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A CANOA DE CASCA DE JATOBA ENTRE OS INDIOS 
DO XINGU 

por 

PEDRO E. DE LIMA 

A canoa de casca tem sido descrita por vários natura
listas e viajantes, quando de suas viagens pelo interior do 
Brasil, principalmente, na bacia amazônica; suas descrições 
porém, são sumárias e sem maiores detalhes. 

Há dois tipos de canoas de casca: um que nos parece 
mais elaborado, consistindo em levantar as duas extremi
·dades em determinado ângulo e mantê-las nessa posição 
com varas costuradas em toda a borda; sôbre esse tipo 
Farabee (1) dá uma boa documentação, quando se refere à 
canoa de casca dos índios W apisana. O outro tipo, mais; rus
tico e de menos elaboração, nos parece ser mais primitivo, 
sendo a proa e pôpa recurvadas para cima, sob a ação do 
fogo. A êsse tipo que encontramos em toda área do Xingu 
(2) foram feitas referencias rápidas pelos etnólogos e via-
jantes das diversas expedições · (3) . · 

Nos anos de 1947, 48 e 49 percorremos toda area do 
Uluri ( 4) em pesquisas de Antropologia s. s., e tivemos 
oportunidade de observar a construção de algumas canoas, 
bem · como o uso e · a conservação que lhes dão os índios 
daquela área. Em agosto de 1949 descemos o rio Kurisevo, 
um dos afluentes do Xingu, com índios Mehináku, fazendo 
o mesmo percurso que fizera Karl von den Steinen. Nessa 
viagem levamos dezoito dias descendo o rio e fomos obri
gados a fabricar duas canoas de casca de jatobá para subs
tiluir outras que se danificaram· nas cachoeiras. Daí proce
dem estas notas e observações. 

(1) - Farabee - 1918 - pg. 7:l. 
f2) - Os fndios Juruna, localizados abaixo da. foz do Suhímtuõ, não POSsuem 

canõa de casca. mas o ti.PO ubá. escavada em um dnico tronco de ma.
deira. Com referência aos Tikão (Ka.Jabi ? ), grupo que habita o médio 

. Batovi, as tnfor1nações dos outros fndioa sl'i.o de que não possuem canoa. 
(3) - Stetnen - 1940 - pg. 69. 

1942 - pg. 17f. 
Magalhães - 19fl - pg. 30. 
Sehmtdt - t94a - pg. fl. 
·vasconcelos - 1845 - pg. n. 

(f) - Carvalho e outro• - 19•9. 
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Normalmente, os índios do Xingu constroem a canoa 
11a época chuvosa, quando a árvore, com mais seiva e hu-
1nidade, solta a casca mais facilmente. Em caso de neces
sidade, porém, com.o o nosso, a canoa é feita em qualquer 
época, sendo que na estação sêca corre-se o grande risco 
de que a casca não solte, abrjndo grandes rachaduras e 
perdendo-se o trabalho. 

O jatobá (Hymenaea altíssima) é uma árvore que nor
m1almente sobressai na mata, possuindo um tronco retilíneo 
e sem esgalhamento. Um bom espécime para canoa é aquê
le, que atingindo uma bôa espessura, possua certa curva
·tura na parte mais fina, de modo que a prôa já se eleve 
11aturalmente fora d'água. Não deve a casca apresentar 
r11gosidades ou fendas naturais, ·pois nesses pontos ha muita 
aderência. A folhagem abundante e verde indica também 
que a árvore se presta para o fimi desejado. Finalmente, 
para se certificar da boa ou má aderência da casca, tira-se 
a golpes de machado, na parte inferior do tronco, um pe
quen.o retalho, pelo qual se avalia, definitiva)llente se a 
ârvore dará ou não uma boa canoa. 

Escolhido o jatobá, tem inicio a construção da canoa, 
que compreende as seguintes fases: 1.ª Fase - a) Corte. 
b) Cunhas. c) Descida da casca. 2.ª Fase - a) Retoques 
b) :Estaleiro. c) Fogo. 

1.ª Fase - a) Corte - Limpo o chão, em tôrno à árvo
re, para facilidade de locomoção, um índio abre um sulco no 
pé do jatobá, com machado, a uns três palmos de altura. 
P.sse sulco, de aproximadamente dez centimetros de largura, 
é horizontal e alcança além do diametro da árvore. Pronto 
o sulco que corresponde à pôpa da canoa, talha-se a casca 
em direção ascendente e paralela, trabalho êsse feito por 
dois índios simultaneamente. (Pranchas 1 e li). 

