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A HISTORIA DOS lNDIOS APARAI E WAYANA 

SEGUNDO SUAS PRôPRIAS TRADIÇÕES 

Manfred 1. Rauschert-Alenani 

INTRO.DU·ÇAO 

No nordeste da América do Sul existem algumas tribos indígenas 
conhecidas há bastante tempo e entre elas destacam-se os Aparai e, mais 
ainda, os aparentados Wayana (Oayana, Rukuyana, Roucouyenne). Nume
rosas fontes históricas referem-se a estes últimos, particularmente relatórios 
de viajantes e missionários franceses do período colonial. 

No presente trabalho o autor procura relatar a história dessas duas 
. tribos hoje unidas, dos seus começos até a atual idade, baseado em sua 
tradição qral que foi registrada em gravaç9es e em textos escritos por 
informantes Aparai e Wayana. Este material foi complementado com infor
mações isoladas rrelativas aos Wayana da área do Alitani (zona fronteiriça 
entre o Suriname e a Guiana Francesa) . . Tais dados foram obtidos no 
curso de nové viagens de pesquisa (1951-1952, 1954 .. 1955, 1955-1956, 
1958-1960, 1962-1965, 1966-1967, 1968-1970, 1972-1976 e 1978-:-1979). 
No relatório sobre a expedição de 1968-70 os métodos de trabalho em 
campo foram descritos detalhadamente, tornando-se desnecessário fazê-lo . .. 
aqui . 

A A V ALIAÇAO DO CONHECIMENTO HISTôRICO 

No conjunto da tradição oral, os textos históricos não são particular
menté · valorizados pelos Aparai e Wayana. · Por muito tempo - se não 
sempre - eram considerados "estórias" ou então "e,stórias para crianças". 
A tradição oral sofreu uma revalorização graças à influência intelectual 
do autor exercida no cur,so' de mais de duas décadas. Os · que sabem 
orgulham-se hoje de seus conhecimentos. Neste particular, vale a pena 
citar algumas observações mais recentes. Ao deixar a aldeia em 1970, 
e tal como em ocasiões anteriores, o autor incentivou seus colaboradores 
indígenas a trabalharem ativamente na pesquisa e recuperação da cultura 

233 

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



1 

t 

espiritual de seus ancestrais. Isto lhe . foi prometido e a promessa realmente 
cumprida. Para a alegria do autor, também os jovens desenvolveram 
iniciativa própria nesse sentido. Entrevistaram formalmente os velhos, 

' dentro dos moldes que haviam observado o autor usar de.modo sistemático. 
Conseguiram assim recuperar detalhes e conexões importantes em diversos 
textos já conhecidos. Muitos dados que não constavam das gravações 
mais antigas tornaram-se assim conhecidos. Em dois casos, a influência 
da geração jovem levou os velhos a tal ponto que foram capazes de 
ditar ao gravador as narrativas em ordem cronológica dos acontecimentos, 
"prontas para escrever no papel". O móvel inicial desse esforço dos 
amigos indígenas do autor foi sem dúvida o desejo de trocar a informação 
por bens manufaturados e mesmo por dinheiro; depois, porém, originou-se 
um entusiasmo pela tarefa, que perdurou mesmo quando o autor e sua 
família, impedidos por circunstâncias adversas, não puderam voltar à 
aldeia, conforme o combinado, por dois anos. 

DIVERSIDADE DOS TEXTOS HISTôRICOS 

Quando do início dos trabalhos do autor, os informantes não comen
tavam espontaneamente o teor de veracidade dos textos. Mas logo 
formou--se a idéia de eventos passíveis ou não de comprovação. À primeira 
categoria pertencem principalmente as narrativas que mencionam lugares 
passíveis de verificação, como antigos sítios de aldeia onde ainda são 
encontrados cacos de cerâmica e instrumentos líticos dos antepassados. 
Na mesma categoria são incluídas as narrativas sobre ancestrais falecidos 
e personagens importantes. Ao falarem de acontecimentos ocorridos no 
passado remoto, a maioria dos informantes deixa em aberto a questão da 
veracidade; quase sempre terminam a estória dizendo: "assim eu ouvi 
contar, se é verdade não sei, fim!" 

Trataremos separadamente cada uma das esferas das tradições. históricas 
dos Aparai e dos Wayana. 

A QUESTÃO DA ORIGEM COMUM DE APARAI' E WA Y ANA 

Dada a grande semelhança lingüística e cultural entre Aparai e Wayana, 
foi levantada a hipótese, por exemplo por De Goeje, de que esses dois 
grupos teriam uma mesma origem, derivando-se de uma primitiva população 
karib. 

Na tradição oral das duas tribos não se encontra nenhum indício 
a favor dessa hipótese. Os informantes do autor, em conve.rsa mantida 
em fins de 1976, formularam expressamente - · e até com indignação -
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argumentos em contrário: a tradicional inimizade entre Aparai e Wayana 
que apenas terminou há poucas gerações (vide adiante), foi especialmente 
enfatizada. A distância geográfica entre os antigos territórios das duas 
populações também foi apresentada como contra-prova: foi só depois 
que. os Aparai saíram de seu primitivo território junto ao Amazo.nas, 
rumando para o norte, que entraram em contato com os Wayana. , 

PRIMITIVA LOCALIZAÇÃO E MIGRAÇÕES DOS WAYANA 

Todos os informantes do autor estavam em acordo ao apontar o alto 
rio Paru (de Leste) como o primitivo território dos Wayana. Dali eles 
penetraram para leste até o alto rio Jari, para o norte até o Alitani (Litani, 
l'Itany) e para o sul até o curso médio do Paru. A tradição oral não 
menciona a ocupação do centro-sul da Guiana Francesa (rios Ouaqui e 
Tampoc) registrada nos relatos de aritigos viajantes franceses. 

A ORIGEM DOS WAYANA 

Comparadas com as tradiÇões Aparai de que descend·em de diversos 
grupos formadores, as informações correspondentes dos Wayaria sobre sua 
própria origem são muito escassas. É possível que isto se deva ao fato · 
de serem os Wayana, enquanto população homogênea, muito mais. antigos 
do que os ARarai. Eles se originaram, segundo estimativas do autor,- há 
pelo menos 400 anos. Os W ayana citam como seus antepassados os · 
Opagwana que, aparentemente, adotaram a auto-designação de Wayana - · 
"era a mesma gente, só o nome depois ficou diferente!" Não se conhece 
o motivo da mudança de nome. "Wayana" hoje ainda é usado, às vezes, 
no sentido genérico de "seres humanos", e não apenas cQmo membro 
da tribo. 

Inquiridos sobre o nome "Orokoyenne", .rnencionado nas fontes histó- . 
ricas, os amigos · do autor disseram tratar-se do termo "Rukuyana" empre
gado por estranhos. Os Wayana jamais se teriam auto-designado dessa 
maneira e nem teria existido nenhuma outra tribo assim denominadà. 

