicarágua como pintada e

vidrada, á semelhança da do Amazonas, de que falia Edwards. Os artistas ce-

râmicos do forte Yuma, na Califórnia, (2) são mulheres, e o mesmo dá-se com

os Zunis, (3j cuja bella louça pintada assemelha-se intimamente á dos antigos

índios do Pacoval.

Já citei Dumond sobre a manufactura da louça pelas Índias da Luisiana.

Du Pratz (4) diz que «as índias não só fazem a louça, mas ainda cavam e

misturam o barro. Descreve-as como artistas soíTriveis, ellas fazem caldeiras

de tamaidio extraordinário, bilhas com uma pequena abertura, garrafas da ca-

pacidade de um (jalão e de gargalo comprido, panellas para óleo de urso, con-

tendo quarenta quartilhos, emfim pratos grandes e pequenos á moda fran-

ceza. Pelo modelo da minha louça de Delf, tive alguns, feitos por curiosidade,

que eram de um lindíssimo vermelho.»

Informa-nos Adair (.5) que os Cherokees vidram a louça e tornam-na mui-

to negra e firme, expondo-a ao fumo de um fogo de pinho resinoso.

Hariot (6) diz dos naturaes da Virgínia: «Com especial habilidade sabem

suas mulheres fazer vasilhas de barro, tão grandes e bellas que os nossos olei-

ros com as rodas não fazem melliores»; ao passo que Campbell (7) descrevendo

os mesmos índios, exprimiu-se nos seguintes termos: «Desprezavam o trabalho

8 deixavam-no ás mulheres. Estas faziam esteiras, cestos, louça de barro

;

brocavam almofarizes de pedra, pizavam milho, faziam pão, cozinhavam,

plantavam milho, colhiam-no, levavam cargas, etc.»

Bartram refere que, entre os índios da Geórgia, «os homens não se afa-

nam com mais do que levantar as suas mesquinhas habitações, ftizer canoas,

cachimbos de pedra, pandeiros, cocares, estandartes e outras cousas de pouca

valia, pois a guerra e a caça são os seus principaes empregos As mulheres são

mais cuidadosas, e occupam-se em vários misteres manuaes, fazem toda a

(1) Nicarágua. V. I. p. 287.

(2) Michler's Reports. U. S. aml Mex. Boundary Siuvey. Vol 1. p. 101.

(3) Pacific R. R. Report. Vol. III. p. 50.

(4) Hisl, of Louisiana, Loiulon, 1~74, p. 300.

(5) Hist. of American Indians. London. 1775. p. 4.

(fi) «A Briefe and True Reportei the New-found Land of Virginia ele.» De Bry. 1590.

«Tlieir woinen liiiow how lo make carthen vesseis wilh special cunninge, and that so large and

fine that oiir potlers wilh thoye wlieles can make noe beller.»

(7) [listory of Virginia. p. 28 Vide Tiie True Traveis ele. of John Smith, p. 131, and Slra-

chey, The Hislorie of Travaile inlo Virginia Britannica, p. 112.
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louça de han'o,inocasuis, tecem efiam curiosos talins e diademas para homens,

fazem renda, deitam franja nos trajos, bordam-nos, ornam-nos, ele.» (1)

Eulre os Iroquois (2) e os Hurons (3) vemos observada a mesma regra so-

cial. Schoolcraft (-i) falia n'estes termos: «Acredita-se que nesta paragem a

dita arte estava nas mãos das mulheres; mas nem todas eram aptas para isso.

Em cada aldeia esse emprego deve ter pertencido a uma classe de pessoas

—

oleiras de profissão. Diz a tradição que era praxe misturar algum sangue com

o barro para humedecel-o e temperal-o.»

Do trabalho do Professor Rau (5) extrahi a seguinte narrativa, feita por

Hunter, do fabrico da louça entre os Índios, a oeste de Mississipi

:

« No fabrico da louça para a cozinha e para os usos domésticos reúnem

barro duro, pulverisam-no, temperam-no com agua, e estendem-no sobre pe-

daços de madeira, a que deram formas accommodadas á sua conveniência ou

phantasia. Depois de suíTicientemente seccos, os vasos são tirados das formas,

coUocados em posições convenientes, e queimados até adquirirem a dureza ap-

propriada ao fim a que se destinam. Outro methodo posto em pratica consiste

em forrar de barro, da espessura exigida, a superficie interior de cestos feitos

de juncos ou salgueiros, e, depois de seccos, queimal-os do modo acima des-

cripto. Desta sorte fazem vasilhas grandes, bonitas e duradouras, si bem que

ultimamente não sejam muito usadas nas tribus que têm estado em commu-

nicação com os brancos, por usarem-se em seu logar vasilhas de ferro fun-

dido.»

«Quando estes vasos são grandes, como no fabrico do assucar, suspen-

dem-se em parreiras, que, onde quer que sejam expostas ao fogo, conservam-

se constantemente cobertas de barro molhado. A's vezes, comtudo, fazem-se os

rebordos fortes, e projectados um pouco para dentro, em roda do vaso, de

modo que possam ser sustentados por peças achatadas de madeira, que se

introduzem por baixo d'essas projecções, e que se estendem atravez dos seus

centros.»

Entre os Mandans, como em outros logares, eram as mulheres os fabri-

(1) Traveis Ihrough Norlh and Soutli Carolina, Geórgia, etc. London, 1102. p. 511.

(2) Schoolcraft, vol. III. p. 81.

(3) Parkman, The Jesuits in America. Introduclion. p. XXX.

(4) Notes on llie Iroquois, p. 223. Srjuier and llavis.

(5) Hiinler. Manners and Customs of Severa! ladian Tribes West of the Jlississippi. Pliiladel-

pliia. 1S23, p. 293, citado pelo Rau, Itidian PolUry, Smithsonian Report, 1866, p. 351.

V. VI.—23
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cantes de louça. Catlin (1) diz: «Fallei dos pralos de barro em que eram ser-

vidas eslas comidas. Fazem ellcs parle familiar do trem culinário de todos os

alojamentos Mandans, e pelas mulheres desta tribu são manufacturados em
grandes quantidades, e modelados de mil formas e gostos differentes. São fei-

tos pelas mãos das mulheres, de um barro negro e duro, e cozidos em fornos

especiaes para esse fim. Em dureza são quasi eguaes ú nossa louça, comquanto

essa gente ainda não saiba a arte de vidrar, o que seria para ella segredo de

grande valor.»

Entre os Índios Micmacs da Acadia, a vasilha de casca de betula, em que

se cozinha, é feita pela mulher, e já vimos como esta prepara entre os Esqui-

máus as lâmpadas de pedra e os \asús culinários.

Do fabrico da louça de barre pelos antigos povos da Europa não pudo

obter informações históricas.

.Tewelt (2) pensa que «a julgar pela delicadeza do contorno e pelos signaes

que ás vezes encontram-se dos dedos, as urnas funerárias dos Celtas eram fei-

tas pelas mulheres dastribus.»

Informou-me o Professor Hughes, da Universidade de Cambridge, na In-

glaterra, que em Orderan, perto de Bagniòre de Bigorre, as mulheres ainda

fazem louça de barro semelhante á que se acha nas cavernas.

Tylor falia de uma collecção de vasilhas de barro usadas por uma velha

das iliias llebridas. Seria interessante saber si esta as fizera com as próprias

mãos.

Não obstante a volumosa litteratura sobre a Africa, sorprende extraordi-

nariamente ver quão pouco se diz sobre a louça dos aborígenes. Comtudo.pude
recolher alguns factos de impoitancia.

As mulheres Kaffirs não só cozinham, mas também fazem as panellas

de que usam, obtendo dos formigueiros em montículos o barro para esse fim.

Também fazem cestos para guardar leite ou cerveja.

E' de Burlou a seguinte descripção do fabrico da louça de barro na Africa

Oriental: (3)

«A figulina, barro pardo-cinzento , é obtida dos leitos dos rios, ou é ca-

vada no campo; passa pela operação preliminar da trituração, sendo esmagada
em secco sobre uma pedra, e depois puherisada e purificada de pedras e sei-

(1) Maiiiieis anil Custoiíis ot' lhe Norlli American Imlians. Letler 16.

(2) Woud. Uiici\ilise(i Kaces, p. Ti. Itó. Vide lambem Cainpbell. Traveis iii Soiilh Africa,

p. 523.

(3) Nas iiiinlias notas este exliaclo não liaz a cilacão il'on(Ic é.
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1

xos. O oleiro com agua a reduz então a uma massa densa, dá-lhe íórma com

a mão, fazendo primeiro a bocca ; d'ípois de secca, ajunla-llie mais uma pol-

legada de massa, endureco-a ao sol, faz outra addição e continua assim até

acabar. Depois de traçadas as linhas e outros ornamentos, aspanellas são cozi-

das no forno em pilhas de seteou oito, quelmando-se capim secco; o fogo de le-

nha as faria estalar, por consequência a matéria prima fica sempre meio crua.

Usualmente a cor é de negro de fumo; cm Usagura, comtudo, o barro do

oleiro, ao ser queimado, fica vermelho como o solo,—eíTeito do ferro.»

«Um trabalhador hábil, n'um dia, fará quatro destas panellas, contendo

algumas muitos litros, asquaes pela perfeita regularidade de formas, bem como

pelo feitio pittoresco, sorprendem o estrangeiro. As melhores são feitas em
Ujiji, Karagwah e Ugunda ; as de Ungamwezi são inferiores, e o barro de Zan-

zibar é de todos o peior.»

E' de notar que as tribus da costa oriental da Africa tem dado passos

consideráveis no caminho da civilisaçào, de modo que o fabrico da louça na

maior parte d'ellas tem-se tornado uma profissão, passando para as mãos do

homem.

Schweinfurth, (1) ao descrever o povo de Monbutlu, expõe a impor-

tante asserção,, que «como acontece com a maior parte dos habitantes da

Africa, a louça de barro é manufacturada pelas mulheres.»

Em Yoruba, diz Bowen (2) «as mulheres fazem panellas de barro.» O
mesmo acontece com as de Garo-a-Bautschi e Fesan; (.']) e o Reverendo Sr. J.

Leighton Wilson, residente por muitos annos na costa de Guiné, conta-me que

nesta região a arte cerâmica está inteiramente nas mãos das mulheres, (i)

Estamos pois justificados, julgo, por chegar á conclusão de que tanto na

(1) «Wie bei den meisten lle-wohnerii Al'i'ika's wiid die Tòpferei, das Scliniiedeliaiidweik ist

natiTgeniàss auf die Mftiiner Lcsclirànkl. vou Weibíin ausgeúbt, mit deu Kímslen der Hollzchnit-

zerei uiid Korbfleciílerei >ind beide Gesclilechten veitraul.» Ueber das Volk der Moubnttii in Cen-

irai Africa. Zeilschri(t f. Elhnologie lller. Jahrg. 1873. Hefl., 1 S. 8.

(2) Central Africa, p. 308.

(3) Paliando dos iialuraes de (iaro-a-Iiauisclii, Siiweiíifurt diz :—«Die Wàniier bescliàfligen sich

ferner init Mallenflechlen, Korbmacben und den aiideren Handwerkeii, ais der Verfertignng von Schu-

Iien, Leder, Geíi^íspr, ele., -wàbrend die Frauen die lòpferei besorgen. Auch in Fcsaii bemerkle ich,

dassdie Fraueti Tôpfe verferligeií.»

(4) Em relação à louça africana cbamo aallençào sobre os enormes vasos para iiiillin, usados por

muilas Iribus. Os dos Becbuanas tôni a forma dos jarros de óleo dos Europeus. São feiíos de vergon-

teas e paus, e forrados por dentro e por fora. Têm algumas vezes 6 pés de altura e 3 de diâmetro. Di-

zem que os jarros semelhantes dos D.imarassão feitos de folba de palmeira e barro.
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Africa como na America é verdadeira a lei de achar-se na sua infância a arte

cerâmica limitada ás nuillieres.

Na Ásia conhece-se a roda do oleiro ha milhares de annos, e o seu uso

tera-se estendido pela maior parte do continente. Existem tribus que ainda

fazem a louça de barro á mão, mas nada importante achei a respeito d'ellas.

No Archipelago da índia Oriental vejo que as mulheres Papuas (1) fazem

a louça de barro.

Ao passo que se desconhece a louça na maior parte das ilhas do oceano

austral, a arte de olaria tem chegado a um alto grau de desenvolvimento na

ilha de Fiji.

Segundo Williams eCalvert (2) vários utensílios são feitos de barro pardo

e vermelho. «As tigellas de beber são muitas vezes lindamente desenhadas,

sendo umas globulares, outras em forma de urna, outras á semelhança de três

ou quatro laranjas juntas, surgindo de cada uma a aza, e encontrando-se na

parte de cima ; outras também são feitas em forma de canoas. São muito pro-

curados os alguidares para araruta, os vasos para tinturaria e as panellas

para peixe. Fazem com nitidez uma laça imitando uma flor. A maior pro-

cura porém é de panellas para cozinhar. Em cada casa encontram-se varias, e

como não são muito duradouras, compram-se muito. Yi uma panella grande,

da capacidade de uma quartola, com quatro aberturas para facilitarem o en-

cher-se e o esvaziar-se. As vasilhas de cozinhar, ordinárias, contêm de vinte

a trinta litros,e a sua forma parece ter sido suggerida pelo ninho de uma espé-

cie de abelha negra commum n'estas ilhas. No fabrico da sua louça os Fijios

empregam barros vermelhos e azucs misturados com areia. Os apparelhos

constam somente de uma almofada, quatro malhos (3) chatos e uma pedra

chata redonda; e comludo fazem-se as panellas de contornos tão exactos, como

se fossem a torno. No vaso, emquanto ainda húmido, traçam-se linhas e figu-

ras, e, depois de seccar por alguns dias, muitos d'elles são coUocados juntos e

cobertos de combustível muito leve, como caniços, folhas de nogueira, capim,

etc. Deita-se fogo a isso, e, terminada a combustão, estão cozidas as pa-

(1) Journ. of Indian Archipelago. Vol. V, p. 313 refere-se aos Papuas em Dori. Também Norris'

líllinogr. Lil), dirigida por lúhv. Norris. Vol. I,no artigo sobre Nalive Races of llie Indian Archipela-

go, Papuans, by George Windsor EarI, p. ^3.

(2) Fiji and tlie Fiji Islands. New-York 1859. p. 53. Vide lambem Wood, «Uncivilised Races»,

Ed. Amer p. 930.

(3) Wallace, na sua obra sobre o Archipelago Malaio, figura um malho uíado no fabrico da louça

de barro.
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nellas. Eniquanto ainda quentes, as que devem ser vidradas, são esfregadas

com a resina de uma espécie de pinheiro.

«Acham-se enlão promplas para o mercado. Nas mãos das mulheres está

inteiramente o fabrico da louça de barro, e além d'isso a arte parece estar li-

mitada ás mulheres dos marinheiros e dos pescadores.» (1)

As panellas de barro usadas para cozer carne humana nas ilhas Fiji (2)

são feitas especialmente para esse fim, como parece também ter-se dado entre
.

os Tupinambás, no Brazil.

.lenkins dá a descripção do fabrico da louça por aquelle povo. «Cozi-

nham, diz elle, principalmente por meio do vapor. Com este fim usam de

panellas de barro feitas por elles próprios, nas quaes deita-se a comida em

pequena quantidade d'agua. Estas panellas são feitas por mulheres, que só

n'isso se empregam ; são de barro, a que primeiro dá-se á mão ([uasi a forma

desejada, depois põe-se dentro uma pedra redonda e lisa, e em torno d'ella

vai-se batendo no barro e amoldando-o com um mallio. Se o vaso só deve ter

uma aberlurasinha, é feito primeiramente de dous ou mais pedaços, que se

ajuntam depois com grande pericia. Querendo ornamental-o, sobre elles tra-

çam figuras com as fibras de uma folha de coco.»

«Cozem-se então as panellas n'um fogo ao ar livre, e acabam-nas, vidran-

do-as e envernizando-as com a resina do pinho de Fiji, misturada com uma

decocção da casca de mangue.» (3) Pickering {A) diz que vídrava-se a louça ap-

plicando-se a resina de uma espécie de Dammara, que tem relações intimas

com o Kauri da Nova Zelândia.

Nas ilhas de Tongan, que demoram a leste das illias Fijis, as mulheres, se-

gundo Wood, (5) são os oleiros.

Os factos que tenho apresentado parecem mostrar que, entre as tribus sel-

vagens geralmente, a arte cerâmica é a principio exclusivamente praticada

pela mulher, e a razão é que, primaria e essencialmente, o fabrico da louça

de barro é um ramo dos trabalhos culinários, que em toda a parte vêm a to-

(IJ E' digno de iiola que as nnillicres de Fiji são \ei'sadas na mainifaclura de pannos de cascas de

arvores, estampados, fazendo ollas próprias os desenhos.

(2) Jenkins. U. S. Explorin;; líxpedition. p. 341.

(3) Jenkins. U. S. Exploring Expedition. p. 347. Vide lambem Lubbock. Preliisloric Times.

p. 443.

^4) The races of Meu. p. 163.

(õ) Uncivilized Races, p. 983 (l'd. Amer.) Vide tamljem Jenkins. U. S. Exploring Expedition.

p. 320.

V. VI.—24
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car ao sexo fraco. O honieiii entre os selvagens é caçador, pescador e guer-

reiro, emquanto a mulher toma cuidado da casa e da cultura do campo.

Quando, comtudo, tendo progredido a tribu em cultura, a pratica da

arte cerâmica vem a ser uma profissão, e a causar embaraços aos trabalhos

domésticos, passa naturalmente para as mãos do homem ; e vê-se que em to-

dos os casos em que os homens fazem louça de barro, a tribu lem-se adian-

tado consideravelmente, sahindo do estado selvagem.

Porém a mulher selvagem não só fabrica vasilhas de barro, mas também

as ornamenia ; e si a arte cerâmica nasceu e cresceu nas suas mãos, não é me-

nos pro\avel lerein-se originado da mulher os ornatos do que se faz uso. A pro-

babilidade augmenta com o faclode cumpelir-lhe o trabalho de fiar e tecer, de

fazer adornos pessoaes e enfeitar os vestidos, fazer cestos, esteiras, etc. Por

toda a parle ella é a primitiva artista decorativa, e hoje em dia, nos próprios

paizes civilisados, é por excepção (jue o Jiomem se occupa com a arte da orna-

mentação.

A mulher cubre de ornatos tudo (juunto suas mãos tocam, e a senhora no

seu camarim, sobre algum objecto de mero luxo, borda industriosamente a

mesma serie de gregas e volutas, que no Amazonas a india selvagem, sem
roupa, com egual diligencia e mão firme, traça com um espinho na superfí-

cie húmida do vaso, de cujo feitio se está occupando. E' como se ambas en-

toassem a mesma cantiga simples. Em ambos os casos os ornatos são idênti-

cos, e não só de origem inteiramente independente, mas lambem de edade

mui differente talvez. Os da selvagem são o mero começo cmbryonario da vida

da arte, emquanto os do camarim, como as Lingulce de hoje, são formas ar-

chaicas, persistentes atravez de séculos, florescendo ainda sem mudança entre

a variada riqueza de ornatos, derivados por evolução das antigas formas pri-

marias.
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X. A origem da arte ou a evolução da orna-

mentação ^'^

Na minha viagem no Amazonas em 1870, o meu distinclo amigo o Sr. D.

S. Ferreira Penna, do Pará, chamou a minha attenção para o faclo que n'uma

pequena ilha chamada Pacoval, no higo de Arary, siiuada na illia de Marajó,

existia um tumulo feito pelos antigos habitantes do logar. r.onio me achasse oc-

cupado com os meus estudos geológicos no Monte Alegre, e não podendo eu

próprio visitar a localidade, mandei um dos meus ajudantes exploral-a. Au-

xiliado por S. Ex. o Dr. Abel Graça, então digno presidente da provincia, e a

quem devo muitos favores, por S. Ex. o Visconde de Arary, pelo Sr. Penna e

por outros muitos amigos, o meu ajudante visitou o logar e examinou o tu-

mulo, exlrahindo urnas funerárias, idolos e outros objectos de terra cozida.

Muitas destas amostras traziam ornamentos, e fiquei realmente sorprendido

ao ver n'esta antiga louça amazonica gregas, espiraese outros ornamentos per-

feitamente idênticos a algumas das formas clássicas da Grécia. O tumulo era

antigo, e a associação de objectos que continha, concordando com o que se

acha nos túmulos norte-americanos, não oíferece prova nenhuma de que os

fabricantes de louça do Pacoval conheciam a arte na Europa.

Continuando as minhas investigações, descobri que estes mesmos orna-

los acham-se distribuídos por todo o mundo, mesmo entre povos d'uma

(1) Este capitulo é a reproducrào de uma conferencia feita pelo Prof. Haitt, na Kscola da Gloria do

Rio de Janeiro, em 187.5. Pre|)arado este trabaliio para uma conferencia popular, o melliodo de ex-

posição e o estylo nella empregados nào são os que o aulor leria dado n'uma publicação definitiva.

Algumas memorias sobre este mesmo assumpto foram putilicadas pelo Prof. Hartt nos Proceedings of

lhe íeul/i annicersary of lhe Vniversity Cottcocalion of lhe Slate oj Kcic York, Albany ISTi, e no Po-

pular Science Monlhly de Janeiro de 1875. Nessas memorias, como na actual, ha muitas questões ape-

nas suggeridas, sobre as quaes o Prof. Hartt tinha feito profundos estudos de grande alcance para

a etimologia e o estudo da origem da arte entre os povos selvagens, estudos que clle ten-

cionava incluir na sua publicação deliniliva, si a morte não o houvesse sorprendido no meio dos seus

trabalhos.

(A^. da R.)
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cultura muito baixa, e que formam parte da arte primitiva. Lembrei-me de

que o homem em todo o mundo, tendo a mesma organisacão physica e es-

tando em contacto com a mesma natureza, desenvolve-se segundo as mesmas

leis, e que, armas, invenções, modos de pensar, regras da construcção das

linguas, até mythos e idéas religiosas facilmente se, desenvolvem independente-

mente entre povos longiquos. As necessidades do homem primitivo em todos

os paizes .são as mesmas, e é perfeitamente natural empregar independente-

mente methodos idênticos de satisfazel-as,

O homem applicado á Etimologia sabe que não ha costume algum d'uma tribu

de cultura baixa que não se encontre em outra. Durante a infância da sciencia

da Theologia, idênticos costumes passaram por ser de origem commum. Hoje

o homem scientifico vè perfeitamente que o desenvolvimento de uma nação

ha-de corresponder mais ou menos á evolução de qualquer outra. Mas como

é possível que os mesmos ornatos estheticos nascessem independentemente

entre povos separados uns dos outros, como por exemplo entre os Chinezes e os

Índios do Brazil ? A' solução d'esta questão dediquei-me com o mais vivo inte-

resse. Appliquei ao estudo dos ornatos da louça de Marajó o methodo

scientifico, classiGquei e comparei-a em todas as suas modificações com os or-

natos semelhantes de outros paizes. Estudei a funcção do ornato, exa-

minei a structura do olho, o modo de ver, ou antes de examinar um or-

nato, e logo fiquei convencido de que, como a musica depende de eífeitos

physicos produzidos sobre o apparelho auditivo, o ornato esthetico não se

pôde explicar sinão sobre a base da structura do olho.

Entre as nações primitivas existe uma graduação na arte ornamental. Ha

algumas nações, como por exemplo os Botocudos, que desconhecem quasi ou

inteiramente o ornato; outras que ornamentam a louça, as armas ou outros

objectos de formas muito simples, compostas de linhas rectas; e outros ha que

não somente empregam estas formas simples, mas também círculos e espiraes,

ignorando porém o uso de curvas mais subtis. Póde-se classificar as tribus e as

nações pelo estado de progresso em que se acha a sua arte ornamental. O
mesmo progresso se observa na historia da arte antiga. Os ornatos mais

antigos da Europa são feitos de linhas rectas ; depois vem outros, compostos

.de curvas circulares e de espiraes, e a estes seguem formas que se tornam cada

vez mais subtis na sua curvatura. Nota-se uma outra cousa que, na arte pri-

mitiva, os ornatos estheticos não são derivados da natureza, são pura-

mente estheticos e não têm significação,emquanto que os adornos imitalivos não

conservam a belleza das curvas naturaes, mas estão convencionalisados, cor-
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respondendo á delicadeza das suas formas ao estado de cuUiiraeuique se acha

a arte puramente eslhetica da tribu.

O selvagem não é sensível ás bellezas da natureza, e por consequência não

as pôde delinear. D'Orbigny já mostrou que na arte indígena da A.nierica não

se vêm representadas nem folhas nem flores. E' unicamente o homem civili-

sado e de alta cultura que aprecia a belleza da natura, e tanto mais se cul-

tiva, tanto mais chega elle a sentir a influencia das formas naturaes. Mais

adiante hei-de mostrar que o emprego d'estas formas na ornamentação vem

somente depois da cultura do olho pelas formas puramente estheticas.

Ha uma borda ornamentada, muito bem conhecida, que se chama uma

I 1 I 1 I 1 I 1 I

—

^

grega (fig. 15). Yê-se traçada em toda a

"-^
I
^-H 1 ^ I ^ 1 ^ I

parte das cidades, não somente nas mol-
'

~{Fi^~íb)
" duras das paredes das casas, nas grades

de ferro das janellas, na tapeçaria e nos utensis domésticos, mas ainda empre-

gada pelas senhoras, que não se cansam de bordal-a nos seus vestuários. E'

este mesmo ornato que se vê traçado na cornija destes salões. Qual é seu va-

lor? O que é que significa, e qual é a razão porque o povo não somente da ci-

dade do Uio de Janeiro, mas do mundo civilisado gasta tanto dinheiro no seu

uso? Ninguém sabe nem pergunta o que significa, ficamos satisfeitos unica-

mente porque lisongeia-nos a vista.

São poucos os que comprehendem a immensa importância da ornamenta-

ção na vida humana e a exigência dos olhos. Uma casa de pedra tosca nos daria

abrigo'; um vestido de couro nos serviria como protecção suíTiciente contra o

tempo, mas não bastam. Não estamos satisfeitos com a utilidade d'uma cousa

desde que não dê ella ao mesmo tempo prazer aos sentidos. E' d'esta necessi-

dade que nasce ese desenvolve a arte. E' para satisfazer á vista que gastamos

tanto dinheiro na architectura e que cobrimos as paredes das nossas egrejas e

nossos salões de adornos.

Si pois para a ornamentação lodos pagamos Ião caro, si a arte deco-

rativa é realmente necessária para a vida civilisada, si as senhoras empregam

uma parte muito considerável da sua vida na pratica d'ella, seguramente esta

arte merece um estudo sério e profundo. Já tem-se estudado com os mais im-

portantes resultados a sciencia da musica, mas até agora não ha ninguém que

se tenha dedicado á investigação scientificada ornamentação, uma arte muito

mais importante na nossa vida e que occupa mais a nossa altenção do que a

musica.

Chamada a minha attenção para o estudo da arte antiga do Brazil, achei-

V. VI.—25
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me n'uin campo novo c extremainoiite iiiteressaiílc. E' vasto e diíTicil de se ex-

plorar; leiílio podido fazer súintiale um ligeiro reconhecimento, mas n'elle

tenho descoberto minas de ouro, diamantes e pérolas.

Pela primeira vez na historia da arte, vou apresentar uma theoria ra-

cional da origem e evolução da arte decorativa c mostrar o que é a funcção do

ornato. iS''esta conferencia não me é possível dar mais do que um ligeiro es-

boço dos meus estudos, mas, n'uma obra sobre a archeologia do Brazil, que

brevemente espero mandar ao prelo, dal-os-hei por extenso.

Como o nni.iloó feito para o órgão da vista, para entendel-o devíamos, em

primeiro logar, estudareste órgão e a sua applicação. Não vou descrever toda

a anatomia dos olhos, porque ella .islá perfeitamente conhecida, mas peço licença

para chamar a altenção para alguns factos concernentes á visão, aos quaes os

livros não dão bastante importância.

A idéa geral da visão é qne abrindo os olhos, ea luz entrando, forma na

retina a imagem d'um objecto que vemos distinctamente todo de uma s(j vez. Mas

isto não é absolulamenleexaclo, porque não podemos ver distinctamente d'uma

vez o todo d'um objecto. Não vemos claramente sinão um ponto muito limi-

tado do objecto a que avista se dirige. Encaro aquellaestatua,mas para ver o seu

todo distinctamente, ou em outras palavras mais exactas, para observal-a, ó ne-

cessário dirigir successivaraente os olbos ás suas diíTerentes partes. Vamos ver

o que isto quer dizer.

