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Nnsccu Alírc<lo Russel Wnlbcc, :i 8 tlc janeiro 1lc 1823, cm Usk,
locnliJn1lc 1la i\lonmoutl.i!hirc. Foi cduc;ttlu n11 Escola de Dcrtfo r<l.
'l'cn<lo p:tsfa<lo a rcsi<lir com urn inmio mais vdho, - ., rqui tct.:, q 110
t1unLéni So fii,;c r:i íiscnl Uc im11osto ~, - :unlou 11o r vcirios 11011tos 11a
hi i;ln lc rr:\ o <lo P ní!-dc-Gn lcs, conl o 1111 0 u;'io 6Ó 111cntc aJriu iriu certos co n Lcciincntos de oi;ricu1tu rn , m:is tn mLéin se iu tcirou 11:u con·
,liç ões socinis e cco11õ m ic:is, a que cstu,·:a m cntão s11 jci1ns as chuscs

1rn li:ilh:ul oros tlas tcl't'o& hri1.ânicas. Em 1810, ncLr1111Io-se oo sul do
Pnis, Jc-GnlcE, com eçou n csln •br n h i~tVria nu 1urn l, 110 mC!mo tcm110 fl lh> !io rcl ntos ,lc -.·i:ii;cns. Ap;1ixono u. ~c J c5ilc loi;o por cHcs
ueimnlo!, 1'r:msícrinJo-so cm 18-14 p:ir., Lciccstcr, on il c lc.cionou num
cc,léi;io pú blico, rcfociunOU ·!,C irncdi111amc11lc com Uc11t')' \V11hcr D:i•
1cs (1 825·)89'.!), cntomola ;ista J c rcllomc, :i li 11nsci<lo e rcsiilenle.
Não lllrdou a tornar-se prês:i Jo a rdente 1lcscjo Uc ,•isilar as rci;ii:ics
tro11i1:.1 il', .,(im ilc c~luJ:, r,Jhcs a f1íuna e ., ílorn, pelo que propôs
cio 11 Bntcs ori;unizri rem umn cxpcdiçiio no Ama"tonaa, na quol, alên1
tlc Í:t'I.Crcm col cçôu Jc tu d o quo.1110 intercsw n c U histório notur:il,

p11Jcs5em 1:imliém reunir (1i105- "com o rito (nssiin se cxprimb ele.
1,unm <las i t:ar. c:irtas no ninii:o) J c resolve r o prohlcnrn da or i;em
d:u c!pécics". SôLro C!6íl m :itéri:a j Ã h:wi:1111 coJ1,·cm1do l1:1!t.111tc e

Jcln Inn·inm t:imhé111 tratado clll sua frcqucn lc corrcspo111lê11 r.ia. Reioh ·id:-. a eir:pc diçiio, pnrtirani el e Un:rpool, num 11cqucno u ~vio, :i
27 <lc abri l de 18,\8, 11lc.1nç;i ndo .1 íoi: Jo Amnmrns cêrcn de um
mês mais 1.,rJ~ isto i, n 26 <lc m.1 io.
Os <lo is n;ituraJi51:1s inidn mm j uu t os a s suns cscursõcs d e cstu·
do e, feit os, n p ri ncípio, 11:is ci reun~·i1.inl1:1 nç11s J c Bclém·Jo,Pnrl\, e,
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d ep oi.s, p elo ri o 'focontini. Em 18-l9, c:ndn um d eles lomou rumo
ilivcrilo, 1orn:111do 11 111·i,1nr-$c cm Unrr:i ,Jn.Ri u-N e;ro, ou<l c c& \ i\'c·

rn n1 j n ntos 110 fc1·crci ro n mn r!:o 11c 1850. Ali, o s tlo is cicntis1ns ll l"
1·11111\•11 10 so Hip:mwa m, 11 i'i o 111;:iis ~e cuco111r.1111lo clll tcriitôrio hrnsilciro (l}. BntCA rl'snln11 c ich111r 6Ôr.i11ho :, csplo ra ç5n tl o r e sto
,1., h nc i:i nniozUoicn, 11o r elo dc no min:uh "o p:i rníso d o 11nt11r,1l i! tn ",
~ ali p crmn11ccc u ntó 1859. Col ecion ou m1quclrt 1•;151,1 <' 1li1·idni.n rci;iiio cêmt <lo 15.000 espécies zo oló t;k n~. 1h1~ qu nis relo rn c11us 11.000.
segu ndo n , uo próprio 1u~erçiio, t,ornlll 1101·11,; fla r ,1 :-. r iê nci:1.
Em co m eços J c julho ele 18·19, ch ego u n Dclém o irnuio 11111),
1110,;o rlc Wnll:ice, nfim d e nj 111l nr II c$!o c111 scns trn !,:ilho~ ri 1•11tifi,
co~. Pelo n,11·io que lho tt·o n xcr:i esse 11r csti mo~ r, :im:il i:ir, tlr.•11:t·
diou 'Wollaco parn n fn sl:! t errn a~ coleções de pc i:.::c:s e imt'to~. foi:a•
nté 1íqt1cb <lia:i, e que, ntrcsci1lo.:!. de um cn ixotc cnvinilo c111 :ii;o sto d e
l8SO (como cn u ~tn do fii rnl <lo cnp. VII), foi lmln qu u nto $C 11,1h•o11
do inte nso e orri~cntlo c~fo rço do i;rnndc cultor úa ciCucin,

W.1lb co cnca rrci;ou·Ec, tle c:tplo r:ir outr:i 1.01111, - n 110 ri o N f',
~ro o n cio oito Orinoco , - ; ".•!:l!,;,do tl cJ)ois 10,lo( o.< 1la1lot, e ol,~cr·
vnç ôc9 1111m livro, :ip.1.rcdJo cm 18S3, e 1111c foi 1u u ito ln•m rcr el1i1lo
pelo ap louso dos coinpctcu tcs. Es~.i ol,r,, é n q11c om 6c cn trc;;:1 ao
p üh lico, ,·erti<la p:iro o llOi!lól lini;u :1,
D:ilci, c:111 1863, 1:i1ubé111 <leu ,1 l ume o TCi>ult:ulo <las 11u11s ~.~11lonu;ões, cm (]ois volmn~! suhord i11 nil o~ ao t ítulo 1IL• '"fhc nntur:-.li ~t
on lhe rh·cr Amnzon", ohr.1 11:t quo l exi~tcm n111i1!1 S e Uiçôcs,

\Yallncc csc.1pou c1e morrer e sofreu ..-un ~ídc r c11·el prc juir.o , 1111•
O nnv io c m qoe cl!
,·m bn rcnr.1, n 12 ,l e j ul l,o ilc 1852, pci;on Coõo cm 11l 1•uo m:1 r. :1 6 ti::
nsosto, pcràcntl<Mo Oi .inimaís e .,s plou lns í[IIC o , iiliiu iui;lê s bn ·
via coltciou:rdo nn rei;ião om:i du ita, e ele mcrn11> n,:d o u 11ez di as i'1
rnntn n \·in;;c m J c rci;rcsso 11nm :-. J11gb tcn;1,

Cl } O, Joh nmii;os scp:irtiru m·se sem o m enor 1lcsen h·rtJimc1110
11 esso,1l, o np cn:-.s porq110 WalJ ro q ucr i:i, ~o brc1111fo, l!ol h êr í iíios 1lc
101ln c~pêcio qtLO i111cressa~~ .- ' " estudo Ja o ri ge m e e\.'olução ,!os
seres Vi\"o~, .10 pof!O que !: :d'to&Íl:i\·n r.:<cl11~iwnn cn tc Jn c111om o,
logia, As relações e n tre :i1obo9 canlinunr:iru co rdinis. co mo !ie in,
foro do que ie 1ê ~ p ág. 266 d os " Tcnvcb " Uo Wnll:H:e.
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m crcõ da! ondoa, cu rlim1o fome e sCJc, até &c r toma,lo, fdii.m~nte ,
11 bord o <lo 0111 ro ,·cieiro, que o corn)uziu ,1té 110 pOrLo de Oc;il, ~IU
J.0 el o outubro e.lo 1052. Lci:i ,sc, nn p,in c fin al 1lo cn pitulo Xll1, a
co ut riat a doru n ur raçiio, fei ta p o1· ele pró11rio, e.los !C !l'S sofrimc111os e
1,r cju izos.
h~o, cutrclnnt o, n ão u impciliu 1l c 111:nsn1· dc,;d~ loi;u cm outr;-,
'"ingcm çfontiíiC'11 o 11mo JI0\".1 região 1ropic:i l, - 11 do Arq uipé la go
Mnlaio ou l n.;u lín di:i. A ~U:\ p rcocup11çüo m1\:>:in1:i cm &Cmp rc n SO·
!uçiio do ]l rolilcnrn 1b nr ii;cm das cspêdc~, e ele pe11&3\";-, 11uc ~ó 11
cxuhcrllncio do "id:1 th 1.011:i tórr i•b lho pCnllit iri:i clcn 1c!l' ns que o
lcvns~cm f! bom t.'.l llli nho.
Tendo chcgnilo n Siu r,.11,u r:i, cm julh o 1lc I85i , d cii.:01Mt• íic:ir
11nr1udos rc i;iõcs ilo cxtrc111c•orien tc alê ao começo de 1862. V i~ilou
todoa o& rrincir:iis illia ~ 110 \'nsto p erímetro mnloio: Don1éu, J o\·:t,
Sum,1 lr3, Timor, Cclehci, l'ilo iuc:t:i (com rni:iio chn mnclos outrorn
'· iBm ~ d e Mnluco" ), Ari'1, Ké e Novn-G u inê. Alêm Uo! m ntcrin is que
nli cnil1cu p:i rn tontos o tií o iutcr t's ~n ntcs trnb:ill.io!I de biol osin, ui1uln
lh o .levo ,1 scui;rnfi:i um a c:ontriln ti,;ão 11 5.o d csp icicntfo , qn:il :i 1111
linhíl, - qu e so to rnou scrn.hucnto cou hcci,ln ror "linlrn do Wallacc",
·- quo <lividiu o arquipélnso m:tbio cm du11 s p arlei, n I1ulo•MnlU.~io
o n An!t ro,Mnliisi:i, dc,·cudo,sc ,Jhc lnm h êm n ontrn divisório entre a
Ma ló sin o f! P a puíl!in. Foi 1:unl1ém dali qoc d iris i11 o Onn1·i11 (2) :,.
(2) A ohr.i elo Clrn d cs Il nlicrt 0:i. rwiu (1809- 18R2) , a qual 6C
1or11011 :i 11eclrn fon1lnm c11tnl do "1rnt1!fo rmisrno " , p or js10 me~nw
tum\,ém chnm:ulo " d:,n1·i n is111n", (oi 1lnd:1 IÍ estnmp:t cm 1859, com o
1ítulo ~csni nle : •' Origin o! ~pcci cs br mc:.im o í n:il ural scleclio n,
or lho p rcscn·n1io 11 oí fo\·orcil rnccs i11 tl1c strng~lc fo r Hfc " . T,io
scns.1cion.1I foi o éx ilo J cs&c li no, que n ci.: rrc!!Õo "strus slc fo r lifc "
p assou n ser co rriqncir:tmcnto nr:,troqucnd:i cm todo o mund o c11ll o,
<lcsdo os úhi o~os c1u:ircn1n n nos do s<:c ulo XIX r:1 rn d, por quc111
q ue r que so hn jn :iprnzid n ..:om cit :tçõt's ile cstr:i. 11 gcir i~mos.. M crcc~u
Dnrwin a n cl n1i raçiio das m uis concci tu;icla~ mcillnlida des conkn1 po•
rânca 1, entre ns qua is :.is tlc U crbcrt Svc11cc1· c Thomas Hnxley (1825,
1895), 1c111lo siclo c~lc últ imo, rcspci tnJo :in:1ton1ist u, rnn dos mu i~
cficic11tc, 11Mpa gud orcs Jn iloutrinu ilo 1ran&f11rrniemo. Sube•ec 10111·
b óni qu e o " da nvinl, mo" t C\'ll u o Drusil um or,cro ~o r. fec undo colo.
b orndo r, quo foi Fritz Müllc r (182,2-1097), 111i;rnclo tlnrn S:mt n,Cola·
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comunieaçiio, litl:i n:i Li1111C1m Society ::a I.0 do j nlllo de 10S8, ;10 nio
n 1o tempo q uo n 110 scn prceln ro t1m ico, pcl:is qn:iis chci;::ir:,m :n11l1os
a elitnlick ccr n 1cori:1 d:i c,•oluçüo l>iolói;ic::i.
E' ião inlcrcssonle o :Hiunto, 11110 vnlc ll JICll:t íic:ir c&cl:trccido
pclo dcp oimcn1o 110 p rÓJ1rio W'allacc, que é lotlo o c:11pitulo Xlll
( p.Í;!. IJ.l-H 2) tio seu p recioso vol ume (incrccctlor d e muio r clh'Ul·
pçiío cnlro os n ossos r r oícssorc$ Jo ciéoci:if), i111i1ul:i1lo " Thu
wondcd ul ccutury". Ei·lo, trad uzido bem ao Jlé da lctm:

