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INFORMA~oES ETNOGR.AFICAS SoBRE OS ERIGP AGTS.A 
(C~noeiros) DO ALTO JURUENA 

por 

HARALD SCHULTZ 

De junho a outubro de 1962 estive no territ6rio dos indios 
Erigpagts<i (Canoeiros) no alto Juruena, Mato Grosso. 

O percurso de Cuiaba (Mato Grosso) ate a Gleba Arinos 
(Porto Gaucho) foi realizado em 'perua' Volkswagen da 
'Conomali' (Colonizadora Noroeste Matogrossense Limitada). 

Do alto Arinos ao alto Juruena seguimos em canoa de 
duraluminio, com cinco e meio metros de comprimento, mu
nida de.,motor-de-popa Arquimedes 12hp., de fabrica~ao na
cional. 

Durante o mes de julho participou da pesquisa Dona 
Vilma Chiara, do Museu Paulista, a ·quern agrade~o algumas 
inf orma~oes incluidas neste trabalho. 

A pesquisa foi interrompida durante vinte e cinco dias 
do mes de agosto em virtude da inf estagao com Terga maligna 
que adquiri. 

A epoca escolhida que, era de se esperar, f osse a melhor, 
mostrou ser a menos indicada, pois, durante o verao i.e., de 
maio a fim de agosto, os indios Erigpagtsci costumam au
sentar-se de suas malocas, marchando atraves da selva para 
os altos rios, em busca de hastes para flechas. 

As malocas, entao! estao virtualmente desabitadas, res
tando apenas alguns indios, que por motivo de doenga nao 
pod.em participar da grande excursao anual. 

Aconselho a outros pesquisadores que nao visitem aque
les indios d uran te a estagao seca. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



214 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XV 

Distribuigiio geografica - pacificagiio, conrt·ato com outras 
tribos. 

O territ6rio dos indios Canoeiros ou Erigpagtsa (nome 
pr6prio provavel), e limitado pelos rios do Sangue, Arinos 
e alto Juruena, afluente do Tapajoz. Afirmam os indios haver 
ou tras malocas perto do rio Aripuana. 

Sob o nome de 'alto Juruena' compreende-se o trecho 
rio acima, desde o 'Salto Augusto'. Rio do Sangue e Arinos 
sao seus dois unicos afluentes importantes. 

A maior parte da tribo dos Canoeiros parece viver, hoje 
nas matas entre o alto Juruena e o Aripuana. Alguns gru
pos residem nas matas das margens- do rio do Sangue. Nao 
se pode saber com certeza, por enquanto, quais as reais se
melhangas culturais entre os indios Canoeiros do rio do San
gue e o grupo residente nas matas da margem esquerda do 
alto Juruena. Unanimemente, afirmam os seringueiros que 
ja trabalharam em ambas as regioes, que se trata da mesma 
'tribo, pois teriam 'os mesmos enfeites e falam', julgam eles, 
'a mesma lingua'. 

0 nome 'indios Canoeiros' deve ter nascido por ocasiao 
do encontro cnm os indios do rio do Sangue, pois ha noticias 
de que estes possuem canoas com as quais pescam em larga 
escala durante os. m.eses de verao, enquanto que os Canoeiros 
do alto Juruena nao tem canoas e s6 raras vezes visitam a 
margem do rio, mesmo quando moram pouco d~stante dele, 
apesar de afirmarem os seringueiros, que viram estes mes
mos indios remando em 'c'Ochos' f eitos de tronco de palmei
ra Paxiuba, com remos toscos e malfeitos. 

TOO.a a regiao e hoje habitada e explorada por seringuei
ros, que ocupam ambas as margens do alto Juruena, Arinos 
e rio do Sangue. 

No alto Juruena, as malocas dos Canoeiros se situam 
mata adentro a partir de um pouco acima do 'Salto Augusto' 
( onde instalou-se recentemente uma missao evangelica ale
ma) ate acima da desembocadura do rio do Sangue. 

Ha informa~oes a respeito da existencia de malocas de 
indios Canoeiros, arredios, num igarape, afluente do baixo 
Arinos, porem, nos outros trechos daquele rio, hoje eles nao 
existem mais. 

Nao resta duvida de que no ·interior da selva do alto Ju
ruena existem ainda algumas malocas de Canoeiros, que 
mantem seu isolamento pela atitude hostil com que rece-

• 
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bem tanto seus compatricios pacificados bem como os civili
zados, dificultando qualquer aproxim~ao por enquanto. 

Os pr6prios Canoeiros amigos, se referem aos moradores 
de tais malocas arredias como sendo 'muito brabos' e, por 
exemplo, nao ousariam servir de guia para uma visita a 
maloca do afamado Boema, s6bre cuja ferocidade e coragem 
con·tam muitas proezas. 

Em junho de 1962 chegaram a hostilidade aberta, ha
vendo mortandade nos grupos da maloca de M apatati e indios 
vindos do interior, supostamente da maloca de Boema. Nesta 
ocasiao foram mortos dois indios, um por tiro certeiro de 
espingarda, que os rapazes de Mapatati pediram por em
prestimo a um seringueiro em cuja casa se alojavam, a pretex
to de ir cac;ar porcos. 

Os seringueiros do Juruena afirmam que foi por causa 
dessa luta, que os indios sairam em busca de hastes para 
flechas a fim de guerrear a outra maloca. Esta info~ao, 
entretanto, nao tern fundamento, pois OS indiOS, 0 que pa
rece certo, tod.os os anos saem para se reabastecer deste ma
terial que nao existe nas proximidades do Juruena. 

Numa viagem rio abaixo encontrei no barranco do alto 
Juruena o cranio de um indio que os Canoeiros que me acom
panhavam afirmaram ter sido assassinado pelo famoso Boe
ma, em uma de suas Ultimas excurs5es guerreiras, que aban
donou o corpo no barranco, coberto de agua ·durante a esta
<;ao chuvosa. 

Durante a estada no alto Juruena, de junho a outubro 
de 1962, diversas vezes vieram noticias, trazidas por serin
gueiros fugitivos de rio abaixo, que indios aguerridos, pro
vavelmente Canoeiros, tinham rondado e atacado a missao 
do pastor alemao, e estavam se locomovendo rio acima. 

Um destes seringueiros, apelidado 'Paulista', acrescen
tou: "Estamos as voltas com onc;as nas 'estradas', que per
corremos s6zinhos; agora sao estes indios. Isto e demais, por 
is~o abandonei minha feitoria!" 

O indio Tapiama, irmao do tuchaua Mapatati, ambos 
moradores de maloca da margem esquerda do alto Juruena~ 
indagado sobre se havia perigo de ataque no local em que 
nos encontravamos., respondeu: ":Indios brabos estao muito 
longe!" 

Com esta frase pos termo ao alvoroc;o causado com a no
ticia deturpada e trazida pelos seringueiros. 

Na realidade, um grupo de indios, que se sup0e serem 
da maloca do Boema, entrou durante a noite no recinto da 
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missao, sem causar danos ou molestar alguem, o que teria 
sido bastante facil. O pessoal da missao acredita que pro
curavam entrar em contato pacifico, mas que a timidez os 
reteve. 

Vestigios de sua existencia foram observados n.as redon
dezas durante varios dias, e indias moradoras do posto afir
maram terem visto alguns dos excursionistas, com os mes
mos enfeites dos Canoeiros .. 

Os Canoeiros referem-se a outras tribos com a palavra 
Barlkatx<i, que parece corresponder a 'indio inimigo' assina
lando em dire~ao a margem direita do rio Juruena, abaixo do 
Arinos, alguns dias de marcha mata adentro. 

Copiado do Diario de viagem pag. 130, de 31 de agosto 
de 1962: "Mostrei a Mapat<iti e Tapiama meu album de fo
tografias. O primeiro diz algo ao irmao, que entra na maloca, 
voltando com um env6lucro de entrecasca batida, que desa
marra e abre. Esta cheio de penas para flechas, amarradas 
paralelamente. Ha tambem um enfeite de cabega, de penas 
de harpia, que me dao. Vi tambem. um pendente colorido de 
penas, semelhante aos que os Erlgpagts<i usam no orificio da 
parte superior do pavilhao auricular. 

"~ste ·enfeite tern mi~angas e botoes de osso em lugar 
das sementes preferidas pelos Erigpagts<i, alem de consistir 
de penas de outras aves. E diferente do usado pelos Canoeiros. 
Mapat<iti explica, espontaneamente, que tirou este enfeite 
dum indio Barikatx<i (inimigo), que abateu a flec·hadas du
rante a ultima marcha em busca de hastes para flechas., da 
qual regressou ha varios dias. 

"Usou, na luta, uma flecha com ponta de taquara, lar
ga, de dois gumes, que trespassou o tronco do inimigo na 
altura do peito, saindo as costas. Mapat<iJti faz a demonstra
~ao com gestos, e ilustra sua narragao com uma palha, mos
trando como a ponta teria saido do corpo do inimigo. Exibe 
tambem uma cicatriz na barriga, afirmando ser resultante 
do ferimento que recebeu na luta. 

"'Barlkatxa brabo'!, diz no vernaculo, dando entoagao a 
ultima palavra. Tambem Tapiama afirma que o mesmo en
feite e de uma tribo inimiga, e que perten.ceu a um inclio 
morto por M apat<iti." 

E possivel tratar-se de grupos arredios de Cajabi, ou, 
talvez de Apiacas, mas, estes ultimos, conforme se diz na 
regiao, sao muito pacificos. 
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Informa o senhor Severino Ribeiro, indio Apiaca civiliza
do, a servi~o da Conomali como 'explorador da mata', e cuja 
incumbencia e a localiza~ao de seringueiras, que existem ma
locas de indios Apiacd no igarape Matrincha, afluente do 
alto Juruena. 

Estas malocas estariam situadas no igarape Aruma, a
fluente do Matrincha. "E dificil chegar-se as malocas, ten
do-se que via jar um dia de motor e varios ('?) a pe", afirma. 
E acrescenta que estes Apiaca tambem sao apelidados de 
Barik<1i'DXa pelos Erigpagts<i, que assim denominam todo in
dio hostil. 

O senhor Severino Ribeiro, entretanto, nao goza de repu
ta~ao de ·dar inf orma~oes precisas. 

No alto rio Arinos, acima do 'Porto Gaucho' (Gleba Ari
nos da Conomali) vivem os "Bei9os de pau", indios arredios. 

Entretan·to, houve ultimamente (setembro de 1962), si
nais de tentativa de paz que partem daqueles indios, mas a 
situa9ao ainda dominante e a guerra. Dizem os Civilizados 
da regiao: "Bei~o-de-pau visto, e indio morto", o que dificulta 
a pacifica9ao. 

As Ian ch as de certos seringalistas s6 pod em traf egar no 
alto rio Arinos, regiao habitada pelos 'Bei90-de-pau', quando 
completamente "empranchadas", i.e., com os !ados fechados 
com ripas de madeira ou cortina de Iona, para evitar a pene
tra~ao de flechas. 

Os indios atacam com saraivadas de flechas, ao que 
os seringalistas e seu pessoal respondem com tiroteio. 

Prova de que OS 'Bei~o-de-pau', nao sao "ferozes", e o 
fato de que a lancha dos colonizadores, vindos do sul do pais, 
que se instalaram nu ma imensa gleba, na parte inferior do 
rio Arinos, raramente e molestada por aqueles indios; isto e 
devido, sem duvida, ao fato de que tais colonizadores nao tern 
o costume de ferir ou matar indios, mesmo quando, no come
«;o, estes lhes tinham arremessado algumas flechas, e ate 
f erido al guns dos trabalhadores. 

Acima do territ6rio ocupado pelos indios Canoeiros, no 
alto Juruena e rio do Sangue, nas matas do rio Roosevelt e 
areas adjaC'entes, vivem. os desconhecidos 'Cinta-Larga'. 

Esta tribo tambem e ainda arredia. 01timamente, de a
cordo com informes recebidos de numerosos seringueiros da 
regiao, teriam sofrido ataques sangrentos a metralhadora por 
parte do pessoal da companhia de Constru~ao de Estrada 
de Rodagem de Cuiaba a Porto Velho. 
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Haveria tentativas de aproximagao por parte do abne
gado e corajoso Rev. P. J. Dornstauder, pacificador dos Ca
noeiros, e outros elementos, em parte seringalistas interessa
dos na regiao. A atitude, porem, da maioria dos donos de se
ringal e seus seringueiros continua sendo de franca hostilida
de, ao que os indios 'Cinta-Larga' responderiam nos mesmos 
mold es. 

Finalmente, falam os indios de diversas tribos sediadas 
nas margens de pequenos igarapes, afluentes do alto Juruena, 
um pouco acima e tambem abaixo do 'Sal to Augusto'. 

Afirmam existir entre estes, uma tribo que usaria uma 
especie de protegao de madeira sabre o peito, como um es. 
cudo redondo, a deduzir da sua descrigao. 

Esta informagao foi apoiada pela do senhor Fritz Tolks
dorf, atualmente auxiliar na mencionada missao evangelica 
alema, e que a obteve dos Canoeiros com os quais se encon .. 
tra em contato constante naquela missao. 

Informaram os Cajabi (Juracy, mulher e filhos) mora
dores do abandonado posto de missao Sta. Rosa, no rio Arinos, 
que ha diversas malocas de sua tribo no rio dos Peixes, afluen
te do Arinos, inclusive malocas de Cajabi arredios, num dos 
afluentes muitos dias de marcha mata adentro, a partir das 
margens do C'urso superior daquele rio. 

No alto Arinos vivem os tem~dos 'Beigo-de-pau', que a
tualmente, nao tern contato algum com os Canoeiros - e 
que fazem suas aldeias, em circulo, conforme foi observado 
e fotografado por aviadores que freqlientemente sobrevoam a 
regiao. Evitam o contato com os civilizados, dos quais s6 co
nheceram a brutalidade, e cujos ataques revidam com suas 
armas primitivas, juntando astucia a sua inf erioridade ma
terial. 

A pacificagao dos Canoeiros dos rios do Sangue e alto 
Juruena, e atribuida ao Rev. P. Joao Dornstauder, antes men
cionado, que teria sido o primeiro a entrar em contato com 
um grupo daqueles indios e a visitar a sua maloca. 

:mstes indios, ate entao, eram tidos como extre·mamente 
aguerridos e praticando a antropofagia (ritual). 

Os seringueiros confirmam que os Erigpagtsa "comiam 
os inimigos mortos em combate". O ultimo, morto por vin
gan~a, teria sido "um seringueiro boliviano, que tinha mal
tratado os indios". Os seis participantes da antropofagia te
riam morrido em conseqtiencia, ap6s a refeigao. Esta hist6ria 
corre todo alto Juruena, sendo repetida com mais ou menos 
detalhes e alteragoes. 
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Informam, tambem, que o Padre Joao Dornstauder re
eolheu o cranio do seringueiro morto, que estava num tran
~ado e dependurado debaixo da cumeeira de uma maloca do 
interior da mata. 

0 indio Radiokobi faz compreender por gesticula<;ao e 
;algumas palavras que assavam os inimigos, mortos em com
bate, numa fogueira grande e depois, os comiam. Nas malo
,cas teria havido caveira de inimigos dependuradas debaixo 
da cumeeira. S6 os 'Canoeiros brabos' as guardavam hoje. 
~les mesmos ja as teriam jogado fora. 

O seringueiro Milton Gatiboni, morador de uma das fei-
torias da margem do rio Juruena, adquiriu de um Erigpagts<i 
um colar de dentes, do qual pendiam alguns dentes tidos 
.como de Civilizados, por terem sido obturados com porcelana 
e outro com ouro. 

0 indio que permutou o colar com Milton Gatiboni, ex
_plicou que matou o civilizado ha tempos, deixando o cada
ver na mata. Regressou depois, tirando-lhe os dentes para 
·fazer um colar. 0 referido colar, assim narra Gatiboni, teria 
sido furtado pelos indios por oc·asiao de uma pilhagem de 
sua feitoria, realizada por alguns Erigpagts<i, provenientes 
da maloca do Itsm<i, situada perto da bOca do rio Arinos. 

As rela~oes entre indios e civilizados, antes da pacificagao, 
foram de franca hostilidade reciproca, ocorrendo mortes de 
·ambos o8 lados, o que impediu qualquer trabalho de extra<;ao 
produtiva de borracha, ja por si dificultada pelas barreiras 
geograficas que aqueles rios impoem com suas numerosas e 
perigosissimas cachoeU:as e corredeiras. 

Existem duas cruzes ·no barranco do rio Arinos, uma um 
J>OUCO afastada da outra, assinalando a morte de seringueiros, 
trucidados pelos Canoeiros, ha alguns anos. 

A esposa de um dos homens conseguiu atirar-se no rio 
e escapar atravessando-o a nado. Escondeu-se na selva da 
.margem oposta ate que uma embarca<;ao a recolheu. 

Copiado do Diario de viagem, pag. 176, 6 de dezembro 
de 1962: 

"Antes da pacifica<;ao, os Canoeiros colocavam estrepes 
<le taquara nas sendas da mata, que conduziam as suas ma
locas, evitando, assim, serem surpreendidos pelos indesejaveis 
eivilizados .. 

"Os estrepes quebravam-se ao penetrar ·na sola do pe, 
·ficando a ponta alojada profundamente nos ml.lsculos, tor
nando-se sua extra<;ao extremamente dificil e dolorosa. 
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"Romao dos Santos, seringueiro que teria acompanhado 
o Padre Joao Dornstauder no 'pique' (senda da mata) que 
conduzia a maloca de Canoeiros, em 1956, no comego da pa
cificagao, indo na frente, descal~o, de repente gritou de dor, 
por ter um estrepe penetrado fundo na sola do pe. Ape
sar do curativo imediato, o pe inchou muito, dificultando o 
regresso do seringueiro. A cura foi bastante demorada." 

Reveste-se de humoris.mo a maneira pela qual os pr6prios 
indios Canoeiros relatam e encaram a pacificagao, atribuin
do a si pr6prios a iniciativa de aproxim~ao dos 'perigosos ci
vilizados I ' 

E interessante conhec·er a tatica de defesa e de aproxi
magao usada pelos indios, e que finalmente foi coroada com 
exito pelos finais entendimentos pacificos com os invasores 
de suas matas, os seringueiros. 

~ste relato se refere especialmente a certos grupos de 
Canoeiros que ainda se mostravam relutantes em aceitar a 
nova situagao reinante em outras areas. 

Com poucas palavras no vernaculo, muitos gestos, ence
nagao, e palavras em seu pr6prio idioma, o indio Radiokobi 
relatou que a principio encontravam somente os vestigios 
de seringueiros, que tinham 'risc~do' as seringueiras nas suas 
'estradas', para a extragao do latex liquido. 

Convem esclarecer que, os Canoeiros tambem costumam 
extrair latex, que deixam coagular na pr6pria arvore, usan
do-o para acender fogo nos acampamentos, ou mesmo em 
casa. 

Ao avistarem o primeiro seringueiro, os indios esconde
ram-se atras de troncos grossos. 

Apercebendo-se da presenga de indios, o seringueiro logo 
teria atirado em sua dire~ao, para assustar apenas, ou mesmo 
para matar .. 

Nesta altura, RadJiokobi refor~a a sua narragao com a 
encenagao de como os indios se teriam man tido rigorosamen
te escondidos, abrigados pelos grossos troncos enquanto os 
graos de chumbo grosso passavam pelos lados, sem feri-los. 

Provocavam, entao, o seri-ngueiro ate que gastasse toda 
sua munigao, geralmente, tres a quatro cartuchos. 

Acreditando, finalmente, nao haver mais perigo, coloca
vam uma flecha com ponta de taquara lascada, de formato 
de punhal de dois gumes, na corda do arco, prostrando o se
ringueiro com tiro certeiro. 
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O interlocutor demonstra nesta altura, com gestos, como 
a flecha penetrava fundo no peito da vitima, que tombava 
morta, a ponta a sair pelas costas. 

Outra vez, descobriram um deles ocupado em sua tare
f a. Seguiram-no, e levaram todos os copos de aluminio, us a
dos para recolher o latex que goteja da seringueira 'riscada'. 

Tais copos encontram-se ainda hoje com abundancia 
em todas as malocas visitadas por mim no alto Juruena. 

Nesta fase das rela~oes entre indios e seringueiros, os 
indios surpresos e assustados pelas poderosas armas de f ogo 
dos seringueiros, teriam procurado aproximar-se pacificamen
te dos mesmos. 

Porem, como ja foi dito antes, houve uma pequena e 
independente pacifica~ao a parte para diversas malocas, as 
vezes tao distantes uma da outra, que o fato da primeira pa
cifica~ao s6 teria chegado em termos vagos aos ouvidos da
queles indios, sem que tivessem tido contatos diretos com os 
elementos da nossa Civiliza~ao. 

Assim, Radiokobi, rindo muito, procurou relatar como se 
promoveu o prim.eiro encontro pacifico dos homens da maloca 
de Mapatati, seu vizinho, e um seringueiro, que encontraram 
trabalhando em sua 'estrada'. 

Os indios quiseram aproximar-se do seringueiro sempre
vio aviso. Mapatati, entretanto, o mais velho de todos, estava 
com mMo e muita cautela, retendo seus rapazes e coloc·ando
-se em sua frente para impedi-los de se aproximar. Dizia em 
seu idioma: "Nao vao! Tenho muito medo!" Nesta altura, 
Radiokobi desata a rir. 

Finalmente, mostraram-.se ao seringueiro, que, assustado, 
logo levantou sua arma de fogo para atirar. 

Os indios pularam para esconder-se e gritaram: "Serin
gueiro born! Nao mata Canoeiro. Canoeiro born!",, palavras 
que aprenderam de outros 'Canoeiros' ja pacificados. 

Esta frase, passados alguns anos, ainda e a sauda~a<> 
usual entre indios e seringueiros ao primeiro contato: 

"Seringueiro born!", ao que o seringueiro responde: "Ca
noeiro born! " 

Logo ap6s a noticia de pacifica~ao dos 'Canoeiros' ter-se 
espalhado, seringueiros localizaram-se nas margens dos rios 
do Sangue, Arinos e alto Juruena. 