A visão distincta está limitada a uma pequena área da retina, de diâme-

tro pouco mais ou menos de uma linha, e chamada a mancha amarella de

Sommering. Esta manclia esta situada justamente atraz da pupilla. Vemos

distinctamente de uma vez, somente aquella parte da imagem d'um objecto

que cabe no centro da mancha. Para observar as outras partes é preciso mover

o globo do olho por meio de certos músculos, para que estas partes da imagem
possam ser projectadas na mesma mancha.

O globo do olho é servido por

três pares de músculos cuja contra-

cção o faz revolver no seu logar. N'esta

diagramma temos o olho visto de um
lado mostrando quatro músculos re-

ctos A B C I), que se dirigem por

detraz.

{Fig. 16)

As inserções dos mesmos músculos observam-se na outra figura que mostra o
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olho visto de frente. O par A B faz volver o globo n'iiin plano horizontal, ein-

quanlo o outro par Cl) fal-o volver n'um plano vertical.

Com os músculos oblíquos E F não lenho que me occupar n'esta dis-

cussão.

Vamos ver qual é o uso d'estes músculos na vista. Quando fixo directa-

mente o centro de uma linha recta horizontal, a imagem d'esla linha cahe na

retina com o seu centro justamente no meio da mancha amarella, como n'esta

figura. Si a linha não é muito comprida e temos muita experiência, podemos

reconhecer iunnediatamenteque 6 recta, mas si houver duvida,

o que faremos? Percorremos a linha com o olho, isto é, mo-

vemos o globo do olho por meio dos dnus músculos lateraes,

de modo que a imagem passe dentro da mancha amarella.

Si para fazer este movimento usamos dos músculos com perfeita

[Fig. \i) regularidade, dizemos que a linha é recta; porém si houver

qualquer irregularidade na linha, não podemos percorrel-a sem usar de repente

do outro par de músculos.

A linha recta é umelementoda arte eslhetica, porque primeiramente para

observal-a é preciso usar com perfeita regularidade dos músculos do olho.

O prazer que sentimos peloeíTeito regular produzido por este movimento é aná-

logo ao que experimentamos quando passamos a mão sobre uma superfície lisa

ou ao que é produzido sobre o ouvido por um som musical.

Uma linha recta não tem uma belleza inherente, é bella porque em pri-

meiro logar necessita, para sua observação, de movimentos perfeitamente regu-

lares.

Podemos facilmente observar somente as linhas perpendiculares e hori-

zonlaes, porque suas imagens cahem entre os pares de músculos ne-

cessitando para a acção, apenas de um par de cada vez. Quando uma linha é

inclinada, é difficil de examinal-a, visto ser preciso empregar dons músculos

adjacentes e pertencentes a dous pares. A tendência então é de volver a cabeça

para que a imagem possa correspDuder ao eixo de um outro par.

Para examinar uma curva circular usamos de uma vez dous músculos ad-

jacentes, dos quaes ura contrahe mais rapidamente do que o outro. Este movi-

mento é mais difficil do que na observação da linha recta,mas é capaz do causar

mais prazer, porque o efleito da linha recta é monótona e cansa logo, emquanto

que o do circulo é mais variado, devido á diíTerença da rapidez da contracção

dos músculos. A espiral é ainda mais difficil de examinar.

Por mais subtil que seja a curvatura d'uma linha ornais difficil nãoé só-
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mente (raçal-a,raas também examinal-a,e mais prazer 6 capaz de produzir,quando

movimentos musculares estão a isso habituados. A apreciação do eíTeito

eslhetico das formas da natureza não 6 instinctiva, mas vem de educação,

e o que se chama o senso eslhetico é devido á cultura não somente do indivi-

duo, mas lambem, de algum modo, da nação.

O menino, como ura povo, aprende lentamente a arte e suas linhas tor-

nam secada vez mais subtis e bellas com a cultura.

Entre a forma do ornato e' o gesto ha uma analogia perfeita. Gestos

airosos sempre traçam curvas, e a graça do gesto depende da subtileza da

curva. Os movimentos musculares agradam á pessoa que faz o gesto e o es-

pectador conlenla-secom os movimentos dos músculos do olho necessários para

seguil-o.

Ha uma lei na arte decorativa que uma curva deve se originar d'uma outra,

ou d'uma linha recta tangencialmente, ea razão é clara, porque movimentos

que necessitam a passagem de repente do uso de uns músculos para o uso de

outros diíTerentes, são difTiceis e desagradáveis, emquanto movimentos tan-

genciaes de uns aos outros são agradáveis.

Ha uma grande diíTiculdade no estudo da philosophia da arte decorativa

que já estamos mais ou menos educados e é muito dillicil imaginarmo-nos no es-

tado do selvagem sem educação. Estamos já tão acostumados a uma variedade

de formas decorativas que, á primeira vista produzem todo o seu effeilo. E'

justamente como o que se vô na musica. Selvagens e pessoas de pouca educa-

ção musical querem ouvir muitas vezes a mesma melodia, mas ao musico bas-

tam as primeiras notas d'uraa ária para despertar n'elle todo o eíTeito da

composição.

Ha também uma outra difficuldade. A arte nasce e cresce debaixo da mão

e do olho do artista; e o seu desenvolvimento não depende da apreciação do

mero espectador. Em toda esta discussão deviamos imaginar-nos artistas pri-

mitivos, desconhecendo a arte superior e procurando modificar lentamente as

formas decorativas, afim de que possam dar mais prazer aos nossos

olhos. O artista decorativo não pôde traçar uma linha sem examinal-a no seu

todo, e elle é quem sente todo o seu effeito. A musica difi'ere da arte decorati-

va, porque o ouvinte percorre por necessidade toda a composição, emquanto

na ornamentação a forma completa apresenta-se de uma só vez e raramente

temos tempo de examinar com minuciosidade todas as particularidades da de-

coração, especialmente si o ornato é complexo.

Reconheci ha pouco a verdade d'isto emquanto observava os artistas Ira-
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balhando na decoração do magnifico salão novo do collegio de 1). Tedro II.

Percorri com os olhos as bellas formas que enriquecem o seu teclo sumptuoso

e senti inimediatamente o seu efleito gorai, efleito que crescia ao passo que eu o

examinava com mais cuidado. Porém, quando vi cartista modelando cuidadosa-

mente cada ornato senti que para apreciar perfeitamente todas as btdlezas

d'uma composição decorativa era preciso examinal-a como a examinou o

artista que a desenhou, percorrendo com os olhos to.las as suas minudencias.

Vou agora descrever a evolução da classe de adornos que se chamam gre-

gas e mostrar algumas das modificações mais notáveis que se originam delias.

Não terei tempo de descrever a historia de outras formas.

Havemos de ver que todos os ornatos puramente estheticos são apenas mo-

dificações de algumas formas simples, dispostas do uma maneira mais ou

menos differente, porém sempre em conformidade com algumas regras geraes.

A evolução da arte decorativa é devida, em primeiro logar, á tentativa

continua de dar mais prazer á vista, e, em segundo logar, pela sobrevivência

do mais bailo, ou, em outras palavras, do inais próprio. E' uma espécie de

Darwinismo. Um ornato adaptado aos olhos é realmente bello. e conserva-se,

ao passo que as formas mal feitas e mal adaptadas morrem.

E' interessante notar que os ornatos de graus diílerentes sobrevivem uns ao

lado dos outros, e que com os ornatos modernos conservamos formas de uma

antiguidade iramensa. Esta circumstancia nos auxilia muito n'este estudo.

Tenho mostrado que a linha recta é um elemento primário da arte deco-

rativa e o mais simples; por conseguinte, é bem conhecido que os primeiros

ensaios decorativos de um povo deviam consistir do linhas rectas.

Duas linhas rectas parallelas, não muito separadas, dão mais prazer do

que uma, porque, percorrendo uma com a vista, sente-se o eífeito indistincto

da outra, ou percorrendo uma linha imaginaria entre as duas, recebemos o

effeito indistincto de ambas. Estas linhas não devem ser nem muito separa-

das nem muito próximas, porque, em primeiro logar, não se vem dislincla-

mente, e no outro estão confundidas. O eífeito produzido por duas linhas pa-

rallelas é análogo ao que actua sobre o ouvido por meio de dous sons inu-

sicaes.

Depois experimcnla-se tornar mais agradáveis aos olhos duas liidias pa-

rallelas, enchendo de linhas transversaes o espaço entre ellas, escolhendo

naturalmente e reproduzindo as combinações mais bailas e desprezando

aquellas que não se accommodarem á vista.

Um ornato simples forma-se por meio de liidias parallelas atravessando

V.M.-2C
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verticalmealtí o espaço entre as liulias primarias e separadas umas das outras

por intervallos eguaes. Este ornato, como existe na figura 18, é uma série no

-pP
espaço,mas produz nos ollios,ao percorrel-o, uma
série de efleitos eguaes, separados por intervallos

de tempo. E' então um pequeno canto monótono.

Não posso discutir aqui a razão porque os intervallos entre as Unhas de-

viam ser eguaes. Depende da mesma lei que regula a duração dos intervallos

do tempo na musica.

Uma modificação deste ornato consiste em
uma série de linhas curtas arranjadas alternada-

miinle de cada lado. Esta produz uma espécie

de rylhmo.

Quando as linhas ou não chegam ao meio do espaço, ou passam além do

1 j p T r meio, p(xle-se unir as suas extremidades, duas
/"^ y^ ^1 11 ^^ duas como na fig. 20; mas as unidades assim

(fíff. 20) Ibrmadas são pouco agradáveis por causa da li-

nha cuja imagem atravessa ohliquameiíte a retina. Estas modificações da grega

não se oLiservam sinãona arte primitiva, ou de uma mão inexperiente. Quando
-1 1

——

1

1

1

as linhas transversaes chegam ao meio do espaço e

I j I { I
cslão unidas duas a duas, como na fig. 21, o effei-

(Fig,2\) to, não obstante ser simples, é agradável. Suas li-

nhas aJaplLra-se aos oUids e consliluem um ornato que se conserva e que

nunca mais se perde.

Lnlhl(Lii)

Ln 1-51 LL5]

Quando as linhas transversaes são mais com-

pridas póde-se unil-as como na fig. 22, dando as-

(^fig, 22) si n origem a umas unidades ainda mais agradá-

veis, que toriiam-se mais e móis com[.licadas, como na fig. 23.

Tenho observado, não somente na louça an-

tiga de Marajó, mas também na ornamentação de

(77,V/. ofi) outras nações, que as unidades destas gregis estão

ás vezes separadas umas das outras por meio de linhas verticaes, ou que cada

uma está mettida dentro de um cartucho". Parece que assim o artista ([ueria

,...._^___...., ,....____ evitara união d'ellas; mas esta tentativa

[_1-| [_j-| [j—j I Lj-Tj (hg- 24) de separal-as deu logo origem á

J....! 1...1 J....L___J ..j sua fusão completa, porque alguém obser-

{f/ff.2i) vou que, pela obliteração de parte das li-
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Ilhas primitivas,indicada pelas linhas pontuadas, seria possível desenhar corren-

temente a grega, a qual tornou-se assim ainda mais agradável c bella.

Que uma tal obliteração de parles de um ornato se praticava entre

os Índios antigos de Marajó, tenho provas abundantes, e na conclusão (Festa

leitura mostrarei a photograpliia de um pedaço de louça do tumulo do Paco-

val, em que isso claramente se deixa ver.

Com a fusão das unidades, porém, perde a grega suas linhas primarias.

Addicionando depois outras duas linhas parallelas,o ornato torna-se ainda

mais belio, mas é preciso lembrar (jue estas linhas liinit.intcs não são homolo-

gas ás primarias.

G-TI DT] G-Tl UrTI CTl ^'^ '''^^" '^ origem e evulução de—1 I I I I I 11 II— um dos mais bellos ornatos eslheticos

{Fíff.25) conhiicidos, uma forma decorativa que

se acha em todo o mundo (fig. 25.) Os indios antigos do Marajó delineavam-na na

sua louça, e até hoje,dentro das matias do Amazonas e doOrenoco, as mulheres

gostam de pintal-a nos seus Camutis.

A arte na sua infância está caracterisada pela monotonia. Os meus ca-

noeiros, no rio Jequitinhonha, cantavam a mesma modinha durante quasi toda

a noute, e uma occasião ouvi um marinheiro portuguez repelir mais de cem

vezes na sua viola a mesma simples melodia. Com a cultura, porém, vem a

variação e a evolução na arte, como qualquer outra cousa sempre pro-

gride do simples para o complexo.

r*^ p-* -t- ^—jj •—[ As gregas estão compostas, no principio.

~(Fiff72Q) í^e unidades que seguem na niesnui direcção,

mas depois dividem-se em séries alternadas, cuja direcção é diflerenle, como

se v6 na fig. 26.

Isto se nota não somente nos vasos Etruscos, mas lambem na louça orna-

inentada dos indios do Brazil e do Terú. No intervallo entre as duas séries

acha-se muitas vezes na arte Etrusca uma figura quadrada em que esfá coUo-

cada uma cruz, uma figura que nasce naturalmente n'um espaço d'aquella

forma.

A grega corrente pôde ser mais ou menos envolvida, mas as formas sim-

ples são as que mais agradam á visla.
^

Os antigos indios de Marajó deram ainda um outro passo importante e em-

pregaram outras formas mais desenvolvidas, que se acham associadas ás va-

riações que acabo de descrever.
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A grega ao principio é sempre angular, mas é difficil de se desenhar ra-

pidamente sem lhe arredondar os ângulos.

Notou-se logo que a grega arredondada era mais bella do que a grega

angular e assini foi delineada de propósito, formando uma série de espiraes

enroladas, ligadas uma á outra por

meio de linhas sigmoides ou da forma
'

^TvJTlT) Ja letra S (fig. 27.) N'esta série as espi-

raes cunstituiram as partes principaes do ornato; mas logo a vista principiou

a gostar mais da linha sigmoide e esta foi cultivada por descuido das espiraes,

e o resultado foi uma série de sigmoi-

des, cuja curvatura tornou-se cada vez

(Fiff. 28) mais subtil (fig. 28.)

Como acontece nas gregas angulares, a série está frequentemente divi-

dida em parles reversas (Qg. 29), entre as

quaes, não somente na arte Etrusca, mas
"

^

(^fjy 29)

~

também na do Marajó antigo, se acha

uma figura que ás vozes contém uma cruz. Esta forma da borda dá origem

a muitas modificações. A's vezes o espaço a um lado da série está corado ou

sombreado.
Esta se assemelha ás ondas do mar,

e muitos escriplores que tèm escripto

a arte dizem que as sigmoides ligadas

(fiff. 30) na arte antiga do Oriente eram no

principio uma representação convencional do mar. Ao contrario, na minha opi-

nião, esta borda era no principio simplesmente um ornato que não tinha si-

gnificação. Duvido que os Marajó-uáras pensassem uo mar quando faziam este

ornato. Nos vasos e espelhos da Etruria não ha duvida de que ás vezes queria

significar elle o oceano, porque o artista alli' representou peixes nadando por

baixo, ou delfins saltando graciosamente por cima das ondas.

Emquanlo (jue as espiraes desapparecem e as sigmoides estão cultivadas,

apparece um espaço vago a cada lado da série. Muitos dizem que este espaço

demanda ornamentação; eu, porém, acho mais rasoavel dizer que se este es-

paço fosse enchido de oriuitos a borda tornar-se-ia mais agradável. E qual é

o adorno supplementar([ue devemos empregar? Na arte Oriental, no México,

no Peru e no Brazil appareceram pequenos triângulos oblíquos nos espaços so-

breditos, e nas interrupções. Entre as partes reversas da série ha o ornato

vertical que já descrevi.
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Além d'islo, conforme o que tenho aló agora visto, a evolução (i'esta borda

no Marajó não proseguiu; mas, em ura vaso peruano, figurado na obra de Voa

Tschudi, observei ainda um outro passo progressivo. Os pcqnenos trian-

— gulos estão ligados como na fig. líi. Aqui pa-

C~"""^^í^^^^^5'^**^^^5!a"~~' rece que se acabou o desenvolvimento desta
~~.

TiT
" borda na America.

(/•*<?• 31)

No Egypto, porém, soílreu todas estas modificações em uma epocha muito

remota e deu origem a uma immensidade de formas, muitas das quaes, com o

eurso do tempo, tomaram significações religiosas.

As sigmoideas em logar de corre-

rem uma mesma direcção, estão ás ve-'

zes separadas e dispostas de uma ma-

neira alternada, como na fig. 32. Esta

disposição deu opportunidade a intro-

C9\.^(H-^'^' G)vD\^(2,-^ duzir-se entre ellas ornatos supplemen-
-

'

{Fig. 32) tares.

Estes ornatos desenvolveram-se com grande exuberância, tomando a forma

de folhas e flores, entre as quaes predominava o loto. Porém, a significação syra-

boHca da arte decorativa do Egypto impediu a sua evolução, e a arte pura-

mente esthetica chegou ao seu mais alto desenvolvimento entre os gregos, os

quaes, descuidando-se da parte symbolica, cultivavam com especial cuidado

a classe de ornatos, cuja origem e historia temos estudado. Entre os gregos os

ornatos supplementares da borda das sigmoideas deram origem ao Anthemio,

a mais bella forma decorativa que conhecemos."

Quando as sigmoideas estão ligadas o Anthemio tem a forma obliqua e é

•—^vTj ;^r >^. composto de duas partes eguaes, feitas

•^^^^^l^^^^^A^^'"'^^^^'^''^ *"^*'' '^"'^'"^^ radiadas o semelhantes á flor

. lí^^— -^^ —^^^: européa chamada madresilva.
{Fig. 33)

'

Alguns suppõem que o Anthemio é simplesmente a flor convencionalisada,

mas não é sinão uma forma simples e sem significação, e, como já disse, de-

rivada dos ornatos supplementares da borda das sigmoideas. O triangulo com
base formada de uma linha recta não é tão bello como aquelle em que a base

èstà endentada e formada de linhas curvas tangencialmente dispostas, pare-

cendo que o triangulo da base recta passa para o Anthemio de muitos raios

por meio d"esta forma, que já observei, não somente na arte da Grécia, mas

também na da China.

V. VI.—37
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Quando as signioideas estão collocadas alternadamente o Antheraio é ere-

cto e capaz de maior desenvolvimento. Então as sigmoideas offerecem duas pe-

quenas espiraes, dirigidas alternadamente para cima e para baixo.

Estas formam bases estreitas a um lado para o Anlhemio euma base larga

no outro. A's vezes cresce sobre ambos os lados, mas foi cultivado ordina-

riamente na parte superior, formando uma alternativa de figuras largas com fi-

guras estreitas sustentadas nas sigmoideas.

Quando as figuras principaes estão muito approximadas, as outras estão

comprimidas entre ellas, como na fig. 34, e vè-se que ao mesmo tempo as

sigmoideas perdem de importância.

A linha limitante do Anlhemio é ad-

dicionada depois que a attenção é chamada

\l^ \ W Í^CJr \ ^^^^^ ^ forma eiegante da figura.

^^''^'^
'
' i^l^r I Pouco a pouco as sigmoideas contra-

hem-se, a parte central desappareceeentào o

__Anthemio parece sustentado sobre duas vo-

'^'^' ^^^
lutas dirigidas de um modo reverso ao das

volutas girantes. Nas permutações seguintes do Anthemio estas duas volutas

da base permanecem de uma maneira curiosa, e por meio d'ellas se pôde re-

conhecer o parentesco de ornatos Já tão mudados, que á primeira vista passa-

riam por não ser alliados ao Anthemio.

Quando o Anthemio é applicado em relevo na architectura, a figura

principal assemôlha-se á forma de uma folha, cujas raizes formam as veias e

endentam a margem da folha. D'ahi por diante a semelhança vai-se augmen-

tando até que em logar do Anlhemio lemos o Acanlho.

O mytho da derivação do Acanlho na architectura não lem base. O or-

nato não foi adoptado naturalmente da natureza, é simplesmente uma modifi-

cação do Anlhemio. Na arte grega o ornato Acanlho é muito diíTerenle da fo-

lha da planta do mesmo nome. Na decadência da arte romana o ornato to-

mou mais semelhança com a folhagem natural, e na architectura de Palmyra é

por demais luxuriante. Um bom ornato não devia imitar exactamente a natu-

reza: devia somente conservar bastantes das suas formas e cores para produzir

sobre nós o mesmo efl'eito eslhetico; pois que, representando exactamente o

objecto, cessa de ser um ornato.

Ordinariamente no Anlhemio representado em relevo, as sigmoideas des-

apparecem inteiramente, mas ha n'esta cidade um notável exemplo em que
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são conservadas ; este exemplo vê-se na torre da egreja do Carmo, no largo do

Paço.

Até aqui tenho descripto o desenvolvimento progressivo, mas na arte como

na evolução dos animaes ha também a degradação ou a adaptação de um or-

nato de alto grau a um grau inferior. Uma excellente demonstração d'isto é uma

borda que se usa muito na architectura, chamada a borda do ôvo e da lín-

gua, ou do ôvo e da frecha. O celebre artista critico Ruskin diz que é uma

tolice, e pergunta: «O que é que os ovos têm que fazer com as frechas?»

No primeiro logar a borda não representa nem ovos nem frechas. E' a

borda do Anthemio degradado, e vem da tentativa de produzir por meio de

uma borda estreita o effeito geral de uma borda larga do Anthemio.

Quando esta ultima é vista ao longe, as particularidades do ornato estão

perdidas, observando-se unicamente a forma geral das suas partes. A figura

oval representa o Anthemio primário e a lingua ou frecha a figura secun-

daria.

Quando o Anthemio é representado em relevo a margem da figura

é cortada de uma maneira inclinada, tirando assim uma parle de cada

lado da figura secundaria, e deixando somente a parte média d'ella, a qual,

com sua nervura central, parece uma frecha.

Si eu li\esse tempo, daria ainda outros exemplos de degradação, mas est«

deve ser sufficiente.

E' facto interessante que ao passo que o homem e diversos animaes são

representados em relevo na louça de Marajó, é raro que sejam desenhados so-

bre uma superficie plana. A artista india sabia bem a arte de modelar e era

perita na ornamentação por meio

de linhas simples, mas não se tinha

adiantado na arte do desenho imi-

tativo. Nenhuma folha, flor ou fru-

cta é representada na louça antiga

do Amazonas ou em relevo ou sobre

superficie plana. Parece singular

que habitando uma região em que o

reino vegetal oíTerece tantas formas

bellas a artista não escolhesse ne-

nhuma d'eslas para a ornamenta-

ção.

(Fig.55)

Posto que a cabeça c as feições humanas sejam muitas vezes representa-

/.
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das em figuras solidas modeladas, laes como idolos, azas de vasilhas e outros

ornatos, é raro encontrarem-se representadas sobre superfície plana, quer

gravadas em relevo, quer delineadas por Unhas gravadas ou pintadas. Ha, po-

rém,uma série enorme de ornatos, dosquaes alguns, e dos maiscommuns, estão

representados na figura 35, que parece ser originado na representação tosca

e convencional da cara humana. O modo de evolução destas figuras e as evo-

luções a que foram sujeitas estão bem representadas na figura e não carecem

descripção.

XI. índios de Marajó (1)

Os primeiros colonos que vieram ao Pará e aqui se estabeleceram, cons-

tituíam o rebutalho ou eram tirados do rebutalho de Portugal ; vadios, mal-

feitores, ratoneiros, ladrões e condemnados, taes foram os primeiros colonos.

Poucos annos depois,conlinuouavir da mesma gente.masjá com algumas famí-

lias extremamente pobres e ignorantes, que vinham de Traz-os-Montes e de

algumas ilhas. Com elles vinham alguns homens de instrucção, destinados a

occupar os cargos públicos, mas instrucção suíTiciente a esses cargos, porque

os homens verdadeiramente instruídos não vinham para o Brazil, por

acharem logares mais vantajosos em Portugal. Não tivemos, pois, quem

se desse ao estudo da historia dos indios ou quem para isso estivesse habi-

litado.

Entre os oíTiciaes militares que vieram conquistar o Pará havia, sem du-

vida, algiuis muito instruídos; mas viram-se incessantemente tão atropelados

(1) Eila noticia lustorica dos iiiJios de Marajó foi escripla a pedido do professor Uartl, pelo

distiiiclo naturalista e geograplio do Pará, o Sr. Domingos Soares Ferreira Penna. Devia ler sido acom-

panhada por um estudo comparativo dos restos arclieologicos de Marajó com os de outra localidade

da hacia do Amazonas e das regiões visinlias, mas os conhecimentos destes restos estando ainda muito

incompletos, o professor Ilarll, deixou de dar forma definitiva aos seus estudos sobre este as-

sumpto, esperando poder tornai-os mais completos com descobertas de maior cabedal scientifico para

mais abastado trabalho.

{N. (la R.)
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com as invasões dos inglezes, hollandezes e aló fraiicezes no Amazonas,

além da longa e continua lula que tiveram de sustentar- contra a massa indígena

quasi sempre rebellada, que, ainda quando tivessem gosto para os estudos

etimológicos, fallava-llies tempo e socego para fazel-os.

E' por isso que se ignora (ou que eu ignoro) a origem. e vida dos selva-

gens de Marajó até a epoclia em que chegaram os europeus ao Pará.

A ilha de Marajó teve, ao principio, o nome de ilha de Juanes ou dos Jua-

nes, derivado, segundo a tradição, de uma tribu que habitava a costa orien-

tal, tendo a sua aldeia no logar que com o nome de Monforte foi em 1757 ele-

vada á cathegoria de villa (hoje extincta por falta de moradores) e que a gente

do povo chama ainda Juanes. O appellido de Marajó é posterior ao de Juanes ;

data do tempo em que os porluguezes começaram a frequentar e a formar es-

tabelecimentos nas margens do rio Marajó-assú, cerca de '20 anãos depois de

fundada a cidade do Pará por Francisco Caldina Castello Branco, nos últimos

dias de Dezembro de 1815.

A ilha começou a ser conhecida e frequentada na costa oriental por colo-

nos que iam fazer pescas no verão, desde a Ponta do Maguary até junto áfoz

do Arary, porque em Outubro e Novembro chegara até este ponto as aguas do

mar (como na costa fronteira chegam até um pouco acima da Ponla do Pi-

nheiro), com grande abundância de peixes d'agua salgada que, como é sabido,

tem, em tudo, grande superioridade sobre os fluviaes do Amazonas e Pará.

As tribus principaes que, n'aquelles tempos da conquista e colonisação

habitavam a ilha, eram : os Aruans, ao N. ea E.,e os lAlapuás, Anajás, Guaja-

rás, etc, ao S. e a O. Disseminados pelo centro e por vários pontos da costa S.

e E. havia os Mamayanás, Sacarás, Jurunas, Muanás, etc.

Todas estas tribus e outras sub-tribus furmavam o povo que os portugue-

zes chamavam indistinctamente Nhcemjahibas, por usar cada uma d'ellas, di-

zem, um dialecto particular. Eu creio, porém, que dever-se-ia ter reservado o

appellido Nheengahibas somente para as tribus que habitavam a parte meri-

dional e Occidental da ilha, e parece que era esta parte a única residência do

povo nheengahibé. Fallemos primeiro dos Aruans.

A tribu Aruan era a mais numerosa, a mais atrevida e a mais valente na

guerra. Occupava toda a costa N. (que aqui chamamos contra-costa) da ilha e

estendia sua dominação até a Oriental, desde a Ponte do Maguary até o rio Ca-

mará. Os visinhos temiam-se muito dos Aruans, que os matavam ou os vexa-

vam com guerras e roubos contínuos.

O primeiro conhecimento que os portuguezes tiveram da ferocidade dos

V. vi-28



110 ARCIIIVOSDO MUSEU NACIONAL

Aruans deu-se nas seguintes circumstancias : O navio em que vinha de Lisboa

para o Maranhão o governador Pedro de Albuquerque, trazia também para

S. Luiz, ainda occupada pelos hollandezes, 200 soldados em auxilio aos por-

tuguezes, J 4 jesuitas e vários carmelitas. Não tendo podido desembarcar li-

vremente no Maranhão, o navio velejou para o Pará e naufragou (lGi3) nos

baixos da barra, salvando-se somente o governador com sua familia, e al-

guns dos carmelitas, tendo morrido afogados todos os jesuítas, inclusive o seu

superior, Padre Luiz Figueira (que o Padre António Vieira, com manifesta

inexactidão, imagina [devorado pelos \ruans, para figural-o como martyr),

quasi todos os soldados, a maior parte dos marinheiros, o capitão e o piloto.