Quando os índios não mais alcançam a parte da árvore 
a ser cortada, é feito o andaime, que consiste em quatro es
teios de grande comprimento fincados no chão, formando um 
quadrado em tôrno da árvore, de maneira que dois dêles fi
quem· em direção ao corte que está sendo feito na casca. 
Quatro travessas são amarradas com embiras aos páus ver
ticais; sôbre essas travessas, ao lado do corte, são amarrados 
um ou dois paus, que servem de apoio ao homem que vai 
prosseguir cortando até não mais alcançar. (Prancha II). 
Novas travessas são amarradas como as anteriores; daí por 
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diante os cortes vão convergindo brandamente para um pon
to bem alto e central que formará o bico· da canoa. Mais 
t1ma terceira ou quarta travessa são postas para concluir êsse 
trabalho. É interessante o equilíbrio que têm os índios, pois 
trabalham com desenvoltura em pé sobre as travessas, numa 
altura de seis a oito metros e em um andaime que melhor 
chamaríamos de giráu, devido à oscilação e ao ba1anceado 
que tem. As vezes, utilizam os índios uma árvore próxima 
como pilastra, dando assim ao andain1e maior firmeza. 

Terminado êsse trabalho ,observa-se no tronco do j atobá 
a canoa perfeitamente cortada na casca. 

b) Cunha.s. - Para fazer a casca se desprender, usam 
<>s índios introduzir cunhas de madeira entre o liber e o tron
co. As cunhas são pequenas lascas de taquara ou de uma 
madeira muito flexível (1vimos a utilização das duas cunhas) 
euja casca ràpidamente é retirada e serve como embira. 
O tamanho das cunhas varia de vinte a oitenta centímetros 
de comprimento, por três de largura, aproximadamente;· as 
maiores são utilizadas na parte da pôpa, onde a casca é muito 
mais larga. (Prancha III). 

Antes mesmo de terminado o corte do jatobá, um índio 
já começa a introduzir as cunhas na pôpa da canoa;- elas 
-são colocadas no sentido de cima para baixo, formando um 
ângulo de 45° em relação à 'borda da canoa e batidas com 
um macete adrede preparado ou com o próprio machado. 
O intervalo de uma cunha para outra é aproximadamente de 
dez centímetros. (Prancha IV). 

As cunhas são batidas aos poucos, simultaneamente de 
um e outro lado. Assim, depois de algum tempo, a canoa 
fica cheia de cunhas em toda volta. A proa é a primeira a 
se descolar, pois é também a m.ais estreita. 

À medida que as cunhas vão sendo introduzidas, a casca 
, vai se despregando e pela percussão delimita-se a área ain

da presa ao tronco . 
Quando uma bôa parte da proa já se desprendeu, colo

eam-se cunhas mais fortes, feitas da própria casca de jatobá. 
Nessa altura do trabalho, observamos os índios colocarem 
água pela prôa já descolada, a fin1 de facilitar o deséolá
mento na parte inferior, onde são grandes os riscos de ra
:ehar a casca. ~sse último detalhe pareceu-nos estranho, mas 
os Vilas Bôas o confirmaram, pois tinham observado o mes-
1no entre outros índios. Nada menos de quatro latas de 
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vinte litros foram consumidas na primeira canoa e três na 
segunda. 

Quando falta pouca superfície de casca para se despre
gar, colocam-se no chão ,junto ao tronco, pedaços da própria 
casca do jatobá, a fim de suportar a queda da canoa quando 

· esta se desprender. 
Ao se desgarrar do jatobá, a canoa cai pesadamente no 

chão ficando inclinada sôbre o tronco ou amparada nas tra
vessas do giráu. Gritos de alegria acompanham esta última 
operação, pelo regosijo em se ter conseguido uma casca ínte
gra. Desde o início do corte até o desgarrar da casca, os 
cinco índios mehináku gastaram., na primeira canoa, oito ho-
1·as de trabalho e na segunda, sete horas e meia. Tendo-se 
em vista que a segunda canoa era menor e fôra feita em u111 
1nesmo dia, portanto sem interrupção de trabalho, e a primei
ra era maior e começada em um dia e terminada e1n outro, 
pode-se considerar oito horas de trabalho ininterruptos: co
mo o tempo médio necessário para cinco índios tirarem uma 
casca do jatobá. . 