Conforme foi relatado, de inicio, indios e seringueiros 
mantinham desconfian~a e medo reciprocos, o que teria oca
sionado ainda a morte de alguns em ambas as partes - e 
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isto, mesmo ap6s a pacifica~ao com algu·ns grupos de 'Ca
noeiros'. 

Em 1958 (?) o padre Joao Dornstauder fundou o Posto 
'Santa Rosa', da missao cat6lica da prelazia de Diamantino~ 
Mato Grosso, na margem esquerda do rio Arinos, um pouco 
abaixo do rio dos Peixes. 

Ha via, en tao, numerosa popula~ao de 'Canoeiros', vinda 
do rio do Sangue e alto Juruena, conforme informa~oes obti
das de seringueiros e do piloto da expedic;ao, senhor Antonio 
de Souza Campinas, residente naquela regiao ha cinco anos. 

Por ocasiao da minha passagem em outubro de 1962, este 
posto, situado em terras ferteis, estava quase totalmente a
bandonado estando ali apenas a familia Cajabi do indio Ju
racy. 

0 abandono do posto de assistencia aos indios por parte 
de sua direc;ao, dava motivos a criticas por parte da popula
~ao civilizada residente na regiao, que comentava "ser erra
do tirar os indios das suas malocas, acostuma-los a vida num 
posto, para depois devolve-los a seu es'tado primitivo", e a
crescen ta vam: "mais pobres do que antes!" 

A verdade, entretanto, parece ser a seguinte: Esgotando
-se os recursos, imprevisiveis, para a manuten~ao do p0sto, 
uma parte dos indios foi levada para Utiarity, sede da missao 
catolica, onde esta sendo educada., enquanto que outros pre
feriram voltar a sua vida na selva. 

As rela~oes atuais entre indios e seringueiros sao de paz, 
e isto, desde cerca de tres a quatro anos, entretanto, ultima
mente, aumentaram as queixas de seringueiros por causa 
de furtos praticados por indios de determinadas malocas. 
Como conseqiiencia recrudesceram atos de violencia, pratica
dos por seringueiros, que se acham no direito de revidar per
das materiais, com o sangue indigena. 

No mes de agosto de 1962, nas proximidades da foz do 
Arinos, os in·dios da maloca do Itsma, conhecida pelos seus 
assaltos furtaram de uma feitoria panelas de aluminio, rede 
de dormir, cobertor, facas, facao, machado, tesoura, revolver e 
espingarda. Apesar de se conhecerem os autores do furto, os 
indios negaram a devoluc;ao de inicio, mas depois negociaram 
a espingarda e 0 revolver por alguns caes. 

Em 31 de agosto de 1962, cheguei por acaso a uma feito
ria do seringalista Benedito Bruno, onde, no dia anterior, 
tinha sido morto a tiros um indio 'Canoeiro', "quando tentou 
furtar alguns objetos." 
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Encontravam-se la dois seringueiros e uma mulher, que 
vieram "para tomar conta do lugar", pois temia-se que os 
companheiros do indio assassinado,~ enfurecidos, viessem com 
refor<;os para atacar o matador. 

0 fato foi relatado da seguinte maneira, pelos home.ns 
presentes no local: os indios atravessaram o rio em canoa 
emprestada por um seringueiro vizinho, como costumavam 
fazer. Um dos indios, entao, teria tentado furtar o rel6gio do 
seringueiro, amea<;ando-o com arco e flecha, ao querer im
pedi-lo de penetrar em seu rancho. 0 seringueiro agarrou sua 
espingarda e logo desfechou um tiro a queima-roupa, que 
atingiu a vitima no estomago; com mais tiros, o terceiro a
tingindo-o na b0ca, o indio cambaleou e caiu morto. 

0 Rev. Padre Joao Dornstauder, que passou pelo local 
poucas horas ap6s o acontecimento t.ragico, em viagem de 
inspe~ao, aconselhou ao seringueiro que subisse o rio Ari.nos, 
para evitar a vingan<;a. 

Os moradores das redondezas estavam em alvoro~o. Du
rante toda a ·noite atiravam a esmo, para demonstrar a even
tuais indios de espreita, que estavam acordados e preparados, 
porem, nao houve revanche. 

Pou co se podia saber dos f atos reais que precederam o 
assassinato do indio. Contra-indicava a dita "tentativa de 
furto e amea<;a a vida do seringueiro" a existencia de diversos 
moquens1 ·nos quais os homens assavam peixes, pois indios em 
excursao de saque e guerra nao costumam acampar dessa 
maneira. Deve ter-se tratado, portanto, de um encontro in
dividual e inesperado entre o seringueiro e o indio. A tenta
tiva de furto de um rel6gio parece pouco provavel. 

Ao alcan<;armos o · 'barracao' do seringal da 'Gleba Ari
.nos', na desemboC'adura do rio Ari.nos, sou be por seringuei
ros la reunidos para tratar de seus neg6cios., de novos furtos 
praticados pelos indios 'Canoeiros' da mesma maloca, que 
levaram objetos de valor e insubstituiveis para a vida e o 
trabalho dos seringueiros. 

~stes individu.os se dirigiram a mim ·nos seguintes ter
mos: "Queriamos falar com o senhor, pois sabemos que tra
balha com estes indios!" (referiam-se ao Servi~o de Prote<;ao 
aos fndios, ao qual nao perte~o ! ) ... "se OS indios nao de
volverem nossa espingarda, podemos f azer alguma 'sabota
gem' para eles.,, 

Queriam dizer por "sabotagem", um ataque a maloca. 
Retrairam-se quando lhes perguntei se nos meios civilizados 
tambem se punia o furto com a morte ! 
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As outras malocas do alto Juruena, ja ultrapassaram a 
fase de roubos e pilhagens, mantendo respeito mutuo, e ulti
mamente, cooperando com os seringueiros, pois alguns indios 
da maloca de Mapatati colheram castanhas da Amazonia na 
mata, que permutaram por agucar. 

0 seringueiro Jose-Julio relatou acontecimentos ocorri
dos em 1958, no rio do Sangue, pouco ap6s a pacificagao dos 
'Canoeiros', que elucidam perfeitamente, como as rela~oes in
dividuais entre indios e Civilizados dependem largamente da 
amizade e confianga reciprocas. 

"Era o seringueiro Deodato, o prim.eiro conhecido dos 
'Canoeiros', que morava na margem esquerda daquele rio. 

"Recebia na sua feitoria freqiientes visitas dos indios. 
Seis meses depois teve que viajar. Deixou um substituto. 

"Na ausencia do seu conhecido, os 'Canoeiros' voltaram 
como de costume. O novo ocupante da feitoria ficou muito 
nervoso, medroso, atirando contra os indios. Eram seis in
dividuos, inclusive duas mulheres. Matou quatro. 

"Os indios foram buscar reforgos para vingar-se. Mata
ram o seringueiro e queimaram a casa. Levaram os objetos 
que lhes eram uteis e jogaram o res.to n'agua." 

No rio Aripuana, para onde vao grupos de ''Canoeiros', 
afirmam estes, que OS seringueiros de la "sao brabosl" Di
zem que mataram ultimamente alguns indios 'Canoeiros'. 
Nao foi averiguado se esta situagao e atual ou. se ja e obsole
ta, referindo-se ao tempo antes da pacifica~ao. 

Por outro lado, certos seringueiros tern interesse nao s6 
em manter relagoes pacificas com os 'Canoeiros', mas de 
aproximar-se destes a ponto de hospeda-los em suas feitorias, 
motivados, nao geralmente, e claro, mas freqiientemente, pelo 
convivio sexual, pois muitos dos seringueiros do alto Juruena 
eram solteiros. 

A administra~ao do respectivo seringal, ultimamente, te
ve a iniciativa de substitui-los por casais com filhos, na maior 
parte paraenses. 

Afirmam os seringueiros da regiao, que os pr6prios indios 
nao se opunham as relagoes sexuais entre as indias e os se
ringueiros, e, em alguns casos, ate os favoreciam, chegando 
ao extremo de levar m~as e mulheres as feitorias e oferece
-las em troca de roupa, panelas de ferro, facas, facoes ou 
machados. 

Tal intimidade com os indios, em certos casos, teve con
seqiiencias inesperadas para o seringueiro, pois os indios vie
ram a se 'arranchar' com seu novo 'parente', de que resul-
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ta. va certa dependencia economica por parte dos indios, que 
vieram a se acostumar a recursos antes desconhecidos e que 
nem sempre podiam sa.tisf azer com suas pr6prias f orc;as. Em 
outros casos, houve o rapido abandono e quebra da situac;ao 
por parte do seringueiro. 

Caso extremo, cuja motivac;ao nao pode ser bastante es
clarecida, foi a dos indios da maloca de Mapatati. 

~stes, em numero de aproximadamente vinte, portanto 
uma das malocas pacificadas mais populosas da regiao cons
truiram uma extensao no rancho de duas-aguas do seringuei
ro, neste mesmo estilo, e foram la morar durante semanas, 
chegando a fazer roc;ados perto da feitoria e a abandonar suas , . propnas roc;as. 

Os jovens o acompanhavam em tudo, vestindo-se a sua 
moda, i.e., calc;a, camisa, bone com o veu-de-rosto costurado 
as bordas, indispensavel em virtude do grande numero de 
insetos hemat6fagos. 

Em sua feitoria, que era dividida por uma parede de pa
lha da extensao que os indios construiram, o seringueiro ti
nha os apetrechos necessarios para atender a seus amigos: 
Canequinhos para caf e, pratos esmaltados, garfos e colheres, 
tudo dependurado em ordem numa das prateleiras. 

Quando os mais velhos regressavam, durante uma tem
porada, a maloca, os jovens tendiam a permanecer em com
panhia do seringueiro. 

Esta 'promiscuidade' aparentemente, nao parecia ter ba
ses sexuais. Explicou o ref erido seringueiro, que foi ele o pri
meiro a se chegar aos indios, pacificando-os e que os convi
dou "por ter medo deles, ao andar s6 nas 'estradas'. Pref eria 
dar-lhes de comer, para ter garantia de sua amizade". 

Parecia que isto tinha certo fundamento, pois mais tarde, 
houve o desentendimento final entre os. jovens da maloca e 
o referido seringueiro que, por dever muito a administrac;ao 
do seringal, nao podia mais dar de comer aos seus 'amigos', 
que se revoltaram com esta 'traic;ao'. 

Tambem os 'Canoeiros' das diversas outras malocas do 
alto Juruena estavam em contato, diario ou intermitente, 
com os seringueiros. 

Em 1962, entretanto, nao observei nenhuma crianc;a com 
trac;os de mestic;agem. 

Atualmente, os interesses economicos vitais de seringuei
ros e indios s6 colidem na pra tica da cac;a, pois grande parte 
do alimento dos seringueiros e obtida com a ca~a as antas, 
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porcos selvagens e grandes aves silvestres; outra pela pesca 
dos numerosos peixes e dos tracajas, unico quelonio comes
tivel da regiao. 

Os 'Canoeiros' do alto Juruena flecham com preferencia 
os porcos silvestres e os macacos. Ha muitas especies de ma
cacos naquelas matas. Tambem abatem a flecha, quando o 
conseguem, as antas, ate ha pouco muito abundaintes. 

A tecnica dos seringueiros consiste em freqi.ientar a noi
te os 'barreiros' de antas, onde estas vem 'lamber o barro'; os 
porcos silvestres os frequentam durante o dia. 

Tais 'barreiros' muito ricos em cac;a, que era facilmente 
abatida, comec;aram a empobrecer; a c~a foi exterminada 
em parte, ou afugentada. 

Quatro anos ap6s a penetrac;ao do Civilizado nas margens 
do alto Juruena, a cac;a s6 pode ser morta a tiros de arma de 
f ogo, com excec;ao de certos trechos escondidos, ainda f artos. 

O indio, possuindo apenas arco e flecha, encontra-se, 
portanto, desde ja inferiorizado. 

Nao .se incluem peixes em escala digna de menc;ao, no 
cardapio diario indigena mas, parte importante da alimenta
c;ao do indio 'Canoeiro' e a 'Castanha da Amazonia'. 

Devido a grande distancia dos centros consumidores, o 
transporte da casta:nha nao parece permitir, ainda, sua ex
plorac;ao em bases comerciais. 

Desta forma, enquanto nao houver entrada de castanhei
ros na regiao, os 'Canoeiros' com sua atividade de subsisten
cia ainda equilibrada, .nao es.tao em situac;ao de fatal com
petic;ao com os interesses dos Civilizados. 

As matas das margens do alto Juruena e do rio do San
gue, on de se instalaram seringueiros com suas 'f eitorias', sao 
hoje penetradas mais e mais pelas 'estradas de c'Orte'. 

Os indios distinguem-nas de suas sendas de cac;a e comu
nicac;ao. Algumas destas 'estradas' passam tao perto das ma
locas indigenas> que seus moradores entram em contato quase 
que diario com os seringueiros. 

Sendo o numero de feitorias atualmente muito superior 
ao de malocas, encontra-se pelo menos uma feitoria, ou di
versas, ao alcance imedia to das malocas indigenas. Com isto, 
os 'Canoeiros' sediados perto da margem esquerda de alto 
Juruena e rio do Sangue, encontram-se em face de pleno 
impacto aculturativo. 

Os indios Its'J1Ui, e Watsu, que vieram de sua maloca si
tuada um pouco acima da bOca do rio Arinos, andam vesti-
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dos. com cal<;a curta e camisa. Conforme vao adquirindo ou
tras roupas, em troca de seus enfeite.s·, arco e flechas etc., 
vestem-nas por cima das que ja usam. 

Itsrrui ou Instm<i fala algumas palavras no vernaculo e 
entende muito mais. Tambem os moradores da maloca de 
Barari vestem cal<;a e camisa sujas1 quando vao para a mar
gem do rio em busca de agua, pois ha la um lugar de traba
lho dos seringueiros, com as prensas para borracha coagula
da e caucho. De volta, despem-se imediatamen.te. 0 fato de 
vestirem roupa ao ir para a margem do rio, deve ter dois 
motivos: Em primeiro lugar para evitar as picadas dos piuns, 
muito abundantes ai; em segundo, para. se igualarem aos Ci
vilizados, dos quais come<;am a depender, pois cobi<;am as 
suas ferramentas de a<;o e outros utensilios, ja indispensaveis 
ao seu trabalho. 

Na maloca observa-se a introdu<;ao de objetos de uso 
domestico, tais como fac6es, facas, tesouras, panelas de alu
minio ou de ferro fundido, pratos e canecos e outros mais. 

Os dois indios Tapiama e Menemenetetsui, da maloca 
de M apat<iti, andam sempre vestidos de cal<;ao e camisa. As 
mulheres desta maloca, entretanto, andam a antiga moda 
tribal, i. e, despidas e cobertas com seus bastos colares. 

As observa<;oes feitas estao sujeitas, alem das probabili
dades no!'mais de erros de observa<;ao e interpreta<;ao, tam
bem as mudangas havidas, no meio tempo, sem a possibilida
de de verifica<;ao. 

Nao foi possivel penetrar selva adentro para conhecer e 
observar a vida dos indips 'Canoeiros', em malocas que ainda 
nao tiveram nenhum ou somente contato esporadico com 
os elementos de nossa Civiliza<;ao. 

Mobilidade 

Todos os anos, conforme foi dito antes, os moradores da 
maioria das malocas, homens, mulheres. e criangas, em grupo, 
atravessarn a selva ate os altos rios, para coletar hastes para 
flechas. Partem no principio do estio, i.e, o mes de maio, 
voltando em agosto, aproximadamente, pouco antes das chu
vas de inverno. 

Em principio de junho de 1962, quando cheguei a regiao 
do alto Juruena, quase todos os. indios estavam ausentes. 

A maloca de Ipatoto estava vazia com as portas fecha
das com folhas de palmeira. Debaixo da cobertura da casa 
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havia duas imensas pencas de espigas de milho, dependura
das duma corda de fibra, a salvo dos roedores. 

Da maloca de Barari saiu s6 um adolescente, Taucima, 
acompanhando o grupo de Mapatati. Havia ali duas mulhe
res doentes, motivo por que OS indios nao participaram da 
viagem. Uma das mulheres sofria dum entumescimento acima 
do joelho, a outra dum parto mal-sucedido. 

Os moradores da maloca de Mapatciti estavam, quase todos 
ausentes com excec;ao de sua esposa mais velha, Xepai, doente, 
seu irmao mais moc;o, que cuidava da cunhada, os filhos de 
cada um deles e uma mulher com um filho pequeno, de me
ses. Estavam alojados ao lado da .casa dum seringueiro, que 
lhes dava viveres. A maioria dos indios s6 regressou em a
gosto. 

Diario de viagem, pag. 119, 25 de agosto de 1962: 
"Estavamos na feitoria do Jeronimo, pelas dezesseis ho

ras, quando escutamos gritos vindos da margem oposta. Era 
a turma de Ipat6to, que voltava da viagem: quatro homens, 
tres mulheres, um rapaz e cinco crianc;as. O rapaz chegou 
vestido a moda dos seringueiros: Calc;a, camisa e bone com 
veu-de-rosto, preso na borda. Os homens vestiam camisa ve
lha e suj a por cima da ta:nga de entrecasca, alem de seus 
colares e as mulheres ricamente adomadas com colares, que 
lhes cobrem toda a frente do corpo. Dois dos homens vinham 
curvados ao peso de feixes de hastes para flecha, medindo 
aproximadamente meio metro de diametro. Uma das mulhe
res traz um bebe na tip6ia de tecido de algodao, de confecc;ao 
indigena. Uma crianc;a de ano e meio, aproximadamente, esta 
sentada as costas da mae, sobre o enorme cesto, cheio de 
petrechos, preso a fron te. 

"Outras mulheres trazem cria:nc;as, e uma menina duns 
dez anos carregava um pombo juriti, apertado contra o peito. 
As mulheres ainda possuiam muitos dos enfeites. originais 
de dentes, e tambem colares de dentes de macaco e de colu
na vertebral de aves. Predominavam os colares de sementes 
diversas, escuras e claras, aos quais acrescentavam penduri
calhos de tampa de materia plastica e latinhas, botoes, etc. 

"Atravessamos os indios na lancha 'Santa Rosa'. Per
noitaram na mata, pretendendo voltar a maloca no dia se
guinte. As mulheres ataram as rooes nas arvores. 

"Chegou-nos, en tao, a noticia, de que · tambem Mapatati, 
com seu pessoal, estava de volta da excursao anual em busca 
de hastes para flechas." 
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Desde entao, amiudaram ... se as visltas; indios que nao 
tmham participado da viagem e outros de .malocas longin
quas do interior da selva vinham pedir hastes que eram dis
tribuidas generosamente. 

Tambem por outros motivos, grupos de indios iam e vi
nham em constantes visitas de alguns dias. 

Aparencia fisica, indumentaria 

Os Erigpagtsa sao indios de estatura baixa nao ultrapas
sando l,60m para os individuos observados pelo autor. T·em 
os membros finos e musculosos. Nao foram f eitas medic;oes 
antropometricas. 

Homens e mulheres tern o cabelo comprido, caindo livre
mente sabre os ombros e aparado na testa. Costum.am ras
par o cabelo da testa e das temporas com uma lasca de ta
quara dobrada, cujo gume e afiado como uma lamina de 
Gillette, especiaIJnente das ctianc;as e adolescentes, mas tam
bem adulto~ o usam. (Vide Pr. VI, Fig. 10 e Pr. VII, Fig. 11). 

Os homens tern o septo nasal perfurado. As mulheres 
casadas de todas as malocas. visitadas sao tatuadas acima 
do labio SU;iperior e no queixo, com simples trac;os em zigue
zague (Pr. VI; Fig. 10). Era tatuada do mesmo modo a unica 
mocinha' de uns quinze anos, solteira, residen.te na maloca 
de Barari. 

Compridos e bastos colares de sementes de diversas qua
lidades, de dentes de macaco ou de ossos de femur de aves, 
cobrem o busto das mulheres ate (quase sempre) as partes 
pudendas (Pr. V, Fig. 8). 

Nestes colares acrescentam, ultimamente, outros pendu
ricalhos tais como cobic;ados botoes, cartuchos de munic;ao 
detonados, capsulas de remedios etc. (Pr. VI, Fig. 9). 

Homens e crianc;as tambem tern colares identicos, po
rem mais curtos, alem de outros, tambem usados pelas mu
lheres, de alguns dentes de gato selvagem. 

Ha um outro tipo de colar feito de dentes de porco do 
mato, cuidadosamente selecionados aos pares e de forma ade
quada (Pr. III, Fig. -6). Os pares de caninos dispostos com as 
pontas para fora, sao amarrados e esta parte revestida de ce
rol. As mulheres os usam no centro de um fio do pescoc;o, as 
vezes dois destes colares. Os homens, porem, dispoem estes 
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pares superpostos num mesmo fio, de onde pendem em longa 
carreira no peito. Em alguns casos, o ultimo par era de den
tes de capivara, como arremate (Pr. IV, Fig. 7) . A medida 
que o ca~ador mata porcos, encomprida-se-lhe o pendente. 

Meninas e mulheres tern braceletes de anel de rabo de 
tatu-canastra e de ourigos de castanha da Amazonia (Fig. 1), 
dispostos da seguinte maneira: Um bracelete de anel de tatu
-canastra e seguido por cinco a seis (ou mais) brac·eletes de 
ourigo de castanha, terminando por outro de tatu-canastra 
(Pr. V, Fig. 8). As vezes a ordem nao e mantida, pois hoje, 
algumas mulheres ja nao possuem todos os braceletes, por os 
terem permutado com os civilizados. 

Fig. 1 - Braceletes (a) de rabo de tatu e (b) de ouri~o de castanha da 
Amaz6nia usados pelas mulheres e meninas Erigpagtsa. 

Abaixo dos joelhos e no tornozelo homens e mulheres 
costumam amarrar varias voltas de fio. O pulso e enrolado 
com fio em muitas voltas, cobrindo uma area de quatro cen
timetres de largura, mais ou menos. Os homens usam na 
parte superior do bra~o uma fita de uns dais centimetros de 
largura, f eita de croche. 