Os poucos que á força de braços e ajudados pela maré da enchente consegui-

ram alcançar a praia da costa oriental, foram recebidos pelos Aruans que, logo

depois, cahiium sobre elles, matando-os. Três somente dos infelizes náufragos

foram salvos das mãos d'esses selvagens, porque um mancebo portuguez que

andava á pesca perto d'aquella praia, vendo semelhante atrocidade, correu coin

seus escravos, que eram os tripulantes da canoa, aterrou os selvagens com sua

presença e valor, matou uns, dispersou todos os outros e salvou assim os três

que não tinham ainda sido feridos.

Os Franciscanos, que foram os primeiros missionários que vieram ao Pará

e que d'entre lodos os missionários das diíferentes ordens foram os que me-

lhores serviços fizeram á cathechese n'esta parte do Brazil, partiram, depois

d'aquelle acontecimento,com destino a Marajó para cathechisarem os Aruans, e

oconseguiram perfeitamente. Cerca de doze annosdepois,receberam elles ordem

de D. João IV para entregar todas as suas aldeias aos missionários jesuítas

que, havia dous annos, tinham chegado ao Pará fortemente prot-egidos pelo

próprio rei; e os Franciscanos, obedientes, assim o fizeram. Passado, porém,

mais de um anno, os Aruans, desgostosos dos jesuítas, voltaram ao seu antigo

estado, e os jesuítas, temendo-se d'elles, abandonaram as missões sob pretexto

de que os xVruans eram por demais bárbaros para serem cathechisados.

Convidados então de novo os Franciscanos para reduzir os selvagens á obe-

diência e acudir aos clamores dos portnguezes e dos indios visinhos que se

viam perseguidos com as guerras e depredações dos mesmos Aruans, oíTere-

ceu-se um d'esses virtuosos capuchos para ir, elle só, fazer esse serviço ; e

lendo como testemunha um só portuguez, partiu com este, chegou á ilha, res-

tabeleceu a paz, firmou a missão e, emfim, conseguiu completamente o seu

intento.
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Desde eiiUK) não se insurgiram mais os Aruans, porque os Franciscanos

que elles muilo estimavam, continuaram a ser seus missionários.

Da tribu Aruan (ou Aruá-an), como das outras, só ha hoje descendentes

mui remotos que vivem no seio da civilisação, como trabalhadores, vaqueiros,

serigueiros, etc, e, segundo estou informado, nem conhecem já a lingua que

fallavam os seus antepassados. Seus restos autochtonos eram ainda encontra-

dos, em meiados do século passado, na contra-costa e na ilha Caviana, onde

algumas vezes eram incommodados por selvagens, que de mistura com indios

domesticados da Guyana franceza, faziam de tempos em tempos assaltos e pi-

rataria era Chaves (antiga aldeia dos Aruans) e em Ganhoão, na ilha de Ma-

rajó, e em Rebordêlos (antiga aldeia do Tiye) na ilha Caviana.

Os indios da parte O. e S., da ilha de Marajó, habitavam as margens dos

seguintes rios, a que davam ou de que tomavam os nomes

:

Anajas, é o mais extenso da ilha que elle percorre em rumo EO., rami'

licando-se de modo que se approxima, pelo braço Cururú, da contra-costa até

cerca de 6" 20' de long. O. (Rio de Janeiro), pelo Mocoões até o centro da ilha

e pelo Anajás próprio até 6° 10' de long., já mui pouco distante do lago Arary.

E', como o Arary e mais do que o Arary, notável pelo facto singular de ti-

rar suas fontes do próprio Amazonas, de que é tributário, por causa da dispo-

sição toda particular da ilha, pela qual espalha braços que a maré alimenta.

Com o nome de Guajará são conhecidos muitos rios na provincia, dous

dos quaes estão na ilha de Marajó, sendo um destes affluente ou braço de Ana-

jás; o outro corre da ilha para o rio Pará, onde entra, pouco abaixo da bocca

do Paránaú ou rio dos Breves.

Aramá não é sinão um dcflucnte (termo que tenho empregado para expri-

mir uma corrente particular que parte de um grande rio a que se restilue de-

pois de percorrer uma parte da planície), é um canal natural que no rumo

OSO. põe em communicaçào as aguas do grande rio Jaburu com as do Ana-

jás muito antes de entrar este no Amazonas.

Mapuá é, como todos os rios de Marajó, um rio horizontal, sem outro mo-

vimento além do que lhe dá a maré; entra no Aramá, a que é quasi paral-

lelo, atravessando pequenos lagos e muitos pântanos mais ou menos extensos.

Muaná é um dos maiores da ilha, o terceiro em extensão, communicando-

se naturalmente com o Atua que, conforme a maré, ora lhe fornece, ora lhe

rouba agua. Passa pela villa de Muaná e logo adiante entra no rio Pará, de-

fronte da barra do Tocantins.
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(Ao O. (lo Muaiiú ha outros rios, entre os quaes o Paracuuba, que é um
dos mais notáveis creste lado.

A E. e já na costa de E. ficam o Marajó-assú e o Arary, que é o maior

da ilha, depois do Arajás.)

Debaixo do nome de Nlieengahibas comprehendia-se não uma tribu ou na-

ção indígena diíTerente das outras que habitavam estes rios, mas todas ellas

reunidas: Guajarás, Mapuás, Anajás, Mocoões, Muanás, Amanajás, etc, con-

fundindo-se ainda sob a mesma denominação os Jurumas, Mamayanás, e até

os mesmos Aruans.

Os costumes, a vida errante e os hábitos bellicosos dos Nheengahibas do

Sul e Oeste de Marajó eram em tudo semelhantes aos dos famosos selvagens

Muras, que se distinguiram no Amazonas por sua astúcia na guerra, pela ra-

pidez maravilhosa com que se moviam nos ataques, apparecendo de súbito

onde ningiicm os esperava encontrar e desapparecendo como por encanto,

d'onde vinha qualquer perigo aos seus bandos, e sempre matando e roubando

aos outros Índios e aos colonos que não iam bem armados e escoltados. Elles

habitavam, aliás, uma região nivelada, cortada e recortada de correntes, arbo-

rejada e alagadiça, tal como todo o Oeste e Sul da ilha de Marajó.

A região do baixo Madeira e da margem direita do Amazonas desde Villa

Bella da Imperatriz até a confluência do Rio Megro com o Solimuos cambas as

margens d'este até Juruá, era idêntica em tudo ao SO. de Marajó ; os costumes

e acções dos selvagens que habitavam essas duas regiões, embora mui distan-

tes uma da outra, eram idênticos; os habitantes de ambas eram salteadores,

guerreiros, astutos e destemidos. Mas os Muras fizeram vastas conquistas, do-

minando não só quasi todo o estuário do Urariá e Madeira, mas ainda quasi

lodo o Solimões, de cujas margens partiram em bandos a tazerem incursões e

prezas por toda a parte e até quasi junto de Barcelbs, então capital da capita-

nia do Rio Negro, ao passo que os Nheengahibas, apezar da protecção que lhes

prometteram os hollandezes, francezes e inglezes, nunca puderam sahir da sua

ilha e estender a sua dominação, sem duvida porque os portuguezes ficavara-

Ihes muito perto e sempre alerta para batel-os com grandes forças.

Mas os Muras, segundo as averiguações feitas em 1785, pelo Tenente-Co-

ronel Martel, deduzidas da narração dos principaes chefes selvagens, que

n'essa occasião se submetteram á paz e ao dominio portuguez, eram originá-

rios do Peru (Alto Madeira), d'onde tinham vindo seus antepassados, firmando-

se depois nas terras baixas do Madeira, onde tinham sua residência e forma-

vam annualmente a sua assembléa.
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Si de (lous individues que vi d'esta tribu, posso deduzir alguma compa-

ração com iudios Mojos, devo dizer que não achei no aspecto geral de uns e

de outros nenhuma differença sinão em ser o Mojo mais bello do que o Mura,

diíTerença que certamente deve provir da diversidade do clima, da alimenta-

ção mais conveniente de que se serve o Mojo e da regularidade de vida, que

é nenhuma no Mura, accrescendo ainda que este tem a liberdade de fugir e

realmente foge quanto pôde do contracto da civilisação eque aquelle, por bem

ou por mal, é obrigado a viver n'ellae asujeitar-seao ónus útil que ella impõe.

Às circumstancias de similitude de vida e costumes dos dous povos sel-

vagens que referi c a do Mura com o Mojo, assim como as investigações feitas

em 17«5 pelo Tenente-Coronel Martel, fazem-me pensar que os antigos Mara-

jóuáras, como aqui chamam os moradores de Marajó, do mesmo modo que Ca-

metauára, Parauára, ele, significam habitantes de Cametá, hab. do Pará,etc.,

não pertenciam á raça tupi, e que esta limitou-sea apossar-se do paiz somente

até Santarém e Monte Alegre.

Creio que os Mundurucús [Tribu Mutarucú) não pertencia á raça tupi. O

Sr. Dr. llarlt, que esteve no Tapajoz e pôde estudar ex-visu cl corpore esses Ín-

dios, está muitíssimo habilitado para resolver este ponto.

Os Índios que habitavam as margens do rio Pará, desde a barra do To-

cantins até a entrada, nas aguas do Amazonas, isto é, os Cambocas (que habi-

tavam a margem continental d'essa secção fluvial) e os Nheengahibas, que ha-

bitavam a opposta e a parle occidental da ilha 3Iarajo, resistiram, ao princi-

pio, com armas na mão, aos portuguezes que appareceram em suas praias

;

engodados, porém, com presentes e promessas de paz, acceitaram uma e ou-

tra cousa e viveram alguns annos em boa amisade com os colonos, que lhes

levavam presentes e artigos de valor insignificantes, com os quaes compravam

aos selvagens os productos que estes linham ou colhiam.

Outros colonos, porém, sedentos de ouro c Ião ignorantes como atrevidos,

invejando o commercio lucrativo que aquelles, por assim dizer, nionopolisa-

vam, foram ter também com os indios, introduziram intrigas entre os seus

competidores, e, não satisfeitos ainda com isto, lograram os indios e rouba-

rani-lhes filhos e filhas para serem seus escravos.

Comoera natural, esle procedimento indigno fez levantar em massa os indios

e seus visinhos contra os portuguezes e não só matavam os que iam ás suas

terras, mas formavam expedições de canoas para atacarem os que se Ihesappro-

ximavam ou passavam de viagem para outros pontos.

Os portuguezes, por sua parte,começaram também a matal-os c o próprio

V. M.—20
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governo, temeroso de alguma invasão d'a(iuelles selvagens, que demais

a mais impediam o transilo para o Amazonas com tal atrevimento e coragem,

a ponto de atacarem, embora sem fortuna, as canoas de uma expedição mili-

tar, commaudada pelo Capitão Pedro Teixeira, que regressava do Amazonas,

organisou uma tropa e mandou bater os selvagens. Estes, porém com tal des-

treza e astúcia se portaram que a expedição voltou derrotada ao Pará.

As diversas invasões estrangeiras que começaram de novo a apparecer no

Amazonas, não deram ao governo occasiào de mandar nova expedição contra

os Índios.

A guerra toda especial e estratégica de que usavam contra os portugue-

zes durava já cerca de lõ annos, quando havendo noticia de que na Europa

se preparavam novas expedições de invasão no Amazonas, o governador tendo

ordem do governo para prevenir e evitar tal invasão, tratou a todo o risco de

fazer as pazes com todos os Índios de Marajó, porque uma longa experiência

tinlia de sobejo provado e era principio corrente que—quem tivesse a seu lado

os Aruaus e Ingaliibas, tinha também a chave do Amazonas.

lodosos oíficiaes e funccionarios mais distinctos estavam de accordo,

maxinié sobre esse principio, e no consellio a que foram chamados todos, no-

taram que a paz com os índios ora o passo mais seguro a dar contra a invasão

estrangeira.

Foi então que o activo e incansável Padre António Vieira, superior dos

jesuítas no Pará, oíTereceu seus serviços para concluir aquella paz, o que foi

acceito. Pespachou elle logo um missionário com recado aos Nheengahibas,

propondo-lhcs paz em nome ilo rei e muitas promessas. Os Índios, que já es-

tavam tam!)(MU cançados da luta, convierara na paz e prometteram vir buscar

o Padre, que eífeclivamente partiu com alguns dos principaes ou chefes que

vieram e com seis soldados, em Agosto de KiõO.

Entrou no riu Mapuá, que elle subiu alé as cabeceiras, foi recebido coin

applauso (la assembléa dos indígenas, celebrou missa, chamou todos a jura-

rem paz e obediência ao rei, e conseguindo lodo isto, alguns dias depois

(14 dias) ri>gressou ao Pará com esta boa nova.

E' quanto posso, á pressa, dizer sobre os Índios de Marajó. Concluo este

escrípto citando o ([ue escreveu o Padre António Vieira, na carta que dirigiu

ao rei de Portugal, em referencia á paz feita com os Nheengahibas e aos cos-

tumes (Feslcs ia lios na guerra. Diz dlc, ym summa,na carta de 1 1 de Fevereiro

de IBGO :

« Usava esta gente de canoas ligeiras e bem armadas, com que infesta-
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vam as entradas, que quasi todas onun por agua, matando c roubando com tal

estrago que nem em suas próprias defensas estavam seguros os portuguezes...

« E' a illia toda composta de um confuso e intrincado labyrintho de rios

e bosques espessos (copio sem critica as palavras do Padre), aquelles com in-

finitas entradas e sabidas, estes sem entrada nem sabida alguma, onde não ó

possível cercar, nem adiar, nem seguir, nem ainda ver o inimigo, estando elle

no mesmo tempo debaixo da Irincbeira das arvores, apontando e empregando

as suas frecbas. E porque este modo de guerra volante e invisível não ti-

vesse o estorvo natural da casa, mulberes e filbos, a primeira cousa que fize-

ram os Nlieengabibas quando se resolveram á guerra, foi desfazer e como des-

atar as povoações em que viviam, dividindo as casas pela terra dentro a gran-

des distancias, para que em qualquer perigo pudessem umas avisar as outras

e nunca serem accommettidas juntas. D'esla sorte ficaram babitando toda a

ilba sem babitarem ncnbuma parle d'ella, servindo-lbes, porém, em todas, os

bosques de muro, os rios de fosso, as casas de atalaia, cada nbeengabiba de

senlinella e as suas trombetas de rebate. »

Apezar de ter copiado sem critica o trecho supra, não posso deixar de no-

tar que o Padre Vieira, que aliás era um dos homens mais instruídos do seu

tempo, ou para dar mais harmonia á sua linguagem, já muito musical ou por

não perder o costume de exagerar para mascarar as inexactidões dos seus es-

criptos, pinta a illia Ioda coberta de matto ou de bosques e de rios, etc.

A maior parte da ilha de Marajó compõe-se de campos, circa de 2/.5

quando muito são arborisados ou cobertos de matto. Os rios são muitos em
toda a ilha, mas nos campos, á excepção do Cururú e de alguns outros como

. o Muaná e Arary, ficam seccos totalmente no verão, porque não são mais do

que pequenos regos abertos pelas grandes aguas que inundam a ilha. Nos

campos andam-se léguas e léguas durante o verão sem se encontrar uma gota

d'agua. Muitos habitantes abrem poços e bebem uma agua branca ou quasi

como leite, por causa da mistura da tabatinga de que são as paredes e o

fundo do poço.
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XII. Os Mundurucús

Uma das tribus mais guerreiras, poderosas e intelligentes do Brazil 6

a dos Mundurucús, que occupam hoje as campinas do baixo Tapajoz, acima

das ultimas cachoeiras e ainda em sua liberdade nativa levam a guerra ás tri-

bus visinhas. lia muila duvida sobre a origem e significação do nome pelo

qual elles são geralmente conliecidos no Brazil. Enconlra-sc escripto de diíle-

rentes modos por vários autores. V. Martins escreve Mundrucú e Moturicú. (1)

Segundo V. Martins e Bates, posto que a existência dos Mundurucús como

uma Iribu poderosa no interior fosse conhecida, foi somente no anno de 1770

que suas hordas apparcceram no valle do Amazonas, descendo o Tapajoz e

levando tudo de vencida. Alguns annos depois uma cabilda de cerca de 2000

atravessava o paiz pelo interior, desde o Tapajoz até a parte oriental da pro-

víncia do Maranhão, commettendo duas terríveis devastações; mas foi atacada

pelos Apinagés, e obrigada a retirar-se para o Tapajoz. Depois d'isso declara-

ram guerra aos Muras do Amazonas, tribn de Índios i"apineiros, com quem
os brancos lambem estiveram em guerra. Foram tão felizes que obrigaram

(1) Disse V. Martins : «MiinJrucus, MondorucÍH botleutet enlweder; die welclie tnit einander

plundern (von monda stelilèn, ru gemeiíisam, cu, co pflanzung, Uesitztlium) oder; die, welche (den

Kopf) abziisclineiden {mondoc) pflegeii [ikoi Moturiciis von motuman, moteryc und ico heisst: die

SciíúUler, Miliielimer.» Elhiiographie p. 390.

Ambas estas derivações parecem imaginosas e cm conlradicfão ao mesmo tempo com o gonio da

lingua tupi c com as leis philolngicas. Não prelcmlo resolver a questão, mas simplesmente offerecer

uma suggeslão ao que me parece a mais provável origem da palavra. O nome, em primeiro logar, pa-

rece ser tupi enão mundurucú. E' peculiar em sua terminação, que se acha somente, que eu saiba, em
Ires outras palavras tupis que posso lembrar; urucii, (Bixa orellana) e pirarucu, grande peixe

do Ama/.onas (Sudis grandis) e sucnrucii, serpente, (Lachesis mulus). A palavra wucú pôde

ser y«« /«/tií, significando jíM«-fructo; Pirarnkú diz-se no Ama/.onas derivar de^Jem-peixe e wííM,
dando-se este nome por causa das manchas vermelhas do peixe. Mundurucú pôde do meamo
modo derivar-se de Mondá, ladrão, e urnkú, por causa do costume dos Mundurucús de se esfregarem

e pintarem com urukú. Procurei em vão reconhecer seu próprio nome nacional. O Mundurucú
nunca usa o nome tupi, mas diz: «Fallo a lingua de meus avós. Meus avós assim o fizeram.»
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OS Jluras a subinetter-se, e tão amistosas relações se estabeleceram em con-

sequência d'isso entre os portuguezes e brazileiros, c[ue elles viveram sem-

pre em paz desde então, e hoje lodos os Munduruciis, mesmo os do interior,

são amigos dos brancos.

A sede da Iribu hoje é nas campinas do Tapajoz, pouco acima das ultimas

cachoeiras, onde ainda conservam a sua liberdade e costumes selvagens. A.

maior parte da tribu parece estar concentrada na margem oriental do rio,

em que ella occupa um grande numero de malocas. (1) OsMundurucúsdo Ta-

pajoz, abaixo das cachoeiras, estão agora todos civilisados, e tão mesclados

com a populaçfo geral que a sua nacionalidade perdeu-se era grande parte.

Entre o Tapajoz e o Madeira ha muitas malocas, mas agora lodos abra-

çam rapidamente a vida civilisada.

Visto nunca se ter feito ura censo da tribu, o seu numero pôde somente

ser supposto. V. Martins (2) affirma que ouviu calculal-o em 18 a 40.000 al-

mas. He Lincourt (3) diz que a tribu pôde pôr 18 a 20.000 guerreiros em
armas.

No physico, os Mundurucús constituem uma bella raça ; Martins des-

creve os de Canomá como athletas, de peito largo, bem conformados e robus-

tos de corpo e membros, e de còr clara. Os Mundurucús que eu vi no Tapa-

joz não me impressionaram pela sua brancura. Ura individuo que eu tinha ao

meu serviço como barqueiro, em 1870, era excessivamente escuro, quasi ne-

gro de facto, e todavia dizia que era de puro sangue.

V. Martius descreve as feições dos Mundurucús do modo seguinte : A cara

larga, depois de uma testa baixa, uniformemente sombreada por cabellos cor-

tados em quadrado, mostrando bem pronunciadas feições, grosseiras, mas sym-

pathicas. Os olhos são sempre pretos e menos oblíquos do que nas tribus do

sul. O nariz é grande, muitas vezes ura pouco curvo, e não tão curto e cora

(1) o Tenente Joaquim Caetano Corroa deu-nie os seguintes nomes de malocas nas margens do

Tapajoz: Buburé, Montanha, Yulaí, Mangabal, Rato, liacabal, Boavista, Yakareakáya, Xakuráuy, Iré,

Kadéte. Os seguintes nomes do malocas nas campinas derivaram-se da mesma fonte : Kabebétulúy,

Imburariré, Sampararibé (?; Kaburuã, Uaré Arilairé faritá, palmeira inajá [Maximiliana) , Aipuká (Su-

maúma, arvore de seda, ioí^ioa;.) Uekudém (dckii, espécie de md^cico, knalá Ateies) Parabé {para

ananaz, ibé.-ierra). Ndasépaklé, Hapikpik (Tatakaia pau queimado, floresta incendiada), arukurá,

Uakuparé (Uakupá, pau de morrão.) Este ultimo nome parece ser o mesmo que Cuparé, nome de um
pequeno rio que se lança no Tapajoz, logo acima de Aveiros, Apsanetik, Karukupé, Daúapóni, Kt-

nimbiká.

(2) Kllinogrophic, 390.

(3) Ponna—Região Occidental da Província do Pará, p. 246.

V. VI -30
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azas tão projecladas para fora como os que observamos nos iadios do Brazil

oriental. Os cabellos são muito espessos, grosseiros e negros, e como V. Mar-

tius observou, tornam-se grisalhos muito tarde; na verdade, afíirma elle que

nunca viu um Mundurucú de cabellos brancos.

Quando nos lembramos de que, como adiante mostrarei, os Mundurucús

não formam uma tribu homogénea, não nos devemos admirar da pouca uni-

formidade de suas feições. Um Mundurucú tatuado, fallaudo somente Mun-

durucú, pôde entretanto ser um Apiacá, ou Parentintim ou Arara de sangue

puro, dtí modo que as feições physicas não indicam affinidade de raça.

Os cabellos entre os kaapinauára usara-se de vários modos, não havendo

distincção para as mulheres, ao menos pelo que me disse o Tenente Joaquim

Corrêa. Ordinariamente o cabello é cortado completamente a alguma distan-

cia alraz da lesta, deixando somente uma repa na lesta em forma de coroa,

cortado rente, assemelliando-se á pequena escova usada para engraxar as bo-

tas, sendo a raspagem feita com navalhas de bambu, como se usa por exem-

plo entre os Botocudos, (l) porém agor;i os indios obtém navalhas de aço e te-

souras pelo commercio. Algumas vezes o cabello é cortado á escovinha, ou-

tras vezes fica inteiro, ou é cortado de tal modo que deixa alguns tufos lon-

gos e outros curtos, e alguns julgam-se na moda, quando os cabellos cortados

cerce formam uma série de linhas elevadas, separadas iinr sulcos, nos quaes

o cabello é muito curto. A's vezes deixam ficar alguns cabellos compridos

atraz, o atam-lhes pennas de arara ou daimitum, que íluctuaoi ao ar quando

andam.

Os homens arrancam a barba e ambos os sexos extrahem os cabellos das

sobrancelhas e das axillas, deixando-os entretanto no resto do corpo. Os mem-

bros da tribu Campina fazem Ires grandes furos nas orelhas. Nos buracos

inferiores e em outro perto da margem do lobo, logo acima, elles introduzem

ornatos de páu ou de osso, sendo os últimos ás vezes feitos dos ossos do mu-

tum (Crax). No ultimo buraco elles introduzem ás vezes um grande disco de

madeira, segundo a moda dos Botocudos, porém n'este caso o disco não é tão

grande.

Eu descrevi os Botocudos como voltando para cima o cordão pendente,

depois que removiam o disco, e penduramlo-o na orelha para não lhe causar

incommodo. Os Mundurucús das campinas introduzem o lobo pendente no

(I) Marli, Pliysical Gcograiihy and Geobgy ol lliaz'!.
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buraco do meio. Pelo buraco superior passam uma corda que rodeia a ca-'

beça e leva a cada orelha um lufo de pennas.

V. Martius diz que os Muiidurucús do Amazonas perfuravam a orelha

somente acima do primeiro sulco e que n'este buraco usam discos de madeira.

As mulheres das campinas perfuram o lábio inferior e introduzem na aber-

tura uma longa peça da canarana, ([ue se agita continuamente emquanto

ellas faliam. INão pude verificar si este costume existe no Amazonas.

Os Mundurucús do interior tatuam o corpo, porém os dos districtoscivili-

sadosdo baixoTapajoz e na Mundurucania nãj ornam assim a pelle de seus fi-

lhos. Esta tatuagem é executada com uma espécie de pente feito com um dos

longos espinhos afiados do Murumurú (Astrocaryum murumurú) do Jauaré ou

de algumas outras palmeiras, (l) M. de Lincourt diz que a operação 6 feita

quando a criança é muito nova, e que, si é rapaz, é executada pelo pai. As li-

nhas são prim!'ir,uiiente marcadas, picando-sea pelle com o pente, e fricciona-

das com fuligem ijue se obtém queimando resina de jutahi. A operação é do-

lorosa, mas o menino não se pôde queixar.

Toda a tatuagem não é usualmente executada ao mesmo tempo, e pódem-

se ver muitos adultos com algumas liidias preliminares apenas. O modelo,

bastante uniforme, é ainda sujeito a variações consideráveis nas minu-

dencias. Encontrei um individuo completamente tatuado em Itaituba. Tinha

provavelmente -íO annos de edade. Nasceu em um logar no baixo Tapajoz,

si bem me lembro; em todo o caso não foi nas campinas.

E' duvidoso si era de descendência Mundurucú; quando rapaz, esteve

uma vez ao serviço do Tenente Joaquim Corrôj, mas depois tlesappareceu, e

alguns annos depois o Tenente achou-o tatuado e um perfeito Mundurucú. Eu

encontrei- o fallando muito mal o portuguez, emquanto que exprimia-se per-

feitamente na lingua de sua nação adoptiva. Era, de facto, um verdadeiro

Mundurucú.

As figuras na pagina seguinte representam a tatuagem d'este individuo. Fiz

uma photographia, mas como esta não reproduziu a tatuagem por causa da sua

côr azul, tive de fazer um cuidadoso desenho das linhas, que foram depois

introduzidas na figura copiada da photographia.

Sua fronte e face, incluindo o nariz, estavam pintadas de preto ou antes

de azul, sendo as puncções tão unidas que se tornavam confluentes. O queixo,

(1) V. Mailiii>,l'.ilin. p. :3.S7 Alf.tuíe Maiigin ilf Lincourt, citado por Herdon. F.xpl. Vali. Amaz.

Vol. 1. p. 310.
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assim como a parte inferior da face, eram entretanto simplesmente marca-

das com algumas linhas cruzadas.

MliM

Três linhas parallelas corriam de liombro a hombru pelo meio do peito, e

d'estas partiam até á cabeça, ao lo:igo do pescoço, seis linhas perpendiculares

bifurcando-se subitamente pouco antes de encontrar a linha horizontal supe-

rior. De cada lado d'este grupo, três linhas partindo do queixo, desciam ao

longo do pescoço, e uniam-se então em uma só linha. Por fora d'estas um nu-

mero de linhas parallelas, originando-se na tarja horizontal do peito, cor-

riam obliquamente para traz, unindo-sena espinha, justamente em frente das

axillas, deixando um espaço angular cheio de linhas semelhantes parallelas,

tiradas perpendicularmente para baixo da parte posterior da cabeça.
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A tarja de quatro linhas entre os niamelõos nào se continuava ao redor

dos lados ; continuava-se entretanto pela face anterior do braço. A parte poste-

rior da espádua e braço não apresentavam linhas,excepto no colovello. Deve-se

observar que na superior das duas séries de figuras rhomboides, desenhadas

nos espaços entre as tarjas do peito e do braço, as figuras rhomboides eram divi-

didas por linhas verticaes. A parte inferior do vtintre era marcada com linhas

parallelas verticaes largamente separadas, que não se continuavam no meio do

abdómen. Eucontravam-se idênticas linhas na coxa ena parle superior da perna,

até perto do joelho, na frente. O dorso era coberto, de cada lado, de linhas que

partiam do horabro e lados, parallelas e um pouco curvas, correndo um pouco

obliquamente para baixo, e encontrando-se cada linha na espinha dorsal com

outra semelhante do lado opposto ou perdendo-se na nádega. i\o dorso da

perua estendiam-se linhas verticaes, até perto do astragalo. Este modelo de

tatuagem tem um efleito muito curioso e singular, mas no caso descripto

a côr da pelle era tão escura que as linhas não estavam perfeitamente definidas.