A FUSÃO DOS UPURUI COM OS WAYANA 

O único grupo populacional de. maiores proporções incorporado pelos 
Wayana já estabelecidos foi o dos Upurui cujo território original se 
encontrava no interior, entre os cu·rsos superiores do rio Paru e Jari. Os 
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Upurui eram coletores que Iião praticavam a agricultura, mas viviam em 
aldeias permanentes interligadas por caminhos estáveis. Encontravam-se, 
portanto, em nível mais desenvolvido do que as diversas outras tribos .. 
da vizinhança. Por muito tempo os contatos entre Wayana e Upurui 
terminavam em confrontos. armados. Eram comuns ·os roubos de plantas 
cultivadas das roças dos Wayana. O chefe Upurui, Chãupsiko, um líder 
de visão ampla, resolveu a sit!-lação firmando a paz. Imediatamente iniciou-se 
o processo de fusão dos dois grupos através de casamentos. . Os aconteci
mentos daquela época foram transmitidos com muitos detalhes e são 
narrados com prazer. Os descendentes dos Upurui ainda hoje se identificam 
como tal. 

A INCORPORAÇÃO DE ESTRANHOS· PELOS WAYANA 

Dados seguros indicam que os Wayana; tal como os Aparai, incorpo
raram com freqüência indivíduos de outras filiações tribais, provavelmente 
membros de grupos vizinhos mais primitivos. As estórias a respeito em 
geral foram transmitidas com feições místicas, embora existam tradições 
puramente históricas que, entretanto, são mantidas em segredó, pelo menos 
pelos Wayana do Alitani. Certa vez o autor comentou a pele excepcional
mente clara e a "cara diferente" de um conhecido; foi-lhe dito então· que 
não se deve falar sobre as causas do fenômeno, ou seja, sobre os ancestrais 
estrangeiros. De acordo com as informações, a incorporação de homens 
estranhos na tribo ou no clã, dependia de suas "amigas" locais, mais 
precisamente dos sogros. "Eles exigiam que ali ficassem na qualidade 
de maridos e pagassem pela mulher" éín termos da prestação usual de 
serviços. 

A O'CUPAÇÃO DA AREA DO ALITANI PELOS WAYANA 

Desde sua primeira expedição de 1951-1952, o autor obteve nume
rosas informações sobre a migração dos Wayana, procedentes da área ao 
sul da Serra do Tumucumaque, ou seja, dos cursos superiores dos rios 
Jari e Paru para o Alitani. Desalojaram aqui uma população mais antiga 
constituída de várias tribos de pele clara que, provavelmente, integravam 
o grupo Tüliyo. Estas tribos encontravam-se em níveis culturais diferentes. 
O Wayana Painawari ("capitaine Paina") mencionou principalmente as 
designações Okomayana e Akuli, qualificando-as de "inimigos dos ,velhos 
tempos". Os Okomayana tinham roças, enquanto os Akuli viviam longe 
dos rios no interior da mata. Ambas as tribos foram explicitàmente 
designadas de "tüliyokatip" = espécie de Tüliyo. ~ provável que os 
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Akuli sejam idênticos aos Akuriyo e Akuriyopa, redescobertos recentemente. 
Foram ainda apontados como inimigos em potencial, até a atualidade, os 
WayarikuHi, que ocupam principalmente o curso médio do rio Ulemali 
(Oelemari) e seus afluentes. 

Os Wayana que migravam para a região do Alitani mantiveram 
lutas com essas tribos durante muito tempo. Pequenos grupos dessa popula
ção primitiva começaram a retirar-se da margem do rio, afugentados pelos 
contingentes mais fortes e provavelmente mais belicosos dos Wayana; mas 
eles voltavam muitas vezes e atacavam as aldeias. Grupos de caçadores 
Wayana que se internavam no interior em busca de carne, como era 
hábito, eram constantemente assaltados. Tais ataques apenas cessaram 
em época recente, quando os Wayana começaram a dispor de armas de 
fogo. Segundo consta, as tribos inimigas também foram dizimadas por 
epidemias. Os remanescentes abandonaram a área, segundo informações 
expressas, rumando para oeste e sudoeste. Pouco se ouve deles desde o 
começo da década de vinte. Marreteiros Wayana que visitaram os Tüliyo 
trouxeram notícias esparsas, certamente distorcidas e exageradas. 

A TRIBO APARAI 

Os Aparai originais da tradição oral viveram por muito tempo no 
baixo rio Paru. Diversos informantes dizem que a "antiga terra dos Aparai", 
isto é, seu ·território original, também compreendia o baixo J ari e, mais 
para oeste, os cbrsos inferiores dos rios Maicuru e Curuá do Alemquer. 
Perdeu-se o antigo nome da tribo, sabendo-se, entretanto, que os antepas
sados não se auto-designavam Aparai.. Apenas em épocas recentes os 
índios adotaram esse nome. Um dos informantes disse que os ancestrais 
dos atuais Aparai tinham o nome tribal ·de "Pirixiyana", pois, ao contrário 
do que fazem hoje, falavam ' tão depressa como pirixi ( = espécie de · 
papagaio pequeno). De acordo com a tradição oral, a tribo Aparai já 
conhecia a agricultura no passado mítico, mas as informações sobre a 
subsistência antes desta época são admiravelmente minuciosas. Pode-se 
supor, entretanto, que estes conhecimentos não foram adotados exclusi
vamente dos contingentes primitivos, mas aprendidos dos grupos coletores 
incorporados em épocas mais recentes e projetados na própria pré-história 
tribal. O grupo original dos Aparai possuía aldeias que, tal como as 
atuais, eram ocupadas por diversos anos. Tinham cerâmica ornamentada, 
instrumental de pedra neolítico e trabalhos em madeira." A época de 
apogeu desse grupo original poderia ser datada em, no máximo, 300 
anos atrás. Não há notícias de contatos entre este grupo e os colonizadores 
europeus. Um ou outro informante adquiriu conhecimentos a respêito do 
civilizado nos últimos 22 anos, em parte por ocasião de viagens de estudo 
empreendidas com o autor às cidades, com o apoio das autoridades militares 
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brasileiras. No arquivo do autor encontra-se uma coleção de descrições 
gravadas· e escritas a respeito. 

RELAÇÕES DO GRUPO APARAI 

COM CULTURAS MAIS DESENVOLVIDAS? 

Considerando a situação do território original dos Aparai nas prox.i-: 
midades do Amazonas ou, como afirmam diversos textos, nas · margeQ.S 
do próprio ·rio, pode-se · supor que tenham existido contatos com os contin
gentes populacionais mais desenvolvidos dessa área (Santarém, Oriximiná, 
etc.). O conhecimento que os Aparai têm de uma série de mitos da 
área amazônica (as amazonas, indicações sobre amuletos de pedra, o 
mito da origem dos delfins, o mito da canoa-jacaré, etc.) parece constituir 
outro indício de tais contatos. .. 