Freqlientemente, as mulheres furavam sementes de gra
mineas para colares, sentadas na escuridao da maloca. Perto 
da pare de de f olhas de palmeira, f aziam incidir um raio de 
sol suficiente para iluminar apenas os dedos ocupados. 

"Xepai, mulher de Mapatati (ausente em julho de 1962) 
esta sentada no chao de terra. Ela tern dais vasilhames pe
quenos diante de si. Um contem sementes, o outro o furador 
(broca), que consiste numa vareta fina de madeira duns trinta 
e cinco centimetros, em cuja ponta encastoaram um estilete 
feito de estreita chapa de ferro dobrada com a ponta em for
ma de proa de canoa. 

"Esta ponta e muito fina, com as bordas dobradas e afia
das, f ormando os cortes. 
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"A broca e uma vara de arma~ao de guarda-chuva, que 
os. indios, conf orme informaram, furtaram dum seringueiro 
do rio Aripuana. 

"Enquanto a india encosta firmemente a ponta aguc;ada 
da broca na pequenissima semente, que segura com o pole
gar e medio da mao esquerda, com a direita aperta sobre a 
coxa do mesmo lado o cabo, dando ao furador rapido movi
mento rotativo para frente e para tras (Pr. VIII, Fig. 12). 

"As sementes sao rapidamente perfuradas ate atingir o 
peciolo. Para atravessa-la, usam uma agulha, introduzindo-a 
na parte interna da semente, empurrando um pequeno cabi
nho da semente, que com os dentes e arrancado. A agulha 
fica protuberante e a semente perfurada. As contas assim 
obtidas sao em seguida enfiadas num fio de fibra de folha 
nova de palmeira tucum, torcida" (·Pr. VIII, Fig. 13). 

Nos dias de festa, as mulheres usam vastos colares de 
contas grandes, pretas (semelhantes as dos indios Cajabi) 
preparadas de pedacinhos de coco de tucum, durissimo. Pen
dentes as costas destes colares, ha numerosas fileiras com 
conchas fluviais, cuidadosamente trabalhadas em forma es
tilizada de peixe. 

Cediam facilmente estes enfeites, que as indias guarda
vam dependurados do punho da rede de dormir, em troca de 
utilidades tais como tesouras, facas ou machados . .,. 

Radiokobi explicou que as conchas fluviais sao prepara
das da seguinte maneira: Primeiro, com o auxilio de uma pe
dra, quebram as extremidades da con cha, dando-lhe f orma 
bruta. Fin.almente, esm_erilham-na ate obter a forma de peixe, 
bem acabada. Em alguns dos colares riscaram as 'escamas' 
dos peixes nas conchas, com ponta de faca. 

A meu pedido Radiokobi e Ipatoto demonstraram a exe
cu~ao dos desenhos geometricos, representando 'escamas de 
peixes', na parte concava das conchas em forma de peixe, 
dum colar em uso. i::ste trabalho foi executado rapidamente, 
riscando os desenhos em. paralelo e vice-versa, com ponta 
de faca. 

:E exclusivamente masculino o uso de enfeites auricula
res: 0 16bulo ea borda extern.a do pavilhao na parte superior 
sao perfurados para neles serem colocados batoques e pin
gen tes de penas multicores, respectivamente. Ambas as de
f orma~6es sao ef etuadas. na puberdade, pois os meninos e o 
adolescente da maloca de Mapat~ti, Menemen\etetsui de mais 
ou menos quinze anos, nao as tinham ainda. 
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o 16bulo e distendido para a coloca~ao de discos de ma
deira I eve as vezes toscamen te acabados. 

Havia casos em que um dos 16bulos ostentava um bat0-
que grande, enquanto que o outro, um pequeno, ou nenhum. 
Alguns indios o usam de tamanho extraordinariamente 
grande, podendo chegar a dez centimetros de diametro ou 
mais (Pr. III, Fig. 5). Sao freqtientes os 16bulos rasgados e 
encolhidos. 

Radiokobi explica que, por ocasiao da perfura~ao dos 
16bulos dos rapazes, os Erigpagtsa realizam uma grande festa 
com dan~as ao som das buzinas grandes, sendo servidas be
bidas aos convidados. 0 rapaz tira seus enfeites, "o corpo 
liso", i.e., nu, sem colares e amarra~oes dos bra~os, antebra
~os e pernas. 

Em virtude da dificuldade de compreensao reciproca, nao 
foi possivel saber mais detalhes sobre a cerimonia que acom
panha a perfura~ao dos 16bulos e dos pavilhoes auriculares. 

Os 16bulos seriam perfurados com auxilio dum espinho. 
Introduzem primeiro um batoque minusculo, depois um 
maior e finalmente um bem grande, como sao usados pelos 
indios adultos. Para demonstrar o tamanho dos consecutivos 
discos auriculares, Radiokobi abre o pQlegar e indicador de 
ambas as maos, juntando-os, e formando assim um circulo. 

Segundo o seringueiro Jose-Julio, que mora ha uns tres 
anos perto dos Canoeiros, os 16bulos seriam perfurados na 
puberdade. Introduzem um pauzinho e o rapaz deve perma-~ 
necer tres dias na mata, sem arco ou flechas, sem rede de 
dormir ou quaisquer petrechos. Chama-o de 'prova de ser 
homem'. 

0 septo-nasal dos homens tambem e perfurado. Introdu
zem as vezes duas penas de arara, horizontalmente, colocan .. 
do uma de cada lado, o que provavelmente e enfeite de fes
tas, pois normalmente ninguem as usava. 

A cobrir-lhe o sexo, o homem usa uma tanga de en
trecasca esfiapada, presa por um cordel (Pr. IX, Fig. 15) 
ao redor dos quadris. 

A pon ta do prepucio e presa pela corda enrolada ao re
dor da ctntura, coberta pela tanga. Usam-na debaixo de cal
~as da civiliza~ao e no banho. Nunca retiram a tanga. Quan
do saem da agua, espremem-na, sempre cuidando mante-la 
na posigao adequada. 

/ 
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Quando, uma vez, Radiokobi estava sentado de c6coras, 
como de· costume, alias, derrubei-o por brincadeira. tle caiu 
de costas, riu sem duvida envergonhado, e apressou-se em 
cobrir o penis com a tanga. 

Nenhum indio a retira diante de outros, nem que seja 
do mesmo sexo. Isto ficou comprovado ao filmar a confec~ao 
da tanga de entrecasca. 

Ao terminar a tanga, pedi que o indio, jovem vindo do 
interior da selva, retirasse a tanga velha e vestisse a nova . 
O rapaz negou-se, indignado, deixando entrever que lhe pe
dia uma coisa 'impossivel'. Fiz-lhe ver que s6 havia homens 
presentes, o que nao o convenceu. Radiokobi, que ja tinha 
contato mais prolongado com os civilizados, resolveu inte
ligentemente a situa~ao. Retirando a entrecasca velha em 
tufos, sempre deixando os 6rgaos sexuais cobertos, os ia subs
tituindo por novos, ate o fim. 

(Copiado do diario de viagem, pag. 46, 1 de julho de 1962): 
"Pedi a Radiokobi que me fizesse uma tanga. Saimos pelas 
dez horas. 0 indio deu a entender que voltariamos com o sol 
a prumo, estendendo a mao verticalmente. Fomos atraves da 
mata diretamente para uma arvore que ele ja conhecia. Com 
o facao fez uma incisao de uns trinta centimetros de largu
ra a um metro do chao e soltou a casca. Depois agarrou fir
memente as pontas e puxou ate mais de tres metros de al
tura, pulando com os pes contra o tronco para rasgar a 
casca do tronco. 

"Com fiapos de entrecasca fez um la~o, para firmar os 
pes, o que o auxiliou a subir numa arvore pr6xima, e segu
rando a faixa de casca da arvore da qual tirava a materia 
prima, finalmente quebrou e retirou-a. 

"Desta maneira tirou dois peda~os iguais de uns tres 
metros de comprimento. Descascnu a parte dura exterior, 
obtendo a entrecasca flexivel e amarela. Em seguida, me
dindo o comp rim en to de sua pr6pria tanga, cortou ped~os 
do dobro do tamanho, que juntou e levou para a maloca. 

"La, na escuridao, a luz de uma fresta da cobertura, 
Rooiokobi sentou-se sobre um tronco lascado a guisa de 
banco, pegou um dos peda~os de entrescasca, dobrou-o e le
vou uma das extremidades a boca, rasgando-o com os den
tes em tiras finas, ate o lugar da dobra da entrecasca (Pr. IX, 
Fig. 14). O mesmo repetiu no outro lado da dobra. 
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"Depois juntou com a mao a entrecasca esfiapada, com
primiu-a e torceu-a como se expreme roupa, extraindo a sei
va. Enfim po-la a secar. Substituiu depois sua velha tanga 
da maneira descrita antes". 

Nao vi pintarem-se com genipapo, que parece ser raro 
ou inexistente nas matas do alto Juruena. Raras vezes pin
ta vam-se com urucu. 

Uma vez chegaram t.res rapazes de uma maloca vizinha, 
ostentando simples e mal-acabados tragos de urucu no ros
to (Pr. IV, Fig. 7). 

Um dos rapazes tinha um.a profunda cicatriz no brago, 
devido a um golpe de facao, que lhe -aplicara o indio Mutit, 
de uma maloca do centro da mata, "Ja morreu; foi morto 
pelo M apatati ! " explica. 

Alguns dos homens tern uma tatuagem no peito. Afir
mam alguns seringueiros, que e distintivo do 'encarregado da 
lavoura'. Na maloca de Mapatati, este e seu irmao Tapiwma 
a tern. Na maloca de Barari, so ele mesmo e tatuado. Foi 
Barari quern deu as ordens para se comegar com a semeadu
ra e o plantio no principio da estagao chuvosa. Nao tive opor
tunidade de observar como se desenrolaram os trabalhos de 
la voura na maloca de M apatati. 

0 motivo da tatuagem no peito e semelhante aquele ao 
redor da b6ca das mulheres. Nenhum menor a possuia. Ta
piama, com palavras e sinais explicou, que seu filho Mene
menetetsui, ao redor de quinze anos, ainda era "pequeno de
mais" para ser tatuado. 

Radiokobi, acompanhando sua 'narragao' com gestos e 
algumas palavras no vernaculo, procurou explicar a tecnica 
de tatuagem do peito nos homens, e do rosto das mulheres. 

Indicou o tamanho da menina, adolescente, que e sub
metida a tatuagem do rosto. (·Havia uma adolescente ja ta
tuada, na maloca de Ipait6to ! ) 

A tatuagem e executada com um dente de cotia bem 
afiado. Informou que depois cobrem as feridas com uma ca
mada de latex liquido de seringueira, deixando-a durante 'al
gum tempo', afirmando mais tarde, tres dias, ap6s o que e 
retirada com agua. 

A operagao e acompanhada de dangas ao som das bu
zinas 'begete'. Os homens dangam, assoprando as buzinas. 

/ 
/ 
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Depois tomam mingau de bananas, que e servido em panelas 
grand es. 

As mulheres tambem dan~am batendo ritmadamente 
com o pe direito no chao, como os homens. 

Maloca 

As tres malocas visitadas estavam situadas na margem 
esquerda do alto Juruena, entre o rio Arinos e o Saito Au
gusto, a uns quinhentos a tres mil metros do rio (Pr. I, Fig. 1). 

Encontrei somente malocas, i.e., casas isoladas, habita
das por sol teiros e casa.dos. 

Informavam os seringueiros, que, em certas malocas, 
tinha havido uma 'ca.sa dos solteiros', ao lado da maloca ge
ral, onde estes residiam separadamente. Era menor que a 
casa-de-morada para as familias. 

Nas mesmas tres malocas nao havia tais 'ca.sas de ho
mens', e, nem os vestigios de sua existencia. Todos os indios 
moravam na maloca geral, mesmo adolescentes e solteiros. 

Ravia um pequeno terreiro na fren~e e nos dois la.dos das 
malocas. Nao observei terreiro propriamente dito que as cir
cundasse. Uma delas, alem do mencionado terreiro, tinha 
atras uma faixa livre de um metro de largura. 

As dimensoes das malocas tanto em superficie quadrada 
como em altura, variavam de acordo com o numero de seus 
habitantes. Na menor,~a do chefe Barari, tao baixa que sob 
as vigas horizontais nao ultrapassava 1metroe80 centimetros 
de altura, moravam tres homens, d.uas mulheres e tres crian
~as, apenas. Na maior, do c·hefe Mapatati, ha.via perto de vin
te indios entre adultos e crian~as; e, na ultima, a de Ipatoto, 
viviam perto de doze a quinze in·dividuos. 

Isto, alias, perfazia um total de quarenta indios para 
as tres malocas. 

A maloca de Mapatati, a maior das tres, media dezesseis 
por nove metros com cerca de cinco metros de altura maxima . 

Do lado externo as malocas se assemelham a um imenso 
monte de f olhas de palmeira. A primeira vista nao se dis
tingue .nenhuma das dua.s ou tres entradas recortadas na 
palha e fechadas com esteiras rigidas, feitas de varias folhas 
de palmeira, de pe e entrela~adas, encostadas por fora. 
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A cobertµ.ra e de duas aguas, com os cantos arredonda
dos, nao chegando a formar quatro-aguas. E' formada por 
camadas de f olhas de palmeira, afixadas no vigamen to com 
espa~o de cerca de vinte centimetros entre si,. que vao ate_ 
o chao. · 

Do !ado de fora a casa e recoberta por folhas de pal
meira, que sao encostadas em posi~ao vertical e amarradas 
aos postes das pared es (Fig. , 2) . 

..._._ --- - - --- - ----
Fig. 2 - Arcabou~o de uma maloca erigpagtsa. 

/ 
/ 

/ 
_,/ 

Mantem as entradas fechadas e o interior as escuras pa
ra afastar os piuns, que sao um flagelo ininterrupto desde as 
primeiras horas da manha ate o escurecer, quando, entao, as 
entradas da maloca sao abertas para a ventila~ao do ambien
te fumarento das fogueiras sempre acesas. 

0 interior da casa do indio Canoeiro e tao escuro, que a 
entrada nada se enxerga. TOda vida caseira e os trabalhos 
manuais sao realizados_ naquela escuridao. 

Para poder ver ao dedicar-se a trabalhos manuais, abrem 
uma pequena fresta, apenas o suficiente, na cobertura, por on
de entra um raio de sol que ilumina uma area correspondente 
a um fundo de copo. Quando e necessario aumentar a aber~ 
tura, colocam achas fumegantes em baixo, no chao, evitando 
assim a entrada ·dos desagradaveis piuns. . 
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Para iluminar o interior durante a noite, queimam uma 
eastanha da Amazonia, espetada num graveto, aproveitando 
para isso as ranc;osas, imprestaveis para se comer. A luz e 
.excelente e calma, como a de uma lamparina a querozene. 
Os indios tern sempre algumas castanhas escolhidas para se
rem queimadas, porem, tambem usam castanhas boas. 

A maloca e o centro da vida do Canoeiro. Aqui sente-se 
.abrigado e protegido dos insetos hem.at6fagos. A crian<;a sai 
raras vezes da sua escuridao em busca de lenha e agua, para 
a ro<;a e coletar frutas na selva; pouco brinca la fora, s6 na 
sombra da floresta -durante alguns momentos, quando nao 
,e molestada pelos insetos, e volta quando eles comec;am a 
juntar-se em grande numero. 

O numero ·de f amilias que vivem na maloca e assinalado 
.Pelo numero de fogueiras acesas. Ao lado das fogueiras atam 
as redes, nas quais as mulheres passam a maior parte do dia 
.sentadas, assando e cozinhan.do, fiando ou executando outros 
trabalhos manuais. A noite, ouve-se o bater das pontas dos 
tic;oes com o que os indios os libertam da cinza, que cobre a 
braza, dando nova vida as chamas, acompanhando pelo rui
do caracteristico do farf alhar da massa de colares. 

Todos dormem em redes enodadas, de fios de algodao. A 
.mae de Ipatoto desmanchou uma rede, enrolan.do os fios ve
lhos em novelos grossos. Cavou dois buracos !no chao da ma
loca a certa distancia, e ficou neles postes verticais.. Enrolou 
este fio paralelamente, ao .redor dos dois postes e depois co
me<;ou a enodar fio novo e branco de algodao transversal
mente, em intervalos de cerca de 10 cm. 

Os membros das familias biol6gicas juntam suas redes 
atando-as em fileira. Os pequenos dormem ao lado dos pais, 
e, os lactentes com a mae. 

Nos punhos das red.es dependuram pequenos objetos, 
tais como tesouras, colar, vidrinhos, colher, rolos de fitas de 
cip6 ou envira (Pr. XXX, Figs. 51-54, Pr. XXXI, Figs. 55-56 
e Pr. XXXII, Fig. 57). Ninguem se senta na rede de outrem, 
mesmo que o dono esteja ausente. 

As redes dos rapru;es estavam colocadas separadamente 
num canto retangular dentro da maloca. La tambem se reu
niam exclusivamente homens, recebiam e alojavam os visi
tantes, preparavam assados, ~onfeccionavam flec·has e outros 
artefatos e passavam a maior parte do dia. 

A aguada (da maloca de Ipatoto) ficava ~ns duzentos 
metros mata adentro. Consistia de algumas poc;as d'agua lei-
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tosa de um igarape, secas durante os meses de verao. O fµndo 
das pogas estava coberto de folhas meio apodrecidas e cheias 
de insetos aquaticos. De la tiravam agua para beber, para 
cozinhar e para limpar os vasilhames. 

Para beber no pr6prio local, o indio Erigpagtsa ( e mui
tos outros indios) geralmente se debruga por sobre a super
ficie d'agua e com OS dedos da mao direita joga a agua ha
bilmente na boca. As vezes f orma um co po cum auxilio de 
alguma f olha grande. 

86 raras vezes tomavam banho, mas s6 num outro iga
rape, um pouco mais longe. Devido ao estio as aguas estavam 
escuras e estagnadas, mas transparen.tes e limpas. 

Com as chuvas intensas, que caiam dois meses anteci
padamente naquele ano, um igarapezinho de leito arenoso 
'tomou agua'. Era transparente, cor de cafe devido aos ex-· 
tratos vegetais dissolvidos na mata e as impurezas acumula
das durante a seca. Usavam desta agua para beber e cozinhar 
por ser mais perto. Nao houve efeitos nocivos em cbnseqiien
cia do seu uso. 

Lenha e cortada e carregada pelas mulheres em longas 
e pesadas ac·has, que sao colocadas em forma de estrela, com 
a pan·ela equilibrada ao centro da fogueira Quando nao pre
cisam de chamas fortes, reduzem-nas cuidadosamente com 
agua, apagando e guardando as achas compridas e conser
vando a f ogueira aces a com pouca lenha curta, mais mane
javel ao se controlar o fogo baixo rotineiro. 

Erigem o moquem num canto, a pequena distancia das 
redes, de onde as indias deitadas possam controlar o fogo. 
Em outras ocasioes, a india, ao trabalhar senta-se diretamen.
te no chao. 

Cada f am ilia possui um pilao pequeno, de tronco esca
vado e varias panelas e vasilhas de barro cozido. (Pr. XXVIII,. 
Figs. 45-47). 

Colheres ou espatulas de taquara eram usadas para re
mexer alimentos em preparo. Outros utensilios de cozinha 
sao: Ralador de casca d~ paxiuba, cestos de folhas de palmeira, 
peneiras (Pr. XXIX, Fig. 48), cestinhos rasos (Pr. XXIX,. 
Fig. 49) , cabagas para agua po ta vel, bolsas de palha com a 
ooca costurada com fio de .tucum, contendo sementes para 
plantio, cestos de carregar (Pr. XXIX, Fig. 50). 

Os Erigpagtsa nao possuem esteiras nem quaisquer ou.
tras bases para nelas colocar generos alimenticios em pre-

, .. 
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paro, ou para servi-los. Colocam simplesmente a carne assa
da e cozida em cima de um cesto usado ( tran<;am cestos no
vos na mata, cada vez que saem para coletar frutos ou bus
car produtos do rogado), sobre achas de lenha ou mesmo, 
na cinza da fogueira. Esquartejam carne ou peixe numa fo
lha de palmeira estendida no chao, OU f olha de pacova (He
liconia sp.) , que mal da para evitar que partes fiquem no chao 
desprotegido. 

Torram graos de milho num vasilhame de barro cozido 
raso e arredondado, sempre limpo e remexem-nos ao fogo 
com um sabugo. Servem-nos nos mesmos vasilhames com o 
sabugo por sobre OS graos. 

Os excelen tes caldos de fru tas sao servidos nas grandes 
panela.s de barro cozido. As frutas sao antes trituradas no 
pilao, cozidas e peneiradas e o caldo adogado, finalmente, 
com mel silvestre. 

Sao raros, hoje, os vasilhames de cabaga (lagenaria) por 
terem sido substituidos, aparentemente, pelos canecos de alu
minio que os seringueiros usam para recolher latex, que sao 
simplesmente retirados dos cortes pelos indios. 

Objetos de acultura<;ao sao: Canecos, panelas de ferro 
e de aluminio, colheres, ralador de flandres . tijelinhas que 
·seringueiros usam para recolher latex liquido, garrafas de 
vidro, pratos esmaltados, candeia ou lamparina de queroze
ne, tabuas serradas (de uma embarca<;ao sossobrada) , usadas 
como mesa sobre quatro postes, latas vazias com e sem tam
pa, tesoura, faca, facao, machado, pedra de amolar, enxa
dao, bacia de aluminio, pentes, camisas e calgas (s6 os ho
mens). As mulheres juntam como penduricalhos a seus co
lares medalhas, botoes, garrafi-nhas de vidro, cartuchos de
tonados, saquinhos de pa.no e muitos outros materiais diver
sos que lhes chegam as maos. 

Por sobre a fogueira, no alto das vigas horizontais da 
estrutura da maloca, que vao de la.do a la.do, existem 'estei
ras' de lascas iguais, de taquara, totalmente cobertas de fu
ligem. Estas la.seas sao atadas paralelamente pelas duas extre
midades, uma a outra, formando uma especie de passadeira 
comprida, de cerca de meio a um metro por quarenta centi
metros de largura. Sao o 'dep6sito' de pontas de flechas. Gros
sas pencas de bananas verdes amadurecem nestas passadei
ras ou 'esteiras'. Em caso de necessidade o indio desamarra 
algumas destas pontas, usando-as nas flechas, depois de a
fiar e afixa-las. 