A côr negra da face era simplesmente hedionda.

Martins (1) descreve a tatuagem de um homem do mesmo modo, e accres-

centa que ella varia conforme o gosto do individuo, não sendo a face sempre

pintada. A face inferior do ventre ó marcada com linhas verticaes parallelas.

Mme. Agassiz (2) viu uma mulher cuja parte inferior da face estava ta-

tuada com tinta azul escura, cobrindo a bocca e a parte inferior das boche-

chas até a base das orelhas. O queixo era tatuado em forma de rede, diri-

gindo-se uma linha escura pelo nariz e pelo angulo externo dos olhos até as

orelhas, produzindo o eíTeito de óculos A parle superior do peilo era ta-

tuada de uma espécie de rode collocada sobre duas linhas rectas tiradas em

redor das espáduas, como para representar a renda grosseira que constante-

mente se vê em redor do pescoço das suas camisas. Descreve também um cuja

face é toda tatuada de preto azulado, terminando esta singular mascara na

margem por uma cinta de linhas mais abertas, de cerca de \ji pollegada de

(1) «Sie liatlon cntweder das ganze Aiitlilz kMowirt oder ia Jeíscn Mitte einon lialbelliptUchen

Waiischwarzen Fleck \on dem sicli Zahlieiuhe, gaiiz parallelu Linieii úber Kinn untoi-kii^fer zur Brust

lierab ersireckler.. Von der MiUo di-r einen Scliullcr bis znr anderu laufen úber die breite Brust zwei

oder drei Liiiien, einen halben ZoII von einander enlfenit und unier diesen bis an das Knde der Brust

befinden sich slehendebald aiisgefúllle baid lecie Haiitcn. Per úbiige Rumpf isl aiif ilinliclie Weise,

doch minder vollslàndig, gezeiclinet und an den Extreraitaten wiederholen sich dieselbíu Liniea init

oder ohne Rauten.»

(2) A Journey in Drazil. p. 313.

V. VI.-31
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largura, correndo em redor do queixo. Suas orelhas eram atravessadas de

grandes buracos, dos quaes se suspendem peças de madeira, quando o vestuá-

rio está completo. Nas campinas um homem não é considerado verdadeiro

Mundurucú sem ser tatuado. Mme. Agassiz diz que mesmo entre os Munduru-

cús civilisados parece haver uma espécie de respeito inslinctivo por um indio

tatuado.

A única mulher mundurucú tatuada que eu vi tinha simplesmente uma

linha ao redor de cada olho, rounindo-se as duas ellipses por uma linha

no nariz. Uma linha do angulo externo de cada olho dava-lhe a apparencia de

óculos. Mme. Agassiz figura diagramraicamente uma mulher com semelhante

ornamentação á maneira de óculos.

Algumas mulheres que eu vi tinham uma linha ao redor da bocca, que

continuava de cada lado obliquamente para traz até a orelha. A figura de mu-

liíer de Mme. Agassiz mostra que o corpo e braços eram tatuados do mesmo

modo que no homem. V. Martins (1) diz que as mulheres raramente apresentam

toda a face ennegrecida, porém que cilas se adornam com uma malha em

forma de meia lua, cujos ângulos são voltados para cima. Na maloca mundu-

rucú do Cupari o Sr. Bates encontrou um homem que tinha uma mancha

preta semi-circular no meio da face, cobrindo a parte inferior do nariz e da

bocca, linhas cruzadas no dorso e peito, e raias sobre os braços e pernas. O Sr.

Derby me disse que um barqueiro mundurucú que o acompanhava em uma

excursão de Ilaituba a A veiros era bastante claro e tinha a face tatuada com

uma simples linha dirigindo-se de uma orelha á outra atravez do lábio supe-

rior. Em addição á tatuagem os guerreiros pintam a pelle com genipapo e

pintam-se de vermelho com urucú.

Os Mundurucús selvagens das campinas andam inteiramente nús. Os da

Mundurucania tornaram-sc mais ou menos civilisados, como já mostrei.

Mesmo os de Cuparú, visitados por Bales, aprenderam o uso das roupas e as

mulheres se vestem quando apparece-lhes pessoa estranha. Oshomensusam o ta-

konlia óua.

Os homens enfeitam-se mais ou menos com pennas, especialmente du-

rante o tempo de guerra, porém nos dias de festa deleitam-se em mostrar-se

com as suas roupas, euma rica coroa de pennas. V. Martins diz que o gorro cha-

ma-se akcri e que algumas vezes é guarnecido de um rabicho de pennas de ara-

ra: akeri kara. Seus ornatos de braços chaniam-se 6om6ím manja (Mart.) Sobre a

(1) A Naluralist oa Hie .Amaíon, p. 2^2.
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espádua põem uma espécie de mantilha composta de bandas e borlas de pen-

nas de arara, a qual é excessivamente bella e muito procurada pelos viajantes.

Nos dias de festa o indio leva na mão um bello sceptro de pennas, um dos

quaes me foi apresentado pelo Capitão Joaquim Barros, do vapor «Pará», que

navegava no baixo Tapajoz. Tem 28 pollegadas de comprimento. O cabo é

uma peça da haste da flor do Gynerium, de perto de 6 pollegadas de

comprimento. As 8 pollegadas da parte implumada inferior consistem em um
cylindro de cerca de uma pollegada de diâmetro, completamente coberto de

pennas curtas firmemente ligadas com cora e finos fios de algodão. As pennas

são tão macias e lisas como no próprio peito do pássaro.

A banda inferior mais estreita é escura. Vô-se depois uma banda larga

vermelha, depois outra escura, e ainda uma outra vermelha, todas de pennas

curtas. Acima ha uma banda de pennas compridas, amarellas, sombreadas por

outras vermelhas, côr de laranja, amarellas e azues. Toda a parte superior do

sceptro consiste em um lufo de pennas de arara ornado p?rto do tope com

pequenos estofos de pennas vermelhas curtas, ligauas por fios de algo-

dão. Este bello ornato é guardado, quando não se usa, em um estojo, que

consiste em um pedaço grande de bambu fechado na extremidade por um nó.

Bates descreve sceptros semelhantes que clle obteve dos Mundurucús Kuparis.

Tinham cerca de Ires pés de comprimento e três pollegadas de diâmetro e fa-

ziam-se pregando-se com c6ra as pennas brancas e amarellas do peito do tu-

cano em curtas vaquetas, sendo os topes ornados de longas pennas das cau-

das dos papagaios e outras aves. Também se guardavam em estojos de

bambu.

De Lincourt diz que não se permittia que as mulheres usassem de pennas. O

Tenente Joaquim Corrêa, que está mais relacionado com os iMundurucús das

campinas do que qualquer outro, affirma positivamente que as mulheres usa-

vam pennas nos cabellos. As mundurucús das campinas usam coUares de dentes

não só de animaes inferiores, mas também do homem, perfurando para este

fim os dentes dos inimigos mortos na guerra.

Devido ao commercio da borracha e salsaparrilha do alto Tapajoz, os ín-

dios estão agora providos de coUares e ornatos. Gostam muito de espelhos, to-

davia o Tenente Correame afíirmou que os das campinas não os apreciam.

As casas dos selvagens Mundurucús são geralmente redondas, de paredes

baixas e guarnecidas de um teclo cónico de palha. Na maloca de Cupary, vi-

sitada por Bales, muitas das casas são cabanas cónicas com paredes de estuque

e com teclo de folhas de palmeira, cujas margens vão até meia altura da pa-



124 ARCHIVOS DO MUSEU NACIONAL

rede. (1) Algumas comtudo eram construídas em estylo civilisado. Spix e

Martius dão um esboço illustrado, representando um encontro entre dous

Mundurucás. Atraz ha uma cabana em fórraa de colmeia. Cabanas da mesma

forma foram de uso commum entre os Mundurucús do Amazonas.

Nas campinas cada maloca tem uma espécie de barraca em que os guer-

reiros passam a noute. O Tenente Joaquim Corroa descreveu-me estas barracas

como longos e estreitos alpendres abertos de cada lado e guarnecidos de pos-

tes a que os guerreiros suspendem suas rodes. A tribu divide-se, segundo as

informações do Tenente, em farailias ou classes, dislinctas por cores, e dá-se

a cada classe uma divisão das barracas, marcando-se a divisão pintando certos

postes com a côr da familia. Si uma divisão não é bastante grande para con-

ter uma familia, o resto arma a rede em postes plantados no chão, defronte da

divisão respectiva, porém quando a noute é tempestuosa refugiam -se nas

barracas.

A' noute os guerreiros entretôm-se tocando cornetas de madeira até

tarde, depois dormem, mas antes de romper o dia tocam de novo as cor-

netas. Não se permitte que nenhuma mulher entre nas barracas. Si alguma

quer fallar a seu marido, approxima-se até uma certa distancia c d'ahi

o chama.

Os homens passam o dia na caça, deixando uma guarda para proteger a

maloca em caso de ataque. A caça e a guerra são a occupação dos homens. As

mulheres cultivam mandioca, milho, algodão, urucú, bananas e outras plan-

tas. São muito industriosas, e quem visita as campinas falia com elogio de suas

roças. Os Mundurncús civilisados do vallc do Amazonas empregam-se muito

na agricultura e na extracção da borracha, colheita de salsaparrilha, cravo,

etc. As mulheres depois de tirarem as sementes do algodão batem-n'as com ura

páu para separar-lhes as fibras, e depois fiara-n'as com um fuso, fazendo assim

bonitas meadas.. Sabem fiar fachas e fazer redes de pennas. A ytiyá Mundu-
rucú é muito curta e chata; algumas vezes é feita com as fibras da superfície

externa das folhas da palmeira miriti, e são muito fortes. Os tecidos em que

se entrelaçam as pennas para fazer as roupas são, segundo Dates, leitos por

meio de varinhas.

\s mulheres Mundurucús, como já ficou dito em um capitulo precedente

sobre a cerâmica, fabricam louça de barro, porém não parecem primar n'esta

(1) A Naturalist on lhe Amazoii, p. 270.
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arte. E:u vez do formarem o vuso pelo processo de enrosca mento, eiUis mol-

dam-n'o directamente de unia grande massa de argila.

Os Mundurncús das campinas vivem da caca e da pesca e consomem

grandes quantidades de farinha de mandioca. Também me disseram que elles

preparam um prato especial chamado ndaú, cozinhando castanhas. Deixam

fermentar t-sta iguaria até adquirir um cheiro e gosto excessivamente desagra-

dáveis ao olfato ou ao paladar de um homem civilisado; mas a etiqueta dos Mun-

durucús exige que, quando este manjar é oílerecido a um hospede, elle não se

recuse a provar d'elle.

Eites comem jacarétinga, cuja cauda é considerada como um prato deli-

cado entre os indios civilisados do Amazonas, e cu vi-o exposto já moqueado

no mercado do Fará. Comem também uma espécie de giboia, cuja carne, se-

gundo me informaram, não é mú. Gostam de gafanhotos, que abundam em

certas estações nas campinas. Apanham-n'os fazendo buracos na terra, e enxo-

taiido-ospara essi.'S buracos; depois de espremer os intestinos, comem o resto do

corpo ou crú ou cozido. Certas espécies de lagartas verdes são usadas também

para a alimentação juntamente com larvas achadas nas nozes do Tiikumá-uaçú

(Astrocaryum sp.) Uauaçú (Attalea spectabilis Mart.) e outras palmeiras. V.

Martins diz que os Mundurucús não usam do Tucupi. O Tenente Corrêa, porém,

descreve-os comendo o tucupi misturado com saúba-tahy, formiga,espécie de Oe-

codomns, segundo julgo, Também estou informado de que elles comem a for-

miga Manhú uára, a[janhando-a em grandes quantidades na epocha dos formi-

gueiros cassando- as ao fogo.

Todo o mundo sabe que existe no corpo de certas formigas um acido

chamado firmico, e que na Suécia as formigas são usadas para fazer vinagre.

Quando estive no Amazonas ouvi muitas vezes gabar o gosto da saúva. Uma
senhora americana, residente em uma plantação, perto de Santarém, pergun-

tou-me si eu já tinha comido saúva, ao que respondi; Não. «Pois bem, disse ella;

não deixareis o Amazonas sem experjmental-as, porque são muiiu gostosas.»

Dizendo isto, mandou uma mulher busc^ir algumas, e em poucos minutos

voltou com uma bacia d'agua, em que algumas centenas de saúvas esta-

vam afogadas. A criada tinha feito um pe(jueno buraco na estrada, ao longo

da qual as formigas estavam passando, e ahi cahiram. A senhora tomou

uma formiga da bacia, tirou-lhe a cabeça e comeu-a com evidente pra-

zer. Assim animado, eu segui o seu e.vemplo, e quando o insecto ficou esma-

gado entre os meus dentes, a minha bocca foi invadida por um sabor um
tanto forte de especiaria, assemelhando-se um pouco ao cravo. O sabor pi-

V. vi-32
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cante torna completamonte impossível o uso da saúva para outro fim que não

seja o da especiaria ou condimento. Addicionadas ao molho Tucupi, ellas

dão-lhe um gosto muito agradável, como posso asseverar por experiência pró-

pria. Si os camarões são bons para alimento, porque o não seriam lambem as

formigas?

Também se come uma espécie de cupim chamado Tapecmj, que é apa-

nhado á noute com tochas nos formigueiros, sondo cozido e comido como pa-

soha, depois de batido em um almofariz com outros alimentos.

Os Mundurucús das campinas cultivam ex<;ellente tabaco, que fumam

somente em cigarros enrolados em casca de Tauarí, e não usam cachimbos.

Elles preparam muitas bebidas alcoólicas com a mandioca, assim como vinho

de caju, de ananaz, ele. Partilham com outras tribus o costume de mastigar

os bolos de mandioca, fazendo caxiri, deixando-os fermentar depois. Póde-se

beber o caxiri em grandes quantidades, porém os suecos fermentados do caju

(Anacardium) e ananaz dão vinhos muito fortes, e, quando bem preparados,

são deliciosos. O vinho de caju, feito na fabrica de Santarém, é muito esti-

mado, e quando fica velho tem um gosto semelhante ao de Madeira.

A mulher é algumas vezes paga por longos serviços em casa do sogro. Si

o marido morre, seu irmão deve casar-se com a viuva, e o irmão da viuva

deve casar-se com a filha adulta, si ella não pôde achar imiro marido, (1) po-

rém, segundo a mesma autoridade, certos graus de parentesco, como por exem-

plo, entre tia e tio paternos não permittem ailiança matrimonial. Isto está

inteiramente de accordo com a idéa de que o menino não é parente da mãe, e

por isso pôde casar-se com um tio ou tia materna, emquanto que o parentesco

do lado paterno é plenamente reconhecido.

Eu já fiz ver que a tribu divide-se em classes. Mme. Agassiz, apoian-

do-se na autoridade do Major Coutinho, diz que o casamento entre membros

da mesma classij não é permiltido. Si comtudo o casamento entre tio e sobri-

nha maierna é permittido, a lei do casamento consanguíneo não é tão rigo-

rosa como Ume. Agassiz a suppõe.

Os Mundurucús praticam a polygamia; V. Martins diz que a mulher

mais velha é a dona da casa, mas não é necessariamente a lavorita ; sua rode

está armada junto á do marido. O laço matrimonial é considerado tão sagrado

entre os membros d'esta tribu que o adultério é quasi desconhecido. Ninguém

(1) V. Marlius—Ethn. p. 393.
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pôde casar-seseni ser tatuado, não sendo considerado por isso membro da tribu,

Q menos que se tenha submettido a esta ceremonia.

Antes do casamento, a moça, ao attingir a puberdade, é obrigada a soffrer

um longo jejum, confinada na parte superior da cabana, onde se accuinula a

fumaça. Todas as pessoas que visitaram as campinas faliam com o maior elo-

gio da virtude da mulher Mundurucú. De Lincourt conta que tentou corrom-

per uma rapariga Mundurucú, mas não o conseguiu. «.\ rapariga era incor-

ruptível, diz elle. Promessas, braceletes, collares de pérolas (falsas), tudo foi

inútil.» A rapariga Mundurucú era superior ao francez.

Os Mundurucús das campinas praticam a couvade. (1) Por occasião do

nascimento de um menino, o pai deita se na rede e faz-se tratar pelas mu-

lheres. Durante o periodo da gravidez os maridos lôm muito cuidado em não

malar qualquer animal para não fazer damno ao seu filho. A couvacle tal como

era praticada pelos antigos Tupis encontra-se entre os Abipones (2) e as tribus

Calibi c Acawoio da Guiana {'i) e dos Coroados (4) do sul do Brazil.

Lubbock affirma que o mesmo costume se encontra na Groenlândia, em
Kamskatka, na China, a oeste do Yunnan, entre os Diaks de Borneu, ao

norte da Hespanha, na Córsega, e ao sul da França, lendo n'este ultimo paiz

o nome acima. A generalidade d'este costume indica a crença de que o me-

nino realmente só está aparentado com o pai e não com a mãe. (5)

Os meninos recebem frequentemente nomes de animaes, plantas e mesmo

de objectos inanimados. Os seguintes são alguns nomes de homens.

Tuéoréij, Brúndjehy (brun é algodão), Karúdjebc, Dakhébaudjebé [Datché é o

gavião real, espécie de águia), llúinpuinpy, Ilumhorài, líàinbodjebé, Uaxúbabuibe

(Uaxú 6 um pequeno macaco,) Raipij (Phallus) Dekó {kuala L. macaco Alteies]

Puxiuéyayuatpy ; Poiapowpy {Pui, ?/awí «-jabuti; o/>o«!/*í/-figado) Pólkorey. Os

seguintes nomes são de mulheres : Puxukuréy, Dixibykibé.

Buí saubó era o nome de um chefe ; depois que morreu era sim-

plesmente chamado Uarubixé. Parece este nome ser o mesmo que xerur-

hixáha, tupi ou scruirdua, meu chefe (talvez plural). Os Guaranys chama-

(IJ Lubbock—Origin of Civilisation.

(2) Dubiil/.boíTer.

(3) lírett liidiaii inbes of Guiana, p. 101.

(4) Spix e Martins, Reise. Tome II.

(5) V. Mailius disse : «Denn iiur dem Valer wird das Kind zuge^cbriebeii die TliAtigkoit derd«r

Wulter dabci wird der des Bodens verglicben der die saat erapfangl.» Veja-se lambem Lubbock, Ori-

gin of Civilization, p. 12 e 113.
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vain Lopes (l) Nande Ruhichcujuam. Os nomes próprios muitas vezes miulam-se

em vida, sendo os novos nomes dados para commemorar os feitos de valor na

guerra ou na caça. (2)

Quando alguém cahe doente, manda chamar o pago para cural-o. O con-

jurador faz um enorme cigarro enrolado em casca do Tauari e cora grande

solemnidade sopra a fumaça sobre o paciente Elle apalpa o ponto onde a dôr

é accusada, e suga-o com a bocca, depois tosse e pretende expellir da bocca

um verme, que elle faz crer que tem na mão. Representa depois a farça de

examinal-o, fumigando-o com fumaça de tabaco, e finalmente pretendendo tel-o

nos dedos, sopra-o e assim desapparece. O doente deve depois restabeli!-

cer-se completamcnle, e tal é o poder da credulidade que esta ceremonia é

muitas vezes suííiciente, Oual dos meus leitores, depois de soífrer durante al-

guns dias, não se sentiu promplamente restabelecido ao aíTirmar-lhe o medico

que nada tem ?

Algumas vezes o page mostra ao paciente c aos assistentes o que elle pre-

tende ser o verme que e\lrahiu do corpo do doente. Bates assistiu uma vez

ás cerimonias executadas por um page c verificou que o supposto verme era

uma longa raiz branca de alguma planta (3)

Suppõe-se que o page tem o poder de fazer chover, de afugentar os maus

espíritos, e de predizer o tempo projjrio para fazer a guerra, e é muito temido

como tendo negócios com os maus espíritos. Elle não usa insígnias especiaes,

mas pôde ser reconhecido por trazer sempre o seu cigarro entre o segundo e o

terceiro dedo. A crença na feitiçaria é geral e seu exercício é punido com a

Qiorte.

O Sr. Chandles conta que um Mundurucú tatuado de Campineiros, no

Mauéassú, foi recentemente assassinado pelos .Mundurucús civilisados da mar-

gem inferior, por se suppor que era feiticeiro. Quando uma pessoa ó velha e

doente, e suppõe-se que não se restabelece, seus filhos matam-n'a com uma cla-

va. Os Mundurucús não são a única raça que põe termo á existência dos parentes

velhos. O Sr. nunt,(i) missionário entre os Tíjís.foi uma vez convidado por um
moço para acompanhar o enterro de sua mãe, e rcunindo-se á procissão ficou sor-

(1) Cacii(iu' Lainbaré Assuncion, Júlio de 1867.

(2) V. Martius. F.lhn. p. 593.

(3) Naturalist on the Amazon, p. 273.

(4) Wilkes Exploring r.xpedition, p. 211. Ediçio resumida, citado por Lubbock, Origiii oí Ciu-
lisation, p. 248.
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prehondido ao ver o corpo passeando tão alegre e vivo como o das pessoas pre-

sentes, e apparentemente muito satisfeita; mas apezar de tudo que Hunt pode

fazer para prevenir o facto, a pobre mulher foi estrangulada pelos seus queri-

dos filhos, e enterrada com muita pompa.

Os mortos são enterrados com o corpo estendido em sepulturas cavadas no

chão das cabanas. Os únicos objectos enterrados com o corpo são accidental-

mente alguns ornatos de pennas, ou alguma cousa d'esta espécie, não se depo-

sitando nunca as armas na sepultura. Ouando a cova está coberta tem-se muito

cuidado em não pisal-a. Todos os dias derrama-se agua sobre a sepultura, e

d'este modo a terra gradualmente se abaixa e fica dura.

Quando morre um guerreiro, os guerreiros não só da sua maloca, mas

lambem de outras malocas da circumvisinhança reunem-se em redor do tumulo;

recontam os feitos do defunto, e choram; e continua-se esta ceremonia até que

sejam representadas todas as aldeias. E' coramum enconlrar-se um troco de

Índios no campo, que dizem que estiveram chorando um guerreiro morto,

ou que vão á maloca chorar. Quando morre um guerreiro ou é morto fora da

aldeia, cortam-lhe a cabeça, um braço ou uma perna, preparam-nos ao moquem

e trazem para casa para enterrar; si a distancia é muito grande guardam so-

mente uma mão. Quando um guerreiro morre perto da aldeia, mas demasiado

longe para poder ser conduzido todo o corpo, elles exlrahem-lhe os intestinos,

põem o corpo no moquem e levam-n'o para a aldeia afim de enterral-o. Esta

mutilação e tratamento do corpo pelo fogo não temparallelo, que eu saiba, em

qualquer outra Iribu. Os Mundurucús não são anthropophagos. Quando morre

o marido, a mulher corta os cabellos, e o homem faz o mesmo quando morre

a mulher. V. Martins, apoiado sobre a autoridade do missionário Gonçalves, diz

que os Mundurucús não acreditam na immortalidade da alma. A julgar pelo

pouco que vi da tribu, não posso acreditar que esta asserção seja exacta.

V. Martins aflirma que a organização militar é conservada mesmo em

tempo de paz. Um bastão é levado de casa em casa e todos os homens aptos a

pegar em armas, fazem nelle um signal, obrigando-se assim a tomar cada um
a sua parte em caso de guerra.

Quando uma horda alcança um rio demasiado largo e profundo para ser

promptamente vadiado, ou atravessado a nado, fazem canoas, arrancando de

uma arvore uma grande parte da casca e fechando-a nas duas extremidades.

Usam de pedaços de casca como remos.

Quando a horda volta da guerra e se approxima da maloca, é mandado ao

seu encontro um emissário, afim de informal-a, emquanto o resto espera para

V. vi-33
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dar tempo a que se façam os preparativos da sua recepção. Os guerreiros eseus

companheiros, carregando os trophéuse conduzindo as crianças, são recebidos

com enlliusiasmo,celebrando-se uma grande festa em iionra d'elles. OsMunduru-
cúsdas campinas vivem continuamente em guerra. Bates diz que elles extermi-

naram completamente os Júmas e Jacarés. Já fallei das suas guerras com os 3Iu-

ras; não ha muito atacaram os Apiacás. Actualmente restringiram sua attenção

principalmente aos Parentintins ou Parárauátis. O fim ostensivo que elles dão ás

suas invasões annuaes sobre esta tribu, é advertil-a que precisam civilisal-a. O
motivo real, porém, é satisfazer seus instinctos bellicosos, capturar crianças e

obter cabeças como trophéus. A campanha contra os Parentintins é sempre
feita na estação secca, e um certo numero de mulheres acompanham a horda
para levar provisões e cuidar das crianças capturadas.

Sobre a tribu dos Parentintins pouco ou nada se sabe. V. Martins loca-

lisa estes indios perto das cabeceiras do Secundury. Bates, conitudo, falia de

uma expedição contra os Parárauátis, que appareceram no Cupari. O mesmo au-

tor diz que são selvagens intratáveis, sem habitação fixa, vivendo como aniraaes

ferozes, mas Martins affirma que, segundo informações que teve, constituem

umabella e industriosa tribu. Diz-se que elles raspam a cabeça, tatuam a face, e

o lado interno do antebraço sobre o pulso, e que são anthropophagos. Ama-
zonas (1) diz que a tribu foi completamente exterminada pelos Mundurucús,
ficando somente algumas famílias reunidas entre outras nações. Os habitantes

de Jatapú descendem d'esta tribu. O mesmo auctor lambem affirma que os Pa-

rentintins são bem feitos de corpo, claros, mas que deformam artificialmente

os lábios e as orelhas. Os Parentintins, segundo Bates, commettem devas-

tações nas malocas dos Mundurucús, de sorte que os últimos, com toda a

probabilidade, não deixam de ter um pretexto razoável para lhes fazer

guerra.

Os Mundurucús quando atacam os Parentintins, matam todos os adultos,

não fazem prisioneiros, mas levam todas as crianças, que depois adoptam como
filhos e tractam com a maior bondade, os quaes depois de ser tatuados, tor-

nam-se Mundurucús. Cortam as cabeças dos guerreiros e guardam-nas como
trophéus.

Os Mundurucús, muito antes de conhecerem o uso dos instrumentos de me-
tal, usavam facas de bambu, com as quaes cortavam as cabeças paraleval-as. As
armas dos guerreiros eram arcos, com os quaes usavam de settas envenenadas.

(1) Dicc. da comarca do Alto Amazonas.
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segundo V. Martius. (1) Os arcos são longos e muito pesados, apara prevenir que

a corda magoe o punho, passam uma faxa de algodão em redor. Também usam

de lanças e clavas, mas todas estas armas aborígenes estão sendo rapidamente

substituídas por armas de fogo. Vi uma vez um só lote de 120 barris de pól-

vora com destino ás Campinas para negocio de barganha. Os ataques são sem-

pre feitos de dia. Segundo V. Martius, a horda atacante forma uma larga li-

nha, incluindo as mulheres, que durante o combate fornecem aos mari-

dos settas e lhes prestam outro qualquer auxilio. A posse das armas de fogo

dá-lhes hoje uma immensa superioridade sobre seus inimigos mais sel-

vagens.

O cérebro, músculos, olhos e lingua das cabeças dos inimigos mortos na

batalha, são extrahidos. V. Martius diz que são todos os dias lavados mui-

tas vezes e untados com óleo misturado com urucú, e depois seccos ao sol. Ba-

tes (2) diz que as cabeças, depois de extraindo o cérebro e as partes molles, são

embebidas era óleo de andiroba e depois expostas por alguns dias ao sol ou á

fumaça (3). Fazem olhos artiíiciaesde cera e dentes de cutia e enfeitam as cabe-

ças com pennas; e diz Martius que fazem miolos artificiaes de algodão. Para

preservar estas cabeças contra os insectos, elles expõera-n'as de vez em quando

ao fumo doCarapão, uma espécie de cipó ou do pau candeia. O guerreiro toma

o maior cuidado possível com a cabeça, levando-a na extremidade de um ca-

jado terminado em ponta. O cajado figurado por V. Martius, no atlas, é mais alto

do que o indio, mas um que eu possuia tinha apenas 4 pés de comprimento.