Questionados pelo autof' se· os seus ancestrais haviam mantido contato 
com os produtores da bela cerâmica dos sítios junto ao Amazona_s, todos 
os informantes disseram que os Aparai de antigamente faziam essa cerâmica. 
Mais tarde, no decorrer do tempo, ela decaíra, apresentando motivos 
incisos ·bem simples e, finalmente, tornou-se uma cerâmica lisa sem 
ornamentação. Estas últimas informações surgiram por oc/isião de algumas 
prospecções arqueológicas empreendidas pelo autor em sítios de habitação 
junto ao curso médio do rio Paru. Ao examinarem os achados, alguns 
informantes mais idosos deram estas explicações que, provavelmente, corres
pondem aos fatos. Estas questões poderiam ser esclarecidas através de 
escavações arqueológicas sistemáticas na antiga área de ocupação junto 
ao Amazonas. 

O TERRITôRIO DO GRUPO APARAI ORIGINAL 

.EM "TEMPo:s MUITO ANTIGOS'' . 

o autor obteve informações isoladas - poucas vezes ná forma de 
pequenos textos - dos restos de uma tradição, segundo. a qual os 
Aparai dos "tempos· muito antigos" vieram de uma terra ao sul do 
Amazonas. E que os índios que sabiam a . respeito já morreram · há . muito. 

Lembranças fragmentárias referem-se à ·viagem empreendida por um 
Aparai de época mais recente àquele antigo território. E no mito do 
homem que foi carregado para a grande água por um sapo gigante aparecem 
ainda algumas indicações relativas a uma ocupação além do Amazonas .. 
As investigações que meus amigos fizeram independentemente não resulta
ram em maiores conhecimentos: "Os velhos que ainda vivem hoje não 
sabem mais". 
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A MIGRAÇÃO DOS APARAI ORIGINAIS RUMO AO NORTE 

Partindo do território junto ao Amazonas com suas grandes praias 
arenosas - as narrativas em geral não mencionam se localizado além ou 
aquém (ao norte do rio) - os Aparai orig!Jlais migraram para o norte, 
ao longo dõs cursos d'água, principalmente o Paru. Os motivos para a 
migração não são mencionados. Um informante disse que procuravam 
no norte águas melhores e mais frescas, o que provavelmente é uma 
invenção ad hoc. Pelas fontes históricas poder-se-ia supor que o medo 
dos colonizadores, particularm·ente do terror português, constituísse o 
motivo, mas a tradição oral não faz menção a isto e, em termos temporais, 
essa hlpótese também oferece problemas. 

Os Aparai originais ocuparam em seguida, e por um longo período 
de tempo, uma área imediatamente ao sul do equador. Não / se pode 
inferir com segurança se as aldeias se localizavam preponderantemente 
ao longo dos rios principais ou junto aos seus afluentes menores no 
interior: as indicações da tradição oral nesse sentido não são uniformes. 
Os rios ainda não desempenhavam um papel importante como vias de 
comunicação, pois a canoa não era tão usada como hoje. Alguns de 
meus colaboradores deixaram em aberto a questão de saber se os ancestrais 
usavam canoa ou se migravam por terra como os · homens da época 
muito antiga. 

, 
OS CONTATOS DOS APARAI ORIGINAIS 
; 

COM A PRIMITIVA POPULAÇÃO DO ·NOVO TERRITôRIO 

Não houve guerras maiores por .ocasião· da ocupação do novo território 
nos baixos cursos dos afluentes setentrionais do Amazonas, particularmente 

. do rio Paru. A sua população original era constituída em parte por 
tribos de cultura semelhante - mencionam-se aqui principalmente os . 
Aapama (Apama) - ou por pequenos grupos de coletores que viviam 
retirados no interior, atacando apenas quando alguém se aproximava deles. 
Os Aapama, cujo nome ocorre em muitos mapas antigos, devem ter 
sido nuJllericamente equivalentes ou mesmo superiores aos Apatai; curiosa
mente não désempenham nenhum papel importante na tradição oral dos 
Aparai-Wayana atuais. Verificaram-se freqüentes contatos pacíficos, festas 
e caçadas conjuntas, namoros e casamentos. Não houve, entretanto, uma 
fusão dos dois grupos, pelo menos segundo a tradição. Apesar da distância 
geográfica relativamente pequena entre os d.ois grupos, eles levaram vida 
bastante independente um do outro. Os últimos contatós de datação 
segura ocorreram na década de vinte deste século. 
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A língua dos Aapàma não se diferenciava muito da dos Aparai, mas 
a música era totalmente diversa. Algumas peças musicais foram adotadas 
pelos Aparai, sendo conhecidas ainda hoje. 

Em termos raciais, as informações indicam que os Aapama eram 
maiores e mais robustos do que os antepassados dos Aparai. 

HOMENS DA FLORESTA E HOMENS DE CAVERNA. 

Existem abundantes tradições sobre os contatos mantidos pelos Aparai 
originais com grupos primitivos do interior. Alguns desses textos apresen
tam-se sob a forma de mitos, mas a maioria consiste de descrições bastante 
objetivas. Os textos encontram-se na coleção do autor que as trabalhou 
parcialmente e, portanto, fornece aqui apenas uma visão preliminar. 

t: importante constatar que todas as mencionadas tribos primitivas 
viviam nas regiões montanhosas situadas entre os baixos cursos dos rios. 
As tradições não se referem, portanto, às tribos coletaras, caçadoras e 
trogloditas da. área do Tumucumaque, geograficamente muito distante, 
como o próprio autor pensou de início. Os informantes diferenciaram-nas 
expressamente destas últimas em termos da pigmentação eséura, enquanto 
os habitantes do Tumucumaque, pertencentes ao grupo Tüliyo, são claros, 
"índios brancos", de acordo com todas as narrativas. 

As tribos dessa população original sediada entre os baixos cursos 
dos rios eram todas caçadoras/ coletoras. Sendo a área rica em caça e 
alimento vegetal, sua vida deveria ser mais fácil do que a da população 
do Tumucumaque que se encontrava no mesmo nível de desenvolvimento. 
Podiam até estocar as abundantes castanhas do Pará. 

A antropofagia parece ter existido, se não em todos, pelo menos 
entre alguns desses grupos interioranos. Os dados a respeito na tradição 
Aparai não parecem exagerados. 

A abundância de recursos naturais da área permite supor que esses 
vizinhos do grupo Aparai original eram mais ou menos sedentários. Se 
existiam realmente habitações em ·cavernas que constituíam bases para 
expedições de abastecimento mais ou menos prolongadas, é uma questão 
a ser resolvida pela arqueologia - tarefa interessante e possível em 
futuro próximo dada a abertura da área pelas estradas em construção. 