c) Tombamento da casca'- Despregada a casca da ár
,·ore, procura-se a melhor direção para que ela seja arriada. 
Limpo o local, um i"ndio sobe na segunda travessa do andai
me e amarra a canoa pelo seu terço superior a um cipó ou 
corda, que será abraçado ao jatobá e cedido â medida qu~ a 
casca for àrriando. (Prancha V) As travessas do lado ~sco
lhido são retiradas para não impedir a descida. Os dem;ais 
i11dios, (e nesse mistér foram auxiliados por nós) escoram 
a canoa com forquilhas, evitando por todos os meios que ela 
caia pesadamente no chão, o que ocasionaria rachaduras na 
casca. Nesse trabalho de descida ela canoa foram gastos 
cinqüenta 1ninutos . 

Com êsse trabalho foi terminada a primeira fase da cons
trução da canoa de casca, tendo sido gasto oito horas e cin
•1üenta minutos. 

2.a Fase - a) Retoques - Uma vez no chão e de bôca 
para cima, é a casca acertada nas bordas com o facão ou 
machado. Corrige-se algum defeito na pôpa e prôa, de ma
neira que os lados fiquem no mesmo plano. (Prancha VI). 

Travessas de madeira de aproximadamente três centíme
tros de diâmetro são fincadas fortemente nas bordas, com 
intervalos de um metro mais ou menos, para evitar que a 
casca se deform.e ou um dos lados se feche, como é a tendên-

• ) 
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eia. Isto feito, a casca é virada, a fim de se trabàlhar pelo 
lado externo. Na pôpa, o índio marca em forma de meia lua, 
cuja parte mais distante corresponde ao comprimento do seu 
braço, a área que deve ser rebaixada a facão, tornando a 
casca mais fina, somente com o liber, para ter melhor flexi
bilidade quando for levantada sob a ação do calor. 

A proa é tratada de maneira idêntica. Quando, porém, 
a casca já apresenta nessa parte curvatura bastante ou é mui
to fina, nenhum rebaixamento é feito em sua espessura. 

A canoa é então virada novamente e está pronta para 
ser posta no "estaleiro'' ou forma . 

:b) Estaleiro - Para a canoa ser queimada é necessário 
fixá-la entre vários páus, o que chamamos de "estaleiro". 
Para isso são fincadas grossas varas, de metro e meio a dois 
metros de comprimento, rente à borda da canoa, de um e 
do outro lado, com intervalos de um metro e pouco. Cada 
estaca é amarrada à do lado oposto por meio de cipó e em 
sua parte superior, dando assim maior firmeza à canoa e 
in1pedindo que ela se eleve quando a proa e pôpa forem tra
balhadas. (Prancha IX). 

Antes da casca ficar prêsa no estaleiro, é levantada uns 
, ·inte centímetros do solo ,por meio de duas tesouras, sendo 
uma colocada/ próximo à prôa e outra na pôpa. Somente 
depois o estaleiro é arrochado, estando então a canôa pron
ta para ser queimada. 

e) Fogo - A queima da., canoa tem por finalidade secar 
mais ràpidamente a casca e amolecer a parte da pôpa e proa 
que serão levantadas. 'Essa operação é sempre iniciada pela 
parte posterior, onde o fogo tem que ser mais intenso e de-
1norado. Nessa parte, isto é, na pôpa, colocam inicialmente 
t1ma camada de areia ou terra de três centímetros de espes
st1ra, mais ou menos, para evitar que o fogo queime a casca. 
l~eito isso, colocam folhas sêcas de palmeira e bastante lenha 
para que o calor seja bastante intenso e demorado, dando ao 
liber o máximo de flexibilidade. Somente quando a casca 
cede com facilidade é que se começa a erguer a pôpa. Para 
isso, dois índios, um de cada lado, por meio de alavancas, 
vão dobrando a casca para cima e, à medida que ela vai ce
dendo , as alavancas são fixadas por meio de forquilhas. 
(Prancha VII) Essa operaç~o é feita lentamente e aos pou
cos, para que não sobrevenha uma rachadura que inutiliza
ria a c'anoa. Quando as alava.Q.cas erguem a pôpa ao máxi-
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mo permitido, são elas conservadas em tal posição, impedin
do que a casca volte ao lugar primitivo. Uma vez pronta a 
pôpa, é o fogo alimentado somente com palhas e sucessiva
mente impelido para frente. À medida que o fogo caminl1a,. 
são corrigidos alguns defeitos na borda, se por acaso exis
tirem. (Prancha VIII) . 