Quando o indio está passeiando na maloca, leva muitas vezes a cabeça debaixo

do braço. A' noute o cajado, com a cabeça espetada, é fixado no chão ao lado

da rede do guerreiro. Nada pôde induzir o guerreiro a desfazer-se do medo-

nho trophéu antes de uma certa festa, depois da qual não lhe dá mais valor

algum, sendo vendido ou mesmo lançado a um canto. Eu nunca tive oppor-

tunidade de examinar uma d'estas cabeças preservadas. Ultimamente existia

uma no Museu do Pará, mas infelizmente ficou estragada pelos insectos e falta

de cuidado. Um specimen da coUecção de Blumenbach foi figurado pelo prín-

cipe Maximiliano, de Aeuwied. A figura na pagina seguinte é a de uma das ca-

beças quepossue o Museu Nacional.

Na occasiào de perfurar os dentes dos seus inimigos para fazer collares,

(1) V. Martins diz que como os Mundurucús não preparara o veneno, é provável que o usa

d*este seja de introducção moderna n'esta Iribu.

(2) Obra citada, pg. 274.

(3) O Sr. Mattos, de Santarém, disse-me que se emprega areia quente para seccar as cabeças.
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celebrava-se uma solemne festa e a morte dos que succumbiam para obter

trophóus era chorada. A perfuração dos dentes é executada por meio de uma

agulha collocada em um cabo que é movido entre as palmas das mãos.

Si um guerreiro é ferido na guerra deixa cres-

cer o cabello por um anno. Durante todo este tempo

ninguém pronuncia seu nome, elle é considerado

morto, mas no íim do anno celebra-se-lhe uma festa.

Outros cortam o cabello e raspam a cabeça, e d'este

modo resuscitam, por assim dizer.

Cada aldeia tem o seu chefe, na lingua geral

Tuxáua, que tem a suprema direcção da maloca e o

commando de seus guerreiros. Um dos tuxáuasMun-

durucús, chamado Joaquim, distinguiu-se durante

a insurreição dos Cabanos, no Pará, em 1835-36 e

foi recompensado por uma commissão no exercito

brazileiro. De Lincourt viu-o muitoá annos depois,

velho, decrépito e pobre em sua casa no altoTapajoz.

Os Mundurucús são notáveis por sua hospitalidade,

maneiras agradáveis para com os estrangeiros, e honestidade. Como canoeiros

ou trabalhadores, são mais fieis e industriosos do que a maioria dos outros Ín-

dios do Amazonas. Uma anecdota contada por Mr. Chandless é digna de ser

mencionada. «Este povo deJutahy, diz elle, comprou-me algumas cousas para

me pagar, em minha volta, com tapioca e tabaco. Quando desci o rio, encon-

trei alguns de meus devedores em uma excursão a alguns dias de viagem

acima de Jutahy. Disseram espontaneamente que o pagamento estava prompto

e que os que tinham ficado na aldeia tinham ordem de pagar-me, embora eu

chegasse na ausência d'elles. No dia seguinte, logo á minha chegada, trouxe-

ram-me o que me deviam e também espontaneamente.» Em minhas relações com

os Mundurucús pude reconhecer que são de muito boa Índole e honestos. As

mulheres, tatuadas, eram todas muito timidas, e por isso nunca pude retratar

uma só d'ellas. As mulheres semi-civilisadas deUixituba eram extremamente ti-

midas, e os 3Iunduruciis me pareceram muito mais estúpidos do que os Maués.

Posto que eu tivesse muitos interpretes Mundurucús, cuja maioria era mais

ou menos civílisada, tive todavia a maior difllculdade em conseguir respostas

correctas ás perguntas que lhes fazia em portuguez o lingua geral, e por isso o

meu vocabulário mundurucú é pouco extenso; o numero de phrases verifica-
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das, colleccionadas para illustrar a eslructura graminalical da liiigua nao

se compara com o que eu colleccionei na liugua Mauó. A grande dilíicul-

dade que encontrei entre os Mundurucús consistia em fazel-os repelir mesmo a

mais curta phrase, uma. vez enunciada. Emquanto eu escrevia a primeira

palavra, toda a construcção do resto da phrase mudava cumplclameiíte. Ex-

perimentei muito menos dilliculdade com os Mauós. Diíticilmenle posso

acreditar que a intelligencia superior dos Maués seja de lodo devida ás van-

tageus superiores da civilisação, porém posso me enganar, líecoidieci pelo

estudo d'estas linguas que tanto os Maués como os Mundurucús pertencem á

larailia Tupi-Guarany. A lingiia dos Mundurucús diflere muito mais do Tupi

ou lingua geral do que a dos Maués, o que me leva a crer que esta ultima

tribu é fdlia muito mais nova da família Tupi-Guarany do (jue a primeira, em

logar de ser uma divisão dos Mundurucús, como suppunlia Bates.

Santa Cruz, aldeia da margem esquerda do Tapajoz, algumas milhas acima

de Santarém, era um estabelecimento de Mundurucús, fundado em 1803,-

Boim, algumas milhas mais longe, abaixo do rio, na mesma margem. Pinhel,

Uixituba e Itaituba eram todas primitivamente aldeias mundurucús, e os seus

actuaes habitantes são em grande parte descendentes d'esta tribu, muito larga-

mente mesclada com outro sangue. A lingua geral foi um laço que apressou a

fusão das raças no Amazonas. Em 1819 as aldeias do baixo Tapajoz continham

1000 guerreiros. E' desnecessário dizer que os Mundurucús, abaixo das Ca-

xoeiras, abraçaram o christianismo e d.-.ixaram seus costumes nativos e a lin-

gua de sua tribu. A lingua geral ainda fallado pela gente velha, vai pouco a

pouco cedendo terreno á portugueza, e a próxima geração achal-a-ha extincta

entre elles. Os habitantes dos rios Canumá, Abacaxis e Maué-assú (I) são todos

Mundurucús e encontram-se membros da mesma tribu nn rio Maués, e creio

também que no Madeira.

Mr. Chandiess diz que os do curso inferior do iMaué-assú são civiiisados e

vivem em famílias, sendo poucos os mocos tatuados. Em Campineiros elle

achou algumas famílias de Campinas tatuadas.

(1) Chandiess. Jour. lloy. t!eol. Soe. Lomioii 1R"íO,voI. 4-, pg, tí-t.

V. \i—.'U
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XIII. Mythologia dos Índios do Amazonas ^'^

jNo Amazonas, o geólogo que não se interessar por algum outro ramo da

sciencia, perderá muito tempo ;
porque, distanciadas, como são alli as locali-

dades geológicas, elle terá muitas vezes de viajar dias coniecutivos, sem poder

fazer uma observação de importância.

Em 1870 achei-me no grande rio revendo o trabalho do Professor Agassiz

e occupado em procurar provas para confirmar ou refutar a sua hypothese da

origem glacial do valle do Amazonas.

Em contacto intimo com a população indígena do paiz, interessei-mepela

lingua geral, ou Tupi moderno, como faliam em Ereré, Santarém e no rio Ta-

pajoz, e empreguei as horas de ócio em aprendel-a, fazendo certo progresso na

acquisição de material para esclarecer a sua estructura.

Mr. Henry Water Bates, no interessante esboço de sua vida no Amazonas,

e Mme. Agassiz, na sua obra «Journey in Brazil», chamaram a attenção para

os numerosos mytlios existentes entre os indios do Amazonas. Estes mythos

nunca tinham sido estudados, e, prevendo eu o seu grande valor, dei-me ao

trabalho de colleccional-os.

Fui por muito tempo mallogrado, porque os brancos, em regra geral,

desconheciam as lendas dos indios, e nem com pedidos, nem com oífertas de

dinheiro pude persuadir um indio a relatar um mytho. Constava que em

cada localidade havia um narrador de lendas, geralmente uma mulher velha,

que fazia arrebentar de riso a gente com as extravagantes historias acerca do

Kurupira e do \'nriípa)l, e de todas as espécies de animaes que costumavam

(1) Achain-se reunidos neste capitulo um trabalho sobre mythos de animaes, publicado num

folheto em inglez, no Rio de Janeiro, dous artigos sobre os mythos de Tupan e do Kurupira, publica-

dos na Aurora Brazileira, órgão dos estudantes brazileiros da Universidade de Cornell, e alguns tra-

balhos inéditos. Quasi todos os mythos apresentados e outros não incluídos neste trabalho foram to-

mados na própria lingua geral e serão mais tarde publicados naquella lingua pela líibliotheca Na-

cional.

(iV. ãa R.)
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fallare zombar uns dos outros, quando a palavra não era ainda privilegio exclu-

sivo do homem. Porém, invariavelmente, esta mullier velha estava ausente ou

era inaccessivel. Só uma vez, no Ereré, encontrei uma india idosa, que diziam

ser um prodigioso archivo de lendas, mas nada pude obter d'ella.

Uma noute, subindo fastidiosamente a remo o paranáiiúriín do Ituki, perto

de Santarém, o meu fiel timoneiro, Maciel, começou a fallar para os canoeiros

indigenas em Tupi, afim de evitar que elles dormissem. Prestei toda a attenção,

e, com grande prazer, percebi que elle repetia uma historia do Kiirupira. Se-

gui-o como melhor pude, assentando no meu livro de notas as principaes pas-

sagens da historia, emquanto me associava de bom grado ao riso dos homens

para animar o narrador. No dia seguinte, aproveitei a primeira opportuni-

dade para dizer a Maciel quanto apreciara a sua historia, e para pedir-lheque

m'a dictasse na lingua geral. Elle já tinha unia longa pratica de dictar, e o

meu primeiro mylho Tupi ficou logo registado; porém, por muito tempo, eu

lhe pedi em vão para que me contasse outro.

Vi logo que o mytho indígena era sempre recitado sem esforço mental,

sendo o seu fim simplesmente agradar, como uma bailada, e não communicar

informação ; e que quando o indio, não estando perto da fogueira cercado de

ouvintes nocturnos, nem de poss3 de todas as circumstancias que tornam a

narração conveniente e agradável, é friamente convidado a relatar uma histo-

ria mylhologica, elle mostra-se incapaz do esforço mental necessário para se

lembrar delia, e, por isso, prompta e obstinadamente allega ignorância. As-

sim, o colleccionador de mythos nada conseguirá, si esperar tudo de um sim-

ples pedido. O único meio é procurar e crear occasiões em que a narração

seja espontânea, e, quando necessário, tomar a iniciati>va, repetindo algum

mytho indígena, com o qual estejam familiarisadas as pessoas presentes, tendo

o cuidado de não mostrar demasiada curiosidade pelas historias que forem

contadas.

« Ce nest que Ic premier pas qui coúle.» Depois de obtido o primeiro mytho, e

de ter aprendido a recital-o com e.iíactidão e espirito, o resto é fácil. Obser-

varei aqui, de passagem, que se deve evitar no Amazonas, como em qualquer

outra parte, entre selvagens ou povo de baixa cultura, de fazer sobre este as-

sumpto perguntas que insinuem as respostas, porque um indio inconsciente-

mente concordará sempre com o interrogador, que pode d'este modo ser engana-

do. Em uma occasião, fallando d'csta particularidade com o commandante do

meu pequeno vapor, elle repentinamente voltou-se para o piloto, que era um in-

dio, e, apontando para uma palmeira á margem do rio, disse: «Aquella palmeira
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chama-se Vruhu, não é?» «Sim, senhor!» respondeu o indio gravemente, sem

mover um musculo. A pergunta foi repetida com o mesmo resultado. O com-

mandante perguntou em seguida : «Qual é o nome d'aquella palmeira?» EUe,

então, respondeu : «Jauari.»

Si o colleccionador de mythos quizer obter o mytho em sua pureza, e

evitar que a sua personalidade entre n'elle, deve, antes de tudo, inhibir-se de

formular perguntas de modo que insinue as respostas, já quando escreve o

mytho pela primeira vez, já quando o revê posteriormente.

Os mythos indígenas, tanto quanto pude observar, são raras vezes ouvi-

dos em portuguez, sendo os da população que falia Tupi invariavelmente rela-

tados na lingua geral. A sua forma é constante, e o mesmo mytho pôde ser en-

contrado, apenas com pe(]uenas variantes, desde as proximidades da foz do

Amazonas até Tabaliuga, nas fronteiras do Pcrú.

Emquanto alguns mythos tem sido certamente introduzidos, e outros têm

soíTrido com a civilisação maior ou menor modificação, a generalidade dos

que aiuda se conservam no Tupi são, creio eu, de origem indígena.

Uma questão tem sido levantada, si muitas das lendas que tanto se asse-

melham com as fabulas do Velho Mundu, não podiam ter sido introduzidas

pelos negros; eu, porém, não vejo razão para entreter esta suspeita, porque

ellas estão muito espalhadas; a sua forma é inteiramente brazileira, são mais

numerosas justamente nas fegiões era que não ha negros ou em que os ha em
pequena quantidade, e além d'isso, ellas apparecem, não em portuguez, mas

na lingua geral. (1)

Entre os mythos que coUeccionei estão aquelles em que figura o Pailána,

o milagroso filho de uma mulher pertencente a uma trlbu de mulheres com
um só marido, legenda da quid 'alvcz fosse originada a lenda das Amazonas; o

demónio das florestas on Kurupira; o malvado Yurupa r í, espQCÍ(i de lobisho-

mem ; a Omca ou génio das aguas, e outros seres anlhropomorphos. Os mais

interessantes, porém, são os que constituem as lendas de animaes, nas quaes

se recordam as proesas dos macacos, dos tapirs, dos jabutis, dos urubus e de

uma porção de outros animaes.

(1) Isto foi escriplii em 1875. Depois, o Professor liartt enconirou no Uio i\e J.uieiro um africano

rceem-clippado, que !lie con(ou lendas de animaes idenlicas às dos índios eivilisados do Amazonas.

l!sle liomeni, \indo de uma colónia ingleza, fallava inglez e a sua própria lingua africana, mas nada

íaliava de portuguez, de modo que elle não podia ler aprendido as lendas no Brazil. F.ste facto vem for-

talecer as duvidas que o Professor Hartt mostra no texto quanto á origem indígena das lendas de ani-

maes encontrados no Amazonas.

(.V. da II.)
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MYTHOS no JABUTI

Proponho-nic aqui Iractar de uma classe ;le lendas deaniniaes, da qual os

Índios são nuiito apaixonados, isto 6, as que se referem ao kágado do 15razil.

O jabuti, como lhe chamam os portuguezes, ou Yauli, como o denomi-

nam na lingua geral, é uma pequena espécie de kágado (1) muito couimum

no Brazil e de grande apreço como alimento. E' um animal de pernas curtas,

vagaroso, débil e silencioso; entretanto, representa na mythologia do Amazonas

o mesmo papel que a rapoza na do Velho Mundo. Inollensivo e retrahido, o

jabuti, nào obstante, apparecc nos mythos da lingua geral como vingativo,

astucioso, activo,cheio de humor e amigo de discussão. <<E' verdade !» disse-me

luu iiidio em Itaitúba ao terminar um mytlio do jabuti, «/!," o (/w/io; c /f/n

feito ealmçjos !»

Em 1S70, o meu guia, Lourenço Maciel Farenle, diclou-meem Santarém,

na lingua geral, a seguinte lenda : i<0 Jabuti qnr ccitcca o Veado na carreira.»

Na «Cornell Era», de llhaca, Nova-York, publi([iiei uma versão d'esta lenda, que

chamou a attenção de um escriplor da «Nation», de i\ova-York, dando elle

uma variante do mesmo mytho encontrada entre os negros de uma das Caro-

linas.

Em 1871, voltando ao Amazonas, dei-me ao trabalho especial de tomar

informações sobre este mytho, lendo o prazer de ouvil-o relatado pelos Ín-

dios em toda a parte por onde passei. O meu amigo l)r. .loaquim Xavier de

Oliveira Pimentel, Capitão de Engenheiros do exercito brazileiro, mandou-me

uma variante da mesma lenda, encontrada em Tabatinga, c o Dr. Couto de

Magalhães achou recentemente o mesmo mytho no Pará, de modo que elle pa-

rece ser conhecido em lodos os logares onde éfalladaa lingua geral. Em 1870,

em Santarém, informaram-me que o mytho era de origem Mundnrucú ; agora,

porém, tenho duvidas a este respeito, parecendo elle estar inseparavelmente

ligado á lingua geral.

Â lenda é a seguinte:

Como o Jabuti venceu o Vca<lo na carreira

Um jabuti encontrou um veado e perguntou : «O' veado, o que está fa-

(!) «Testiulo terreslri^, labulala, Sciíoeíf, 15inys f;ueolal,i, Mik, depressa, Mcri.» V. MailiiH

Woerlersammelung ele. S. 45.'), sub você .laboli.

V. M.—30
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zendo ?» O veado respondeu : «Vou passeiar em procura de alguma cousa para

comer; e, accrescenlou, onde vai você, jabuti ?»

«Vou também passeiar ; vou procurar agua para beber.»

«E quando espera você chegar ao logar onde ha agua ?» perguntou o

veado.

«Poríjue me faz essa pergunta?» replica o jabuti.

«Porque as suas pernas são muito curtas.»

«Pois eu, respondeu o jabuti, corro mais do que você. Ainda que as suas

pernas sejam compridas, você não corre tanto como eu.»

«Então, apostemos uma carreira !» disse o veado.

«Pois bem ! respondeu o jabuti, quando correremos '»

«Amanhã.»

«A que horas ?»

«De manhã muito cedo.»

«Eng-éng!» (1) assentou o jabuti, que foi cm seguida ao matto e chamou

todos os seus amigos, os outros jabutis, dizendo: «Venham, vamos matar o

veado h>

«Mas como vai você matal-o '?» perguntaram elles.

«Eu disse ao veado, respondeu o jabuti, apostemos nma carreira ! Pre-

ciso ver quem corre mais.» Agora vou enganar o veado. Vocês espalhera-se

pela margem do campo, no matto, sem Gearem muito distantes uns dos outros

e conservem-se quietos, cada um no seu logar! Amanhã, quando começarmos

a aposta, o veado correrá no campo, mas eu ficarei socegadamente no meu

logar. Quando elle chamar por mim, se vocês estiverem adiante d'elle, res-

pondam, mas tenham o cuidado de não responder se elle tiver passado adiante

de vocês.»

Assim, na manhã seguinte, muito cedo, o veado sahiu ao encontro do

jabuti. «Venha! disse o primeiro, corramos !» «Espere um pouco I disse o ja-

buti, eu vou correr no matto.»

«E como é que você, tão pequeno e com pernas tão curtas, hade correr

no matto?» perguntou o veado surprendido.

O jabuti insistiu que não podia correr no campo, mas que estava acos-

tumado a correr no matto, de modo que o veado concordou e o jabuti entrou

no matto, dizendo : «Quando eu tomar a minha posição, farei um ruido com

uma vara para você saber que estou prompto.»

(1) Sim ! O ng represeiila uma nazal.
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Quando o jabulí, tendo chegado ao seu logar, deu o signal, o veado sahiu

vagarosamente, rindo-se, e pensando que não valia a pena correr. O jabuti

ficou atraz socegadaraenle. Depois de ter andado uma pequena distancia, o

veado volveu-se e chamou: «U'iyauti!» (O' jabuti!) Então, admirado, ouviu

um jabulí gritar iim pouco adiante : «Ij"í suassú \» (O' veado !) «Pois, disse o

veado a si mesmo, aquelle jabuti corre tanto !» E amiudando os passos por

depois de pequena distancia, gritou de novo, mas a voz de um jabuti ainda

respondeu adiante.

«Como assim ?» exclamou o veado, e correu um pouco mais, alé que sup-

pondo ter seguramente passado o jabuti, parou, voltou-se, e chamou outra

vez; porém o grito «Ij"i suassú!» veio da margem da lloresta adiante d'elle.

Então o veado começou a assustar-se e correu apressadamente, até que,

julgando estar adiante do jabuti, parou e chamou
;
porém um jabuti respon-

deu ainda na frente.

Vendo isto o veado disparou, e pouco depois, sem parar, chamou pelo

jabuti, que ainda gritou adiante : «U'i suassú !» Elle então redrobrou as for-

ças, mas com o mesmo successo, por fim, cançado e desorientado, atirou-se

de encontro a uma arvore e cahiu morto.

* Tendo cessado o ruido que faziam os pés do veado, o primeiro jabuti es-

cutou. Não se ouvia nenhum som. Então elle chamou pelo veado, mas não

teve resposta. Sahiu pois do matto e encontrou o veado estendido morto. Em
seguida reuniu lodos os seus amigos e regozijou-se com a victoria.

O mytho como foi encontrado em Tabatinga parece ter a mesma forma

que acabo de apresentar. Abaixo apresento-o com as próprias palavras

do Dr. Pimentel. (1)

O Dr. Pimentel informou-me que foi encontrada no Amazonas uma va-

(1) Um jabulí apostou com um veaJo a vêr quem corria mais. Marcado o ília, o jabuti empregou

o seguinte meio para vencer :

Reuniu muitos jabutis e os foi collocar pelo matlo, beirando o campo designado para o logar da

corrida. Cbegado o veado, somente viu o jabulí, com quem tinha feito a aposta : — «Então, está

prompto, jabulí ?» — «Prompto, disse este, mas você bade correr pelo caminho e eu por dentro do

matto, que é por onde sei correr.»

O veado acceilou, e collocados, um na beirado matto e o outro no campo, pailimni ao signal

dado. O veado correu a toda a força e o jabulí deixou-se ficar.

O veado no meio da carreira gritou pelo jabuti para saber onde estava. A resposta foi-lhe dada

ura pouco adiante por um dos jabutis collocados de vedeta no matlo. O veado redobrou de esforfos e

de vez em quando gritava pelo seu competidor e tinha a resposta sempre adiante. .Alinal o veado ca-

hiu morto de cansaço e o jabuti ficou vencedor.



140 AUCinVOS DO MUSEU NACIONAL

rianle do mesmo mylho, na qual a carreira era eiilre ura veado e um carra-

pato (1). O ultimo no começo da carreira agarrou-seá cauda do veado (2). Du-
rante a contenda, quando o veado chamava pelo insecto, a resposta vinha de

tão perlo, que o veado, esforçando-se cada vez mais, morreu afinal de fadiga.

O mythu da aposta entre o jabuti e o veado ó encontrado entre os negros

dos Estados do sul da União Americana (3).

Grimm dá uma lenda semelhante da aposta entre a lebre e o porco-espinho.

O ultimo colloca sua esposa no fim de um sulco feito pelo arado, emquanto

que elle se colloca na outra extremidade. A lebre, tomando um pelo outro,

confessa-se vencida. Em iNorlliamploiishire (4) (ínglaterra), a raposa subslitue a

lebre, porém no mais o mylho é idêntico ao da Allemanha.

A's vezes, na mylhologia do Velho Mundo, ó a lebre que aposta com o ká-

gado, a qual, confiada na sua velocidade, dorme, emquanto que o kágado,

com perseverança, mas vagarosamente, chega primeiro ao ponto (5).

Em Siain o mylho toma a forma seguinte: «O pássaro Krulh, sem duvida

uma forma particular e limitada de Garudas, deseja comer um kágado (aqui

talvez a lua) que se acha deitado á margem de um lago. O jabuti consente em

ser comido com a condição do Krulh acceilar um desafio para uma prova de

velocidade e chegar [)rimeiro do outro lado do lago, indo o pássaro pelo ar e o

kágado por agua. O pássaro Krulh acceita a aposta e o kágado chama miliiões

de kágados, e colloca-os de tal modo que circuindam o lago, distantes alguns

passos da margem. Elle faz então signal ao pássaro para começara corrida. O

Kruth levanla-se no ar e vôa para o lado opposlo, mas quando desce já lá e_n-

contra o kágadu.» De Gubernalis suggere a idéa de que o mylho de Siam pôde

representar a relação do sol para as lunações.

Na fabula dos inilios orientaes, em que figuram a formiga e o gafa-

(\) Ya/i;/)'/!", Iiiigua geral, líspei-ie de Lrodes, imiilo cniniiiuni no lírazil, infeslaiulo espeeial-

meiíle as liena? o arbustos dos campos. .Alaca lodos os aiiimaes, mesmo o jabu(i, e eiiteiTandu o seu

ferião na carne, lonia-se logo do lanianho da somenie da mamona, com a qual muito se assemelha na

forma e na i-òr.

(2) Isto faz Undirar a lemla do Pequeno Alfaiate, que pretendeu ajudar o gigante a carregar uma

grande arvore, mas que. em vez de ajudar, assentou-se num dos ramos e foi carregado pelo gigante.

Tlie Valiant faUor. Grimra.

(3) Notes e Queries, 4 de Jan. de 1851.

(4) Kiverside Magazine, Novembro de 1868. Tlie Nation,23 de Fevereiro de 18T1.

Na interessantíssima crdieceão de mythos dos negros do Kslado da Geórgia, por J. C. Ilarris, in-

titulada «Uncle Uemus,» «The Follv-lore of llie old plantation,» a aposta é entre o jabuti e o coelho.

(A', da R.)

(õ) De (.uLeniatis, Zoológica! Mytbology, Vol. II, pg. 309.
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nhoto, (1) dos quaes a primeira representa «a nuvem ou a noute, ouíndras ou

a aurora na nuvem da noute, ou a terra, e o ultimo representa o saltador ou

a lua ; a formiga vence o gafanhoto na corrida, não porque ande mais depressa,

mas porque os dous devem necessariamente encontrar-se, e portanto um deve

passar o outro.»

Na mythologia do Velho Mundo os mythos da corrida entre o jabuti e al-

gum animal veloz, como entre a lebre c o porco-espinho, etc, têm sido expli-

cados como referindo-se á corrida entre o sol, o vagaroso, e a lua, a veloz, e

parece-me muito provável que os mythos semelhantes do Amazonas possam ter

a mesma significação. (2) Talvez uma das razões por que se chama a lua de

veado soja devido a elki ter cornos. Nos mythos sanscriplosella é representada

por um veado ou uma gazella.

O Dr. Couto de Magalhães deu-me a seguinte lenda, que intitularei:

O Jabuti que enganou o homem

Um jabuti eslava dançando em um buraco no chão, quando foi achado

por um homem que o apanhou. O homem carregou o jabuti para a casa, collo-

cou-o dentro de uma cai.va e sahiu. O jabuti começou logo a cantar. Os fi-

lhos do homem escutaram e o jabuti parou. As crianças pediram-lhe para con-

tinuar; elle então disse: «Se vocês gostam de me ouvir cantar, gostariam

muito mais de me ver dançar.» Assim, as crianças o puzeram no meio da

casa, onde dançou, muito a contento d'ellas. Em tempo, porém, encontrou

elle uma desculpa para sahir e evadiu-se. As crianças, assustadas, procura-

ram uma pedra, que pintaram como um jabuti, e a metteram na caixa. Logo

depois o homem voltou e, querendo cozinhar o jabuti, tomou a pedra pintada

e coUocou-a no fogo, onde se aqueceu e arrebentou.

Entretanto, o jabuti tinha-seoccultado no matto, em uma toca com duas

aberturas. Emquanto o homem olhava por um dos buracos, o jabuti appare-

cia no outro, e quando o homem vinha para este, elle ia ligeiramente para o

primeiro, de modo que temos aqui mais uma vez repetida a lenda da corrida

do vagaroso jabuti ou o sol com a lua veloz, ou o homem. Veremos adiante o

(1) De Gubernatis, op. cil., Vol. II, p. 2U
(2) Suggiro a comparação do niytlio do «Jabuti e do Veado» i-,om a lenda de «Brama e da Cabra»,

na Hidopadesa e lambem com a do «Cisne Vermelbo», nas legendas de Iliawalba.

Depois de escriplo o que eslâ acima, o Coronel José Fulgencio Carlos de Castro deu-me uma va-

riante do mylho do jabuti e do veado, em que um sapo subsiitue o jabuti, lista variante foi obtida no

Amazonas.

V. VI—3<5
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jabuti escapar á onça, eiitraiiclo era uma toca por uma abertura e saliiudo

por outra, justamente como o sol parece entrar na sua toca a oeste e sahir a leste.

A seguinte lenda foi-me narrada em Santarém por Lourenço Maciel

:

Como um Jabuti matou duas onças (1)

Um dia um jabuti divertia-se trepando n'um morro, encolhendo na sua

carcassa a cabeça e os pés, e deixando-se rolar até a base, onde chegava sem

damno.