EXPED1ÇõES GUERREIRAS DOS APARAI 

CONTRA GRUPOS DA FLORESTA 

Revidando os ataques de bandos de caçadores, os Aparai originais 
empreendiam expedições guerreiras contra grupos isolados de habitantes 
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da floresta cujos paradeiros haviam espionado. Inexpugnáveis à forma 
simples de assalto, ou seja, a investidas na madrugada com saraivadas 
de flechas, seguidas, quando necessário, ~e combates com borduna - as 
cavernas eram defumadas com a fumaça de aichi ( = pimenta de Caiena). 
Os atacantes vinham abastecidos de grandes quantidades dessas pimentas, 
transportadas em kataolis ( = cestas para carregar às costas, forradas 
de folhas). Num desses assaltos os guerreiros Aparai encontrara_m na 
caverna defumada duas crianças sobreviventes que foram incorporadas na 
tribo. Casaram-se mais tarde e aparentemente seus descendentes ainda 
vivem hoje no médio Paru. 

INCORPORAÇÃO DE UM GRUPO DA FLORESTA 

Uma tradição inteiramente atípica refere-se à incorporação de um 
desses grupos de floresta inimigos. Batedores Aparai tiveram contato com 
o grupo que se mantinha de atalaia. Perto de suas moradas existiam 
choças de provisões em que se encontrava, entre outras coisas, a carne 
defumada de caçadores Aparai assaltados. Contrariando o comportamento 
normal de uma guerra de retaliação, os Aparai decidiram incorporar esses 
selvagens na própria tribo "por falarem a mesma língua que os Aparai". 
Um grande número de Aparai, acompanhados de mulheres e crianças, 
dirigiram-se ao local, "de modo que os selvagens não tinham possibilidade 
d·e se defender" e conseguiram "amansá-los". Os homens lhes ensinaram 
o uso de arco e flecha para que pudessem matar caça e as mulheres 
mostraram às companheiras dos selvagens como lidar com plantas cultivadas, 
com o algodão e com outras ,técnicas. Neste contexto toma-se necessária 
uma referência à origem de arco e flecha entre os Aparai: além das 
tradições míticas sobre a origem da flecha - o arco nunca é mencionado 
de modo especial - há indicações históricas sobre tempos antigos em 
que essa arma não existia. Os antepassados dos Aparai tinham naquela 
época um propulsor de madeira com que atiravam pedrinhas redondas, 
mas não é possível distinguir nas tradições que antepassados são esses. 
É provável que não se trate dos Aparai originais e sim de um desses 
grupos primitivos incorporados posteriormente, de um dos quais ainda 
se conta que apenas conhecia um tipo de borduna (arma de ponta?). Os 
caçadores correriam atrás da presa - inclusive seres · humanos - abaten
do-a com essa arma. Alguns textos deixam transparecer que, antes da 
introdução de flechas e arcos manuais. os ancestrais dos Aparai dispunham 
de diversos tipos de armadilhas providas de arco, que disparavam flechas 
ou projéteis . em forma de flechas. 
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HOMENS APARAI ENTRE OS GRUPOS DA FLORESTA 

Encontraram-se numerosos relatos s~bre contatos individuais mantidos 
por homens Aparai com grupos interioranos, principalmente em termos 
de· "casamentos temporários". Os habitantes da floresta geralmente são 
caracterizados como seres parcialmente mitológicos ou como um ·misto 
de homens e animais. O homem Aparai era incorporado, mais ou menos 
contra a vontade, na tribo ou no clã, recebendo uma esposa que ele 
abandonava mais tarde para retornar aos seus próprios parentes. Em 
alguns casos, tais uniões foram mais duradouras. O homem Aparai 
enfrentava dificuldades quando trazia a esposa estrangeira e os filhos 
para junto de sua tribo. 

OS HOMENS AQUA TICOS 

Lugar de destaque na tradição oral dos Aparai-Wayana ocupam os 
textos relativos a diversos grupos de homens aquáticos que, numa época 
não muito remota, se mesclaram com os antepassados. Vinham das 
profundezas dos rios - em especial do Paru - e passaram a conviver 
com os _Aparaí terrestres que já haviam construído casas para eles. De 
acordo com as narrativas, a união dos dois grupos deu-se de maneira 
formal, com danças de máscaras e música de . sopro. Algumas das festas 
atuais dos Aparai-Wayana são consideradas imitações desses acontecimentos. 

Conta-se também, por outro lado, que certa vez os homens aquáticos 
apareceram na superfície da terra para levar os Aparai, contra sua vontade, 
para o fundo dos rios. Naquela ocasião sobrou apenas um homem que 
se encontrava caçando no interior. Ao · voltar, encontrou a aldeia vazia 
e casou-se com uma mulher-anta. Com ela gerou uma filha a quem 
desposou quando ficou adulta. Seus descendentes tomaram-se os ancestrais 
dos Aparai atuais. Quanto à veracidade da última constatação, os amigos 
do autor disseram: "Vai ver que é mentira!" Mas eles acreditam, ainda 
hoje, na existência de homens aquáticos:. "quem conhece o caminho, pode 
ir ao fundo dos rios. No ·fim do caminho, a gente levanta a água como 
se fosse ·um mosquiteiro e entra na terra deles!" 

Em termos culturais, os homens aquáticos são descritos como equiva
lentes aos Aparai-Wayana. Teriam conhecimento do processamento da 
mandioca; sua plumária e seu instrumental de música seriam melhores. 

Alguns índios do médio Paru são considerados os descendentes de. 
um . grupo de homens aquáticos que chegaram à terra junto à aldeia 
Wüüpa .. 
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O FIM DAS LUTAS ENTRE APARAI E WAYANA 

Um dos acontecimentos mais importantes na história dos Aparai e 
dos Wayana - e assim considerado pelos próprios informantes - foi o 
estabelecimento de relações pacíficas entre os dois povos. O visitante 
interessado ouvirá a versão mitológica da tradição correspondente: uma 
lagarta (pelas suas características ela é semelhante ao dragão europeu) 
vivia nas montanhas da foz do ribeirão Achiki. Sempre que os Wayana 
do norte ou Aparai do sul apareciam naquela região, a lagarta era avisada 
por um papagaio que lhe servia de batedor. O papagaio também fazia 
as vezes de chamariz: deixava-se cair na água para que os índios viessem 
pegá-lo. Aí a lagarta precipitava-se das alturas, virava as canoas e devorava 
os viajantes. Ao não voltarem para casa, acreditava-se na aldeia que 
tivessem sido atacados e mortos pelos vizinhos. Quando as duas tribos 
finalmente descobriram a verdade, empreenderam uma expedição conjunta 
contra o monstro. Construíram grandes mangrulhos e, quando a lagarta 
se aproximou, mataram-na dali com muitas flechas. Os índios copiaram 
de sua pele colorida todos aqueles motivos que hoje ainda são visíveis na 
pintura e no trançado. De acordo com a tradição dos Wayana, foram 
eles que obtiveram a melhor parte da pele da lagarta e, portanto, os 
motivos mais bonitos. Os companheiros de luta da outra tribo teriam 
ficado com a parte pior da pele com motivos menos belos. Os informantes 
dos Aparai dizem exatamente o contrário, não esquecendo de enfatizar 
que seus artistas, mesmo hoje, ain-Oa produzem coisas muito mais bonitas 
do que os dos Wayana. 