Na proa o aquecimento é mais demorado, visto precisar 
de ser levantada pelo mesmo sistema de alavancas já descri
to. É muito raro uma canoa ter uma curvatura tal na proa· 
que não precise ser levantada pelo aquecimento. 

Antes de iniciar a queima da canoa, costumam os índios 
(fizeram isto somente em uma das nossas canoas) colocar um 
pau de dez a vinte centímetros de diâmetro apoiado sôbre as 
bordas no seu terço posterior, exercendo uma pressão na 
casca, que tende a ceder quando aquecida, elevando assim 
ainda mais as duas extremidades .. 

Pronta a canoa, procedem os índios a uma queima geral 
na casca, o que fazem cobrindo todo seu· bojo com palhas 
sêcas e ateando-lhes fogo. 

Esta segunda fase de fabricação durou quatro horas. 
Um fato curioso e interessante notamos nas duas canoas 

que tiramos em nossa viagem. Após o término da canoa, 
fizeram os índios na parte descascada do tronco do j atobá, 
determinada figura a carvão, cuja identidade pode ser feita 
com a observada por von den Steinen. Não podemos esta
belecer a relação entre os dois fatos, mas é evidente que 
existe. 

A canoa deve ficar no estaleiro um dia ou dois, (Pran
cha X) para que a casca esfrie bastante e seque um pouco. 
Quando se tem pressa, no entanto, pode-se retirá-la com algu
mas horas. Nossas canoas, uma passou a noite no estaleiro, 
pois terminamos o trabalho à tardinha; a outra, porém, foi 
terminada na parte da manhã; de maneira que só ficou no 
estaleiro quatro horas. 

Transp·orte pa.ra água - Como preliminar, faz-se uma 
picada ampla até a beira do rio, desobstruindo todo o per
curso de qualquer impecilho que dificulte a passagem. · Des
feito o estaleiro, é a canoa emborcada; os homens, em nú
mero de seis ou oito, pegam em sua borda, de um lado e do 
outro, apoiam-na sobre os ombros e levam-na para água. 
Não vimos uma vez siquer os índios pegarem a canoa como 
nos mostra von den Steinen (1) em seu trabalho clássico .. 

(1) - Stelnen - 19f2 - pg. 192. 

f .. 

• 



• 

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. IV 375 

Seria impossível mesmo tal posição, pois as travessas de m.a
deira postas no fundo da canoa, à guisa de banco ,não são 
fixas, e de maneira alguma se poderia firmar nelas. Sempre 
que ·os índios de todas as tribos do Xingu vêm a gravura a 
que me refiro, gracejam e dizem que está errado . 

Presenciamos, em outras ocasiões, diversas tribos car
regar canoa para a água, mas sempre apoiando-a sôbre os 
ombros. 

. Acessórios e conservação da canoa - Para a cano~ não 
se deformar, são colocadas pelo menos três travessas, finca
das de borda a borda. A carga não assenta diretamente no 
fundo da canoa, mas sim sôbre pequena estiva de madeira. 
Os assentos são feitos de dois ou três pa11s atravessados no 
fundo da canoa, de maneira que as pernas ficam esticadas 
para frente; o assento assim baixo dá maior estabilidade à 
embarcação. 

Os índios utilizam muito o barro para consertar suas ca
noas. Quando a popa está muito baixa, por defeito de f a
bricação ou a canoa muito carregada, colocam os índios nes
sa parte uma porção de barro para impedir que a água entre .. 
Se uma fenda pequena aparece na casca, ou a proa ficou 
muito à flôr d'água, os índios tambem recorrem ao barro. 
(Prancha XI). " 

Para as fendas mais extensas, utilizam a casca de t1ma 
árvore que depois de algum tempo dentro d'água, fica gomo
sa e peganhenta. Essa casca é então posta sôbre o lugar da~ 
nificado e fixada por meio- de alguns cipós que, presos às 
bordas da canoa, comprimem-na sôhre a parte a ser reparada. 