" EVOLUÇÃO E SELEÇ,\ O NATURAL
Chcsjmo! ,:q;or:i :,(1 a!s1m 10 1111c, 110 cn11cci 10 1·Kl ;;:ir, e, 1:,lvcz,
' 11or su:i ,cribJcir:t i1np ortii11ei:1, 11óilo ser cunsitlcr:1110 como :t nt.iior
con(tuis1t1 cicri1iíico Jo , éculo X LX : o cSl:ihclccim cnto cln tcorin cer:.l
rin.i, 011dc clo r1110 0 ~ono tlcrr:ideiro. Cn111rilmi11 el e co11sitlcr1wcl•
m onto p::iru n 110 ,11 d uu1rin:1. c,·olucionisla, nân sô confir111ouilo n ")..d
do rce:cpitul:ição cmhriolói;ic:i", :11rib11icb ao ír:mcés Serres, nrn!
!nrmul:id:i por 11:icckcl aoli II ftirm:, tlc q u e " n ont,1i;o!11esc rep ele n
fil oi;i:1teso" (ou " lei l,io~cnéticn fontl:imcnl;iJ"), cnmo ninei:, CI.HII•
plct:in(1o :i tcori:s J o " m imet ismo " (jii exposta, c ut liuhM ccr:iis, por
Oarn·in, Wnllnco o Dr11cs), mcili:11itc o novo ti po, que ficou Ua1i1~1<lo
com o sc11 11omc, o " m imetismo müllcri1m o '', (JUc é o " m imetismo
circ11lar ... As , u:is e.i rias, cnvi.iUns Ja n oss:i p!ltri:i :i nl i;uus tlos nnis
rcput0Uws s:íl,io, tb Eurori::i, uotndnmente ns q ue cnJ crc~ou a 11:icckd
o D:irwin, conlc11tl o 1lndos cntiio novos p:no :, ciê11cin, 11Uo sti lht.:
r;r:inr,c:imm o m::iis nlto conceito p or parte ,lo rcs11cit:1Jo b iolosistn
11lcm i o, como t:,mU~·m tlcrJ m ensejo :i q ue o autor J a " Orisin o{
specic, '' o coosncr.issc com o c11ítctu ilc "rir ittcipc dos oUscrrndor cs".
P :,r:i iníorm:i çôes m ais nmpl.1s &õbrc :i hio-hibliogmíin do i11sic:11e
cicn! istn tuduco, scpullndo c111 Illumennu, lm o cx:iusli•• o e ilocumc u•
totlu trn UalUo tio Alírctl Moclicr (Icnn, 1921, cm ,l vols.), e, cm
no,s;i lin; ua, tlois opúsculos snbrem:111uira intc res1:>n lc&: o 1le ltoqucltc·P in to, " Chirin &cm ru mo r " (Rio, 1929); e o de J. Fcrri:irn
1ln _Silvn, " Fr itz MUiler " (Rio, 1931). Dos no,sos mnis compclc11tcs
comp:,trícios, q ue nos ú!limos :inos se rcfc ri r:i m no "J:u·wi11ismo '
onalis::inJo-o cm linhas i;cr:ii, '! d enulu! , n,crcccm ci1:i<los os drs.
Rodolfo P:111!0 L opes, cm ~cu tr.'l)mlho " E lementos J c Liolo i;i:t" ( Rio,
1911 ) , o Pc1lro A. Pinto (com o pscuc.lônim 0 d e Pnulo Augusto) , n o
seu " P reciso do Sociolocin" (Rio, 1938), este ós p :ii;s. 40,S8 e 6S-66.
0

,

- xvn ,la c,·olu ç5:o, por mcío da mais espec ial !l o iJcscnvolvimcuto il o mun•
do ori;àn ico, ~11r:wês d., lutn 11cJ:i c:ds1C11ci3, e seu impr cscin(li\·cl
1·orolá rio, 11 seleção 11:'l hlral. Não ohsrnuh: hnvcrcm sid o fo nn ulaU::i5,
no .süulo a nterio r, ,•;\ ria~ alusões e liUl;CSLÔcs, 11nr Bufíon (3), p el o
tlt·. Erasmo Dn nvi n (.l) o pel o poeta Goethe {S), :'lssinnhmlo n
evolução 110 111 111ulo oq;iin ico, n qu;II el es intlubitnvclmenlc ncrcdit:i·

v,uu te r ocorri,lo, ucu lrnmn exp osição ih teoria ap arecem ate :io
p rincípio ,líl ccnttirio nl u:il, que foi qu:u ulo Lnplnce ( 6) expôs o
(3) Ouffon (1 707-1 788), cm s11a mom1mcurnl " Ilistoirc naturcllc, 1:,.:i11êrnlo ct p articuliCrc" (p uhlic,i dn d e 1H9 n 1789, cm 32
,·ols J, p rcs~cntiu o tr.iusiorm isrn o, co mo se \'ê prim: i1rnlmcntc 11cln1
id.:i"s q u e cxp cu ilcu no 101110 V, con~;1 i;rn 1lo '1!'. "~poqucs de To un,
turo '' (Nutn de lJnsilio de Jlfognll1iic.~) .
(4) Ernsmus O:in,in (1731•11!02) c m fl\'Ô 1lc Ck1rlcs Darh·in,
A!é111 do 1un poc1m1, cm q uo dcscnu lou os n111orc11 dns p l:rnl:t S, puhH.
c1m, c m )í!),i,179ú, a "Zoon omi:i, or 1l 1c bws of oq;nnic li fc", e, cfll
1799, n '' P hrtol oi;in, or 1lao 1d1il oso11hy
n1,rirult11rc n11il g:irdcni ug".
O criudor <la tcori:i do tr:i n sformiuno foi, por tanto, "u m cnso dé
a ltn•is111u intcl cct ual'' (Nr,tn ele Bnsíli o de il fognlhiics) .
(5 ) Goethe 074 9-1U32 ). n!irm:indo (1 Uc n flo r é :i folh a modi,
fic:ula, foi um precu rsor do cv11 lu cio11ism o. ,\. R. \Vallncc, :ilém <lo
i;rmulc 11oc h1, ilcl'Cr in ter ci t:itl o ou tro n ot.wcl nlcmüo que foi tnm·
Lém u m dos pinnc iroli ,la lei tl c sel eção nnlur:11 : Lorcm-. Ockc n í11 s~Co1 11 deito, Lnu rcn~o Ockcn ( com o 11nsso11 n ~e r cu11hccilln) dc~cm·
vo lveu 101!0 um shtcm n Liolói;ico cm gr:tu<lc mímcro J\c lh·ros, 1109
q uni:1 deixou p:i tcntc n iu fisid cz dn3 cs11écics: "Lchrl,11d1 <ler N:i·
t u q;csr h iclttc " (cm 3 n ,ls., ]813-1 827), " LchrhudJ de r N n1t1 rphiloEOJ1ltío'' (cm 3 \•oh., Hlot3) e "Alli;cm cinc Natuq;c~chicl.itc Iür nllc
::;1iimlu ' 1 (c m 7 voh., l8JJ. }8,15). F oi ,pwm frz ~11\rar n o Jomínio
tfo11 1ífico a oric;cm , ·cr tcbr.tl 1los ossos cr:mcm10,
(Nolfc de Basílio

or

de ,1ln,;nlluíc.~) .
(6) A lii(lótcsc '1113 nclmlosn.,. on h 1pó1cic cosm ogQ11 ica Jc La·
plnr.o (l?,J9.J827) fo i l:im;nJ :t cm 5u:1. " Expositi un J n ay ~1êmc <lu
111011Jn" (1796 ), C11111n•so 1rnc, 11ond crau,lo-lhc u m 1Jin Nn1>ol eüo
Uon:\p:1 1'1c q ue cm lliL1 utonoi; rafi u n ãc se lhe ,Jcpn:n r;i n em 11m.:i ,·c:i:
o uOlll•J (lc Deus, o in~ ii;u c cicn1is1.1 rc~JIOIH!crn no tcrr ivcl corso que
"ntlo liult:, ti1lo 11cccssi dnd c 110 111ais css,, h ipólcsc". ,\_ ohrn de Í Ü·
lego 1lu l ...1pfaco íoi a ''Mécm1ique célcstc" (pul,licn J a ilc 1802 n 1805
u <lo 1823 o 1B25 ), tCIHlo sido ,·crt i1i:1 pur~ o inslC!i po r N:illt:tnicl

Duwilitch (Nu111 t/c Buúlio de l'tlngoll11íes),
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•cu poiuo de ,h1n lÕhro n cYoluç~o 1ln unin~uo aHrnl e do$ ,istcm;is
sofor o pl:tn c1árjo, com n sua cóld.irc l1ipQ1eso dn.s ncbulo.cra; e, pcl:i
mcS/11,l époc.i, p11blico11 L:m1rirck 11 Filuso/in :oo/ó1,-icn (7), contcm1o
um., cxnu~ti\'a e~pnsiçiio tl:t suo 1eor i:1 tio (lcsc1woh·il11cnto proi:rcs.
1h·o <ln• u11imoi& o d:u plnu las. E s1m 1cori11, 11orên1, s n111r.cou p uuro&
oJcptna clltrtt os n:11uroli!tnf, não sõmcnlc porf}lltl Lnmorck !C n111crÍ·
11orn oo ~cu tempo, como toml,ém porque :n raus:is, IJUI! ele nrrolar:i,
o iio p,1rcdom idôncn~ n p roduzir os muu,·ilhosoa :ufoptoçóes, 11ue
por toJ:i pnr tc se nOi :1111ollmm no !Oio Jn n:uurc1.:i. Dur;Ul\tl n
primeiro mcta,lc elo p rc!cn tc ~~c11lo, - prlo íá10 1lc ~e h:i\·crt-m to r,
11u1lo rntiio, p,•l.:i primclr.i \·cz, :1cr1SÍ\'cis a os colccion:i.Jorc:, in i;lc~r.s
o Brnsil, n Mrico mcri<lio11nl o :i Au .nr:ilb , - os IL'l!Ouros dn:. tri'·~
rnino, <la no.turc,.1 fo ram cnlomaJo, sübrc nôs tiio r:ipiJlmtllllt-, r1uu
o número, rclnLh-:imcmtc 11cqucno, tlc 11:itu mliua, ficou comple111menltl
01:upailo e,n ilcr.crc,·cr os 110,·ns cspédcs e csfor çrmJo,stl por ilt!Cohrir
método, rerio~ ele cbuificnçiio. A neceS!hl:iilo de qunl11uer 1cnrin
i;cr:il (lo como ns csr,écic1
ti cxh.l~ncin crn, entiio, ,l ificilmculc
scu1id:1; o hn, ia u1113 imr,rcuüo ~erol de 1111e, n cnc tcm11,1, crn Íll ·
sulu,·cl o r,rol,lcm~, e tltl 'lUC rtó<j prceisnri:imo5 de snst:ir, pcln mc-