Poucos informantes sabem dos acontecimentos históricos da união 
das duas tribos. Ao final das guerras parece ter vigorado um período de 
vizinhança mais ou menos pacífica: não estabeleciam relações, mas também 
não empreendiam ataques. v_ erificavam-se namoros clandestinos: desco
bertos, transformavam-se em casamentos, e o homem ia . viver junto aos 
parentes da mulher. Os Aparai afirmam que um de seus xamãs/chefes 
foi tão poderoso que conseguiu incorporar em seu grupo local homens 
do grupo Wayana, numericamente superior, tornando-os seus dependentes. 
Os Wayana confirmam esse dado, observando, entretanto, que muitos 
amantes foram surpreendidos por seus sogros Wayana, que os seguraram 
e os obrigaram a trabalhar. E isso deve corresponder aos fatos históricos. 

A influência exercida pelo grande feiticeiro dos Aparai - seu nome 
era Mamisali - é contada por quase todos os narradores com detalhes e em 
tom normal. O medo de falar dos feiticeiros falecidos, principalmente em 
seu detrimento, desapareceu nos últimos anos. No início de seu trabalho, o 
autor apenas obteve informações escassas sobre o feiticeiro Mamisali que 
se utilizava brutalmente de suas habilidades extraordinárias em proveito . , . 
propno. 
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MANUTENÇÃO DA~ LlNGUAS E DAS TRADlÇÕES 

APôS A FUSÃO DOS APARAI E WAYANA 

. Uma vez iniciada, a fusão dos Aparai com os Wayana efetuou-se 
rápida e totalmente. :e, de admirar, portanto, · que as duas línguas e, em 
grande parte, as duas tradições se tenham conservado lado a lado. Em 
ambas , as esferas verificam-se misturas, em particular naqueles casos da 
tradição em que os eventos são semelhantes. E na opinião geral isso "não 
é bom". Vários colaboradores do autor insistem espontaneamente em e·s
clarecer as diferenças, ·o que às vezes não conseguem. Verificam-se tendências 
de privilegiar o próprio grupo ou o grupo a que o indivíduo se filia. As 
mães de crianças oriundas de famílias mistas dão importância ao apren
dizado correto das duas línguas. pelos seus filhos. Nos últimos anos o autor 
observou urna Wayana repreendendo .seu filho sempre que ele falava mal 
a língua ou a misturava com o Aparai. Neste contexto, vale mencionar que 
certos indivíduos ainda hoje demonstram ocasionalmente aversão pela 
outra tribo, embora ela não tenha maiores conseqüências na vida comu
nitária. De vez em quando, um dos colaboradores do autor tem dificuldades 
com a própria língua materna, o que desperta a hilariedade geral. De 
acordo com a tradição, os homens adotam a língua de suas 'êsposas e, depois 
de longos anos de convívio com elas, têm às vezes difü.culdades em falar 
sua própria língua de maneira gramaticalmente correta. Qs presentes, di
vertidos, encarregam-se das necessárias correções. 

AS LUTAS COM OS PIANOI 

As descrições históricas, em geral bastante minuciosas, não fornecem 
dados suficientes para situar cronologicamente as lutas màntidas com os 
Pianoi do grupo Tüliyo. Também não permitem constatar se delas par
ticiparam apenas os Wayana ou apenas os Aparai - o que seria pouco 
provável - ou ainda as duas tribos depois da fusão. Não há indicação 
de lugares: não se sabe sequer se os confrontos ocorreram na área d·e 

·floresta ou nas savanas do Tumucumaque. 

São também muito heterogêneos os dados sobre as lutas dos Aparai 
e dos Wayana com outros grupos Tüliyo, com exceção daqueles que se 
referem à área do Alitani, já mencionados. A análise dos textos que ainda 
se encontram em fita gravada talvez~-traga novos esclarecimentos. 

O acontecimento mais importante dessas guerras foi a vitória obtida 
sobre o chefe pianoi Akulipoto, cuja cabeça foi trazida como troféu para 
a aldeia, realizando-se grandes festas e danças em seu redor. Nos relatos 
de outras guerras, bem descritas quanto ao seu desenrolar, não há indica
ção das tribos participantes. Neste particular, vale mencionar as guerras 
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dos Tüliyo que usavam couraças de bambu, assim como os combates junto 
à caverna dos ossos. No estado atual da pesquisa, parece que essas lutas 
travaram-se entre grupos da família Tüliyo e que posteriormente os Aparai".' 
Wayana absorveram as estórias correspondentes. 

Merece menção uma tradição que o autor descobriu por um feliz 
acaso: também os Aparai possuíam couraças .. Não de segmentos de bambu, 
como as dos Tüliyo, mas feitas com lâminas de madeira. A parte principal 
consistia de uma placa peitoral da madeira kumaka em que se fixavam 
chapas para a proteção dos flancos. Uma informação, pouco precisa, refere
se à existência de uma placa de proteção às costas. Cabeça, braços e 
pernas não eram protegidos. 

GUERRAS CO·M OS WAYANA 

As tradições_ relativas a essas guerras são do mesmo tipo das que se 
referem às lutas contra . os Pianoi e outros grupos Tül_iyo. Os narradores 
dizem· que tanto os Aparai como os Wayana participaram delas. Não é 
possível identificar a filiação tribal de Chikopuli, u·m · extraordinário 
guerreiro de características mitológicas. O cenário das guerras é a . área a 
leste ou nordeste do . próprio território, ou seja, o alto rio Jari, o que 
parece corresponder à realidade histórica. 

Todos õS ~nformantes são unânimes em afirmar que as guerras contra 
os Wayapi tiver.aro longa duração, estendendo-se por várias ou muitas 
gerações. Informações mais ·precisas, entretanto, só . existem em relação · à 
pessoa de Ch1kopuli que, armado com uma borduria de extraordinária 
eficiência, levou os Wayana - ou Aparai - à vitória final. Nas atuais 
tradições Aparai-Wayana não se encontram indicações sobre a participação 
dos portugueses nessas guerras, nem sobre Wayapi equipados com armas 
de fogo ou sobre expedições escravagistas. 