Os índios têm muito zêlo e cuidado com suas canoas. 
Nos Waurá, por exemplo, tôdas as vêzes que êles acabavam 
de utilizar uma canoa ,colocavam-na num estaleiro ou fôrma 
construida em água raza e na sombra, para que não se d·e
íormasse. Se a canoa vai passar muito tempo sem ser uti
lizada, é alagada e submersa, pois o jatobá dentro d'água 
conserva-se perfeitamente; quando no alto Kurisevo prepa
rávamos a viagem, utilizamos uma canoa de casca que os ín
dios tinham deixado submersa mais de um ano. Com as ca
noas novas tais cuidados ainda são maiores ,porque a casca 
verde deforma-se com facilidade. Durànte a nossa viagem, 
no oitavo dia os índios tiveram de consertar uma das canoas 
que havíamos tirado, elevando sua proa e popa, pelo pro
c.esso de queima já descrito. 
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Características - a) Pêso - Ã primeira vista, uma ca
noa de casca parece muito leve, mas, no entanto, seu pêso 
é bem grande. As canoas que tiramos eram muito boas, se
gundo as apreciações dos índios; para transportá-las para 
água éramos oito homens (5 índios e 3 "civilizados'') a car· 
regá-1as com esfôrço. Para uma canoa de casc!l de tamanho 
11ormal, calculamos aproximadamente trezentos quilos. 

Embora st1a capacidade de flutuação _seja boa, seu peso 
especifico é grande, pois quando alagada submerge ràpida
mente. Na passagem de uma das cachoeiras perdemos uma 
canoa que submergiu de maneira im,pressionante. Debalde 
foram nossos esforços pois à profundidade em que se encon
trava <12 a 15 metros), tornara-se impossível recuperá-la. 

b) Dimensões - As nossas çanoas tinham as seguintes 
dimensões, em metros: · 

1.a 2.a 3a 4.a(•» 

Comprimento • • • • • • • 7,00 6,25 7,30 5,90 
Largura na popa • • • • • 0,94 0,92 1,00 0,67 

" média ... 0,70 0,71 0,77 0,60 • • • • • 

" na proa . 0,51 0,42 0,48 0,52 • • • • • 
Espessura da casca . • • • • 0,03 0,035 0,03 0,02 ,, 

do liber . 0,01 0,01 0,01 0,01 • • • • ,, do suber . 0,02 0,025 0,02 0,01 • • • • 
Profundidade • • • • • • • 0,03 0,30 0,24 0,71 

-
Dessas canoas, a que reuniu melhores qualidades foi a 

terceira, pertencente a Makwiava, chefe Mehináku, na qual 
viajamos; era uma canoa mais larga, casca fina, e pouca pro
fundidade, predicados ótimos para viagem em corredeiras e 
cachoeiras. A que os índios achavam pior, era a segunda, 
por ser mais pesada, devido à m·aior espessura da casca. 

Comparando-se êstes dados com os fornecidos pelo Cap. 
Vasconcelos, quando de sua viagem ao Ronuro (1), vemos 
que êles são correlatos. Para as cinco canoas de casca de 
jatobá, o Cap. Vasconcelos dá os seguintes dados, em metros: 

Comprimento . . 
Largura . . . . 
Profundidade . . 

• • 
• • 

• • 

7,00 
0,84 
0,26 

8,50 
0,78 
0,22 

6,80 
0,72 
0,21 

6,90 
0,80 
0,24 

5,50 
0,86 
0,25 

(•) - A 4.• canOa figura. na expoelçlo do Museu Nacional. e foi enviada do 
Xlngu pelos Irmãos Vilas BOU. - Nota da Redação: O Museu Paulista 
possui uma canoa de casca dos Kamalurá, doada pelo Dr. SUvlo J. Grieco. 
a qual apresenta. as segulntea dimensões: comprimento 7,21 - largura n&. 
põpa. 0,965 - largura média O, 7õ - largura na proa 0,ll2 - espessura da 
ca&ca 0,023 - espessura do Uber ~.oos - eapeaaura. do auber 0,015 -
profundidade 0,29. 

(1) - Vasconcelos - 1945 - pg. U . 

• 
1 
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c) Capacidade de carga - Ê muito variável a capacida
·de de uma canoa de casca quando à carga que suporta. As 
vezes, uma canoa aparentemente boa leva pouca carga, seja 
porque a popa é muito baixa, seja porque uma das bordas 
derriou, ou tem outro defeito qualquer. Quando, porém, 
uma canoa preenche todos os requisitos, a carga que st1porta 
é bem grande. As canoas de fundo chato são melhores, prin
<:ipalmente para viajar em rios encachoeirados e de corre
deiras. 