,·~m

110 11, outr os cem anos, colccio11nnilo, dcscrc,·c1ulo e cla!l&ific,11Hf,1, on·
tct lflltl rulquiriucmos riu.ilqucr decisivo clo riio sobre a origem Jo,
stre.s vivos. (1 pul,lcmn <ln cvoluçiio, toJuvi:1, prcocu11n \':t !l·m11rc
os pensad or<?! mnis n turadns de cs1uJ 09 filosõficos, :::ipcsnr de q11c

o~ natur:ilistns o hnn1cns ile ciênci:1, cm sun cran dc maiorio, sr. con·
~crvovnn1 .ilasol utntncnlc íiêis oo doi:nia J c quc e.ada eapécic de animnl
ou pl1m1n er,i um:>. crinç~,, di~tinln, ;iilmitintlo-sc 11 1uoduc;iio il t l:iis
!eres como 101:1lmc11le dcsco11hcci<l:i, e l.{u:i,i, siniio complctnm enlc.
i111possivcl o i(n11ginnr-sc·ll1cs o inr to nn focc d:i tcrr:t.
(7) A " )'hilosophio 1.ooloi;iquc" de Lnmorck (1 74,\-1829) , cum
a qual criou de o "'b in:m :kismo" , pedro li:isifor J n " 1ra11sfonnismo "
f~i dn~n o lume cm _IOC9. Aí foi q u o cl.Jesou ele ii scs11i11h~ cnnch1:
5~n_;
A n:,tu rc::r~, nuo no~ oícrc:ce, entre os cot'J)o6 \'ivo5, siniio in.
J_1\'1tiuos que .~r: _mcedem uus nos ot1 tros ; mo, ns c~pCcfos lêm t!ntr c
S1 unio const1mc:1n rcfot irn, e só siio itmu iÚYCis ternponiriumuntc"
(Nota J c B asílio de MasrrlhãeJ).
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As m gas idéia~ 1liu11r,•l('5 fJUc e~tudn,•;1111 p 10111rmmcnlc a cn1-

luc;:iio íor.im primciramcnlt'! e."<pos tn~, <'m fúr ma siHc ndtica, com
nmi1n h:ihili,1.-. ,lo Jilcriírio ._, cou hccimc11to cicnt íffro, pelo Jn l e cido

JtoL,•rt Ch amlters, no rn11 volume :mími1110, V estiges o/ 1/ic m 1t11 r11f
l,fatory o/ 1.·rcntion, a pnred J o ,•m \ R l 1 (R ) . P:usou ele 1•m r e,; ~,a
l' ~ si ~tc 111na a s lr:il e ~olar, aJ01ou :1 hípóte~,· ,las ttcl)lllosns l! csboço 11
a llis1úr in ~cológica 1lo p in ne t:1 llum:mo, r econh eccnJo 11rugre~jücs
<' <'IIIÍnu.,s 11.i s lón n ns de ,·i,l:i ioforio1·c~ ;\'1 ~,1pcri orcf. llc11ois J c
111:!crcvcr n~ pcculinridu,lcs das csp ~cics vc1,1:t nis e nniinn i~ i11fcrio rcs,
1lrmorn11,lo-Ea sôL rc aq1wl:ii fe ições 11uc p:,r eri:im i111líc:1 r 111:1 pro<'<'SSo natural do prnJ11c;:Uo, em oposiçâo n uma or igen1 poc cri:iç:in
partir1Jhit, c.,;11ôs o nulor. t•o m muita r:uitcl :i, :1 1lo 11 1ri11n elo J ,:s1:11vol\· imc11 lo (lroi; r c1shn, U">nha111c tlr um impulso 11 ue fo i comunic:itl o
;Í .. fórttt n:S tlc \' irl:i, pro1110,.c111lo-~c cu1 linh.,~ 1lcíi nit i rn,1, por gc raçifo,
:i lrav~s ele r, ra us ele ori;:111i1~11:ão . e t~r111i11 a111ln nas 11hiu1us ~ 1111i m:i is
superior<'$, J\ r:.icio1111liJn<l e 1lê~se 1um10 ele vi ! ta cnnsolid ou -sc no
1{'St:iu lo <l o trnli:,lhn; {' fko n pat c111{' torno 111ui to nt cllio r co11cor1bY:1
de com os ,·:í ri oli Jcnômc n o9 ,ln nn l urc.:a e com o rlistri huiç:io i;co i;ráíicn Jo~ :miurni ~ 1: d:1~ l)l:1111:.tf', (l., 11uc n i<li:i:1 Jn r rinçi,o cs11cci11l

de ..:a <la e~11écic 1list i11tn.
[ufrrc•S<' dêss c ln·c,·c csl,ôço que não hou,·c 1p1!1lquer tcnlntivo
1lo ntortrnr c11mo ou 11ou1111~ ns vírias espéci es Je nni 111 :,is e pl!!ut:111
:.zd qui ri r;un os !<.:U! 1:arac\ercs p ec ulinrcs, m:u, mcn11nc11 te 1J1n aq;umcnlo cm ln\·or dn rar ioun li1b <lc <lo fóto do dcscm·oh-imcnto pro{l: r<:s-

~i vo do um.i es pécie J1:1rn out ra, 111cJ i1111 1c 11roccsrns ordiuá rios de
O Ji\'fo crn o r1uc nsor:, qu:iliric:i r ínmos 1lc mo1lcrclffo ,m
extremo, Sér io o n lC rcl i.-: ioSrt no tom, e t:di:ul:ulo, u c HC ns11c10,
pnrn dc!:inu:ir 11 cc11s111·:1 ,l os l cóloi;os m;ii ~ oriri,foxo ~, encont r ou, cn•
1:;nnçü o.

lrctunto, cxatcuncnlc u m c!rn n tc m11e.> ln1lc 1lc (IJ}o ~içiio e d e :,hnsi,·u

( 8) Uobur t Llmmlicr,; (1 802- líl il) era c-~cot ê~ e dci:<011 ll h·erso~
1rul111lho!:, 1los qu n is o ilc 111:i loi- c r u,li t; Uo íoi o cit.1110 acim:i 1m1· '\'1/;1[lntc, "Vcst isu of thc unrnrnl hi~l or )' oí crcntio n "'. PuLlicuclo 1mú·
uimomc uto cm J8•M, .só ~e lhe dcscoliriu II uu1oril1 em 188·!, i.>lo ( ,
jú dqi ois ri o folecimcn lo ,l c Clm1n lJcr8 (Noto 1lc 811 sfl io de M11g11lfuic~).
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in<lii;uaçiio, que, (Ju im:c unos mnis 1:trclc, se dc5cnc:i dcí ou ~ohrc o

tr:ibalho tlu 0 .irwin. Como ilnstrnç:io de qu:'11 cr.1 o estado ,los )uoi,
.1ho!1 cS{IÍrilos n esse 1cmro, cum pro uc.lor que nm homem tão em i,
ucule, qn:il sir John Ilcrsehcl (9), nuu-.n r cun iiío de síihio~, cm L on·
dres., folon eo:n vccml!nci:i. contr:t o referido livro de Ch.i1n l1crs, p or
dcfc1Hlc r este 11m:i lá<i i;r;u idc licrc~in cic11 1iíicn, i~to é, n t1iorin do
(lcscn~·oh·imcuto dns cs11 <;dee.

Dcnl mo lembro d:i scm.,çilO cnmnd11 pelo a11:1rcci mento dos
Vosligcs e <lo nrdoroso prn cr com <JU O Ti essn obro . Embom Ycrifi·
(;1ssu que Chamhcrs renlmcnto níio o íc recia nenhuma cxpl:mu çíio d o

11 roccs~o da tr:111síonnnçiío (ln ~ espécie!. 11:io obsta nk n perspectivn
de quo :i m ud:111ç11 ~e cle1U11\·11, niio :i lI.wés de 111inlq11cr meio imogi•
mwcl, 111:is do ocôrdo com l eis conhcc i1lns e mé1odo s norm11i~ de reproduçii o, con~idcrci o mencionado lino com o perfeitamente ulh,
fu tório u como m:ir c:w1lo o primeiro pll5So cm d ircç:io :i um:i lc:Ori!!.
111:,i s complel:i o cxplicath•a. Cnus1i.i1os hoje o m3io r esp3u to o ler
aido csso primeiro passo, como s:iLcmos, co11sidcmd() com o um:i hc,
resiu, :1 qu al cr:i 11u:1si unfrcrs:ilme11 lc coiulcn~<l:i , por opostr1 oos
cn sinnmcntof, 11uer <l:i ciência, quer dn rcl iJ; iUo .
Os Vc$ ti,;c..ç do Clmmbcrs 1i~·cr:i m um su cesso t5o :iui;picioso,
q11u11to, mnis um lc, :i Orit;in uf ~pecic, ele ll;invin. Q·Jatro ediçóea
d:iquclo l h·ro fo rom c~go1a1lns no& Jlrim ci ros F.elc meses, e, por \·oltn
110 1860, l1:1,•i11 ele chei;ado Á dicima•Jttimei ra 1ir:ii;cm, lle liO rl e 1Jue
eiirc11 do 2,1.000 c.x cmplnrcs tiulm111 !ido j~ ve ndidos. E,• certo 11uc
1111ucln obt :i 11rostou um i;r:rn <lc serviço, qual o de famili.iri1.nr os
~Cus m 1111croso9 l eitores com n idêi:i d:i c \· o\ uçã o, prcpnr:mdo,os,
ass im, 1ur:i. n tcori:i. inuh complcl:i '! eficien te, a prest:Ul ndu depois
por Oarwi11.

(9) S ir Jolin Frcd crick William B ersehcl (1792-1871) , filho do
célchro u51ra11o m o nlcmii.o, n;iturnliz..,tl o inglê~ Fricdtich Wilheh u
Hcriichcl (173S.1822), foi tnnihi.!m cientista do nom c:i d:i . Alêm de ol,
i;11!1~ ou1ro~. lt:tl:w1 ho& sôhre :i csp ccinlidudo q ue h cr<lur.:1. do {lni,
deixou 1uu 1nt ereS!.111lo "S111<ly oí 11 :il nrnl ph ilosophy" 0830) e " Fu.
milinr lcuera 011 sc icn tifie 611bjccts " (1866) (Nora de Busilio de Ma

gal11úcs) .

-

:XX I -

D ur:11110 os quim:o nnos suLse<i ncutes ii 11111,lil·J ç:io do, Vesligel,
111uitus 11:i1 uulis1as cxp ri m irmn 11 ~un crenr:i n o dcscm·oh·imcnto pro·
gr cssh·o elas fórma~ ori;iinic:1s; a se u lurno, cm 1852, Herbert Spencer
ci1nr11110 u um cnsúio (1 0), no q ual comparo u :ti tcorins dn crinçiio
o J o 1lcsc11voh·imcnto doli seres rivos, fa zenJo-o co111 1:1111:t h:i h ilid:ulc
., fô n;:1 1lo IUs ic,,, rir1c Jcvou a convicção _., 10J os os lcitorct J c&prcocup11dos ; ma s nenhum dl1sscs esc rit ores &ngcriu q 11.1lq ac r lcor iu dd i·
ni li\'11 do co mo so npcr:l\'a :1 1n;i]mcn10 n trnnsfor111açiio <los cspl:<"ie.,.
\ pri rn eir;i u olieia de!~., 1lc~ cohcrta só se úcu cm 1858; e, cm couc·
xiio com ela, 11o ss0 :1I.3l:J nça r-m c, tulvez, n fornece r un s pnucos juío rn u:s r csso:i is.
Des de (J IW li os J/cstigc.1, e:11rncitci,mc Jc q uu o Jc~cn vnlvin1c11 to
das csrn3cics so r ca li z:wr1 por 111 r.io Jos 11roccuus o rclin:írios do rc11ro·
d ução ; mas, m:miim do :icl1., r·~c is~o bri;nmcntc :idmi ti clo, n inguêm
1inL:, :i i111Jn cxf) o!IO as vri ri:1s rn zõcs de cl'i(lênc i.1, C] uc o toma,·:i1n
q ua si u nta cerlciu . :Esforcei -me p or fazer isso ll!1m :irtico, escrito
cm S.1r nwnck no mC! tle fc1·cr ciro de 185S, o q unl foi imc rto, cm
ectcrnhro do mesmo ano, n oR Annnl:; o/ l\'f1t11r11I lt i sfory. Con füuu lo
f•ri11ci11almc1tlc nos í:i1as, liem cuu hccidos, 1ln 1lis1 r ib11 içã11 i;eoi;rMic,1
r, d:1 sucessão i;colói;ie:i , 1lcJ u1.i il cl~s II lei, 011 i;cncrnl iznçiio, Je 11uc
"ca1l;i cs r Ccic \'cin 1í Ju,: cm co i nci dênciit, lrl nlo cspr1 cial, q u,,nto
tcmpor:il, 1!am espécies p rc,c..,: istc11 tcs, cslrcil:tmcn lo .,linJ :i~"; e mos·

