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Palavras de um indio 'ft{ aué; querendo dar-nos a. 
impressão da liberdade e do abandono em que $e en

cont1·a1n os da stia tribo . 
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J"f\TTRODUÇÃ..0 

Ern 1.93.9, logo após nossa i"iagem. o.o:s rlomí
n·ios dos índ1'.os Maués, publicamos na revista Ter
l'a Imatura, de Cleo Bernardo, ed'l"tada, na cidade 
de Belém, Estado do Pa,rlí, nm Ensaio de Etnologia 
Amazônica, sôbre um.a, peça etnográfica, ( poran
tin ou remo mágico) qite nos fôra mostrada ern 
11er1·a Preta, Rio And·1:rá, Estado do A1nazonas, 
pelo Tenente Ma,nuel Francisco, tuxa1.ta dessa 

tribo. 
"l-i1 ão era nossa intenção dar à estani1Ja, como 

o f'1'.zemos, a sorna incornpleta de observa.ções rela
tivas aos índios Maués e obtidas, princi]Jal·mente, 
entre os rrioradores de Ponta Alegre, Vila Nova e 
Arat·ic11,m, no rio Andirá, mu,nicíp1:0 de Barrei-
1·inha, e Ma1té-Ass1t, rnitnicíp1:0 de 1Jt!ct1tés. 

E 'l·sso porqite logo nos pareceit qite ésse povo 
nierec1a ser estudado não apenas isoladarnente, 
nias nas suas 'relações seculares, pacíficas oii hos
tis, corn os seus vizinhos, tais os J\1:undurucus, os 
Apiakás, os Kuruyás, os l(a,vahib-Parintintins, os 

1\rfur as. 
Dentais, conqiwnto tenharnos viajado duran. 

te o inverno, üto é, nos 1neses de abril, rna:io e ju~ 
nh.o, pelos doniín,ios dos ~1aués, era necessário qite 
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! • , - tA t J,d d o izes$em<>s no verao, para er'inos a opor ;Jtni a .e 
de assistir a certas práticas, concernentes ao plan
tio e colheita do guaraná, sua principal lavoura, 
e às cerirnônias típicas da festa de iniciação dos 
'rapazes, denominada dança da tocandira 01t vea
periá, e realizada, especialrnente, e?n fins de 01t

titbro, isto é, já em pleno verão. 

Circunstâncias determinadas por nossas ati
vidades e estudos, como técnico elo Ministério da 
Agricultiu·a, nos irrvpe<.Ura'in, entretanto, de aten
der a êsses iniverativos. 

Daí o have1"1nos acornodado nn revista cilada, 
de caráter literário e político, observações que te
r ia·Jn 1naior divzügaç;ão, ele certo, através de unia 
rev1ista especiaUzada de etnolog'Ía o·n ele antropo
Wg'ia c·ult1iral. 

Nove anos avós a pnbl,icação cla.quele ensaio, 
no Bolet·im n. 143 elo Handbook of South American 
Indians, do Smithsonian Iustitution Bnreau of 
American Ethnology, o notável antropologista 
teuto-brasileiro CURT NIMUENDAJU V'Ub licou o tra
balho ·The Maué and Arapium, baseando-se, pre
ferentemente, nas nossas observações, pois só fize-
1ra uma breve visita, em 1923, aos índios Maués do 
rio Mariacauã, no município de Parintins, Estado 
do Anta.zonas. 

Também êsse pesqwisador, n.fw obstante nos
sa m·útua contrib1tição para o conhecimento dos 

/ 

1 
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Maués,"declaroit que urn estudo adeq1tad-0 ainda 
não lhes f ôra dedicado. 

A presente publicação, como. se. verá na sua 
intenção e nas observações qiie lhe dão corpo, di
fere da que fizemos ern,. 1939 e da que d'evenios a 
CuRT NIMUENDAJU, aproxiniando-se, entretanto, 
ela encarecida pelo rnesmo a1itor, porq1te a comple
tcvmos coni. oittras obse'rvações, com. alg1tmas lendas 
e tradições, com itm vocabulário coniparativo, de 
st(,nio interêsse para os estudiosos, e. co1n u.ni voca
bulário levantado po1· '1.1 eo filo Tinba, cx-f iincioná
r io do S. P. 1. 

Nela inserúnos, 'Ígi.t.almente, pela prime·ira vez, 
anotações 1nits1'.ca'l·s de u1n canto de pagé e de mo
t,ivos de cantos da dança da tocandira que nenhun-i 
pesquisador coletara, tudo C?'J.~ Maiié antigo. 

E diviilgarnos fotografias e desenhos, corn 
intenção docuniental e elucidativa. 

A nosso 'l.>er, não obstante a ine·vitável ac·ultit
ra.ção que o contacto dos pseudo-civilizados está 
inipond-0 aos índios Maués, outro pesquisador, ainda 
nos d?:as que oorrern, poderá realizar obra máis 
conipleta do que a nossa. E isso, sinceramente, o 
deseja1nos. 



TERRITÓRIO 

A fürea g'Cográfica compreendida entre os rios 
Tapajós, .Amazonas e l\1adeira, tanto do ponto de 
vista geológico como do ponto de vista botânico, 

é das mais pitorescas e opulentas da Amazônia 
Brasileira. 

A visão rperpendicular dessa área, pro,porcio

nad.a por um aviào da linha Belém-Mamaus, já 
nos permitiu abranger as terras acidentadas do 
planalto do Tapajós, com r elevos de colinas, cla
ros de campinaranas e depressões profundas de 
vales. E logo nos ocorreu, àquele mon1e,11to, a 
figura g'eométrica de um triângulo isósceles que 
representasse essa área geográfica, tendo a ilha 
de Ttl!pinambarana como vértice e as terras com

pr.eiendidas entre os rios l\1:armelos, Aripuanã, Su
eunduri, Abacaxis, Padauari, Anamã, l\1ariacauã, 
como base. (Nota I ). 

Foi, porém, uma longa viagein en1 canoa e, 
sobretudo, a pé, através de grande parte dessa área., 
que nos permitiu conhecê-la nos seus pormenores 
fisiográfieos e nas suas origfa1alidades ~ológicas1, 

avaliando-lhe as possibilidades econômioeas. 

Em tempos imemoriais a tribo dos Maués teria 
ali o seu mieio natural, beneficiando-se co.m a ex-

, 
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tensão das suas terras aluvionais, terciárias e qua
tte:rnárias, mas preferindo as chamadas terras pre
tas con10 centro das suas atividades agrícolas, den
tre elas sobressaindo o plantio do guaraná e a 
transfor1nação das suas se1neutes numa bebida na
cional. (Nota II) . 

Povo de índole sedentária, à proporção que se 
foi an1pliando a conquista da Amazónia, tambérn 
êle se foi confinando nos limites atuais do seu t er

ritório, retirando-se das margens do 'l'apajós para 
as florestas das cabeceiras dos rios lVlariacauã, An

dirá, Arat1cum, l\{aué,-Assu, ~Iaué-Miriln, Abaca
xis, Canu1nã e os paranás do Ramos e do Urariá~ 

A ilha de 'l' upinambarana, ta111bém incluída 
ua área geopolítica da Mundurucânia, do1nina u1n 
est ranho arquipélago, mas os Ma·ués que ali vi
Yeran1, segundo a tradição, seriam os que acom
panharam, pelo Amazonas abaixo, o tuxaua Mari
-A.ipoc, irmão de Uaçiri-Pót, quando entre êles 
apareceu a barata Apeuató, com a Mãe da Doença 
e inales que se abateram sôbre a tribo. 

Os lagos 1e rios piscosissimos que irrigan1 as 
terras em que viveram outrora os l\faués e, be111 as
sim, as florestas e can1lpinaranas ricas eni caças, 
de tôda espécie, deveriam constituir, numa época 
n1ais remota, uma paisagem magnífica para as 
atividades dêsse povo. 

A :r.e1presentação panteísta do 1'l oçoquem, - sí
tio onde se encontrava1n tôdas as plantas e ani-

o 
~ 
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n1ais úteis aos Maités, segundo a Lenda elo Gua
,raná, deveriam corresponder, outrora, o território 
por êles ocupado. 

Atualmente, segundo ÜURT Nli\IUENDAJU, êle 
seria constituído por terras firmes, limitando-se 
pelo baixo Tapajós, An1azônas, Paraná do Urariá 
e Paraná do Ramos, ~a lat. 5° S, e long. 58º W. 

Os Maités que visitamos estavan1 localizados 
no rio An.dirá, .no lugar S. José, no arraial de 
Sapucaia, nos Campos, em ·vila Nova, na Ter1·a 

Preta, no Araticiim e no Jlf a1ié-A.ssu, dois dias, en1 
canoa, acima da cidade de Maués. 

Os antigos sítios, como o Torrado, na cabecei
ra do Andirá, onde os M aués haviam sido aldeados, 
há séculos, mostram- na extensão das suas capoei
ras, nos fragmentos de vasilhas de barro, sem or
natos, nos esteios negros das casas, com o chão das 
mesmas sob ra1nos de plantas arbustivas e de gra
míneas, - que mais densamente povoada já fôra 
essa área geográfica. 

Ao longo dia margem esquerda do rio Tapa~ 
jós, na sua parte inferior, frente a Alter do Chão, 
apontaram-nos vestígios de antigos aldeamentos 
dos Maués. 

Por aquêles aldeamentos deveriam tJe:r passa
do os que o desciam ou subiam., vindo de Cuiabá, 
à cata de guaraná, ou indo de Santarém, pelo Ta
paj6s aêima, em busca de ouro e de índios a prear. 
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Entre 1762 e 1763, seg11ndo se 1ê no IX vol. 
( 1847) da R. I. II. G. do Rio, o monge beneditino. 

.F1R. J oÃo DE .S. J osÉ, descrevendo sua visita ao ser

tão, .confirma, e1n parte, que essa tri1bo dos JJ--la·ués 
vivia outrora na área geográfica que acima delimi· 

ta1nos, apoiadns na hjstória e nas narrativas dte 
viajantes e catequistas: "E correndo as ribeira . .:; 
do Tapajôs ele parte. do leste, f a.zendo da 1tltima 
cachoeú·a viage'!I~· de um dia, se cli.ega ao sitio ern 

que pela terra dentro se acha já. a nação Ma.· 

giws . .. " 
Diversos fatôres '- guerras, moléstiias, pirolon

g·adas m;tiagens ou ca1anlitosas inundações - de

vc'rian1 ter concorrido para o desloca1nent_o dos 

in.d ios il:f aités, da remota área geográfica que lhes 
assinalamos para a á:rea atual, onde continuam a 
sua organizaç.ã.o soe.ial e econô1ni0a, graças à uti

lidade do principal produto de sua lavoura - · o 
/ gnarana. 

No entainto, não é inac~itável que o m.ovimen
to nativista da Cahanagen1, principalmente, hou
vesse e1npurrado para o recesso dru; flol'feistas e or
la das ca1npinas, que medeiam entre o Tapajós, o 
Ainazonas e o Madeira, a tribo pa.c:ífica dos Ma-u.és, 
n1uito en1:bora alguns dos seus guerreiros ajudas~ 

sem a legalidade a combatê·la. (Nota III). 
E CuRT N I:l\f.UEN.DAJU, a um·a pressão dessa 

natureza, contrapõe a razia desencadeada pelos 
seringueiros, no oomêço do século XX, sôbre os 
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lliaués aldeados nos tributários do Tapajós, para 

se apossarem dei suas terras. 
Já hoje o fator que lhes reduz. o me1o onde os 

fomos encontrar (mais ou menos 2.000) é a con

cffrrência movida pelos p:seudo-civilizados, nordes~ 

tinos e até estrangeiros, - italianos,. ;portugueses e 

japonese& - no plantio e no comércio do guaraná. 

NOlVIE 

E' na ~onsulta dos códices, existentes nos 
Arquivos da,s Bibliotecas Públicas do Pará e do 
1\1n.azonas, .que vamos verificando logo a confu
sã.o estabelecida - desde o início da Conquista 
E,spiritual da Amazônia, dos descimentos e 
arnarraç()es - relativamente ao nome dos indí
genas a que nos estamos referindo. 

Essa 001úusão te.ria sido agravada, princiipal

n1le1nte, pelos cronistas dos expedicionátrios, prea

dore.s de índios, desbravadores de sert~,s:, e pelos 
,r;1·6prios missionários. Até naturalistas, co1110 

"'.ir . n 'I'I:US J.JJ.. . .c\.1~· . ' 

IV). 
concorreram para essa confusão. (Nota 

.Assim os vemos chamados: Maooz, Mabué, 
'iflangués, :bf anguês, Jaquezes, Mag1utses, Mahités, 

} f agués, JJ.taitr-is, Mwwés, Maraguá, Mahué, Mague
ses, sendo que :J\ilétreaux, depois de Martius, lhes 
dá oomo sinônin10 Arapium ( aleganrl-0 que o Pa
dre João Daniel assbn o entendi·a,) o que. foi con
test.do por SERAFIM: LEIT'E na sua História da Co~ 
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panJvia de J esus no Brasil ( vol. IV) ( 1943. Rio 
pág. 303.) 

Ouvimos sempr e dos mais velhos representan
tes da tribo - e no Andirá (cabeceiras) encon~ 

tramos un1 dêles con1 mais d~ 80 anos - ser o 
n ome da tribo Afait.é, atribuindo-se a sua origem 
ao cadáver (l cançoq'ne) do filho de Onhiámit.açabê, 
plantadora e conservadora do N oçoqitérn, que, em 
vão, os catequistas quiseram relacionar com o pa

raíso bíblico. 
A.rapiitm é o nome de outra tribo, cuja ee

râmiica; encontr·ada nas rnargens do rio Arapiuns, 
CuRT NrMUENDAJU achou mais semelhante à doi 
Tapajós do que à dos J!a1lés. 

VIZINIIOS 

A tribo que, a~tes da colonização da Ama• 
zônia pelos portuguêses, vivia mais próximo da 
dos Maués, como inimiga implacavel, foi a dos 
Mundurucus, também da família lingüística dos 

T~~. -
Reconciliadas por .l\.THAYDE DE TErVE, muito 

e1nbora continuassem entre si -- siegundo BARBOSA 

RODRIGUES - "desconfiadas e nlaguadas", vive
ram largo tempo em boa vizinhança. 

Assim, depois da dos Tapajós, seri:a ela, na 
região acima apontada, a tribo mais numerosa, .fi
cando-lhe o domínio, JJa opinião de DoNALD HoR
TON, na lat. 5° 8° S., e log. 56º 60 O., entre o rio 
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'fapajós, no E stado do Pará, e o ~'1adeira, no Es
tado do Amazonas. W. ÜHANDLESs, conform·e se 
verá da nota inserta ao fiin desta obra, dá aos 
!viundurucus, no Maué-Assu, no Abacaxis e Canu
n1ã uma áreai de domínio superior à que tinham os 

~1aués, então. (Nota V). 
No entanto, quando· con1paramos os aspectos 

da cultura n1aterial e da cultura espiritual dessas 
tribos, não lhes encontran1os freqüentes pontos de 
contacto senão na, inaneira de atender à própria 
subsistência., plantando, caçando e pescando; na 
arte plu1nária e na .espartaria; no comportamento 
face à morte, mumificando, os Mundurucus, apenas 
a cabeça do seu morto querido ou do seu inimigo, 

/ . , -
denomin~da pari1ta-a, a cabeça e pariua-rena.pe, 

a lança em que a carregavam, enquanto os Maués 

defumavam o cadáver do parente e utilizavam o 
crâneo do ~nimigo, como unia taça, para libações 
sucessivas no decorrer das suas festas. 

' 
Aliás) êsse comportamento de ambas as tribos, 

diante da mortf'), cessou sob a influência dos colo
nizadores e dos missionários, nada nos sendo dado 
averiguar, ao menos como sobrevivência discutí
vel, nas cerimônias atuais com que cercam os seus 
IOOrtos. 

, . _, . 
A presença de urnas funeran1as, ern ya.nos 

pontos da ârea geográfica on~e viveram outrora os 

Maués, - algumas ainda hoje são encontradas à 
frente da matriz da cidade de Maués - ins4iua, 

2 
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desde logo, a dúvida de que essa tribo conservasse 
os seus mortos, mu,mificados, em ca.sas especiais, 
em companhia de ídolos de pedra, pois os descen
dentes atuais dê~es iJÍdios as apontam como sendo 
dos seus antepassados. 

Quando os jesuítas chegaram, e~ 1659, à con
fluência do l'lio Tapajós, ainda ali dominava a tri
bo que lhe deu o nome e não a dos M undurucus, e, 
n1uito inenos, a dos Maués. 

;Não seria de estranhar que esten!dessem os 
jesuítas a todos os povos, vizinhos dos Tapajós, que 
mal conheciam, numa generalização natural, os 
_rusos e os costumes peculiares ao famoso povo, 
criador da cerâmica admirável cujas peças e frag
mentos aí estão nos museus, sem quie nem sempre 
os arqueólogos lhes po~am apontar a verdadeira 
utilidade, o papel que representariam, em cerim.ô
nias preferenteanente de caráter religioso. E is
so ficou recentemente confirmado pela opinião de 
FREDERICO BARATA quando nega que os Tapajós 
enterravam seus mortos em Ul"Ilas funerárias. En

tão, no que concerne à indole guerreira dos M un

durucus e á indole desassombrada, mas não guer
reira, dos Maués, fácil é apontar as profundas dife
renças que as singularizam. (Nota VI). 

Estudando, no seu Dicionári'-0, os aspectos de
mográficos e culturais da Mitndurucân-ia, por êle 
situada na lat. de 2°30'8., e long. 21°35 'O. de Olin
da, já LOURENÇO DA SILVA ARAÚJO E AMAZONAS 

• 
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se r eferia aos lJ un.duruc·us dêste modo: " 1-Ie na
ção numerosa e guerreira. lJsa pintar o rosto e 
mais partes do corpo com que des1gnão seus feitos 
e importa.ncia. ltecomenda-se por sua Vlgilanc1a, 
Y. ue vs garante da surpresa do inimigo, pois a1uClc11 

em tempo de paz náo se dispensáo de pernoitar 
aquarteiados e vigilantes, para o que toda a ma
loca tem huma extensa casa, fundada oom rela
ção à probeção, que lhe incumbe á restante ma
io.ca. São os mai1s habeis e~ fazer sorpreza, unico 
ineio porque se batem, ou antes, que os dispensa 
de mais .baterem-se. Nos ataques são barbaros: 
não dão quartel aos vencidos, cujas cabeças cor
tão para trophéos, e cujo maior nu.mero os habi1i
ta para eleição de cheles ; do que lhes provêm o 
appellido de Pai-quicé. Vivem de caça e de pesca, 
e plantão mui r eduzidamente mandioca e :00.tatas. 
São de estatura alta, e posto que não mui joviais, 
todavia doceis e sinceros. Ilão exterminado a 
bella nação Parint in, e ora se occupão com os 

Apiacás, acima do Salto Augusto no Tapajoz. A 

perseguição que principiarão entre os Mura, d.J&
terminou-os, em grande parte, á inesperada sub

missão em 17 85. Delles proveio a população de 

Tupinamharana, L.uséa, Maça.ri e Canom.a." 

O .explorador e geograf o inglês W. CHANDLESS, 

em Notes On The R ive1·s Maué-Assu, .Abacaxis An<J 
Oanuma, tem a r espeito dêsses índios um conceito 
altamente elogioso. Escrevia. êle : "1 need say 
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little about th€[11. Those on the Maué-Assu, bé
low the rapids, are civilised, and live in families 
not as in the tribe-life; and .few under middle age 
ar~ tattoed, excepting at CampinJeiros, the settle
ment next belo'v the rapids, the people of 'vbich 
( three or four families) are from the plaius above, 
as the name implies. An1ong them I found the 
pair whose i>'hotograiphs I had taken at Manam;. 
They welcomed me with apparent pleasure, and 
gave me a supper of cu tia ( agouti), vvbich also 
·was welcoane, as I had been livi:ng for a week on 
salt fish. My hostess, tbe sa1ne of ·whom Mrs. 
Agassiz write, "hie-r expression is sweet and gentle", 
stood by laug-hing and talking pleasantly, and doing 
the honours of her house ·with much grace." 

E em Notes On The Rivers A.rinos, J 'u,ruena, 
and Tapajós, o inesmo autor escreveu: "At the 

foot of the Chacorão, on the left bank, is a village 
of Muudurucús, whos-e country extends from the 
São Manoel to near the An1iazon on tbe east of 
the Tapajós, though most of their villages along 
the rivers are on the left bank. They are the 
most powerful and warlike tribe of all these ser
tões, and at the sarne tfanes the 1nost honest ànd 
faithful, and very friendly towards white peoplre·. 
They estend a sort of protection over weak tribes 
of Indios mansos; none, however, dare to mvade 
their country.. On their expeditio'Ill they ca;-ry 
off the children of their enemies, whom they bring 
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up and rnarry ·with their own people, thus ma· 
terially increasing their <>Wn tribe : those who re· 
sist or try to iescape, they kill. ln one of their 
house I saw the head of a boy, of about 12 years 
old, 'vho had been killed short time previously ; 
for it is the custom to carry off the heads and 
dress then~ up with paint and feathers. The Mun
durucús are saiid to indulge in caninibalisni occa· 
sionaly; this I hav.e been as.sured by several per
sons ·well acquaãnted with the villages i11 · the in
terior. The m.e:n wear their hair short, and all 
the f ore-part of the head nearly bar e; the face 
blackened all over, and the whole btody tattoed 
in a check-pattern of black strip·es. The '\Vomen 
are better lookiing than the Apiacas 1vom·en - n:ot 
great praise. Neither sex ·w·ear clothing of any 
kind. The people have trade in salsa and sell 
provissions to the 1parties of India-rubber makers. 
They fish chiefly 'vith bo\\r and arrow, and set 
little store." 

Outro tanto podemos dizer, no que concer· 
nc à maneira por que os Mundurucus e os Maués 
cercavam de cerimônias e de ritos a manifesta
ção biológica da puberdade, entre os. seus filhos 
e filhas. 

Davam os ~fundurucus e os Maués à puberda
de da mulher e do varão importância marcada
n1ente contrastante: os primeir.os, segund'o Da
NALD lloR,TON, 1nes1no quando jovem, uniam a. 
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moça, de ·preferência, a lnn guerreiro maduro 
(mature warrior) e a segregavam numa casa es-
pecial quando se apresentava a primeira meus· 
truação. O guerreiro era obrigado a trabalhar 
para a família da jovem até ·que ela atingisse a 
puberdade. 

Quanto aos segundos, na opinião de BARBOSA 
• • • • A 

RODRIGUES, cereavam o rapaz de rJtOIS e ·cerimo-
nias f est-ivas, submetend9~ à ·prova das for1nigas 
tocandira, na dansa que lhe tinha o nome e era 
também eh:amada veaperiá. 

·Entre os M undurucits os ritos da puberdade 
se estendiam da moça a um guerreiro já maduro; 
entre os Maués, ritos não menos importantes e es· 
tranhos se estendiam de um jovem, entrado eri1 
puberd~de, a uma mulher já púbere. 

As pessoas da tri1bo Maué, que ouvimos a res
peito, em nossa viagem ao Andirá, ao Sapucaia, 
ao Araticum e ao Maué-Assú, afirmaram sempre 
que isso podia acontecer, inas não era uma decor
rência inevitável da prova a que o jovem, entran
do em puberdade, se submetia. 

E esHa foi, en1 parte, a opinião de BARBOSA 

RoDRIGUES, quando descreveu a Emancipação dos 

Maués. 

1tfantendo um largo comérc;io de guaraná, 
de objetos e ornatos de plumas, os Maués deveriain 
hater-ser freq,üentemente, com alguns dos seus vi-
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zinhos~·'como os Mundur1tcits e os Ka~vahib-Parin· 
\ 

tintins, agressivos sempre e se1npre afeitos a e1n-
prêsas que colhnavain preferenten1ente o saque, 
necessitando, por isso, robustecer-se em µrovas, 

tais as do V ea,per,iá; mas não os empelia a elas 
uma índ(}le guerreira característica. 

Entre os Kawahib-Parintintins e os Nf(J;ués -

conquanto se integvassem na n1es.ioo faJillÍlia lin
güística tupi como os Mundur1tcus e os Apiacás -
raros pontos de contacto podi•am' ser apontados. 

Os Kawahib-Parintintins como "cabas as
sanhadas", eram nômades ie guerrilheiros incan
sáveis ; os _M aués eram sedentários, de ânimo pa
cífico, embora fôssem mais valentes do que trai
dores. · Aquêles, durante séculos, levaram o in
cêndio, o saque, a n1orte, das margens do Ta.pa

jós aos confins do Machado, às barrancas do Ma

deira. 
A índole !guerreira dos Kawahib-Parintintins 

os a!proximava mais do M ttnduritcus do que dos 
M aués, sendo que davam à manifestação da puber~ 

dade na n1ulher m:ais imp-0rtância do que no va· 

rão, o que era um aspecto da cultura dos Mun· 
durucus. 

Tinham em grande honra e·xibir o erâinio dos 
seus inimigos, mortos em qualqueir circunstância, 

mumificados e ornad-08 de penas e plúmulas JJa 
dansa da vitória, 
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Outras diferenças marcantes entre ê~ vir.i

nhos tup~ provinha da riqueza de imag.iÍaçâo dos 
Kawahib-Parintintins, co1n ciclos de histórias de 
heróis de cultura, do vulto de Bahira, de ~4nha1iga
-Pian e de Tand(J)v-oh:i't, enquanto o mesmt> não se 
verif ica entre os Maués, povo sedentário, defensor 
de uma cultura pré--colombiana - a do guaraná. 

Dir-se-ia, collljparando-lhes o lendário e a tra
diÇ)ão, que os Ka·wakib-Parintintins rivalizavam, no 
campo da imaginação, mais com os Miinduruc,us, 
povo entinentemente guerreiro, do que con1 os 
Maués, povo essencialmente pacífico, não obstan
te corajoso e Yingativo, - tão vinculado à ter r a. 
pela agr icultura que, aiJ.1da hoje, é ela, sem dú
vida, quem o faz pen nanecer na paisage1n tropi
cal, onde teve sua origen1 n1ítjca, ·na teim.osia ati
tude de U açiri-Pot - o grande legislador da 

tribo. 
Os J(a"w.akib-Parintintins e os Maués tinha1n, 

entretanto, caracteres somatológicos bastante. 
aproxi11ü1dos, di \ .. erg.indo os1 tiipos <ThsiSas tribos, 
como vin1os, no conceito de L OURENÇO DA SILVA 

.ARAÚJO E AMZONAS, dos tipos dos Mir,nclitriic·us, 
con1 um físico que ganhou têmpera nas suas fa
çanhas guerreiras: altos, hábeis, robustos. 