• 
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Tais 'esteiras' foram observadas em tOdas as malocas. 
Parece-me, que a materia prima para a confecgao destas 
pontas de flecha (em forma de punhal de dois gumes) nao 
existe por perto das malocas: os indios, por isso, tinham-nas 
reservado para os cases de necessidade imediata. 

Arcos e flechas eram guardados em cima do vigamento 
da casa, sempre em posigao horizontal. Nunca encostavam 
suas armas verticalmente, como o fazem outras tribos. 0 ca
gador, voltando de sua excursao, desarmava o arco e o co
locava com as flechas, uma separada da outra, horizontal
mente sabre as vigas da casa. 

Copiado do diario de viagem, pagina 89: "Querendo obter 
arcos para a colegao do Museu Paulista, propus ao menino 
M enemenetetsui a troca dum arco por um facao. 

"O menino enfiou a mao na palha da cobertura, e, ap6s 
ligeira procura puxou um arco sem corda, que la tinha es
condido. Fez logo uma corda de entrecasca e entregou-ino". 

Guardavam penas para flechas em inv6lucros de en
trecasca cujas extremidades amarravam. ~stes inv6lucros 
sao dependurados nas vigas, sabre as quais deitam suas ar
mas. 

Nao havia muitos xerimbabos nas malocas do alto Ju
ruena. RadJiokobi trouxe da cagada dois filhotes de Jacutin
ga ('Penelope), que facilmente cedeu a um seringueiro. Na 
maloca de Ipatoto havia um gato e duas galinhas, que ti
nham recebido dum seringueiro. Um filhote de tucano, ainda 
implume, morreu logo em conseqtiencia de trato inadequa
do. Um pombo do ma:to era alimen.tado com graos pre-masti
gados. A ave era mantida presa debaixo duma panela embor
cada. Nao hf:lvia caes. 

A tardinha ou durante a noite era freqtiente ver os ra
pazes com uma candeia de castanha da Amazonia acesa e 
espetada no cabelo acima da fronte, armados com arco e fle
cha, espreitando rato-s que vinham roer as raizes e ou
tros comestiveis -em estoque. Procuravam acerta-los com a 
flecha, mas nem sempre o conseguiam. Nao os comiam. Cus
piram com desprezo quando lhes insinuei que seriam gos
tosos. 

Afirmam os seringueiros da regiao que a tribo dos Ca
noeiros se divide em duas metades ex6gamas, i.e., o grupo 
dos Tucanos, por usarem penas das respectivas aves para 
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seus enfeites auriculares, e o grupo dos Araras. Dizem que 
estes dois grupos habitam respectivamente 0 alto Juruena 
e o rio do Sangue. 

Realmente, alguns Canoeiros do Alto Juruena sao casa
dos com mulheres do rio do Sangu.e, mas ao mesmo tempo 
h.a casamentos entre indios da mesma regiao. 

Nao observei no Juruena diferenc;a entre os adornos de 
penas das orelhas usados pelos indios das diversas malocas 
e de diversos grupos. Todos usam penas de tucano e de arara, 
indistintamente, no mesmo enfeite. 

As malocas do alto Juruena parecem ser c'Onstituidas 
por grupos familiais patrilocais. 

Para melhor compreensao do parentesco existente nos 
tres grupos (ou malocas) visitados, dou abaixo uma relac;ao 
de seus moradores: 

M aloe a 1, chef e Ma pa ta ti 

A maior parte dos indios estava ausente em busca de 
hastes para flechas. 

a) M apctJ:bati e suas tr es esposas com filhos menores. 
b) Tapiama, irmao de Mapatati, viuvo, com filhos me

nores e um adolescente. 
c) Duas outras familias, ausentes, cujo parentesco nao 

foi averiguado. 

Maloca 2, chefe Bariri, constituida de um grupo masculino 
de irmaos e suas respectivas espc)sas. 

a) Barari, mulher, filho menor e enteada, menor. 
b) Radiokobi, irmao de Barari, mulher (doente) e ft

lho menor. 
c) Tauama, irmao adolescente dos outros dois homens, 

solteiro. 
As duas mulheres da maloca nao pareciam ter consangi.ii

nidade. 

Maloca 3, chefe Ipatoto 

Todos os moradores desta maloca estavam presentes, 
sendo constituida de dois grupos masculinos consangi.iineos. 
lpatoto, chefe, adulto, e se·us tres irmaos menores, solteiros. 
Viviam em companhia da mae, viuva. 
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a) Ipatoto, chefe, solteiro, e seus tres irmaos, solteiros. 

A mae dos tres homens, acima mencionados. 
b) Dois homens (Nomes desconhecidos) , nao aparenta

dos com Ipatoto, casados, com filhos menores. As 
duas esposas destes ·nao pareciam ter parentesco 
consangiiineo. Uma das mulheres tinha em sua com
panhia uma irma, menor, solteira. Havia varias 
crian~as. 

Radiokobi, que visitou em minha companhia a maloca 
de Ipat6to, afirmava que os dois homens casados eram seus 
Katxut. tste termo parece ser usado tanto para irmao como 
para primo-irmao (filho de ?) . Radiokobi dizia ser parente 
de M apatati, chef e da maloca 1, mas nao pode me exp Ii car o 
gr au. 

Economia , 

Divisao das a{tividades economicas por sexo I -
Homem: Ca~a, pesca, derrubada e queimada, tran~ado, pre

paro de armas e enfeites de penas, coleta de mel 
silvestre. 

Mulher: e mae, cuidando ininterruptamente dos filhos, pre
paro dos alimentos, fia~ao de algodao e outras fi
bras, conf ecgao das redes. enodadas para dormir, 
ceramica, preparar sementes, Conchas, OSSOS e den
tes e enfia-los em colares de uso tanto feminino 
como masculino, providencia a lenha, toma parte 
na coleta do mel, recolhendo o produto. 

Ambos: Plantio e colheita, coleta de frutos. 

Coleta 

"Mel brabo" (co mo os indios o denomina vam ! ) era o 
de certas .abelhas, que tern o habito bastante desagradavel 
de se enroscar no cabelo das pessoas, dando pequenas mor
didas. E' sabido que abelhas brasileiras nao tern ferrao ! 

Diario de viagem, 6 de outubro de 1962, pag. 279: "Cho
veu toda a noite. A mata ·eSta molhada. Ipatoto me convida 
a buscar 'mel brabo'. E uma arvore de uns sessenta centi
metros de grossura. Derruba-a e logo fecha a entra.da da 
colmeia com barro, prendendo assim as abelhas. 
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"Acena-me para ir buscar folhas secas de palmeira para 
fazer fogo. Mas, esta tudo molhado na mata e nao ha jeito 
de atear a fogueira. 

"Mutipii, irmao de Ipatoto, sai e volta com varios 'ouri~os' 
de castanheira, ja esvaziados da colheita anterior. Estao 
cheios d'agua. Abre a colmeia um pouco e despeja nela agua. 
Repete-o ate esvaziar num.erosos 'ouri~os'. Esmaga com a 
mao as abelhas que .conseguem sair. Assim dominam a situa
~ao sem fuma~a e fogo. 

"Com machadadas certeiras abrem o tronco, soltando a 
colmeia e retiram os favos com o mel, larvas e p6len. A cera 
escura e desprezada. 

"Naquele dia tiramos mais tres colmeias de diferentes 
especies de abelhas que nao atacam. A cera destas ultimas e 
clara e os indios levam-na para a maloca." 

Diario de viagem, pag. 255, 2 de outubro de 1962: "Sairam 
quatro homens para derrubar uma arvore cujo diametro me
de cerca de um metro. A colmeia esta colada a uns vinte 
metros de altura do tronco. Logo aos primeiros golpes de 
machado as abelhas atacam com furia. Mesmo assim, os in
dios procuram continuar o trabalho de derrubada. 

"0 tronco e cortado de modo a cair para o lado oposto 
da localiza~ao da colmeia. (As vezes isto nao e conseguido, e, 
os indios, alem do imenso trabalho da derrubada, depois tern 
que atravessar toda a grossura do tronco ate chegar a col
meia.) 

"Fizeram logo uma fogueira para desenvolver calor e fu
ma~a, a fim de afugentar as abelhas, mas estas continuam 
atacando, pondo os indios em fuga; todavia estes fazem sem
pre novas tenta:tivas, investrndo com os grandes fachos de 
folhas secas de palmeira atadas no alto de longas varas. 

"Depois de chamuscada a colmeia, as abelhas sao derro
tadas. Com algumas machadadas tiram-na do tronco, abrin
do-a. Recolhem os favos e guardam-nos em recipientes retan
gulares, apanhados na hora. Sao env6lucros verdes das in
florescencias de palmeira." 

O mac ha do de a~o foi decisivo para a mais f acil obten~ao 
do mel silvestre, pois na maioria das vezes as colmeias sao 
do interior de troncos grosses, duros e altos. 

Provavelmente o machado substituiu o fogo, hoje ainda 
usado para derrubar castanheiras. A derrubada com macha-
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do de pedra (que nao foi ~ncontrado nas malocas dos Erri!g
pagtsa!) deve .ter sido impossivel sem o auxilio de fogo. 

Castanhas da Am.azoruia: Os Canoeiros colhem grande 
quantidade de castanhas da Amazonia para seu consumo, 
mas tambem ja as fornecem a seringueiros em troca de a~u
car ou qu,alquer outra mercadoria. 

Ha numerosas castanheiras nas matas do alto Juruena. 
o chao ao redor das grandes. arvores e sempre muito limpo, 
sem a vegeta~ao baixa tipica da mata. Isto facilita a coleta 
dos frutos caidos, mas nao sei se esta limpeza e feita pelos 
pr6prios indios, OU See devido a sombra mais densa reinante 
debaixo da copa das grandes arvores. 

Depois de retirada a golpes a camada esponjosa que en
volve os 'ourigos', os Canoeiros abrem-nos com o facao ou 
machado, a moda dos castanheiros, i. e., segurando 0 'ouri~o'. 
com o pe esquerdo para lhe cortar uma lasca, sempre do lado 
'certo', perto dos 'olhos'. 

As castanhas, envolvidas numa massa mole no interior 
do 'ouri~o', entao podem ser retiradas. 

Quebram as castanhas da Amazonia entre duas pedras; 
cujos sinais de desgaste revelam tratar-se de implemento de 
longo USO, porem, todos OS indios Sao tambem capazes de que
brar as c·astanhas entre os ·dentes e retirar as nozes inteiras. 

Nem sempre os Canoeiros se limitam a esperar que os 
frutos amadure~am e caiam ao chao, mas a fim de apan;ha
-los ainda verde, derrubam as castanheiras. 

Hoje cortam a machado os troncos de grossura media. 
Sem duvida, a introdu~ao do machado de a~o tambem con
tribuiu para o aumento do consumo de castanhas da Ama
zonia pelos indtos, por ter se tornado muito mais f acil obte
-las. 

Esta nova tecnica, a longo termo, pode contribuir para 
a diminui~ao de castanheiras nas redondezas das malocas, 
isto e, ao alcance imediato dos indios; mas nao e expressiva 
em vista do grande numero de castanheiras existente na
quela selva imensa. 

Toma-se, porem, muito dificil a derrubada das gigan
tescas castanheiras, nao raras naquelas florestas. Recorrem, 
entao, ao fogo. 

No dia 30 de agosto de 1962 tres indias come~aram. a 
encher com gravetos e achas de lenha um oco de cerca de 
um metro de profundidade, no tronco duma grande casta
nheira, muito carregada, cujo diametro era de cerca de tres 
metros perto das raizes. 
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Fizeram fogo e acenderam a Ienna dentro do tronco da 
castanheira. Nao vi se o oco ja existia ou se. foi aberto pelos 

.'.Indios. As indias aguardaram ate que o fiogo se tornou forte, 
acrescentando entao mais lenha. Esperaram novan1ente o 
crescer das chamas, antes de se retirar (Pr. XIII, Fig. 20). 
O fogo continuou ac·eso durante dia e noite. 

Mais ou menos na mesma hora do dia seguinte, volta
ram ao local para repetir o mesmo processo, acompanhadas 
de duas meninas, que carregavam bebes na tip6ia. 

No segun:do dia de fogueira, a copa continuava vi9osa, 
sem sinal de estar murchando. No terceiro dia ·encheram no
vamente de lenha 0 buraco no tronco da castanheira· aviva-

. ' vam o fogo cujas labaredas ja se tornaram imensas. 
No quarto dia, 2 de setembro de 1962, o oco no tronco 

da castanheira ja tinha atingido cerca de dois metros de pro
fundidade, tendo-se tornado uma fiornalha a queimar a parte 
interna do pr6prio tronco. 86 restava uma parede de cerca 
de meio metro de grossura na periferia. Alguns horn.ens co
me~aram a oortar a parede do tronco, talvez tendo em mente 
apressar a derrubada, mas logo abandonaram o trabalho. 

0 buraco media de altura um e meio metro de diametro, 
e a fogueira dentro do tronco espalhava tao imenso calor, 
que era quase impossivel aproximar-se, porem, ainda a copa 
continuava vi~osa. Tinham caido apenas alguns poucos 
'ouri~os' .. 

Pelas onze horas do quarto dia ouviu-se prolongado es
trondo na mata - "Pitsi-pitsi! - Castanhas, castanhas!" 
,gritavam as crian~as na maloca, e as ·mulheres davam pu
linhos de alegria. 

Imediatamente, tres mulheres e duas crian~as dirigiram
-se para o lugar onde jazia a copa da gigantesca arvore. 
· 0 tronco da castanheira tinha ruido finalmente, arras
. tando na queda diversas arvores menores e palmeiras, abrin
do grande clareira. O fogo espalhou-se, incendiando os tron
cos pr6ximos e as folhagens do chao. 

Na mata, longe da copa, jaziam numerosos 'ouri~os' de 
castanha, que as indias colhiam. Subiam e sacudiam os ga
lhos da copa, recolhendo varias centenas de 'ouri<;os'. Nao 
entravam, ainda, no emaranhado da folhagem e galhos da 
arvore. 

As indias cortaram curtos e rijos cacetes, sentaram-se 
-no chao da mata e come~aram a aplicar golpes nos frutos, 
soltando -desta maneira a massa fibrosa que os envolve (Pr. 
XIV, Figs. 21 e 22). A capsula interna e durissima e contem 
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as castanhas. Fizeram uma fogueira, juntando muita lenha 
e jogaram os 'ouri~os' desfibrados, carbonizando-OS (Pr. XV, 
Fig. 23) . Retiravam-nos com um par de tenazes de cerca de 
metro e meio, que consta de duas varas amarradas numa de 
suas extremidades ciOm cip6. 

Depois de carbonizados, os 'ouri~os' rachavam facilmen
te, se jogados no chao ou batidos com um cacete. Com a pon
ta da faca retiravam as castanhas de casca ainda mole, ape
nas semi--assadas devido a prote~ao da polpa que as envolve 
no interior da capsula. 

Trangaram depois cestinhos com al~a, usando folhas n~ 
vas de palmeira. Encheram-nos de castanhas da Amazonia 
para leva-las para a maloca. -

Nos dias subeqiientes voltavam para completar a coleta. 

Ovos de peixes e de quelonios , 

Durante uma excursao de pesca, para a qual convidei 
alguns indios, Radiokobi entrou n'agua rasa duma enseada 
e apanhou um galho subm.erso, no qual estavam coladas cen
tenas de ovos de tucunare. 

~ste peixe, macho e fem ea, tem o costume de cuidar da 
prole, Radiokobi raspou parte dos ovos com os dentes (Pr. 
XXIV, Fig. 38), e passou o galho para o companheiro, que 
comeu o resto. 

Os Erigpagtsci nunca iam colher ovos de tracaja (Podoc
nemis spec.) nas praias. Nern apanhavam aquele quelonio, 
p:riovavelmente por nao possuirem embarcagoes e desconhe
cerem a tecnica da captura com anz6is, usada pelos serin
gueiros nortistas. Ao contrario ·do que os seringueiros afir
mavam, os indios apreciavam a carne de quelonios, 
quando lhes era oferecida, e entao cozinhavam sua came 
ou assavam-nos com a carapaga, a moda dos seringueiros. 
Tambem comiam os ovos, quando os podiam obter. 

Pe sea 

Peixe e alimento raro. Os Erigpagtsa do alto Juruena 
sao cagadores e la vradores. A pesca e secundaria. 

Para flechar peixes, o indio se posta numa arvore da 
margem do rio. Mastiga e cospe na agua os pedacinhos de 
frutas silvestres preferidas pelos peixes que deseja flechar. 
Fisga-os, quando vem para comer a isca. 
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Castumam tambem apanhar os peixes que fic:am nas po
~as de riachos da mata que secam durante o verao, usando pe
neiras redondas e rasas. ~stes peixes sao pequenos, tais c.omo 
trairas novas e jejus (1Erythrinus), caras (Aequidens) e 
tambuatas ~Hoplosthernum) e alguns sarap6s (Gymnotus) 
alem de diversos lambaris (Characideos). Matam-nos logo 
com uma mordida na nuca (Pr. XXIV, Fig. 39). Em seguida, 
a margem do rio, sentados de c6coras, rasgam-lhes o ventre 
com outra mordida,. retirando e jogando as visceras (Pr. XXV, 
Fig. 40) . 

Co1ocam os peixinhos Iimpos numa camada de folhas de 
Heliconia (Pr. XXV, Fig. 41), que dobram (Pr. XXVI, Fig. 42) 
e amarram pelas pontas com fiapos de entrecasca, assando 
no borralho. 

Afirmaram os indios, que conhecem veneno para matar 
peixes, mas nao o usaram durante minha estada. 

86 iam pescar com anzol e linha em companhia de civi· 
lizados. Quando acompanhavam o meu guia, v:oltavam sem 
ter pescado, mas levavam para a maloca os grandes trairoes, 
pescados pelo guia que no alto Juruena atingem um metro e 
mais de comprimento, e pesam alguns quilos. 

Os civilizados daquela regiao nao apreciavam. aquele pei
xe, pois em sua carne se aloja um parasita (metamorfose de 
algum verme?). Os indios, porem, a principio, nao se impor
tavam com isto. OU nao 0 tinham descOberto, visto que nun
ca pescavam estes peixes grandes. Entusiasmados com a car
ne saborosa, tao rara para eles, comiam-na cozida ou assada. 

Tambem comiam os imensos jaus, silurideo decor escura, 
de mais de um metro de comprimento, desprezados pelos ci
vilizados da regiao. 

Destes, e de todos os peixes gordos, tiravam em primeiro 
lugar a abundante gordura da cavidade abdominal, que era 
cozida e bebida, de preferencia ainda quente. S6 comiam pei
xes grandes depois de bem cozidos ou assados ( moqueados) . 
Se ainda havia vestigios ·de sangue ou color~ao vermelha em 
alguma parte,. devolviam-nos ao fogo. 

Como tempo, depois de saturados, s6 aceitavam as espe
cies mais saborosas, tais como matrinchao (Brycon brevicau
datus) e pacus (Myloplus spec.) ou tucunares (Cichla ocel
laris). Dos trairoes e jaus d'.e entao em dia:nte, s6 aprovei
tavam a gordura, jogando fora a came. 
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Para cozinhar pacus e outros peixes grandes, escama
vam superficialmente, ·tirando as visceras, cortavam-nos. ~o 
meio, entre o rabo e a cabec;a e amarravam as duas partes 
cuidadosamente· com envira, que enfiavam atraves de uma 
das guelras, a sair pela bOca. 

As vezes envolviam com envira cada pedac;o por si. A
firmavam que estas enviras emprestavam aos peixes um sa
bor especial. Parecia antes que eram amarrados para que 
mais facilmente f ossem tirados, de pois de cozidos, da panel a. 

Os grandes trairoes, jans e pintados (Brachyplatystoma) 
ficavam a assar no jirau, a fogo brando, aceso dia e noite. 

Caga 

Carne de caga era alimento importante. Nern todos os 
dias havia ca~a nas malocas, porem, tambem nao passavam 
muitos dias sem te-la. ,. 

Macaco ea cac;a mais freqtiente. Certamente, por have-los 
na mata em maior numero do que outros animais. 

Existem cerca de doze especies de macacos no alto Ju
ruena. Entre estas distinguem-se o macaco barrigudo (La
gothrix lagotricha), coata ou macaco-aranha (Ateles spec.) 
o cuxiu (Pithecia satanas) e o <macaco-prego (Cebus fa
tuelus). 

0 ca~ador faz entrega do macaco ca~ado a determinada 
mulher, na maloca, que o sapeca na fogueira (Pr. XXIII, 
Fig. 36) e lhe raspa o pelo com um peda~o de Ienha. O ca
<;ador distribui depois a came entre as diversas familias. Os 
mill.dos, embrulhados em folhas e a cabec;a, assados, sao en
tregues aos homerui. 0 rabo, assado ou cozido, pertence ao ca
~ador que, com seus companheiros o come. 0 restante e cozido 
e comido por todos. 

Porcos do ma to sao cac;a pref erida. A came e distribuida 
entre todos, mas a cabec;a e entregue aos homens, que a co
zinham ou moqueiam em seu reservado. 

A111ta e ca~a rara, porem muito apreciada. :E esquarte
jada com a pele grossa, cozida ou assada. 

Anta e porcos-do-mato sao afugentados pela cac;a inin
terrupta dos seringueiros, sendo sua obten.<;ao cada vez mais 
dificil para os indios, com suas armas inf eriores. 

Aves sao muito apreciadas e freqtientemente ca~adas pe
los indios. Parece n'ao haver limita<;oes quanto a especies ou 
tama:nho. Vi-os a flechar ·e comer ate pequenos arac;aris. · 

/ 

I 
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De dentro das chogas de c~a (Pr. XXII, Fig. 35) , de 
folhas de palmeira espetadas no chao da mata em forma de 
cone, erigidas sempre perto de uma fruteira · carregada, a
batem jacamins (Psophia leucoptera), jactls (Penelope spec.), 
mutuns (Crax spec.) e outras aves, as cutias (Dasyprocta 
aguti) e ate macacos. 