(J OJ H erbert S11cncc r (1820 .)903), nm 11os mnis fe cundo& e
rcp111a rlos p cnsnJ orcs tlo sécu lo Jlróx inrn-fi n Jo, criou o sistcm:i r1 q ue
cio prô11rio tl cu 11 de nominação ele " fil o1ofia ~inlo!t ien'~ o 111m l, por
ha,•c r rcceLiJo n infl11ê11cin J ., lcori;i ,la cvo lurão b iolói;ic:i, !>:le&o ll
r1 ser rh:immlo <lcpo i~ "cv olncion ifm n ". Os escrito~ Jc frcrh ert Spcn·
ccr, q ue o eomln:tir:1m h mcsm3 Juml11orn ~cnda oude se enc ont ro u
com D11 nl"i11 o W:ill11cc, íor:i m n ol:11fnrnc 11t c os EC&ui nlc&: "Soci:t l
,faties" (1851 ) , '"fhc f:i clori; of ori;;in ic c,·ol ution '' (r eim presso cm
1887) e os " P ri nci1,lc& of 1,sych oloi;y" (1855), CJUC, nonn:ciJos cê rca
«lu cJu:i t ro 111111 $ antes tfo "Orii;in o í Si'•ccics" Jc Dn rwi n, já se b::1 se:i·
1·:im u:i ll!od:i. tfo cvolu çiio. ,\ H erb ert Spc11c,:r o 11 0 :il em:io, seu
con tt!ltl por :ineo, Ernst Ifacckcl ( 103 l,19 19) , o &istcm:i ti7,1 1lor 1k1 tlcs·
cc r1 J êuci 11 cfos csr~cic6, é que d c\'c o c,·olucion ismo n sua ma is in·
lcnsi\'a o cxtcusa tlivulgaçíi o 1111 n1u11Jo .:ull ur:1 1 ( N ot11 ,lc IJasilio
de Magulliiícs).
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trci como mui ta1 peeuliarit!:ulc, nos afini tbJcs, n succssiio e n distriLuiç;o J os fó rruus Jo ,-iJ:i, cr:im cxplic:1Jiu; por csui hipó1csc, â q unl
uiio so npu11h11 11e11hum f;íto im11orlantc.
A C)fo 1cm1>0, cutrctn nto, cu uiio tinha ainJ., n coucepçiio do
como ou porquê caJa no\·a fônun tioha ,·iuJo .i cxistênei:a com todos
:i1 Leias ndaptaçúcs ii su., !ciçiio cs11cci:i l de vi,la; e, apesar Jo os,
&un fo c5t;1r sendo con tínu:m1c n1e poudcr:11]0, 11e11lm111a lu :i: me ,·ciu
11ôbro i~so :1IC !rê" anos mois lorde {ícn~rciro <lc 1858), por cireun &·
tiiucio! al i;un, tonto pessoais. Eu mor:n-;1, cn liio, Cnt T crn;i tc, 1u1s
Moluc..,s, o C5tavu sofrem.lo 1!0 um 01.nquc crave de febre iutcr111itcn1c,
n <11i:il m u prostr::i,·u por whios hor:i ~. lodo~ OJ din <, tl ur:mlc os :ices,
1 05 s11 ceu ivos d o frio e cnlor. Por oc..1sí:io de 11m ,lê~scs .,cc~soc,
qun11Jo eil novamcuto nacJi 1.w a no probl 1.:11m da ori gem Jas c~pécic~
:1li;uma coifa lcvou,me n pcmar no lúsi1y on pnp11lrttio11 {o quul c u
lera Üct nnos anlcs>. do l\rnhh us (II ), o nos " n:vésc, poaitivos", (li) Tbomas Robert J\I :tlllms (I1GG-18J4) , 11::i slo r protca1:111tc,
grnn ;;cou cxtrr1orJinlÍria fam:i, cm 1oclo o mundo culto, com n sua
hipülcso sü Lre o crcscimcn lo cxce~sh'o d., µ01ud:1ç:io do munJo. Lon·
çou·a nnônima/\11.:1110 cm 1c11 1rab:all10 "An css;,y on thc priuciplc vC
popul:i lion ::is il s :i Uetl ! 1l1c fa clurc im11tO\'c lHl!11ts of ,od ctr", publ i,
cntlo sem 11nmc de nu lor cm 1198. Depois do uma ,·i:ii;cm de e~tu1lo~
pcb Frnuç:i, Esc:1.111lin:h·i:i e Rtt,~i:i , tirou em 180:1 u ma c1li ção :111·
mcntnJJ.1. o ntclhoratln d o seu referido livro, lcnlnnJo tlcmonstr'Jt 11
hipcrdcm ia do ccümcuo, como r csuh;un c Jc nmn progrcs~iiu sconiêlric;i , cnriuanlo oJ \'ÍVc r cs ,ómentc crc!cinru cm p rngrcuiio :11·i t111étit.·:i.
A lripólcSc Jo Mnhlnis fu i ohjc10 de críl ira por p:irlc tlc nlguns no·
rUvcii cicnlistu brnsilciroa, como scj::im o! <lrs. Eugénio Ui.: ll:tr•
ros lfo jn G11bni;l ia, FrunLi sco Compos e Pedro i\, Pinto. E1n sua tese
'·f,eonolliia Jtolític:i - A doutrina 1fo popufoçiio" (Rio, 19Hi). Ft,l n·
c!sc~ Campo!l .aÍinnn quo o Ull n,·inhtno "n:'.io é m1is Jo 1Juc o nmhu,
,111111an10, npl1c..1 Jo ao& seres , ·i \'OJ iníerio rcs". Confrout c·sc ,c u1c·
111:i nto O!scrl o, não 1ó com g, con fi~siio de Danvi o, 111:ti. L1111hé111 com o
dcpoimcuto Uo Wull:11.:c, 1üLrc ~ inUu~ncia <lo. l cilurn du cnMio Jc
M:i. hJ1~1, .P?r cio rccchi?n, p·tra ihrmin:tMC·lhc :i concr.pçiio dcfbii 1i,·:.t
Ju pr111c1p10 ffo cvoluça o Liolói;i c:a e sclc,,;i10 natural , e ver·sc•:Í ., !C•
~o r:mça com que o non o cm inc11lc eom(l:llricio a nn: isou o j1111111r•
lnm o pt obl c~u:t_ clc11tííico. T:i nto ele, 11u:1111 0 Pctlro ,\. Pinto {este,
e~''. ' o Me11Jumn_1~ de Paitlo ~l11_E;1t.do, ~111 seu "Preciso de soc iolosi:1 ·•,
pui;s. 60,67), crihcnrnm as ,Jcns erro11cos <lo célebre cscri1ur hri•
tâJJico (No tn de Basílio 'do Mat;ull1ãcs ).
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sncrr:i, ep idemias, fo me, c:1t,1clim1 os ctC"., - aos q11:i i3 atr ihuin ele
o so eonscn•arcm 111:i is ou menos ts t:u:ion,i ri.u locbs as po1mbtõc,
sclva g:e11s. Ocorreu-me, c nlüo, qu e tais re,·êscs õc1·i:im 1:iml1ém in•
flui r nos on im:iis e Uirn inui r.lhc s o 11 ümcro; e, como cfc9 :mm en lnru
11111ito m nis r,i piJ1u nentc Jo f'IU C o homem, cujo mim ero sempre ú
r:tu:isi ou 11bsolu t:unc11tc cstoâo111í rio, cl,, ro e rn r1uc la is re\·éses. 110
cnso dnqnolcs, dc\'i.~m se r muit o m:1is po<lerosos, desde que b:ivi:t de
ser r.ortndo 110r cl (;~, c:ub 11110. um n úme ro ii;ua l ao a umento inteiro.
Em1u:mlo vng,1me1110 11c ns:n•:, cu C'o n10 e r:i 11ue isso :llins iria :1 11ual.
l]Hcr e~ 1u:Cic, eis •111e tn e ilumi11011 súlril:un cutc ., itléi:i 11 sobrcvivl!n.
ciii ,los muis copO:L'S, - is to é, de l]llc os i ndivíd uos, rcrnoddos ticl o ~ dilo, rc1·ése!, d cYin n1 ser, na tot::1 l id11de, in fer iorc, ii rpiclcs que lhes
solirc\'ivi:1111. Enliio, cousidcran<l o us \'.:triatÕC!., que comi11u:1mcme
ocarrcm cm c:11Ja i;cr;,çii o 1101•n de n11 im,1is ou pl:m1os, e 11s mu1lnn·
ç~,s <l \l cl ima, J c olimcn tnçií o, e iu imii;os sempre cm numculo, - o
niélo1lo i ntc.; ral J o mo<lificriçiio cspcc i{ic., torno u-se niti<lo 111arn mim,
e. n as Juas l1 orns J o meu acesso, tinh:i cu cbhor:t<lo os J)on tos pti n•
cip.1 is J a tcorb, Ncss:i mesrun rrnilt·, ln11cc i num pn pcl o esl1ôço <h
111iu hn dc&cobc rl:i; nus <lu :is noilcs sci;n inl es, eu Je i,Jhc r cclnçlio <l.:·
fini!i v:i , e enviei os 1!ois escritos, J)cio correio im cJ in to, :io sr. Do r·
\.-Í 11 (12) . Co11lll\'II e u 11uo eb fo sso p:ir;, este 150 nu vu, qu:i nlo o e ra
pnrn mim ·próprio, p or que Darwin me hH·i,, iníonn ailo, cm c11rl:i,
udrn r-!u cmp cub:ulo m111l estuJ o, J csti n:i<lo n mostrar Jc f'IUe m aneira :is csréc ic9 e ,·:iricdadcs J ifcrcin umas dns outras, ncrcsccntnn,
do o !ei;ui111e: "Meu tr:-ib:ilh o n ão fo,arâ 011 cstuhclcccrú coiu ui,
\jnmu", Fii1u ci, p or co11sci;uin 1e, surprcenJifio, (luan ilo soulic (lU{"
cln tin ha r{":i hncnto cb ci:;:ulo ií mci;ma tcorin qu~ a m i nbu, o is:o
11111i lo antes (cm 18·11) , a •1ual lr:i vi:1 tem1i nn<lo com locbs n~ mi nú.
cios, tendo mostrndo o rcsp eth·o mnnuscrito ~ ~i r ChnrJ cs Lycll 0 3)
(12 ) Esees do is escri tos for,un rei u1111·e5!0S em m e u lr:1b:ilho
'·N :1 t11r.1l ~cl cction :11111 tropic:il n:itu re" (No ta ,lc A. R . /Pallucc),
(1 3) Si r Cl1:1rJ.:, Ly..:1 1 (1797·1875) e r:i ...-scocl:,. A &un cr:nHl c
obr:t, ,í r:tu:il $C rcíc ro "°'ull,1ce 11li;11111:is linhas 11h:iixo, é 11 inlit ulnilll
'' P rinci pie, or gcoloi;y" (cm 3 vols., 1830· 1833), 'fc nJo co n ii;i<lo :1
urLí trárin uoç ii o d:i ., 111ii;uiJ:ido J o 111101110 e cst:1bch:ei1lo n 1cor io
d.u '' caus.i,; nluni s" , fo i u m dos 11u c 111 :i is p ropiciar:u n o surto tio
trn 11sfo rmis rno (Nota ele B11silio d e MC1salhiics) ,
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e :i. sir Joseph Hookcr 04) e, cm virtu<lc de r ccom c1uhç.iío <lêescs
sií bios, a minl.m monocraíio o sufieicnlc.s extratos ,Jn Jc D:mdn lo·
ram lidos cm scssiio d:i Linncnu S0cict1, cm julh o do mesmo :1110
0850), quo foi 11u:ir1<lo n !cori a ~ti seleção r1at11rnl, ou ,la snbrcv"i.
vé11cia dos mais cnpa:;cs, foi, 11clo primeira \'C?., 1l:1J,1 ti conhecer :Hl
mun rfo, Mereceu cio, porém, pouc.1 nicução, até que :ip:irc ccssc 11
cr.,nd o li~,.o 11 0 D:i nl'lri, .issinnl:ufor 1fo é11oc:i, nos fins do :111 0 se·
cuintc.
Podemos cnlcufo r algu m lllnto melhor a gr:rn<lc1.:1 e a perfei ção
do livro <lo D:irnfo, consi<lcr.mclo :1 profun<l::i ntu(bnça <l :i op iuiiio
11úblitt1 c1luc.1 J:i , :l 1111:11 ele dpiJ:11nc11tu e pNmnnc ntcmc111c cnu ~o11 .
O q11 0 cm cssn opin i:io cuhn, nntcs quo suq;issc t:il ohr,1 , p:itcntci:i•o
o f.i 10 de quo ucm I.,m:i rck, nem o a utor <los Vcstigcs, t inh:im sido
cop:lzcs elo produzir quol qucr imp rc65Úo ncl o. A vcrdailcir.1 iil êi:i d o
descnvohimcn to proi;rcssh·o dos esp écies cn 1 outra~ espécies era 1iiln
como tnnn bcre.'lia 11or h omens Uc eércbro9 tã o clc 1·:1 1Jos e lihe ru is,
com o Rir John Il'crscbcl e t.ir Charles Lycll ; este IÍhim o scibio l1nvia
otó dcclorndo, nos p rlmcir;1e ed ições do sun i;rantle obrri, 11uc os
fcn ôrucnoe ~cológicos eram " fal ais :í teoria do <lcsc11volvi,nc1110 p rogressivo ". O rounilo cientííico e li tcrõrio, unísono, OJJÔS·sc violcn·
t:i mcnto o tai.1 1cori1u, e J cscrcn totnlmcntc d:1 pouibili1l nUc de virem cios a ser eslobelcci<l.1s. E ro 1iio ,..cJho o cos tume <l c co nsiJ erar
os espécict ,ivas como criações p ttrticul:i rcs, o n m nncir.i do seu surto
com.o o mis.tério dos mist~rios, que p:ns.,ra a ser cncoro d o n ão EÓ·
mcnto como prcsunçoco, m:is :ombérn como 1101 inilivíduo •1u;1si
Ímpio, qucmqucr quo ou~;is~c ceufcssor ter lc,·.:1 nt0Uo o ,·éu J o q1cc
era tido cm conl:t Jo m;iior e mais inc.leeiírovcl tlos sci:;rcdos cb i 1.l·
turcui.
Qual é, en1re1:1nto, o cstndo dn opiniiío Iitcr:í r i;i e cicutíficu eilu•
cn iln, n o1 dias quo co rrem? A cvoluçiio é oi;;orn univcrsi:tlmrnle
:1ceilo, como u m JJ riucípio Ucruon~tr;i <lo, e nenhum escritor, mesmo