Outro povo, a cuja vizinJumça nenhuma in
fluência ficaram os M aués a dever, foi a feroz 
nação lJlura, de cujos indivíduos BATES disf)e ) 
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que e an1 tão preguiçosos que dormian1 apoiados 
numa corda. 

A área geográ fica com u1n aos 1' apajós, aos 
M·u,ndurucus, aos Maués, aos APiacás, aos Parintin
t·ins era também comum aos Mitras. 

O proprio LOURENÇO DA SILVA ARAÚJO E 

AMAZONAS, descrevendo-os, aponta-a como donli
nando os afluentes do rio Amazonas, "desde a 
Serra de Parint.1ns até as ilhas On1a.guas." 

E dos indivíduos da nação rwura diz : "Pre· 
tendeni-se oriundos do P erú, donde emigraram., 
r esentidos da legislação dos Incas. São vaga

buudo.s, m-0rão nas canôas, aportã.o às n1argens 

dos igarapés, lagos, etc., para a pesca e a colhei
ta de fructos €Spontâneos, as quaes ultiI11adas, 
111udão-se ipara onde ~nelhor e mais abundante 
se lhes proporciooie. A estes recursos aj untão 
o do roubo, tanto nas e1nbarcações, como nas 
plantações, seinpre que o pode1u fazer in1pune
n1'ente. 

A.ssiim he que se lhes não deve encontrar se
não em estado de ünpôr respeito, caso em que se 

tornão com effeito bastante docei~s. Sã.o de esta
tura regular, grande porte, bem barbados; e as 
n1ulheres vistosas e agradaveis, a1nigas de bem 

vestir-se; e q_uando aeostu1nadas á companhia dos 

brancos, se const ra.nge1n eh'! cba111ar-se-lhes Mura. 

• 
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Alem de sua gíria, assaz nazal, têm os /uras 
outro modo de exprim1iT-se mui particular, intei
ramente guttural, de que se servem quando dian
te de alguem querem fallar reservadamente; e ex
primem-se ainda por huma gaita, pela qual trans
mittem com.municações a ,grandes distâncias. 

Forão por muito tempo infensos, e por isso 
assaz prejudiciais aos estabelecim.entos portugueses 
no Amazo111as, Solimões. 

Submetterão-se, em 1785, em Maripi, tratan
do paz com o seu Director Mathias José Fernan
d~s, o que lhes não impede de assaltar huma em
barcação ou roças desapercebidos. Não plantão, 
mas ninguem é tão hábil para colher. 

Não obstante seu caracter perfido, talvez es~ 
tivessem boje be1n moralizados se não fôra o to
tal abandono do país, que se seguiu à inapricia
vel circunstancia daquella submissão; do que re·· 
sultou terem t ido sempre que tratar oom quem 
lhes disputa a palma em dolo e perfidia. Toda
via p1restão-se á extracção de drogas, pesca de 
pirarucú, peixe-bôi e tartaruga, e á guarni~ã() 

da8 embarcações. Os lagos Autazes parecem ser 
a sua reside:ncia. São visros com mais freqne11-
cia no Madeira e J opurá; mas o seu tuxaua re
side em S. J ose do Matari." (Nota VII) . 

Com essa longa citação pretendemos nã-0 só 
mostrar as larg~s divergências de conduta dos 
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Muras e dos Ma1iés, mas também diluir as côres, 
tão exageradas, que o historiador citado, lhes pôz 

nas figuras. 
No J\i(ad.eira, no Rio Negro, no Purus, no 

Urubu e nos Autazes utilizamos indios Muras co
m'<> nossos remadores. E nunca nos deram, moti
"º para ll1es atribuirnws conduta péssi.lna ou du

vidosa sequer. 
Aldeados no lagn Aiapuá, €m grandes malo

oos, pelo velho LOURENÇO :rvIELO, ou reunidos em 
volta do Pôsto Indígena do iS. P. I., nos Autazes, 
errantes sôbre um velho c.asC<J de itaúba, nas vas
tas ressacas do rio Urubu, os Muras nem sempre 
foram vistos, no seu .físico e na sua índole, como 

o mereciam. 
A imputação de preguiçosos é uma delas e 

a de traiçoeiros é outra. 
E não será difícil defendê-los dessas impu-

tações. 
Porque, por exi;mplo, como pescad:or, ninguem 

possui a resistência que o índio mura oferece, nas 
intermináveis horas de espreita ao peixe-boi arisco 
ou à tartaruga esquiva., ao sol e à chuva, sem nie

nhum alimento no. estômago. 
Porque, ta.Inbém, c.o:ino remador, ninguém o 

supera, a não ser outro índio de igual têmpera, 
costeando os estirões do rio 1\'ladeiria, vencendo os 
sacados do rio Purus, na su0essão enervante d& 
sua prusagem, 
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Nessas fru}'anhas êle não terá nunca o 1llaiiés 
~omo eompetidor, pois deveria ter descido do alti
plano andino já senhor dessas qualidades e dessas 
virtudes primitirvas, tão necessárias ao domínio dos 
sêres e das coisas do meio amazônico : a resignação 
e a audácia. 

;.Mas, M aués e Muras se encontram no apêgo a 
um vício comum : o uso do paricá Mimosa acacio1:
ll.es, cultivando-o - o pri,meiro - ioolada.ment.e e 
o segundo logo ·o associando ao ipadu, - o quie 
reforça a suposição de descender êle d'os Incas, que 
LOURENÇO DA SILVA ARAÚJO E AMAZONAS levantou. 

ANTONIO SERRANO, estudando os rec-ipientes 
para o paricá e sua dispersão na A1nérica do Sul, 
situou "perfeitamente a iposição dos M aités frente ,) 
chamada cultitra lítica brasileira, entre "cujos 
elementos mais caracteristicos estão êsses litos zoo
morficos com recipientes ·para depósitos de pós en
torpocentes". 

E disso nos capacitaremos quando, páginas 
adiante, neste trabalho, se tratar das bebidas e 
dos a.ntorpecentes entre os representantes dessa tri
bo que v~sitan1os. 

Co111 relação aos M?.tras, no estudo O Mitrei e o 
uso do Paricá e da, Coca, que estampa1uos no Dia
rio de Notícias do R.io de Janeiro, contamos co
mo foi possível surprendê-los, na região dos Au
tazes, há a.nos, n1ante01do plantações regulares de 
ipadu ou Erytroxilon coca, de permeio co1n pés 

OS Í ND IO S :MAuÉi:; 2D 

de n1andioca, tal qual n6s o veria1nos, recentemente, 
no Alto Rio Negro, entre os índios Tucanos, nos 
limites do Brasil con1 a Colômbia. 

No contacto com vizinhos, de aspectos cul
turais tão diversos e tão afins, algumas vêzes mis
sionados - como se verá, ao tratarn1os de súa 
história - , sofrendo o ünpacto dos métodos de 

colonizaçã.o do desbravador da A1n.azônia, é ad
miriS;vel que os l\tíaués tenhan1 conservado, na sua 

integral pureza, n1 nitos dos seus USIOs e 00.stu1nes, 
os traços mais vigorosos da sua individualidade, 

a todo o momento à nossa vista, se lhes estuda
mos a sociologia, a econo.mia ou a religião. 

E isso se torna mais admirável quando, vol
tando-nos, através dos códices e das crônicas que 
os povoadores e os catequistas da A.1nazônia nos 
deixara1n, ''einos a área geográfjca outrora domi
nada pelos Tapajós, pelos 1Jiunduruciis, pelos 
1Jtlaués, pelos J(awahib-Parintintins e pelos Muras, 
como uma encruzilhada etnográfica onde se de
frontam os povos mais diversos. 

Quando, em 1()26, PEDRO TEIXEIRA fêz a l'C·· 

conhecimento do rio Tapajós, além d&ses povos 
indígenas, podia-se apontar - confirma-a SERA
FIM LEITE - só nu!Ila aldeia, a de Todos os San
tos, "quatro nações principais das línguas ".A.re· 
tuses, Arapiunses e Tap1'..ruenses ou Serrari.os." 
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.À'Íais de 35. 000 índios constituíam a popu
lação daquelas praias, barrancos e várzeas L>a· 

nhadas pelo rio Tapajós e pelo Amazonas. 

Na relaçã-0 das aldeias, que devemos a SERA
FIM LEITE, se tem um documento do que aqui re
f eni.mos, para m.ostrar a posição de espeeiial relê
vo que entre aquelas tribos tiveram os indios lrl.aués, 
nas suas relações pacíficas e nos seus encontros 
sangroo t.os. 

Viviam, também, às margens do rio Andirá 
- sem que se lhe possa atribuir o nome ao dêsses 
índios - os Andirazes, a respeito de cujos costu
mes vários cronistas, do período da Conquista da 
Amazôni.a, se referem, ora como se o seu tronco 
comum fôsse o da tribu Maué, ora como se a esta 
só estivessem unidos por ~tencerem também à 
f amilia lingüistica tupi . 

.Acerca dêsses Andirazes, vizinhos, como os 
Muras, os Mundurucus, os Apiacás, dos Maués, es. 
creveu um dêsses cronistas: 

"Têm os Andirazes em seus matos uma 
fructinha que chamam guararu1, a qual seccam e 
d~ois pisam, fazendo dellas umas bolas, que es~ 

timam como os brancos o seu ouro, e desfeitas 
com uma pedrinha, com que as vão roçando e em 
uma cu ia de agua bebida, dá tão grandes forças, 
que indo os indios á caça, um dia até outro, não 
têm fome, al~ do que faz urinar, tira febre e 
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dôres de cabeça e caimbras. Do prestimo que 
tem para provocar urina me consta; do mais não 
sei de certo senão pelo que commu.nmnte ouço di
zer." Essa descrição do cronista colonial nos 
leva a ver nesses Andirazes os mesmos Maués ou 
uma das suas hordas, entregando-se, preferente
mente, à lavoura do guaraná. 

O emprego de un1a pedra, de -grão finô, co

mo ainda hoje costumam fazer os Maués, no rio 
Anclirá, para, por atrito, obter um fino pó de 
guaraná, é pratica descrita acertadamente. 

O índio maué não utiliza, como o civilizado, 
a língua do rpeixe pirarucu para obter igual efeito. 
(Nota VIII). 
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CuRT NIMUENDAJU, que se ocupou 111ais nlÍ

nuciosamente com a história dos índios Mà1iés, 
a0ha que no ano de 1669 os jesuítas se localiza· 

ramr entre -êles, ao tempo da fundação da lVIissão 

de T 1upinarnbarana. 

No entanto, lendo-se SERAFIM LEITE, que con

sultou outras fontes in~essiveis a CuRT NrMUEN
DAJU, ten1os de admitir que aqueles mi~ionários, 
assiln que se intrometeram nas aldeias dos Tapa
jós, também cuidaram de estender-se às dos Mait~s , 
através de cujas relações mais prudente lhes se

ria cheO'ar às dos Munduriwus e às dos Parintin-
º 

tins tristemente famosos antes mesmo de iniciar-se 
' 

a Conquista Espiritual da Amazônia. 

Que1n percorre as aldeias e as localizações 
atuais dêsses índios, no Andirá ou no Maué-As~ú, 
s.onte que o seu ·contacto com os portuguêses se 
f êz em data mais remota que a apK>ntad'B.. pelo 
etnólogo CuRT NIMUENDAJU, porqu~ a tradição, 
entre êles, é de que êsse contacto se verificou, 
muito alén1 das margens do Tapajós, mercê das 
atividades dos jesuítas, e, principalmente, 
através dos viajanties descidos do Alto Madeira 

l 
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e do Alto Arinos, para lhes coma:>rar guaraná 
em troca de ouro e de g-êneros estranhos à sua 
cultura. 

O fato do P. SAMUEL FRITZ já os localizar, 
em 1691, no seu célebre mapa, robustece êste con
ceito, em parte. 

Os episódios que mais ressaltam da história 
dessa tribo - dentro do quadro que lhe levantou 
CuRT N IMUENDAJU - são os que deflinem a sua 
reaçã.o contra o elemento luso, sôbre cujos métodos 
de dominaçãe, de 1escraviração e de comércio de
viam ter formado, desde logo, um conceito depre
ciativo. 

As expedições punitivas que os lusos organi
zaram contra· êss.es lavradores pacíficos mas alti
vos, laboriosos mas destemidos, teriam sido impos
tas por sua insubordinação contra as autoridades 
civis lusas, contra os traficantes cúpidos, na busca 
das drogas, das e~eciarias dos sertões amazôni .. 
cos, dentre as quais o guaraná seria a mais oo
biçada. 

Os dados históricos que mostram os M aués 
e os .Andirás, submetidos e humildes, nas missões 
fundadas no rio Andirá ou no Maué-Assú, em 
1698, també-m nã.o podem ser interpretados como 

absolutamente correspondentes à verdadeira ati
tude psicológica dêsses índios, visto que muitos 

. ' 
anos depois do desaparecimento, o fato de eon-

• 
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servaren1 e-apelas e santos à n1aneira católieia não 
exprime mais do que lUlla ·acou1odação intelige11-
te para subsist.~ r, à so1nbra dos padres e da I gre
ja Católica, aos efeitos da j1t.sta guer1ra que o 
<YOVêrno lhes in1·pusera por m1assacres <!'<>metidos l:-

·nas con1unidades brancas . 

Que êles, ou Maités, jamais se afeiç.oaram aos 
portuguêses di-lo ben1 essa singular for1na de 
reação que ae ilnpusera1n: '-' pr·oitir ás suas mu
lheres que lhes aprendessem a língua. 

O que ainda hoje se verifi~a, quase dois se
culos após a Carta In~trutiva que aos Diretore~ 
·das CapitanJ,as do Pará e Rio· N!egro, a 3 d'e Ou
tubro, no ano de 1769, mandou o Governador 
FERNANDO DA CosT A DE .. A .. TAIDE TEIVE, n:estes 
têrmos: "~o cabo da canôa dará V.. Mcê 01·

deru; em m e1t 11 on1e no a.cto da partida pa. o Ser
tã-0, de 11ão er1trar em r1io a.onde conste qe. se 
poderá encontrat· con1 l ndios da 1Vaçoo JJrlanguês, 
vorq. tendo rnostra.do a exper·i·encia que esses rni
sera.veis hornens resistern as praticas que se lhe 
fize1r, vara caire?n das trevas do paganismo, pela 
1>ntrodução das ferramentas, e. 0 1utros generos 
que 1Jão cornerofrt~ co-ni elles; he necessario re
duzi'.-los ·ci necessidade, para clelles tirernos os 
fructos de os descer, qnando se virem. preconi
zados, o q. ha de certa1nente vir a siteceder, 'lH.'n

close destititidos do socorro que lhe aqui incon
sideradamente lhes tem levado . .. " 
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Entre os demais episódios da história da 
tribo Maué, coligidos tão minuciosamente, como 
0 dissemos acima, pelo etnólogo CuRT N1~1UEN

DAJU, dois m~recen1 r elêvo especial: o que, inex
plicávelmente, os põe contra a Cabanagem (1835) 
ll a luta. nativista que ela r epresentava; e o que, de
pois das expedições foonentadas por seringuejros 
de I taituba, no comêço do século XX, se expressa 
na colaboração irrestrita às fôrças do Estado do 
1i.n1azouas - ( e1n 1916) - no conflito armado 
con1 as do Estado do Pará, oriunda da velha ques
tão ele lilnites entre essas unidades da Federação. 

Os dados históricos, aqui salientados, são, por 
sen1 dúv.ida, de grande significação para julga
mento dos jfaués, mas é pena que nada se encon
tre entre os códices do P eríodo Colonial capaz de 
nos orientar ;na busca da imemorial d·ata ein que, 
vindos do fundo das selvas do Orenoco ou das 
selvas do JVIadeira, os Manés, plantaram, em plena 
l\ifuntlurucânia, o arbusto, sannentoso e torturado, 
mas latente ele vida e de alegria, que é, para êles, 

, 
o guarana. 



.. 

Aspectos gerais da cultura dos 
índios Maués 

I 



Habita_ção 

O primitivo tipo ele habitação dos índios maués 
sofreu largas modificações sob a influência dos co
lonizadores e dos civilizados ( sic) que lhes são vi
zinhos ou que f reqüentaram nas cidades e vilas 
da Iviunduntcânia. Nessa habita~·ão, entretanto, 
permanecen1 traços de extraordinária resistên
cia às inovações: a cobertura é feita de palha 
da palmeira caraná, e o tecido, gracioso e sin1-
p1es, supera o ·que conhecen1os noutras habita
ções indígenas. E os compartianentos, alguns bem 
an1plos e arejados, têm un1a iinportância social 
caracteristicamente ma·ués. 

A habitação, a casa, denomina-se e1n maués -
nêtáv. 

Nessa habitação os esteios se chamam iangupt 
coró; o travessão - pá-op; a cum'ieira - handi~ 

cd.n; parede de palha - onhapé; a ·p·orta - uquen

-hêp; o chão, piso - êi-ei j ã gareira - paátú ,· o 
ralo - 'itecé; o lugar onde se con1e - miun-há-p. 

O quarto, onde inora o dono da casa, se diz, 
em rnaiié: - Netáv cai1iit két hap. E (nesse 
quarto mora o dono da casa com a sua família), 
do mesmo modo. O quarto . onde dormem os ra
pazes, filhos, sobrinhos, se chama: - cupiarapf. 
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O quarto, onde mora um :filho ou uma. filha 
casada, um compadre, se chama: - nétap. 

Naquele quarto dorme o compadre com a sua 
família, diz-se em maué : - "N urn é íuitucá pê pe 
Compadre toquét te hirocaria uêué". 

A cozinha onde há forno, chama-se mêp iát; 
aquela onde não há forno - mi'l.inmúnháp. 

A casa da dança chama-se - airú-iat; a sala 
cihama-se - iiquepê; janela, que é unia das ino
vações, não tem nom.e em maué. Girau chama-se 
- paracai e o m.esmo vocábulo designa "m-0quém ". 

Nalguns aldeamentos vimos uma. casa singular : 
a das mulheres menstruadas, que se chama - Mê· 
huát Hariagat. Nalgmruas aldeias as mulheres, 
nesse estado, fica.m reeolhidas ao quarto das sol
teiras. 

Nessa situação, porém._ à parte a crença dJe 
que as mulheres menstruadas "estragam tudo" -
não chegam elas à condi~ão a que estão sujeitas 
as da Colúmbia Britânica que, segundo Ruth Be
nedict, sofrem uma reclusão dJei 3 a 4 anos ou" o 
entêrro em vida", principalmente quando do pri. 
meiro fluxo. (Nota. X). 

Meios de locomoção 

Servem-se de canoas. nas suas viagens pelo 

Andirá e afluentes. Canoa, em lingua maué, é 

~------'"(\ 

' 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
p 

t 
1 

l 
1 

p 

1 
1 
p 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

[B • 1 
1 
1 

ct 
1 
1 
1 

' 

t:!l 
1 

Q 

: l 
~ - - - ___ .e; 

..Q ~ .. M 

1 1 

~ 

- ... 

1 

,, 

(Planta baixa de uma casa Maué, no lugar São Francisco, Rio Andirá, 
Amazonas.) 

I) uquepê=sa.la - II) \ftétap=quairto (a, b, e, d) - III) mlP· 
iat=casa onde há forno - IV) m iu1wnun-haP=casa onde se come -
V) Cuêci=ralo -- V 1) mêp forno. 
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- iará; remo é - apok1dtá. As suas embarcações 
são adqu~idas em Parintins ou em Maués; outras 
vêm de Santarém, con10 encomenda. No entanto 
há quem as fabrique com as excelentes madeiras 
para construção naval que existem nas matas do 
Alto Rio Auclirá. 

O tuxaua Honório, do Livramento, quando 
por lá passain1DS, nos em·prestou un1a canoa das 
que te111 construído. No seu sitio havia un1a 
barraca velha onde hnprovisara u1n estaJeiro. O 
tipo de remos usados pelos Maués é inteiran1en
te diverso do vorant1i?i ou renio rnág,ico : asseme
lha-se ao comumente emipregado, p~1los civilizados 
e caboclos, em tôda a Amazônia. (Nota IX). 

São grandes andarilhos, vencendo, nom in. 
crível resistência e velocidade, as m'aiores di')tân. 
cias. Iam do Alto Andirá, do aldeamento do 
Araticum, às margens do Tapajós, em seis dias. 
Do centro para a margem do Ra1nos, por cinia 
das terras altas do Andirá, fazen1 travessias as· 
soni.brosas em poucos dias. 

Lavoura:. roças e · plantio do guaraná 

Fazen1 grandes roçados, nêles plantando n1an.. 
dioca para farinha e preparo do· tarubá. Plan. 
tan1 milho e arroz, cará, batata doce, feijão, fa~ 

Ya,s, fum~ e algodã,o. 
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No plantio do cará e de outros vegietais, que 
se caraterizam ípela produção de tuberculos ~ 

rizomas comestíveis, realiza<m uma prática de ma
gia_. 

Com um crânio bem limpo de cabeçudo, en
ten·ada a batata, arrastam para a cova a terra 
que a !entulhará. Acreditam que, por êsse pro· 
cesso, as batatas e os rizomas se distinguirão dos 

demais pelo desenvolvimento que atingirem. O 
plantio do guaraná obedece às n1esmas exigências 
de escolha das sementes, do preparo do terreno, 
d~s cuidados con1 os rebentos, a:brigando-os da 
luz solar e defendendo-os das pragas. Distin
guem-se dos civilizados, nesse plantio, porque se
lecionam as sementes e as plantam poucos dias 
após a colheita, com o arilo ainda não entrado 
e.m fennenta.ção. Por ocasião do plantio de 110. 

vas áreas de guaraná, mandam chamar pagés, 
que fazem cerimônias para beneficiar as futuras 
colheitas. E comemoram o fato com danças, a•J 
som de violas, de gambás, de caixas, de reco
recos. E bebem un1 tarubá forte. 

Na vizinhança da casa plantam inúmeros pés 
de café, cujas sementes torram, fazendo a efuzão, 
como os civilizados. 

Árvores frutíferas, laranjeiras, abiuzeiros, 
mangueiras: inamoeiros, c0~ueiros lhes oorcam a 
habitaçã.o. 
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E, e1n giraus, têm ipimenteiras, cebolinha, 
cuentro, jambu e uma ou outra erva m.edicinal, 
como capiJn-santo e arruda. 

Caça e pesca 

São bo.ns caçadore;s, servindo-se, geralmente, 
de arco e flechas, raras vezes envenenadas. Ca
çam também co1m espingardas de car:regar pela 
bôca, Winchester e rifles que adquirem por custo 
exorbitante, verdadeiramente proibitivo, aos co-
1nerc.iantes dier Maués e a reO'a.tões sírios e brasi-Q 

leiros que os explora1n. 

Na ·caça, abatida uma ave, tirrun-lhe as pe
nas e plúmulas do peito de roda a0i pe.scoço, fa
zem um fogo e as queimam, defumando com elas 
as armas. Banham estas, e os cães, também, com 
água de u 1n'a planta do igapó, denarninada jaSmim 
de lontra. Para tornar feliz nossa arma de caça, 
l:t1Il caçador nos aconselhou a dei:x:armos uma co
bra eipó apodrecer dentro do cano. 

l\f ulheres grávidas e menstruadas não, ·pooem 
pegar na caça e nas armas. (Nota XI). 

Pescam a flecha e a anzol, com jiquis, tapagens 
e a timbó; fazem paris à saida dos igarapés; em
pregan1, no verão, tarrafas, que teoem. No inver
no o AD.dirá e seus afluentes são pobres de peixe». 



44 NUNES PEREiltA 

Os índios Maués fabricavam seus arcos e sturn 
f]Jeehas, não só para a guerra com10 para a caça 
e a pesca. 

Tinhan1 uma flec.ha para a pesca denominada 
luúanclê e outra para o n1esmo fin1, chamada h1l.á11i. 

:A flecha para caça graúda era denominada 
nô-i; a flecha para passaros, tupé-a·in. 

Cha1navan1 ha1r,éri a uma flechinha, na qual 
punha1n enfeitt:s, propria para crianças, que desde 
cedo S1e iam adestrando no uso <lo a.reo e da flecha. 
Ao arco para adulto cha1nava.n1 ·m1tr1'.1tát; ao ar
co, para crian~·a, rniiriuát-hi,n. (Nota XI). 

Os desenhos da página mostran1 minúcias dos 
tres tipos de .flechas. BARBOSA RODRIGUES, no Catá
logo dos objectos que figuraram na Exposição An
thropológica do Rio de Janeiro ( 1882), enumera 
e descreve alguns arcos e flechas dêste n1.odo : 

I - Arco (Puriuate), feito de .muirapiranga 
( caesal!pina) alisado co.m dentes de Taititú e en
vernizado co~n oleo ele castanha Bertholet,ia excel
sa H. B. K. 

II - Flecha (l\iuruc-0), Huybaucú em tupy, 
de pesca e, taID.'l.ibém de caça. 

III - ( Quenipé) para pesca d~ aruaná. 

IV - (Huybpepena) para pesca do ta.mbaquy 

V - ( Tupeua) para caça de passaros 

VI - ( Veriá) para espantar caça. 

VII - (Nei) flecha de guerra. 
F 

PRANCHA II 

I m 

. : 
lI 

V 

I) nô-i=flecha de taboca, p1ra caça - I I) taquara=flecha de guer
ra, de bicq de ferro - IIJ ) t11pé-ai1r-de taboca para aves, . oossaros -
IV) /11íám=zaga;a , para fi sgar pe:xe ou çaça - V) huandê=·f!echa para 
peixe, com bico de a rame. 
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PRANCHA IIT 

l y 

lt 

I) mocócéga'.::Cesto para guardar passaros, bito de cipó titica -
II) çiiki=cesto para pegar J>eixe, feito de c'pó titiç;:i. - III) itruçá-ká
in=cesto para guardar objeto& i.l.- uso - ~V) çid#=cesto granqe, para 
tran.sportar caça F: pc>gar peixe, feito d.:'I cipó titica, com 1/ 2 poleg~da de 
malha - V) pa.kará=cesto de folha de tucuinã, para guardar obj'etos de 
.'so, principalmente femininos, colares, brincos, p.ulseiras, etc. 