O gaviao de penacho e caga apreciada nao s6 por causa 
de sua carne mas principalmente pelas penas. 

Preferem as penas das asas e rabo desta ave para em
penar suas flechas. Consideram-nas mais belas. Demonstra
ram grande satisf~ao, quando matei uma dessas aves a pe
d.ido do chefe Ipatoto. 

A penugem branca foi separada para os enfeites de ca
bega. A came do gaviao de penacho foi cozida e comida. Al
gumas penas brancas com pequenas manchas escuras. foram 
cuidadosamente selecionadas e atadas com tiras de entre
casca em pequenos fences; usam-·nas para preparar os enfei
tes de orelha. A parte superior do pesco~o da harpia com 
o pe·nacho da cabe~a e a parte superior do bico da ave foi 
tirada com a pele e atada ao colar da "filhinha" de Ipatoto, 
pendendo-lhe as costas. 

Nao comem o tamandua-ba1ndeira ~Myrmecophaga ju
bata), c'Onforme observei, \ quando um\ destes animais a
travessou o rio Juruena, e foi cercado pela minha embarca
gao, que evoluia a seu redor. Teria sido facil abate-lo, mas os 
indios deram a entender que nao comiam este animal. 

Dos insetos com em determinada especie de f ormiga, bas
tante grande, que tern rormigueiros de areia, que se elevam 
a cerca de um metro por cima do solo da mata. 

Faziam distin~ao entre a M~txitxa e Madiditxa, sendo a 
primeira uma formiga semelhante a sauva. A Madiditxa e, 
entretanto, bastante maior que a sauva, ac·hatada, quase 
como uma pequena barata. 

0 chefe lpatoto, dura.nte uma excursao de ca~a, pegou 
duas destas formigas e as comeu. Dizia que eram "muito gos
tosas", e que as comia em grande quantidade em certa epoca 
do ano. 

Larvas e lagartas, s6 os vi a comer de determinadas es
pecies, que possivelmente vem das grandes castanheiras. CO
zinha vam-nas em pratos compostos, misturadas com cara e 
caStanhas da Amazonia, raladas. As vezes juntavam bananas 
maduras e carne de aves. 
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Tecnicas de c~a 

Antes da ca<;ada os homens se re'llnem no "reservado" 
na maloca onde preparam suas frechas ~Pr. I, Fig. 2). 

C~a do mutu~ Copiado do diario de viagem, pag. 193, 
16 de setembro de 1962. "Sons profundos, de vez em quando 
interrompidos, vem da mata. E' um mutum, que esta can
tando para chamar sua companheira. Para, o meu guia, quer 
mata-lo a tiro de carabina cal. 22. :E uma tarefa deliC'ada. 0 
ca<;ador deve aproximar-se cautelosamente,. evitando fazer 
ruido e ser visto pela grande ave, muito bem escondida, que, 
geralmente ouve eve o ca<;ador muito antes de ser descober
ta por aquele; e foge com seu grito·· caracteristico· . 

"Radiokobi, que acompanha Para, o previne: 'Espera, 
espera!' diz, 'aqui palha, palha botar' ! 

"0 indio quebra f olhas de palmeira e as finca na terra 
fofa da mata. Prepara um anteparo um pouco curvado, onde 
os ca<;adores pod em fic·ar escondidos, sen tados de c6coras . 

"0 mutum continua cantando la na mata, bastante longe 
para nao ser alvoro~ado com os preparativos dos ca<;adores. 

"Radiokobi come<;a a assoviar em tons altos e melodiosos, 
imitando os da femea. 

"Ouve-se um pesado bater de asas. 0 indio continua a 
assoviar, fino, baixinho. Novamente ouve-se o esvo~ar e logo 
um baque no chao. 

"'Mutum vem ! ' diz Radiokobi, quase inaudivel e continua 
a assoviar. Passaro alguns minutos. Come cega a grande ave 
preta com o bico encarnado aproxima-se, correndo ao en
contro do anteparo de folhas de palmeira. Esta a dez, oito, 
cinco metros de distancia, e agora quase ao alcance das maos. 
Soa um tiro de carabina. 'Tive vergonha de atirar!' diz Para, 
'mas a fome manda! '" 

As malocas sao circundadas por um cinturao de mata, 
onde nao existe mais ca<;a, afugentada ou exterminad.a pelos 
indios. o ca<;ador deve atravessar uma distancia cada vez 
maior em propor<;ao do tempo que os indios permanecem na
quele lugar, para alcan<;ar trechos com bandos de macacos, 
aves, porcos e antas. 

Os rastos de varas de porcos silvestres, entretanto, sao 
. freqi.ientemente encontrados por perto das habita<;oes dos 
· indigenas. ~stes os rastreiam e correm entao atras dos porcos, 
procurando alcan<;a-Ios e flecha-los na corrida. 

/ 
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Caga de macacos 

Copiado do diario de viagem, folhas 23/25, 26 de junho 
de 1962. 

"Um bando de macacos cuxiu traiu sua presenga por es
talos, como se estivessem comendo algo, deixando cair a cas
ca. Barari se aproxima, sem f azer ruido e atira com seu arco. 
Um grito lancinante revela ter atingido um dos macacos. 

"Os outros macacos fogem, gritando estridentemente. A 
pouca distancia param a espera do companheiro ferido, que 

:S6 cai ap6s uma segunda flechada certeira. A primeira flecha 
estava cortada pelos seus dentes. 

"Uma das flechas ficou no alto duma palmeira. O meni
.no galga o tronco duma arvore pr6xima com auxilio dum aro 
mole de foliolos de palmeira, torcidos. Coloca-o nos pes, par&. 
ajudar a prende-los contra o tronco, que abraga. Barari des
Jolha a haste duma folha de palmeira e amarra ;na ponta, em 
farpa, um pedago de galho, de um palmo de c·omprimento. 
Entrega este instrumento ao menino, ja no alto da arvore, 
que com ele consegue fazer a flecha cair. 

"0 menino Watsu agarra o animal gravemente ferido 
-e lhe aplica um golpe de facao na nuca. 0 macaco ainda as
sim nao morre logo. O indio lhe: faz uma incisao a faca debai

. xo do peito, e, em curva ao redor da barriga. Retira as visce
: ras, que abandona no chao da mata. 

"Barari colhe f olhas de palmeira, forra o chao, deitando 
outras de pacova pequena por cima. Dobra a cabega do ma
eaco e os bragos para -dentro do oco do corpo,. dobra as per
nas para cima e passa o rabo ao redor do pescogo, com um 
n6. Caloca este volume compacto sobre as folhas, e embru-

· 1ha-o cuidadosamente com elas, atando com tiras de entre
easca, que dispoe numa alga, que o menino poe sobre a testa, 
earregando assim a c·aga para a maloca." 

Diario de viagem, pags. 273/ 275, 6 de outubro de 1962. 
"Choveu 1de novo a noite toda. A mata esta encharcada. 

lpatdto me convida para uma cagada de macacos. Ap6s meia 
hora de marcha avistamos um jacu (Penelope spec.) que mal 
reage ao arremesso do indio. Foge muito antes de ficar ao al
cance duma arma de fogo. Encontram0-nos ainda em regiao 
mu~to frequentada pelos Canoeiros. 

"Logo mais, Ipatoto percebe o ruido provocad.o por um 
·bando de macacos· cuxiu e barrigudo. Postamo-nos perto 
duma arvore, por onde os animais devem passar, segundo o 
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caJ.culo do indio. Realmente, um a um, os macacos come~am 
a fugir, passando pela copa alta desta e das arvores adjacen

i tes, o que lhe permite abater um. 
"Cornegamos a perseguir o bando, corremos o mais de

pressa possivel atraves da mata cortando caminho, a fim de 
chegar antes no lugar por onde os macacos devem passar 
na fuga -. 

"Depois de repetirmos algumas vezes esta tecnica de per
segui~ao, os mac-acos comegam a cansar-se, ficando im6veis· 
nos galhos das arvores altas e assim, matamos dois. 

"Aos macacos mortos abrem o ventre retirando as vis
ceras. Passam um chamusco de folhas verdes atraves do anus, 
para limpa-lo. A gordura (tuta) e separada dos intes.tinos e 
guardada com o estomago, esvaziado. A vesicula biliar e re
tirada do figado com muita pericia. 0 cagad.or segura um 
dos tubos, impedindo a saida do liquido biliar, retirando ave
sicula inteira. Todos os miudos sao embrulhados em folhas 
e o pacote amarrado com tiras de envira. A carca~a do maca-
co e tratada conforme ja descrito acima. 1 

"Se a caga estiver suja de sangue, o cagador coloca um 
chuma~o de folhas de palmeira entre a caga e o seu dorso.'" 

Caga de jacamins 

Transcrito do diario de viagem, pag. 277, 6 de outubro 
de 1962. 

"A pouca distancia da maloca, dois indios escutaram a 
'zoada' tipica dum bando de jacamins a marchar atraves da 
ma ta. 

"Im'itaram a voz das aves. Um. dos indios embrenhou-se 
·na ma:ta e se escondeu ·num lugar na dire~ao donde vem as 
aves. 0 outro ficou escondido atras duma arvore grossa. Quan
do as aves se aproximaram, andando pela vege~ao rasteira, 
o primeiro indio as assustou. Os j acamins voaram para todas. 
diregoes, alvorogados como um bando de galinhas. Pousavam 
nos galhos baixos das arvores e eram assini alvo facil pai;-a 
arco e flechas." 

Trofeus de caga: Perto das malocas dos chefes Mapatati e 
de IpaJt;oto, ao lado do caminho que C'Onduz ao rio Juruena, ha 
numerosos cranios (Pr. XXIII, Fig. 37) de macacos e porcos 
do mato, colocados na extremidade de varas, fincadas verti
calmen te no chao da ma ta, em fileira. 

A ab6bada craniana e quebrada, talvez para facilitar a 
retirada dos miolos, considerados petisco pelos indios. 
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. Ha outros cranios em varas, espetadas em frente da ma-
loca de Mapatati, porem em numero menor. , . · 

Ro~ado e Plantio 

Informavam os seringueiros, que os Canoeiros faziam a
nualmente novo r~ado, mudando freqiientemente suas casas. 

De fato, alem da ro<;a em uso, perto da maloca, possuem 
outros ro<;ados, mais ou menos distantes, com restos de ma
l0cas abandonadas .. De vez em quando os i·ndios iam la colher 
batata-doce e bananas. 

Fizeram a derrubada logo ap6s o inverno, quando ces
saram as chuvas. Em junho (1962), ja estavam feitas. Tron
cos e galhos estavam secando para a queimada. 
. Em maio, no inicio da seca, quase todos os indios iniciam 
uma jornada de cerca de tres meses as cabeceiras de pequenos 
rios, cuja finalidade principal e colher hastes para flechas. 

Nesta marcha atraves da selva vao as familias inteiras. 
?a<!a um leva sua rede de dormir, ~eu arco e flechas e paus 
igrugenos. As mulheres carregam cestos cheios de utensilios 
de cozinha, e viveres para os primeiros dias. Por cima dos 
eestos, as maes levam seus filhos pequenos, e os lactentes na 
tip6ia. 

"' 
Informaram os indios que durante a excursao alimentam-

-se do que a natureza of erece em abundancia: Castanhas da 
Amazonia, tuberculos, mel, cogumelos, frutas, peixe e ca~a. 

Os doentes ficam em casa com alguns parentes. Malocas 
sem moradores sao fechadas com uma camada grossa de 
folhas de palmeira encostada nas entradas. 

A derrubada e queimada ap6s a volta dos. indios. Em 
1962, vindo as chuvas com dois meses de antec·edencia, as 
derrubadas dos chefes Ipatoto e Mapatati molharam-se du
i:ante sua ausencia, mas, os indios nao se mostraram preocu
pados, pois possuiam r~ados recentes dos quais colhiam, e, 
come<;aram ate a fazer outra derrubada. 

Ipatoto afirmou que as chuvas cessariam com a lua nova, 
quando entao, iria queimar .suas ra<;as. Na maloca do chefe 
Barari, que nao tinha participado da jornada em busca de 
flechas, por haver doentes em sua maloca, queimaram e der
rubaram em tempo, isto e, um pouco antes do come~o ante
cipado das chuvas. 
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Como Mapatati ja tinha queimado su;:i. derrubada antes. 
de sua partida, semeou e plantou no tempo indicado, ou se
ja, logo no come~o do inverno. 

As dimensoes dos ro~ados variavam entre sessenta e oi
tenta metros de diametro, todos eram redondos. 

Semeadura do milho: Ap6s as primeiras chuvas, homens. 
e mulheres comegaram a semear milho. 

Uma mo~a fazia buracos com auxilio dum saraqua (Pr. 
XVI, Fig. 25), enquanto um horn.em que a seguia, deitava tres: 
a quatro graos de milho (Pr. XVII F ig. 26), que trazia de
bulhados num cestinho raso. Fechava o buraco com terra,. 
comprimindo-a com o pe direito. 

Uma outra moga e outros homens· faziam todo trabalho, 
sozinhos. A mulher do chefe Barari nunca tomava parte· no 
plantio, apesar de trabalhar em casa; estava doente, ap6s 
parto mal sucedido (a crianga morreu e a india morreu al-
guns meses mais tarde ! ) . ' 

Plantio de mandioca: Antes do plantio, o chefe Barari 
conferenciou com seu irmao mais novo Radiokobi, unico co
-morador adulto e casado, sobre a area indicada para o plantio 
de mandioca. Depois, o chef e decidiu o inicio do trabalho. 

Cortavam as ramas de mandioca em pedacinhos de cerca 
de um palmo de comprimento. Como pau-de-cavar prepara
vam uma cova, retirando a terra com as maos. Coloca vam 
no fundo tres peda~os de maniva, paralelamente em posigao 
horizontal, e um quarto pedago atravessado e os cobriam com 
terra. Chamam a este metodo de Bohoa. 

O segundo metodo, chamado Pataha, consistia em sim
plesmente espetar entre quatro a cinco pedagos de maniva na 
terra fofa, um pouco inclinadas, com as pontas para fora. Ex
plicou Barari, que, desta maneira, as raizes de mandioca, 
embora pequenas, formam-se rapidamente, podendo ser co
lhidas em breve. 

0 primeiro metodo de plantio, Bohoa, e mais trabalhoso,. 
e a colheita, mais demorada. As raizes, porem, sao maiore.s 
e mais grossas e devem ser retiradas com auxilio do pau-de
-cavar, enquanto que no primeiro metodo, pode-se arrancar 
as hastes de mandioca com as raizes. 

As mulheres nao participam do plantio de mandioca. 
Batata-dace: Num canto de nova derrubada .da maloca de 

Barari havia ja ramas de batata-doce, aparent.emente plan
tadas logo ap6s a derrubada, pois colhiam batatas diariameh
te, com auxilio do pau-de-cavar. 

... 
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Procura vam, na superficie, o lugar de saida duma raiz 
acusando o tuberculo debaixo da terra. Estas batatas, que 
freqiientemente me ofereciam, eram mirradas, mas gostosas. 

Banana: Alem do grande bananal perto da maloca de 
Ipatoto, e das bananeiras esparsas pela mata em diversos lu
gares, possuem outros, mais distante, a varias horas de mar
cha, que os indios procuravam de tempos em tempos para su
prir-se de bananas verdes e maduras. Em bananais, que sao · 
situados em plena mata virgem, com banan.eiras aparente
mente abandonadas e regredidas, colhiam cachos (de vez), 
que colocavam escondidos em 0cos de paus, cobertos com 
folhagens, para que os animais selvagens nao os comessem, 
enquanto am.adureciam. 11lam busctli-los em outra ocasiao, 
quando passavam por perto durante uma cagada. 

Algodiio: e cultivado em escala apenas suficiente para 
as red.es enodadas (Pr. XI, Fig. 18). Guardam as sementes 
desfibradas em cestinhos, havendo muitos deles na maloca. 
As mulheres dedicam todo intervalo de seus trabalhos casei
ros, para fiar algodao com o fuso manual (Pr. XII, Fig. 19). 

Nas ro~as das imedia~oes da maloca habitada, no fim do 
verao, havia somente pouC'as plantas uteis: Ramas de batata, 
um pouco de mandioca, cara, tres a quatro bananeiras, al
guns pes de cana e apenas tres pes de tabaco num dos ro«;a
dos. Nao os vi fumar na maloca, mas ac·eitam cigarros dos 
seringueiros. 

Interrompiam o plantio e semeadura com reunioes na 
maloca, a comer alguma guloseima. 

~ 

Extraido do diario de viagem, 12 de setembro de 1962, pa-
gina 188: "Os tres homens foram buscar mel silvestre. Der
rubaram um tronco grosso. A colheita foi uma panela gran
de, cheia de mel, favos e larvas. As mulheres trouxeram c·es
tos cheios de batata-doce, e milho, reservados para o plantio. 

"No dia seguinte, uma das mulheres varre o chao com 
um chumago de folhas de espiga de milho. Junta o cisco e o 
carrega para fora. Ela tosse e espirra por ca us a da poeira. 

"Duas mulheres debulham um pouco de milho e o pilam. 
As vezes, o pilao e usado por uma s6 mulher que maneja duas 
maos-de-pilhao, outras vezes juntam-se duas mulheres a pi
lar ritmadamente. 

"AC'has de lenha sao dispostas no chao em forma de es
trela. Colocam o ti~ao e assopram ate ter o fogo aceso. A 
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grande panela de barro e posta no cen tro da fogueira. En
chem-na com agua, que a menina orfa trouxe do rio. 

"O milho triturado e peneirado e colocado na panela, e 
cozido durante uma hora. Ado~am a sopa com mel silvestre .. 
Poem a panela de lado para esfriar. 

"Depois do trabalho de plantar, co:mem o mingau (can
gica de milho) fartamente ado~ado com mel silvestre. Bebem 
tambem agua com mel. Um dos vistantes (de outra maloc~ 
do interior da selva) enche diversos vasilhames e os leva para 
as mulheres. Depois, os homens sentam ao redor das panelas, 
servindo-se." 

Buzinas Begete (Continua~ao do diario de viagem): "Al
guns dias mais tarde, enquanto plan.tavam e semeavam, ou
viu-se sons profundos vindos da maloca. Os indios interrom
peram o plantio e foram para a maloca. Radiokobi estava to
cando uma longa buzina de taquara, em ritmados tons curtos 
e longos. 

"Os homens tinham ido na tarde do dia anterior buscar 
mel silvestre, que as mulheres misturaram com agua em duas 
gra;ndes panelas de barro cozido. 

"Os indios sentaram-se nos troncos lascados, arrumados 
em retangulo no chao da maloca. Tauama bebeu. Depois 
passou a cada um o recipiente (dos que sao usados pelos se
ringueiros para recolher latex). Num canto, ao chao, jazem 
compridas buzinas de taquara, para cada um dos homens. 

"Logo come~ou um concerto de tons profundos, em ritmo 
cadenciado e repetido. Interromperam, riram, e continuaram 
tocando ate cansar. Repetiram a bebida. Repetiu-se a ceri
monia tres vezes. 

"Nao foi realizada nenhuma invoca~ao ou outra pratica 
magica, antes, durante ou ap6s a coleta de mel silvestre, e, 
nem do plantio. 

"O concerto com as buzinas Begete, sem duvida era ligado 
ao plantio e a coleta de mel silvestre. · 

"Afirmavam os indios, que as buzinas foram preparadas 
para a coleta do mel. Disseram tambem que dan~am ao seu 
ritmo. 

"Uma vez, os indios da maloca de Ipatoto prepararam bu
zinas Begete para uma 'dan~a do mel', mas, ·nao a executa
ram, alegando que estavam indispostos, com '.dor de barri
ga', ao que as buzinas foram abandonadas. 

"Para confeccionar as buzinas, os indios. vao buscar ta
quaras grossas e compridas, longe na mata. Peda~os com 
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.tr.es gomos sao cortados e aparados de ambos os lados. Ex
perimentam se a boca fecha bem o orificio do tubo. 

"Com uma vara dura perfuram uma das paredes dos 
dois gomos, alargando o furo. A parede do terceiro gomo . e 
p.erfurada com a ponta duma flecha de pesca, apenas o su
ficiente para permitir a introduc;;ao duma taquarinha, las
cada numa das extremidades - um flautim - antes tes
tado." (Fig. 3). 

.,.- ... - ..... 
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Fig. 3 - Esquema das buzinas Begete.. 
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A buzina produz um som semelhante ao mugido de ga
do vacum. O tubo grosso de taquara serve de caixa de reso
nanc;a: 

"Depois de afinadas, as buzinas sao entregues ao chefe 
da maloca, que as expetimenta uma a uma, verificando a al
tura e qualidade do som. 

"As buzinas Begete medem aproximadamente entre qua
renta e cinco sentimetros a um metro de comprimento. 

"As mulheres e crianc;as assistem· tanto a c'Onfecc;ao das 
buzinas como ao seu uso. Guardam-nas a vista de todos, no 
terreiro onde os homens costumam reunir-se ao escurecer." 

Alimentagao 

As observac;oes a respeito da alimentac;ao dos indios Ca
noeiros sao incompletas, pois foram feitas apenas durante al
guns meses da estac;ao seca. 

Havia uma variac;ao de preferencias ou de recursos de 
produtos nas diversas malocas, visitadas. / 

Os indios das malocas (2) de Barari e (1) Mapatat'i con
sumiam muita batata-doce, assada ou cozida. Os da maloca 
(3) de Ipatqt;o tinham como alimento basico o milho seco, 
assado ou entao triturado e depois cozido, alem de maior quan
tidade de viveres em geral, o que talvez se explica pelo fato 
daquela maloca ter sofrido menos influencia aculturativa do 
que as outras. 

Durante a minha estada nao prepararam e nem bebe
ram bebida fermentada. Mesmo a cangica de milho, adoc;ada 
com mel silvestre, e consumida antes de fermentar. 