(14 ) Sir Joseph Dalron Irookcr (1RI7-l9ll), filho Jc oulro aÍ.1·
m:iclo fi1 oloi;ist n i111;lês, 1ir Will i:1m J ackson R ook cr (1785 -1 865), <lei·
d;is plao!ns (Nota de [) a,

;ri~~ \~~a ~~:;~J,~~s)~lossific;içiio s istcm iitic.1
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(lc nicdíocro Jcst:11111c, 11111 sú 1111c eu $:l ihn, luwcrâ 11uc a cd:ir<? nii:o
ncrcdi1:i ,· ucln. fsto, 5cm i!Uviil:1, é clcvii1o cin p :1r1c ao colus;nl trll·
k ilhr• ilo IIcrhcn Spcuccr; IIJM, p :trn u111 leitor das obras 1lcslc, lui,
prO\';n·clmcntc. cfo:r. JIU/1 u <lc Dmwin; e o cstulicl cc in1cn 10 Jn 1cori:t
dn orii;em t!,u í!S/1êdcs por 111C'io do selcçlto mrtuml é c:,;dusivamcntc

1la n11to rb clo D:in,·i 11. O !il'to dC~tc, corrohnrn clu pelo s que l he s11ccdc r:11n , cs1aliclct·L·t1 t ;io fi1·n1cinc11t c n 1loulriim ilo <lcsc11 vold111cnto
11roi;rc.;s il'O tfo s espéc ie~, 1,clus 11roC'cssC1s e>r1Hu:írios dc m 11h iplic:1çiio
o v.1ri:içiio , que, prcscu \cmcntc, crei o cu, luí apcu:is nm rwtn r:ilisla
O q11c cr., 11mll. srn,11la lior<1sia Ll:>r.l si r
John Flc rsclicl, cm 1815, o 1111c cr., o miJt~rio du .~ 111ü1bi11s 11lé ;'í
d:1lll cm que H!l:r1·cec11 o li\·ro 1lc 0 ;1rw í11, t11 ru ou-sc :11;:or,1 conhecimen t o C'0 11111m :1 1111nlr1uc1· inteli i;cru r rn t' u ino ele escola l" n quem·
ciucr 11ue l d:, .,i ud n 05 Jor,wis. ,\ únic., coís:1 tliscu ti1l:1 liojc em

.-i\'o q n c n põe cm d i'i vid :i.

tlia é, niio o ícnômcno tia e\•ol11ç iio, - o 11u:1l todo o mn11Jo nJ1nitc,
- m:i~ mcrnmcntc ,1j ns c:tusns nlci;arbs por Onrwiu síio snficirntcs,
uu não, IJ3 1'a ~s11licu, por si ll!CFnrn ~, o e\'ol u ir rins c~11ê ric~, 011 prc•
d$nlll aintl:i de ser $u plcmcntacl:i s p<1r ou trns cnmns, ron l1c cill:is ou
ii;n n radns (15) .

D o ce r10 tiio complcln murla11çn J :i 0 11in i iio c,loca-

(IS} Vem 11 11011to ci l:irmos ll(Ju i l rcs nomes de rnro íulcor 11.:1s
ul:~, cs fc nu ,la c iê 1wi:i, os 1111:iis se d1 u·nl:im no rcl cw1n tc d,iscohrim.:,nto do Ou\\'i11 e \V:il b cc, O 11dmciro fo i 1m1 írn,lo a lcmúo, Grc·
gôrio )!cndcl (11122-! SR,1) , l,otiinico en,tl ito, () uc criou ., lei d 1a111:id11
Jo "mewlcli~mo", a ()t ~J, c ntl1or:1 niml n co111ro\·cr1itlu nos di11s que
ro rrcni, cstal1cl ece11 " :i 1Ii~ r. ontin11i tbdc <lo 1i1o mo e n di;coutiuuid:hlc
tlns v:rriaçôcs ll n fórui., vi\·:i ·•. Um:i \' ei :iccit n a dcsrob crt n ,!e i\l cnc1cl, o d ;1rw i11 is1110 ! Ofromi proíunclo gnlpc. Sü l1rc isso, c umpre ler
o s ulut:111ci050 tr.,.l,ul l w J c P111111c!t, " i\Je111l cliiu1" (Cnmbriilcc, 19]1,
::.n ctl.). O sci;nmlo foi o 11:il urn lis1n fr:i ucês, Edn10111l Pcrrier (IS.H1921 ), <1uc, com o seu m .1 i;11Hico 1rn bnllto " Lcs col11 u ic ~ aninmlcs et
la form:ilion 1l cs oq;:rni~1m:s" (P:i rl ~, 1881 ) , \'ciu n co n sli tui'Nc um
tios m nis csclarcciJus Jcfcnsorcs flo 1rn11sfo n11 ismo (lcio•se a lllttO·
il uçiio (lo seu nicncion.:u lo livro, p iíi;s. 1-30}. O 1'1lti1110, lust but 11 ot
lc11st, fo i o hol n11cl ês fTui; o 1lc Vrics (10,lfl-1929}, c u;a tcori :1, chnm:iJa
1lns "mutnçõu rnJ)Cntin:is ", scn·i11 t11: nnturnl co111plcme111t1 !Í lei ilu
trnns íor m i~nio. Sôl1 r e o :1l,:1l is:.11lo c icu ti ~1., nerrl:u ulês, l1ú u111 Íillt•
r cs~'l ntu opúsculo ,lo t10H o ilustre com1m1rio1:1, o Jl ro f. Brnuo Lobo,
sol, o ú t ul o " Jul i ilcu de llugo de Vrics" (Rio , ) 918} (/Vol(I de llasí.

lt'o de Magnlluics ).
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J:i, nuin au w110 de tíio ~rdun JiriculJn rlc e v:mn complc~iduJc, mtn·
cn ,o ,du produtidn ontet, em tão curto capnço de terupo. Eln
111:io só11tcn10 clc\':i o no nio Jo Don,·in no uí,·cl do de Newton, como
l:imb~m o trabn1ho J:iqncle será ~cinpro consid,:r:ido um dos n1:iiore,,
~iniio o vcrdndcirt1me11to maior, tlc111rc ns p roJur;õcs cientific.11 tio
século XCX, não ob!ltlnlo /J:wer sido c~:n centúria muito eurlquci.:itl:1
11or ljl'llndcs dcseolicr·tn.t cm cndn u mn dn! e1r11:ri:tli1brlcs 1lidá1icn~
d:1 Hsicri".

ffo n bihliogmfin (quiçá incomple1:1) llo Wnlloce, or gnnizndo por
m im, do :icôrdo com a1 su:i, µrópri:iq dccli:iruçnes, com cot:iloi:;os que
m.1ntucci o cum o ''Diosnrhkul iutroduction" 1lc G, T . Bcunuy <i
~ cJiÇQo (1889) rln obra nsora tri:isl:ulnJo n portu guês:
1 2 -

3-

4 S6 -

7H-

9-

10 -

"Tr.avcl, 011 lhe Amnzon nmJ rio Nci:ro" (I.ondre!, 1853) ;
"P:il11Hrcca of {l1c Amnzo11" (ih., id.);
" On l ho l:iw !11:il hns rcculn1cJ thc inlrotlncLion oí JICW spc•
cics" (",\nn:ils aud i'tl:l&azinc oí Nr11urol Hi,1orr", n. de se·
tcmLro <lc l 8SS) ;
" On the tct1de11cy of ,·:iricfo:s lo dcp.irt i11ddiu i1cly from 1!1c
ori1;innl l)'PC" (Tcm.i1c, fcvc1ciro de 1858);
" The Mnlny ArcLipclaso" (Londru, 1869);
" Con1ributioru lo tho tbcory of 11plural 1clec1ion" (Londres,
1871), - Foram trodu~idnl! pnr L. de Can Uollc (P:i rí~, 1872);
"011 mir:icJcs nnil mo<lern sp i rilt111lisrn'' (Lo11drc!, 18i5);
"Tho i:;cogropliicol di11riLution of auimnls" (iL., 1876). 2 ,·ois.;
" Na1urnl ,clcclion nud 1ropicnl noturc" (ih., I 878)·
" lsl:ind liíc" (iL., 1880);
'

:; ~ ::Ulnd _n:iliouali:ration - lu ncccuily and io oiros" (ih., ]882) ;
~3 ·l -

15 -

- "Bad ll~cs - An cuny on the deprcs9ion o! tr:ule " (iL., 1885);
Forly·fno ycur,; oí rci;i!lrntion st.ithtiu" (ih., 1885);
11
flomnucs vcrsue Do.t-win: 011 episod o in thc biatory of cvol u•
lfon d1cory" (ih., 18116) ;
"?11nvini1Dl: an cxpo1i1ion of tho lhcory of natnral 5cfoc1iou,
wich !omo oí ifs :ipplic:ition," (ih., 1889);

- xxvu 16 17 18 -

" Dive rgcnt
1890) ;

c\'olo tion

through

eu mu1nl h•c Stlgregnlion "

(ib ,.