" 

PRANCHA IV 

• 

I 

T 

llI 

I) erêçaka.1=cesto para pegar peixinhos, feito de cipó arrnbé, com tres 
paln103 de. fundo - II) ftrú=cesto para guardar fumo, isqueiro, objetos 
de uso, feito de arumã - III) ni.embé=abano, feito de g:uia dé palha de 
tucumã - IV) êharin=cesto ou aturázinho, para carregar fa:-inha -· 
V) maiá=balaio para objetos de uso, feito de palha de arumã . 
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PRANCHA V 

I 

1 
I) mclioró- -bipiti=cilindro feito de tala d{! palmeira jacitara para que 

~.e e se po~a e esprema massa de mandioca ou polpas de fnutos ~ara f a-
mha ou vmhos - II) panancú=peneira, feita de arumã _ III) çc·Ai~e'--

vassoura IV) · ' · · b l · •• ' -t"t" - curwo=Jamaxi= a ato grande, feito gerahnente de ápó 
V.)1ca, para nel_e se carr~ar, ?ata.tas, ra1zes, milho, prooutos das roças _. 
d t paran_iatori=pa'imatona,_ .~!rriat;i·ra . desse objeto, frita no endocarpo do 

o ucUIJlla - ,VI) uaqueio+itato-uaiPoçaP=·espanador feito da cauda no 
macaco parauac~ ou macaco cuxiú -- VII) paró= pá, feita de pau . fe1rro 
para mexer farmha no forno. 
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Trabalho 

No plantio e na colheita, o reg•.iane é de piiti -

1rum ou puch-ir1irn. Mas pode haver , também, pa
g-a1nen to, em géneros, en1 objetos de uso. 

Se un1. inc1ivíduo encarr:e.ga outro de fazer um 
trabalho na roça ou un1a viageni, sempre o faz 
diante de unia cuia de guaraná, que cha1nanL 
" -~apó ':. E pap:a-o, a generos ou com trabalho, 

nun1 put.jrum. 

:Nlulheres e crianças trabalham nas derruba
dns e nas roças ; ajudam nas pescarias, ta1nbém. 

Xas atuais r elações dos Maués com os civili· 
zados, além de ofícios e habilidades várias - al

gumas re.gistradas, ~ntre outros, ipor LOURENÇO 

DA SILVA ARAÚJO E AMAZONAS _: foram êles leva
dos à extração de inadeiras de construção civil e 
naval (pois é riquíssima a r egião do n1édio e alto 
Andirá) e, principalmente, do páu-rosa, empre
gando-se mes1no nas usinas onde êsse vegetal é be

neficiado. 

En1prega1n-se, também, a particulares como 
domésticas, . as n1ulheres, e os homens como' traba
lha~ores braçais, plantadores e piladores de gua
rana, moços de convé~ nas embarcações arroladas 
no porto de Parintins. 
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Alimentação 

Apreciam tôdas as frutas silvestres e comem
-nas freqii.entemente. Quanto aos produtos da 
lavoura, milho, arroz, mandioca, batatas, carás, 
castanhas, os Maués os coru;omem, ora com abun
dância, ora com parcimônia. E são obrigados a 
jejuns freqüentes, em conseqüência. Como não 
podem caçar todos os dias e porque a caça rareia, 
nesta ou naquela zona, quando a .conseguem. . . far
tam-se. Os cães, geralmente famintos, também se 
fartam. Têm práticas de abstenção e preferências ; 
e, tanto da caça como da pesca, exigem os "mor
ceaux du 1·oi". Essas peças, algumas vêzes são 
cozidas e outras assadas, moqueadas. (Nota XII). 

Entre os "niorceaux d·u roi" distinguem : da 
guariba o gogó, o figado, as mãos, geralmente gor
das; do veado os quartos e o fígado. Das tripas 
dêste quadrúpede, como dos demais animais, fazem 
um prato, imêen-pé1non: - mujica de bucho. 

Apreciam o inhambu assado e o cojubim, igual-
1nente. O mutum é cozido e também assado. Co
mem formigas. A saúva é torrada, pilada e trans
formada e1n paçoca. O mesmo fazem'. com o cupim. 
Torrado, sêco ao moquém, onde o põem embrulha
do em fôlhas de bananeira, é comido saboreadamen
te. Achamos o prato excelente, com um gôsto de 
terr&. 

Um mestiço de Maué, com duas mãos-de-pilão, 
pesadíssimas, utilisadas na trituração das 

sementes do guaraná 
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.. As parturientes e a.s moças, por ocasião do 
primeiro fluxo, estão sujeitas a ·abstenções e a pre
ferências. As moças con1ern. urupês, apanhados 
pelos pais na roça. As parturientes, depois de 
um mês de resguardo, be1n co1no o marido, depois 
de um regime de mingaus e "-çapó", assim que a 

criança completa um mês, e, às vêzes, mesmo quin
ze dias, evmem um inhambu. As moças comem 
tucano e inhambu. A.preciam uma rã que cha
mam marau. No lugar Marau, acima de Maués, 
domina êsse batráquio .. 

Nascimento 

Quando nasce uma criança os pais são sujei
tos a resguardo. Só comem saúva, urupê e "ma
.niu~a", que ~ um formigão das TERRAS. Antes 
do ;parto, para que o mesmo não seja trabalhoso, ba
nham os quadris da mullier com água e cinza da 
caveira de paca. Usam, também, nesses banhos, 
a casca de ovos de aves. 

Puberdade 

Os cronistas .da tribo, como MABTIUs, descre
vem exageradamente as cerimônias concernentes à 
entrada das meninas na puberdade. O. resguardo 
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é longo, dura dez meses. Só depois disso podem 
andar e dançar. Só come1n inhambu, tucano, urn
pê, formigas. Não con1em peixes nem caça gran· 
de. A .festa da puberdade dos rapaz.es não foi 
bem descrita por BARBOSA RODRIGUES. Numa dan. 
ça da tocandira são ferrados, indistintamente, m0-
ninos desde a idade de seis anos e rapazes até 
com vinte anos. Nessa idade a festa tem outra 
significação. O que recolhemos a r espeito nos 
autoriza a a.fir1nar que a descrição de BARBOSA 
RoDR,IGUES está inco1npleta.. Nessa festa, já hoje, 
não há inais o en1prego do paricá. A bebida tí
pica é o tarubá fortíssimo, cuja embriaguE>z, dizem, 
dura trinta dias. (Nota XIII). 

Vale a pena tranr·Wr('ver aqui a página intitu. 
lacla A Emancipação dos Maués, de BARBOSA R.o. 
dr1igues, publicada ein Revista da Exposição An~ 
thropológica Brasileira (1882) : 

"Data, pois, da época hostil entre essas tribos 
(Mundurucú e Maué) a festa da TOCANDIRA ou 
VlEAPERIA, festa que faziam anualmente para 
escolha de guerreiros de G,oragem provada, festa que 
intimidava os Munclurucus. Se estes eram nume
rosos os Maués eran1 valentes e sofredores. 

Para se poder avaliar a t ·ortura dessa festa é 
mister conhecer o que é a tocandyra. 

Tem esse nome entre os tápuyos ou veaperiá 
entre os Jfattés, uma formiga do tamanho de uma 
caua vulgar, ou maribondo, que alem de morder, 

, , 
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tem con10 este um ferrão, e chega n1esmo a causar 
a n1orte. Scientíficamente é conhecida por Cryp

tocernrn,. atratum. 

Por experiencia propria conheço a dor que 
produz a .ferroada. 

Não conhecendo então essa formiga, apanhei 
uma, que, ferrando-me no dedo pollegar, trouxe, 
alem de uma dor intensa, o arroxean1ento do dedo, 
febre e calafrios que duraram mais de vinte e 
quatro horas, apezar da applicaçã.o da ammonia. 

Pois be1n, essa formiga, que .para os Mauhés 
é considerada como u1na divindade, é a que é em
pregada aos centos para provar não só o valor, 
como capacidade de soffrer. 

Como corra, não só em obras recentes, como , 
antigas, copiadas uma de outras, sem observação, 
que esta festa é dada con1 o fim matrimonial, e 
como en1 11enhu1na se descreve essa festa, e se 
pense. que ha un1a só prova, passo a descrevê-la, 
rapidamente, com o fim de tornar tambem conhe
cidos os instrumentos que se acham expostos no 
l\iiuseo Nacional, no armario 140, e relacionados 
no catálogo que publiquei . . 

Ainda o Jornal do Commercio, de 30 do cor
rente, dando noticia da Exposição Antropologicà, 
diz; "Que estão nella expostas luvas Mauhés para 
o concurso entre pretendentes ao casamento.'' 

Quando investigavà a natureza do Amazonas, 
atravessei a pé, por terra, as denominadas terra.a 
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dos Mauhés, que v:ão do rio Tapa.józ ao rio l\Iauhé
-assu, no Amazonas, onde está a tribu dividida 
en1 malócas, e ahi tive occasião de colleccionar os 
instrumentos dessa festa martyrizante e assistir 
a ella por espaço de dois dias . . -· 

Como já em outro trabalho (em La Vallée des 
Ania.zones. Notes d'1t1i naturaliste brésilien.) tra
ta-se larga1nente dos Mauhés, aqui, a largos tra
~os, descreverei a festa. 

Tradição e uso de seus maiores, os Mauhés, 
hoje como então, ainda fazem com toda solenida
de essa festa, h?je sem razão, por não haver neces
sidade mais de provar bravura, por estar a tribu 
dizimada e quasi toda mais ou menos civilizada. 
Com tudo ainda hoje o Mauhés, que não p~u 
pela J>rova da tocandyra, é considerado como un1 

, . 
pa.r1a. 

Annualmente da maloca do chefe parte o 
signal da festa, que, repercutido de maloca em ma
loca, vai <lo Pará ao Amazonas. A esse signal,. 
})repara-se o cachyry e o tarubá, bebidas inebrian
tes que animam a festa, e começam as caçadas ; 
muqueada a caça é guardada para os dias da fes
tança, que é esperada por outro signal. (Nota 
XIV). 

Ouvindo-se este, de todas as malocas _partem, 
os neophytos, e as donzellas com seus pais, carre-
1ados de caça, pótes de bebidas e de tocandyras se 
dirigem para a tnaloca-assú ou do tuchaua .. 

• • 

T rês tipos de çarys ou J.uvas para a 
Dança da Tocandira 
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As tocandyras que andam aos casaes, são 
1panhadas e guardadas e1n um longo colmo de 
~quarassú, a que chamam f1tntun, e ahi guarda-
1as até a vespera da festa. 

Nesse dia despejam-se as forniigas nágua, e 
ficando ellas entorpecidas são n1ettidas entre o 
trançado de uma bolça de palha que se adapta 
à luva. Ficam com o abdomen para dentro, isto 
é para a parte que t em de ficar em contacto con1 

a n1ão ou braço. 
Sete são as provas por que passam os jovens 

nfauhé para criar foros de valente e gozar dessas 
regalias. Para as tres principaes ha uma luva 
especial, a sary; para as tres outras, outra luva 
que cobre •todo o braço, a sary-pin; e para a ulti-
1na, outra só para a n1ão, a yapêrepê. (Todas es
sas luvas são feitas de fino tecido de palha, rema
tadas con1 um penac.bo de pennas de araras e de 

gavião-real). 
E sta é a rnais terrível, porque o individuo 

tem de metter a mão na luva cheia de formigas, 
soltas e embravecidas, e revolvei-as na mão. 

Disposto tudo para a dansa, r eune1n-se em 
frente á casa do tuchaua a multidão: os homens 
formam un1 grande circulo, de1itro do qual, em 
outro, seuta1n-se as mulheres, f icando no centro 
o tuchaua com as diversas luvas, tendo sido pre
via1ncnte expostas ao ar, apresentan1 então as for
n1igas r e.aniinadas e enr&,ivecidas por serem pre-



52· NUNES PEREIRA. 

sas. Ro1npe a festa, a u1n signal dado pelo tu
chaua co1u o cotecá, e começa1n os cantos acom
panhados pelo toque de tamborinhos e de tnimés, 
que é tnna especie de assoviu de taquara. 

Então o tuchaua, no centro, de cotecá, e luva 
e1n punho, convida aquelles que têm de passar 
pela prin1eira proya, ou pelas outras, a romper en1 
o circulo e a começarem a dansa. Um dos .jovens 
valentes se apresenta, e o tuchaua, lançando uma 
baforada de fumo, tirada de u1n grande cigarro 
de tauary sobre as formigas, as desespera n1ais 
e enfia a luva na mão do paciente. 

E ste, então, canta e dansa, se é que dansa se 
possa chainar tregeitos e saltos, urros e gritos, da
dos com cara alegre. 1\..ssim percorre o espaço do 
circulo aberto, entre os applausos da tribu até 
que, sendo solteiro, algun1a mulher delle se com
padeça, e rompendo o circulo vá lhe tirar a luva, 
ou então que o tuch.aua julgue suficiente a prova 
e elle Inesmo tire. 

Então o tuchaua faz soar o cotecá, a turba se 
levanta e segue para a frente de outra casa, onde 
paran1 e se repete novainente a dansa, sendo ou
tro o paciente, ficando atraz, o escolhido e sua pro
tectora, ou atirado em u1na rede, curtindo seu 
soffrin1ento, se mulher alguma delle se agradou. 

Cumpre notar aqui que a n1ordedura de to
candyra produz effeitos aphrodisiacos, e que a 
união hnediata dos sexos faz cessar as dores e oi;; 

111aus effeitos. (Nota X\T), 

OS Í K DIO S ?rI A U É S 53 

Se o que soffre o n1artyrio te1n ern provas 
anteriores se cazado, é a n1ulher quem lhe retira 
a luva nas outras provas por que passa. 

Daqui nasceu o er ro que corre de que essas 
provas são para caza1uento. Se assim fosse, os 
q?.t·ivus, isto é os viuvos, não passariam niais por 
prova alguma, quando entretanto, mesmo depois 
de escoll1idos, têm de passar por sete .provas. 

Terminada a dansa n 'uma casa, se dirigen1 
para outra e assim percorren1 toda a tarde a ma
loca, passando pelas diversas provas var1os indi
viduos. 

Anoitecendo, reunem-se todos na ramada da 
casa do tuchaua e ahi en1 dansas, cantos e folgue
dos, acompanhados de libações de cackery vão até 
quasi ao a1nanhecer, alu1niados por grandes bol
sas de estopa impregnadas de breu, acesas, que 
produzen1 urna luz avermelhada e e1nfumaçada. 

Dura a festa tantos dias quanto são precisos 
rara que todos os que não soffreram as :provas as 
soffram. 

Resumindo: as tres prímeiras provas sof
frem-se na .palrna e costa de un1a das mãos, ~s 

tres outras no braco e a ultima na mão. As pri-, 

meiras con1 as fornligas presas e a ultima com 
ellas soltas. Passadas essas provas tem o Mauhé 
a sua emancipação e pode aspirar o lugar de 
0hefe. (Nota XVI). 
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Terminadas as festas, voltam todos ás suas 
malocas e entrega1n-se á sua industria favorita 
do guaraná e aos seus trabalhos agi·icolas. '' 

As ferroadas das tocandiras não são aplica
das ap,enas nessas provas de iniciação ; os M aués 
acreditam na ação curativa do ácido fórmico, que 
lhes é peculiar, pois, quer nos acessos de paludis
mo, quer nas gripes, quer noutra enfer1nidade 
qualquer, cuidam de aplicá-las sôbre a parte do 
corpo onde presumem estar localisada a molestia. 

Páginas atrás, quando fizemos ligeiro estudo 
comparativo dos Maués e dos seus vizinhos, na área 
geográfica que ocupaYn.m outróra, n1ostran1os que 
os ritos e as cerimônias de iniciação de un1 varão 
na puberdade podian1 levá-lo a unir-se a uma -jo
vem, mas não era uma decorrência inevitavel da 
prova a que o jovem, entrado em puberdade, se 
submetia. 

• o 

No que concerne aos ritos e cerimônias a que, 
necessàriamente, devem ser submetidas as mulhe
res entradas em puberdade, a existência da casa, 
a elas especialmente destinada, chamada Méhuât 

ff.a1·iagat1 nos induz a considerar que, embora não 
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a festejem tanto, ela tc1n um.a significação social 
de grande importância entre os Maués. 

Também ali observamos que êsses ritos éram 
diYcrsos dos ritos respeitados pelos Mundurucus 
e1n face à puberdade da mulher. 

Morte 

Enterram hoje seus mortos em cemitérios à 
1nargem dos harrancos, pondo-lhes nas covas os 
objetos de uso. Quando morre um tuxaua, tôda 
a população que lhe está diretamente sujeita faz 
grandes demonstrações de pesar e desespêro ; e, se 
o tuxaua é geral, guarda luto durante um ano. 

A fa~ília "guarda-se'', não comendo nenhum 
peixe pegado a anzol ou com timbó. Não co
men1 caça r emosa nem bananas. 

Assistimos a um ênterro, isto é, ao transporte 
do cadáver de menina morta de febres. llaviam 
deitado o corpinho sôbre tuna tábua, achegado ou
tras de ambos os lados e posto outras mais sôbre 
o cadaver, amarrado tudo, à falta de !(>regos, con1 
envira. Neste mesn10 trabalho, páginas atrás, ain
da relativamente à morte, escrevemos:- ''A presen
ça de urnas funerárias, em vários pontos da área 
geográfica onde viveram outrora os Maiiés - al
gumas ainda hoje são encontradas à frente da 
matriz da cidade de Maiiés -, insinua, desde logo, 
l;1 dúvida de que essa tribo conserv&sse os set1s 
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mortos, n1umificados e1n casas especiais, c1n com
panhia de ídolos de pedra, pois os descendentes 
atuais dêsses índios as apontam , como sendo de 
seus antepassados." 

FES'rAs 

A principal é a lJança da Tocandira ou F esta 
da Tocand,ira, descrita por BARBOSA RoDRIGu:n:s. 

É uma festa de extraordinária importância e signi
ficação social e religiosa; é uma festa de inicia
ç·ão, como vin1os no depoimento daquele natura
lista, de grande inovimento e beleza. Un1 dos 
seus mais preciosos aspectos é o do canto, da exor
tação lírica para o t rabalho, para a guerra, para 
o amor. ....i\Jguns dos motivos que colhen1os são 
de urn in1pressionante lirismo. 

O tuxaua I:Ionório, sentado nun1a rêde, brin
cando com um dos netos, ia-o iniciando nos passos 
da dança e, paralelamente, cantava trechos dos 
versos que costumam cantar os iniciados e um 
dançarino que os acompanha d~1ran~e tôda a 
dança. 

Os çarys, luvas de palha e de phuuas, que o 
iniciado calça para ser ferrado por dezenas de to
eandiras, são admiràvelmente trançados. 

Penas e plumas de aves, - algumas vêzes dos 
totens a que está ligado o paciente - d(.) cararás, 
de gavião-real, r ecobrem alguns dêles

1 

T cofilo Tiuba e um músico pol)'ular fazendo 
anotações de músicas e cantos dos Maués. 
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Cocares são confecciona.dos con1 penas e 1üú-

111nlas das mesmas aves. 

Guardamos de men1ória alguns dos motivos 
dos cantos comuns a essas festas; mas, graças a 
'rEóFILo TIUBA, que nos acompanhava na viagem 
ao Araticum, pude1nos registrar-lhes, também, a 

, . 
n1us1ca. 

Ei-los: 

I 

..,.1 ORIGEJ! DA TOCA1VDIR.A 

, 1\lê pémun té andém çary 
l\lê .pémtu1 cori té andé1n 
:M:ecoó arroó-ui 
Aitó unambi optiá capé 
Aiuépit man1bac ra1noap 

Oi pó-été, çary quién. 
En qué-épó été-té én 
Oitó qué uatzi été 
Eçó rene1ngué rupi-i 
Icahó- urré çary 
Ipain apossaou rocát 
1-Iangou aporrin ipai 
Coinaró tan êpêetat 
Queôssou queôssou, êpêpatêat 
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Uenô pê tritan êpeateât 
Mequétan an oitó 
Uatócóssab acoitó 

ESTRIBILHO ( • ) 

U ri rpai côtô 
urui çary 

Traditção 

Tatú grande fêz sair tocandira 
'ratú pequeno fêz sair tocandira viva 
Para cá para os moços se ferrarem 
Para .ficarem espertos 
Em 1ninha mão tocandira ronca 

:··':'· . ' 
• 1 

'fatu grande: ·v ocê se ferra só na mão ~ 

E eu, que é em tôda parte ' 
Assim fala o Tatuzinho : 
E' bonito o lugar da minha tocandira 
Enfeitado de vermelho 
E de pena de gavião-real 
E do tôco do cumaru 
B do tôco do ing·àzeiro . 
E do tôco do cipó chato. 
Assim eu era antes. · 
l\tlas n6s havemos de passar ... 

( *) ( - O estribilho é 
cada verso) . 

sempre repetido após 
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ESTRmTLHO 

l Jrui pai côtô f 
li rui côtô urui çary 

Tradução 

E nós sacudimos enfeites 
sacudimos enfeites em nossa tocandira 

CANTO DO GUARANA 
Dos Indios Maués (Coleção Nunes P ereira ) R ecolhido por T. Tluba 

!J: f t 11 fl A " J (11 '1 fl I Fi f1 J E' 0 ·1 [f t T. ' : --. 
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II 

(Aré quén qul.n) 

A tuó uaranarê 
Arapê - aurú súma 
Oitó queque murequát 
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Meicó-pé mangô papêen 
Uaranarê petemoat 
l\fossotiro merainon 
Tapêg uambiá 
Quinaripiá - tuanibé 
rreréeté ameap-toté 
Areingué arenambin 
.Arrénoin uenaim-bindáp 
U ai ti arenan1bin 
Iní1 areté topon6n 

ESTRIBILHO 

Are tuierut 

Trad·ução 

Eu bebi çapó 
Fumei cigarro 
Para C'á está pataú f 
lingar de çapó 
Foi Mossotiro que fêz 
Do seu gnaraná que estava 
Na cuia de çap6 
Em cima da pedra 
E' isto o que eu penso 
Eu dei conselho 
Eu estava pensando lá em cima 
E' menino de verdade 

, , 
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C.ANTO DO lVIIRIT.TZEIRO 

!\notação musical feita por T. T.iu'!:>a. Coleção Nun~r; 

P ereira. 

III 

Supé-uát passauêpia uiépolé 
U ruiêp com paiá uiépoté 
Iriman-p6 apê-uó 
Uentúp eu paia tát 
Urecê aré toram 
AhacUJpêro paiá 
Ariúqueré meenó 
... t\.to~ossauriá meenó 
Paiá uenti épnang-roiat 
Uiápainá aiú~á 
Paiá éarerê ·eteat 
Magarét paiá sat-pé 
·Carú uenambin capé 
Carurú rêp-ieteat 
Uauriri sem-bê eteat 
Mupê-ran sem-bê eteat 

. ' - l 

(bis) ,, 

" 
" ,, 

" 
" 

,, 
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Aterora passauétá 
Passossó papairá-piá 
Aterora uirrunuó 
Ihuembê néen-moteat 
Aterora uicó-toté 

" 
" 
" 

" 
Ihatú garro ipoteat 
Passaton-gueri membêt " 
Cuê-pê mió maram pang-pang-é " 
Mipotát-uitó rap toté " 

ESTRIBILHO 

I possou uémin tiran 

Tradução 

Quando eu disse que aquêle miritizeiro 
N6s derrubamos êl~ ficou envergo

lnhado 
Bateu com a pata da anta naquele mi

ritizeiro 

Só uma fruta de m.iriti caiu 
Quando eu estava bem com fome 
Eu amarrei a cintura do miritizeiro 
Com bucho de preguiça 
Eu dei de comer ao filho do passarinho 
Parasita do miritizeiro sêco 
O miritizeiro se encheu e aromou 
Da flor do miritizeiro 
~leehou no cacho do miritizeiro 

OS 1NDIOS 1\'1AUÉS 

A arara estava escutando o conselho 
Mosquito do erval 
A baixa do portozinho 
Curuatá do miritizeiro 
Eu trouxe o filho do passarinho 
O ninho do passarinho 
Que estavam na fôlha do 1niritizeiro 
Eu trouxe para companheiro 
Do n1eu xirin1babo 
Era um passarinho n1uito esperto 
Eu trouxe na paln1a da minha mão 
Por ser pintado e bonito 
O passarinho do miritizeiro 
O Sapo está trabalhando 
Qnando êle ia andando 

Casamento 

63 

As uniões se .fazem, às vêzes, como u1na hni
tação do casamento do civilizado. 

A regra, porém, é a união ao capricho dos 
instintos. A mulher , púbere, se une a um ho
mem, ao fim de um simples entendimento. 

O tuxaua do Araticum, que viveu cou1 uma 
família de nordestinos! no Paraná do Ramos, disse
nos haver estabelecido que nenhuma moça ali se 
casaria com idade abaixo de dezoito anos. Os de-
1nais tuxauas não nos revelaram interferência nes
sas uniões. E não há cerimônias especiais. 

5 
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BARBOSA RODRIGUES, descrevendo, no tratado 
da. eraancipação dos ~1:aués, a Festa V eaperi:cí., pre
tende que, anualmente, ao ser a mesma r ealizada, 
à ordem do chefe da maloca, e em presença do:-; 
pais, o neófito recebia a sua companheira, que dê
le se compadecera, assistindo à iniciação, da qual o 
iiso do ~ary, fervilhando de tocandiras, era a '})ro-va 
rnais cruel. 

I-Ioje ein dia pode ocorrer uma dessas uniões, 
por ocasiã.o da festa da Tocandira, - quer inspi
rada polo sentin1ento de piedade, quer por outro 
qualquer·- 1nas não quer dizer que isso seja obri
gatõrjamente r espeitado por tradição ou por con
venção social ou r eligiosa. 

Basta saber -se, como acima dissemos, que des

de a idade de seis anos, meninos tomam parte na 
festa (de iniciação) da tocandira. 

Também não acreditamos que o contacto se
xual atenuasse as dores causadas pelas ferroadas 
das terríveis formigas, pois, co1n êsse intuito, os 
111aiiés, na referida festa, bebem grandes cuias de 

tarubá fortíssimo, cuja embriaguez, dizem, dura 
trinta dias. 

O tuxaua intervém sempre ein tais uniões ; é 
aos pais do pretendente da moça, sobretudo, que se 
deve o consentimento. Em geral, o moço pede aos 
pais da requestada consentimento para a união, 
e êsses, depois de longo e cuidadoso conselho, con
sentem. . -

. . :'~ 
:; 
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O casal vai vi V(;r em barraca propria, mas 
~stá sujeito à vontade do sogro, trabalhos, etc. 

As famílias são patrilocal (CURT NIMUENAJU ) . 

Totemismo 

A vegetais e animais, principalmente, recor
riam os l\.faués como a protetores ou dêles se di
zia1n e dizem ainda oriundos. 

· As suas ''nações" ou clãs se denominavarn 
por isso: Assay, Çatêré, Ua1rana, Nap-uá-nan, 
Ltcorêriua, Ainturia e Huiria. 

CARL F. VoN MART1us enumera as seguintes 
"hordas": 'l'atus, Tassiuás, Jurupari-pereira, Mu
cuins, Xubarás, Uú-tapuujai, Guaribas, Inambus, 
J a?.iarete, Saucanes, Pirá-pereira, Caribuias. 

A cerimônia de queimar o caçador as penas 
das aves abat idas se prende, naturalmente, à cren. 
ça em tais totens. E a arte plumária, em que tanto 
sobressaíam. os Maués, devia ter tido como origem 
o culto de totens tais o gavião e outras aves. 
(Nota XVII). 