As nossas canoas estavam muito carregadas e, embora 
não pesassemos a bagagem, cada uma vinha com 450 a 500 
quilos de carga. Pode-se fixar nesses números os limites 
máximos de peso que uma canoa de casca suporta. tste cál
culo é para viagens em rios estreitos, pois em rios am.plos 
ou lagoa, onde o vento levanta ondas, não se deve facilitar 
com tais canoas, mesmo pouco carregadas. 

d) Duração - Uma canoa de casca de jatobá, tendo 
uso e cuidados normais, pode durar no máximo dois anos. 
Nas viagens acidentadas e trabalhosas, a duração é bem me
nor ,devido aos danos sofridos pela casca. Na viagem que 
fizemos descendo o rio Kurisevo, encontramos mais de cin
qilenta obstáculos natuPais, onde inúmeras vêzes arrastamos 
as canot1s com ou sem carga; em uma viagem ass1111, tendo-se 
o 1náxi•rao cuitlado, uma canoa de casca suporta ape11as u11ae 
tiUl>idR E" cescida do rie,, 

Essa en1l1arcação é, não resta dúvida, a ·ntais a1>rc>pri11da 
para as viagens dificultosas, com cachoeiras e corredeiras, 
p{•rque suu pouca profundid:iâe facilita n pas'iagen1 e1n lltga
rcs rasos, e 8Ua flexibilidade amortece muit•> o~~ choques ine
vitáveis d~ cn'.!•Ji'lfro à~ pedra~. 

Sérgio Buarque de Holanda (1) salienta o uso das canoas 
de casca pelas bandeiras e monções, afirmando o que com
provamos pela experiencia própria: "Suas vantagens (refe
rjndo-se às canoas de casca) podem ser apreciadas, consicle
rantlo-se por exemplo, que entre as populações banhadas pelo 
Madeira, se verificou existir uma perfeita coincidência (fa 
área primitiva de distribuição de tais embarcações com as 
partes mais acidentada~ do rio. Nestes lugares elas surgiam 
co1no único tipo de embarcação conhecido, só desaparecendo, 
ou antes, só existindo com as de pau inteiriço, escavado a 
fogo, machado e enxó, onde a navegação se faz sem obstá
culos". 

Em 1948 ,o missionário Thom.as Young fêz o mesmo per
curso que nós, levando além de canoa de casca um bote de 

(l) - Holanda - 1~ - pg. 20. 
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borracha. Depois de alguns dias de viagem foi forçado a 
abandonar o bote por não se prestar à navegação daquele rio~ 
pois as manobras tornavam-se difíceis e se furava constante
n1ente de encontro às pedras. Era a primitiva embarcação 
impondo-se às últimas conquistas da tecnica moderna, fa• 
zendo valer seu prestígio como único meio de transporte que 
satisfaz as exigências do terreno . 

• 
* * 

Nas Aldeias em que trabalhamos (convivemos com todos 
os grupos indígenas da região~ tendo feito pesquisas antropo
métricas e serológicas entre êles), observamos que há entre 
os componentes de cada grupo, especializações ou mais habi
lidade de um ou outro indivíduo Para os diferentes misteres. 
Na fabricação da canoa de casca também há "engenheiros' e 
técnicos''. · 

Makwiava, chefe mehináku, era llJU "engenheiro" na 
construção de canoa, além de ter grande experiência e conhe
cimento d'água. Suas observações eram sempre seguidas, não 
por princípio de autoridade calcada no poder, mas porque 
firmadas· na experiência e no conhe'cimento. ~le ensinava 
aos outros índios a fazer isto ou aquilo, e demonstrava prà
ticam.ente o modo correto de o executar. 

Entre os índios Mehináku que viajavam conosco, um 
outro, Piranha, já tinha também bastante experiência e se
cundava o Makwiava nos trabalhos da canoa. Kamenáko~ 
)rme e Takulá, índios ainda jovens, pouca prática tinham dês
se mister, de maneira que eram apenas auxiliares ou apren
dizes dos outros dois. 