" T ho p r obl em oí u1ilitr: Me ,dcntifí c d 1ar:1 c1ers nl woy, ; crie•
rnllr 1mí11I ?" ( ih., 1896 );
l ts ~ucccsscs nnd it, fa il urcs'' (ili.,

" 1'110 "'·011d crful century IR99) .

19 -

" Trop ic n( n01urc, willi oth ..:r C5!',;l)'g '' (i l., .) ;
20- '' A uslrnlas in" (il.i, ).

E' I9 ra d e J ü,·idn q ue n lei <lo tr:un íonnismo fo i J jyulgadn si•
mult.inc:m1c11t o p or lJJi r win e Wnllncc, p ela lci tur:i Uns rc:-p ect i\'11~
rr,1au 11 ic;2(Õe• , cít:luaJu pr rnn te n r..irm cun Socictr , Jc I.ond rc, , a J.O
d o j ulho ,lo 1858. E ntre os dois s:i lii o, i11slcses, lou;;c dr linvc r qunl•
r,uer b nixo 1c111iincnto Uc iu,·cj ota com11e1itiio, as rcl:i ções 11 c torm1·
r;1111 cnd~ ,·cz ma i, am istosns. Como D:i r ll'i11 soubcs!e d:t infecção
tlll lú 1licll ao fr itln por \\'11llnco em T enrnt c, J o11tle viera n p cqo ena ute•
111ôrfo , co incitlcu te com n do nutOI' dn '' Oricin of spccics ", e is com o
1H111clo csc rcvin :i ..:stc: - " Dcscj o,\'OJ, mu ito ,lo cor~ç ito, a111ído e
111..: no êx ito cm todH us ,·oS!.1S pcs11u isa !, e, si u m zelo e enc r&in :id·
mui10 nn1pl n·
mir::u·eis merecem r ccompen sn, Deus bem Srl ÚC qu e
m cnto o 01cr cceis" (25 c1o jn11ci ro t1 c 1859 ) . Que m mai, c:,::ilrou os
tr1tb11lhos tJo D:irwin íoi W a.lfoc c, o 11no tnn1bém co nt rll.iuiu p ar:, pô r
um dcatnqu o os seus p róprios. h so lh e ,·alcu o sc&a inlc ju izo, com
cruo o pri n1ciro liio c'.'<ip rcssh•;m1c1110 reco n bece11 oa mé ritos e n mo·
d cstín do &c ;undo : - " Vó.i; &ois o úaico homem , que nté hoje tenho
con hcciJ o, o qu:il pcrfistc n lc111entc ínz iujustitn n si mes mo, e n un c:i
11edc j us lita '' .
Tcuilo 111nbos descobert o, no ruc~m o te mpo, n célebre Jci do tra11&·
íormismo, ho u,·c, to tl n\'ia, en t ro 01 dois, u m ponto ca11ítnl de J i,·cr ,
i;Cncia, E' o quo resp eita aos li111ilcs tia 1e lcção nalur., I, qunnd o npli,
c:idn ã csp ecio lium:i no. D:1 n~ in mi o achou 1u 01i"o alcu m p nrn que
n r eíc.r ida lei so niio nplic:i ssc 110 hom em, ruu ito cmbor:i o enorme
d cscu,·oh -i rnen to dcslo r1 uunto rl O cérebro e 1í mentalidnde, em eonít(ln•
to corn os outros nnim:i i, i;upcrior cs, ,vnll:i cc, porém, tendo em
con, idcn:i tiio o 1islcm 11 11cr -.:,oso, n cap:ic i1:bdc iott:leclual o ao bretu tlo
o aenso mo rnI d o a1itl,ropopit l1cc1u e,cctu s, chego u .ã con tl uaiio d o

,·ti,
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tJll o " umtl !õrçl!. ~uperior, a;in<lu espont;iue:imcn!c p or mdo tlo lei!
11:iturnis o unive r~uis, guiou o dcscn ,·oh·ituc1110 <la csp êcic J1u111 :in:1
p:ira um;i 1lirefiio tlcfin i1fo e pH3 uni dest in o cs11cc i,1l ", G. 'l', Bet•
t1n)' uplirn essn din~r;Cnci:i tlc vishh p cb circunst.&ud:i, con!eua<l:i
pel o p rÓ(ttio W,111:ice, cm 1881, cm seu tr:1hnll10 " 011 mirnclcs :ind
mode m , p:ti111:ifün1", 1lo firm e crcuçn h:o lós ir:t, a 11u c e1 tc h n\'i:l
cltc;;:ulo, de pois de accntu,1 J o materialismo. Assim, .10 contró rio
de D,u win, que ncci la\'n a lei 1lo 1rasformis1110 1mrn to«Ios os ! crcs
,•i,·os. gc 111 exceção ulgu n1n, - \\":ilbcc mio :11! 111i!in que o 1101110 $n·
piem$ p ro,•ic$~O dirctomcute 1lo :1.11tro11õi«Ic, isto é, dos mnc:ico1 8U·
prri orcs. O ho 111em , 110 seu pensnr, crn 1101 cuso especial dn cri.:1çiio,
wn :i obra de Deu, .
Iln a inda uma íciç-iio CJpcri~I do 11rimoro,o talento de '\\' ;1llncc,
a qual não d c\'c 1cr (lO.\ln cm ol \'i<lo : ê a ~ua influente coopc111 t;iio 1
lcóriea o (lr:íticn, 11 :1 :i;;il~çiio soci::il qu e eulnii11011 cm 10J:i n Grã·
flrcumha no 1Tcrrutlciro qu:1.rlcl <lo sêculo XIX. A crise ccouômicn
·e industri:1! j:í hnvi:i fci lo np.:1rccc r n.1 Ini;l:i tcrr:i :a FcdC'rar;iio Socfo(.
lJ e111ocr,ític(1, fuudaJ:i por 1fy11dm:m (<li~cipulo tlc K nrI Mnrx) cm
1880, ecsu ida 11ou co 1l epois pcl:i f'nliin,i Sodcty, pfonej,uln 11or u111
JIUGilo do jovens inlclcc1uai~, qtlo quctÍ JID riplic."lt nos m:1.lcs d:i eua
p!Ítrin o \·e11io sistema cstrntéi;ico Jc f'nLiu& C1111ct ntur, isto é, 2 co n·
lcmrorim çiio. P:ira cn frc nl:ir ~ crise :ii;r,id11, os 11rosélito!l in i;leses
do e!critor 'soci:iJi~l:i 11orlc•11mcric1wo li'cnry Gc or;c, cuj;1 0Lr111rim11 ,
" P rog rcss :mel pu\'crty" (i1UhlicaJa cm 1879). C'am.nra fort e i11111rc'> S1i o
110 5 cúrcLros an;l o-s.ixÕ c!, cntemlcrDm de inst:ilor um:i Lign pnrn 11
ra .~tilriiç-íiu 1/fl ferra, cm 1880.
Foi :1.í 11uc inlcn·ciu r.u tão W:ilb ce, niio só etliroudo o i;cu 1r;1 ,
L:i Uao ''L:int.1 n:11io11:ilir.:11ion - Its ncces~ity 11rul ils oin1 s" (Londres,
!882) , coma fnn il:indo, n seu l11rno, n Lign (1nm n 11ncionoli=nçeio du
fcrru, no mesmo :1110, o · (lr c.;itliib por cJo prúp rio (16) . Lcv:iu<lo
11
loni;c o @cu ponto <lo vislo 11ol1rc nssun10, 1lc tão vila! i1n11ort i111crn p;:ir., a r ro~ 11crid:ido p:icifj cn d:'l tu :i 1,Ptri:i, \Vnfl:ice, d:iml o 11

::d~

(16)

Cumpro no::..r que Picrre,Joscph PronJ b on (1809-1065), o

,,ut?r 1ln ín so cspct:iculnr "Ln (lrnpri étt c'c!l u,1 ,·oi! ", j~ Jiuvin ! U·
s cnJo, crn te u gril1111 tc o}>Usculo "Qu'cst·Co que l:i propriê tê:'" (IU62),
o rcei;:ito Jae acrrns <l c l:n·oura cm proveito <los 1rnbalh:i<lorcs r ur:ii !.
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lunw, pouco depois, uma terccirn etliçiio dn sua fibra acima rcícrid:t,
j11111011-lh a nm tlcscnvolvido :ipêntlicc, no Q llíl l !ugcri u a naci oo nlir.aç:io 1b pro11ricil:ulc d.1s ca~a! do mor:id:t. E, fin al mente, cm 1885,
por meio do um 11ovo Ji\'ro, " Uad limes", at riLui n :i cri1e co merci;il,
<i uo asso Lcrl,:n,a cu tiio a Gr~-Drc1n11ha, aos gran1lcs cmpré~ti mo! fci.
to! por cfo :i outrns IHI ÇÚc~, :'is cxccs~iwis d csp~·s:15 pro\·ocnda~ pcl:is
gucr r.u .1111 eriorcs, ao 11 u mc111u da cspccul11 çiio, 11u c co11ccntr:i ,·n enorme~ fo rt111111s cm li111it:tdo 11Umcro 1Jo 111 iins, e ao despovoamento dos
ilhtrito s rnntis. A sun ,111lorhlatlc o os tiCUS im(lrcu.ion:in!cs nq; n•
111c111os dc,·cm h:t conl ril,nit'lo L11struuc pnr:i o no,·o ca minho por que
l< s:o dcpoi! euvcrc,lou a 1101 ítira hriti111fra , :i p:ntir 1l c 1885, 11unndo
Chm11hcrla i11 lcmhruu no 11:i rlillncn to a 11ri;:e11tc ucccssidade de so :id•
'Juir ircm os rnslos lnt if1h11l ios do~ lwul/orrls, a fim de 5crem vcnt1 1dos
cm Pc<p1e11os lo1cs aos lmhnlh:i<lorcs d o c.imJ,o, ten do &ido vaiadas
con, cssu uhjcti,·o 1li1·crs:u lei,, cm 1887, 1891 e 1893.
Excusado é n:ícrir quu Alfrcd Ru ss el Wallncc se 10111011 um nomo
rl'~jl eit :ulo i:.1 Jui;:lnt crr11 u 110 resto do n1111 ulo culto, vcnrlo~o cio
c1>11sh1 11tcn1c11 to solici1ndo :i cofobo r:ir c111 r c\·islns e cong ressos do
ciê nci:is ml\urnis . , \ imn cnpa ci da111: !l c 1ral1ull1 0 e o ,-nl or d os 1cns
escritos u iio ficara m scrn rcconliccimc11 la, neu1 dcsprcmiodos. ..\s~ím
ó qno n mais not.wcl nssoci:ição Lritnnicn de nh:i cuhum, n R oyal
Society, co 11 cc11eu•lltc, cm 1868, :i 111cd11llm rói;ia, n ão iÓ co1no i;:ilor•
d:io cJ:is suas conlri lioiçõcs, lcórfras e pr~tic..1s, crn prol <ln zoolosin,
como principnl mcnlc por ruo1i1•0 dos sem cscrilos so Lrc '":. origem
dn!j espécies . Loi;o d epois, cm IBiO, :i Societó do Géagrnpliio do
Purís lamliém lh o cn u cL'(lin ,'l n1ednl h n 1Je our o. Em 1876, p or oro,
siiio 1!0 co ,isrcsso cient ifico ilrt Ufilish Associntio n, reunído cm Gl,u·
i;o,,·, foi de dis 1inguido corn o :iho posto de pres idc nlo J:t Se,cçiio
d e Diolo,;i:1. H vimos quo 1:11111.iém foi o :ielomndo presidcnlo da

E, muilos :u ios ~11tcs J clc, o ima rl.:t l 1mrri:ircr1 <ln no,rn imlepcu dên•
cin, c111 su11 '' R1.-prcseu1 :içiio á A~~e111l1léit1 Gcn,I Con~1itui111e e Lc,
1,idn!i,·n do Dr.ui! ,õliro n cscm~·nfur11" ( Paris, 1825), colllo que in·
flu cu ci:ulo pdns iUéb s gcu i:iü de Augu, 10 Comlc, hovb posto cm
fóco n fiu ,çíio ! oeinl da prop rfo1l u1lc, qua11tlo :i íirmou ( 111l g. 21): ",\
propricda do foi &nnciona1l:l p nr:1 bem de lo il os",

- .:cxx &no La11d Nationali:ozion Society. Em 1081, ronccdcu•lbc o govêrn o
b ri1ün ico o pcmiio do E 208 onunh , "cm rec•rnhccimcnto da qnontiil:i de
0 quoliJ 111lo da auo ohra cientifica " , E, cm IB82, finnlm c11l c, concedeu,
l ho o Univcn;idndc 11e Dublin o litulo d e do111or lt0no,i, cau sn.