Depravação 

Não conhecem certas depravações sexuais em 
que se salientam outros povos tupis. 

Ridicularizam sempre o civilizado que disso 
cuida, pedindo-lhes receitas afrodisíacas. 
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Não empregam as ferroadas de formigas como 
excitantes e congestionantes dos órgãos sexuais, 
tal qual faziam os Parintintins. 

Asseveraram-nos, entretanto, que a ferroada 
da formiga taoca dá à vítima um grande ;poder 
de atração e domínio sôbre as mulheres. 

A ferroada da taoca, como se sabe, doe vinte 
e quatro horas. 

Arte plu1nária - Esparta ria - Escultura 

Dessa arte pouco lnaterial se encontra hoje, 
ent re os Maués. Ainda há quem se saiba servir da 
plumagem das maravilhosas aves das matas do 
Andirá, mas tôda a ar te ficou restrita aos çarys e 
aos cocares para a Dança da Tocandira. 

O mesmo podemos dizer da espartaria ou ar te 
do trançado, da fiação e da tecelagem. 

Urus, paneiros, cestos, puçás, peneiras, aba
nos, vassouras, jamaxis são tecidos pelos M.aués con1 
a palha das palmeiras existentes n~s matas e nos 
igapós do Andirá. Hoje é comum encontrar-se 
chapéus n1agnificamente tecidos por essa gente. 
Alguns urus são tecidos com palhas pintadas de 
negro ou de vermelho. O formato de alguns. urus 
lemhra o de habitações asiáticas. Esculpem aves 
e passaros - tôda a fauna ornitologica do Andirá 
- no endocarpo do tucuman, a ponta de canivete. 

PRANCH.'\ Vl 

-- - ------

,JI 

- --·- ----- ---

I ) 1mim=rêde - II) anim-ambé=b~ira da rêde - III) enim-enarô= 
punho da r êde - I V) e1~im...Pê=fundo da rêde - V) pa·u de ca raná 
(amago) para bater o algodão - VI ) muquiô·çi1pétêt=almofada, conta:ido 
paina de suma.uma, para sôbre ela bater-se o algodão. 

NOTA - A tecedeira da rêde se chama haripoia-e11iim-mm-pê - A 
palheta se chama r11im-tot1íháp, e tem a forma de uma r egua, de pau 
d'arco, pan:i cem ela bater-se o algodão - O bastidor se chama et11im-p11.eri-lrá. 
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Bebidas e entorpecentes 

A bebida típica da tribo, a de maior signifi
cação religiosa e social, é o çap6. Essa bebida é 
o _proprio guaraná ralado na ocasião, geralmente 
pela dona da casa. O pão de guaraná é atritado 
contra uma pedra de grão finíssimo, o que per
mite obter-se un1 pó fàcilmente solúvel na água. 

I:Iá um ritual a respeitar-se por ocasião de 
uma bebida coletiva de çapó. O dono da casa, to
mando da cuia, que lhe é posta diante, equilibra-a 
sôhre um suporte, de modo a inanter o líquido 
num plano horizontal. As demais pessoas presen
tes, depois que o dono da casa bebeu, se vão ser
vindo sucessivamente da direita para a esquerda. 

Os Maués a todo instante estão dispostos a 
tomar çapó. Eles acreditam que, bebido associa
damente, favorece todos os negúcios, dá alegria e 
estimula o trabalho. 

O "Tenente" Manuel Francisco da Silva, tu
xaua dos Maués, residente em Vila Nova, no alto 
.And'irá, explicou que o guaraná, também, "tem o 
valor de uma patente, do "aiuêçaikã.-ráp" ou Po
rantin. O guaraná é bom para fazer chover, para 
proteger a roça, para curar certas moléstias e pre
venir outras, para fazer vencer na guerra, nos 
amôres, quando dois rivais pretendem a mesma 
inulher. 
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Não acreditam, pprém, que essa bebida seja 
afrodisíaca. Acham que a formiga taoca é que tem 
essa.~ Yirtudes. . . R-idicularizam o civilizado apon
tando-lhe outras práticas. Como acima dissemos, 
não usam mais~ paricá. Desconhecem o ipadu. 

Relativamente ao paricá Mimosa acacioides 
Benth, os velhos Maués confirmam o seu uso outro
ra, verificando nós que ANTONIO SERRANO, baseado 
em ALEXANDRE RoDRIGUES FERREIRA e em LADISLAU 
NETO, foi exato no descrever o "suican", o "id11.rí'', 
o induámena, o tapixana, o japuruxita, a plancheta 
de madeira e os dois ossos de ave que constituem 
o material utilizado pelos aspiradores de paricá. 

Não se deve esquecer que o paricá não era um 
entorpecente de uso comum apenas a viciado~; os 
pagés o aspiravam nas suas funções e, entre bafo
radas de fumo, cânticos e danças ritualisticas, se 
empenhavam em atingir o transe, que é a finalidade 
desejada para se entenderem com as divindades, 
quer das águas, quer das selvas, com quem estavam 
familiarizados. 

Um entorpecente novo foi introduzido pelos 
civilizados na vida dos Maués, segundo me infor
mou o DR. PAULO MARINHO, natural da cidade de 
Maués: trata-se do dirijo ou diamba. 

No lugar Aldeamento de Santo Antônio do 
Paracuni, no paraná dito de cima, os índios, os 
mestiços, pric:Lpalmente, consomem o dirijo, as
sociando-o ao fmno dos seus cigarros e cachimbos. 
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Visitando, anos depois, o Repartimento, no 
rio Maués, Campinas, :Niarau, Corocoró, rio Prêto, 
deram-nos notícias dêsse vício, introduzido de 
longa data. (Nota XVII). 

Língua 

Ao fim dêste' trabalho inserimos um vocabulá
rio comtparativo da língua maué, por nós organiza
do com um material colhido a vários informantes 
<" os vocabulários de ÜUR'r NrMUENDAJU e Teofilo 
Tiuba. 

Nosso iprincipal informante foi o "Tenenten 
~fanuel Francisco da Silva; também ao tuxaua An· 
tônio Alexandre de Carvalho, do lugar S. José, 
(Ponta AÍegre), rio Andirá, Estado do Amazonas, 
ficamos devendo preciosa contribuição. 

.A r espeito dessa lingua, diz CuRT N:a1uEN
DAJU: fundamentalmente é T1tpi mas difere do 
Guarani.Tupinarnbá. Quanto à gramatica, tanto 
quanto lhe permitiu a análise do material, é Tupi. 
Para êsse autor o vocabulário maué, entretanto, 
contém um elemento que é completamente estra
nho ao Tupi, mas o qual não pode relacionar-se 
ao de nenhuma família linguística. 

Se CURT NIMUENDAJU tivesse tido oportuni
dade de estudar os cantos da Festa da Tocandira, 
que aqui estamos divulgando pela prhneira vez, 
suas conclusões seriam, seguramente, pela existên-



70 NUNES PEREIRA 

eia do "Maué antigo" a que se referem os descen
dentes de Uaçiri-pot. 

Em represália às perseguições e excursões pu
nitivas, que os 1)0rtuguêses lhes moveram, os :J\1:aués 
proibiram as suas mulheres de falar a língua por
tuguêsa. Privando-se com elas, sente-se que al
gu1nas têm o desejo de falar, mas nJo o deve1n 
fazer; e não o fazen1. Outras, cujos pais e ir
rnãos falam português, denunciam que o con1pre
endem. 

Nas dantJas as mulheres casadas são excluídas ; 
só dançam as sulteiras. 

E respeitan1 tanto esta como a outra proibi-
ção. 

Pagés 

Antigamente os pagés do tribo eram podel'o
sos. Nas lendas do ciclo do PORANTIN aparece1n 
animais, sobretudo os aquáticos, que eram pagés 
ou feiticeiros. Todos os peixes de pele, remosos, 
eram feiticeiros. Os "muricariua"·, da Lenda do 
Timbó, eram donos da Agua. O J eju vivia no 
poço da P'rimeira Âgiia. 

Hoje, ainda há pagés, curadores e feiticeiros. 
Manuel Francisco Baptista é un1 curador, exer
cendo as suas atividades no lugar Santa Clara. 
Nós o visitamos numa noite de consultas. 

Um pagé Ma.ué e seu ajudante 
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Pela manhã, posou para nossa objetiva, depois 
de prestar-nos as informações seguintes: 

A "arte" dêles - os pagés - , a "arte-de
-curar" se chama, em maué antigo, N étmôé e o 
próprio pagé ou shaman ou que1n a exerce painum. 

Nenhum pagé trabalha sem ajudante, que se 
cha1na çóhôuinhomoát. 

Os civilizados os chan1am curadores, mesário, 
servente, ajudante, acólito. 

Depois da pena-de-arara ou espada do pagé, 
o objeto que tem papel mais importante às mãos 
do pagé é o niarari ou açoá, feito da semente do 
fruto da a;ni1.<,ncuré - uma árvore da mata do 
alto rio Audirá, de grande porte. A êsse objeto 
os tupi d51- costa do Brasil cha1navan1 rnaracá. 

Vem a seguir o cigarro de palha de tauary 
(feito do líber de certas árvores) com fumo das 
plantações domésticas que todos Ma,ués fazen1. 

As bebidas e os entorpecentes que entram 
nas cerimônias dos pagés, outrora, deveriam ser 
o caxiri e o guaraná, o paricá e o fumo. 

O paricá foi abolido e o guaraná, também, 
sendo substituídos pela cachaça e pelo dirijo, <li
amba ou maconha que o negro escravo deveria 
ter introduzido, ao tempo da Conquista da Ama
zônia. 

A embriaguez obtida co1n a cachaça ou marrê, 
co1n o fumo e com a diamba leva o pagé ao contacto 
das divindades aquáticas, terrestres e celestes. Vá-
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/ 
rios pagés trabalham com mestres, que se chamam 
Anési, Rodão, Santana. O primeiro dêsses mes
tres benze "ezipla", dôr de cabeça, dôr de estôma
go ; o segundo também ; nias mestre .Santana tira 
"melefício" do corpo. 

Os pag~s, entretanto, nunca sabem que es
pírito recebem; mas a verdade é que são obriga
dos a guardar segrêdo. 

Os pagés dão muita importância ao sonho, 
que chamam· oitnué, afirmando-nos o de Santa 
Clara que "tudo o que se sonha acontece" e, tam
bém, ao canto, isolado ou em côro, que entoa. 
Um cantor isolado se chan1a tiiépê e muitos canto
res: teru,é-pé. · 

Os pagés conhecem vários cantos para fins 
diferentes. 

O curador ou pagé de Santa Clara, Francis
co Batista, nos disse, que, com um pouco de vas
sourinha ( un1a rubiácea) e cachaça, em frições, 
curam qualquer dór muscular; a cachaça com ca
f erana (gencianácea) cura perebas e feridas. 

Com miatã ou nHtira itã, que é um afrodisía
co, conseguem rejuvenescer os velhos e impotentes. 
Êsse vegetal lhes assegurará yêp ou potência. 

Os pagés cha1nam os espíritos ou as suas di
vindades agitando o marari. 

O pagé típi.co, de maior conceito na tribo, 
é Isaías Dias, irmão do tu."'\:aua I-Ionório, de Li-

• 

\ 
/ 

• 

os ÍNDIOS MAuts 73 

vramento. E ' êle quem realiza cerimonias que 
propiciam otimas colheitas de guaraná. Todo 
guaranazal tem de ser, invariàvelmente, "benzi
do" pelo pagé. 

Recolhemos uma linda letra de cantico de 
pagé, para abertura das funções, intitulado A.terôri 

U1li CANTICO DE PA.GÉ (*) 

Anotação musical de um canto de pagé dos indios 
Maués, feita po'r T. Tiuba. doleção Nunes Pereira 

.A.terôrÍ oê-quen-moé 
Uiué payninhiá ôpi 

Iháicé oô-quen-moé 
Aitoi êquabata111ó11 

Eiuá.m baicótiá capêi 
Arêp arêp.ê tuérut 

Quiát oiquêt-tap-capêi 

Arêt arêpê tuérut 
Iháiçé arénambên 
Oiçá háp amôaâ tôté 

( b-is ) 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 

(*) O estribilho (mecoó = para cá) é, também, 
bisado , ao fim de cada verso . 
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Tradução 

Eu trouxe minha arte 

Atrá6 do Papaisinho 
E' bonita a minha arte que eu trouxe 
Para que todos conheçam a minha arte que eu 

trouxe 
Vin1 benzer as criancinhas 
E vim cantando 

De onde durmo vim cantando 
Eu vim cantando 

In1agino muito bem 
Sôbre a banca a que me dirijo 

R eligião 

A ação dos 1nissionários . se exerceu entre os 
jlJ aués, através de vá,rias ordens religiosas, tais o~ 
J csuítas e os Franciscanos. CuRT NIMUENDA,TU 

é minucioso - ao tratar da história dos l\1aués -
no referir figuras como a do P. JoÃo VALLADÃO, 
FREI JOÃO DE s. JOSÉ, FREI PEDRO DE CIRIANA. 

Em diversas povoações dos ~Iaués, que visita.
mos, inúmeros são os traços da conquista espiri
tual que aquêles missionários levaram a cabo na 
Amazônia. Ainda hoje, em capelas rústicas, sub
sistem iinagens, altares, lábaros, estandartes, sinos, 
tudo, enfim, que entra na liturgia católica. E, 
mais do que isso : os índios têm de memória la-

Tamhores para a Festa do Divino, de intro
dução feita p~los portugueses 



, 
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dainhas, em latin1 e e1n língua geral, orações e 
cânticos sacros que entoam nas solenidades de al
guns dos padroeiros das suas povoações ou das 
suas casas particulares. 

FREI JOSÉ DAS CHAGAS, considerado o AN
CHIETA da l\iundurucânia, deixou boa porção dês
ses traços entre os Maués. 

Não cremos, contudo, que os Maués de hoje 
tenham perfeitamente consciência do valor das ce
rimônias, rezas e cânticos religiosos que lhes vie
ram da gente inissionada por FREI PEDRO CIRIANA 

ou por FREI J-osÉ DAS CHAGAS. 

No entanto é impossível extirpar-lhes da me~ 
inória, práticas e crenças ligadas à sua mitolo1gia .• 

Na vjzinhança de Terra Preta existem - se· 
gundo inf or1naç·ão discreta e vaga que nos tflizeram 
- várias pedras que os índios :rvraués não pernli
tem sejam vistas por estranhos. 

Acreditam.os que estejam, principalmente, li .. 
gadas à tradição da Pedra Noiarec ou da Aliança 
·dos Maués. 

Medicina 

.A. medicina é exercida sen1pre pelo pagé, 
mas tanto o homen1 como a mulher maués, e até 
inesmo as crianças, conhecem as propriedades das 
. plantas, insetos e aniinais úteis à saúde. Para 
afastar a Mãe da Doença, costumam tatuar-se com 
sumo de genipapo e de urucu. 
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Con1ércio 

Grandes produtores do melhor guaraná que 
se consome ém l\tlato Grosso: os l\tiaués têm tran
sações comerciais co1n a praça de Barrerinha e 
l\.'laués. Estrangeiros são os seus patrões. An
tigamente, entretanto, co1no os 1"Iundurucus, ne
gociavam com salsa e outras drogas dos sertões. 

O porantin ou remo inágico 

PROCED1JJNCIA - Segundo a tradição o re
mo m1ágico, que é o Porantin, veio, ·pelo te1npo ~ 

fora, das inãos do Tuxaua Uaçiri-Pót, que o ·fêz, 
para as mãos do tuxaua Muratú, que, morto, o dei
xou para seu filho, o Tuxaua Antonio Miguel Fer
reira, e êste, por sua vez, para o tuxaua Antônio 
Alexandre Carvalho, residente em São José, em
bora em Ponta Alegre esteja localizado um Pôs
to do Serviço de Proteção aos índios. E isso sem
pre se tem verificado, porque, respeitando essa 
mesma tradição, morto um tuxaua, automàtica
mente essa peça passa ao seu sucessor, que não a 
conserva em seu poder, mas na Terra Preta, con
fiando-lhe a guarda não ao Tuxaua desse aldea
mento mas ao " 'Tenente" Manuel Francisco da 
Silva, nosso guia e intérprete já hoje falecido. 

/, 
O at1tor e o tuchaua, Manocl Francisco, do!" 

Indios Maués 

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



OS fNDIO S M.AUÉS 77 

Do tuxaua Uaçiri-Pót sabe1n que era um gran
de pagé, tendo o poder de prender a Mãe da Doen
ça no terreiro, graças a esconjuros, a sopros, a 
gestos de magia e traços sôbre a areia. 

Uaçiri-Pót, alén1 disso, era o contador de his
tórias da tribo, das mesmas histórias que nos es
tavam contando o "Tenente" l\.ianuel Francisco da 

Silva e o tuxaua IIonório J oaquhn de Oliveira. 
Tôdas as histórias contadas por Uaçiri-Pót es-

1 âo no PORANTIN. • 
Segundo a lenda - que faz parte do ciclo 

simbolizado em pontos ou pequenos discos nas gre
gas do Porantin - viviam antigamente, nas ter
ras do Andirá, dois irmãos - 1\ifari-Aipoc e Uri
hé-I. 

Naquele tempo as terras eram férteis e cheias 
de caça como o Noçoquem, que era um loga:r ondP. 
ONHIA~IU ... i\.ÇABÉ plantou a castanheira. 

iY'".tJARI-AIPOC era o chefe de todos os MAUÉ8 
A gente era feliz ... 

lVIas um dia apareceu uma barata maior que 
um jaboti, chamada APEEUATó, e com ela vein 
a MÃE DA DOENÇA. 

Dali em diante não houve mais frutas, nem 
guaraná, nem batata doce, nem cará, nem man
dioca, nem peixe, nem inhambu. Os ~Iaués pa.~sa
vam fome. Havia muitos Mau és. 

Então MARI-AJPOC combinou com o irmão 
que se fôssem embora dali; esperaria o irmão no 
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pôrto. E, dando-lhe u1u elos seus remos, foi logo 
reunir a sua gente. 

O ir111ão, porém, não quis 1r das terras onde 
tinha a sua roç;a. Chegado ao porto, MARI
AIPOC esperou, esperou pelo irmã.o. URIIIÉ-1 
não a:pareeu. MARI-AIPOC inandou preparar a 

canoa, emb-arcou co1n a sua gente e baixou pPlo 

.. A.ndirá, para os lados do An1azonas. No logar, 
que M.ARI-AIPOC deixou, ficou breu. (Na to
ponírnia da região êsse logar é conhecido hoje con1 
o nome de CI CAN·T Á, que quer dizer breu.) 

LOCALIZAÇÃiO - O Porantin, co1no disst:~ 

mos atrás, está na Terra Preta, aldeia fundada pe
lo Tuxuaua Antônio Miguel F erreira, e que dista 
oito horas de viagem, a pé, do lugar Vila Nova, 
aldeia indígena onde inorava o ''tenente" Manuel 
l~rancisco da Silva. 

Envolvido em jornais velhos e papel de e1n
brulho, guardam-no, cuidadosamente, no côro de 
pequena igreja: ninguém o retira dali sen1 orde1n 
vinda do 'I1nxaua geral, r esidente em São José. 

TJ~}R.RA PRETA é um lugar decadente, já 

tendo ali comerciado um judeu por ordem do fale
cido Tuxaua Antônio lVIiguel Ferreira. 

DE.SCRIÇÃO - Em madeira escura, pesada, 
foi talhado êste remo. 

-..it --

o 
'1 -

r r=·r .... itr .~ 1 ...... :J : ..... 

O Porantin ou Remo Mágico dos Indios Maués 

PRANCHA VII 
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Seu comprimento é de um metro e quarenta 
centímetros e sua largura extrema é de onze centí
metros, em contraste com a do cabo, em forma de 
caju ou pião, terminado em ponta rústica, mal 
lixada, da qual já destacaram lascas. 

Os Maués lhe distinguem duas faces; na ante
rior foram escarvados símbolos, recobertos, depois, 
com .finíssima camada de argila branca e de argila 
ver1nelha, sendo que êsses simbolos começam al
guns centímetros acima do cabo, dominan~o o 
braço da peça, a traços leves, que são como que 
o esboço dos losangos e das gregas firmemente es
carvados na madeira. 

Os pontos e as linhas dêsses símbolos foram 
polidos, revelando-se com a côr de azeviche, de 
certas madeiras da região: na face posterior apa
recem os mesmos desenhos da face anterior, nas 
partes superior e média, com as gregas e escalo
nados. 

D·aí para baixo não há nenhum desenho. 
A espessura da peça varia do cabo - em 

' 
forma de caju ou de piã.o para a extremidade su-
perior, que tem dois centímetros de espessura e é 
achatada, com os lados em gume, mas não cortan. 
te, e lixados cuidadosamente. 

O cabo não se parece com nenhum dos tipos 
de cabos conhecidos, pertencentes a remos indíge· 
nas. E tôda a forma da peça difere inteiramente 
da dos tipos de remos indicados no mapa de 

e 
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NoRDENSKIOLD, que lhes explica a distribuição pe~ 

la área etnográfica da América do Sul, da qual a 
Amazônia é das mais in1portantes e das menos 
exploradas. 

Duplas e tríplices linhas de escalonados, abai
xo dos primeiros e acima dos últimos losangos, dão 
ao conjunto de símbolos um gracioso movin1ento, 
con10 idêntieos escalonados no bôjo e rebordos dal· 
gurnas peças maraJoaras. 

Examinamos com lupa de forte aumento tô
da a peça, procurando inanchas de sangue, pêlos, 
frag1ne11tos de ossos, sinais que costuma1n os ín
dios tra9·ar, fixando o número de inimigos aba~ 

tidos, no cabo e na fôlha de clavas e burdunas, na·
da encontrando que denunciasse a utilização des
sa peça em. sacrifícios humanos, em combates, 
ou, como remo, que houves.se sofrido a ação cou
tinuada d 'agua, carcomendo-o. 

DENOMINAÇÃO - ~J.hamam-lhe A,ii1,ê~~ 

ká-Porantin que quer dizer, grossus modus, segun. 
do o nosso inté!1Prete e guia, "o remo" que é 
nossa "patente", que nos dá "fôrça"; chamam·lhet 
tambem, simplesmente, porantin, que significa re
mo pequeno. 

Ambos os vocabulos vêm do 111aué antigo. 

PORA, que recolhemos e incorporamos ao nos~ 
so vocabulário, significa uma peça, em forma de 

pá e de remo, trabalhada em pau-ferro ( curucú-êp) 
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que aparece entre os ut.<::'nsilios dos torradores de 
guaraná. 

O cabo do Porantin se denomina, como o dos 
verdadeiros ren1os, " Iúê-Êp". O vocabulo AIUÊ
ÇAI-KÂ, cujo significado não é, e1n realidade, bem 
preciso, pode lembrar vocábulos significando ma
tar, tanto em Maué, con10 em Parintintin e nou
tras línguas filiadas ao 'l1upi. 

F-izen1os, entretanto, o intérprete e guia pro
nunciá.lo, várias vêzes e em circunstâncias diver
sas, receando que o pronunciasse errado proposi
tadamente, para ocultar o verdadeiro sentido 
e~ quiçá, a real utilidade daquela peça. E quan 
do isso não acontecesse, em relação ao vocábulo 
citado, poderia verificar-se o que, em relação a 
certos vocábulos guarani, escreveu MIGUEL TENÓ

RIO DE ALBUQUERQUE em seus Apontarnentos pa
ra a Gramática Ava-nêe. (Nota XVII) 

Sempre, porém, lhe ouvimos, exata1nente, 
"aiuê-çaiká", e sempre deu a êsse vocábulo a sig
nificação de "remo", de "patente" de "fôrca" ' ~ ' 
de "lei", explicando-nos que com êsses significados 
pretendia que compreendêssep1os o valor que o 
Porantin possuía para todos os Maués. 

No vocabulário levantado por CuRT N1MUEN

DAJU não consta o vocabulo "porá", tamhem não 
constando "aiúêçaiká". Remo ali á "mpokúitáb"; 
remador é "veapukuyhád"; a voz imperativa "re
ma!" é "erea-pukuy ro". 

. . - "' 
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' . " Em TASTEVIN encontramos 'apoco1 , como re-
mar; "apocoitawa", como remo, e "re apoecoi" co

mo rema! 

Os Kuruyá, segundo o mesmo CURT NIMUEN

DAJU, denon1in.avam remo "pura za", o cabo· dês
se utensílio é "pura za ib". 

SIGNIFICAÇÃO DOS SIMBOLOS ._ Na 
face anterior da peça que ora apreciamos, ·logo 
acima do cabo, na metade do braço do chamado 
remo, os losangos, ligeiramente e confusamente es
carvados na madeira, significam, segundo o nos
so intérprete e guia, as origens, os primeiros dias 
da tribo. 

1Depois da dupla ordem de escalonados, que li
mitam êsses losangos imprecisos, aparecem outros 
losangos, melhor e mais firmemente escarvados, 
onde se destacam dois discos negros, incompletos.. 
~sses discos representam o comêço do mundo, isto 
é, da existência dos Maués, ligados a sêres e a coisas 
da terra. Chamam-se "êcauê". 

Entre êsses losangos e os da parte superiof 
da peça aparece uma grega e, no meio das suai 
linhas em relevo, 46 pequenos discos, também. em 
relêvo, que simbolizam acontecimentos guerreiros, 
sociais, políticos e religiosos, bem assim lendas co· 
nhecidas por grande número de indivíduos da 
tribo que as narram enfàticamente ou animada· 
mente, ajuntando-lhes versos da Festa da Tocan· 
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dira, ou imitando cantos e vozes de animais, sem, 
entretanto, chegar à expressão mímica, - co
mentário eloqüente e elucidativo - tão do agra-
do dos Parintintins, narrando, por exemplo, O Rou
bo do Fogo ou certas "Experiências" do semideus 
Bakira, rival em aventuras e farsas do herói" sem 
nenhum caráter" que é o Macunaima de MÁRIO 
DE ANDRADE e de KocH GRÜNBERG. 

·Os discos, a nosso ver, podem, igualmente, ser 
identificados como um místico "Bruder Paar", 
tais, os que, na mitologia tupi, EHRENREICH viu 
confundidos sob a denominação de Meire Pó7'i e 
tlaíre M onan, porque, nas lendas do guaraná, do 
timbó e da mandioca aparecem dois irmãos, ora 
Uaçiri-Pót e Urihé-I, da origem do Porantin, ora 
Icuaman e Ocumaató, ora os dois sapos ó-óc. 

Os Maués, porém, não parecem ver nesses sim
bolos os irmãos que são personagens das suas ma
ravilhosas histórias. 

Também não ligam a êsses símbolos a figura 
de Onhiamuaçabê, irnlã dos mesmos e mãe da 
criança metar·morfoseada em Guaraná; nem lhes 
ligam, também, a figura feminina de U nhanman
garú, personagem da história da criação da Terra. 