CONTATOS COM OS NEGROS DAS GUIANAS 

De vez em quando os informantes Aparai-Wayana contam esponta
neamente pequenas estórias dos negros do Suriname e da Guiana Francesa. 
Em geral, o personagem principal é Awenzai, um negro Boni casado com 
uma Wayana, figura importante na parentela de sua esposa, principalmente 
como fornecedor dos cobiçados artigos . de comércio do norte. 

·são m.ais antigos os relatos sobre o comércio ·entre índios e negros. 
Por . razõ~s de drdem geográfica, foram provavelmente os W ayana os 
primeiros a entrar .em cont:ato com os negros, podendo-se supor que eles 
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tenham desempenhado em grande escala o papel de intermediários . em 
relação às tribos localizadas mais ao sul. Também é provável que os comer
ciantes negros se impusessem de tal modo aos seus parceiros índios que 
pessoalmente empreendessem viagens até os Aparai dó médio Paru. 

Uma única tradição refere-se a um contato muito antigo entre índios 
- provavelmente Wayana - e um grupo de negros encontrados na selva. 
Os índios deram-lhes ajuda inicial na abertura de uma roça e na construção 
de uma aldeia. Forneceram-lhes mudas de mandioca e sementes de outras 
plantas cultivadas. Deram-lhes ainda os arcos necessários para a subsis-,.. . 
tenc1a. 

Os informantes do autor não gostavam de falar dos contatos mantidos 
em passado mais recente com os negros Boni da Guiana Francesa. A 
má-vontade manifestava-se particularmente em relação às perguntas sobre 
o gran-man dos Boni, apoiado pelas autoridades francesas: até que ponto 
ele é simultaneamente o chefe dos Wayana ou desempenha uma função 
correspondente entre eles? Procurou-se interpretar certas ocorrências pre
senciadas .pelo autor e, em particular, a subordinação de Machiri, chefe 
wayana que vive em território brasileiro, como simples relações de vizi
nhança. Mas os informantes acabaram confessando que o relacionamento 
dos Aparai-Wayana com os negros Yuka do Suriname é · mais amigável 
do que com os Boni. 

Hoje conta-se em tom neutro que nos inícios das relações comerciais 
os índios eram logrados pelos negros. Isso, entretanto, é considerado 
normal: quem não çonhece o valor dos bens manufaturados, mas deseja 
tê-los a todo custo, sempre é obrigado a pagar mais! De uns anos para 
cá cessaram completamente os contatos entre os Aparai-Wayana do terri
tório brasileiro e os negros da Guiana devido à modificação das condições 
gerais. 

OS PRIMEIROS FORASTEIROS DO SUL 

. Na tradição oral dos Aparai-Wayana não existem relatos de forasteiros 
ou acontecimentos que possam ser situados .no período colonial. A única 
palavra estrangeira (Aparai: alakapusa; Wayana: alakapuha = arcabuz) que 
talvez date dessa época, poderia ter sido introduzida de outra maneira. 

Os primeiros contatos, sobre os quais não há relatos, certamente não 
foram satisfatórios, pois os Aparai faziam questão de permanecer isolados 
no seu território no curso médio do rio Paru. É possível que· tivessem 
notícias indiretas daqueles ·estranhos perigosos através de outros índios. 

Os primeiros forasteiros mencionados mais minuciosamente pela tra
dição oral são os Pai, Parakwai e Poneyo. Pai aparece também ·como o 
nome do chefe dos intrusos. ·As descrições falam de homens de raças dife-
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rentes e de mestiços, e também d~ albinos de pele ~uito · branca e olhos 
vermelhos. O que explica a designação Poneyo -(Aparai: ponii = piranha, 
peixe de olhos vermelhos). O móvel da penetração desses estranhos, segun
·do os índios, foi a antropofagia. E eles descrevem inúmeras atrocidades. 
Aparai aprisionados eram crucificad.os e os forasteiros cortavam-lhes a 
carne dos corpos. Alguns meninos Aparai.. foram levados pelos invasores 
para as suas terras junto ao Amazonas e· criados por eles. Numa investida 
posterior, esses meninos já crescidos e que n.ão haviam esquecido a sua 
língua, conseguiram prevenir os parentes e dissuadi-los do medo das armas 
de fogo. Assim, a . represália tornou-se possível. Alguns guerreiros Aparai 
aproximaram-se à noite da ilhà onde os estran~iros acampavam. Jogaram 
suas armas na água, seguindo-se na madrugada o ataque de arqueiros que 
liquidaram os inimigos. Isto deve ter ocorrido no co.meço da .segunda 
metade do século XIX. E pareGe que, em seguida, os Aparai por algum 
tempo não foram molestadós ·pelos forasteiros do su.I. 

. . CABOCLOS ENTRE OS 1NDIOS 

D~pois de repelidos os Pai-Parakway e os Poneyo, uns poucos cabo
clos conseguiram aproximar-se dos índios nas décadas seguintes e tomar 
pé entre eles à força ou por vias pacíficas. Os índios mencionam princi
palmente o caboclo Wãsãnti - Vicente talvez - ou Manoel Bodi, como 
é chamado às vezes. Ele apareceu numa aldeia Aparai exigindo e obtendo 
uma mulh·er, d~pois de uma demonstração de força com sua carabina 
de repetição. A comunidade indígena acabou por acostumar-se ao intruso 
que passou até a gozar de uma certa popularidade por trazer artigos ma
nufaturados cobiçados pelos índios. Lamentaram sua morte ·ocasionada 
pela picada de um escorpião. Seus descendentes, e entre eles o excelente 
contador de estórias Kulapalewa e sua falecida mãe Oloitõ, são verda
deiros guardiães da tradição indígena. O mesmo pode ser dito dos descen
dentes de Wãsãnti que vivem como grupo ciânico no médio Paru e que, 
infelizmente, também herdaram . algumas qualidades menos estimáveis de 

. seu antepassado. 

O caboclo José conseguiu chegar até os Wayana do curso superior do 
Paro. Abriu uma roça num afluente da 1nargem esqu~rda do rio, a ·jus·ante 
da aldeia abandonada de Kuãpiipano e passou a comerciar com os índios. 
Para tristeza dos amigos que fez entre eles, acab·ou sendo morto por um 
grupo indígena inimigo. O caboclo José é figura importante na história 
do Brasil setentrional; pois foi o primeiro colono a estabelecer-se no 
coração da área do Tumucuinaque e o primeiro brasileiro a entabolar 
relações cóm os W ayana. Não é. pos:sível precisar o período em que ele 
viveu no alto Paro. Os informantes são unânimes em de~lárar que ele 
chegou antes de Wãsãnti. Uma escavação no local de seu estabelecimento 
talvez fornecesse algum esclarecimento. 
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COLÉTORES E. CAÇADORES CABOCLOS 

A leva seguinte· e mais numerosa de intrusos caboclos chegou no 
final do século XIX, penetrando até o médio Paru e provavelmente até o 
médio J ari. Os caboclos vinham em grupo, coletando plantas medicinais 
e peles de aves; é possível que já estivessem atrás de peles de onça 
também. Os cont'atos com os índios foram pacíficos. Chef~s indígenas 
de prestígio souberam aproveitar-se d-e suas vantagens e lucrar com a 
presença dos estranhos. Foi neste tempo que os Aparai aprenderam a falar 
o português caboclo, assim como os Wayana já estabelecidos no curso 
superior do rio. . Verificaram-se namoros entre caboclos e · índias e certa
mente também prostituição. 