Os índios mais velhos sempre procuram ensinar aos mo
ÇO'S a técnica de fabricação dos diferentes utensílios. No que 
diz respeito à construção das canoas, além destas nossas ob
servações, podemos nos valer do testemunho dos Irmãos Vi
las Bôas: observaram êles a construção de uma canoa em 
miniatura feita por dois jovens da Aldeia Kamaiurá, com a 
única finalidade de aprendizagem. Essa canoa, enviada para 
o Museu Nacional, tem as mesmas características das outras, 
embora seu tamanho seja apenas de 1,94 metros. Informar 
ram-nos ainda os Vilas que um outro índio kamaiurá, de to
a 12 anos de idade, construiu uma canoa ainda menor, porém 
dentro dos mesmos princípios da técnica. Essa canoa, in
felizmente, não pôde ser por nós observada. 

Museu Nacional 
Rio de Janeiro 
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SUMMARY 
1 

' The present paper describes in detail the building of ca~ 
i1oes out of the bark of the jatobá (Hymenaea altissima) tree~ 
by the Upper Xingú river Indians. Canoes are generally 
huilt during the ·rainy season, because then the bark is more 
flexible. The tree must be straight and with a smooth bark. 
A pol~ frame is built ·around tl1e tree for the builders to climb 
and work. The cutting of the bark is made with an ax. An 
horizontal groove is cut at about one foot from the ground. 
From this groove, the stern of tl1e future canoe, two other 
grooves are cut upwards, up to a point where they close in 
and fonn the bow. The body of the canoe is so outlined, 
and to take the bark off, use is made of splits of wood which 
are introduced between the bark and the tree. The piece of 
bark is then Iowered down to the ground for the finishing of 
the sides and heating with a fire to bend the extremities 
which form the bow and stern. Five men worked during 
eight hours to cut off the bark and about four hours in the 
finishing. 

A bark canoe has an average lenght of 21 feet, weighing 
about 600 pounds, and with carrying capacity of about 800 
pounds. With good care it will last two years more or Iess . 
One round trip in the rapids is, however, enough to make it 
unserviceable ... 

It has been pointed out that the distribution of bark ca
noes generally coincides with those areas where the rivers 
present many difficulties for their navigation such as rapids 
and waterfalls, as is the case of the Xingú river. 
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Dois índios Mehináku corta1n si1nultànea1nente a casca do jatobá, fazendo os sulcos p:iralc 'cs e r sccndcn~cs . 

• 



• 

PEDRO E. DE LIMA Prancha li 

' 

.. 
Outro aspeto do corte da casca. 

Observem~se a altura do andaime e seu amarrilho. 



• • 

A introdução das cunhas, entre a casca e o tronco, na parte inferior, correspondente à popa. Vê1n~se o sulco horizontal e 
o ascendente. 

, 

• 



• ... • • 

-

As cunhas já ating iram a p:ute média da casca. 



• 

• • • • 

A casca já dcsp;-cg::ida está sendo to:nbada. No~c-se a corda sustenté'lnclo-a peio meio, como tarnbém a forquilha de um índio 
ajudando a 1nanobra. 

, 



.. 

• 

, 

• 

PEDRO E. DE LIMA Prancha V I 

A casca foi retocada. Notem-se as bordas acertadas a fc:cão e o pau atra~ 
vessado ao meio. O fogo já foi ateado na popa. 

' 



• • • .. 
• 

J 

O índio levanta a pc~:!. procurando fixa r a primeira alavanca. 



• .. • 
• 

< ---
.. 

O fogo está sendo in1pulsionado para a proa. 



... , li' ... 

• 

O 1ndio Piranha consertando a popa de sua canoa ern um pouso às inargens do Kuríscvo. 



.. 

A canoa pronta esfriando no "estnleiro". 
fõlhas de palmeiras 

• 

Nota-se perfeitamente o sistema de alavancas suspendendo a proa. 
evita que o sol incida diretamente sôbre a canoa. 

A cobertura de . 



1ndio 
<.:anta 

.. 

J(uikuro e1n u1na 
da fo tografia o 

canoa de casca , 
barro colocado 

quando de uma colheita de 
nas partes mais baixas da 

ovos 
p opa. 

de tracajá, nas praias 
N esta fotografia, vê-se 

do índio sentar na canoa. 

do Kuluene. 
també1n a 

• 

O bserve-se num 
maneira peculiar 



r . 

~ 1 . 
' i 
i 
! 

.. 

.• 

De regresso das aldeias Nahuquá e M atipyhy. 

.... ,... ........ ... . ····· ... , ... 

Observam-se perfeita1ucnte as linhas "' as características das canoas de casco. 
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