1tsses pequenos discos ou pontos representam 
nm ciclo de lendas, do qual só recolhemos algumas 
das principais, mas a êles se ligam, também, como 
já foi dito, os fatos :remotos, mais importantes da 
t.ribo. 
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Na parte posterior do reino há outros losan
gos, outros discos, outra grega, outros escalonados, 
outros pequenos pontos; relacionam-se, entretan
to, com uma outra época da existência dos Maués, 
que não nos quiseram referir. 

Deram-nos a entender, porén1, que a narra
tiva de tfatos modernos não tem sido continuada, 
à falta de quem .por isso se interesse. 

Há uma expressão dos Maiiés, diante do PO
RANTIN, que lhe revela a hnportância mítica, his
tórica, social e 1nagica : "êle nos fala". 

Querem dizer, sem dúvida, con1 isso, que nos 
sí1nbolos, orna1nentando-o, se encerram as suas 
origens divinas e o seu destino humano, as lições 
dos antepassados e as suas leis, o seu código moral 
e a sua fé, a sua poesia e a sua arte. 

Outros r emos lendários como o Porantin dos 
Maués aparecem na l\fitologia .A.mazônica, tais os 
que estão no Museu ele Gotemburgo, achados por 
CuRT NIMUENDA.JU às margens do Içaua, e outros 
de que nos falam STRADELLI e \V ASSÉN - o ren10 do 
saipo .A.rú, coma;)anheiro da il! ãe da Mandioca - e 
inais aquêle de que nos fala KocH GRüNBERG, que a. 
indiada retira das patas de u1n crustáceo, comun1 
às águas da Guiana Brasileira, na crenç}a de que 
tais r eminhos trazem felicidade, an1para111 os via
,iantes. 

o s , 
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.As conclusões a q uc chega111os, no estudo do 
Porantin ou Remo ~Iágico, dentro da tradição, 
da concepção n1ítica, social e religiosa dos Ma1iés, 
foram, anteriormente, as seguintes : "A peça etno
gráfica Porantin, encontrada entre os índios Maués, 

do lugar Terra Preta, no alto rio .A.ndirá, Estado 
do Amazonas, Brasil, é um R enio Mágico e uma 
Ar·ma ele Guerra, ao mesmo tempo, e não u1n bas

tâo ele mando ou u1na cla1va." 

Não as subscrevendo, entretanto, eo1no defini
tivas, procura1nos continuar nossas pesquisas sô-
1re seu verdadeiro paipel entre os Maiiés, princi
palmente fora do ambiente onde nos foi revelado. 

Assin1, numa das nossas últimas viagens a 
T·rês Casas, de ~[anuel de Souza Lobo, no rio l\·Ia-, 
deira, município de Humaitá, Estado do Amazonas, 
procuran1os ouvir os Kawahib-Parint·intins, anti
gos vizinhos e inimigos dos Ma1iés. 

l\fostrando· a Kuahan e Iguá as fotografias 
onde, com o "Tenente" Manuel Francisco da Sil
va, ladeamos o Porantin; e mostrando-lhes, tan1-
bén1, o desenho de BARAN DIER DA Cu};TI-IA, que o 
representa, ou.vimos de ambos esta expressão: "É 

o Boaháp". 
E a explicação, con1plen1entar, esclarecedora, 

que" Boaháp era um instrumento para matar deter
minados indivíduos em determinadas condicões". 

~ 

Nlas, é evidente que não podemos desprezar a 
J igação desse instrumeµto com a tradição e a magia, 

. - - ' 
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duas fôrças indisperu;áveis da ·psiquê e do destino 
dos povos primitivos. 

Quanto ao valor da simbologia dos desenhos, 
losangos, escalonados, pontos, discos e gregas, es
carvados na rija madeira do Porantin, não os po
deinos desprezar também. 

Alguns daqueles desenhos têm um valor mne
mônico, como acontece com certas inscrições rupes
tres, e o conteúdo mí tico dêles é o conjunto de his
~órias, de lendas, de tradições (denominado Céhal
póri) , que aqui ora divulgamos. 

No e!:-;tndo co1nparativo dessas lendas e tra
dições vimos, desde logo, que elas, em sua maior 
parte, pertenceram a outros povos tupís ou são 
variantes comuns à fantasia dos povos vizinhos 
dos Maués. 

As criações do gênio literário dos antepas
sados dos Maués, porém - como a Lenda do 

Guaraná, a Lend,a <lo Timbó e da Primeira Agua, 
a Lenda da Mandioca, se caracterizam por uma 
originalidade que inqui~ta e deslumbra. 

A coletânea que se segue é devida a vário.:; 
narradores, - interpretes da simbologia do PO
RANTIN, alguns dêles - nenhum revelando, en
tretanto, que, por uma determinação orgânica (h t 

tribo, estivesse na obrigação de manter, oraln1cn
te, no n1eio dos l\ifaués, aquelas e, também, outras 
criações, de idêntico valor folclorico, que não nos 
foi dado r-:.~olht;r. 

Lendas e Tradições (*) 

T 

• 

( *) - Nota XIX 



\ 

ORIGE~I DA NOITE 

Depois de criado o l\'.lundo não havia noite 
para. o índio :illaué dormir. 

Então Uánha111, sabendo que a Surucucu era 
Dona da Noite, e, ta1nbén1, a jararaca, a aranha, 
o lacrau, a centopeia, disse á sua gente: 

- Vou buscar a Noite para vocês. 
E foi, levando consigo arco e flechas. 
Ao chegar à casa da Surucucu lhe disse : 
- Eu queria cornprar a Noite. Aqui tens o 

meu arco e estas flechas. 
A Surucucu lhe respondeu : 
- Ora, filho, para que é que eu quero o teu 

arco e essas flechas, se não tenho mãos? Não. 

Não quero o teu arco e as tuas flechas. 
Uánham foi buscar, por isso, uma liga para as 

pernas. E, voltando à casa da Surucucu, lhe disse: 
.__ Aqui está uma liga para amarrares na tua 

perna. 
- No perna não pode ser, meu filho. Amar

ra no meu rabo, porque eu não posso 111e levantar. 
TJánha1n an1arrou a liga no rabo da Surucucu. 

(Por isso, quando a cobra se zanga, sacode 
o rabo, fazendo un1 barulho : ché, ché, ché, para 
preve;iir quem vai passar.) 

1\.. Surucucu, porém, não ll1e entregou a Noite. 
t;ánha111 yoltoti nol,1.tro düt, leYando venenos. 
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E disse a Surucucu : 
- Vim buscar a noite. Quero levar a Noi

te. Trouxe venenos comigo. 
- Ah ! Trouxe venenos ~ Então lhe entrego 

a Noite, porque de venenos é que eu preciso. 
Arrumou a Noite (a Primeira Neite) dentro 

de uma cestinha e a entregou a Uánham. 

Os companheiros de Uánham, assim que o vi
ram sair da casa da Surucucu, correram a encon
trá-lo no caminho. 

- Então, é verdade que levas a Noite com
tigo? 

Uánham respondeu que sim, mas que a Su
rucucu lhe recomendara que só abrisse a cestinha 
em casa. 

Mas os companheiros de Uánham tanto insis
tiram em abir a cestinha, que, afinal, acabaram 
conseguindo. 

Da cestinha saiu a Noite: a Primeira Noite. 

Os companheiros de Uánham, espantados e 
con1 mêdo, puseram-se a gritar, fugindo, depois, 
' as cegas. 

E Uánhar11 ta1nbém se pôs a gritar: Tragam 
a lua ! Tragam a lua! 

Porque Uánham tinha ficado só de.ut.ro da 
Noite. 

Então os parentes da Surucucu - u jarara
ca, o lacrau, a centopeia - que já haviam dividi-
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do os venenos entre si, cercaram Uánham, e a ja
raraca, irmã da Surucucu, o picou no dedo do pé. 

Uánham sentiu a dôr, conheceu que a jara
raca o picara e disse : 

- Sei quem tu és, sei quem tu és. Os meus 
companheiros te matarão. 

Tôdas as outras cobras foram experimentar 
seus venenos em Uánham. Só a cutimbóia não, 
porque, sendo muito braba, os parentes da Suru
cucu não lhe deram nenhum veneno : só assim 
não morderia todos os Maués. 

Uánham morreu da picada da jararaca, mas, 
como havia feito um trato com um amigo, êste, en
contrando-o morto, fêz um banho de fôlhas mági
cas e com êle banhou o seu cadáver. 

U ánham ressuscitou, e, pondo-se a caminho, 
foi buscar em casa da Surucucu a Noite, a Gran
de Noite, porque a outra havia sido muito curta. 
E entregou mais venenos à Surucucu. 

A Surucucu, para tornar a Noite grande, mis .. 
turou .genipapo com tôdas as imundícies que en
controu. 

A Grande Noite foi feita com imundícies. 
E' por isso que, à noite, sentimos tantas do

res no corpo, ficamos com a bôca amarga e fedo
renta. 

Es.sa foi a Noite que Uánham arranjou para os 
Mau~. 



HIS'róR.IA DA PEDRA OU DA 
ALI.t~NÇA El\TRE OS MAUÉS 

No princípio do n1undo houve uni hon1e111. 
Ahiaia,ê, que matou, com a pedra N ô-aitêc, um índio 
lYiaué. 

Ahiaiaê era o próprio Mal. 
Os Maués tomando, porém, a pedra de Ahiaiaé, 

o mataram com ela própria, cantando : 

Arépêc Ahiaiêté oén encoiçaiiêpê 
Nôiatêc nôiaten-ô 
Oipoitokai iré1in-né 
(Eu vinguei a n1orte co1n a mesma pedra 
com que Ahiaiaê matou outro homem, 

antes de haver armas. ) 

Depois disso, p.erdoando-se entre sí, os Maués 
resolveram jogar a pedra fora, para que nunca 
mais nenhum dêles ·brigasse. 

E foi essa pedra que U açiri levou para o céu, 
pois, se a deixasse na terra, os ~'.'.faués estariam sem~ 
pre brigando entre si. 

Desde então foram os Maués casando-se dentr<> 
da própria tribo. 

. .. 

A CRIAÇ ... ~0 DO lvI.UNDO 

(Tradição) 

O priineiro mundo Deus levou ].)ara o céu. 

Os que ficaram, os encantados, sucuris, su-
1·ucucus, gibóias - resolvera1n fazer um mundo 
para êles. 

Então fizera111 o n1nndo do c~rpo da própria 
irmã - Unhanmangarií. 

Se ela ficasse com a face para o céu, nunca 
êles morreriam. Como ficou com a :face para a 
terra, ela nos está chamando sempre para a sua 
companhia. 

Ela disse aos irmãos : 

- Vocês me fizeram t erra: está ben1. Eu vos 
chan1arei, pois, sempre para mim. 



LENDA DO TIMBó E DA 
PRIMEIRA ÁGUA 

Antigamente, quando os Maués ainda não exis
tian1, havia dois irmãos de nome \O·cumáatÓl e 
Icuaman. 

Um dia Icuaman convidou Ocumáat6, todos os 
bichos da terra e os peixes, para uma festa. 

Nessa festa começaram logo a tratar de vá
rios assuntos, ao mesmo tempo, o J eju e o l\iatrin·· 
chão, nada dizendo, porém, de acertado. 

Falou o J ejn, primeiro; depois, no intervalo 
da conversa de outros bichos presentes, falou- o 
Matrinchão. 

Ora, Icuaman tinha levado consigo o seu úni
co filho, criança muito ladina que, notando os 
erros do J eju e do Matrinehão, se pôs a corrigi-los, 
divertindo com isso as pessoas presentes. 

O J eju e o Matrinchão, zangados, fizeram uma 
pagelança para o menino adoecer. 

Ao chegar a casa, o menino adoeceu, morrendo 
depois de muitos sofrimentos. 

Icuaman, diante do corpo do filho, jurou vin
gar-lhe a morte, um dia, atribuindo-a ao irmão. 
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.Enterrou, primeiro, a perna esquerda: dela 
nasceu o "timbó-urucú-ocúhúp", isto é, o falso 
tim·bó. 

Depois, então, enterrou a perna direita : dela 
nasceu o "timb6-cipó-ocuhén", isto é, o timbó ver
dadeiro. 

Ora, junto a Ocumáató, ir1não de Icuaman, 
morava o Sucury-Ténon, que tinha também um fi
lho, n1uito ladino e muito curioso, chamado Sucu

ry-Pacu. 
O Sucury-Ténon proibira o filho de ir à casa 

dos seus tios, o J eju o Matrinchão e a Traíra, 
porque, como todos os peixes, de ;péle, eram feiticei

ros maus. 
O menino, a>orém, desobedecendo-o, um dia, 

foi à casa dos seus tios, pois ouvira, em conversa 
do pai com outros, que um dos seus tios, o Jeju, 
tinha inventado, por meio de magia, a Primeira 
.Agua. 

Ao chegar à casa dos seus tios, não os encon
trou, mas encontrou a tia, a Traíra, mulher do 
Jeju. 

Os tios, disse-lhe a velha, estavam fazendo 
uma viagem. 

A n1ulher de J eju não gostava do sobrinho, 
mas o recebeu bem, fazendo-o sentar-se. E con
versou com êle. 

O menino não se cansava de conversar, tudo 
querendo saber, mas, em verdade, só desejava sa-

7 
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ber se o tio, o J eju, tinha inventado a Agua. E s
tava pondo na conversa muito disfarce para provar 
desinterêsse pelo verdadeiro motivo da sua yisita 
aos tios. 

De repente pediu à tia que lhe inostrasse a 
Água que o tio havia inventado. 

A Traíra ficou n1uito espantada quando o so
brinho lhe falou na Agua : Que·1n te contou 1 

- Ouvi falar. 

A Traíra n1ostrou-lhe, un1a poça pequenrna 
onde estava a Á gua. 

(Como sô.bre uma placa de espelho, vinda elo 
céu, estava caindo sempre un1a .gôta de água: tan ~ 

tan ! tan ! 

O sino de hoje, explicou o narrador, é 
a imagem daquele pocinho e daquela gôta de águ1.) 

- Então, isso é que é a Á.gua, minha tfri. ·] 

perguntou a criança. 
- E' isso. 

- Ah ! - admirou-se êle. Eu pensava qae 
era grande! 

A tia ~icou zangada com o pouco caso que o 
inenino fizera da invenção do J eju. Como era 
uma feiticeira m~, fêz um feitiço contra o so
brinho. Porque naquele pocinho estava a Primei
ra Agua ou o Princípio da Água. 

Imediatamente o menino começou a queixar, 
se de tonteira, de pêso no estômago, de falta de 
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ar. E despediu-se da tia, voltando para casa, 
onde se queixou ao pai. 

Sabendo que o Sucury-Pacu estivera em 
casa dos tios, disse logo que o f ilho estava en
feiticado. E 1nandou que o menino fôsse procu, 

~ 

rar r emédios com quem o en feitiçar a. 
O menino foi. 
Co1no o J e,ju, ao chegar da viagem, co1n o 

1\Iatrinchão, f ôra aYisado pela inulber da visita 
do sobr inho e de havê-lo enfeitiçado, bebeu de
pressa a água do pocinho e a vomitou nun1a cuia, 
a.utes do sobrinho, que já sabia em ca1ninho, che4 

o·ar-lhe à casa. e 

Não demorou n1uito teinpo, chegava o me-

nino. 
Os t ios o r ecebera1n, fingindo alegria. 
O inenino lhes p ediu r em.édio, queixando-se 

de dores na cabeÇ;'a e no estômago. 
- E stá1 aí ! - d isse-lhe o J eju, apontando 

tuna cuia onde vomitara a água do pocinho. - E' 
teu, tudo, tudo. 

O menino bebeu a água vomitada e logo as 
suas dores au1uentara1n, a barriga lhe foi inchan
do, inehando, inchando. 

O menino pediu aos tios que lhe curassem as 
clôr es na !barriga com o maracá de pagé. 

O t io passou-lhe o maracá na barriga, uma, 
duas ... e na terceira vez a barriga do Surury
Pacu estourou, dela começando a correr grande 
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quantidade d 'água, que foi enchendo a casa e 
ameaçava cobrir os que estavam nela. 

Vendo isso, o J eju mandou 0hamar o Mor
cego, a Andorinha, a Ariramba, o Sapo. 

O Morcego e a Andorinha vieram, mas, voan
do, só roçavam a água. Nada mais faziam. 

A Ariramba, a Garça, o Maguari, viera1n, 
também. Voaram sôbre a água e foram ficar sô
bre os páus, só espiando. 

O Sapo, assim que viu a água, contente, foi 
logo saltando nela, aos gritos. 

._, Ah!' Agora a gente já se pode banhar. 

E caiu nela, pondo-se a cantar, noite e dia, 
no fundo. 

A voz dêle é baixa e rouca porque ele se) 
canta no fundo dos lagos e dos rios. 

Então o J eju mandou chan1ar o Surury-Té
non, .pai do menino. 

O Surury-Ténon veio. 
O J eju lhe pediu que fôsse abrindo caminho 

para a água. 
- Ora, isso é fácil! respondeu o Surury

rl'énon. 

Pôs-se a fumar cigarros de tauari, jogando 
as pontas para os cantos da casa, uma, duas, três 

" vezes. 
E atirou-se, em seguida, nágua, procurando 

abrir caminho para ela, passando sob o ba-
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tente da porta, até que conseguiu sair da casa 
dos feiticeiros e arrastar consigo a água. 

O J eju só fazia reoomendar-lhe que nã.o olhas
se para trás "para a Agua fazer o rio direito e 
não tôrto". 

O Surury-Ténon não quis obedecer ao Jeju 
e foi à frente da água, cavando o leito do rio, mas 
sempre olhando para os lados e para trás. 

(Por isso, explicou o narrador~ as c~becei

ras do Rio Andirá são feias, cobertas de árvores 
do igapó.) 

Os peixes, vendo que a Agua crescia cada 
yez mais, resolveram mergulhar nela e saltar de 
um lado para outro. 

As aves - Ariramba, Socó, Garça, l\larreca, 
:Nlarrecão, Anany, Andorinha - ficaram pelas 
árvores das margens do Rio Andirá. E com elas 
ficaram os morcegos, rente à água e nos ocos dos 
pus. _ 

Icuaman, sabedor de que a Água tinha for
mado os rios, os paranás, os lagos, os igarapés, os 
ig·ap6s, disse: 

- Agora é que eu vou me ving·ar. Já sei 
que os peixes foram os assassinos do meu filho. 

' Vou arrancar timbó ! V ou arrancar timbó ! 
E foi. 
Mandou, depois, ~hamar Ocumáató e contou

lhe o que ia fazer. E convidou tôda a gente para 
o ajudar num putirúm. 
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Vieram os convidados. 
Icuaman recomendou-lhes que não deixassem 

nlulher grávida pegar no timbó, senão o timbó 
ficaria sem fôrça. 

E, batendo f eixes de titubó, alastrou a Água 
com o suco da planta. 

Todos os peixes, então, começaram a f icar 
tontos, a vir à tona da água, bêbedos. 

A. gente, aos gritos, apontava os peixes : 
- Os peixes já estão morrendo! Os peixes 

já estão 1norrendo ! 
l (.,1.Ul.'1nan e 10·cumáató e os con:1panheiros fo

ran1 pegando os peixes mortos, à tona da água. 
Só pegavan1 os maiores. A Ariramba , a 

Garça,· o Maguari, o Socó comian1 os pequeninos. 
Ora, a Onç~ e a mulher, vendo tantos peixes. 

pularam n 'água esquecida a mulher de que esta
va grávida. 

Assim o timbó ficou logo sem fôrça, deisa11d:> 
ele e1nbebedar os peixes e matá-los. 

J cuaman notou que fôra desobedecido e 
o r esultado era aquêle. 

Para castigar a Onça, tirou-lhe a son1bra (m.a
tou-a) e plantou-lhe os o1hos no sítio encantado 
que era de sua irmã Onhian1uaçabé, dêles nascendo 
a castanheira. 

O Sucury-Ténon, dizen1, mora hoje no Ama-

7.onas. 

HISTóRIA DA lVIANDIOCA 

O grande tuxau~ das Onças, - Awiató-pót, -
tinha uma filha - I veroi - n1uito bonita, que 
ain,da não se juntara com homem, porque seu pai 
comia todos os pretendentes. 

O sapo ó-óc, gostando muito da m~ça, disse 
à avó que ia pedir Iveroi a A·wiató-pót, para co'm
panheira. 

· 1\ velha disse ao neto : 

- Não vai, n1eu neto, que Aiviató-pót te co-
1ne. Ele já comeu todos os homens que lhe foram 
pedir a filha para companheira. 

,_ Ora, minha avó, eu gosto da moça e quero 
ser o companheiro dela. 

- 1ías Awiató-pót é poderoso e muito ladino. 

- Ladino eu também sou e conheço artes 
mágic.as que o podem enganar e vencer. 

- Então, meu neto, vai ... mas toma cuidado. 

O sapo ó-óc foi. 
A·w-iató-vôt rr1orava por cin1a da porta de éa

$ tl., e estava se1npre vigiando a entrada. 
O sapo ó-üc sabia disso. E não foi logo en-

trando. Falou <lo meio do caminho, bem d6 
lonje. 
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- Awiato-pót, eu vim pedir tua i"il,ha para 
minha mulher. · / 

- Entra, meu sobrinho; ela está na sala. 

O sapo 6-6c não entrou. 

- Não quero entrar ainda, disse. Fico aqui 
mesmo. Iveroi pode ser minha companheira? 

- Pode. Vai buscar minha filha lá dentro. 

O grande Tuxaua das Onças queria que o 
sapo 6-óc passasse sob a bandeira da porta ( óquén
hê) para saltar sôbre êle o comer. 

O sapo 6-óo sabia disso. Pediu, então, ao 
Vento que levantasse (uácére) a palha da ca~a. 
O vento, que era amigo de 6-óc, suspendeu a pa
lha e êste f.al tGn do caminho para o meio da sala 
onde estava 1 veroi. 

Quando Awiató-pót viu o sapo com a filha 
perguntou admirado : 

- Como foi que entraste, meu sobrinho? 

- Pela porta. 

- E eu não te vi, meu filho ! 

'---' Você já não vê nada nem tem fôrças con
tra mim. As minhas artes são mais fortes que 
as suas . . 

E o sapo ó-óo dormiu com I veroi. 
No dia seguinte pediu o sapo ao Vento que 

soprasse e levantasse a palha da cobertura da 
casa. 

I 
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O Vento assim fêz e o sapo 6-óc pulou do meio 
da sala para o caminho, defronte da porta onde 
estava o Grande Tuxaua das Onças. 

E Awiató-pót, vendo-o ali, perguntou-lhe: 
- Como foi que . saíste da sala, meu filho, 

que eu nem te vi? 
- Saí pela porta. 
- Ânrêpain ! E eu não te vi, n1eu sobrinho. 

. - Você já não vê nada nem tem lfôrças contra 
miin. .AJ3 minhas artes · são mais fortes que as 
suas. 

- Então, vai buscar peixe para nün1, no meu 
cuquí-wató - ( cêsto para pegar peixe) . 

O sapo ó-oe foi. .. Pôs o ouqui n 'á.gua e espe
rou um pouco. Tirou-o, em seguida, ciheio de 
peixes, e o levou para o Grande Tuxaua das Onças, 
atirando-lhe os peixes do meio do caminho, defron
te da porta. 

A Onça devorou todos os peixes. 
- Ah, meu filho, ainda estou com fome. Que

ro mesmo experimentar se as tuas artes são forte~. 
Vai procurar no mato a minha bacabeira e 

pega tôdas· as aves e passaros que lhe comem os 
frutos. Quero comer todos êles, todos, todos. 

O que o Grande Tuxaua das Onças queria 
era comer o sapo 6-óc. Quando descesse da baca· 
beira, Awiató-pót saltaria em cima dêle e o co-. 
mer1a. 

O sapo 6-óo sabia disso, mas pôs-se a caminho 
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na direção da palmeira. E aos passarinpps, que 
ia encontrando, pedia que o avisassem jla vinda 
de A'.wiató-pót. Depois, quando já estava per~~ 
do Tejuco, pediu a êste que o avisasse, tambén1. 
E assim que chegou junto à bacabeira, foi trepan
do logo, depressa. Lá em cima quebrou uin pe
daço de galho, soprou sôbre ele, fazendo un1a arte 
( toq,u,éni-rn1t-êpê). E o pau virou papagaio. 

Mal fêz isso, um passarinho cantou: piri-ri-ri
vir·i-ri1n ! 

E o tejuco, ao mes1no tempo f'êz,: curt1:ninn-
11nôn-·1n·ô n ! 

Era o grande Tuxaua das Onças que se puse
r a aos pés da bacabeira. 

- Já pegou algum passaro ~ perguntou êle 
ao sapo 6-óc. 

- Ahn. . . já tem U'm. Espere u1n pouco, 
que eu vou jogar um passaro mais leve. 

Soprou sôbre outro pedaço de pau e prepa
rou un1 ( tôcai-mômon) hrel;l muito pegajoso e 
inuito forte. E disse a Awiató-pót: 

'- Apare um papagaiozinho ( ahôt-kin) . Ain
da está vivo. Cuidado ! Apare o pa;pagaiozinho e 

aperte ben1 as mãos para êle não fugir. 

A·wiató-pót fez. 

O sapo 6-óc jogou-lhe um pedaço de breu. 
A·wiató-pât aparou o pedaço de breu, aper-

tando-o entre as mãos, con1 fôrça e cuidado. 

E ficou con1 as mãos pegajos~s de breu. 
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O sapo 6-óc aproveitou estar a Onça esforçan
do-se em lin1par as mãos daquele breu pegajoso 
para descer da bacabeira e fugir. 

O Grande Tuxaua das Onças ficou esfregando 
as mãos no chão. 

(E' por isso que, a Onça tem as palmas das 
111ãos limpas.) 

~Ias, assim que as viu sem breu, a Onça correu 
· atrás do sapo 6-óc. 

O sapo 6-óc encontrou-se no n1eio do caminho 
con1 um bando de mulheres ( ahitpoia-in.) 

Entre elas ia uma antiga companheira do 
sapo. 

O sapo pediu-lhe que o escondesse. Ela disse 
que não o esconderia, porque estava zangada 
( ipêáhác) . 

A irmã dela, porén1, aconselhou : 

- Esconde o ó-óc, minha irmã, porque êsse 
hon1em sabe artes (mágicas) e pode depois vin
gar-se. 

A antiga companheira de ó-óc consentiu em 
escondê-lo. 

O sapo O' -óc subiu-lhe pelas •pernas para se 
esconder na virilha dela, n1as não quis porque 
fedia n1uito. Subiu para o sovaco, mas. 
não quis porque o sovaco dela tambem f e
dia. E foi esconder-se no cangote dela, debaixl) 
elo cabelo, prevenindo-a de que .hwiató-pót já 
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estava para chegar e que as mulheres não deviam 
dizer onde êle estava escondido. 