Acontecendo passar ahi uma onça, esta observou o processo e pergun-

tou : «O que está você fazendo, jabuti?» «Oh! eu divirto-me, onça», respon-

deu o jabuti. «Deixe-me ver como você se diverte», diz a onça. O jabuti su-

biu então o morro e, como antes, desceu rolando. A onça ficou muito satis-

feita e disse

:

«Eu vou também divertir-me.»

«Pois bem, replicou o jabuti, suba o morro e venha rolando como eu fiz.»

A onça procurou imitar o jabuti, porém, na base do morro, deu com a

cabeça de encontro a uma arvore e morreu.

Mais tarde appareceu uma outra onça, á qual o jabuti disse que ia

diverlir-se. iXisso, disse para uma arvore: «Abre-te!»e a arvore obedeceu. Então

o jabuti entrando no tronco, disse: «Fecha-te, arvore !» e o tronco cerrou-

se, prendendo o jabuti ; porém quando este mandou-o abrir-se, elle obedeceu,

e o jabuti sahiu. A onça, que tinha estado observando, disse então:

«Jabuti, vou também diverlir-me como você esteve fazendo.» Assim, disse:

«Abre-te, arvore [» O tronco abriu-se e a onça entrou, Ella então mandou

que o tronco se fechisse e foi obedecida, e tendo dito. «Abre-te, arvore!»

sahiu muito contente. Porém isto não a satisfez, e disse para o jabuti: «Vou

divertir-me outra vez.» Assim, a onça repetiu a experiência; mas quando

ella entrou na arvore, o jabuti disse: «Fecha-te, arvore, para sempre !» e a on-

ça, ficando presa, morreu.

Ambas as partes d'esta lenda parecem ter a mesma significação, e represen-

tam a victoria do sol sobre a lua durante as lunações. Na primeira parte da

lenda o sol descamba para o occaso, surgindo outra vez illeso, porém a lua,

intentando seguir o exemplo, é extincta. O mytho, si esta fòr a verdadeira ex-

plicação, parece incompleto, e aventurarei a idéa de que talvez, procurando,

seja encontrada a verdadeira forma, que provavelmente deve ser a seguinte:

(1) Em Tupi é Yimarelé.
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A onça, ou a lua nova, encontra o sol, ou o jabuti, justamente quando

elle tem chegado ao occaso, e deseja seguir o seu exemplo. No dia seguinte, e

por muitos dias, ella é bem siiccedida, porém mais tarde, depois de perder

gradualmente o seu vigor, a onça (alua cheia) desce e c extincta.

Na segunda parte, o sol no occaso, ou o jabuti, fende o matto ao anoute-

cer e desapparece n'elle para surgir outra vez illeso de manhã. A lua ou a

onça segue o seu exemplo sem damno, porém repelindo a experiência é des-

truída, parecendo provavelmente ao indio a extincção da lua cheia uma des-

truição, sendo a lua nova uma outra lua, ou segunda onça.

Que o jabuti entre, seja preso e saia intacto do matto, é a forma mais

natural para o mytho; porque, em uma região coberta de maltas como o Ama-

zonas, o sol ordinariamente parece que se põe entre as arvores e nasce do meio

d'ellas. O sol lambem tem o poder de rachar os troncos das arvores; no ultimo

caso elle executa a acção á distancia, como se fosse mandando.

O fendimento da terra, e de rochas e arvores, causado pelos heróes sola-

res, é commum nos contos mythologicos, em todo o mundo, e ha muitas len-

das que se assemelham com a segunda parte da que foi relatada acima.

Nas fabulas dos Hollenloles, de Bleck (1), a mulher Naraa e seus irmãos,

quando perseguidos pelo elephante, dirigiram-se a uma rocha nestes lermos

:

«Pedra de meus antepassados, abre-te para nós !» A rocha abriu-se e elles pas-

saram ; mas quando o elephante lhe fallou do mesmo modo, a rocha só abriu-se

para se fechar sobre elle e malal-o.

A casa na rocha, Itoke-likantum-jambali, abre-se e fecha-se ao mando de

seu dono (2). Assim, também quando Kurangutuku disse á rocha: «Abre-le

para mira, abre-te I» ella obedeceu, e elle occullou-se nella.

Afanasieíl", nas observações do primeiro livro de suas Lendas Russas, re-

fere-se a um conto slavonico, em que uma lebre encerra um urso no tronco de

uma arvore (3)

.

Uma das mais interessantes lendas do jabuti é a seguinte, e os indios sem-

pre relalam-n'a com muito gosto:

(IJ Pg. 64.

(2) Cailoway. Zulu Nursury Tales, vol. I, pg. 143.

(3) Gicy. Polynesian Mythology, pg. 188. Longfellow relata como o .Manito da monlanlia

«Opened wide liis rocky doorways

'jiving Pawpukkeewis sheller.»
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Como o Jabuti provocou uma luta entre a Anta c a Balça

Um dia um jabuti foi ao mar para beber. Uma balôa avislou-o e cha-

niou-o : «O que estás fazendo, jabuti?» Ao que o ultimo respondeu :

«Estou bedendo, porque tenho sede.»

Então a balça escarneceu do jabuti por causa de suas pernas curtas, mas

este explicou : «Tenho pernas curtas ; não obstante, sou mais forte que tu e

posso piixar-te para a praia.»

A balôa riu-se, e disse-lhe : «Mostra como fazes isso.»

«Pois bem», disse o jabuti, «espera emquanlo vou ao matlo e tiro um
sipó I»

Encaminhandó-se para oraatto, o jabuti encontrou uma anta, que lhe per-

guntou : «O que procuras, jabuti?»

«Procuro um sipó.»

«E o que vais fazer com o sipó?» perguntou a anta.

«Vou puxar-te para o mar.»

«Ya !» exclamou a anta sorpresa. «Eu te puxarei para o mar, e, o que

mais é, te matarei; porém nãoimporta, experimentemos qual de nós 6 o mais

forte. Vai buscar o teu sipó.»

O jabuti foi e voltou logo com um sipó muito comprido, uma das extre-

midades do qual elle amarrou era torno do corpo da anta.

«Agora», disse o jabuti, «espera aqui emquanto eu vou ao mar. Quando, eu

sacudir o sipó, corre quanto poderes para o matto.» Tendo amarrado uma ex-

tremidade na anta, levou a outra para o mor e prendeu com ella a cauda da

balêa. Isto feito, disse : «Eu irei para o matto, e quando sacudir o sipó puxa

com quanta força tiveres, porque vou dar comtigo na praia.»

O jabuti entrou então no matto, a meia distancia entre a balêa e a anta,

sacudiu o sipó e esperou pelo resultado. A principio, a balêa nadando vigoro-

samente arrastou a anta para o mar ; porém esta, resistindo com todas as for-

ças, conseguiu finalmente firmar-se e começou a ter vantagem sobre a balêa,

arrastando-a para a praia. Então a balêa fez um outro esforço, e, d'este modo^

estiveram puxando uma para a outra, cada qual pensando que o jabuti esti-

vesse na outra extremidade do sipó, até que afinal ambas cederam completa-

mente exhaustas.

O jabuti desceu á praia para ver a balêa, que disse : «Está bem ! tu és

valente, jabuti ; eu estou cançada.»

O jabuti desamarrou a balêa, e, depois de ter mergulhado n'agua, apre-

sentou-se á anta, que suppoz que o jabuti estivera no mar puxando-a.
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«Bera vês», anta, disse o jabuti, «que eu sou o mais valente.»

O jabuti soltou então a anta, que partiu dizendo : «E' verdade, jabuti, tu

és realmiMite valente.»

Na liugua geral a palavra que traduzi «balêa» é pirá-assú, literalmente

—

o peixe grande, sendo este o nome que os indios dão ao cetáceo que é para el-

les o peixe por excellencia. Não pôde ser o golflnho do Amazonas, porque este

tem o nome de pira-yauára (1), ou peixe-tigre. A palavra |jaraná, que traduzi

«mar», é applicada também a um rio. Maciel asseverou-me que o peixe grande

era uma «balêa do mar grande»—uma balêa do oceano,

O Dr. Pimentel obsequiou-me com uma varianti! d'este mytho, que apre-

sento um tanto resumidamente.

Um jabuti que fora cercado pela enchente do rio, atirou-se n'agua para

alcançar terra firme. No meio da corrente encontrou a cobra grande, ou grande

serpente mythologica. «Adeus, comadre», disse elle para a cobra.

«Adeus, compadre», replicou esta, «onde vais?»

«Vou», disse o jabuti, «deitar abaixo uma arvore com fructaspara comer.»

«O que? Tens força bastante para isso?» perguntou a cobra admirada.

«Ora ! Então que idéa fazes de mim ? Vejarnos qual de nós é o mais va-

lente. Mas eu heide estar em terra, porque não tenho força n'agua.»

«Eeu»,ajunctou a cobra grande, «ficarei n'agua, porque em terra não te-

nho força.»

O jabuti pediu que a cobra o levasse para terra. A cobra accedeu e o ja-

buti, trepando nas suas costas, foi promptamente depositado na praia.

Ajustou-se o dia da experiência, e o jabuti retirou-se com tenção de não

voltar.

Dias depois, uma onça encontrou o jabuti e esteve para o esmigalhar

contra uma arvore e devoral-o, mas o jabuti não se alterou e disse para a

onça: «O' onça, tratas-me assim, porque estou em terra; si eu estivesse n'agua

não ousarias fazer isso.»

A onça não tinha muita fome, e estando curiosa de ver o que o jabuti fa-

zia n'agua, levou-o para o rio e atirou-o nelle.

Logo que a cobra grande viu o jabuti, reprehendeu-o por não ter cum-

prido o ajuste. O jabuti desculpou-se como melhor pôde, e disse que traria

immediatamente um sipó para os dous puxarem, cada um na sua extremi-

(1) Yauára originariamente significou tigre o Brazil, e a palavra jaguar é sua derivaiia. Hoje ap-

plica-se somente ao cão, e o jaguar é chamado Vauarelé ou o verdadeiro Yaná)-a. Pirá é peixe. O ac-

cento é rocuado neste caso.

V. VI-37
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dade, aQni de ver qual era o mais forle. Então, abeirando-se da praia, disse

para a onça -. «Corta um sipó.»

A onça fez isso. Então o jabuti disse: «Dá-meuma extremidade, e quando

•eu fizer um signal, puxa com toda a força.» Mas o jabuti entregou á cobra

grande a extremidade do sipó e disse-lhe que esperasse emquanto alcançava a

terra. Dea em seguida o signal e occultou-se. A cobra e a onça começaram a

puxar com força o sipó, suppondo ambas que o jabuti estivesse na outra ex-

tremidade.

O jabuti havia estipulado que o vencido na lula perderia a vida. Tanto a

onça como a cobra ficaram logo fatigadas, e, abandonando a contenda, fugi-

ram o mais depressa possível, ao passo que o jabuti escapava.

O Dr. Couto de Magalhães achou este mesmo mytho no Pará, porém a

anta ou a onça ó substituída pelo kaá-póra (o demónio do matto), uma espécie

de gigante mylliologico do matto.

Este mytho talvez seja susceptível de mais de uma interpretação. O ja-

buti ou o sol, tem uma luta com a onça ou com a anta, ou a lua, e vence, substi-

luindo-se por um outro animal, caso em que temos simplesmente uma forma

diíferente do mytho do jabuti e do veado. Isto mesmo, todavia, suggcriu-me

a idéa de que o jabuti, neste mytho, seria talvez o sol ou a lua, provocando

a eterna luta das marés entre o maré a terra (1). Vale a pena notar que o Rrazil

está geographicamente situado de tal modo, que se vêm raras vezes o sol e a lua

occullarem-se no mar. No Amazonas, comtudo, o espectáculo do seu desappa-

recimento por detraz de um horizonte de aguas, é familiar ao indio. Si este

mytho fôr realmente de origem indígena, seria interessante descobrir si elle

originou-se no Amazonas ou na costa.

Obtive na lingua geral, era Santarém, uma outra lenda, cuja versão um
tanto livre é a seguinte :

'

Como um Juhuti matou ama Onça c fez uma (jaita de um dos seus ossos (2)

Um macaco estava trepado em uma Inajá (3) comendo fructas, quando

appareceu em baixo um jabuti, que, vendo o macaco, perguntou :

«O que estás fazendo, macaco ?»

(1) Claiule crAlibeville diz que os iiidros do ftlaraiiliào .sabiam que o fluxo e refluxo das marés

crauí devidos h lua. Hisloire de la mission des PP. Capuchins en 1'lslt de Maragnan. Foi. 320.

(2) De Guhernalis. 2ooolcgical Mylliology, vol. II, pg. 110. Veja-se lambem pg. 213 e Rjineke

Fuclis.

(3) A palmeira Maximilianii.
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«Eslou comendo fruclas de Inajá», respondeu o macaco.

«\tira-me uma», disse o jabuli.

«Sobe, jabuti», retorquiu o macaco.

«Mas eu não posso subir».

«Então eu descerei e te carregarei».

O macaco desceu e carregou o jabuti para cima, coUocando-o sobre um
cacho de fruclas. Retirou-se depois, deixando o jabuti e dizendo que voltaria

sem demora.

O jabuti comeu até ficar satisfeito e esperou pelo macaco, que não vol-

tou. Oiiiz descer, mas não pôde, e por isso ficou a olhar para baixo, receiando

morrer, si se atirasse ao chão.

3Iais tarde, appareceu uma onça, c levantando os olhos para a arvore,

viu o jabuti.

«ll'i yaulí» ! disse ella, chamando pelo jabuti, «o que estás fazendo lá em
cima ?»

«Estou comendo fructas de Inajá», respondeu o jabuti.

«Atira-me uma !» disse a onça. O jabuti colheu uma fructa e atirou-a para

a onça, que a tendo comido, disse : «Sé rcíé I (1) Atira-me outra.» O jabuti obe-

deceu.

«Porque não desces?» perguntou a onça. O jabuti respondeu quereceiava

morrer.

Então a onça lembrou-se de fazer uma merenda do jabuti, pelo que lhe

disse

:

«Não tenhas medo ! Salta, que eu te apanharei.»

O jabuti saltou, mas a onça faltou ao ajuste ; e o jabuti cahindo-lhe sobre

a cabeça, rnatou-a. O jabuti, são e salvo, retirou-se então para a sua toca.

Um mez depois elle sahiu a passeio para ver os restos da onça; encon-

trou o esqueleto c levou um dos ossos, do qual fez uma espécie de gaita ou

pifano, em que cantarolava quando ia a passeio: «Yauarelé kaunguéra serem/

my 1» O osso da onça é o meu pifano.

Aconteceu que uma outra onça, passando, ouvisse o som, parou e escu-

tou. «Yauareté kannguéru sereny' ííií/'», cantarolou outra vez o jabuli. Á onça,

determinada a investigar a causa, seguiu o jabuti, cfue se dirigiu para a en-

trada da sua toca.

«í/'í yauti ! gritou a onça. O queé que estás dizendo ?»

(1) l'".!!! uma variante, o jabuti é repiesjiilado aliranJo sóm^nle cascas.
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«O que 6?» perguntou o jabuti.

«Não te ouvi eu dizer: «'Yauarclê kaiinguéra sercny w?/'?»

«Não», disse o jabuti. «Eu disse Si/of/í (1) kaumjuéra sereny my'l» Eimme-

diatamenle entrou na sua toca, da qual cantarolou: «Yauarelékaunguérasereny'

my' !»

k onça ouvindo isto, voltou á toca e disse: «Eu vou-te comer já, jabuti»,

e ficou vigiando o jabuti; mas este escapou-se por um outro buraco, enga-

nando a onça. Um macaco, que estava n'uma arvore, vendo a ultima espe-

rando, chamou-a e pcrguntou-lhe o que estava fazendo. A onça respondeu

:

«Estou esperando que o jabuti saia para comel-o.»

O macaco riu-se e disse : «E's uma estúpida, o jabuti foi-se embora. Elle

não apparecer.i emquanto não chover.»

«Pois bem, si assim é»,accrescentou a onça, «eu irei passeiar.» E retirou-

se enganada pelo jabuti.

Em uma outra versão d'esla lenda, o jabuti appareceu espalhando o seu

tauari (1) paraseccar ao sol, na entrada da toca. A onça assoprou, afim de fazer

voar o tauari, esperando d'este modo attrahir o jabuti ; mas este, muito pru-

dente, mandou ura outro animal procurar o tauari e escapou assim.

Em uma variante d'este mytho, obtida pelo Dr. Couto de Magalhães, a

onça mette a mão na toca e agarra o jabuti, que, resistindo, grita : «Oh ! és uma
tola 1 Pensas realmente que me tens apprehendido, quando é somente a raiz

de uma arvore que estás segurando !» A onça deixou então a sua preza.

O Dr. Silva Coutinho encontrou o mesmo mytho entre os Índios do Rio

Branco. Aqui, porém, a onça deixa um sapo vigiando a entrada da toca do

jabuti. O jabuti vendo-o, perguntou por que estávamos seus olhos tão verme-

lhos e inchados, e persuadiu-o de friccional-os com uma certa planta que,

sendo cáustica, cegou-o. O jabuti então fugiu. A onça quiz matar o sapo, mas

este pulou para um tanque. A onça chamou então um jacaré, que bebeu prom-

ptamente a agua, de modo que a onça pôde agarrar e matar o sapo.

Neste mytho o jabuti é ainda o sol, que vence e mata a onça, a lua. Apa-

nhar um dos ossos da ultima para fazer um pifano, é uma idéa que vem na-

turalmente ao Índio, porque elle está acostumado a fazer gaitas dos ossos dos

seus inimigos. Uma outra onça ou uma outra lua, dá caça ao jabuti, que

(1) Suaçú, veado. KUe nega ter dito que o seu pifano era feito de um osso de onça, mas declara

ter dito que elle era feito de um osso de veado.

(2) Casca de uma arvore grande do mesmo nome, uma espécie de Couriíari. Esta casca, Ião fina

como papel, é usada pelos indios para capa de cigarros.
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entrando na sua toca por nm buraco, escapa-se pelo outro, do mesmo modo

que o sol mergulha na terra ao oeste e reapparece a lóste.

Como o Jabuti se vingou da Anta

Uma anta encontrou um jabuti em um logar húmido e, pisando em cima

d'elle, enterrou-o tão profundamente na lama, ([ue só ao fim de dous annos o

jabuti pôde desenterrar-se. Quando afinal o conseguiu, disse elle a si mesmo:

«Agora vou vingar-me da anta.>> Assim, sahiu em procura d'aquelle animal e,

encontrando logo uma massa de escremento da anta coberta com relva, per-

guntou : «O' Teputi, onde está teu dono?» O Teputi respondeu: «Meu dono

dei.\ou-mc aqui ha muito tenqio. Só sei que elle, quando me deixou, seguiu

nesta direcção. Segue-o.» O jabuti seguiu na direcção indicada e, depois de

algum tempo, achou outra massa, á qual perguntou como antes: «O' Teputi,

onde está teu dono?» E recebeu em resposta: «Meu dono deixou-me aqui ha

cerca de um anno. Segue no seu rasto e lias de encontral-o.» O jabuti conti-

nuou na sua jornada e encontrou outra massa, que sendo interrogada, respon-

<leu: «Meu dono não pôde estar muito longe; si caminhares depressa, encon-

Iral-o-has amanhã.» No dia seguinte o jabuti encontrou uma nova massa, que

disse: «Meu dono acaba de me deixar aqui ; estou ouvindo o quebrar dos ra-

mos que elle encontra no matto. Segue-o.» O jabuti, seguindo, encontrou logo

a anta dormindo. Kxaminou-a cuidadosamente e então, approximando-se com

cautela, firmou as suas mandíbulas na coxa da anta. Esta acordou sobresaltada

e disparou para o matto, conservando-se o jabuti firme no seu logar. A anta,

com a dor, correu até cahir morta, vencida de cansaço. Um mez depois o ja-

buti voltou e encontrou o esqueleto, do qual tirou um osso para mostrar aos

amigos, como prova do seu feito.

Na Pantchatantrara (1), uma coUecção de lendas sanscriptas, ha uma do

elephante e das lebres, que se assemelha muito á que acabo de relatar. E' a

seguinte

:

Nas margens do lago Tchandrasaras moram as lebres em numerosas tocas.

Os elephantes, indo beber ao lago, arrasam as tocas ao passar, matando e alei-

jando as lebres. A lebre, em nome da lua, onde reside o rei das lebres, pro-

testa ao rei dos elephantes, dizendo que a lua está zangada. A lebre mostra ao

elephante a imagem da lua na agua. O elephante, agitando a agua, faz com

(1) Livro III. Lenda I; veja-seGubernatis, Zoological Mylliology, vol. II, pg. 76. Também Aurar-i-

Sithailé, cap. IV, lenda IV.

V. VI.—38
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que a imagem se multiplique. A lebre diz-lhe que a lua está ainda mais zan-

gada, e com isso o rei dos elepliantes pede perdão e se retira, deixando as le-

bres em paz.

Conforme Gubernatis (1), o elephante é o sol ([ue vai beber no lago da

lua : «.4 lebre previne ao eleplTante que si elle não se retira, si continuar a es-

magar as lebres nas margens do lago, a lua retirará os seus raios frios, c então

os elephanles morrerão de fome.»

Na lenda Kanurí da Africa, o elepliante assenta-se em cima de um gallo,

e este vinga-se picando um dos olhos do elephante.

A lenda amazoiiica parece ser susceptível da seguinte interpretação: A

anta é o sol, o jabuti, a lua. O sul nascente extingue a lua cheia e a enterra^

mas, depois de algum tempo^ apparece a lua nova e começa a perseguir o sol.

O facto da perseguição reproduzir- se diariamente, íii;ando o rasto cada vez

mais patente, suggere a idéa de que o perseguidor deve ser o sol. Não seria a

lenda que se tornou confusa pela troca de caracteres?

O Jabuti mala a Miikúra

Um jabuti fez uma aposta com uma mukúra ou gambá amazonica, para

ver qual dos dous podia íicar mais tempo enterrado. O jabuti foi primeiro en-

terrado pela mukúra e sahiu incólume. Elle enterrou então a mukúra debaixo

de um monte de folhas seccas, onde a deixou. Alguns dias depois, voltando

em procura da mukúra, elle achou apenas um enxame de moscas.

Aqui o jabuti solar, que se enterra diariamente sem damno, induz a mu-

kúra nocturna ou a lua a seguir o seu exemplo, resultando d'ahi a extincção

d'esta.

O Jabuti engana a Onça

Um jabuti e uma aranha fizeram uma espécie de sociedade e moravam

junctos. O jabuti, tendo matado uma anta, estava occupado em partir a carne,

quando appareceu uma onça.

«O' jabuti, disse ella, o que estás fazendo?»

«Matei uma anta e estou preparando a carne», respondeu o jabuti.

«Eu vou ajudal-o», disse a onça, e immediatamente começou a servir-se

da carne com grande descontentamento do jabuti. Este disse então á onça

:

«Estou com muita sede e vou buscar agua. Aranha, continua a guardar a

carne em tua casa.»

(1) Op. cil., vol. II, pg. 76.
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O jabuti andou uma pequena distancia, molliou-se no orvalho e voltou.

«Onde ha agua? perguntou a onça, pois eu também estou com sede.»

«Vai nesta direcção, disse o jabuti, indicando com o dedo. A agua está

logo abaixo do sol. Vai muito direito seguindo o sol e encontrarás a agua.» A

onça caminhou muito, mas não encontrou agua ; assim, desapontada, voltou

para acabar com a carne da anta; porém o jabuti e a aranha, emquanto a

onça esteve ausente, diligenciaram e guardaram toda a carne na casa da ara-

nha, deixando somente os ossos para a onça.

Muito semelhante a esta é a lenda africana dada por Koollé(l) : Uma doni-

nha e uma hyena querendo cozinhar um animal morto na caça, assentaram

que a doninha iria procurar fogo. A doninha foi, mas voltou sem o ter encon-

trado. A hyena vendo o sol no occaso e julgando que era fogo, levantou-se e

disse á doninha : «Toma conta da carne emquanto' eu vou procurar fogo.»

Depois de sahir a hyena, a doninha escondeu a carne num buraco. O

sol poz-se emquanto a hyena caminhava para elle, e por isso ella voltou. A do.

ninha disse que dous homens tinham furtado a carne e haviara-n'a escondido

no buraco, e entrando n'este prometteu amarrar a carne na cauda da hyena.

Em logar d'isto, porém, amarrou a cauda em um pau, ile modo que quando

gritou á hyena para puxar, esta achou-se preza e, com os esforços que fez para

se livrar, partiu a cauda.

Ajuntarei a seguinte lenda da conversa entre um jabuti e uma anta, a

qual parece estar resumida e incompleta.

Um jabuti encontrou no matto uma anta que lhe perguntou aonde ia. O

jabuti disse: «Vou casar-me com a filha do beija-flor.» A anta riu-se e disse-

Ihe que as suas pernas eram tão curtas, que elle nunca chegaria á casa da

noiva. O jabuti então perguntou á anta aonde ia, e esta respondeu que ia pedir

em casamento a filha do veado. O jabuti riu-se por sua vez e respondeu : «Ya 1

Você jamais casará com a filha do veado.» «Porque não?» perguntou a anta.

«Porque ella correrá de você,» respondeu o jabuti. «Pois, disse a anta, eu

também sei correr. Quebro os galhos das arvores quando corro.»

Além das lendas do jabuti, ha no Amazonas muitas outras que me parece

serem mythos solares; porém, os limites d'este artigo não me permittera tra-

tar d'ellas com minuciosidade.

Em uma d'estas lendas, o Martim Pescador casa-se com a filha do mu-

kúra e vai pescar com a sua esposa. O ualrirámba ou Martim Pescador sacode

(1) African Native Literature, p. ICC.
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O seu maraká ; um grande peixe lukunaré sobe á flor d'agua, e o pássaro o

agarra e leva para terra. O mukúra é invejoso e quer pescar do mesmo modo.

Assim, tomando emprestado o raaraká de seu genro, elle segue o seu exemplo

e é engulido pelo peixe. A esposa corre á casa e chama o genro, que salva

promptamente o sogro, mas em estado lastimoso.

Na continuação d'csta historia representa-se o pescador como sendo obri-

gado a fugir de seu sogro, que se zanga por elle rir-sc da sua aventura. A mu-

lher do pescador toma então um carrapato para seu marido, e logo depois o

par vai colher castanhas verdes. O carrapato sobe á arvore, colhe a fructa e

alira-a á esposa. Depois de ter acabado, elle apanha uma folha e, agarrando-se

a ella, desce sem perigo. A mukúra, invejosa, quer seguir o seu exemplo, mas

quando tenta descer, segurando-se á folha, caiie com estrondo no chf.o.

Os mythos que tenho aqui registrado acliam-se indubitavelmente muito

espalhados no Amazonas, mas só os encontrei entre os Índios, e foram todos

colleccionados na lingua geral. Debalde envidei esforços para obter mythos

cnlre os negros do Amazonas. O Dr. Couto de Magalhães, que me seguiu re-

centemente nestas pesquizas, chegou ao mesmo resultado. Parece provável,

portanto, que os mythos são indígenas, mas ainda não considero isto como

provado. Quer de origem indígena ou exótica, elles existem e são muito vul-

gares entre os índios, merecendo sereni colleccionados com cuidado e estu-

dados.

Felizmente, não faltam provas históricas da existência de mythos celestes

entre os antigos índios brazileíros. Glande (rAbbeville (1) refere que os índios

Tupis do Maranhão deram nomes a muitas estrellase constellarõos. A' eslrella

d'alva chamaram Pira-pannn, o piloto da manliã. Entre as constellações es-

tavam Oí/Cí//í9?ímoí>í, o carangueijo; Yassatin, nome de um pássaro; Tuyaiié,

homem velho ; Coííomj/ manipoére oiuiré, o rapaz que come manipoy ; Yamlou-

tin, o avestruz branco que come omjra-oupia ou ovos de pássaro, representados

por duas estrellas da vísinhanca ; Tapity, a lebre ; Gnopouêon, o forno de man-

dioca, etc, etc.

O mais interessante, porém, é asseverarem que o nmxiQ Inouáre, cachorro

ou mais propriamente onça, foi dado a uma grande estrella que segue logo

atraz da lua e que, conforme suppunham os índios, persegue a lua, afim de

devoral-a. Dtpois das chuvas, quando a lua apparece rubra como sangue, os

Índios sahirara de casa e, olhando para a lua, bateram no chão com varas, di-

(1) llisloire de la Mission des PP. Capuchins en Tlsle de Maragnan. Foi. 317-319.
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zendo: «Eijcobé chcra moin (joéfjoé; Eycobé chera moin goé hau^hau.» O meu avò

esteja sempre com boa saúde.