No ono bn pouco find o, comemorou o l m tiluto llistórico e Gco•
i;riifico Br:i,ilciro o 5tu ccntcn5rio, prcslan do aos homens de euhurn
um pcnl1oront o scrvito, que fo i o. tr:idut iio d a obro monumcnUll d.e

Spi~ ~ Martin! ,o lire n, s11ua viai;cns cicnlírica s cm n O!Sa piil rin.
RcYi1or (qo116i único) e onotnd cr do 1lilil trod nt iio, - o que mo per·
mit iu adquirir no\'O e niio pequena somn de conhccimcnlos ,obr o o
Br111il o to nHlr.Jnc nind,1 mni, fcn-oroso adm irador do i;mndo Mar·
tin~ - 110ssc di xc r, ai;ou, qtlc n ve rnnculi 'Ulçiio do livro ile Alfrcd
Rosscl ·wall_occ, '" Trn\•cls 0 11 lhe Am:izon :rnd r io Negro", vai co ns•
lituir um Yolio,o ndrn iniculo ô riquczn en 1csoun1<l a po r nq 11cl c1 d ois
incsquecivr. i:; sM,ios tndcseo!, em ludo qurmto concerno ;i imc1m1 e
opolcntíuiin3 linei:i do nono rio,mnr .
Aploudindo, muito do cor:içiío, no meu prc1.1.1do tmli;o dr. Or·
!rindo To rres n &Un m critóri., inicinth-n dn torno r acces,inl no<
que niío moncja m o inglês o o!Jr:'l de W nllace 1o brc u Dr11sil (17), -·
quero &crvi r,me tfo í clit OJ}ort un iilo,lc, p:im d eixa r 1:im liéin expre,~o
ur,uí o meu siucero desejo de \'cr cm br c\'C lr:ul,1d:idos ·â no!aa liu guo
o, doiA excelentes \'Ciume& do Hic:h11rd F'. Durton, "The higlibud& of
lhe Dr.izil " (Lo11drca, 1869) , uni d'os melhore, 1raliolho! de amc&tr:lÚ3
pcn n nlieníi;cn:i, eon!n grti do a mú! ti11los 01pcto! dn noB5n privilogio<ln
e csplen1lorosn tcrTti.
Rio, mnrço d o 1939.

Rasilio 1lc ,1fngulhiíc.,.

(17) Como otingcm r1 riu.:u; lBU o.s 110 1aa que 11ó o siio J o A. R.
Wa.1,!o~e, lru en drt ~mo dos sei, dcu c, ent re r,arCn tele~, n ricclorud1n
ilo . No1.o do t111lor .
'

PREF,lCJO DO AU1'0R Á 1." ED IÇÃO

O nrclrmtt: desejo de visitnr umc, rcghio tropical, parn
con templar a cxuber/iuciri ele vida, tanto mtimnl como vegetal, que dizem existir ali, e vêr, com O$ meus próprios
olhos, rodas as marnvillws que fa11 10 me dclicimmm, qua11do cn lia as descrições feitas pelos vfojnnt í's qu e r.is contcmplara111, foram os mritivos que m e> i11d11=iram II romper a
trrmiu de meus negócios, os t.·í11,·11 los que ,uc pn·"diam ao
lar, e partir pnra
·'nlg1111111 lcrrn bi:m 1UH11111 r.
0111/c

rci11n um

JerttÍf) t"u11.,tc1111t'·•,

Minlm aren çiío uolto1Hc de sde logo 1,um o Pará e o
At1w::011"s, por eu ltaver litlo um livro de Edwards, intitulado "A voyage np tl:c Ama.=oll" ( * ) , e /J<rra lá decidi par•
tir, não só cm razão d<l facilidade <lc M! lt rtcésso, mas lambem pelo pouco qu<? era cot1ftecida aquela região, cm coufrolllo com outras cfrt América-do.Sul.
l'ropzí:i-me fn::.í!r a viagem â minhr, próprla custa, pura
o fim c.wlusiuo de rcurzir coleções de história 1u1tural.
Co11scgui levar avante a m inha idéia, reali:a11 clo assim
o meu desejado propósito.
E os deleites, que então cx1,crhu1mtui, an te. us belos
u curiosos aspetos que contimuzmcnte se me ,lcparavam,
(•) O 1i111Jo com11lc10 da olmJ 110 11or1c..:il11cr i1..1110 \Villinm H.
fül wil nls, que rc:ili zou, ele fcvt'rcirl') o outubro <lc 1846, 111113 c~rn rsii o
ú l,u ci,1 <l o 110.sso rio-111:ir, é o 6eguintc: " A ,·oy:ir,. 1111 thc ri,·cr
,\mm-:on, including: o rc~i 1lcnrc n! Pu ró "' (LonrlrF, 11H7 l (i\'ot11 ,/,.
flt1.~ilio ,1o M agflU11fos).

-
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e O prof 11 ndo interesse que clcspertavam en.,. mi,n para ~

srn e.st 11 do, aq11cl11s remotcis p C1rn;em,. habttacfos po: vtt~
rias mçns elo gê11ero /111nrn110, foram Ca l.s, qu~ e_u, dali por
decrnte, re solvi co11r;11 uur firmemente uo objetivo cm q1~e
me cmlrrenlwra , excitando nind<L mais o pr~z.cr e o d';-'i~JO
rle JJPJCOrrcr rle novo os selvrt_i;t•us e /.u.,;urHmtes cenanos,
pczlpitautes de virl11, dos trópicos.

Nas págirws qu a se seguem, fi= 1111w narrot.ivn elas minhas cxcur:;õcs e das impres.~ões que recebi: c11 tão.
A primeira e a 1íl1imn parte do livro, com, pouca,ç alterrrçõcs, foram. extrcárlas do num diário ele viagem.

Toclas as outras nolas, porém, feitas durame c1ois anos,
bem como n mnior parte elas minh as coleções e ·esquemas,
perderam-se. p0r occrsião elo iricêudio elo ,ui.via, em que cu.
viulrn de voltn. parn. casa.
Com a!; uotn.s fra;;111erLtrírias e outros p<1peis, que c u.
riincln pude salvcir, escrevi c1 parte fotermcrlirírin. e os quatro iíltii,ws cap ítulos sôbre « história nafurnl da região e
sô bre cu sut1s tribus de irtclio::;. das quais, s,: cu houvesse salvado roclos n.~ materiais que alí. colhi, conform e era minha
inten ção, lerio cu feito um tralu.,.lho ~eparado sôbre a história física do Ama::onas.
E,',n co nclusrio: le1d10 certeza. de que a grande perda
de rrwt.eria is, que sofri, os q1tíliS sem rlií.virfo seriam <levi•
dmuc11lc riprcciados p elos vicija11tes e ,rnturalistas, possti ser
tomacla em co,isi'.derar;ão, para explicar as lncunas e imperfeições da prC'sente narrativa, b(!rn como a dcficiêncin. e
esterilicfocle ela ow rn parle <lo mcii trabalho, tão pouco e
tr1o pequ eno <'lll refoçiío ílO que cm de espera r-se ele uma
resid,!ucia de r1unlro anos em. lfio inte ressante e tão pouco

ronlwcida regiiío.
Lomlrc:s, rm1u/Jro ele 1853,

PIIEF,ICIO DO AUTOR Á 2." EDIÇÃO

;J presente ediç.iio é, cm sua essência, um a. rcimprcHiio
do trabalho origiual; mas foi cuidadosn11w11tc rcvi.~ta, corrigi 11do-sc muiws expressões verbais.

Poucas nota.s mni.s foram-l11 e ucr'!sciclas, e muitos VD·
cábulos ingleses substituem os termos locr,~. 'l'W mui to liv rcm c11tc forom empregados ria primeira edição.
A tinica o missão, que ll(i ainda. ri ,wwr-sc, é a. dos vocnlmhirfos dos í11clios, bm,i como os co,iientrírios do tlr.
L atliam sô brc os mesmos, os 1111uis j11lgllmos cl ispe,1sáucis
f'(mt o..; leitores cm geral ( e-} .
Os editores, todauia, r1crcsceu tarnm ,, [gu 11uu c.,;ta m pas,
que scrucm pa ra clar melhor idéio elos t1spetos do Aurn:omu.

A . R. ff'.
l'arla1v11c ( Oor,c1), mm,úro 1lc 1889.

(•) Ilol, cn Gonlo11 Lathnni (Ull 2·1888), 111 é1li co, [ilúloi;.o, ctnÓ•
l eso tJ físico. cl1:1mo11 :i atcnçiio t1o muntlo cic111iíicn, cm "1851, pondo
cm llúvida a proccdC11cia il5iÓlicn dos :irias. ,\ICm de dois oulros
troL:,llios sob ro n l insuístic:i nmcrillfli:i, l ucubrou :'IS "Rcmarks on
1l1 u ,·,H:ilmlorics" (tts qunis s.ii ram com o sc11 nome, "R. G. f.:11h:i m,
M. D."), qu e cnriqucccr,1m a c1li1io -wi11ccf1~ {ruii;,. 525-5-H ) d:i o) ir:i
Jc Woll:tcc (Nola J c flo5Í/io do Mo ;;alb iíes).
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Com 29 d i:u de níp idn \·Üigcm , desde Li\'Crpool, ,rn
urnuh ,i de 26 de i.Waio <lc 1M8 foi qnc nncorú mos cm frente no ln·aço sul <l o ri o Amar.onns, tendo assim ensejo ele
co ntemplar, pcin pri1n eirn \'cz, as pla gns sul-americanas,
A' t:i n lc, c11tto11 a h ol'<lo de 11 0.:1!! 0 nnvio um prú.tico,
e, na nrnnh ;i sc:;uin tc, co111 ,•ruto favot·o.ve l, nrwcg.íruo.s rio
acimn, o <1u al p cn c lrn n o AtHi.ntico ci: i·cn de 1lez m ilhas,
e dêste se di s1i n; u c tfio sômcn le pcb caJm:1 e descolorido
dns agl!as.
As praia s rio norte cst:1l'n\ll i1wisivcis e as do sul acha vnm-sc di strmlcs de 10 n 12 niilJrns.
Ancor.hu os no,•amc nt c na madrugo.lla de 28.
Daí n pouco, num c~ u sem um·cns, sur:;in o sol, e avistámos , c nt iio 1 ccrcad,"I de dens a florcstn, n cid ndc do P n·
n i ( 1) , com stias banane iras e palmeiras, que Re clcstn cn ·
vam magnificamente, ofcrci;!ernlo .-os no!sos o]hn res 111u
cspeUiculo dupl ament e belo , jH pelo tom alegre da p aisagem, jii pclu 1n·csc111;rn da quclc!I luxur i:intcs cspécimcns do s
paÍ:,;cs lropicais, rm su o. espl êndida pom pa n nti\'a , os ryuaís
tnntns Ycr.es tivemos ocnsiiio de admira r nns cstufo s de
Kcw e de Chn1sworth ,
(l ) O a111or escreve sempre " P11ní", cm \'cl J c " Dclé 111-JoP:1rll"; ;1l s unws vezes, r11m11 J o puder 1111\·rr ilt'.n·M:, sôlirc 5i se 1r:1 1:i
a 11cceu~ri11 m odi fk :ição 110 re•
ferido lopôni r110.