A Onça chegou até perto das mulheres, pois 
vinha contando os rastros do sapo. E, ao sair com 
elas admirou-se de não encontrar mais rastros, da 
terem acabado ali os rastros e não aparecer o sapo. 

- Onde está o sapo 6-óc1 

A antig·a companheira do 6-óc disse que não 
sabia. 

O Grande Tuxaua das Onças perguntou às 
outras mulheres. Nenhuma o havia visto. 

Awiató-p6t disse que ia contar de novo os 
rastros do sapo 6-óc e que, se ao chegar junto a 
elas, não o encontrasse, comeria tôdas, tôdas. 

Quando Awiató-pót se afastou o sapo ó-6c 
disse à antiga companheira: 

- Antes dêle chegar vocês vão pôr esta pe· 
dra no fogo. (E vomitou uma pedra). E quan
do êle, não me encontrando, disser que vai comer 
vocês tôdas, você perguntará: com que bôca? Ele 
dirá: com esta. Então você pedirá que êle abra 
bem a .bôca. E quando êle abrir a bôca você joga
rá a pedra, que já estará bem quente, dentro da 
bôca do Awiató-pót. 

Mal havia acabado de falar, Cih~gou A 1wiató. 
pót, contando os rastros do sapo e parando, em 
seguida, junto à sua antiga companheira. 

- Onde está o sapo ó-óc 7 
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- Não está aqui ; ninguém o viu. 

- Como é que os rastros dêle pararam aqui 1 
Eu vou comer vocês tôdas. 

- Com que bôca Y perguntou a moça. 

- Com esta aqui, respondeu-lhe Awiató-pót. 

-- Com esta ? Então abre be'ln essa bôca 
; para nos vermos. 

Awiató-pót escancarou a bôca. A inulher que 
já havia tirado a pedra do fogo e a escondera 
perto, apanhou-a e jogou-a dentro da bôca escan
carada de Awat6-p16t. 

Awiató-pót engoliu a pedra quente e morreu. 
Mas, quando estava pulando de um lado para ou
tro, o sapo ó-óc saltou do cangote da mulher, que
brou um galho de taperebá para o acabar de 
matar. 

O sapo ó-óc arrastou o cadaver da Onça até 
o rio e o virou em jacaré. E foi dormir com 
I veroi. 

~sse jacaré, desde aquêle dia, começou a co
mer gente. 

Ninguém, vendo-o, sabia o que estava no pôr
to. Não conheciam o Jacaré. 

Então chamaram os bichos para saber se co
nheciam o Jacaré. 

Nenhum dêles o conhecia. 
Chamaram o Tucano Grande ( mandô-pôriá). 

O Tucano Grande disse : 
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- Eu já vi êsse bicho, mas não n1e le1nbro 
inais <lele : ên-ên. 

E, por isso, até hoje, quando o Tucano canta 
está sempre dizendo: ên-én, que não conhece o 
Jacaré. 

Cha1naran1 o passaro pêréten-in. rramb-en1 o 
pêréten-in não se lembrava ele ter visto o Jacaré, 
ne·1n o conhecia. 

E, por isso, até hoje, o vêréten-in está cantan·· 
do como o Tucano Grande : ên-ên. 

Cha1naram o sapo ó-óc, irmão do con1panh~í

ro de 1 veroi. 
O sapo 6-óc disse: 
._ Então vocês não estão vendo ? Esse bicho 

é o Grande Tuxaua das Onças que o ó-óc, co1npa
nheiro de Ivero,i, virou, por artes 1nágicas e1n ja

caré, dando no cadáver dêle co111 um pedaço de 
taperebá. A costa dêle, vocês não estão vendo~ 
é con10 a casca de taperebá. E êle con1e g·ente co
mo A·w,iató-pót. Esse bic.ho é o Jacaré. E vol-· 
tou para casa. 

E o sapo ó-óc, sabendo que o irmão havia en
sinado aos outros bichos que aquêle era o J aca
ré, cha111ou a mulher, Iveroi, e disse-lhe: 

- Olha, 1niuha mulher, agora é inelhor que 
você vá viver co1n 1neu irmão, o sapo Ó-oc, por
que você já sabe que eu n1atei seu pai, e u1n 
dia você poderá querer 111e matar. Vá viver com 
meu irmão. 

~ , 
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A mulher foi viver co·m o outro sapo ó-óc. 
O sapo ficou com ela. O primeiro sapo ó-óc 

ficou sen1 mulher. 
1Jn1 dia lveroi pediu ao seu companheiro que 

a deixasse ir ver o Jacaré. 
O sapo ó-óc não achou bon1 e disse-lhe que 

não fôsse ao pôrto dos 1J1litr1'.car·iua (peixes), por
qu e os l\tfuricariua, tios dela, eram feiticeiros maus. 

A inulher teimou em ir ver o Jacaré. E- foi. 
1\ .0 chegar ao pôrto dos Mtt,rica,1·iu,a,, .foi-lhes 

dizendo: 
~ ·v in1 dançar com vocês, meus tios. 
- Pois dança, minha sobrinha . 
I11eroi pôs-se a dançar no meio da sala. E logo 

u1n dos seus tios a ".flechou", en1~eitiçando-a; de
pois outro tio fêz o mesmo, enfim todos os tios a 
enfeitiçarani. .. 

1 veroi caiu morta ali inesmo. 
Do cori,po dela os seus tios M1u·ica·riua fize

ran1 inandioca. 
Como a prilneira mendioca não tivesse ta

pioca, fizeram tapioca do corpo do filho, que ela 
já trazia na barriga. 

Depois fizeram o primeir~ tarubá. 
No dia em que os M1u·icariua beberam o pri

meiro tarubá, nasceram todos os bichos da terra 
dos l\iaués. 



HISTóRIA DA MUOURA E DO 
AOURAU 

Um casal de mueuras velhas só tinha duas 
filhas, moças e bonitas. 

Quando elas chegaram à idade de casar, seus 
pais a deram ao Acurau e ao Oaraxué. 

O Acurau levantava-se muito cedo e ia logo 
para a roça, :mas o Oaraxué ficava dormindo até 
alta hora do dia. 

Os sogros do Acurau estavam muito conten
tes com êle e não se cansavam de gaba-lo, censu
rando, porém, o pre~içoso Oaraxué, grande dor
minhoco, que só tarde do dia ia para a roça. 

Isso, porém, não era bem a verdade. 
O Acurau trabalhava somente enquanto o sol 

não esquentava, porque quando o sol estava no 
alto, êle se escondia entre a folhagem de uma ár
vore. Ali dor1nia à vontade. 

O Oaraxué, embora começando a trabalhar com 
o sol quase no :meio do céu, não descansava nunca, 
h,Tocando, roçando, encoivarando, queimandp ~ 

mato e plantando o guaraná, o milho e a mandio
ca. Já à noitinha era que voltava para casa. 

Seus sogros, enganados pelo Acurau, não se 
cansavam de elot~iá-lo e de censurar o Oaraxué. · 
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Um dia os vellios resolveram ir ver a roça do 
genro Acurau. Foram. E em pouco tempo ha
viam percorrido tôda a roça do Aciirau. 

Procurando-o, em seguida, foram encontrá-lo 
dorminhocando num pau, na sombra de uma ra· 
magem. Voltaram, então, para casa e, contando 
tudo à filha, aconselharam~lhe que abandonasse o 
Acurau. A filha obedeceu aos velhos. O Acurau 

foi-se embora. 
Aparooeu o Ariramba e propôs à mulher do 

Acurau viver com ela. 
A mucura aceitou e os velhos aprovaram ~ 

união que o Ariramba lhe propunha. O Ariram
ba disse à mulher que não sabia trabalhar, n1as 
sabia bem pescar. A mulher aceitou assim mes
mo o Ariramba. 

No dia seguinte ao da prin1eira noite em que 
haviam dormido juntos, o Arit·amba disse à mu. 
lher: 

- Vamos, minha velha. Pega o aturá pa· 
ra carregar o peix.e que eu vou pescar. 

A mulher, com o aturá às costas, seguiu <• 
Ariramba até á beira do rio. 

Subindo a um pau, bem à beira d 'água, o 
Ariramba sacudiu um maracazinho ( marari-hin) . 
Logo apareceu um tucunaré, depois outro, e · maia 
outro, e tantos outros, que o Arirarn.,ba pescava. 
e jogava ao aturá que a companheira tinha · às 

8 



112· NUNES PER. EIRA 

costas, até vê-lo cheinho. 
para casa. 

Só asshn voltaratn 

Os pais da mucura, ao ver a quantidade de 
peixes que o Ariramba havia pescado, ficara'm 
assombrados e perguntara.m à filha : 

- Como já, então, teu con1panheiro pescou 
tantos tucunarés f 

- Ora, pescando ... 

- Pescando como~ 

- E' fácil. Depois de trepar num pau, ben) 
à beira d 'água, sacudiu o seu maracazinho e os 
tucunarés foram vindo. 

- Bem, disseram os velhos. 
E, à noite, na rêde, combinaram que no dia 

seguinte iriam tentar uma pescaria igual. E as. 
sim fizeram. A mucura velha pôs um aturá à~ 
costas e o co~nheiro dela a seguiu até à 
beira do rio. Lá subiu êle a um pau e sacudiu o 
seu maracá Veio um tucunaré, mal ouviu o toque 
do maracá. 

E o Mucura velho, ao ver o peixe, atirou-sa 
do alto do pau sôbre êle, mas foi cair-lhe direi.ti· 
nho na bôca. O tucunaré engoliu o Mucura ve· 
lho. 

A companheira, vendo o que acontecera ao 
velho, correu e foi chamar a filha e pedir ao Ari
ramba que lhe salvasse o marido. 
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O Ari·raniba foi salvar o sogro. Subiu a um . 
pau, tocou o seu maracazinho e veio o tucunaré 
com o l\IIucura v:elho no bucho. 

O Ariramba pescou o tucunaré, i·asgou-lhe 
o buc~o com o bico e as garras e tirou de dentro 
o velho quase morto. 

O velho voltou para casa e aconselhou à fi .. 
lha que abandonasse o Arit·amba. 

A filha, obedeceu ao velho, abandonou o com. 
panheiro. 

O A ·n:rarnba foi enibora. 

\ T eio o Carnaleão, então, propôs casa1nento à 
antiga mulher do Acurau e do Ariramba. 

A mucura aceitou a proposta do Camaleão o 
os velhos aprovaram a resolução da filha. 

O Camaleão, como o Ariramba, preveniu a 
mulher de que não sabia trabalhar, mas, também, fr " 

era bom pescador. 
Dormiram juntos. E na manhã seguinte, pon

do um aturá às costas, a mucura acompanhou o 
Ca·maleão à pescaria. 

Chegados à beira do rio, o Camaleão mandou 
a mulher fazer uma fogueira. A mulher fêz. O 
Carnalcão, metendo-se entre as chamas da foguei~ 
ra, sapecou bem o corpo todo e atirou-se n 'água. 

Com o corpo todo chamuscado, as peles do 
Camaleãó atraíram os peixes, principalmente os 
tucunarés gordos que as iam -bicorando e devo
rando. 



114 NUNES PEREIRA 

Isso .facilitava ao Camaleão pegá-los para os 
jogar ao aturá da mulher. 

Ao voltarem êles para casa, os velhos mucuras 
viram o aturá cheio de peixes e procuraram saber 
com a .filha como o marido dela pescara tantos 
tucunarés. 

A. .filha contou o que yh·a o marido fazer. 
.À noite, na rêde, os l\Iucuras velhos combina~ 

ra.m ir 1pescar à maneira do Camaleão. E foram. 
A velha levava um aturá às costas. 

E, chegando à beira do rio, o mucura velho 
mandou a mulher .fazer uma fogueira e sapecou 
o corpo todo nas ehamas, ficando com a cauda 
pelada. 

Como as queimaduras doessem muito, o mu
cura velho voltou a casa para curar-se. 

E brigou coni a filha, aconselhando-a .a deixar 
o companheiro. 

A filha assim fêz. 
O Car.rapato ( uéuát-uató) sabendo que a mu

cura, m.oça e bonita, havia deixado o marido, foi 
propor-lhe casamento. 

.A mucura aceitou, porque o Carrapato, embo
ra não soubesse fazer roça co;mo o Acurau, nem 
pescar como o Ariramba e o Camaleão, sabia apa
nhar frutos. 

No dia seguinte, depois de dormir juntos, o 
Carrapato convidou a mulher para ir com êle apa
nI1ar frutos. 
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E a levou para o pé de uma castanheira com 
um at.urá às costas. 

Aí subiu à arvore e pôs-se a jogar os ouriços 
no aturá da mulher, até enchê-lo. 

Depois, agarrando-se a uma fôlha da casta
nheira, atirou-se de um galho na direção do aturá. 

Aparecendo em casa com o aturá cheio de 
castanhas, os sogros do Carrapato perguntaram à 
filha como haviam apanhado tantas castanhas. 

A filha contou tudo o que o marido fizera. 
À noite, na rêde, os velhos combinaram ir no 

dia seguinte apanhar castanhas. 
Foram. 
A mucura velha ficou ao pé da castanheira, 

com o aturá às costas. O velho subiu à arvore e 
lá do alto começou a jogar ouriços no aturá, até 
enchê-lo. 

D~pois, apertando uma fô1ha de castanheira 
ao peito, jogou-se de um galho abaixo, na direção 
do aturá, mas, como era muito gordo ('ikêp) e 
pesado, esborrachou-se no cl;rão. 

A velha voltou sozinha para casa . 



ORIGEM DOS BICHOS 

No princípio do n1undo todos os bichos eram 
gente como os Maués. 

E, assim que os 1lf uricariua fizeram ta1·itbá 
do cadáver de I veroi, filha do Grande Tuxaua das 
Onças, os que eram gente e hoje são bichos resol
veran1 fazer uma Dan0·a da Tocandira. 

D 

O hêté-uacôp, encarregado de convidar gente 
para a festa, era casado. 

Então, este falou à n1ulher. 

- Olha, mulher. Amanhã vamos para a 

Dança da Tocandira. Vai haver muito çapó e 
muito tarnbá. E muita gente, muita. 

Naquele tempo, ainda o convidado estava lon
ge da casa da f esta e já os donos iam encontrá-lo 
no ca111inho l-1 levando-lhe um bom tarubá. 

Nesse dia, poré1n, a mulher dêle disse que 
estava inco1nodada ( tupê-huá-nei), só para o en
ganar. 

Então, o hêté-·uacôp encarregou a cunhada de 
levar os enfeites dêle para a casa da festa. 

Logo que a mulher do hêté-uac.ôp viu que o 
seu ·homem havia saído, correu até o mato, apanhou 
caroços (poi-nhan-ahe) de inajá, quebrou-os, tirou-
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lhes os bichos de dentro e passou-os no cabelo como 
6leo. 

E, correndo por outro caminho, dirigiu-se pa
ra a casa da festa, afim de lá chegar antes do 
marido. 

Ao chegar o hêté-itácóp, à frente dos convi
dados, no sítio onde costumava demorar-se, ali 
lhe contaram que a mulher dêle já tinha chegado 
havia muito tempo. 

O hêté-uácôp disse que não era possível, por
que a mulher ficara em casa incomodada ... que 
deveria ser outra parecida com ela. 

~Ias quem lhe contou isso teimou em afirmar 
que era a mulher do hêté-,u,ácôp que estava na casa 
da festa. 

Então o hêté-uácôp transformou-se num pe
queno passáro e foi até a casa da festa, ver se a 
n1ulher lá estava como diziam. 

E estava mesmo, dançando com o seu na
morado. 

O hêté-uácôp saiu da casa da festa zangado 
e, ao encontrar os seus convidados, disse que n~que
la noite ia acontecer muita coisa ruim, por isso 
todos êles não o deviam abandonar e estar alerta 
aos toques ( aitócan) da sua buzina, que eram di
versos. 

Um dêles ora soava b~ixo, ora, a~do, or~ 
longo. 



118 NUNES PEBEIB.Ã 

Têrêrêrê ! . . . têrêrêrê !. . . tê-rêrêrê ! ... 

Ten! Ten! Ten! TenI Ten! Ten! 

Foi em seguida conversar com o raio, com 
o trovão e com a chuva. 

Os convidados foram sozinhos para a casa 
da festa. 

Caiu, pouco depois, sôbre a terra dos Tulaué.s 
um temporal feio, prendendo tôda a gente dentro 
da casa da festa, enlameando e sujando de ga
lhos e de fôlhas o terreiro. 

De repente o hêté-uácôp apareceu na casa 
da festa e bateu na mulher, bateu, bateu, bateu, 
puxando-lhe por fim o nariz. 

A mulher era gente, mas virou logo taman
duá-bandeira. 

Com a buzina o hêté-uacôp deu no namorado 
dela, puxando-lhe o nariz também. Por isso êle 
virou anta, ficando com o focinho comprido. 

Deu na cunhada, que virou tamanduá-y. 

Deu num dos seus convidados e êste virou 
veado ( anhian-hop-wató) . 

E, porque fugiu pela porta, ficou com os 
quartos largos. 

Deu com a buzina noutro convidado e êste 
virou (amanhéri) , fugindo, às cegas, através da 
parede de palha, por isso não tem carne na bu.nda~ 

• 
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N-essa noite todos os convidados que ali es
tavam, ·viraram bichos. 

A velha que ralava guaraná (Téeêpéé), ao fu
gir para o terreiro com a cuia, a pedra de ralar 
(ué-y) e a bola de guaraná (uaraná-pé-ahá), vi
rou jaboti. A cuia é o casco, o coração é um pe
daço de guaraná e o peito é a pedra. 

• 
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HISTóR.JA DO GUARANÁ 

Antigamente, contam, existiam três ir'mãos : 
Ocumáató, Icuaman e Onhiamuaçabê. 

Onhiamuaçabê era dona do Noçoquem: um lu
gar encantado na qual ela havia plantado uma cas
tanheira. 

A. joven1 não tinha marido ; poréin todos os 
animais da selva quer iam viver com ela. 

Os irmãos, ao mesmo tempo, a queriam sen1pre 
~ . 

e1n sua co:mipanhia, porque era ela quen1 conhecia 
tôdas as plantas com que preparava 9s ren1édios de . 
que precisavam. 

· Uma cobrinha, conversando com outros ani
n1ais, certa vez, disse que Onhiamua~iabê acabaria 
sendo sua espôsa. 

Foi então espalhar pelo canlinho por onde ela 
passava todos os dias um perfume que alegrava 
e seduzia. 

Quando Onhiamuaçabê passou pelo caminho, 
aspirando o perfume, disse: 

- Que perfume agradável! 

A cobrinha, que estava próximo, disse a si 
mesma: 

- E~l não c1izia ~ Ela ~osta qe mini ? 

O S Í N DIO S MA U ~ S 121 

E, correndo, •foi extirar-se mais adiante para 
esperar a moça. 

Ao passar ao seu lado, tocou-a. levemente, nu
bla das pernas. 

E isto só bastou para que a moça ficasse pre
nhe, porque, antigamente, uma mulher , para que 
isso acontecesse, bastava ser olhada por alguém, 
homen1, animal ou árvore, que a. desejasse para es
pôsa. 

Poré1n os irmãos de Ot/1,hiarnit.açabê não que
ria1n que ela se casasse com gente, animal, ou árvo
que tivesse filhos, porque era ela quem conhecia 
tôdas as plantas com que preparava os i·emédios 
de que precisavan1. 

Por isto, quando a inoça apareceu prenhe, os 
irmãos ficaram furiosos. E falaram, falaram e 
falara1n, dizendo que não queriam ve-la con1 filho. 

Chegou o dia do nascimento da criança. 

A n1oça, depois do parto, no barracão feito 
por ela mesma, lavou a criança e t ratou de criá-lã. 

E ra um menino bonito e forte; e cresceu for
te e bonito até a idade de falar. 

Logo que pôde !falar, o menino desejou con1er 
as inesmas frutas de que os tios gostavam. 

A moça contou ao filho que, antes de o sentir 
nas entranhas, plantara no Noçoquem uma Casta· 
nheira, para que êle lhe co1nesse os frutos, mas 
que os irmãos, expulsando-a da companhia qêles, se 
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apoderaram de Noçoquem e não o deixariam co
mer castanhas. 

Além disso, os ir·mãos da moça tinham entre
gue o sítio à guarda da Cotia., da Arara e do Pe
riquito. 

O menino, porém, continuou a pedir a Onhiá
muáçabê, mãe dêle, que lhe desse a comer as mes
mas frutas que os seus tios comiam. 

Um dia, então, Onhiamuaçabê, a n1oça, resol
veu levar o filho ao Noçoquen1 para que co1nesse 
castanhas. 

Assim, indo a Cotia ao Noçoquem, viu no chão, 
debaixo da Castanheira, as cinzas de uma foguei
ra, onde haviam assado castanhas. 

A Cotia correu e foi contar ~ que vira aos ir
. mãos da moça. 

Um dêles disse que talvez a Cotia se enganas
se; o outro disse que rrão podia ser verdade. 

Discutiram. 
E, afinal, resolveram mandar o Macaquinho

-da-bôca-roxa tomar conta da Castanheira, a ver 
se aparecia gente por ali. 

O menino, que havia conlido muitas castanhas 
e cada vez mais as cobiçava, já conhecendo o ca
minho do Noçoquem, tornou a ir lá no dia seguinte. 

Ora, os guardas do Noçoquem, que tinhanl 
ido adiante, com ordens de matar quem ali encon
trassem, viram o menino subir, às pressas, à Cas
tanheira. 
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E, estando próximos, bem próximos, ocultos 
por outras arvores, tudo observando, correram e 
foram esperá-lo debaixo da Castanheira, armados 
com uma cordinha para decepar a cabeça do co
medor de castanhas. 

Dando por falta do filho, a :mulher já se ha
via pôsto a caminho, para o buscar, quando lh" 
ouviu os gritos. 

Correu na direção do filho, mas já o · encon
trou decepado ás mãos dos guardas. Arrancan
do os cabelos, chorando e gritando sôbre o cadá
ver do filho, a moça Onhiámuáçabê disse : 

- Está bem, meu filho. Foram os teus tios 
que mandaram te matar. Eles pensavam que tu 
ficarias um coitadinho, mas não ficarás . 

Arrancou-lhe primeiro o ôlho esquerdo e plan
tou-o. A planta, porém, que nasceu dêsse olho 
não prestava; era a do falso guaraná. 

Arrancou-lhe, depois, o ôlho direito e plan
tou-o. Dêsse olho nasceu o guarariã verdadeiro. 

E, continuando a . conversa com o filho, como 
se o sentisse vivo, foi anunciando: 

- Tu, meu filho, tu serás a maior fôrça da 
Natureza; tu farás o bem a todos os homens; tu se
rás grande; tu livrarás os homens de umas molés
tias e os curarás de outras. 

Em seguida juntou todos os pedaços do cor
po do filho. Mascou, mascou as :fôlha~ de uma 
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planta inágica, la\'OU com sua saliva e o suco dessa 
planta o cadáver do filho e o enterrou. 

Cercou-lhe a sepultura com estacas e deixou 
u·m dos seus guardas de inteira confiança, vigian
do-a. 

Recomendou a êsse guarda, que era o Caraxuó, 
que a fôsse avisar, assim que ouvisse qualquer ba
rulho saído da sepultura, pois ela saberia q_ue1n 
era. 

Passados alguns dias, o Caraxué, ouvindo ba
rulho na sepultura> correu, correu e .foi avisar 

Onhiámuácabê. 
~ . 

A moça veiu, abriu o buraco da sepultura e de 
dentro dela saiu o macaco Coatá. 

Onhiámuáçabê soprou sôbre o macaco Coatá e 
amaldiçoou-o : andaria sem repouso pelos matos. 

Fec·hou de nov:o a sepultura e lançou-lhe em 
cima o sumo das fôlhas da planta mágica co·m 
que lhe lavava o cadáver. 

Dias depois o Caraxué foi avisá-la de que ou
vira um .barulho na sepultura do menino. 

A moça veio; abriu o buraco da sepultura e 
dêle saiu o cachorro-do-mato Caiarára. 

Ela soprou sôbre êle e o amaldiçoou, para que . , 
n1nguem o comesse. 

Fechou de novo a sepultura e foi-se embora. 

Dias depois o Caraxué foi avisar que ouvira. 

barulho, de novo, dentro da sepultura. 
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Onhiamuaçabê foi até lá; abriu o buraco da 
sepultura e dêle saiu o porco Queixada, levando 
os dentes que deveriam caber a todos os Maués e a 
todos os homens. 

Onhiámuáçabê expulsou também o porco Quei

xada. 

(À proporção que saía u1n bicho da sepultura 
do menino e era expulso, a planta do iguaraná ia 
crescendo, crescendo.) 

Passados alguns dias o Caraxué ouviu barulho 
na sepultura e foi avisar Onhiámuáçabê. 

Ela veio de novo, abriu a sepultura e dali 
saiu uma criança que foi o primeiro Mau é, 
origem da tribu. 

Êsse menino era o filho de Onhiámuáçabê, que 
ressuscitara. 

Onhiámuáçabê agarrou-o, sentando-o nos joe
lhos. E pôs-lhe um dente na bôca, feito de terra. 

(Por isso nós, os Maués, procedemos de cadáver 
e o nosso dente apodrece.) 

A mulher foi lavando tudo, tudo, devagarinho, 
os pés, a barriga, os braços, o peito, a cabeça do 
menino com o sumo das fôlhas da planta mágica, 
que mastigara. 

f . • T t • o 1 j, 
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Quando ela estava, entretida, fazendo isso com 
o filho, os seus irmãos chegaram, de repente, e a 
obrigaram a deixar de lavar-lhe o corpo. 

(:mste é o motivo por que os Maués não mudam 
de péle, como cobra.) 

VOCABULÁRIO COMPARATIVO (*) 
da: . 

LINGUA MAUÉ 

Segundo Nunes Pereira 
e 

Curt Nimuendaju 
.. 

( •) Nota XX. Os vocábulos constantes da pri· 
meira coluna. __. sob o titulo geral MAU:S: - foram 
coletados por NUNES PEREIRA; e os da segundai co· 
luna por Curt Nimuendaju. 