Nos mythos que tenho apresentado interpretei a onça como representando

a lua, sendo guiado nesta opinião pela analogia. Poder-se-ha, porém, pergun-

tar si ella não significa em alguns casos pelo menos a cstrella que acabo de

mencionar. Esta questão não pôde ser resolvida com os dados que actual-

mente possuímos.

Depois de publicado o que fica exposto acima, o Dr. Silva Coutinho in-

formou-me qne os indios do Amazonas não só dão nomes a muitos dos corpos

celestes, como também contam historias a seu respeito. Dizem que as duas

estreitas que formam o liombro de Orion, são um velho e um rapaz n'uma

canoa perseguindo um peixe-boi, nome pelo qual é designada uma mancha

escura do céu, perto da mesma constellação. Os indios dizem que primitiva-

mente o velho, a estrella grande, estava na proa, e que o rapaz, a estrella me-

nor, estava na popa, governando. Quando o homem avistou o peixe-boi ficou

excitado demais para atirar, e assim trocou o logar com o rapaz. Ha uma

constellação chamada pelos indios palmeira, e perto existe uma linha de es-

trellas a que elles chamam macacos, que vem comer fructa. Uma outra cons-

tellação é chamada o Jaburu, grou {Ckomia) e uma outra o grou branco.

O Dr. Coutinho achou no Rio Branco um mytho em que a lua, repre-

sentada por uma moça, ficou enamorada de um seu irmão e o visitou de

noute, sendo trahida afinal, por elle ter passado na sua cara a mão coberta de

uma substancia preta. O mesmo mytho foi encontrado no rio Jamundá pelo

Sr. Barbosa Rodrigues.

MYTHOS ANTHROPOMORPHOS

Ao passo que a mythologia dos Incas, dos Mexicanos, e mesmo das tribus

da parte oriental da America do Norte, foi rica de génios anlhropomorphos,

cujas aventuras são assumpto de lendas intrincadas, a mythologia dos Tupis é

excessivamente simples e caracterisada antes por animaes, parecendo ser pe-

queno o numero de personagens anthropomorphos distinctos e bem definidos.

O Mijtho do Curupira

Um dos mais importantes entes mythologicos dos indios do Brazil, que

faliam a lingua Tupi, é o Curupira.

Ouve-se fallar em toda a parte d'este espirito malfazejo do matto; mas

nào existe uma boa e exacta descripção d'elle.

V. VI—39
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De Laet (1) diz que Curupira significa «numcn menlium». Ordinariamente,

os auctores antigos e, até a mór parte dos modernos, contentara-se em repetir

essa opinião. Von Martins (2) pouco diz acerca do Curupira, denominando-o

somente um espirito cómico (neckischer Waldgeist) que habita no matto. O

auctor do «Diccionario topographico, etc.,do Alto Amazonas» (3) diz que o Cu-

rupira é um duende do matto que extravia o viajante e mata-o de cansaço.

Este auctore von Martins identificam o Curupira com o Caypóra [kdapóra) ; mas

Mr. Bates (4) diz que não são idênticos.

Durante minhas viagens no Amazonas, com toda a diligencia colleccionei

os mythos dos Índios, e com feliz resultado, porque entre as muitas lendas

indígenas que vieram ao meu conhecimento, descobri alguns mythos impor-

tantes, que uie fornecem matéria para descrever o Curupira, .Jurupari, Oiára

e outros entes mythologicos. Neste pequeno artigo vou fallar somente do Cu-

rupira.

Uma tapuya de Manáos, que encontrei no Pará, disse-me que havia mui-

tos Curupiras de ambos os sexos, que habitam nos buracos dos paus mortos,

e que, appareceudo de repente ao viajante no matto, confundem-o e procuram

desencaminhal-o para lhe tirar a vida. Os Curupiras tèm a forma de tapuyos.

A fêmea é mais gorda do que o macho e tem cabellos compridos. O indio,

logo que lhe apparece um espirito d'estes, faz uma pequena cruz de pausi-

nhos (5) e a deita no caminho, ou corta cora seu terçado na casca de uma

arvore o signal da Cruz. Alguns Índios levam comsigo na patrona uma pe-

(juena palanqueta de cedro. Quando vôni um Curupira, carregam com esta a

espingarda e dão ura tiro sobre a apparição. O poeta Amorim (6) diz que os

Curupiras são de ambos os sexos; e, segundo Mr. Bates, o Curupira tem mu-

lher e filhos. Baena descreve este (7) espirito como um tapuyo pequeno, com

os pés ás avessas, que persegue o caçador, o qual, para afugental-o, ou an-

tes, para inipedir-lhe a marcha tece cruzes e rodinhas de sipó e as deixa no

caminho. O Curupira, achando-as, occupa-se era destecel-as, emquauto o ca-

çador se escapa.

(1) Marcgravi Histoiioe Rerum Naturalium lirasilkc ~, pg. 28.

(2) Kthiiographie, s. 468, nota.

(3) Sub você «Curupira.»

(4) ^atu^alist on the 15. Amazons, pg. 320.

(5) Bales, Op. cit., pg. 43.

(6) Ódio da Raça, nota XX, pg. 183.

Çl) Ensaio Corografico, pg. 70.



AKCniVOS DO MUSEU NACIONAL 155

Em Santarém um iiidio me contou a seguinte historia de um tapuyo que

matou um Curupira

:

Estava elle caçando no matto, quando, desviado por um d'estes espirites

maléficos, perdeu seu caminho, e, ao cahir da noute, deitou-se ao pé de um
pau e dormiu.

O Curupira chegou ao pé d'elle e bateu no sapopéma (l) dopáu; o homem

acordou.

«O que estás fazendo aqui, meu irmão?» perguntou o Curupira.

«Perdi-me e aqui fiquei», respondeu-lhe o homem.

«Então, disse o espirito, dá-me um pedaço do teu figado (2) para comer I»

Felizmente, o caçador tinha matado um macaco. Tirou sua faca, abriu-o e,

cortando um pedaço do coração, deu o ao Curupira, que o comeu com gosto,

pensando ser o do homem.

«E' muito doce ! disse o Curupira. Dè-me tudo !» E o homem deu o resto

(lo coração do macaco e replicou :

«Agora has de dar-me também um pedaço do teu.T>

O Curupira julgando que, si o homem podia tirar o coração, elle também

poderia fazer o mesmo, pediu a faca do caçador, abriu-se e cahiu morto. O

homem, livre de seu inimigo, fugiu.

Depois de um anno, o caçador lembrou-se que os Curupiras têm os dentes

verdes, e foi buscar os d'aquelle que tinha matado para fazer um fio de con-

tas. Achou o esqueleto ao pé do pau. Tomou a caveira na mão e com o seu

machadinho bateu num dente; mas, qual não foi o seu espanto ao ver o Curu-

pira apparecer instantaneamente vivo e sorrindo diante d'elle !

«Obrigado, meu irmão, por me teres despertado I disse a apparição. Ti-

nha-me deitado um momento para dormir.» E logo apoz deu ao homem uma

frecha encantada, dizendo que com esta podia com certeza matar qualquer

caça, mas aconselhou-lhe que a ninguém contasse de quem a recebera.

Esse mesmo indio, d'antes panémo (3) depois d'isto matava todos os dias

muita caça; mas sua mulher, lendo reparado, perguntou com insistência como

de repente se tinha elle tornado tão hábil caçador. O marido contou, afinal,

tudo á sua mulher, e cahiu morto.

(1) Raií chala. Assim se chamara as raízes grandes e ehatas, que sahindo fora do chão, susten-

tam as bases de algumas espécies de paus grandes do matto do Drazil. D'esta palavra vem o nome

de uma fazenda na visinhança do Rio de Janeiro, Sapopeniba.

(2) Pyd em Tupi quer dizer (igado ou coração.

(3) Propriamente estéril, aqui quer dizer sem geito.
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E' muito interessante esta lenda, porque mostra que, ao menos segundo

a crença de alguns, o Curupira não é propriamente um espirito, mas tem

carne e osso, e pôde ser morto como um homem ; seus dentes verdes fazem

lembrar os cabellos também verdes do Lyeshy, uma espécie de espirito mal-

fazejo dos Russos, e o rosto cincreo ou azul dos Tróll das serras de Noruega.

E' ainda mais interessante a correspondência que se acha entre esta lenda

do Curupira e ura conto noruega, já muito celebrado na tradiicção ingleza, sob

o titulo «How Boots ate a match wilh a TroU» (1). O Troll, ente sobrenatural

semelhante ao Curupira, como hei de mostrar mais adiante, tinha-se apode-

rado de Boots, o qual á ceia apostou cora elle, a ver qual poderia comer a

maior quantidade de sopa. Boots pendurou sobre o peito um sacco, cujo fundo

linha previamente aberto, e tomou a sua colher; mas, em logar de metter a

sopa na bocca, despejou-a no sacco. No emtanto o Troll, que deveras comia,

logo ficou cheio e admirou-se de ver que Boots ainda continuasse com dis-

posição.

«Ah ! disse elle. Como é que tu podes comer tanto?»

«Nada mais fácil, respondeu Boots. Tenho cortado ura buraco na bar-

riga»; e mostrou ao Troll a fenda no sacco.

«Não te faz mal?» perguntou o monstro.

Boots affirmando-lhe que nenhum incommodo lhe dava, Troll disse: «En-

tão, eu também me vou furar», e isto fazendo morreu.

Vale a pena comparar estas com a primeira historia do livro quarto da obra

de Afanasieíf. Uma raposa vai ao buraco de um urso e come as gallinhas que

este guardava alli. O urso chega e pergunta á raposa o que fazia, e esta diz

que estava comendo carne da sua testa, e dá um pedaço da carne de gallinha

ao urso, o qual a come com gosto. O urso então experimenta cortar carne da

sua testa e morre (2).

N'uma lenda de Manabozho, contada por Schoolcraft (3), um cervo grande,

chamado moose no inglez, corta um pedaço de carne do hombro de sua mu-
lher, sem lhe fazer mal, mas Manabozho, desejando imitar o seu exemplo,

quasi mata a sua própria mulher.

A lenda amazonica conta que o Curupira foi resuscitado pelo golpe do

machadinho do homem. Nas lendas da Rússia achamos um parallelo. Uma

(1) Pasenl, Tales from lhe Norse.

(2) Ue Gubernalis, Zoological Slylhology, vol. II, pg. 113.

(3) Hiawâlha Legends, pg. 45.
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superstição prevalece na Rússia e em outros paizes, que lia defuntos chama-

dos vampiros, que saheni de noute do sepulchro para chupar o sangue dos vi-

vos. Para matar estes vampiros é preciso espctar-lhes o corpo com um pau

ponteagudo, o qual deve ser mettido com um só golpe, porque um segundo

golpe poderia resuscitar o monstro (1). Da mesma maneira, nas lendas sclavo-

nicas, o hero recehe constantemente o aviso de matar com um só golpe os bi-

chos fabulosos com os quaes combate.

A exclamação do redivivo Curupira de que tinha dormido somente um
momento, acha o seu parallelo num conto dos Índios Ottawas, na America do

.Norte. Mudjekewis depois de morto está revivificado pelo irmão de tamo,

quando, esfregando os olhos, diz: «Tenho dormido demais» (2).

Existem outros niythos em que o Curupira dá ao caçador uma frecha que

nunca vn•^, mas esta arma sempre traz desgraça e ás vezes morte ao que a i'e-

cebc. Quasi sempre o Curupira impõe uma condição difficil de se cumprir, e

a falta de observal-a é fatal.

O Curupira gosta de zombar com os que cabem no seu poder, mas ordi-

nariamente com resultados sérios á sua victima. Por exemplo: Um homem
estava assentado num banco fazendo pontas em frechas com uma faca, quando

um Curupira veio e assentando-se ao lado d'elle principiou a ajudal-o. Mas o

Curupira trabalhou com tanta pressa que acabou logo com todas, c então to-

mou a perna do homem e ponteaguçou-lhe o pé.

Na seguinte lenda as consequências foram menos sérias.

Um tapuyo foi pescar c viu um Curupira pescando na beira de um poço

meio secco, no qual apanhava muito peixe. O homem, que nada tinha feito

na pescaria, e que estava com muita fome, approximou-se do Curupira e pe-

diu que lhe ajudasse. O Curupira prestou-se promptamente; e num momento

apanharam um monte de pequenos peixes.

O homem agradeceu a seu bemíeitor e principiou a tecer um panaca para

leval-os a sua casa, mas o Curupira disse-lhe: «I)eixe-me fazer o panacm; e de

repente teceu um cesto tão pequeno que nem a ([uarta parte dos peixes cabia

nelle ; porém o Curupira facilmente arrumou todo aquelle monte de peixes

neste panacuzinho. Depois de fechal-o com cuidado, eutregou-o ao homem, di-

zendo : «Toma e leva-o nas costas para tua casa, {wrém, olha bem, não abras o

pnmcú antes de lá chegares.»

(1; Ralston, Songs of lhe Russian Peopl'?, pg. 413.

(2) lliawallia Legends, pg. 138.

V. vi-40
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O homem tomou o panacú e foi-se embora. Pelo caminho ia perguntando

a si mesmo : «Como foi possivel que o Curupira arrumasse tantos peixes neste

panacú-mcrim?!»

E assim pensando, parou, tirou o cesto das costas e collocou-o no chão.

Afinal, vencido pela curiosidade, desatou o panacú, quando de repente cahi-

ram todos os peixes. Em vão procurou mettel-os no cestinho, mas, como d'aa-

tes, não couberam, e foi-lhe preciso ir buscar em casa um cesto grande para

leval-os.

Os espíritos de Kabiboonoka mandaram Paupukkewis encher uns saccos

de gelo e neve, e leval-os a um morro, sem olhar para traz e lá cleixal-os

até a manhã seguinte. Assim fazendo, achou no outro dia os saccos cheios de

peixes. Manabozho, outro ente mythologico, querendo iraital-o, olhou para

traz, e na manha seguinte achou nos saccos somente neve e gelo.

Na Rússia o povo acredita num espirito do matto, o Lyeshy, que desen-

caminha o viajante, mas este talvez tenha mais semelhança com o Yiirupari do

que com o Curupira.

O ente fabuloso que mais se assemelha ao Curupira é o TroU da Islân-

dia e da Noruega. Este espirito apresenta-se sob diversas formas, mas ordi-

nariamente com a de um gigante. A familia dos TroU está dividida em diíTe-

rentes classes. Algumas são anlhropophagas, outras bons diabos promptos a fa-

zerem um favor a um homem. Os TroU perseguem o viajante nas serras e no

matto, especialmente de noute, e o fazem perder-se. Não obstante, são estú-

pidos e o homem pôde não somente illudil-os, mas também matal-os.

A origem e evolução dos mytlios dos espíritos da classe do TroU e Curu-

pira, hoje facilmente se entendem. Os auctores antigos acreditaram na existên-

cia d'estes espíritos, mas para o mythologista comparativo existem somente

nas imaginações do povo, que crê nelles. Os indios e outros muitos selvagens,

em toda a parte do mundo, crêm, não somente que os animaes têm almas,

mas que tudo, até as arvores e as pedras, têm sua parte espiritual. Nós, que

sabemos alguma cousa da constituição physica do sol, que é um globo im-

menso num estado de fusão ignea, em roda do qual move a nossa pequena

terra na sua orbita, não pensamos de um verdadeiro nascimento quando di-

zemos : «O sol nascei» mas para os nossos antepassados Aryanos o sol

—

Dyaus,

o brilhante, era um ente vivo que nascia na manhã, que corria no céu, e que

amava as nuvens e a terra. Hoje, reconliecendo as leis da natureza, o sol para

nós não vive, nem pensa, nem ama. Matéria morta, é sujeito alei physica.

Hoje sabemos alguma cousa do que é a electricidade, algumas das mais
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importantes leis que regulam a formação e progresso de um temporal estão

já bem conhecidas, e o homem educado vê na trovoada uma exhibiçào magni-

fica das forças da natureza. Parece incrível que hajam povos que pensem que

a trovoada é produzida por uma espécie de dragão.

Para nós, que estamos livres de noções supersticiosas, é muito diflicil de

entender perfeitamente as idéas animisticas do selvagem ou do homem in-

culto; para nós o mytho é ás vezes absurdo, para elles é uma verdadeira ex-

plicação da natureza.

Ouando um selvagem que crê na animação de toda a natureza auda no

matto, não anda numa solidão como um homem civilisado; ao contrario,

tudo em redor d'elle tem vida. Os paus olham para elle e até observam seus

passos. A arara que de repente o espanta pelo seu grito inesperado, a cutia

que corre debaixo do cerrado e evita as settas d'elle, e a anta, cujos rastos

elle descobre na areia á beira do igarapé, debaixo dos leques do miriti, tem

como elle uma ahna, e como elle raciocinam. Segue seu trilho, mas logo, en-

trando numa parte da floresta que mal conhece, o indio perde o caminho. O
sol esUi coberto de nuvensenãoha meio de se orientar. Procura em toda a

parte o caminho; anda em giros; está confuso, e sente uma espécie de verti-

gem. Parece-lhe que uma influencia fora de si se está apoderando d'elle e

procurando desvial-o ! E' o matto que quer destruil-o !

Depois de horas de tanto errar consegue achar o caminho. Está livre, se-

nhor de si, e volta á casa para assim contar: «Fui caçar; o matto queria me
matar; desviou-me, confundiu-me, mas escapei e voltei são.»

Assim nasce a idéa de u-m espirito maléfico do matto. Com o curso do

tempo este espirito torna-se anlhropomorpho. Apparece em somno ao indio e

fortifica assim a sua crença, e logo elle imagina vèl-o no matto. Tem natural-

mente as feições de um lapuyo, e, como prevalece a superstição em uma re-

gião grande, o indio, incapaz de uma larga generalisação, crê que ha muitos

d'estes entes, e, como perseguem homens e mulheres, entende que são de am-

bos os sexos. A moradia d'elles ha de ser nos buracos dos paus.

Não sei como se originou a idèa que elles têm dentes verdes. Lembrar-

se-ha que os indios fabricavam collares de contas, feitas não somente dos den-

tes de macacos, como também dos do homem. Usavam também contas de uma
pedra verde, o jade. E' possivel que haja uma connexão entre estas contas de

pedra verde, cuja origem ignoravam, e os dentes verdes do Curupira.

A idéa de que o Curupira tem os pés ás avessas originou-se provavel-

mente da maneira seguinte : O caminhante, confuso no matto, muitas vezes
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acha rastos de genlc e segue por elles, pensando achar assim o caminho ; mas

esles o guiam na direcção contraria a qual queria seguir; logo desapparecem

inteiramente e o deixam perdido. Com certeza os rastos não eram de gente,

mas sim do Curupira, cujos pés hão de ser ás avessas para, cora seus rastros,

confundirem quem os acha.

A espécie de vertigem sentida pelo caminhante quando se vê perdido, é

semdnvida a cansa da superstição, que o Curupira apparece de repente como

unui sombra diante dos olhos de um homem. O mytho do TroU que persegue

os islandczes que descem os precipícios para apanhar ovos e pássaros (1), ori-

ginou-se pruvavelmente na vertigem sentida por um homem quando so acha

em gramie perigo.

Numa historia por Hans Andersen, a Jhjomfiu (2), ou Dona da Geleira,

ha uma sectária chamada Scimlen ou Vertigem, mas não sei se realmente existe

na Suissa este mytho da donzella da geleira, ou se a historia originou-se com

o celebre escriptor dinamarquez.

O Curupira é propriamente maléfico ; mas como já disse, nem sempre

maltrata os que cahem nas suas mãos. Não é todo-poderoso, e, por meio de

intelligencia superior, de engano, ou de paciência, frequentemente escapara

os seus captivos.

O Curupira p(kle-se mostrar como uma espécie de bom diabo, porque ás

vezes o caçador, perdido, errante, e suppondo-se influído pelo espirito do

matto, inesperadamente acha caca, mata-a, e, encontrando depois o trilho,

volta carregado aos seus lares e ahi contaria sem duvida, como, caçando no

matto, tinha encontrado um Curupira que o maltratou, guiando- o em logares

perigosos; como solTria fome e estava quasi para morrer, quando o Curupira

não somente lhe mostrou uma banda de porcos, mas encantou suas settas, que

não erraram. Depois o Curupira o metteu no caminho, pelo qual sahiu do

matto. D'a!ii procedeu o mytho que o Curupira ás vezes dá ao homem frechas

que não erram o alvo. Semelhantes settas ou lanças na mythologia Aryana

tem uma origem solar (3).

Na minha opinião o mytho do TroU originou-se da mesma maneira como

() do Curupira. O caminhante, perdido no matto, nos rochedos ou precipícios,

imagina-se influído pelo espirito do logar, que o quer destruir. Como o Curu-

(1) Mauror, Isiandische Volkssagen der Gegeiíwart, S. 40.

(2) iNye I"\enlyrog Ilistoricr. AiiJen Hajkke, Aiuloii Samling, S. 9.

(3) Fisko, Myllis atid Mylhmakers, pg. 23.
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pira, o TroU ás vezes ó beneficente, mas é sempre perigoso do arriscar-sc nas

mãos d'elle. A correspondência enlre as lendas do Troll e do Curupira não é

devida a uma origem commum, mas sim ao facto de que as idéas da natu-

reza são as mesmas cm todo o mundo, entre selvagens do mesmo estado de

cultura, e que o mytlio em toda a parte se desenvolve segundo a mesma lei

geral.

O mytlio do Curupira varia muito em diíTerentes localidades. Este espi-

rito é sempre uma sombra mysteriosa e ninguém tem uma idéa perfeitamente

clara da sua forma e attributos. De um lado confuiide-sc com seu intimo pa-

rente o Caapúra, do outro com o terrível e anthropophago .lupari, [Xnrupari

lingua geral), mas este é um ente maligno, ordinariamente um verdadeiro de-

mónio ou espécie de lobisliomem, que apparece ás vezes sob a forma humana,

mas que pôde transforma r-se em algum bicho feroz do matto que gosta de

carne de gente.

Dos mylhos do .lurupari, da Oiara e dos outros entes fabulosos do Ama-

zonas e do Drazil hei de fallar num outro artigo.

Quanto á origem do nome Curupira nada sabemos com certeza. Tem uma

semelhança com Kadpóra e também com YunipariyH como estes entes provavel-

mente são parentes, é tauibem provável que um semelhante parentesco exista

entre os seus nomes. Curupira e Yurupari são palavras antigas e sem duvida

muito alteradas de sua forma original. Na falta de dados históricos, vale pouco

ou nada uma mera adivinhação da sua composição.

Depois de um estudo particMlar dos nomes geographicos do Brazil, estou

convencido que o melhodo seguido pela niúr parte dos andores em procurar de-

compol-os é perfeitamente contrario ás leis da philologia. Muitos nomes facil-

mente se entendem, como por exemplo: /acare/w/^a, Itaitúha, etc, mas as pala-

vras Nidhcroij, Pernambuco, Itaquaquecelúba fornecem problemas que ninguém

até agora tem explicado. Lcmbrar-se-ha que no Brazil, como na America do

Norte, nomes próprios antigos, no primeiro logar, qujisi sempre têm mudado

mais ou menos de forma, de maneira que nem sempre o indígena entende as

suas significações. O conquistador do paiz, adoptando os nomes geographicos,

muda-llies a pronuncia, e a palavra muitas vezes lorna-se um enigma, ([ue,

na falta de dados históricos, ninguém pôde explicar. Por exemplo, na Ingla-

terra ha um logar chamado Shotovcr. Pois como o nome parece composto de

duas palavras inglezas que querem dizer dk atirou por cima, o povo diz que o

logar é assim nomeado, porque o celebre Little .lohn atirou uma frecha por

cima de um morro na visinhança ; mas a historia nos mostra que recebeu seu

V. vi-41
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nome de um chaleau vert que existiu antigamente no logar. Shotover e Chateau

rcrllèm quasi a mesma pronuncia.

Um outro exemplo. Distante da villa de Itliaca, onde escrevo, ha uma

estação na estrada de ferro do Erie, chamada Owego ; esta palavra pronun-

cia-se o-iii-rjo, no emtanto que tem sua origem no nome indigena Ah-wa-gá !

Existe na Biblia um erro curioso feito por Moysés. Babel quer dizer pro-

priamente a Porta de Deus [Bah-ll], mas o propheta, que não era philologo,

ignorando isto, pensou que veio do verbo halal, confundir. Neste erro origi-

nou-se a legenda da confusão das linguas (1).

O MYTIIO DA OlARA

Como se pôde naturalmente esperar de uma nação essencialmente fluvial

e marilima, um espirito d'agua representa um papel proeminente na mytho-

logia tupi. Eu não achei menção d'eslc espirito nos velhos escriptos, mas o

mjtho eslá largamente espalhado no Brazil, sendo acreditado mesmo pelos

Lrancos. Gonçalves Dias escreveu um bello poema sobre a mãe (Vagua, ou o

espirito d'agua, assim chamado em portuguez. A criança diz:

«Minha mãe, olha aqui dentro,

Olha a bella creatura

Oue dentro d'agua se vè !

São d'ouro os longos cabellos,

Gentil a doce figura.

Airosa, leve a estatura;

Olha, vé no fundo d'agua

Que bella moca não é ! (2)»

Em uma nota no poema, Gonçalves Dias diz que em varias partes do

lírazil crè-se que a mãe d'agua, ou espirito d'agua é uma bella mulher de

longos cabellos de ouro cuja irresistível voz e olhar fascinam a quem a vê e

induzem a lançar-se n'agua, sendo as victinias principalmente crianças. Em-

bora eu julgue que a mãe d'agua do sudeste do Brazil é um vestígio da velha

superstição pagã, todavia de lai modo se fundiu com o espirito d'agua portu-

(1) Fiske, Mytlis and Mylh-makcrs, j.g. 72, que cita Siiiilli, Dicl. of HiMo, Vol. I, pg. 1-19 c l\é-

nan, Hist. des Langues Sémitiques, Vol. J, pg. 32,

(2) A Mãe ã'Agna, Gonçalves Dias, Cantos, pg. 302.
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guez, que o mytho tal como Gonçalves Dias o apresenta é mais indo-europeu

do que americano.

No Amazonas comludo a crença na Ciara ou màe d' agua c na moia ou

bóia d'a(jua, é geral e prevalece em muitas tribus. Tanto um como outro são

espíritos d'agua, porém parecem diílerir em que o ultimo tem geralmente a

forma de uma serpente. Escrevi o nome da primeira de conformidade com a

pronuncia que ouvi no baixo Amazonas. Parece significar ou o senhor (se-

nhora) d'agua (iigydra), ou o ente que mora n'agua com o poder de sahir

(ijfjuárn). Julgo mais provável que a ultima etymologia é a verdadeira. Cor-

responderia então a caa porá (morador das florestas). Von Martins dá a forma

Ypupiára (1) que elle deriva de «Y pupc uára» (í/gf-agua; }nipé-em; »«ra-mora-

dor). Nunca ouvi dizer que esta forma se usasse e por isso não posso admittir

a etymologia proposta por von Martins.

A partícula uára não precisa de posposição, pois que ella significa mo-
rador em, e em caso nenhum toma posposição. Cametá d o nome de uma pe-

quena cidade no Tocantis, Camelá-uára, (cametaense) seria um habitante de

Cametá. Káa, é floresta; kda-uára, habitante da floresta. Si a forma ypupiára é

realmente usada, o que duvido, deve entretanto ter uma etymologia diíTe-

rente da proposta por von Martius. O mesmo auclor diz que a Ypupiára

(Wasser linhold) tem os pés voltados para traz.

Este é um caracter do Curupira, e podia parecer pelas notas de von Mar-

tius que suas idéas sobre os personagens mythologicos dos indios não eram

perfeitamente claras. Não colleccionei lendas sobre a bóia d'agua ou cobra

d'agua, excepto a da paituna. Suppõe-se que é uma enorme serpente que

vive n'agua e algumas vezes atira-se sobre o homem. Segundo Bates, a mãe
d'agua é uma immensa serpente aquática de muitas vintenas de braças de

comprimento e a legenda provavelmente originou-se da apparencia de uma
enorme sucurujú.

No diccionario do Alto Amazonas a Oiára (2) é descripta como um espi-

rito aquático, e também como uma espécie de epidemia que em certas epo-

chas parece ter grassado no Amazonas, achando-se o doente possuído de um
irresistível desejo de lançar-se n'agua, attrahido por cousas bellas vistas na

sua profundeza.