A ÉPOCA DOS PATRÕES 

Os grupos caboclos mais .ou menos numerosos e mal equip~dos foram 
logo substituídos por contingentes maiores de trabalhadores · contratados 
por patrões; conduzidos por eles ou seus encarregados, levavam produtos 
naturais do território dos índios. Os mais , important~s eram - como 
ainda são - a castanha do· Pará e a batata. Os índios , começaram a 
prestar serviços aos forasteiros e a comerciar com eles em bases mai~ 
vantajosas do que com seus antigos parceiros, os negros das Guianas. 
Os Karaiwa traziam · quantidades bem maiores de artigos, inclusive novos 
bens que os índios nunca haviam visto. 

Nessa época, as relações entre índios e forasteiros eram boas em 
geral e nas estórias contadas pelos velhos muitos desses -patrões são · 
citados como amigos. Posição de destaque ocupava -uma mulher, dona 
Gera1da. Ela comerciava com os índios do médio Paru por ordem de um 

, grande seringalista chamado José Júlio de Andrada. O autor obteve muitos · 
relatos sobre essa mulher incomum. 

O apogeu dos patrões data da década de vinte deste século. José 
Júlio de Andrada dominava o rio Paru, enquanto outros menos poderosos 
atuavam nos demais rios. As tradições relativas ao primeiro empreendi
mento dessa natqreza no rio Maicurú ainda precisam ser analisadas, não 
se podendo apresentá-las aqui. 

INFLU~NCIAS CABOCLAS NO PERfODO 1940-1970 

A exploração da balata dos baixos e médi_os cursos fluviais por 
pequenos grupos de caboçlos fez com que, na época das chuvas,' os índios 
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da área mantivessem regularmente contatos mais ou menos estreitos com 
os estranhos. De acordo com os .. índios, a remuneração por serviços e 
fornecimentos era muito mais baixa do que no tempo dos grandes patrões. 

·Os índios forneciam aos seringueiros mandioca, canoas, arcos para 
a pesca e, quando possível, carne seca. Alguns grupos caboclos faziam os 
índios abrir e plantar roças para el~s na estação seca. Os caboclos em 
seguida preparavam a farinha cf e mandioca na própria roça, mas as mu
lheres indígenas ficavam encarregadas das principais tarefas desse mister. 
O autor teve a oportunidade de verificar no rio Maicurú (1955-1959) que - , . a remuneraçao era pess1ma. 

Caboclos particularmente espertos conseguiam reduzir alguns índios 
à servidão, graças às . dívidas que contraíam. Recebiam artigos manufatura
dos em troca de determinada quantidade de balata. Ao longo dos anos, 
os índios tornavam-se dependentes dos estranhos, pois não podiam ou 
queriam prescindir daqueles bens, como os próprios amigos do autor 
reconhecem em seus relatos. Dependiam dos estranhos para obter tecido 
vermelho, pois perdera-se a arte de confeccionar as tangas masculinas e 
femininas de algodão. O autor conheceu apenas . uma velha capaz de 
fornecer-lhe amostras dos antigos trajes dos Aparai, provavelmente tam
bém usados pelos Wayana. 

A introdução das armas de fogo teve conseqüências semelhantes; os 
homens desaprenderam o manejo de arco e flecha, dependendo depois 
de alguns anos dos fornecimentos de pólvora, chumbo, fulminantes, car
tuchos e de novas espingardas. Nas narrativas, os informantes também 
se referem aos artigos de luxo trazidos pelos seringueiros: conheceram 
o sal e não podem mais viver sem ele; conheceram o açúcar - de que 
inicialmente não gostavam - e agora ele é indispensável. 

"' Aos caboclos deste período atribui-se a culpa pelas grandes epidemias 
que ocasionaram pesadas baixas na população indígena. Embora os 
patrões também tivessem trazido epidemias, principalmente de catarro, 
eles davam remédios eficazes ~ aos índios. Os "Karaiwa magros" poste
riores, porém, haviam exigido altos preços por medicamentos ineficientes. 

Somente depois de comparar informações sobre as epidepiias com 
as histórias de famílias e tabelas de clãs será possível organizar cronolo
gicamente tais eventos. Já se pode afirmar, entretanto, que os primeiros 
intrusos vindo.s do sul não trouxeram doenças. "Vai ver que tinham· boa 
saúde - nenhum dos velhos dis'se que ficou doente!" 

PRIMEIROS CONTATOS DOS APARAI-WAYANA 

COM O GOVERNO BRASILEIRO 

O primeiro representante do governo brasileiro a aparecer entre os 
índios foi provavelmente o já mencionado José Júlio de Andrada que 
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também era senador e coronel da Guard·a · Nacional. Repetidas v.ezes 
convidou os chefes de aldeia a visitar sua re~idência em Arumanduba e 
organizou para dois grupos de índios, pelo me.tios, viagens à capital do 
Estado. ~ evidente que o objetivo dessas medidas era integrar os grupos 
indígenas na vida econômica da região. De acordo com o seu prestígio, 
os chefes recebiam tratamento privilegiado, sendo presenteados, segundo 
o costume da época, com vistosos uniformes. Das viagens à civilização 
eles sempre voltavam com presentes do governo que deveriam repartir 
com . os demais. A maior parte naturalmente ficava com eles. 

Um caso divertido desse período fixou-se na megiória·· ~os infôr
mantes: um chefe Wayana passeava de uniforme novo '.na pra~a de Belém 
onde um hidroplano se preparava para partir. Os pilotos o chamaram e 
levaram-no para uma outra tribo ao sul do Amazonas. Como o índio não 
falava português, não se des~obriu o· engano. O avião levantou vôo e O· 

chefe encontrou-se entre gente desconhecida que o acolheu bem, dando-lhe 
uma mulher. Es.ses índios possuíam apenas canoas de casca: para que 
não rachassem ao sol era necessário afuiídá-las na água até serem utili
zadas. Só depois de muito tempo as autoridades de Belém descobriram 
o ·paradeiro do chefe. Um hidra-avião foi buscá-lo, mas ele teve de deixar 
a mulher na aldeia. 