9 
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PORTUGln:S MAUlt 

Corpo uypê 
C&belo uyaçáp uyaâb 

Cabeça uyacang uyk1d. 
Miolos tamantan 
Face uyéncorá 
Testa hoatuá , 

Sobrancelha hurerácan-apé 
Palpebra burerápeó 
Pestana hurerápeó-peçap 
Olho hurerá huhehã. 
Globo ocular hurerá-hin 
Nariz uyéncoáp · uyankwád 
Narinas uyencorapê uyankwadopí 
Labio unrêpê unhembé 
Boca uynen uyve 
Dente h ruin uhai 
Gengivsi hainpê 
Lingua uinçóp uhenkút eenkú 
Queixo urênoá 
Barba uiesáp uyvesáb 
Bigode ft 

Orelha uiarapá · uyhapê, uhevw-
raopi 

Pescoço uhudepê · uhudib 
Cangote . uianumbê 
Nuca . uhécang 
Ombro ui cai pê 
Sovaco ipópeipê 
Braço uicR. uykesuiá 
Ante-braço · uypoesulá. 
Cotovelo uipôpêacang uypopiakana 
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Mão 
Dorso~ mão 
Palma da mão 
Dedo da mão 
Unha da mão 
Costa 
Peito , 1 
Mama 
Leite 
Bico do peito 
Coração 
Estomago 
Figa do 

Barriga 
Umbigo 
Penis h. 

,, b. 

uipaá 

uipópêoá 
uiponhang 

• uipéhanpé 

uipoteá 
uihemi 
mihê 
uimemabóc 
iuênan 
uipeá 
ipêá 

unronomeá 
uiperêmá 
uiahêp 

" 
Escrotos uhaápean 
Orgão sex. masc. uiahêt 

Cabelo do púbis uipêcap 
Vulva cian 
Orgão sex. f em. hairepoiá 
N adega b . uretoá 

,, b. ,, 

Anus 
Coxa 
Virilha 

Perna 
Joelho 
Pé 
Dedo do pé 
Palma do pé -· Calcanhar 
Carne 

uiapê 

ulutú 
imuanbé 
uican-uptú 
uipéacwng 
utpêopê 
uipéhang 
uipéa.uá 

uipéaçucá 

' 

uypó 

uypoogpé 
uypaaplawa 
uypúia 
uypuyhampé 
uyapé 

. uypotiá 
mi 

unhunblá 

uhaá, saá (dela) 

siá 

uyuptú 

uycanoktú 
uypiakan&1 
uypi 

ipui 
( 

( 
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Osso 
Medula 
Veia 
Vise eras 
Tripas 
Urina. 
Fezes 
Agua 
Rio 
Mãe do rio 
Igarapé 
Onda 
~anzeiro 

Vento 
Pingo dágua. 
Furo 
L&go 
Terra 
Areia 
Pedra 

,, quente 
Lama 
•rejuco 
Terra alta 
Montanha 
Mato 
Mata 
Arvore 
Casca de pau 
Raiz de pau 

Fôlha 
Flôr 
Fruta. 
Fruta. madura 

uicagomaimbê 
han-buin 
uimeên, uimaán 

,, ,, 
aré-hi 
uhun? iumi 
eê 
,, 
ihêcorô 
eê hid 
uetú 

,, 

uotô (ê) 

eê hoin 

ut 
ut-cuid 

nô 
nôsásôp 
ipi-pt 
ywpó·perucptóc 
uitêó ,, 
mo pê 
naápê 
aria-êp 

aria-it-sapó 

ihób 
potyra. 
caá 
ia tã 

uikan 

si 

u 
i wat6 

iwuitú 

iy 

naapf 

aria.-lb 
iipé 
aria-ib-srupó,. 

(dela) 

ipohtd 

13] 

hapó 
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caé.-hln 
maré 
cên-inhan 
uassahy 
auhi-rirl 
ma.ní 
uatê 
cumanan 
uriurú 

mura vê 
acaí-êp 

Semente 
Pailmeira 
Castanheira 
Assahy 
Bacaba. 
Mandioca 
Milho 
Feijão 
Batata. 
Cará 
Pupunha 
Taperebá 
Urucú 
Fumo 
Fôlha. de 

çohô 
fumo çohô-hôp 

" (rô· 
,, ,, 

'lo) çohô-pui 
Pimenta mucê 

" malagueta mucê-terin 

ova. de peixe 

Algodão 

mucê-pirá·opiá 

amunguêsuáp 

J 

Cana braba 
Capim navalhai 

Timbó falso 

açoaran 

timbó-urucu-ochup 
t 

wanyã-1b 
wasa.t 
hawahui 
manióg 
awatí 
kumaná 
urlurú 
awaiá 

wakáb 
auhú 

amokiusuáp · 
uwá 

" verd. timbó-cipó.-ocunhén ukú • 
Ta boca 
Guaraná 

" ,, 
"Tarubá 
Caxiri 

verd. 
falso 

bebida 

Farinha dágua 
Tapioca 

uaraná-cécé 
uaraná-hôp 
çapó 
t arubá 
cassiry 
ui (u longo) 

kM'iwá 

ui 
maniaí 

• 
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Beijó. 
Bebida 
Toucinho 

mahê 
icáp 

Gordura de morto " 
,, 

" vivo tkêp 
Carne de peixe 

,, 
,, 

Ceu 

assada 
cosida 

Chuva 
Trovão 
Temporal 
Arco iris 

Nuvem 
Raio 

Sol 
Lua 
Dia 

Noite 
Trev& 
Relam pago 

Luar 
Eclipse lunar 
Venus matutina 
Via lactea 

Pleiade 
E strelat 

F ogo 
Calor 
Fumaiça 
Cinza 
Lamparina 
Lampada eletri. 
Querozene 

pirá-ipoí 

mlcê 
mianon 
atepê 

iaman 
hurururuê 
iuêtuat6 
uê-êp 

Ul-hln 
merémerAba 
aát 
uatê 
hiradóc 

uantén 
" 

ua teh6t 

ua ikirú 

ar ia 
auacup 
ua n-ê-hin 
itú 
ariandê 
ariandê-hin 
ariandêurê 

man 

atipl 

iamán 
hurtle 

Q,ád 

watt 
lhod6s 

watém 
pirige 

uaikird 
Wai bué 
wiktri wa.tó 
iwaipoáb 

mopiy 
Waiklrú 

ar ia 

ehl 

> 
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Tição 

Carvão 
'/!osforo 
Ave 
Pena 
Aza. 

Ovo 
Mutum fava 

Matum pinlma 

61ria-pê 
aria·sapui 
arla-vld 
uetâ 

miahô 

Inhambú grande uri-ua.tó 
Pato ipec 
Marreca 
~nany 

Papagaio 
Periquito 
Gavião 

" re&l 

Arlramba 
Araira vermelha. 

,, 
,, 

amarela 

azul 
Saracura 
Jacú 
Tucano grande 

,, 
Urú mutum 
Jacamin 
Andorinha 
Galinha 
Urubú rei 

" 
Pica-pau 
Mac&!Co cuxiú 

" prego 

" 
" 

ahót 
óqutb 
hêhui 

arirambá 
hanón 

anunhit 
taraucú 
çáôá ; meiunibó? 
mandô-poriá 

nhungán 
ucurá uató 
uré 
muquiá 
uaipecá 

çamã 
cuçiú 

weitá. 
háb 
tpep6 
hupiá 
\rlavú 
miiuaã 

ipég 

ahúd 

hiwi 
hiwi-wató 

han.ón 

karú 

Waipaká 
uruvú-hin 

uruvú 

hanuan • 
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Onça pinta.da 
\ 

" sussurana 
" (Rei das On-
ças) CJUató-pót 

Paca pág 
Tamanduá. bandei-

ra himpá 

Tatu 

mirim. 
çahú 

Taman'duã. colete 
Macura m. (velho) 

" f. (velha) 

Coati purú 
Morcego 
Cachorro 
Jacaré 
Cobra 

sucury 

" 
,, 

" giboia. 
" jararaca 

Tartaruga 
Jaboty 
Tejú 
Lontra 
Peixe 

Jatuarama 
Aracú 
Surubim 
Jacundá 

Sara pó 
Piranha 

phónanin-ipá.iat
poát 
ohónanln~arei
poá.t 

cutierê 

haquêhi 
uaré 

aurury-ten6n 

surury-pacú 

auary 

pirá 

aracú 
curubi 
auitarú 

Cabeça. de pedra anuiá, auyá 

awiató·tin 
aiwtató-húb 

pái 

himpá 
ariúkerê-wehihíd 
r,ahú 

hald 
awaré 
yakaré 
moi 
sukuriú 

mói a.tó 
mói poró 
wawori wa.itó 

wawori 
nnehú 

pirá 

piráyl 

surubi 

urewó 
µira.nya 
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Raia iauéuerá araya Cunhado cbero-a.1 
Camaleão caraóó Cunhada 
Pulga inyú Primo hapuá 

Piolho níb Prima 
Carapanã. karapanã Marido (meu) e.ltó uheaytó (meu) 

Piúm uplú Mulher (minha) uaré , uyvarl (minha) 

Abelha awiá Sogro hamonbó bamunbód 

Cabru náb Sogra uakldop6d 

Aranha kiá Velho nyã. 

Formiga sari Velha. nya, hari 

Borboleta murupêi Jnorepél Namorada ohéoairê 

Cuplm ~upiá \ 1 Gente mid 

Ambuá m.uktid Negro tapai una tapáy 

Minhoca Lsivui Mundncurucú moturukú 

Barata apeê Indto brabo parltln 

Bezouro aurú Lingua de indto taptiy&1 posú 

Centopeia apênhá Nome uhéd 

Cigarra caraoó ) Tuxaua moregua tusau, morekwaád 

Lsicrau çapó . Alma de defunto ahlán, beh6 

Tocandlra uatê uamam. ~ t Sombra uypaáú, ipaú 

Inverno iamân mod Pagé paJnl paynl 

Verão aád piad Menina pian 

Homem ihahyniá Soldado çura.ra. 
Mulher hariporla onyanyá Autoridade morêquá 

Pai pai Caveira de gente núáca.ng-sóc 

Mãe mamãi Casa nétáp netá.b 
):t.,ilho iménpoêt Cumieira handicán 
Filha haqu.êt, pihin plhin, Uh61kiéd Cobertura da casa ok 

Irmão uheikeéd Esteios iangupé-coró 

Irmã uykivid Travessão pá-êp 

Tio hamón bamú Quarto nétá.p 
Tia. apel titia, itiwlld 

,, 
cu pira pé 

Avô a.cel asei 
,, 

nun-ê-uát 
Avó harê 1 • { 

,, 
mehon-uát . 
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Casinha mêp iát 
" sem forno tniúnm'Ún-háp 

Casa da dança airú iát 
Srula 
Porta 
Chão 
Galinheiro 
Girão 
Moquem 
Gare ira 
Forno 
Peneira 
Painela 
Colher de pau 
Ralo 
Cabo do ralo 
Banco 
Cadeirar 
Rêde 
Punho da rêde 
Beira da rêde 
Fundo da rêde 

Tipiti 

uquêpê 
uquen-hêp 

êi 
uiapacá-iát 
para.cai 

" 
paátú 
:mêp 

pananém 
uaman 
uama.n-SJo-apê 
Uec~ 

uêp 

enim 
enim enarô 
enim ambê 
enim pê 

môhóró 
Pá (para tnexer 

farinha) porá 

membê 
maiá. 
êharim 

panané 
iykauyuanuaá, uãá. 

iwssé 

banko 
apikáb 
ini 

Abano 
Balaio 
Aturazinho 
Jamaxl 

Espanado·r 
curivô 

uáquêiô-i-uató-uai-

Cesta 

Vassoura 
Fuso 
Palheta 

pçáp 

Urú 
çauré 

penemá 
enin-totúháp 
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Bastidor 
Machado 
Faca 
Canoa 
Remo 

Arco 
Flecha 

" para peixe 

zagáia 

Bico de flechm 
Pena de flecha. 
Espingarda 
Polvora 

Espoleta 
Anzol 
Linha 
:~Jsteira 

Panacú 
Tesoura 
Pente 
Couro 
Camisa 
Loçllo 
Caminho 
Barraca 
Pano 
Cu ta 

Terçado 
Cigarrro 
Flauta 
Cachaça 
Jamarú 

Remedi o 
Doença 

enin-pueri-háp 
háp 
quicé 

tará 
apuquitá 

:muriuát 

húandê 
huám 
oiporé-ainhan 
oiporêaçáp 
mucá 
mucá-cui 
mucá-am 
pinan 
limói 

çapirá 
quá 
pé 

murranhê 

çupé 

qulçé-hêp 
çohô 

tnarrê 

hviháb 
k.isé 
lará 
apokuitá, 81pokul

táb 
moriwád 

moriá 

piná, 

tu pé 
panakú, kurivú 

ca.miça. 

moáb 
6k pláy 
sogbé 
kuia 

suhu 
kariwá 
kawi 
kuiruá 
moha.n 
ahú,. tahu 
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m.eát-êp 

ikúrorokád 
êwld 

Cada ver 
Mel 
Caçador 
Pescador 
Tecedeira 

plrá-êp 
harip6ia..enlm-nun 

háp 
Construtor de car 

noa S.aranhunbác 
Cont8Jdor de htstó-

rtas céharenot-a.p 
Branco icatlcin 
Vermelho ihôp 
Preto 
Azul 
Amarelo 
Verde 

Um 

hon 
ihêlêp 
iápohup 
icahái 
uêntôp 

tê pê 
mãl am 
têpê-ê6 

1 ihúb 
bun 
Shirlb 
ikal 

wétub 

ttpid 
maeim 
tipivevoá 

Dois 
Tres 
Quatro 
Cinco entô-caen-moramlá wetub kaviad mo-

Seis 
Sete 
Oito 
Nove 
Pez 
Domingo 
Segunda 
Terça 
Quarta 
Quinta 
Sexta 
Sabado 
Hoje 

tapla mora.nti 

mêtõ 
moiratê-opê 
moiratê-mocoin 

moiratê-moçapê 
supapá 
uiucuacô 
çaurú 

ranya 

kôhávlad maitlá 
môháhab 
moptased 
niaewsirlw átuplad 
maewariwl .' 

koytuy 

Hontem 
Agora 
Amanhã 
Ainda agora 
Alto 
Pequeno 
Baixo 
Bom 
Bonito 
Grande 
Feio 
Muito 
Pouco 

OS ÍNDIOS MAUÉS 

uaco 
icohó 
ua.to 

curh1 

naadpó 
mesuu 
monkité 
koytoi 
úwayti 
)<urln 
1ypiy 
wacu 
lkahu 
iwató 
ipoitly 
tiypiiy 
tiypi 
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Boró 
Rekáa. . . . . . . . . ....... . 
U-amdén . . . . . . . . . . . . . . 
Ariá-den-rém ......... . 
'.Marrêt . . . . . . . . . ....... . 
Terú-r6 ............... . 
Er1-o-r6 ............... . 
T0t6 .................. . 
I-anamú-copê ......... . 
T · ro' a1- ...........•...... 
Tasó-náa. .............. . 
Siam .................. . 
Opée· .................•. 
'Miú ................... . 
Tairó até-mu .......••• 
Teru-rá-su-fú ......... . 
Are"t .................. 
Supiá ................. . 
Hé-hé .................. . 
Pinan .................. 
Quá ................... . 
Supé .................. . 
Terur6- supé ......... ! 
Iáman.1 ................ . 
Cur6 ........... , .... · · · 
Tou.cá ................. . 
Ot-que-sá ............. . 
Eu-euá ............... . 
Ere-te-quesari .....•.... 
Puhl .................. . 
Amaú ................. . 

:s:t ··•··········•··•·••· Irupê ................. . 
Erepé .................. . 
Iárá ............. !' ••••• 
Iárá-uat6 ............. . 
Burú .................. 

. Curlm ................. . 
Oquet ................. . 
Apucuitá . . . . . . ....... . 

bom d.ia 
boa tarde 
boa noite 
querosene 
cachaça 

traz ou me dâ 
Vem cá, vem para. cá. 
osso 
Vai para o cerrado 
Vamos 
fornicar 
sexo da mulher 
nadega. 
comida 
vam·os comer 
dá-me cigarros 
sexo do homem 
ôvo 
água · • 
anzol 
pente 
pano 
dá-me 
chuva 
morreu 
brigar 
você quer 
comigo 
não quero 
carne 
porco 
veado 
senta-se 
contas 
canoa 
canoa ·grande 
gránde 
pequeno 
remo' 
sal 
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Ariá-hép ..... .. ....... . 
Ariá-pé ... . ...... .. ... . 
Ari-poriá . ........ ... . . 
Piam ... . . . . . . ........ . 
Plrim . .. . . .... . . . ... . . . 
Quisé . . . . .... . . ....... . 
Quisé-hêp ........... . . . 
Bap .. . .. ... . .. . . .. · · · · · 
Muká . .......... . . . . .. . 
Muka-autó .. . ......... . 
Cariuá ... . ... . ... . .. . . . 
U-atpacõ . . ... . . .. . .... . 

Agua-ré ., .. ... ... · · · · · · · 
Sapir6 .. . .. .... . . ..... . . 
Ul-at .. . ......... . . . · · · 
Aré-Burú .... . ... . ... . · 
San-san-am .. . · · · · · · · · · 
Nu .... · · · · · · · · · · · · · · · · 
U-ai-q,uerú . . . . · · · · · · · · · 
Uát ..... . .... · · · · · · · · · • 
Aát ... . .. .. . . ..... .. . . • 
Aná-cup . . ...... · · . · .. · · 
Ci-tó . . . .. · · · · · · · · · · · · · · 
Te-aman ...... . · · · · · · · · 
Rai-ru . .. .. · · · · · · · · · · · · 
Siróco . ... · · · · · · · · · · · · · · 
Camiçá . . . · · · · · · · · · · · · · 
Acurl ... ...... · · · · · · · · · 
Aua.rt ... ......... . .. · . · 

Maré .. . . . . . · · · · · · · · · · · · 
Pará-cai . . . . ... ....... . 
Sim6-1 .. . . .. . . . . ..... · . 
Muká-cui .... .... . .... . . 
Enl ... .... ......... . .. . 
Atoquêt . ... . .. . ....... · 
Ote-quesó, . atoquêt . eu 

euo .................. . 
Terurã enl ........... . 
Cánánl6n ............. . 
Toi-nê rat-rú ......... . 
Paná-ne .. . ........... . 
Tot6 mampé, copé .... 
Korr6r6 ............... . 

pau 
tiçã.o 
mulher 
menino 
moça 
faca 
facão 
machado 
es:P,ingarda 
rifle 
branco 
galinha 
cachorro 
tesouro 
é meu ., . 
ruim 
pedra 
estrêla 
sol 
lua 
calor 
eu 
tocandira 
dançar 
calça, ceroula? 
camisa 
cu tia 
jabotl 
palha 
cerol 
linha. 
polvora 
rêde . 
dormir 
você quer dormtr comigo 

' . 
traz minha rêde 
para que me quer? 
tem festa mais tarde 
a peneira 
ele foi caçar 
tipiti 
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Auarj-ua.tó ... ....... . . . 
Amêt-nlá . . .. ......... . 
Cará-niá .. .. . .. .... ... . 
Arerri .... . . ...... ..... . 
Ran-nió .... ..... ... . .. . 
Tupaná ...... ... . . . . .. . 
Tapai-una ...... ... ... . 
Nacoi ...... .. . . ... .. . . . 
Icáp .. . . .. ...... .. .... . 
Icang ... . ... ....... ... . 
Surará ....... ... . . .... . 
S • • t' urara-ua o .. . . .... ... . 
Urgia ... . ...... . ...... . 
Jrrê . . .......... . .. . .. . . 
Uaan .. . . . .... . .... . .. . 
Terurá-hê hê comum-di-

pia ....... . ..... .. ... . 
T • ' h A erura-ar1a- ep . .. .. .. . 
Terurá-arió-pé . ... .... . 
Amaú-pé ....... .... . . . . 
Et-pé . ..... .... . .. .. .. . 
A 

, . 
mau-s1n . . .... . .... .. . . 

Piam-rim . . . . ..... . ... . 
Aripo-ria-rim ..... . ... . 
Rêcató . . ... . ......... . . 
Tairó-reirú m eicuram .. 
Meicurám ra.nó . .. ... . . 
P i.rã-rim .... ... . . . . .. . . 
Pi • t ' ra-eu-a o ...... . ..... . 
Aueató .. . " ......... ... . 
U -eu-ató . . . ~ .. .. . .. ... . 
Et-tecto ...... . • . .. ... .. 
Etipó pó .. .... . . .. ... . 
Et-arrê ...... ... ... .. . . 
Muquiát ........... .. . . 
Tepuna .. .. . . '" .. . ... .. . 
Aicotain ..... .... . .... . . 
Raminon ... ....... . .. . 
Muram-rêe . . . . .. . ... .. . 
Ariugue . ...... . . . . . ... . 
Bimbá . .. . . ....... .... . 
Erequetem .. .. .... .. .. 

tartaruga 
esfolado 
quantos 
urinar 
homem 
santo 
prêto 
não é bom 
gordo 
magro 
soldado 
t enente 
xibé 
caldo de panela 
panela 
traz água do pote 

traz paus 
t raz tição de fogo 
couro de porco 
couro de veado 
veadinho 
menlnozinho 
mulherzinha 
espera aí 
vamos à festa mais tarde 
até logo 
peixe pequeno 
peixe grande 
onça. 
anta. 
cortar 
bater 
bater 
andorinha 
joga fora 
como tem passa.do 
pagamento 
loução 
preguiça. 
t amanduá 
excremento 
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Au-lu ......... .. ...... . 
Ipo-ró ....... . ........ . 
Uir-rópt .......... . .. . . 
Raminon . . ..... .. ..... . 
Erramon 
Chero-ai 

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

Nêm ... . ......... .... . . 
Nêp ........ . . . .. . ..... . 
Tipo-na .... . . . . .. . . ... . 
Aí-umbê .. . . .... . . .... . 
Toiné . . . . ..... . .. . .... . 
Icarró . . ........ .. . ... . 
Atcopé . ... . . . . .. ...... . 
Ronl-há .. ....... ...... . 
I-arrôt .... . . . . . . . ..... . 
Arrot ... .. .. . . . .... . .. . 
Picasú .... .. . .. . ... . . . . 
Anon . . . ....... . .... . . . 
Minxlcul-ocó . . . . . . . . . . 
Suaná ........ . ... .. ... . 
Errê-papei ....... . .. . . . 
Etpacht . . . .......... . . . 
Uatué-rit ... . ......... . 
Toine eu .......... ... . . 
Etaptcoát ...... . . . .... . 
Epeká . ............... . 
E 

A # ne-poase ............. . 
Etonon ............. . . . . 
Toiné . ................ . 
Uaco . . . . .... . ... . ... . 
Uaco sesé ............. . 
:R.eçó-aitalá .... . ..... . . 
Reçó ........... . ... . .. . 
Péua t era na .. .. ...... . 
Epoinê ........... .. . . . . 
Epoiam . . ....... . ... . . . 
Meipetô . . . ........ . ... . 
Baiuá . ... .. .......... . . 
Jocó ... . ... . .. . ..... . . . 
Mio-iraendú ........... . 
Etpu-airaa.m ... . ..... . . 
Apê-arrak ..... · ........ . 
:R.iá-té . . . . ............ . 

sujo 
melhor 
ferruada 
paga o que me devea 
sogro 
cunhado 
padre 
p iolho 
jôgo 
onde tem? onde está? 
você tem 
bonita 
aonde 
homem 
doente 
papagaio 
pombo 
arara 
lá-vai 
camaleão 
bota pela beira 
partir 
encosta 
está 
pega, segura 
pato 
bota pelo largo 
faz ou prepa.ra. 
tem 
bom 
bom de mai1 
diz que é mentira. 
mentira · 
diz que é verdade 
não fala 
levanta 
lá vem 
jacaré 
já passou 
a inda vem 
já está perto 
está zangado 
está longe 

OS ÍNDIOS M:A.UÉS 
\ 

~ioerltl .......... . .... . 
I • 

Menti ....... . .. . .. .. .. . 
Icaá .. . . ...... ..... . .. . 
Etopanicaké .......... . 
Con .... .... . . .. . . ..... . 
Marêquat . .... . . . . . .. .• 

lá está 
cá estâ 
buraco 
entra no buraco 
o que, como 
autoridade 
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(1) Na história do municipio de Parlntins, que é 
um dos ma.is futurosos e prosperos do Estado do Ama· 
zonas, vamos encontrar, de par com a descrição dos 
.a.spectos físicos d& área geográfica a que nos estamo1 
referindo, a descrição do elemento humano que o ocu· 
pava nos primeiros dtas da Conquista do Setentrião. 
Desde logo, entre aqueles aspectos flsicos, ressaltam oa 
terrenos elevados, a cavaleiro das enchentes perlodicaa 
dos rios, e o enriquecimento em humus, por melo deles, 
das su&S extensas varzeas, restingas e cacayas. 

Pedro Cordovll foi encontrar, em 1796,. na Dha de 
Tupinambarana, - assim denominada porque ali se 
haviam refugiado outr6ra os Tupinambás, principal· 
mente na ilha Ma.iracá - além dos representantes desse 
grande povo, os Sapupés e os Maués. 

Segundo Antonio C. R . Bittencourt "áquellas tribus 
reuniram-se, em 1790, Paravlanas e UlUpixanas, vindos 
deportados do Rio Negro,. por crimes que haviam comet· 
tido. Marls tarde, em 1803, chegaram os Mundurucús." 

Indivlduos dessas tribos, então, ali cultivavam o 
tabaco, o cacao, o gua.rsiná e a mandioca; e, paralela· 
mente, se dedicavam á pesca da tartaruga, do pirarucu 
e do peixe-boi, as duas espécies de maior porte e maill 
frequente contribuição á dieta de colonos e nativos. 

Municipio não menos· importante é o de Mwés, 
porém suas t erras participam mais dos. aspectos do 
planalto do Tapajós do que, propriamente, do Amazonas 
e do Madeira. Antiga missão dirigida por frei José 
Alves das Chagais, a ssim que foi ganhando vulto de 

i: ~ povoação, os sertanist~ Luis Pereira da. Cruz e José 
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Rodrigues, em 1789,. lhe deram o nome de Luzéa. Mar
tlus, entretanto, nos informa que a antiga missão era 
chamada pelos indios Uacitubai. Só em 1865 foi elevada 
ã vila e recebeu o nome de Maués, que até hoje con
serva. 

A Maués foi dado o nome de Mundurucânia, r egião, 
historicamente famosa, na expressão da Araujo Lima, 
que a geografia do8 meado8 do século XIX assim en
tendeu batisar. 

~ 

E continua o mesmo autor: "Essa. formosa região 
abrange grande parte daquella que constitue o ultimo 
reducto dos amazonenses em face da absorpção nordes

~ 

tlnw: é o Amazonas que restou aos seus filhos." 
E mais: "Ali, na projecção daquele systema liquido 

de vias de comunicação que têm o Canuman ou Urariá 
por espinhaço, a traçar á feição de uma coluna liquida 
mestra, esse esplendido canal que liga o Madeira. ao 
Amazonas; ergue-se ali, sem ritos nem cerimonias ex
ternas, um culto á tradição e ao progresso. lt o pedaço 
de terra amazonica que fanará sempre ã alma nattiva, 
como um cantico de vida colonial,. para ensinar áquella 
gente que sua terra tem historia." 