(1) Etlin. Amer. pg. 468, nola.

(2) F. Denis escreve Uaiuára. Esla palavra parece á primeira visla derivar de yy-agua e

yá/a- senhor, ou uára, morador era.
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o bem conhecido auctor dramático Amorim escreveu uma longa nota

sobre a Oiára no seu Ódio ds ruça. Lamento não ter espaço para reproduzil-a

na integra. Segundo este auctor, o espirito aquático é um tapuyo ou tapuya de

rara belleza que fascina aquelle que cahe em seu poder. A habitação dos

oiáras é no fundo dos lagos ou rios, e do Pará ao Perii os lapuyos acreditara

que o espirito d'agua possue cidades debaixo d'agua, povoadas por morlaes

que cahiram victimas de seus encantos. Em 1840 Amorim acompanhou uma

tropa que ia extrahir borracha em um ponto do Rio Xingu, acima de Pombal.

Uma tarde, voltando ao acampamento de uma excursão, contaram-lhe que

uma tapuya chamada Raymunda foi seduzida pela Oiára.

«Como foi isto» ? perguntou Amorim.

«Estávamos esta tarde sentados aqui no pau que serve de ponte», respon-

deu-lhe o indio, «a olhar para a agua, quando a rapariga gritou:

«Segura-me, que a mãe d'agua leva-me !»

«Atirou comsigo e cahiria no rio si eu e o .Tose Henriques lhe não deitás-

semos as mãos com quanta força tínhamos. Levamol-a para a rede, e mal bas-

tavam três homens para a segurar ! Esteve com a Oiára mais de duas horas,

até que lhe passou; mas diz que a está vendo de sentinella, esperando occa-

sião para a levar» !

«Sabes o que te digo: dá-lhe uma boa sova; não ha Oiára que resista u

este tractamento».

«Já me lembrei d'isto; dizem que é bom bater com acordado arco,

feita de curauá, nos que têm a mãe d'agua».

«Qual historia ! A corda do arco é fina de mais. Pega n'um bom cipó, e

dá-lhe sem medo. Vamos lá vel-a».

«Fomos para a barraca. Raymunda leria uns vinte annos, e era uma for-

mosa tapuya, achei-a deitada na rede, um pouco pallida, como olhar lan-

guido e terno, como o das cobras, e com todas as apparencias de quem aca-

bava de ter uma grande luta.»

«Perguntei-lhe o que linha, respondeu-me que não tinha nada, sinão um
quebrantamento que a impedia de levantar-se. Eu não entendia de febres,

mas lembro-me de que, querendo ajudal-a a erguer-se, lhe achei a pelle

fresca. Não foi possível fazel-a sahir da rede; faltavam-lhe as forças, e dizia

que tinha medo de ir para o chão porque estava vendo a Oiára, ou antes as

Oiáras que eram alguns tapuiosinhos pequenos, muito bonitos, que estavam

esperando, á borda do rio, ensejo para a poderem levar comsigo para o fundo;

que se cahisse no chão nenhum poder humano a livraria de ser arrebatada
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por elles; e que mesmo na rode não estaria segara, si a desamparassem no

momento de ser atacada; pois nessa occasião todas as suas forças lhe volta-

vam dobradas com a vontade de correr para o rio».

Amorim suspeitando que tudo isso era uma farça, representada para

enganal-o, propoz representar o pajé e curar a mulher. Assim elles fizeram

fogo, prepararam um niaracá, pondo alguns seixos dentro de uma cabaça e

dansaram em redor do fogo, segundo o costume do pajé, cantando, e de vez

em quando soprando na face da paciente fumaça de enormes cigarros enro-

lados em tauari. Este jogo terminou comtudo subitamente com um grito:

«Segurem-me», gritava uma outra mulher presente que se precipitava para

o rio.

«Três Índios lançaram-se ao seu encalço e segurarara-na exactamente

(juando ella ia alirar-se n'agua. Então líaymunda pediu soccorro, porque era

ainda uma vez atacada, e mesmo Venâncio, que tinha tomado parte na dansa,

dando um grito, abraçou o tronco de uma arvore, e foi tomado de convulsões,

sem poder dizer o que tinha. Momentos depois lançou-se para o rio e foi

preciso a força de quatro homens para coulel-o.

«Tão terriveis eram os esforços que fazia para escapar-se que reduziu a

pedaços a forte rede na qual elles tencionam prendel-o».

Os symptomas da moléstia Oiára são assim descriptos por Amorim :

«No principio do ataque ou entrada do primeiro espirito no corpo da

viclima, o doente estorcia-se com medonhas convulsões; espumava e rugia,

como um furioso, por espaço de uns cinco minutos, pouco mais ou menos;

depois cahia em torpor ou prostração geral; fechava os olhos, mudava ligei-

ramente para uma côr mais desbotada que a sua natural, e só se differençava

de um cadáver por não perder inteiramente o calor nem a respiração. Os

membros também não se llie inteiriçavam completamente; mas não movia

nenhum d'elles sinão depois de lhe passar o ataque, o qual durava umas duas

horas, e em cada vinte e quatro se repetia três vezes.

«A este estado de morte apparente ou pouco menos succedia uma espécie

de existência nova; o enfermo tinha um estremecimento, agitava os lábios, e

começava a balbuciar phrases incoherentes, sem abrir os olhos nem dar ne-

nhum signal de vida. Era o primeiro espirito ou Oiára que lhe entrava no

corpo e fallava pela sua bocca com voz que parecia cansada. As primeiras pa-

lavras eram sem nexo; depois dava as boas noutes, ou bons dias, umas vezes

em portuguez, e outras em lingua geral ou tupy. E note-se que Joaquim
V. \i-42
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Carioca não sabia essa língua, e lodavia fallava-a períeilamenle, quando a

mãe d'agua se exprimia pela sua bocca».

Porém ainda não é tudo. Servindo o doente de médium, uma pessoa

propunlia questões á Oiára, e recebia respostas, allirmando Amorim que

acontecimentos futuros não só foram preditos como também factos que se

davam n'aquella occasião em logares dislafites.

Estes ataques continuavam durante Ires ou quatro dias, repetindo-se

três vezes em vinte e quatro horas.

Durante a crise, em que o doente parecia morto, elle declarava que ti-

nha visitado palácios no fundo do rio, sendo acompanhado por uma bella

tapuya, si era homem, e por dous bellos tapuyos, si era mulher. Ao voltar á

terra as oiáras o deixavam, c de novo iam para o rio, mas deixavam atraz

alguns pequenos tapuyos para guardar o doente. Estas sentinellas deviam im-

pedir que outros espíritos d'agua, seus inimigos, os subrepujassem. Amorim

diz que ha bons e maus oiáras.

Uma noute de luar, em Ereré, uma companhia estava reunida fora da

porta contando historias, e um indio narrava uma lenda sobre as Oiáras, de

que não pude tomar notas; mas no dia seguinte obtive o seguinte resumo ([ue

todavia fica muito áquem da lenda, tal como primeiro a ouvi narrar.

(j Caçador e as Ouiras

Um caçador foi caçar veados na serra de Ereré. Trepou a uma alta rocha

e esperou que um veado apparecesse, levantando a espingarda ao hombropara

fazer fogo. Mas o veado era uma Oiára, a espingarda negou fogo e seus braços

iicaram de tal modo rijos, que elle não podia movel-os. A veada fez com que

o homem cahisse em um profundo somno ou accesso de catalepsia e levou-o

comsigo parafazel-o seu marido. Apresentou-oaseu avòe disse : «Vede. Trouxe

um homem do outro mundo ; (juero casar com elle.» Porém o avô não queria

que ella se casasse com um mortal. As Oiáras deram ao homem uma pedra re-

donda. A veada levou-o para a casa de alguns de seus parentes. Quando elle

entrou deixou a pedra do lado da porta, dizendo a alguns meninos que estavam

brincando em frente da casa: «Não toquem nesta pedra, quando eu voltar, hei de

leval-a para casa». Porém apenas elle entrou era casa, os meninos levaram-n'a

para fora, de sorte que quando elle sahiu não a achou mais. A veada levou o ho-

mem para casa morto, e com a espingarda na mão. O indio disseque o homem

não eslava realmente morto, mas em uma espécie de coma, e que sua mulher

o curou com certas hervas.
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Os espíritos aquáticos da Rússia dividem-se em duas classes, os Rmalkas

e os Vodyanij. Os primeiros sào bellas raparigas, que habitam pela maior parle

em lagos e rios, que seduzem os homens, levam-n'os para a agua, e ahi os ma-

tam a cócegas. Debaixo d'agua os Rmalkas tèm palácios decorados com ouro,

prata e pedras preciosas.

Algumas vezes parecem ser pobres, e sào obrigados a fazer ninhos de pa-

lha ou pennas apanhadas durante a «semana verde». Durante a semana que

precede O.Pentecostes, fazem-se oíFertas aos Rusalkas, suspendendo roupa, tra-

pos ou meadas de fios aos ramos das arvores (1), exactamente como no baixo

Amazonas costumam os Índios suspender roupas e trapos ás arvores da mar-

gem do rio, como presente á Velha Pobre. No governo de Saratop os Rusalkas

«são descriplos como crealuras hediondas, corcundas e hirsutas, com garras

ponteagudas, e um craque de ferro com que tentam apoderar-se dos transeun-

tes. Si alguém se arrisca a banhar-se em um rio nu domingo de Pentecostes

sem ter feito antes uma oração, elles immediatamente arrastam-n'o para o

fundo do rio». Além dos Rusalkas, ha o Tsar Morskoi ou rei d'agua, que go-

verna o mundo aquático e tem uma familia de bellas filhas, que tornam-se

cisnes usando trajes de pennas. Também ha o Vodyany. D'estes ha muitos.

Apparecem em forma de homens nús, velhos e muito barrigudos, com as faces

inchadas. Vivem em rios, fontes e lagos e sào muito amigos de moinhos e re-

gos de moinhos (2). O Vodyany algumas vezes traz boa sorte, mas muitas vezes

apodera-se do banhista e afoga-o.

Os islandezes acreditam em espíritos aquáticos, no Itafgngr ou halfrá, tam-

bém chamado meyfiskr, sereia, no marmenill ou sereia-macho c no mijker ou

vatmhcstr, uma espécie de cavallo marinho. Este ultimo vive em rios e hgos e

algumas vezes toma a forma humana (3).

Rates (4) diz que os Índios de Ega lhe contaram que um houlo ou grande

delfim, costumava ir á praia naquelle logar, à noute, e com a forma de uma

bella mulher de longos cabellos soltos até os lornozellos; que levava os ra-

paz.^.s para o rio agarrando-os pela cintura e mergulhando n'agua com um
grito.

(1) Ralslon, Songs of lhe Russian people, pg. 139.

(2) FUlston, Songs of lhe Russian people, pg. 145 e 148.

(3) Ur. Konrad Maurer. Islandische Volkssagen der Gegenwatt, pg. 30.

(4) Nat. on Amaz, pg. 357.
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HISTORIA DO PAITUNARF;

Morava antigamente nas visinhanças do Ereré uma tapuia que tinha um
filho muito feio e coberto de chagas, mas muito hábil e prendado. Sabia fazer

tipi tis, balaios, peneiros e tudo mais, de modo que nada faltava em casa de

sua mãe.

O moço era tão feio que a mãe o escondeu, e ninguém sabia da sua exis-

tência (1); porém as visinhas repararam logo que áquella nunca faltava cousa

alguma, e admiraram-se muito d'isto. Tanta curiosidade tinham algumas mu-

lheres casadas, que se puzeram a espiar.

Sempre que a mãe sabia, fechava o moço em casa, e para que elle abrisse

a porta quando voltava, chamava pelo nome Paitiinaré. As mulheres espiando,

viram que ao pronunciar a palavra Paitimaré alguém de dentro abria a porta,

e no outro dia, logo que a mãe sahiu, foram lá e disseram a mysteriosa pa-

lavra. A porta abriu-se, e ellas ficaram encantadas vendo o moço e entraram

com elle. Todos os dias, attrahidas por este poder mysterioso, foram da mesma

maneira visital-o. I"izeram guariba e comida, que levaram para elle, e entre-

garam-se inteiramente á sua vontade. Mas o moço ficou logo aborrecido d' ellas

e fallou á mãe para acabar com aquella perseguição. EUa então cscondeu-o

num poço, mas as mulheres, sempre vigiando, acharam-n'o. O moço pediu á

sua mãe que o protegesse, porque as mulheres o atormentavam. Ella, sendo

feiticeira, transformou-o em cobra e mettcu-o no igarapé que passa pela serra

do Paituna.

As mulheres, em um outro dia, foram ao poço com presentes de guariba,

etc, para dar ao moço; não o achando, voltaram muito tristes. Desconfiando

que a mãe o tivesse escondido em outro logar, puzeram-se do novo a espiar.

Seguiram-n'a quando ella levava comida ao igarapé, e viram-n'a chegar á

beira d'cste e gritar em voz alta: «Paitunaré ! Paitunaré !v Elle, sob a forma de

uma cobra grande, respondeu debaixo d'agua com um estrondo—bum ! ; e

sahindo então para comer, a cobra mudou-se em ura moço bonito, que fallou

com a mãe e comeu o que ella lhe trouxera.

No outro dia, quando a mãe já tinha visitado o igarapé, as mulheres

foram com giariba, beijús.etc. Ao chegarem, chamaram também «Paitunaré ?»

A voz da cobra foi ouvida debaixo d'agua com um estrondo, e enião sahiu o

(1) Uma oulra versão diz que o pae metlejulo o menino num lipili, saliiu um moço Ijonito.
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Paitunaró. As mulheres entregaram os seus presentes e puzeram-se á discri-

ção do moço.

Os maridos das mulheres tinham reparado a conducta singular de suas

esposas e a falta de attenção para com elles. Virara que ellas faziam todos os

dias caxiri, beijús, etc, mas não lhes oílereciam. Consultaram-se para achar

a causa d'esta conducta, e em seguida puzeram-se a espiar. Acompanharam

as mulheres até ao igorapé e virara a cobra transforraar-se em moço.

Querendo elles prender a cobra, Qzeram para isto uma grande rede de

curuá e foram lancal-a no igarapé; mas a cobra era muito forte e arrebentou

com facilidade a rode de curuá, conseguindo assim escapar. Então consul-

taram-se outra vez. «Vamos cortar os cabellos de nossas mulheres e fazer

uma corda para laçar a cobra», porque naquelle tempo as mulheres traziara

cabellos rauilo corapridos. Assim fizeram: chamaram e laçaram o moco,

que não pôde arrebentar a corda. Castraram-n'o e depois o atiraram no

igarapé, onde elle se transformou outra vez em cobra. Nunca mais voltou á

terra, mas sim escondeu-se em baixo da serra. As mulheres ficaram muito

tristes quando a cobra não appareceu; e, ao saberem o logar onde ella estava,

quizeram ir buscal-a. O tatú-assú ajudou-as cavando um buraco até lá, e ellas

foram levando presentes. Afim de que os mandos não as podessem seguir,

encheram o buraco com espinhos de jupari-pindá e cousas podres. Nunca

mais voltaram.

OS MYflIOS DE TUPAN E TUPI

Muito geral é a crença que os antigos Tupis, antes da descoberta da

America, acreditaram num deus do trovão, chamado Tupán ou Tupána, e

esta deidade já está installada no Pantheon Americano pelos mylhologistas.

José .Joaquim Machado d'01ivcira (1) diz que as tribus dos Tupis reconhe-

ceram dous princípios, ura bom, o outro máu. «Â.0 bom principio, que entre

todas essas tribus era conhecido com o nome de Tupà, talvez derivado da deno-

minação ascendente (2) attribuia-se a gerência de tudo quanto podia contri-

buir para o bem estar e felicidade do homem. Por seu irrevocável mandato

germinavam, cresciam e fructificavam as arvores e povoavara-se de aniraaes,

aves e peixes as florestas, mares e rios; o que tudo era disposto para manu-

(1) Revista Trimensal, tom. VI pg. 143.

(3) «Uu mot tupan, que veut dire tonnerre c pére Universel, ils (les Tupis) avail lail par une

vanité baibare lo nom de leur proprc nalion.» ((?eauc!iamp).

V. VI—13



170 ARCHIVOSDO MUSEU NACIONAL

tenção do homem; e tudo quanto havia de profícuo, regular e ameno, no céu

e na terra a elles se alludia».

O l)r. Brinlon(l) diz queTupánera não somente o Deus superior dos Tupis,

mas também o primeiro homem; que era um velho branco, um entre quatro

irmãos e o único que sobresahiu do diluvio; e que apparece como um pássaro

no céu, ele, etc Tal é o mytho de Tupán como existe nos livros modernos.

Parece realmente incrível que os Tupis, os quaes na epocha da descoberta

da America se acharam num estado de cultura muito baixo, tivessem chegado

a fazer uma generalisacào tão larga como a d'um Deus, d'um Greador. Neste

pequeno artigo vou examinar o mylho de Tupán para ver se é realmente indi-

gena, ou si originou-se depois do contacto dos Tupis com o Christanismo.

Thevet (2) diz que «nos sauuages font mention d'vn grand Seigneur vV

le nomnient eu leur langue Toupuu, lequel, disent ils, estant la haut fait

plouuoir & twnuer: mais ils n'ont aucune maniere de prier ne honnorer ne

vne fois, ne autre, ne lieu à ce propre. bi on leur tient propôs de Dieu,

comme quelque fois j'aifait, ils escoulerontatlenlivement avec vneadmiratiou:

et demandei ont si cen'estpoint ce prophete, queleur a enseignéàplanter leurs

grosses racines qu'ils nomment Hetich».*** «Quant à Toupan ils Testiment

grand, ne s'arrestant en vn lieu, ains aliãt çà & lã, & qu'il declare ces grands

secrets ã leurs prophetes. Voyla quãt à la religion de nos Barbares ce que

oculairement j'en ai congnu & entendu, par le moyen d'vn truchement Fran-

çois, qui auoit lã demeuré diz ans, & enlendoit parfaitement leur langue».

Num outro logar (3) o mesmo auclor, fuliando d'uma visita que fez a ) chefe

Pindahoussou, conta como este lhe disse: «Viença, ie t'ay entendu faire si

grand recit de Toupan, qui peut toules choses, parle à luy pour moy, qu'il

mi guerisse, et si ie puis estre gueri, ie te feray plusieurs beaux presents: ie

veux estre acoustré come toi, porler gràd barbe, et honorer Toupan come

toy».

No primeiro logar o Thevet gastou muito pouco tempo no Brazil, e não

sabia a lingua Tupi. Era um homem crédulo e pouco honesto, e o livro d'elle

está, como já mostrou o Lery, cheio de erros. O que contou da religião dos

Tupis, elle mesmo confessa que recebeu d'um interprete francez. Devemos

então receber com muita cautela o que narra um tal auctor, especialmente

(1) Myths of lhe New Woiltl, pp. 32. 84, 152, 185.

(2) Les SihgularUez de la France Antarctique, pg. 51.

(i) Up. cil., pg. 38.
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quando falia sobre um assumpto tão difficil de se entender como o da religião

d'uma tribu selvagem. Do que diz o Thevet parece claro que o Pindahousou

não reconheceu no Tupan um Deus indígena, mas sim um Deus dos brancos.

Hans Stade conta que, numa viagem que fez por mar com uma comitiva de

Índios, encontraram um temporal e os selvagens lhe dissseram: «Falia com

teu Tupán que o vento e a chuva não nos façam mal». D'isto entendo que os

selvagens acreditaram que Tupán era o Deus dos brancos. No capitulo em que

Hans Stade tracta da religião dos Tupinambás, elle declara distinctamente

que ignoram o verdadeiro Deus, mas nada diz a respeito de Tupán.

Não obstante que Lery diz que a palavra Toupán não quer dizer Deus,

mas sim o trovão, elle applica este nome ao Deus dos Christãos. Quando Lery

aconselhou a uma mulher captiva entre os Tupinambás que ella supplicasse

ao Tupán, elle, sem duvida, queria dizer o Deus do Christão, e não o trovão.

O mesmo auctor diz: «Et parce, comme ie diray plus au long, que quand ils

entendent le toinierre qu'ils nomment Toupaii, ils sont grandement eílVayez,

si nous accommodans à leur rudesse prenions particulièrement occasion de la

leur dire que c'estoit le Dieu dõt nous leur parlions qui, pour monstrer sa

grand puissances, faisoit ainsi trôbler ciei et terre: leurs resolutions et res-

ponces à cela estoyèt q' puis qu'il les espouuãtoit de ceste faço, il ne valoit

dont rien». O celebre Nóbrega oíTerece testemunho ainda mais importante, c

faltando dos «Tupiniquiis» e «Topinambas» escreve assim: «Esta gentilidade

nenhuma cousa adora, nem conhecem a Deus; sónuuite aos trovões chamam

Tupane, que é como quem diz cousa divina, e assim nós não temos outro vo-

cábulo mais conveniente para os trazer ao conhecimento de Deus que chamar-

Ihe Pai Tupane».

Assim nasceu o mytlio de Tupán. A religião dos Tupis ao tempo da

descoberta da America era uma espécie de fetichismo muito baixo, consis-

tindo apenas na crença que todos os objectos da natureza tinham sua

parte espiritual. Alguns d'estes espirites, como o Curupira, .luruparí, Aynan

ou Anhangá, haviam já chegado a ser mais ou menos anlhromorphos, o que

sabemos porém dos mythos d'elles entre os antigos Tupis vale pouco ou nada,

e a mythologia tupica ha de ser reconstituída pelo estudo cuidadoso dos my-

thos dos Índios modernos. Os Tupis da costa não tinham Ídolos, e o maracá

era unicamente uma espécie de feitiço (fetish). Provavelmente acreditavam no

espirito da trovoada como no de qualquer outra cousa, mas não consta que

este espirito tivesse para elles importância alguma, e com certeza não o acre-

ditaram ser um Deus. O mytho do Deus Tupán então tinha uma origem
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Christã. Os primeiros colonos procuraram ensinar aos selvagens as doutri-

nas da fé de Christo, e como o Brazil é um paiz quente em que as trovoadas

são muito frequentes e fortes, é bem natural que os missionários, e até os

seculares, chamassem a attenção dos indios para o trovão como a voz de Deus;

e, uma vez que os missionários escolheram Tupán para significar a deidade

christã, e os indios aprenderam alguma cousa do christianismo, o mytho

cresceu, e é realmente curioso ver como desenvolveu-se elle nos livros sobre o

Brazil. Os andores foram citando, uns dus outros, philosophando, combinan-

do, e generalisando, até que o mytho de Tupán é agora um mytho dos livros

não dos índios.

O nome applicado a Deus pelos jesuítas era Tupán, Tnpá, Tupáin ou Tu-

púna; os Guaranys dizem Thpà (1). Entre os indios do Amazonas, tupám [Tupâ']

quer dizer trovão, e Tupána, Deus. Tupaóka é egreja, e tupánauatá, procissão.

Tupám também quer dizer imagem ou santo. Dobritzohoffer (2) diz que a pa-

lavra thpà [Guarmnj) deriva-se de tu , uma palavra de admiração, e /w, de in-

terrogação. Alguns auctores crèm que tupán vinha da palavra tuba, pai. Taes

etymologias são meras conjecturas.

No Amazonas, a trovoada chama-se ywjlú aijú teapó ikó, o vento máu (tro-

voada), está roncando. Também dizem Icapàán! roncou! A mim parece muito

mais provável que a palavra Tupán deriva-se do verbo no Tupi antigo, que

corresponde a teapâ na lingua geral ; entretanto isto é apenas uma suggestão.

Passamos agora ao exame do mytho de Tupi. A mór parte dos livros moder-

nos sobre o Brazil dizem que uma das antigas tribus do Brazil se chamava Tupi,

e muito se ha já escripto sobre a etymologia d'este nome. Gonçalves Dias, o

poeta, diz sor uma contracção de Tupan-i, os pequenos deuses; o que não é

razoável, porque uma tal etymologia é contraria ao génio da lingua Tupi.

Varnhagcn, porém, pensa que o nome quer dizer tio (3). Antes de procurar a

etymologia da palavra Tupi, não seria melhor determinar si era uma verda-

deira palavra lupica, e ao mesmo tempo o nome que os selvagens applicavam

á sua nação?

Os primeiros chronislas do Brazil não usaram a palavra Tupi. Deram no-

mes ás dillerentes tribus, mas não á raça que hoje conhecemos pelo nome

Tupi. Hans Stade, Lery, Thevet, Nóbrega e Magalhães de Gandavo nada dizem

(1) Cacique Lanibaié, Asuncion, 52 de .Agosto, 1867.

(2) Vol. II. pg. 04.

(3) Vaniliagen, Hist. (ieral do Brazil, cilada por Magalhães, Opúsculos Históricos e Littorarios,

1-.S.
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dos Tupis. Elles faliam dos Tupinainbás [Tonoupinaiaboulls Lery, Tnppin-luba,

Stade), Tupinuiiúns [Totioupinamquim, Lery, Tappin-Ikias, Stade,) ele, mas

nada dizem sobre os Tupis. E' preciso lembrar-se que os nomes das Iribus

selvagens no Brazil são ordinariamente, como já disse Varnhagen, «dife-

rentes alcunbas dadas por diversos povos circumvisinhos, quasi sempre inimi-

gos.» OsMundurucús não são assim chamados entre si, e o nome Botocudonão

ó sinão uma alcunha portugueza. O nome Iro([uois na America do Norte tam-

bém não é o indígena da Iribu. Antes de philosophar sobre a origem e sentido do

nome de uma tribu indígena, devíamos em primeiro logar procurar saber si é

realmente o nome applicado pela tribu a si mesmo, c si conserva sua forma ori-

ginal. Os nomes Tupinambá, Tupiniijuiin, ele, embora derivados do Tupi, não

obstante são palavras portuguezas, e não só ignoramos a su i forma original,

como lambem si são os nomes verdadeiros das Iribus ou meras alcunhas.

Ilans Stade diz que os Tiippin-Ikim applicavam o nome Tawaijar (inimigos) aos

Tuppin-Inhns. Um dos primeiros auctores que emprega a palavra Tupi é Simão

de Vasconcellos, o qual, enumerando as Iribus do Brazil, falia dos Tobayaras,

Tupis, Tupinambás, Tupiuiquins, ele, mostrando ({ue, para elle. Tupi não

era a denominação genérica da raça que falia a lingua geral. A mim parece

claro que a palavra Tupi applicada á raça lupica origiuou-se da maneira se-

guinte: Muitos nomes pelos quaes as dilVerentes Iribus eram conhecidas dos

portuguezes, principiaram em Tupi ou alguma cousa semelhante. Quamlo os

colonos europeus reconheceram a identidade de raça das Iribus que faltavam

a lingua geral, deixaram as terminações -nambá, -inqaini, -uaé, etc, como su-

pérfluas, e o nome Tupi foi adoptado; lembrar-se-ha pelos colonos.

De Laet e outros escriptores dividiram os indios do Brazil em duas gran-

des famílias, os que f;\llavam a lingua geral, e os lapuyas que não a usavam.

Hoje os descendentes dos Tupis no Amazonas não se chamam Tupis, mas sim

tapuija. Os brancos chamam-lhes Uipmjos ou lapúios, e a palavra clássica Tupi

usa-se apenas entre os educados. O indio diz: Ixé tapmfa, xincé taput/a neéa.

Sou (apuyo e fallo a lingua do tapuyo ítapuifa neén]. Applicam o mesmo nome

aos outros indios que não faliam a lingua geral. As palavras Tupi (Tououpí-),

etc, e Tamoyo são tão semelhantes a tapuyo (tapúijaj q^ae não me parece incrí-

vel que haja uma connexão entre as duas. Anchieta escreve Inmuya e Anthony

Knivet, o inglez, dá a forma tampiuja. Muitas palavras na lingua geral que hoje

se pronunciam com m ou /) são derivadas de uma forma anliga em mb. Por

exemplo, se ouve hoje no Amazonas nwin, bóia ou inbóia, cobra ; inac, bné, ou

mbaé, cousa, e Tanmija e Tapuija podem bem ser derivados da mesma forma tupica.

V. VI—44
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Antes (Ic podermos considerar determinada a identidade de Tapuya e

Tupi, falta-nos mostrar, em primeiro logar, qual era a forma original da pa-

lavra tapuya na antiga lingua geral, e, em segundo logar, que os Tupis das dif-

ferentes tribiis applicaram este nome, não somente aos outros bárbaros de uma

raça <liirerenle,mas lambem a si mesmos. E' certo que não se chamaram Tupis.
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