I 

VIAGENS DE lNDIOS AS CIDADES DO RIO AMAZONAS 

Nas décadas do .contato regular com os seringueiros, os índios, indi
vidualmente ou em grupos, visitaram. com freqüência as pequenas cidades 
junto ao Amazonas: Almeirim, Monte Alegre, Alemquer .e, menos vezes, 
Praínha. Viajavam levados pela curiosidade ou contratados pelos seus 
parceiros para ajudal'. no transporte fluvial da batata. As impressões que 
tiveram da . civilização e as influências que sofreram não foram nada 
satisfatórias. Receberam nomes cristãos, foram obrigados a cortar o 
cabelo '.'para não parecerem mulheres" e deviam usar rouf)as; estas não 
passavam de trapos, pois ninguém lhes daria roupa boa, nem eles tinham 
condições de comprá-la. Os prefeitos em geral não se importavam com 
os '~selvagens". Alojavam-se junto . aos seringueiros conhecidos ou amar
ravam as redes em qualquer galpão ou perto do porto. Os atuais infor
mantes não gostam de mencionar que/ aqueles viajantes eram obrigados a 
·esmolar para comer; em compensação descrevem com minúcias os males 
da civilização ·observados ·nas cidades, desde que deles tomaram consciência 
através das medidas corretivas implantadas · pel~s forças armadas brasilei
ras; antes as mazelas constituíam para os índios uma das "características'' 
da civilização, sendo tacitamente aceitas. 

Apenas o prefeito de Monte Alegre, Eduardo Baía da Silva Porto 
(1955-1959). usou de uma política amistosa, visando a integração ·aos 
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índios na vida .ec9nômica e sócial do País na qualidade de parceir.os com 
igualdade de direitos. Por ocasião do regresso de uma viagem de pesquisa 
à região das nascentes do rio Maicurú, ele ofereceu um jantar à tripula
ção indígêna do autor. Com o fim do mandato do sr. Porto, terminaram 
também as relações dos índios com a cidade de Monte Alegre. Pouco 
depois, os grupos indígenas· voltaram para o rio Paru. 

lNDIOS ALIENADOS 

. Os índios consideram com indiferença o fato de numerosos de seus 
companheiros viverem completamente alienados entre os caboclos. "Eles 
foram embora e não voltaram. Eles se acostumaram com os caboclos!'' 
Falam às vezes deles. Nas primeiras décadas do século _um.a índia foi 
embora, casando-sé aparentemente com um caboclo e seguindo com ele 
para Belém. Os amigos do autor gostariam de localizá-la "só para falar 
com ela, se ainda estiver viva, e ver seus filhos, talvez netos e bisnetos," 
Certo seringalista levou um índio para Monte Alegre onde foi batizado 
e freqüentou a escola por alguns anos. De vez em quando voltava à 
·aldeia. Trabalhav~ esporadicamente como garimpeiro na companhia de 
caboclos. f: casado eril Alemquer com uma cabocla e tem numerosos filhos. 

Uma índia do Maicurú e seu filho de pai desconhecido vivem em 
Monte Alegre com a família de um comerciante. Ela diz ter esquecido sua 
língua original e não saber mais nada sobre seu povo. 

I 

Desde os inícios da atividade dos patrões, os Aparai-Wayana tam
bém tiveram contato com brasileiros instruídos, particularmente quando 
de suas permanências nas cidades. Deles obtiveram uma série. de infor
mações que em grande parte·· foram inseridas· em sua própria tradição, 
em~ora mescladas com os antigos conhecimentos e representações. Pos
teriormente, em es-pecial nas -últimas décadas, foram visitados por jornalis
tas e .pesquisadores que também exerceram sua influência nas conversas 
mantidas com os índios. Em geral, as .novas inf armações eram retidas 
em maior ou menor grau, perdendo-se a lembrança das pessoas. O exemplo 
clássico é o seguinte: ao recolh.er dados sobre a localização original dos 
Aparai além do rio Amazonas, o autor obteve uma estória totalmente 
atípica de um . informante não niu-ito assíduo. De acordo com esse relato, 
os antepassàdos teriam vindo de ilhas de uma grande água localizada no 
norte, percorr~ndo a costa, entrando no Amazonas e rumando outra vez 
para o norte via seus afluentes. Mais tarde, o informante ainda contou 
que ·esses dados provinham de alguns forasteiros que estiveram no baixo 
Paru quando o feiticeiro Toponikari ainda era menino. Trata-se aparen
temente-da expedição de Felix Speiser. 
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A qrigem dos cabo.elos através da miscigenação de Aparai - que 
naquele tempo viviam "até lá embaixo em Belém" - e portugueses 
vindos de além-mar figura numa série de textos Aparai:. Wayana que são 
narrados com mais ou menos detalhes. Alguns informantes deixam claro 
que obtiveram essa ·tradição dos caboclos. · · · 

Recentemente, um Wayana do . médio Paro exibia seu_s conhecimentos 
sobre o forte dos franceses .localizado na f óz do rio, próximo à atual Al
meirim, e que foi destruído pelos ·portugueses. O índio obteve tais infor
mações históricas quando visitou, há mais de uma década, a cidade de 
Almeirim em companhia do autor. O notário local, Dr. Guerra, falara do 
forte na foz do Paro e mostrara o seu provável sítio. 

Tema de estórias são também os guerreiros de antigamente, providos 
de chapéus e camisas de ferro, além de longos facões de guerra·. "Em 
cima dos chapéus d·e ferro eles usavam penas vermelhas da ave Mau. 
Muitos guerreiros lutavam antigamente uns contra os outros. Eles vinham, 
numerosos como as saúvas!" Estes d·ados históricos foram tirados de um 
filme americano sobre Roma antiga a que alguns índios assistiram duas 
vezes quando de uma estad~ em Belém. 

.. 
De acordo com os relatos de viajantes franceses, os Wayana teriam 

tido aldeias fortificadas na época do chefe de guerra Sapotolü ( = Y apo
toli); alguns dos atuais informantes conhecem-nas através de reportagens 
publicadas em revistas sobre o Vietnã "onde mora gente parecida conos
co". As paliçadas ainda ficaram conhecidas através de uma public~ção 
da West lndian Mission do Suriname: ali o paraíso para os bons é 
representado por uma aldeia indígena provida de paliçadas. Os-maus, os 
que rejeitam o "papel" de Jesus, não passam pela porta. Contudo, não 
existem mais tradições relativas às construções .defensivas de Sapotolü. 
Vive ainda um portador desse nome cujo significado há muito se perdeu! 

' ' / 

Os nomes das antigas aldeias dos rios J ari e Paro, registrados por 
Crévaux em 1878, tomaram-se conhecidos e de grande atualidade entre 
os Aparai-Wayana nos ·últimos anos, graças a diversos visitantes. Ao voltar 
a. última vez da Europa, o autor recebeu a seguinte informação: "Já ·esteve 
outro aqui perguntando os nomes do teu velho mapa!" E exemplos desse 
tipo poderiam ser multiplicados . .. 
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