Todos os indios consumiam muitas bananas maduras. 
Batata-doce: As ramas de batata-doce ocupavam o maior 

espac;o de cultivo das roc;as das malocas de Barari e Mapatati. 
Constituiam o principal alimento diario. Assavam-as no bor
ralho e as comiam em qualquer oportunidade. Generosamen
te me ofereciam sempre batata-doce assada, cozidas ou mes
mo batatas cruas. Preparavam tambem bebida de batata-doce, 
cozida, pilada e depois misturada com agua. 

Milho: Nas duas malocas de Barari e Mapatati quase 
nao havia milho. Aparentemente ja tinha se acabado o mi
lho colhido da ultima safra, pois a temperada da semeadura 
ja se aproximava. Na maloca de Ipatdto havia duas. imensas 
pencas de espigas de milho, dependuradas da cumieira da 
casa (Pr. XVII, Fig. 27), uma em cada extremidade. 
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Uma delas media cerca de 1,60 de comprimento (vertical) 
por 1 de diametro. A outra era um pouco menor. Consistiam 
de centenas de espigas, amarradas pelas pontas das folhas. 
Eram suficientes para garantir a alimenta~ao dos moradores 
ate a pr6xima colheita. 

Todas as manhas um dos indios subia por cima dos pos
tes da casa, sentava-se numa das vigas transversais e arran
cava um c·erto numero de espigas, que distribuia entre as fa
milias. As mulheres as preparavam. Com auxilio de um sabugo 
debulhado remexiam uma parte dos graos pos.tos a torrar em 
vasilha circular e achatada de barro cozido. 

Os homens, e todos os. demais moradores os comiam, jo
gando-os na boca aos punhadinhos as vezes com bananas 
maduras, castanhas verdes, peixe ou carne moqueada. 

Trata-se dum tipo de milho mole, qu.e mesmo depois de 
seco e macio. Outra parte do milho era triturada (1Pr. XVIII, 
Fig. 28 e Pr. XIX, Fig. 29) 1n.o pilao ·de tronco escavado usando 
cada india duas maos de pilao, simultaneamente, ou, traba
lhando duas indias ao mesmo tempo, cada uma c'Om uma 
mao de pilao. 

Cangica de milho: Diario de viagem, pag. 224, 28 de se
tembro de 1962: "A mae de Ip~Ftoto prepara cangica. 0 milho 
e triturado no pilao. A india poe agua a f erver na grande 
panela de barro cozido, depois de enxagua-la com a escassa 
agua que existe na maloca. A farinha grosseira de milho e 
colocada num vasilhame raso de barro cozido. Junta mel sil
vestre e mistura tudo com a espatula de taquara. Coloca a 
massa de milho com meI 1n'agua fervente e deixa cozinhar 
longamente, juntando mais mel de abelhas. A sopa e servida 
de"'1ois de esfriada. 

''0 dia passa. Os indios estao deitados nas redes a pre
parar flechas. Come-se da c·angica. As mulheres fiam algodao. 
Todos parecem satisf eitos. Sin to a harmonia reinante. Os in
dios vivem o presente, intensamente. Dias de fartura variam 
com dias de escassez." 

As panelas com a sopa ainda quente foram ent.regues aos 
homens, que as depositaram em seu "reservado' (Pr. XX, Fig. 
31), servindo-se todos. Tambem as mulheres receberam sua 
por~ao, que comeram longe dos homens, com as crian~as. 

Algumas vezes juntam mandioca e cara ralados a fari
nha de mllho (Pr. XIX, Fig. 30) para fazer massa de beiju. 
Esquentam uma panela de barro cozido redonda e achatada 
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sobre a fogueira, e colocam massa suficiente para assar um 
beiju do tamanho de um prato, que e fino e duro Como bo
lacha seca OU pao duro. 

Afirmavam, que tambem costumam juntar farinha de 
castanhas da Amazonia, que o torna mais gostoso ainda . 

. Nao vi como preparam o milho verde, pois nao estava no 
tempo. 

Bananas: Em todas as malocas havia praticamente sem
pre bananas maduras de duas qualidades. Conservavam-nas 
em pencas dentro de cestos ou dependuradas das vigas e nos 
jiraus. 

Comiam-·nas geralmente maduras, mas preparavam tam
bem uma sopa com bananas maduras trituradas, que adoc;a
vam com mel. Consumiam esta sopa quente, ou, no dia se
guin te, f ria. 

De vez em quando indios e indias saiam de manha e re
gressavam s6 a tardinha: carregando pesados balaios cheios 
de caches de bananas verdes, para amadurecer. 

Generosamente distribuiam as bananas trazidas da plan
tac;ao distante. 

Na maloca de Mapatati, o irmao deste, Tapiama, fazia a 
distribuic;ao entre as varias familias, que logo retribuiam com 
algum ou tro alimento. ' 

Havia plantac;6es de bananas abandonadas, ja cobertas 
de mata virgem. Para la OS indios iam, de vez em qua;ndo, e 
colhiam cachos das: bananeiras degeneradas .. 

Casta.nhas da Amaz6n{ia: Tern grande importancia na ali
mentac;ao indigena. Colhiam na mata 'ouric;os' ainda da safra 
do ano anterior. No mes de agosto, comec;avam a colher os 
'ouric;os' novos, caidos, ou de castanheiras derrubadas a ma
chado, com as casta:nhas ainda verdes. 

Eram de pref erencia consumidas cruas, sem mistura, ou 
com outros alimentos. Tambem ralavam-nas e misturavam 
a farinha no preparo de beijus, ou sopas e prates compostos. 

Faziam um molho espesso de castanhas, no qual mergu
lhavam batata-doce, assada ou peixe moqueado. 

Nern sempre havia abundancia de alimento; as vezes s6 
um pouco de milho torrado e agua, mas isto nao lhes afetava 
o born humor. 

Mandioca: Entrava em escala muito dimi:nuta no rol dos 
produtos alimentic.ios dos Can.oeiros. Nos roc;ados viam-se so 
alguns pes. Em. nenhuma das. malocas visitadas podia-se obser
var extensos mandiocais, porem, quando chegou a tempera-
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da do plantio, os indios da maloca de Barari plantaram gran
de quantidade de manivas, que me pediram que trouxesse, 
e que foram cedidas por um seringueiro vizinho (Pr. XV 
Fig. 24). 

Feijao : Havia de dois tipos, feijao fava e miudo, que co
miam cozidos e sem condimento. Havia algumas caba~as (La
genaria) cheias de feijao para semente. 

Ab6boras: Nao havia no fim da estagao seca. Semearam.
-nas ap6s as primeiras chuvas. 

Pratos compo~tos: Preparavam-nos, juntando farinha de 
mandioca, castanhas raladas, batata-doce ou cara cozido e 
pilado, misturando com grande punhado de lagartas (de bor
boletas) de castanheira (?) , que os homens traziam da mata, 
embrulhadas em f olhas verdes. 

Era um prato muito apreciado. Es.tas lagartas estavam 
presas numa teia de fios finos como seda, da qual tinham de 
ser retiradas. Lavavam as lagartas e juntavam, quando os 
outros ingredientes ja estavam quase c'Ozidos. 

Outra vez vi-os colocarem antes as larvas. Uma outra vez 
ainda cozinha.ram meio inambu, deixando que amolecesse 
para depois juntar as larvas e os outros ingredientes. 

Frutas silve~trres: eram colhidas em grande quantidade, 
sucedendo-se diversas especies, todas doces, abundantes e de 
agradabilissimo aroma e paladar. 

Na mata havia numerosas fruteiras, conhecidas pelos in
dios. As vezes, varios indios subiam ate os galhos, cortando-os, 
escolhendo os mais carregados. Outras vezes, os indios der
rubavam a fruteira. 

Mulheres, homens ·-e crian~as colhiam as frutas maduras, 
acondicionavam-nas nos cestos ou preparavam pacotes de fo. 
lhas. Muitas frutas eram comidas imediatamente. 

Na maloca, geralmente, sao piladas. Colocam o caldo con1 
a massa obtida em grandes panelas de barro cozido, poem a 
ferver, juntam mel silvestre, apesar da do~ura das pr6prias 
frutas. 

Nesta temporada, parece haver mel silvestre em maior 
quantidade. Os homens saem aos grupos para apanha-lo. 

Sopa de fruta era servida quente, e no dia seguinte fria. 
As diversas especies de frutas nao puderam ser identificadas. 

Ao colher frutas silvestres, milhares de insetos eram a
traidos, sentando-se no corpo suado dos indios, molestando-os. 

Cacau silvestre: No fim da seca, amadurece o cacau sil
vestre, cujos frutos pendem diretamente do tronco. As indias 
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sobem no cacaueiro, colhendo uma parte dos frutos maduros, 
ou entao, os indios derrubam-no simplesmente. 

Os caro~os sao envolvidos por uma polpa doce, que os in
dios apreciam. As mulheres tambem costumavam fazer com 
um bastaozinho um furo na casca, atraves da qual remexiam 
caro~os e polpa dentro da pr6pria fruta. Depois a enchiam 
com m.el silvestre, e serviam-na aos homens, que as quebravam 
para saborear o conteudo. 

Mel silvestre: Mel era alimento quase diar.io. Amata pa
rece fornecer quantidade quase ilimitada, sem duvida de a
cordo com a temporada. 

"Os p6lens sao desprezados. Afirmam OS indios que dao 
'dor de barriga'. Favos com larvas sao mastigados depois de 
mergulhados, ou nao, no mel. 

"A cera, que fica na bOca ao chupar as larvas, e cuspida." 
Tirar 'mel brabo' e trabalho s6 de homens. Requer mais 

coragem e disposi~ao, pois as mordidas de milhares de abelhas 
sao desagradaveis e dolorosas. Raras vezes as mulheres a
companhavam-nos neste trabalho. 

"Numa ocasiao em que derrubaram uma arvore com a 
colmeia dentro do tronco, uma india colheu o mel muito li
quido, do 0co ja sem os favos e o p6len, com um chuma~o de 
f olhas que mergulhou no mel, deixando que o absorvesse co mo 
uma esponja (Pr. XX, Fig. 32), expremendo-o em seguida num 
tubo de taquara. Tambem usava um caneco de aluminio, de 
colher latex usado pelos seringueiros. 

"Na volta, as mulheres prepararam 'pete pihi' (agua-de
-mel) ,, deitando folhas de pacova (Heliconia spec.) n'agua rasa 
dum c6rrego, deixando que enchessem e juntaram, depois, mel 
(Pr. XX!, Fig. 33), bebendo o liquido. 

"Em casa, a maior parte do mel era diluida n'agua, e, esta 
servida em vasilhames separadamen te aos homens, que a be
biam em seu 'espa~o reservado na maloca'. As mulheres tam
bem ficavam com sua parte. Agua de mel tambem era servi
da em ocasioes f estivas, tais co mo a primeira semeadura e 
plantio no ro~ado novo (Pr. XXI, Fig. 35). 

"Ao beber agua-de-mel, soltam estalos de satisfa~ao com 
a lingua; tagarelam naquela ocasiao durante agumas horas". 

0 mel puro e lambido, mergulhando os dedos, uma bana
na ou qualquer objeto. 

Card<ipio de varios dias: Copiado do diario de viagem, 
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3 de outubro de 1962. 

"Agua e mel, castanhas da Amazonia ('Verdes e madu
ras), milho torrado, bananas maduras (Nao ha carne e nem 
peixe na maloca) . " 

4 de outubro de 1962. 

"Bananas maduras, refresco de bananas, i.e. flocos de 
bananas esmagadas em agua adoc;ada com mel silvestre, cas
tanhas da Amazonia assadas ao fogo, frutas maduras e do
ces do mato (?), caldo quente de frutas, adoc;ado com mel 
silvestre, milho torrado, gaviao-real cozido." 

7 de outubro de 1962. 

"Caldo de frutas adoc;ado com mel silvestre, quente, milho 
torrado. frutas doces e frescas do mato (?),. came de macaco 
e de anta (fornecida pelos civilizados) , Castanha da Ama
zonia novas." 
Uso ·de paus ignigenos: Copiado do diario de1 viagem, pag. 105, 
30/ 7 / 1962: "Filmamos fazer fogo com pa us ignigenos. Radio
kobi se prestou para demonstrar. Usou uma vara de Apara
juba (nome regional de madeira nao identificada), que en
direitou sobre as brasas. 

Cort}o base (ou assento) usou a ponta larga de taquara 
de uma flecha e embaixo dela, um tufo de algodao. Assentou 
a vara perpendicularmente na base no chao e deu rotac;ao a 
vara pressionada sobre a base presa com os dedos dos pes 
(Pr. XXVII, Figs. 43e14). Depois deter dado rotac;ao ao bas
~ao ·durante cerca de cinco minutos, friccionando-o entre as 
lllaos que escorregavam de cima para baixoJ' seu irmao Barari 
o substituiu, pois. as maos de Radiokobi ficaram tao verme
lhas e doloridas que nao pOde levar a termo sozinho a tarefa 
ardua de fazer f ogo. 

Quando, finalmente, surgiu fumac;a, uma pequenissima 
chama nasceu no tuf o de algodao e cresceu alimentada por mi
nusculos gravetos e outros maiores ate se tornar fogueira 
grande. 

0 processo levou cerca de vinte minutos. Teria demorado 
menos, assirn informaram, se tivessem achado a madeira in
dicada, mais macia, para a vara vertical. 

Para fazer fogo na mata (ou em casa) usam um pouco de 
latex de caucheiro ou seringueira, que facilmente obtem du
rante as marchas na mata. 
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Instrumen,'tos Musicais: Alem das buzinas Begete ja 
descritas no capitulo "plantio", os Erigpagtsa tem tambem 
buzinas de sinaliza<;ao, algumas bem acabadas (Pr. XXX:II, 
Fig. 58) feitas em duas metades de madeira, com um bucal 
lateral e com as ca.naletas amarradas e enroladas juntas com 
envira. 

E finalmente um outro instrumento, tambem de sopro, 
que chegou as minhas maos para que fosse permutado. 

Copiado do diario de viagem: pag. 61, 5/7 /1962: "A espo
sa do indio Hone deu-me um instrumento de sopro que con
siste de cinco gomos de taquara de varios comprimentos, a
marrados em feixe, com envira. nao um ao lado do outro como 
nas 'flautas de pan', mas em circulo. Assopram por cima das 
aberturas dos gomos a uma certa distancia, o que produz um 
som fraco, apenas audivel pela pessoa que toca." 

Observagoes s6bre atitudes e camportamento 

As personalidades de Rad.iokobi e de Tapiama, ambos 
irmaos de chef es de maloca, sao opostas. O primeiro pertence 
a maloca de Barari, o segundo a de M apatati. 

Radiokobi (e todos os componentes de sua maloca) e 
tipo bem humorado, expansivo, cheio de born humor, che
gando quase a ser traquinas. Esta sempre disposto a conver
sar, prestar informa~6es, espontaneamente, pronunciando as 
palavras com clareza, suprindo-as com mimica, quando as 
poucas que conhece, do vernaculo, sao insuficientes. 

Tapiama (1e todos OS componentes da maloca) e gentil, 
porem fala pouco e com falta de clareza, sempre em tom bai
xo. E' introvertido e um tanto apatico, mas, ao mesmo tem
po amistoso. E' apontado pelos outros indios e pelos serin
gueiros como o matador da tribo, i.e., o executor .das ordens 
de Mapatati, que e considerado chefe supremo das malocas 
do rio Juruena (nao foi possivel averiguar a veracidade de 
tais afirma<;oes ! ) . Os seringueiros temem Tapiama, por con
sidera-lo pessoa "perigosa" e "trai<;oeira". 

Tapi<Uma ao me acompanhar pela selva, afastou-se em 
mar.cha acelerada, sem esperar para mostrar o caminho, o 
que tornou impossivel qualquer outra excursao em sua com
panhia. 

Radiokobi (e todos do seu grupo bem como das outras 
malocas) estava sempre disposto a ir comigo a uma ca~ada, 
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guiando-me com cuidados para que nao me perdesse nas sen
das mal-reconheciveis da selva. 

Radiokobi estava tambem sempre pronto para fazer de
monstragoes tecnol6gicas ou dar explicagoes sabre s.ua cultu
ra. E' pessoa sociavel e comunicativa, informante de extrema 
boa vontade. · 

o filho de Tapiama, Menemenetetsui, como o pai, e in
trovertido, retraido ou talvez timido. Parece ter preocupagoes 
sexuais, pois, repetidas vezes tentou apalpar-me atraves das 
cal~as ou do pijama. 

Harmonia e delicadeza de trato sao as qualidades. que se 
evidenciam no convivio das familias da maloca. Falam baixo. 

As criangas e os adultos sao atenciosos para com o h6s
pede, brindando-o toda hora, mesmo depois. de longo convi
vio. Tambem entra o born humor nas rel~oes humanas, sen
do nao raro uma boa gargalhada. t:ste born humor que tam
bem se aplica nas relagoes com o h6spede, e totalmente isento 
de cagoadas ou deboche. Note-se, por exemplo, este epis6dio: 
Havia um meniino de uns quatro anos que era sapeca; ines
peradamente atirou-me um graveto e me aplicou um rapido 
beliscaozinho. 

A honestidade para com o h6spede e absoluta. Os indios 
devolviam, imediatamente, os objetos mais insignificantes que 
achavam, cSu que pediam emprestado. 

Colocavam simplesmente os objetos que encontravam em 
seu lugar, sem com.entarios. Ao chegar na maloca, nao houve 
nem o "exame" das· bagagens ·do visitante, tao freqiiente e 
peculiar em outras tribos. Nos Erigpagtsa nada e tocado, nem 
inspeccionado. 

Vasilhames eram geralmente limpos. antes da devolu\!ao. 
Copiado do Diario de viagem, pag. 210, 21/ 11/1962. "Che

gamos a maloca de Ipalt6to. So ha m.ulheres e um homem. 
Os outros es.tao ausentes, numa cagada. Sempre fica um ho
mem na maloca, vigiando-me constantemente. Esta atitude 
foi modificada ap6s alguns dias." 

Ha grande generosidade por ocasiao das permutas. Cedem 
seus objetos com muita facilidade. Uma vez permutados, estes 
passam a ser considerados propriedade inaliena vel do novo 
dono; 

Mapatati, chefe de maloca, e homem extremamente bon
doso e modesto. Oferecendo-se-lhe, por exemplo, biscoitos, tira 
apenas a metade de um. Quando lhe ofereci uma pedra de 
amolar, que muito cobigam, declinou da oferta, alegando ja 
existir uma em sua casa, o que bastava para todos. Aceitou 
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uma faca oomente porque lhe assegurei que era uma retribui
~ao a um favor seu. 

A vida social diaria e realizada estritamente separada 
pelos dois sexos, que formam duas unidades na maloca, li
gadas entre si somente pelo convivio, mas nao pela co-partici
pa<;ao nas palestras, horas de trabalho, de recreio e de ali
mentagao. A expressao especial desta separagao e o 'Recinto 
dos Homens'; mencionado anteriormente, observado nas ma
locas de Ipatoto e Barari. 

O fulico menino (• da moloca de Ipatoto) nao penetrava 
no recinto dos rapazes e homens, principalmente durante as 
reunioes de palestra dos homens, a noitinha, e as ref eigoes, 
quando recebia sua parte, comia aquem do recinto, nunca se 
sentando perto dos homens, nos troncos lascados a guiza de 
banco. 

Enquanto, porem, os homens se dedicavam a trabalhos 
manuais, o menino entrava no esp~o dos homens, tirava um 
ti<;ao para fazer fum.~a a entra:da de luz da cobertura de 
palha, afugentando os insetos, levava lenha e sentava-se jun
to dos homens. 

As mulheres nunc·a penetravam naquele recinto. Entre
gavam a c'Omida aos homens que a levavam por cima dos 
troncos lascados, deitados, que delimitavam o retangulo, e sa
bre os quais os homens se sentavam. 

Na maloca de Mapatati a maioria dos homens estava au
sente. 0 unico homem e seu filho adolescente ficava junto· com 
uma das duas mulheres (presentes), a que era uma das tres 
esposas de seu irmao, Mapatati, a mais velha, de cerca de 45 
anos de idade. Esta costumava acompanhar o marido nas ex
cursoes, porem, a.p6s o ultimo parto, ficou com o abdomen 
muito volumoso e adoentada, deixando-se fic·a.r na maloca 
com as crian<;as pequenas. As duas esposas mais jovens, de 
trinta e dezesseis anos presumiveis e que iam com Mapatdti. 
Ta'J)i,a1'n.a, irmao mais mo<;o de Mapat<l,ti cuidava dela duran
te a ausencia do marido. 

Tap·iama educa seus filhos, auxiliado por sua filhinha de 
uns dez anos que cuida do irmao menor, pega-o pelas maos 
e faz andar. 0 menino, que deve ter entre dois a tres anos, ain
da nao anda s6. Agarra-se a um poste e se levanta, na tenta
tiva de andar, porem fica im6vel, em pe. Tern a barriga gran
de, pernas finas, cabe<;a relativamente volumosa. E' chorao 
e tern medo dos visitantes ( civilizados ! ) . Nao tern movimen
tos e atitudes tipicos de um debil. mas e um tanto retardado. 
As outras crian<;as sao tOdas normais. 

/ 
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Crian~as pequenas nunca sao abandonadas. Sao sem
pre cuidadas pela mae, pai ou irma mais velha, a nao ser 
quando as deixam dormir s6 na rooe por um tempinho. Em 
todas as excursoes carregam-nas na tip6ia ou nas ancas, seja 
.na viagem anual, longa, em busca de hastes para flechas, seja 
na coleta de frutas ou mel, ou durante os trabalhos no ro
~ado. A mae carrega os lactentes alem dos petrechos e vasi
lhames e, alem dis.to, as vezes os pequenos de dois a tres anos. 
As irmas freqiientemente levam nas ancas. os menores du
rante longas marchas e tambem durante todo o dia. 

Nunca assisti a jogos das criangas ou adultos, sejam re
creativos ou esportivos. 

As meninas brincavam com folhas de milho amarradas 
a guisa .de boneca. Elas cuidam do fogo e das brasas debaixo 
do moquem, onde assa lentamente caga ou peixe. De vez em 
quando varrem o chao da maloca, juntam o cisco e o levam 
para fora num cesto velho. 