Da região que medeia entre o Tapajós, o Amazonas 
e o Madeira, diz Henri Coudreau, entretanto: "Apezar 
de não ser · senão um longo vale húmido e quente, o 
Tapajós inferior comporta um pitoresco que sem dúvida 
foi extranho ao estabelecimento do grande numero de 
povoações que se sucedeu sobre as suas margens. Desde 
o principio .a margem direitw se altela, exibindo uma 
série de colinas que continuam as de Santarem." 

.E ainda mais êste conceito incisivo: "lt mister 
saber adaptar-se aos fatos aí onde a natureza plsmtou 
um sistema de montanhas e planaltos, será mais facll 
abrir caminho para a locomotiva que para o navio. 
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Sobretudo, considerando que êsses planaltos acidentados 
apresentam, em boa parte do seu percurso, campos
prados de qualidade boa ou medíocre, ai existentes 
como que para indicair a linha. natural de penetração 
transcontinental ao baixo Xingu, á Bolivia e ao Chile." 

Henri Coudreau, como Araujo Lima, celebrou o ca
ráter e a inteligência dos povos, que hrubitam essa 
faixa de terra entre o Tapajós, o Amazon'a.S e o Ma
deira. Devemos a êle, também, vocabulários dos dia
lectos Maué e Aplacá. 

O desenvolvimento atingido, nestes últimos decênios, 
pelos municípios amazonenses de Parintins e de Maués 
(entre êstes cabendo um lugar ao de Barreirinha), no 
que diz respeito ao piam.tio do guaraná, á extração do 
pau-rosa e á juticultura, demonstra. que Coudreau e 
Araujo Lima equacionar8Jlll, de modo admiravel, não 
só os problemas. da terra como os do homem, na ante· 
visão segura do seu destino. 

(2) As chamadas terras pretas têm grande impor
tância. para a arqueologia' e a etnologia, pois nelas 
fundavam os indios da Amazônia, g eralmente, as suas 
lavouras, dados os elementos que entravam na sua es
trutura, sendo ali encontrados, frequentemente, frag· 
mentos da cerâmica e ruinas das suas habitações .• 

Estudando a natureza do solo onde se planta, pre
ferentemente, o guaraná, o sigrônomo Frederico Sch· 
midt afirma que "os. terrenos de Maués e municipios 
Umltrofes pertencem á era terciária (período ceno
zóico) ." 

Predominam os. solos silico-argilosos, suficienteme·nte 
permea veis e profundos. A variegada coloração que 
apresent8Jlll indica a presença de concreções ferrugl· 

• 
nosas. Quanto á classificação botânica do guaraná de--
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vemos a Adolfo Ducke o haver estabelecido a distinção 
entre o do Rio Negro e do Orenoco e o da terra dos 
indios Maués e Mandurucus. 

O guaraná do rio Negro e do Orenoco é o Pa1tZ. 

Hma cupana Hub. Bon. Kunt; o do municipio de Maué1 
e terras limitrof es é o Pauninia cu.pana var. Sorbt Htt 

<Mart.) Ducke. 
Antes dessa distinção cientifica, feita por Adolfo 

Ducke, já o grande naturalista brasileiro Alexandre 
Rodrigues Ferreira, em sua Viagem Phi.losopMca pelo 
vale do Rio Negro, apontara uma outra diferença não 
menos importante: a do produto fabricado pelos indlos 
do Rio Negro e o fabricado pelos indios Mauée, exal
tando as quailidades e valor comercial deste último. 

Estando, há quatro anos passados, em Marabitanas, 
ainda pudemos ver um dos últimos pés de guaraná
zeiro, dentre quatro que o botânico Ricardo Fróes, do 
Instituto Agronômico do Norte, levou paira êsse esta
belecimento cientifico. 

Mas é de justiça salientar-se que os indios Maués, 
com anterioridade Impressionante, já haviam fixado, 
numa das suas lendas - HISTORIA DO GUARANÃ, 
que aparece neste trabalho - essa diferença, visto 
que chamavam uara.nd-cec~ ao guaraná verdadeiro ou 
Paulltnfa cupana var. Borbtlts 6 uarand-6p ou guaraná. 
falso ao PauUtnia cupana Hum. Bon. Kunt. O Consor
cio do Guaraná, com séde na cidade de Maués, é o 
maior comprador de tôda a safra anual da região, 
Incluindo-se o resultado do trabalho dos tndios. 

(8) O fenomeno politlco-social da Cabanagem -
que ainda não teve um historiador á wltura da sua: 
'5lgniflcação - envolveu não s6 o caboclo mas o pr6· 
prio indlgena nos seus aspectos sangrentos. 

E isso pode ser evidenciado lendo-se Baena., Ber
tino de Miranda Lima, Araujo Lima, Arthur Cezar 
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Ferreira Reis, Ernesto Cruz, Anisio .Jabim e Jorge 

Hurly, 
No Am81Zonas encontraram os Cabanos bronze& 

cortina. humana ás suas proezas, erguida pelos lega
listas sob a direção de Ambrozio Bararoá, Pedro San
chez de Britto, .João Valente do Couto e José Coelho 
de Miranda Leão. E indios foram aliciados, para eBSat 

reação, entre os das tribos Maués e , Mundurucus. 
Não é menos exato, contudo, que os Caba.nos tam

bém engrossaram suas tropas de guerrilhas com gente 

de idêntica procedênciai. 
Segundo lemos, por exemplo, em Antonio C. R. 

Bittencourt, "Os revoltosos do Pará, ao que parece, 
não tocavam em Parintins, pelo Amazonas. Pelo me
nos não encontramos documento algum que a. isso se 

refira. 
Acometteram a povoação, vindos do Andirá, con-

duzidos pelos director 
nome Ohrispi m Leao. 
rana foram obrigados 
outros togares." 

dos indios, inàio também de 

Os habitantes de Tupinamb&
a fugir para Obidos e para 

O mesmo autor, recorrendo ao Conego F. Bernar-
dino de Souza, como nós o fizemos, poude dar-nos em 
eua preciosa MEMORIA do MUNICIPIO de PARIN
TINS um retrBJto, na turalmente exagerado, da figura; 
do rebelde Chrispim Leão e 'da sua colaboração aos. 

Caba.nos. 
A verdade é que, ainda não havendo sido escrita 

a HISTORIA da CABANAGEM, dificil será apreender
se a importância do Indio, quer como colaboracionista 
dos rebeldes, quer como colaboracionista dos lega

listas. 
Porque também nem sempre poderemos defrontar 

sem paixão aquela alma popular , humilhada e revol-
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tada~ que um ideal de liberdade humana e uma alucl
nad& exaltação nativista levantaram contra o domtnio 
português na Amazônia. 

(4) Devemos a Karl Fred. Ph. Von Martlus um 
pequeno v9cabulárlo da ltngua Maué e uma relação das 
hordas ou clãs que damos á página 65 da. presente obra. 
Marttus escreve Jurupari-pereira, Pird-per6'ra em vez 
de Jurupari-pirera ~pele de .Jurapari) e Pird--ptrera 

(pele de peixe), ' com~ando, desde ai a confusão da 
lingua Maué, na obra. do mesmo sabto. 

l'!.lle não nos aponta qual desses clãs ou hordas era 
o mais importante, dentro da. estrutura social, religiosa 
e econômica dos Maués. 

Coube-nos, por isso, interpelar um dos nossos com· 
panheiros na viagem ás cabeceiras do Araticúm - o 
indio Cirilo, certo uni dos mais inteligentes e autori· 
zados informantes 81 que recorremos. 

Enu~erou-nos êle~ primeira.mente, os clãs que da~ 
mos á. página 65, esclarecendo que o de nome AaBaM 
procedia da palmeira ' de cujos frutos se fabric~ um 
precioso vinho, rico em vitamina&; que o clã Uarana11 

procedia da planta denominada guaraná, de cujos frutos 
se fabrica o çap6 ou uma bebida nacional, mais rica 
em. diversos principios estimulantes e nutritivos que o 

~ 

assay ou outra qualquer, porque, também, tem virtudes 
ou "forças" mágicas; que o clã Napu-uá;nian procedia 

de um pompilideo ou caba indigena,, que se assanha 
facilmente e cuja ferroada é bastante dolorida; que o 
clã Acorériua procedia da cotia, um roedor eminente

tem~nte frugivoro, cuja carne é bastante apreciada; 
que o clã A inturia de um cuculideo - o anum-coroca; 
que o clã Huiria procedia do gavião; que o clã Çaterê 
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procedia do BICHO, não querendo no!l\ea-lo, quando 
exigi mais esclarecimentos, por lhe ser proibido faze-lo 

E êsse clã Çater~ é o mais importa.nte de todos. 
Tanto assim que todos os tuxaua.s eram escolhidos a 
rigor, &egundo a tradição, dentre os individuos q,ue a 
êle pertenciam, porque são nobres e valentes. 

Os demais clãs estavam sob a influência econômica . ·I 

social e religiosa do clã (Jater8. 

Na gene:.ulogia dos individuos desse clã está um 
heroe de cultura - UAÇffiIPõT - senhor do PORAN· 
TIN ou REMO MAGICO~ grande legislador e pagé da 
tribo - e outra figura, embora moderna: a de Miguel 
Antonio Ferreira, grande chefe da tribo, cuja memória 
ainda hoje é venerada. O Tenente Msmoel Francisco 
- já hoje falecido como o tuxlWa Antonico e .que nos 
acompanhou na viagem ao '.Araticum, - era do clã 
Çater~. E Cirilo, indicado como substituto do então 
tu,xaua, t~mbém era do clã Çaterê. 

Os avós de Cirilo, do clã Çater8 como nos salien
tou, também êles, tinham nomes de aves da região:' 
NHUGAN ou tucano, URIRI-U.A:Tõ ou inhambú, UR~ 
ou jacamin, ANUN-mT ou arara azul, UCURUA ou 
uru-mutum, MEUINI-Bô ou jà.cu. Desses clãs não 
existem hoje, segundo o S. P. I., mais de 1.200 indlvt
duos, sem se incluir nesse total os do ri'o Maué-assu. 

(5) Diz, textualmente, William Ch.andless: "Except 
on the Guaranatuba ( an eastern affluent of the Maué
Assu) where the Maués live, the indiari,s of all these · 
rivers are Mundurucus, a tribe so. wel known a,nd so 
often wrltten of that I need say little about theD)." 

(6) Na.s suas çon.siderações sôbre a ~e.rAmlcat dos 
l~dios da Tapajonia, escreve Frederico. Barata. ''Do 
pouco que se sab~ hoje dos Tapajó, uma QOisa. é ~~1't4: 

eles uão enterra~ os seus mortos em urn&11· fune-

11 
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rárias. Moiam-lhes os ossos, para adicioná-los ás be
bidas que serviam em vasilhame de barro.'' 

Essa prática de moer os ossos dos seus mortos e 
os misturar às suas bebidas, teria levado outros indios 
a fazer o mesmo com os ossos de animais, como o 
fomos encontrar entre os Macus do Rio Negro, no 
Estado do Amazonrus. 

Aquela prática, entretanto, não teria a dupla ex
pressão que, para os Macus e outros selvicolas, tem 
a de, russociando ossos moidos ás bebidas e alimentos, 
hom.enajear os seus totens e os seus heroes e assegurar· 
certa porção de cálcio que nem sempre encontram 

nos produto~ da terra que habitam? 

(7) .Em. 1921 quando, pela primeira vez, visitamos 
o dedalo de lagos da região dos Autazes, no municiplo 
de Itacoatiara, o S. P. I. ainda não tinha ali nenhuma 
influência sôbre os indios Muras - er~antes . sempre 
nas suas pescarias e caçadas, sendo estas das mais 
primitivas, ás vezes, pois se servem de cacetes e de 
fogo. Raros representantes dessa tribo viviam em São 
José do Amatari e umru família Sipenas fomos encontrar, 
em 1937, no rio Urubú, proximo ao furo do Arauató. 
o s. P. I., atualmente, ali possui um Posto Indígena, 
em condições idênticas à dos demais que conhecemos. 

(8) Ao invés do osso tolde ou lingua do peixe 
conhecido pelo nome vulgar de pirarucu, servem-se os 
indios Ma.ués de uma pedra, da largura da. pailma de 
u'a mão, com as características de arenito. Os grãos 
cristálinos dessa pedra, no atrito com bolas e pães de 
guarruná, mergulhados nãgua, por ocasião do preparo 
do çapó, permtte que se obtenha um fino pó desse 
produto. 
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Essa pedra é conhecida pela denominação de ué-y, 

como se lê na lenda A Origem d·OS Bichos, ã página 

116 da presente obra.. 

(9) o remo usado atualmente pelos indios Maués 
é 0 que Wilhelm Schmidt chama remo de pá redonda 

(ou oval) Sua área de distribuição pode ser vista na 
carta n.~ 3, da obra ETHNOLOGIA SUL-AMERICANA 
do autor ora citado; e na carta que se refere á distri· 
buição das diferentes formas de remo na Americai do 
Sul, da autoria de E. Nordenskiõld,- estampada em LA 
AMERICA INDIGENA, de L. Pericot. 

(10) Os animais da mitologia indigena estão su
jeitos ás mesmas funções fisiologicas comuns á mulher 
ou comuns ao homem. 

Assim, na LENDA DO TIMBÕ E DA PRIMEIRA 
AGUA (página 94) a onça gravida, tendo pulado nagua 
onde haviam batido timbó, anulou a acção desse vegetal 
ictiotoxico. E daí haver sido castigada por Icuaman, 
que lhe tirou a sombra, isto é, que a matou. 

(11) O patdre Wilhelm Schmidt, em ETHNOLOGIA 
SUL-AMERICANA (nota n.()I 7400), faz referências a "V 
A 33490 remos para homens; V A 33491 remos para 

meninos; V A 33492 remos pa·ni mulher. 

Essa distinção é encontrada entre os indios Mauée 
e noutras tribos do Amazonas. E alguns desses remos, 
arcos e flechas, têm poder mágico, poder que não 
escaipa mesmo ã mentalidade de uma criança. 

Assim, no Araticum, dizia-nos um menino, com or
gulho, haver abatido um mamão graças á força mágica 
das suas flechinhas e do seu arco. 
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(12) Além dos morc.eaux du roi já referidos, os 
indios Maués apreciam bastante,. iguailmente, os que 
lhes oferecem os macacos parauacú ou uáqu6i-uat6 e 

o cuçiú ou cuxiú. Não comem, porém, o macaco prego. 

Da anta apreciam as costelas e a péle da barriga, 
A carne moqueada da anta é muito gostosa, sendo 
considerada (como a mixira do peixe-boi para os indios 
e caiboclos de outras regiões da Amazônia) um ali
mento de poupança, altamente nutritivo. A carne dos 
chamados porcos-do-mato, principalmente o caitetú, é 
muito apreciada; tôdas as peças desse animal são devo· 
radas sem predileção especiatl, como as dos pequenos 
roedores, - as pacas e as cotias. 

Das aves, de que são riquissimas as matas do 
Andirá, do Araticum e do Maué-Assú, os indios Maués 
comem o inhambú-assú ou uriri-uató, assrundo-lhe e cosl
nhando-lhe a carne. O inbambú peua ou uririhy, como 
o inham bú relogio ou uanhôri e o inhambú preto 
ou u ãeuaé-hôriru, é petisco valioso. E o mesmo podemos 
dizer das aves seguintes: cojubim-morê (assada); mu
tum (cosido ou assado) tendo-se o cuidado de não atirar 
aos cães o encontro das aza.s ou ponto de articulação 
do rádio e do cúbito, porque acreditam que os predis
põem á raiva ou á rabugem, matando-os; pato ou ~pecá 
(cosido ou assado); · marreca ou ~pecd-hm (cosida ou 
assada). 

Antes de comerem o marau passam-lhe o corpo 
entre chamas, para tirai· a pimenta, dizem, isto é, uma. 
secreção ven1>nosa ou simplesmente irritante, que a péle 
desse batráquio exsuda. 

(13) O tarubá é uma bebida feita com um dos 
mais apreciados beijús indijenas: o beijú·assú, que dis
liOlvem nágua e deixam fermentar, em vazllha de barro, 
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durante alguns dias. Juntam-lhe alguns indios pedaços 
de cascas de plantas odorif eras, discretamente, para lhe 
comunicar alguma ação mágica. Acreditamos, porém, 
que o alto poder de embebedar do tarubá não será 
exclusivatmente dele e desses fragmentos das suas plan
tas, mas sim da associação ou da mistura deste com 
o paricá, com fumo e a aguardente de cana. Estupe· 
facientes seriam, em geral, apreciados nas festas h&

cionais, sociais e religiosas dos indios Maués. 

'(14) Barbosa Rodrigues, na citação que aqui fa
zemos, se refere ao cachiry, outrat bebida. ~nebriante. 
Há várias espécies de cachiris, sendo as mais apre-
ciadas~ como bem o notou Stradelli, aquelas preparadas 
com "qualquer espécie de fécula, mas, de preferência, 
de fs.Tinha de mandioca, cozida antes em beijú e des
manchada em água fria." 

Os cachiris de frutas - abacaxi, genipapo, popunha, 
taperebá, tucuman - pedem outra técnica e a êles se 

associam mel e garwpa. A coloração, rosea ou roxa, 
d0.9sa bebida, se obtem associando-lhes cará (uma dt!

coreácea) cosido previamente. 

(15) A crença nas propriedades terapefttlcas ou 
mágicas do sexo e das secreções da mulher, del'la vagina 

dele membre sue, como o diria Dante, está espalhada 
entre todos os povos da terra, sejam êles civllisados 
ou bárbaros. Desse modo, prura a ferrada de qualquer 
animal peçonhento - raia, lacráu, centopeia, caba ou 
marimbondo - recorrem os indios prestamente e con
fiantemente, acreditando que as secreções (e mesmo a 
urina e o liouido catamental) podem atenuar, anular 
ou exacerbar a ação deste ou daquele veneno ou ma
leficio. 
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No caso a que se refere Barbosa Rodrigues, só 
podemos admitir que a ação currutiva ou atenuante das 
aôres, produzidas pela formiga tocandira Dinoponera 

grand"8, resulta das sensações do pr@prio coito e não 
das secreções intimas da mulher. 

Nas práticas de enf eitiçamento ou feitiço, parSJ que 
um homem se prenda indissoluvelmente a uma mulher, 
costumam dar-lhe a beber, em café, chá ou água, um 
pouco dessas secreções escatologicas, em cujas virtudes 
Madame Sevigné acreditava, segundo bem o referiu 
Mario de Andrade. Praticas, dessa natureza, são fre
quentes não só nos harens marroquinos como em certas 
clmsses soei.ais do Brasil indígena e mesmo civilizado. 

(16) O lndio maué, de nome Cirilo, que nos deu 
informações relrutivas ás nações ou aos clãs da sua tribo, 
frisou que "todos os tuchauas eram escolhidos, rigo
rosamente, dentre a nação ÇATER:m, dando-nos a en
tender que eram, além de valentes, nobres." 

Barbosa Rodrigues não teve a oportunidade que se 
nos ofereceu de verificar êsse aspecto das normas so· 
ciais dos :Maués. 

(17) Os caçadores Maués utilisam pios para atrair 
as aves e os quadrupedes, como a anta, que desejam 
abater. E fazem um apelo original, também, servindo
se das folhas de uma bromeliácea (anana.rana ou carod.), 

que passam, de través, atritando-a, sôbre a lamina do 
terçado. 

(18) A introdução da diamba, dirijo .ou maconha, 

entre os indios Mau és, se fez, seguramente, no conta.to 
que os negros-escravos com êles estabeleceram,. no inicio 
do povoamento da Ama.zônia. 
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No litoral paraense e até nos rios Purús e Soltmõe!J, 
pescadores e lavradores, adquiriram esse vicio, fumando 
fl>Ihas de dtamba Oannabis sativa var. indica L.. isola
damente, ou associadas ao tabaco, em cigarros gros
seiros, que passam de boca em boca. Plantações regu
lares de diamba são encontradas nos crumpos bragan
tinos e nos barrancos dos rios do Amazonas, aqui citados, 
principalmente onde há descendentes de negros es
cravos. Os vfradores de terra, nru zona bragantina, são 
vitimas desse vicio. 

(19) O conjunto de histQrias, de lendas,. de tradi
ções que aqui apresentamos se denomina em lingua 
Maué - CEHALPôRI. Alguns dos sín1bolos que o 
PORANTIN ou REMO MAGICO nos mostra são repre
$entações mnemónicas dessas e de outras lendas, tradi
ções e histórias que não podemos recolher totalmente. 

Algumas são nitidamente originais, mas outras pro
cedem de certas fontes comuns á imaginação, á expe
riência, á mística dos tupis. 

A história da Mucu:ra e do Bacurau é uma delas. 
Barbosa Rodrigues já a incluira na sua PORANDUBA 
AMAZONENSE e nós fomos encontrar variantes, certa
mente mais pitorescas e movimentadas, entre os PMln· 
tintina de Tres Casas, no Rio Madeira. 

A HISTÓRIA DO GUARANÃ foi divulgada em 
inglês e em castelhano, nas tradu~ões que lhe dedi
caram, respectivamente, Armando Lemos, um scholar 
que á suru mentalidade de engenheiro alia opulenta cul
tura clássica, e Samuel Torres Videla, publicista e di
plomata, natural do Peru, ambos profundamente inte
ressados por todos os aspectos culturais da A ma r/inia 
Brasileira. 
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A escritora norte-americana Alice Roger Haag in
seriu essa história na obra que publicou ao fim de suas 
viagens aéreas pelo Brasil. 

Essa história se contrapõe, pelas fontes a que recor
remos e pela simplicidade da narrativa, á versão dtvul
gada pelo Prof. Roquette Pinto. 

A ORIGEM da NOITE tem os elementos essenciais 
da versão tupi conhecida graças a outros pesquisadores, 
mas os Maués a enriqueceram dando-nos, atrawés da 
sua fabulação, uma explicação original para a. distri· 
buição dos diversos venenos que as cobras possuem. 

(20) Para o conhecimento dru lingua Maué, quem 
quer que a deseje estudar, precisa recorrer aos voca
bulários organisados por Carlos Frederik Hartt, Frederic 
Katzer, Henri Coudreau, Koch Grünberg e Curt Ni· 
muenda.ju. 

Um estudo comparativo desses vocabulários lo~ 
nos dará a entender que, de permeio com os elementos 
catracteristicos da verdadeira lingua Maué, abundam 
os da lingua geral ou Nheengatú. 

Desejariamos dar á estampa, com o presente tra
balho, um estudo comparativo desses vocabulários, mas ..
o formato das obras incluídas na COLEÇÃO REX não 
comporta.tria um quadro nas proporções do que se faz 
necessário organizar. Limitamo-nos, por essa razão, 
a confrontar o vocabulário por nós levantado e o que 
devemos a Curt Nirnuendaju, isto é,. aquele que le
vantou, em maio de 192.2, no Posto Indígena do Maicy 
(rio Madeira, Esta.do do Amwzonas), com o indio An
tonio Ferreira Lima do Rio Maué-Assú. 

·Lamentavel foi não podermos transcrever todo o 
vocabulário com os sinais diacriticos por êle creados 
e fóra das conhecidas leis que os estabeleceram. A 
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conselho do próprio Curt Nimuendaju nunca nos em
penhamos ria aplicação desses sinais, limitando-nos a 
imitar Vieira, 'quando punha o ouvido á boca do indi
gena, para lhe captar as palavras e transmitir-lhes 
os sons, sem artificios bisantinos ou regras torturada
mente engendradas. Frederico Hairtt, apontando as vo
gais a, e, i, o, u, do Tupi, refere-se à pronuncia gutu
ral de Jg, água, e dil9 que o som "ocorre no Mundurucus 
e no Maiuhé", como o eh do I eh e do Buch, da lingua 
alemã. 

(21) E de absoluto jnterêsse, para um estudo com
pleto dos Maués, o conhecimento do trabalho de CuRT 
NIMUENDAJU intitulado Notizen Uber Die Maué, com 
indicações para consulta de t6picos da Remata do Im
tituto Hi3tórico Geogrd,fico Brasileiro e das FALAS dos 
Presidentes de. Provincla do Amazonas. Nos Arquivos 
Públicos do Pwrá e do Amazonas existem preciosos có
dices que, também, precisam ser consultados, visto ocor
rerem nêles numerosos dados sôbre os Maués no Regi
me Colonial e no Regime Provincial, iguM.mente, tanto 
no Tapajós, como nos rios Trombeta e Negro. 

(22) A exemplo de vários pesquisadores, durante 
largo tempo, teimamos em não aceitar algumas, das 
mais abalisa.das, sugestões e regras acerca da plura
lização dos gentílicos, escrevendo: os Parintintin, os 
Maué, em vez de Parintintins e Maués. 

Acompanhamos, sem maior exâme, a atitude de 
Curt Nimuendaju, certo a maior autoridade em assuntos 
de etnologia que respeiúwamos no Brasil. 

Em vão lemos e relemos, entre as explicações finais 
de J. Capistrano de Abreu, em A LINGUA DOS CAXI
N AUAS, a ·que se refere ás razões que levaram os nossos 

/ 
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avós a atribuir genero e número ás denomi~çóes 1ndl
genas encontradas, entre nós, desde os 1)1Í'meiros dias 
do Brasil Colônia. Com o seu sdmiravel bom humor, 
escrevia o grande historiador: "Não le abriu excepção 
para nome de tribus e deu-se até no Brasil o facto de, 
depois de acrescentar s para indicar plural, considerar 
o termo como singular e modificai-o de novo: anda 
hoje diz-se Goyanazes, Goytacazes, já se disse Tupinam
bazes e ainda se compram, vendem, exportam e comem 
ananases. Para os sabios ribeirinhos do Rheno e do 
Danubio isto é l' abomination de la désolation." 

Ora Curt Nimuendaju era alemão. 
Mas, lendo e meditando quanto a respeito escreveu 

Frederico C. Edelweiss em A SUPOSTA INV ARIABI· 
LIDADE dos GENTILICOS, - dada a profundeza do seu 
estudo e a loglca da sua argumentação - forçoso foi 
reconhecer que não nos cabia continuar teimosa.mente 
no erro. 

O quadro c.onfuso qiie os 8implificadores de 68Col 

apresentam, na expressão de Frederico Edelwelss, nos 
apontou o novo rumo a seguir: dai referlrmo-nos agora 
aos Maués, e não aos Maué, como outros escreverão os 
Tlmbira ou os Tapajó. 

De fato, a forma única dos etnónimos é indef en· 

savel no portiigués, ainda quando perpretada por ele

mentos do nosso ensino superior. 

Voltamos as costas a êsses simplificadores e fica
mos com Frederico Edelweiss, dada a autoridade ·que 
lhe reconhecemos em matéria lingulstica. 

'· 
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