Sao as pequenas 'amas-secas' dos irmaos pequenos ( alem 
das maes, e claro ! ) . Acalmam OS be bes que levam na tip6ia; 
embalam-nos, levando ope direito para a frente , batem com 
ope no chao ao mesmo tempo que levantam o calcanhar do 
pe esquerdo. Repetem este movimento em vaivem durante 
longo tempo. Deste modo, o corpo da menina-ama ( ou da 
mae) se,,move em ritmo suave para frente· e para tras. 

-Copiado do diario de yiagem, pag. 215 e 91, 21/ 9/1962: 
"Uma ou varias vezes ao dia, tooas as mulheres saem da ma
loca com as crianc;as e passam algum tempo na mata, num 
lugar que dista cerca de trezen tos metros. La se dedicam a 
trabalhos manuais. Fizeram-me compreender que na semi
-obscuridade da selva nao sao molestados pela praga de piuns 
e outros insetos, que preferem lugares ensolarados. 

"As criangas, meninas, brincam sozinhas na mata em 
tres lugares, que distam da maloca entre cem a trezentos me
tros. Sao espagos limpos de solo arenoso e medem cerca de 
dois metros de diametro. Ali encontram-se abanos de palha e 
cestinhos em conf ec~ao, que as meninas fazem. Na area de 
brincar mais distante existe uma miniatura de maloca, com 
um pequeno patio na frente, de tamanho suficierrte para per
mitir que criangas nela entrem. Esta e f eita de f olhas de pal
meira, amarradas nos troncos finos .. Outras folhas ·de palmei
ra estao encostadas apenas. Tambem aqui veem-se cestinhos e 
abanos de palha, aparentemente f eitos pelas du as meninas, 
que aqui vem brincar. 
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"A tardinha, as meninas deixam a maloca, a sos, ou le
vando consigo os bebes, dos quais cuidam constantemente. 
Passam entao algumas horas a brincar fora da maloca escura. 
Voltam com cestinhos que fazem, cheios de frutas da mata>
as vezes ate castanhas da Amazonia. 

"'Convidei-as a me mostrar aqueles lugares mas recusaram, 
alegando haver muitos mosquitos tao cedo (logo ap6s o al..
m~o). Evidentemente nao queriam estar acompanhadas em 
seu lugar de recreio." 

Na ·distribui~ao de viveres tambem se nota o respeito e 
a generosidade. Oferecem petiscos a chegada de visitas. 

Ca~a e peixe, mel e comida preparada (pelas mulheres) 
nas grandes panelas, sao distribuidos entre todos. Em geral> 
um homem toma a si o trabalho de dividir os viveres. Oferece 
e entrega a cada um a sua parte. Da cangica de milho ado
gada com mel silvestre, cada um retira a porc;ao que deseja. 
Potes com agua-de-mel sao ofertados ao chefe, que bebe, e, 
depois o passa a outro, continuando assim ate ser esvaziado, 
as vezes sem alcan~ar todos. 

Existe nisto, entretanto, uma nitida predominancia do 
homem sobre a mulher. Os homens i:nvariavelmente recebem 
os maiores e melhores pedac;os de ca~a, e recebem a maior 
quantidade dos alimentos preparados pelas mulheres: A ca
bec;a ·do porco do mato e sempre entregue aos homens, que a 
preparam e comem em sua separac;ao na maloca. As visceras, 
envoltas em folhas e assadas no borralho pelas mulheres, sao 
servidas aos homens. A cabe~a e a parte dianteira do cor
po dos peixes gr an des tambem sao of erecidas aos ho mens. 

Uma vez eu levei a maloca alguns tracajas, ja assados. 
Convidei os homens e sugeri que tambem as mulheres parti
cipassem da refei~ao. O· adolescente Dico pegou um pedac;o 
de tracaja, estendeu o bra~o e chamou com voz de comando 
uma menina, que veio do terreiro das mulheres buscar a per
na de tracaja. 0 mesmo se deu com farinha de mandioca. 

Outra vez, um dos homens jogou um peda~o de carne 
de cac;a para as mulheres., sentadas longe, no terreiro. 

Ao crepusculo, quando os piuns desaparec·em, totlos os 
indios saiam para o terreiro (Pr. II, Fig. 3). As crian~as e 
mulheres sentavam-se no chao a um canto, conversando e 
trabalhando. Os homens e rapazes formavam grupos a certa 
distancia das mulheres, brincavam, cac;avam uns aos outros, 
ou, sentados nos troncos derrubados, atiravam flechas para 
o ar, em competigao de altura, ou tentando atingir passaros 
pequenos. 

• 
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Logo ·que escurecia, os indios voltavam para o interior 
da maloca, que, as vezes ficava aberta durante a noite, mas 
.a fechavam logo ao amanhecer. 

Ipatoto tern uma filha com uma das mulheres do segun
do grupo masculine de sua maloca. ~ste fato seu irmao Dico 
explicou sem rodeios, na presen~a do pai 'oficial' da menina, 
usando para isto palavras e os gestos internacionalmente co· 
nhecidos. 0 pai da menina e homem de fisico pouco desenvol
vido, adotando uma atitude submissa perante o chefe Ipatoto 
(carrega a ca~a que Ipatoto deixa no caminho da mata). E' 
parente consangui1n.eo (Conforme foi dito acima) de Radiokobi. 
com quern se parece. E' · de inteligencia indubitavelmente in
ferior a de Ipatoto. A .menina, de uns cinco anos, esta sendo 
criada com mais dois meio-irmaos, um deles lac:tente, pela 
referida familia. E mimada por Ipatoto, e se parece com ele, 
que freqtientemente toma a menina nos bragos, afagando-a, 
oferece-lhe um petisco ou lhe prepara um ·brinde. (Observei 
que ele fez um penduricalho de colar da pele de pescogo e 
cabega dum Gavi.8.o-Real que matei a seu pedido). 

Ipatoto, homem maduro, explica que 'nao ha mulher para 
€le, s6 muito longe ! ' e acrescenta logo 'mulher nao presta ! ' 
(usa O vernaculo) , mas, e evidente que OS Canoeiros desco
nhecem o verdadeiro sentido da frase 'nao presta', usando-a 
indiscriminadamente como reprovac;ao ou aprovagao, tendo-a 
ou vido dos seringueiros. 

0 reconhecimento da paternidade por Ipa.toto no caso 
da menina, parec·ia implicar tambem na existencia de liga
~oes sexuais entre o chefe e uma mulher de outrem, aparen
temente reprovavel, como tambem no conhecimento dos efei
tos boli6gicos do ato sexual1 pois a paternidade lhe foi a:tri
buida · integralmente por todos. 

Tambem Ipatoto afirmava ser parente do chefe Mapat<iti.. 
Nao foi possivel investigar esta afirmagao. As rel~oes entre 
os moradores das duas malocas, eniretanto, nao eram amis
tosas. "Mapatati brabo,,, afirmava Ipatoto, acrescentando que 
desejaria ve-lo ea seus homens, mortos. Recentemente, OS ho
mens de M apatati tinham assassinado um indio morador do 
interior da selva, que diziam ser parente de Ipat6to. 

Numa ocasiao fiz com Ipatoto uma vtsita a maloca de 
Mapatati. Quase todos os indios estavam ausentes, encontran
do-se apenas a india Tama, mulher jovem e extremamente 
bonita, terceira esposa de M apatdti, e tambem uma menina 
que lhe fazia companhia. 
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" Ipatoto, conversando com Tama, convidou-a a acompa-
nha-lo rio acima em sua planejada visita a sed.e cla Gleba Ari-· 
nos. A india aceitou, mas quando estava ja com sua rede en
rolada, pronta para seguir, apareceu o marido, Mapatciti, que
tem pelo menos trinta anos mais que sua jovem esposa. Se-
gurou-a pelo bra~o, nao a deixando ir. Ipatoto, apesar disto· 
carregou a rede da india para a embarca~ao. Surgiu uma a
mea~a de briga corporal entre os dois homens, finalmente, 
Mapatciti resolveu a situa~ao, acompanhando sua mulher. Pre
tendia passar alguns dias na maloca de Ipatoto em companhia 
de Tama. Durante a viagem, nos pernoites, o cas~l dormia 
sempre afastado dos demais. Chegados na feitoria do serin
gueiro 'Paulista', donde sai a senda que conduz a maloca de 
Ipatoto, este insistiu em levar a india consigo rio acima. Ma
'[X'ttciti, porem, dizia ameac;adoramente "Se voce levar Tama, 
mand:arei Tapiama te matar!" Tapiama, irmao de Mapattitf 
e tido como o matador entre os Canoeiros. 

Mapatati e considerado por alguns seringueiros o 'chefe· 
supremo' dos Canoeiros do alto Juruena. Nada de positivo foi 
observado por mim neste sentido. As malocas sao dirigidas. 
pelos respectivos chefes, nao parecendo haver uma posi~ao de
chefe superior. 

Tama escondeu-se na mata, sendo logo encontrada por 
Mapatcitt;. Depois chorou convulsivamente, mas obedeceu a0> 
marido, que, com ela passou alguns d.ias na maloca de Ipatotto,, 
depois que este partiu, rio acima, em visita a Gleba Arinos. 

Numeros 

A palavra "istuba" significa 'um' ( 1) , sendo a mais usa
da. Raramente dizem "pet6" 'dois' (2). Para dizer 'muito'· 
contam os dedos das maos, ou, tambem, dos pes, o que, parece 
querer expressar "um sem numero" ! 

Humoristicamente, Ipatoto, assim o fez para dizer quan
tos "Barikatxa", i.e., indios hostis, ele ja tinha morto. 

. . 
Enfermidade - medicina - higiene 

Logo ap6s a pacifica~ao irrompeu uma epidemia de va
riola entre os Erigpagtsd. Afirmam os moradores civilizados~. 
que quase a metade da tribo morreu. E' dificil avaliar a exati
dao desta afirmativa, pois 0 nilmero de indios e desconhecido~. 
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O senhor Kunz, ex-gerente da Cia. Antartica de Cam
pinas, Estado de Sao Paulo, hoje morador da Gleba Arinos, 
realizou em 1961 uma mar.cha de duas semanas ao interior da 
selva, para visitar malocas de Canoeiros ainda com pouco 
con ta to. 

Ap6s cinco dias de marcha encontrou uma maloca vazia 
que continha seis sepulturas recentes. Estas, informa, eram 
redondas, de cerca de um metro de diametro, com a terra 
amontoada. 

Uma outra maloca, habitada, estava de luto por recem
-falecidos, vitimas da variola, enterrados no dia anterior de 
sua chegada. Tinham colocado nas sepulturas todos os. perten
ces do morto. Afirma o senhor Kunz, que o morto e colocado 
de c6coras na sepultura. 

Em plena mata encontraram uma rede dependurada, 
com um esqueleto humano. Arco e flechas estavam encostados 
num tronco pr6ximo. 

Um seringueiro disse que encon trou um indio doente de 
variola, deitado na rede, em plena selva. Avisou os moradores 
da maloca mais pr6xima, "que nao o acudiram". Todos os 
dias, entao, este seringueiro passava e alimentava o indio, 
que, apesar disso veio a f alecer ap6s alguns dias, sem que 
seus considerados por n6s patricios disto tivessem tornado co
nhecimento. 

Ao regressar a foz do rio Arinos, o mencionado senhor 
Kunz e seus companheiros estavam exaustos da longa marcha 
na selva, as vezes sem agua. 0 guia, o indio M atarekuitipd, 
adoeceu de variola. Salvou-se grayas ao tratamento que lhe 
foi administrado pelos senhores Geraldo, encarregado do se
ringal, e Kunz. 

0 indio Radiokobi contou varias vezes, como morreram 
numerosos indios. ap6s seu primeiro contato com os civiliza
dos. Dava enfase ao seu relato usaindo gestos e mimica, 
alem de algumas poucas palavras no vernaculo. Radiokobi li
gava o contagio ao fato do contato indio-civilizado, sem men
cionar atos de magia ou feitic;o, que tivessem sido praticados 
pelos civlizados. Apenas dizia, para explicar a correlac;ao con
tato-doen~a: "Espiou civilizado - morreu ! Espiou - mor
reu ! " 

Outra epidemia, proveniente de contagio, era atribuida 
por ele a feitic;o da autoria de indios e conta a respeito o se
guinte: 

Numa festa realizada por ocasiao dum ritual de inicia
~ao, os convidados jogaram 'dardos minusculos'. 
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0 informante demonstrou, segurando uma vara flexivel 
com tres dedos da mao esquerda, a come~ar pelo polegar. Co
locou pedacinhos de madeira na ponta superior da vara fle
xivel, segurando-a com a mao direita, vergando-a e soltando-a 
repentinamente. Os "feiti~os" sao assim atirados a certa dis
tancia. 

Explicou que em conseqilencia disto muitos indios fica
ram com dor ,de cabe~a e da nuca, e muitos morreram. 

Mataram-se tambem, uns aos outros, o que demonstrou 
imitando o arremesso de flec·has e os gritos dos feridos e mori
bundos. Chega ao detalhe de encenar como as pontas das fle
chas eram muito compridas, de dois gumes e penetravam nas 
vitimas. 

Nesta ocasiao e expontaneamente, relata detalhes da su:
posta antropofagia ritual desta tribo, fazendo exibi~ao por 
mimica de como cortavam os cadaveres e a cabe~a, "faziam 
fogueira grande, os assavam e comiam." 

Ao convida-lo para preparar um atirador de dardos, R~ 
diokobi compreendeu que o convidava a jogar feiti~o contra 
mim ao que respondeu com um violento 'bahaa ! ' - Nao! , a
afirmando que eu ficaria doente com dor de cabega e das 
costas. . 

Finalmente, Radiokobi comega uma longa demonstra~ao, 
contando pelos dedos quantos indios morreram da epidemia 
de variola que dizimou a tribo - "havia muitas malocas" -
abre os dedos das duas maos, "com muitos Canoeiros; e todos 
morreram." 0 informante indica o nome de cada maloca, se
gundo o no me de seu chef e. · 

Durante a minha estada houve varios casos de doengas. 
Os indios sempre pediam auxilio e remedios da civilizagao. 

Ao chegar a segunda maloca ( desde a f oz do rio Arinos, 
descendo o alto Juruena!), encontrava-se a mulher de Rad'io
kobi gravemente enferma. Jazia esqueletica, febril e apatica 
em sua rede, com o corpo coberto por uma crosta de terra 
preta. Seu marido, com extreme carinho tratava da doente,, 
do filhinho de uns dois anos, e de todos os afazeres domes~· 
ticos. 

Explicaram os indios, que, durante uma derrubada, um 
tronco atingiu o femur da india. . 

O lugar estava inchado acima .do joelho - hemorragia 
intema transformada em pus. Uma sepsia geral se espalhou . . 

A india estava preocupada, perguntando se iria morrer. 
Era a unica mulher icom o cabelo cortado rente. Queixava-se 
de muita dor, tambem nas articula~oes dos bra~os. 
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· 0 marido, Radiokobi, passava a n;i.aioria do tempo perto 
da esposa doente. Atendia a tudo o que a mulher necessitava, 
inclusive lhe fez da bainha de folha de palmeira um vasilha
me, como uma canoa, que lhe entregava em caso de suas ne-
cessidades fisicas e o Ieva va de pois para fora. · 

Sain do numa ca~ada, Radiokobi colheu f ormigas que 
vivem numa massa fibrosa, explicando .que ia esfrega-las rio 
lugar de inchago debaixo do joelho. 

Tratei-a com anti-bi6ticos. Localizei opus por pungao com 
a seringa de injegoes, e, ap6s alguns dias decidi dar um curto 
talhe longitudinal, pelo qual foi eliminado o pus. Logo mais 
cessaram os sin tomas graves e a india reanimou-se em pouco 
tempo. Porem, o joelho afetado, ap6s tanto tempo sem. movi
mento continuava dolorido, parecendo ter a articulagao en
durecida, o que a impedia de movimentar a perna. 

. Afegoes bronquicas febris e defluxo eram bastante co
muns durante a .minha visita. Tambem houve alguns casos de 
disenteria ap6s as primeiras chuvas. 

Contra dor de cabega esfregam uma samambaia (espe
cie?) na testa. A malaria e freqtiente, geralmente sua forma 
benigna. Costumam aguentar ·com estoicismo os ataques, 
quando nao sao demasiadamente fortes. Nao OS vi usando para 
iSSO OS remedios da mata de que langam mao OS setingueiros, 
quando nao possuem os eficientes anti-malaricos da civiliza
gao. 

Certa ocasiao comegaram a espalhar-se feridas pustulen
tas, que os afligiam sem que subessem como eombate-las. Pe
diram tratamento. Logo as infecgoes cederam, ap6s algumas 
injegoes de anti-bi6ticos. 

·· Num caso de mordida de aranha (Xo), com o que a aci
dentada sofria do res, nada f oi aplicado e ninguem ficou pre
ocupado. A doente aceitou um comprimido de Novalgina que 
lhe aliviou as dores. Os indios, no entanto, sabiam que nao 
se tratava de aranha perigosa. 

Todos os parentes tratam com carinho os doentes. Le
vam-lhes alimentos e se mostram acabrunhados e preocupa
dos, eritretanto, niio observei choros e lamentagoes por al
gum caso de doenga, como os ha em numerosas outras tri
bos. 

Quando uma menina de uns dois anos enguliu um es
pinho de peixe, que ficou preso na garganta, a mae lhe orde
nou que tossisse, conseguindo fazer com que· expelisSe o cor
po estranho. Logo em seguida a amamentou. 
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A um menino que se arranhou numa ponta de galho, a 
mae colocou saliva no lugar. 

Ao lhes aplicar injegoes, os indios insistiam em que fos
sem ministrados no lugar da dor, e nao na veia ou no mus
culo indicados. 

Afirmavam que havia medicos-feiticeiros, e que estes co
nheciam hervas medicinais e curavam por sucgao. Mas nao 
observei nenhuma cura destas. 

Como uma das primeiras medidas para preservar a tribo 
dos E·rigpagtsa devia ser generalizada a vacina contra a vario
la. Esta epidemia tern dizimado os indios, e pode voltar. Nao 
seria facil, porem possivel, haver uma turma volante que vi
sitasse as diversas malocas, algumas no interior Ionginquo 
da selva. Devia se vacinar o maior numero possivel de indios. 
Da parte deles nao haveria resistencia, pois os Canoeiros tern 
aceito nossos remed.ios de born grado, inclusive injegoes. 

Os Erigpagtsa nao sao indios amantes do banho fre
qilente, talvez devido aos insetos abundantes, que irnpossibi
litam qualquer atividade dernorada ao ar livre. Ao serem con
vidados, os homens nunca se esquivarn. Banham-se e nadam 
com eviden te prazer. 

Os moradores da terceira maloca (a contar da foz do rio 
Arinos: alto Juruena abaixo) de Mapatati, nao tomaram 
banho durante a minha permanencia entre eles i.e., umas 
quatro semanas. 0 corpo e coberto de terra. 'Limpam' as 
maos esfregando-as no corpo. Toda agua e transportada em 
vasilhames de tres a quatro litros apenas. E esta nao e usada 
para lavar maos e corpo. 

Quando a maloca fica longe do Juruena tirarn agua pa
ra cozinhar e beber de pogas quase secas no verao, de agua 
rasa e lamacenta, onde nadarn numerosos besouros e outros 
insetos d'agua. 

Invadem esta aguada, cujo fundo e coberto de lama. Le
vantam os pes com muito cuidado, afastam as algas flutuan
tes que cobrem a superficie e enchem o vasilhame. 

Logo ap6s as primeiras chuvas enchem-se os minusculos 
regos d'agua e os igarapes, mas, entao, as aguas ficam polui
das dos detritos das margens, que sao levados pela enxurrada. 
Isto, muitas vezes, provoca surtos de diarreia entre os in
dios, crian~as e adultos. 

Quando chove, colocam panelas debaixo d'uma abertura 
cta parede inclinada de palha, recolhendo agua para cozinhar. 
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O defluxo e esfregado em algum canto, nos pastes da 
casa, na rede, na palha da cobertura. Soltam gases a vontade, 
principalmente a noite. Ninguem cementa isto, mas ate acham 
gra~a. 

Os alimentos sao preparados sem limpeza previa das maos 
ou dos vasilhames, que sao apenas ligeiramente enxaguados 
antes do uso, nunca sao lavados no igarape. 

0 lixo e depositado na periferia do pequeno patio entre 
um ou mais !ados da maloca e a mata. 

Numa area sem arvores ou arbustos, em frente da 3a. ma
loca (Mapat~ti), abandonaram cestos velhos, flautas de dan
~a e restos de palha. 

No interior da maloca os residuos da alimentac;ao sao jo
gados no chao, mas sempre s6 num lugar, onde podem facil
mente s.er juntados e levados para fora. 

As palhas e sabugos sao levados sempre para a mata (Ma
loca de Ipatoto). Ao visitante ensinavam com muito tato, que 
devia colocar ossos, espinhos de peixe, cascas de frutas e ou
tros restos no chao, mas sempre num Iugar; e nao espalha-los. 
De vez em quando uma menina juntava o cisco e carregava-o 
para fora. 

Nas redes dos Canoeiros vive um piolho, que me parecia 
bastante grande, e que SOm.ente atacava OS indios. 

Na ilumin~ao de um fininho raio de luz que passava 
pela fresta da cobertura de palha, as indias procuravam es
tes animalculos no enodado das redes e os comiam. Afirma
vam que '''sao muito gostosos". t;stes piolhos sao muito nu
merosos nas redes velhas. O civilizado, sentando ou deitando 
nelas, sai sem ser ·molestado pelos minusculos ocupantes, dos 
quais os indios se queixam. 

A procura dos piolhos nas redes chega as vezes assumir 
carater de aC'Ontecimento social, juntando-se varias mulhe
res, cada qual com sua rede para perto da entrada da maloca, 
abrindo-a par.a entrada de luz. Na catac;ao os piolhos sao pas
sados de mao em mao acompanhados de discussao e aprecia
~ao, e finalmente sao comidos pela india mais velha. 

Observei, varias vezes que, na maloca de Barari, aparen
temente estavam catando estes insetos, usando uma candeia 
acesa (de castanha da Amazonia enfiada num espeto) para 
localiza-los. Tambem entao os comiam com sinais de satis
f~ao. 

Nao me parecia que os Canoeiros sofressem de vermino
ses in tensas. 
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As crianc;as dos Erigpagtsa nao tinham o ventre entume
cido e o rosto anemico. 

· Um casal de galinhas, que os indios da primeira maloca 
(Ipatoto) receberam de um seringueiro, nao penetrava na ma:.. 
Ioca escura. Um filhote de pombo e uma jacutinga-pinto eram 
mantidos a parte, debaixo de um cesto raso, emborcado. 

Uma vez que quase todas as atividades,. principalmente o 
preparo e conservac;ao, bem como consumo de alimentos sao 
executados no chao, a introduc;ao de caes, gatos, porcos e ou
tros animais domesticos viria perturbar o equilibrio higienico 
daquela comunidade. 

No presente momenta, uma simples vacinac;ao e assis
tencia intermitente medica, seria o suficiente para preservar 
a tribo do exterminio, que se esta esboc;ando. 

N ascimen1to, paternidade e enterro 

Segundo as informac;oes de seringueiros, que · vivem. ha 
alguns anos na regiao dos Erigpagts<i, a crianc;a, logo ap6s o 
nascimento, e lavada num igarape. A placenta e jogada no 
ma to. 

A mulher de Barari deu a luz uma menina, no mato. A 
crianc;a morreu em seguida. Os pais, conforme diz Tauama, 
irmao de Barari, durante quatro dias nao podiam comer ma
caco, mas sim jacutinga, anta, peixe, mel, batatas. 

A restric;ao alimentar (a informac;ao e incompleta) pa
rece limitar-se aos macacos. Radiokobi e seu irmao Tauama a~ 
firmam que os pais podem c.omer "muito. de tudo", e macacos 
s6 depois de "nipa", i.e., dormir quatro vezes (quatro dias). 

Ipatoto, · chefe de uma das malocas, reconhecia a pater
nidade de uma menina de uns quatro anos, que teria ·com a 
mulher casada com um dos · homens de sua maloca. Afirmou 
que 0 marido "ficou muito brabo"' dando enfase a primeira 
silaba da pala.vra "muito". 

Isto ·mostra haver conhecimento d.a ligac;ao patemida
de:..ato sexual. Observei que o pai biol6gico tratava fr:eqi.iente-:
~ente a referida crianc;a com especial carinho. A menina, 
entretanto; vivia com a mae e seu marido, um pouco distante 
do lugar de morada de Ipatoto, porem dentro da mesma ma
loca. 



REVISTA DO MUSEU PA ULISTA, N . S ., VOL. XV 277 

Paraibinha, auxiliar do missionario senhor Richter, in
formou que assistiu a morte duma india Erigpagts<i, no rio 
do Sangue. 

Fizeram uma cova redonda com um metro de profundi
dade, aproximadamente. A defunta foi colocada de c6coras, 
ou "do jeito que cabia". Juntaram todos os bens d:a india 
falecida, colares, pratos de lou~a, cobertor etc. e cobriram tu
do simplesmente, com terra. Colocaram tambem uma crian~a, 
recem-nascida, para que morresse com a mae. 

:m1e tirou a crian~a, que foi levada pelo Padre Joao Dorn
stauder para Utiariti, onde esta sendo educada pelo padre. 

Segundo o seringueiro Jose Julio, que vive ha alguns anos 
com os Erigpagts<i do rio do Sangue e do Juruena, estes in
dios enterram os seus mortos dentro da maloca, queimando-a 
em seguida. 
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COMENTARIO DAS ILUSTRAQOES 

Fig. 1 - As malocas dos Erigpagtsa ou Erlgpactsa, chamados na regtao de 
indics "Canoeiros", es tao si'tuadas em plena mata. Em cada ma
loca vivem varias familias biol6gicas, sendo os pais parentes con
sanguineos. As entrada.s estreitas, geralmente uma para cada fa
milia. que habita a maloca, sao f ech{Ldas com fOlhas de palmeira 
e esteiras, sempre cuidadasamente encostadas, para impedir a pene
tra((io dos abundantes e desagradaveis piuns, que temem a es
curida·o. 

Fig. 2 - Num canto do interior da maloca ha um esp~o reservado aos 
homens. La mantem sua fogueira para assar c~a ou1 esquentar 
as panelas com comida que as mulheres lhes prepa7am. £ neste 
reservado que os homens se reunem para palestrar e executar 
seus trabalhos manuals. Troncos lascadOG, deitados no chao for
mando um ret§.ngulo sao usados a guisa de bancos. A noite, oo 
solteiros atam all as suas redes. 

Fig. 3 - A noitinha, pouco antes de escurecer, oo indios deixam a maloca 
para sentar-se ao ar livre no pequeno patio. l!: a hora em que os 
insetos hemat6fagos se retiram. De um lado reU.nem-se as mu
lheres e crianc;as e os homens ocupam o outro pat!o, numa distAn
cia de cerca de dez metros. l!: a \inica vez que os indios gozam 
com calm.a o ar livre. Logo que comec;a a eGcurecer, porem, vol
tam a maloca. 

Fig. 4 - Radiokobi, cuja esp6sa esta doente, banha seu filhinho na be1ra 
do rio Juruena. O banho e pouco f reqi.iente entre &tes indios. 

Fig. 5 - Hone ostenta discos auriculares de madeira, extraordinariamente 
grandes em seus 16bulos perfurad·OG. Cortou o cabelo quando pas
sou uma temporada num p6sto de mi0S3'o religiosa. 
O indio es ta fazendo os enf eites que todo homem am arr a no furo 
da borda. superior da orelha. Sao compostos de penas multioores, 
cuja escolha obedece ao rigor estetico de cada individuo. Na c:>xa 
direita vemos um peda~o de resina preta que e esfregada nos f ios, 
para torna-los aderentes a fim de melhor afixar as penas dos 
pendentes. 

Fig. 6 - !ndio morador de uma das malocas do interior da selva entre os 
rios Juruena e Aripuana usa enfeites de orelha de penas colori
das, tipicos da tribo. Colares de sementes de gramineas sio ador
n<>s dtario de homens e mulheres. Pendente de dentes de onc;a, e 
outro, vertical, de pares de dentes de porco silvestre, sao amarra
dos com fios cobertos de resina. As t~mperas do indio sao depila
das, os m\1sculos do brac;o superior apertados com uma fita de al
goctao. Nao usa (ainda ?) os discos de madeira dos 16bulos. 
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Fig. 7 - tndio morad.or de distante maloca que veio vi'!itar seus parentes 
da margem do Juruena. Com sua flauta de 'Pan', de g:>mos de ta
quara sabe tocar melOdias simple<>. s ·eu rosto e ad:>rnado com 
trac;os verticais de t '.nta de urucu. Usa enfeites multic:>res pen
dendo do pavilhao superior da orelha e colares de sementes de 
gramineas. Na extremidade do pendente de dentes de porco. sil
vestre ha um par de dentes de capivara como arremate. Os pu
nhos sao amarrados com fies. 

Fig. 8 ·- Tama, terceira e mais jovem das espOsas do tuchaua Mapatiti, 
em plena indumentaria tribal: Cabel :> comprido, aparado na frente, 
rlcos e compridos colares de sementes, o: sos de femur de aves, 
dente:; de macaco e pendente de dentes de ga;t o selvagem. Nos 
antebrac;os usa braceletes de rabo de tatu-canastra e de 'ouric;o' 
de castanhe!ra da Amazonia. Abaix:> do joelho amarrou varias 
voltas de fio de algoctao. Tama 'tern aproximadamente quinze anos. 

Fig. 9 - Xeba, moradora da maloca de Mapatatf, amamenta seu filhinho 
sentad:> na tip6!a de tecido de algodao. No.s colares alguns pendu
ricalhos da civ!lizac;ao, tais como botoes, arame torcido, caixinha 
de plastico sao obtidos des seringueiros. 

Fig. 10 - Esp6sa do indio Hone (vide Fig. 5) com seu filhinho. Ve-se nltlda
mente, a tatuagem ao redor da b<'>ca da india : Tra9JG diogonais 
em zigue-zague. As sobrancelhas sao depiladas. Mesmo a menina 
pequena possui ja 0 3 braceletes de rabo de tatu-canastra e de 
'ouric;o' de ca: tanheira da Amazonia. 

F:g. 11 - Estas crianc;as, filhas d :> indio Tapiama, sA.o 6rfaoo de mae. A 
mais velha toma conta do irmao menor, retardado pelo menos- n
sicamente. A irma o carrega na tip6ia, prepara-lhe os alimenws 
e cuida dele o d!a inteiro. A noite, deita-o em sua pr6pria rede 
e mantem o f ogo sempre aceso para aquecer. A am bas a testa e as 
tempora.:; sao depiladas. A mais velha usa um pedac;o de prato de 
louc;a a guisa de pendente do colar. A tip6ia. ~ tecida com fios 
de algodao pelas pr6pr:as indias. 

Fig. 12 - Perfurando sement.es de gramineas para confec~ao de colares. Na 
pon'ta d:>s dedos, da m·ao esquerda a india segura firmemente uma 
semente e com a direita movimenta em rapido vaivem o bas'to
nete sObre a coxa, cuja pan ta encastJ:>ada, f eita de uma vareta de 
guarda-chuva f oi mUito afia.cta, servindo de broca. Apenas um fi
no raio de s:>l atravessa a palha da cobertura, iluminando somente 
a semente, que esta sendo perfurada. A lAmpada. eletrOnica ilumi
nou o resto da cena uniformemente, eliminando a verdadeira im
pressS,:> que o observador tern quando ~e encontra na escuridao 
da maloca. Ricos cola.res de sementes cobrem o busto da india. 

Fig. 13 - As semen'tes perfuradas, sao ·enfiadas num fio torcido de f1bra 
de tucum. 

Fig. 14 - Para preparar uma tanga masculina Ra.cBokobi rasga com os den
tes fiapos de entrecasca. O indb usa uma barba rala. As sobran
celhas sao dep1ladas. 

Fig. 15 - Amarrada num cordel ao redor do corpo, Badlokobi pa;_<:sa dois flos 
altemadamente numa nova tanga. 
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Fig. 16 - Radlokobi tranr;a. um cesto de ca.rregar, com a palha de dois brO
tos de palmeira Babac;u <Orbygnia speciosa Marti.). 

Fig. 17 - As sali~ncias do tranr;ado sao chamuscadas. ~ a ultima eta.pa de. 
confecc;ao de um cesto de carregar. 

Fig. 18 - Confe()9io de rede de dormlr. A urdidura, enr.olada, ao redor de dois 
poste3, fincadoJ verticalmente no chao da maloca, e de flbra de 
tucum. A t rama, de do:s fios torcidos de algodao branco e tran
c;ada, pela tecnica chamada •n oppelfadengefiecht' - ou 'tranc;a
do de fio duplo". 

Fig. 19 - Flando algodio. O tortual do fuso e de cera endurecida de abelhas 
~llvestre-s. O fus:> e colocado no interior da panela de barro cozi
do, facilitando sua rotac;A.o. O fio, ja torcido, fica pr~o numa 
farpa na ponta. do bastonete, depo's, e enrols.do no novelo do 
pr6prio fuso. A menina usa um colar de mtr;angas olitido do 
pesquiGador. 

Fig. 20 - Derrubando castanhelra com uso de logo. As mulheres fizeram 
f ogo no 6co do tronco du ma castanheira da AmazOnia, de uns tres 
metros de diAmetro. Enchem-no de lenha, que renovaram diaria
ment e. N :> quarto dia, o trcnco, queimado lnteiramen~, rulu. 

Fig. 21 - As indias colheram grande nlimero de 'ourif,(00' de castanha. Ba
tendo-os com bastoes trituram a polpa macia que os envolve. In
ternamente ha uma capsula duriss!ma que contem as castanh&G. 

Fig. 22 - Com as batidas ritmadas de bastonete, a polpa externa de •ouri
c;o' e triturada e dele ce desprende. 

Fig. 23 - Os 'ouric;os' despolpados ~ colocado.:; numa fogue'.ra ate serem 
carbonizados. Assim e facil quebra-los, j ::>gando-os simplesmente 
no chao. Al3 castanhas podem ser retiradas a ponta de faca ou com 
auxfiio dum bastao apontado, da mas:a branca e fibrosa que os 
envolve. 

Fig. 24 - Barari cortou re.mas de mandioca em pedac;os iguais. Junta-os 
agora para o plantio. 

Fig. 25 - Andando com uma vara ap'.>ntada com que calca a terra 'fOfa, a 
india abre pequenos buracos para a Gemeadura do m:lho. Man

. dioca e milho sao plantados entre galhos e troncos carbonizados. 

Fig. 26 - Tr& a quatro graos de milho sao jogados no buraquinho na terra 
que a india, a esquerda, est& abrindo com aux.llio dum saraqua. 
Com o pe direito cobre com terra 0 3 grios e fecha a cova. 

Fig. 27 - Espigas de mllho amarradas pelas pontas da palha, sao dependu
radas da vlga mestre da maloca. DiAriamente um indio sobe e 
colhe algumas espigas para o consumo de todos os morad:0res da 
maloca. 

Fig. 28 - Milho e outros viveres sao trituradoo no pilao de tronco escavado. 
As mlilheres Erll'J)a.gt6i usam duas inaos-de-pilao" simultAneamen
te. O milho triturado e colocado na peneira ao lado e depois, a fa
rinha peneirada e recolhida no vasilhame de aluminio. 

Fig. 29 - As vezes, duas mulheres pilam juntas ao mesmo-tempo,-cada qual ' 
com uma mao-de-pilao. S6bre a fogueira ve:-se uma pa.nela. de 
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ce~amica com agua, e em primeiro plano, um cesto raso contendo 
sementes de algodao com as fibras que as envolvem. 

Pig. 30 - tndia. Erigpagtsa ralando castanhas de Amazonia. O ralador ~ 
um pedaQo de raiz de 'paxiuba', palmeira. freqilente da regiio, 
cujo tvonco e raizes externas s8.o cobertos de espinhos duros e 
agucados. 

Fig. 31 - Os homens reuniram-se em seu 'reservado' dentro da maloca., ct>
mendo sopa de milho a.d~ada com mel de abelhas silveGtres. A 
concha de aluminio foi adquir!da em permuta com seringueiros 
e as colheres, do pesquisador. 

Pig. 32 - No t ronco duma arvore os indioo encontraram uma abelheira Sil
vestre. Derrubaram-na, abrindo o tronco a machadadas, para po
der alcanc;ar a colmeia. Retiraram os f avos, dos qua is derramou 
muito mel, que ficou no 6co do tronco. A mulher enche deste mel, 
um tuba de taquara. O vasilhame com que o retira da cavidade do 
tronco e uma tigela usada peloo seringueiros para recolher o latex. 
As maes levam seus filhos ne:sas oca.Gioos. 

Plg. 33 - Durante a marcha de regresso a maloca, os indios, carregados com 
bastante mel, colocaram folhas de Heliconfa no leito estreito do 
curso d'agua na mata. Encheram as folhas Iargas e rasas com 
agua limpa e ad~aram-na dep:>is com mel para beber. 

Pig. 34 - Logo ap6s o comeyo do plantio do nOvo rocado, os homens reu
nem-se na maloca, em seu 'reservad')'. Comec;a um concerto das 
buzinas "Begete" cujo som profund".> se ass~melha a mugido de 
gado vacum. No·s interval<Y3, os h')mens bebem agua ad~ada com 
mel silvestre, que ret'.ram dos grandes vasilhames de barro cozido. 

Fig. 35 - Os Erfgpagtsi erigem chocas de cac;a em diversos lugares na mata,. 
de preferencia pr6ximo a frut eiras carregadas e madura-s. Estas 
choc;as 1Sao feitas de simples folhas de palmeiras, encostada5 como 
um cone. Ali dentro se escondem, esperando os jacamins, pombos, 
macacos, cotias e outros animals, que vem para comer os frutos 
maduros. 

~ 

Pig. 36 - TOda cac;a de pelo e sapecada na fogueira da cozinha. ~ trabalho 
da mulher. Uma vez carbonizado, o pelo e ra-pado ·Com uma lasca 
de taquara ·OU uma faca. Esta cac;a - um macaco barrigudo - fol 
esquartejada e distr:buida entre as famflias que vivem na maloca, 
e o rabo entregue ao cac;ador. 

Fig. 37 - Perto da3 malocas, de prefer~nc;a a margem de sendas, varas sao 
espetadas verticalmente no chao e os ca~adores colocam nas 
ponta'3, cranios de macaco e de porco do mato. Nao pude averiguar 
o sentido disto. 

FJg. 38 - Radiokobi achou um pedaco de tronco n•agua rasa, coberto de 
ovos de peixe ; trata-se do ninho de um casal de tucunares ( Cichla 

ocellaris), ciclideo que protege ovoo e pr.ole. Radiokobi come a 
desova, desgrudando cs ovos com os dentes. No orificio do 16bulo 
aur!cular direito Radlokobi usa 'um batoque de madeira, de con
fecc;ao bastante tosca. 

Fig. 39 - Xeba mata peixinhO<S c::>lhidos numa poc;a semi-seca, com uma 
dentada na nuca. 
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Fig. 40 - Ra.pidamente a menina abre o ventre do peixeinho com os den
tes, rasgando-o e arrancando-lhe as visceras. Peixes pequenos na) 
sio escamados. 

Fig. 41 - Txepai coloca os peixinhos limp::>s numa came.de. de folhas duma 
Bellconla de pequeno porte. 

Fig. 42 - A india, dobrando as folhas, faz um cartucho, que fechado e amar
rado com tira.s de entrecasca, e colocado com os peixinhos, nas 
brasas da f ogueira para assar. 

Fig. 43 - Bararl gira o bastonete, ficcionando a ponta sObre a base de ma
deira dura, que seu irmao Radlokobi segura com a mao e o::; pes. 
Levou perto de vinte minutos, revezando-se os dois fndics no tra
balho, ate que safram as prime!ras e minusculas f afscas. 

Fig. 44 - Enquanto gira o bastonete com as duas maos, com o pe direito 
a.firma a base de made1ra, debaixo. da qual ha um chuma~o de 
algodio. Surge fuma~a e logo uma minU.scula f afsca pula cobre o 
algoctao que, a-ssoprado, logo alimenta uma pequena chama. 

Figs. 45, 46, 47 - Tipos de vasilhames de barro coz;do usados para coz1nhar 
I 

(45 e 46), bem como para assar milho (47). 

Fig. 48 - Peneira semicircular usada para preparar farinha de milho, de 
ca~tanha da AmazOnia e de -0utros. 

Fig. 49 - Cestinho raso usado para guardar sementes de algcdao, graos de 
· milho para semeadura e outr.os f !ns. 

Fig. 50 - C~sto de carregar. 

Fig. 51 - Colar de dentes de macac::> e sementes de gramineas, use.do pelas 
mulheres. 

·Fig. 52 - Colar de 'olho de cabra' COsminea spec.). As sementes sao pretas 
e vermelhas. 

Fig. 53 - Colar de sementes escuras de gramfneas. 

Fig. 54 - Colar de sementes de gramineas claras e escuras. 

Fig. 55 - Colar de sementes escuras de gramineas, com pendente tY.::ado as 
costas, de co.nchas de agua-doce, tendo sido dado a cada uma 
fonna e: tilizada de peixe. Adorno f eminino para f estas. 

Fig. 56 - Pe!toral de dentes de macaco, afixados com fio de algodio p)r 
sObre varas flexiveis, curvadas. i: enf eite de adoleGcente mas
culino. 

Fig. 57 - Chocalho de sementes para dan!(a, usado a.o tornozelo pelos 
ho mens. 

Fig. 58 - Buz:.nas de sinaliza~a::>. 

• 



HARALD SCHULTZ PRANCHA I 

Fig. 1 

Fig. 2 



HARALD SCHULTZ PRANCHA II 

Fig. 3 

F ig. 4 



F !g. 5 Fig. 6 

(/} 
0 

~ 
N 

~ 
~ :» z 
0 
~ :» 

~ ~ 



'HARALD SCHULTZ PRANCHA IV 

Flg. 7 



HARALD SCHULTZ PRANCHA V 

F :g. 8 



Fig. 9 Fig. 10 

00 
0 

§ 
N 



HARALD SCHULTZ PRANCHA VII 

F ig. 11 



Fig. 13 



~ 
> 
2: 

~ 
0 

~ 
~ --.... 

Fig. 14 F ig. 16 



Fig. 16 Fig. 17 



Fig. 18 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XII 

F !g. 19 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XIII 

Fig. 20 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XIV 

Fig. 21 

Fig. 22 



7 
HARALD SCHULTZ PRANCHA XV 

Fig. 23 

Fig. 24 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XVI 

Fig . 25 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XVII 

Fig. 27 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XVIII 

li'ig. 28 



1 
HARALD SCHULTZ PRANCHA XIX 

Fig. 29 

Fig. 30 



HARALD SCHULTZ PRANORA XX 

Fig. 31 

F ig. 32 



3 
HARALD SCHULTZ PRANCHA XX! 

F !g. 33 

Fig. 34 



RARALD SCHULTZ PRANCHA XXII 

Fig. 35 



Fig. 36 F ig. 37 

UJ 
0 

8 
~ 
N 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XXIV 

Fig. 38 

Fig. 39 



3n7 
HARALD SCHULTZ PRANCHA XXV 

F ig. 40 

Fig. 41 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XXVI 

Fig. 42 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XXVII 

F ig. 43 

Fig. 44 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XXVIII 

Fig. 45 

Fig. 46 

F ig. 47 



31A 
HARALD SCHULTZ PRANCHA XXIX 

F ig. 48 

Fig. 49 

F ig. 50 



HARALD SCHULTZ PRANCHA XXX 

Fig . 51 Fig. 52 

1 

I 
I 

F ig. 53 F 'g. 54 



Fig. 55 Fig. 56 



HARALD SCHULTZ 

Fig. 57 

Fig. 58 

PRANCHA XXXII 

J 
' ' 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org