,fo c;i pilnl ou 11:L provi11r.i:i, Cnrcmos

ALFnf.o R11ssE:r. WAt ur:i-:
Canôas, tdpul11d11s por 11c~ros e í ndios. c ru1.nv am
,ignas.
Urubt',s yoaw1m ]ú no alt o, ou, cnti'i o: iml ol cntcmcntc ,
caminh.a vo ui 1Ul prúia.
Em hn n<1 t>s nu merosos, as nudori nlw s passavam voa n do, ou iam pomml' uos lclh.,dos d us cnsns r tfo s jgrt?j:is,
Tu do .uJso, c11 <11tíl.nto agun rdúv11rnos ;i vis it;1 dos ofi ciais
<ln A lfllndcg,1 e att; que fos~c (>crmititlo o n oss o dcsc mh nr·
que, servia ));lrtl }ll'r ntlcr-nos a alcru;iio ,
A ci dade do P.arit conta cc1w1 de JS.000 h:ili it;mt cs (2i.
e su.1 :í rca, rcl,1tivmncn te , não é m ui to ~mude.

Coutmlo, é a m11iol' ci1lndc do nrn io r rio cio gloh o.
se ndo n cn11it ,1l de uma p rovíucia, l't,ja
0 An1nzo11 a!'.I, irnpcr fícic igu:, ln (1 1lc toda a Europu oci clc n ta J.

-

E' a residê ncia <lc 11 111 p1csid cntc 1 nom callo pelo i 11qH!·
r:ulot elo B rnf il, e tnm licm s&1lc <lc \1111 l,isp,1tlo, cuja cl iocéttc se cx tend c duas m il m ilhas 11n ra o i u tcrio r de ll lll
tcn-itorio, po,·onclo por iinímcrns t ril llls sl" h·agcns, n i n d u
rnio convcrti dns :10 c1i s tian ismo .
A provincia do Pnrá cstii situ11da 110 ex tremo n orte
do Br,u1iJ , e, conqua nt o l:Cj n, pelns sn ns con t1 içÕcs uat11r;lii:1,
11 parte mnis J"ica do va sto imperio, é, cnlrct:u1to, :i m cuoti
conh cci cln 1 e, 111·c5c,, tcme n1 c 1 trm pou cu import â u ci u co•
merda!.

O as pecto dn cida de, vjs1n do ,·jo, que é o 111 clho1·
ponto <l c 0Lsc rvaç1io, n iio C n wl s es tran h o que o tlc C:1 lnis
ou de Boulogne.
As cusas, c m geral, siio piu t:ulus t1 c lnan co, llcsl.!ca11~
t1o,sc de n tre <' lns alg:nmn s ig rejas e nírios edi fícios p lth]icos uot n\'cis, ,•om as !; Un s altas to rres e cúpol:is.
O vi gor cl.t v11gctn çiio c,•i dcucin•SC por t ot1a 11111·lc.
(2)

A l'i<l111lo <lc n clént·do-Pnrú, sq;uudo us 1ilti m:1, c11u1í~tirM,

cr,111:1 \lr <'~c111 c111C'11 1c 111 11n po1mlnçiio Jc S0'.1 .000 n?111:1s.
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As p latilinn da.s e corui j ns das cusm n.!VCSlcin-sc de peq uenas phn tns, e nos ullos 1bs pnrcdcs e n ichos das i :;rcj;is vêm~sc m us:;os, 1·dvns e m esmo nrlm:stos ou :Í1To rcs de
pcquc110 pórtc.
Parn cirnn, pnrn Jw ixo e pn rn nlém dn ci dade, ta nto
q uun lo :1 \•is l.i pôclc nlca11çar, exlrudc-sc ;1 florcst:I l'irgcm .
Em tod u!! as i lhotas du rio, vêm-s(.> iirvorcs a té á be ira
da água, e us pcqucnns pr,'li:1s, n;:;orn atingidas pcln chêia,
sii o eobcrtns de nrhustos ou .í 1·vor<'s J,nb.:ns, cujas g:rimpn s
cstií o np cnns acimu lia sup erfície d:1s âguns.
O aspecto gcr.al dn \'Cgctnç:io pouco difere do ela Eu·
1·opa, cxccluanclo-se :1s 1wlmcirns, 1lc 11buutloutc Io] lwgcm,
e que os!cnt nm gr;i.eiosns fórm ns.
T ocl:wi u, em nosso espírito, jcí prc fi gu rnn d o as aclmiJ·uvcis cenas que dctHro cm pouro de"crí::tmos contempl ar
nos seu:: urnis íriti mos rnccss.os, agu.,nlúYamo:=, ;111$1.ioso~> a
11cc css:1!'in ]ilicrda dc, p nt'a mel hot' <:xp lo ní-lns.
Ao dcsc m lrnrcat, logo 110s dirigimos J) Ol'a a casn tlo
s1·. ).!il lcr, con signnt.-irio de n osso navio 1 po r quc 111 fo1uos
l,011 dosam cn 1c rccchi dos e CJUC i111cd i:1tn1ncn1c nos co m·idon pnrn hós pcc.I cs de sun ca!:la, até que pudé.sscmos iuata•
l:n-nos cm casa próp ria: corno julg:.ívamos m esmo mnis
convcuicn tc.
F ômos nprcsc n1 .:1dos aos ingleses e amer ica nos nü 1·c·
Fi ilc ntcs, os quais s;ío c m pequ eno mimcro, m a s ded ícn111lo·.~c todos ao comé rcio.
Dumntc os quntro primc il'os di as da 11053n cs1;1Un n a
ridoilc, crnprcg:1ínt0s o tempo em passeios pelos se us anc·
t1orca , apr c.scn tiim os nossos pllssnpo1·tcs e ohtivemoe n nc·
ccssúria licen ça de rcsi dê11ci11. E, assim nos fo m os famil in 1·i1.a111lt1 com ~, vc;,;c taçfio: com os cos tumes do povo, ao
mesmo tempo que diligc 11 ei:ívn111os nrrnnjnr umn cns:i com
ns nccessú r ins e ncJ cq undas ;1co1110Unçõcs pn rn os nossos
propósitos.
Vcrificn11do, cntrctunto, que, isso mio p oclcr.in ser COJl·
segn i<lo assim tã o de pt·o nto, tnin sfc r ímos a n ossn 1·eaidên-
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cio provisória para um a " rocinha" ou cm,a de cnm po, de
propriedade cfo s r. ~,fillcr, si tua da o cêrca <l ê meia milha
dn cic1uclc, genti lmente posta iL nossn disposição, até que,
com ruais vagar, pudéssemos cnco11tr:w out ra rn :iis p ró ·
xima.
Núo h ã aqui camas, n em colchões, usando-se cm seu
logur as rêdea, tran ça das ele f io de al~odilo, fJHC ofcrcccm
hom cômodo pura se do rmir e <JUe sú o m esmo m uito couvcnicntcs, por cousa dn sua portallilidadc.
As rêdcs, algumM <:atlciras, const illlcm todo o nosso
moOiliário mais iiul is-pcnsavcl.
Co ntrottÍmos logo 1 para o scn•iço r..lc coziuh u e outros
mistércs cnsciros, um negro velho, de nome Isidoro (3),
com a ajuda tio qual inic iámos os arranjos da casa, .1 aprcn•
diz agcm da lín gua porlugucsn e ns primeiras cxplornções
<los produtos 11uturnis tia regi:"io.
Minhus anteriores excursões lwvia m•sc Iimit:1110 í1 Ju .
s;laterra e a um curto paeseio pelo conti n en te europeu, <lc
sorte que tudo :i.qui pnra mim deveria ter o cncau to <lc
p cdeitn novidade.
Eu n unca tive, cnt1·ctnnto 1 tão gr:1 11 dc e tão compl eto
dcsnpontnmento.
A lempc:ratur:i u ão era tão nrclcn tc, os costumes do
pov o núo eram Já tão exquisito.;, nem mesmo t l vegetação
era tão espa nt osa, co mo eu hnvia )Jno ginarlo e eonjc lur:1do
clurn ule o tédio <lc utua via.{;'cm marítima.
E' êstc o coso que ge ralmen te sucede, niudn qu e se
trate de um simples exa me de um determinado objeto.
Um a paisagem, qu.1nclo observada <lc um determinado
pon to, poderá dificilm ent e ser sohrepuj:ula 1 ao passo que,
d e ou tros mu ito s, t1f10 causari1 impressão ols;u ma , mesmo
no m ais esperto oLscn·ador.

r;:;~ ~~!::: ::::::1~'.

11
porC~~.) tfoN~mor~! ~:~~1, u::i~soc,11~ ;~º~ccri~;a
1; :1: ~
n os, que lhe apl il'a o au1o r. Por jl!lo, aqul e :ill1urcs, corrii;imos :sem·
prc par:i l.si1loro.
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E ' o efei to ge mi qu e fa z l ogo grn n dc im pressão e prcnJ c to dn a ntcnçiio: as bcle7.a·s estão to<lns dcnntc de vós.
não ca1·eccm de 8Cr proeuru<lns,
Com u m <listrito on u m p ais, o cnso é mu ito diferente.
Ilú objetos <lc p:irticula r interesse, que devem ser procurados, ohscn•atlos e :.q,rcc in<los cm scguícln.
Os cncnnlos <lc u m <lisldlo aumen tam (1 pt·o porçrio l!U C
várias ir:ll'tcs vê m 5u rgindo, succssivn mcntc, cm 1n·oporção
tamhém com n nossa ctlucnç,i:o, com os nossos ]ui.bilos, pura
pode rmos comp rcc nd.ê•l os e ndrui rit-loE,
"1!:stc é, p atli cula nue nt c, o caso <los paises tropic:i ia.
Sem ,1úvidn qu e ulgmuns <lestos regiões po<leriio d e
pro n lo i111 ptcssio11:1r, como iu tcfr,11u e11 tc inc:;11al:1 das; mas 1
ua nrnioiin <los casos, sómc11 te depo is que u rn as ta n tas pnr·
Lil:ul ,nidadcs, tais como os costumes do povo, ns cul'iosaa
iórm ns de vegetação e n no\'id:ulc do mund o a nimal, aprcset1 t;m<lo -sc por si mesmas, num deter m inado c11cndcnmcnto, p ermitem que fixemos cu , nosso cs 1,frito um n im pressão
Ucfi ni ti vn.
E assim, por vezes, ucon tccc, qun n<lo certos vi.i jautcs,
<1uc nm oJUÔíl lH em um a descrição to<líls as ru:u·.w illrns, qu e
êlcs levaram sc m an:1s e meses íl obscn•;u·, causam Ulll tt fa lsn imprc!!sii o no leitor, fozcn do êste exp er im enta r mui to
<lcsn p ont:imcn to, quarnlo ,·isit a o 1ocn1.
Como lcstcrnu nlio do qu e isso poss n significar, cu mpre- me logo referir que, durante a primeira scmnn n <le
nossa resi<lê nci a no Pal·á, emLor.i cons tan lcme.ntc cmb rc~
nh aclo nns fJo resta!I <l c seus ,1trc do r cs, cu niio Yi siquér um
hcija-flôr, ·um pnpn g:uio ou u m 111 aeaco.
No cnt.in to , como cu depo is ve rHiquci 1 os beija-flores,
os pnpa;;:1ios e os mncacos são m u ito n umerosos ,1 lí.
E ' p reciso procur:í-lo!, e, pnrn isso, u m.:i certn i;.omn
de fo m ili uri ,lndc é neccss/l rin, p.1 ra conh ecer os seus /rn,...
bit nts, hem como algum a p rií. tica p ar., clesco hrí-Ios n a flo~
1·cstn, q uan do ás vezes os p ressenti mos mu ito p r óximos,

.ALFlll::D

]{1;ssE L

WALI..ACE

Por isso mesmo, n êstc resp eito, o P~lrÓ est:i i nteirn•
mente livre de imputa ções que n 1·espeito <lêlc po<leriumos
íormulnr.
Cndn <liu que se passa, a1go de novo se nos aprese nto
pnra nossa tHlmirnçúo, e podemos cs11crnr outras suq,rcsn:",
mu is co mo o im·nri :1Vcl acompn nhnmento de l nxuriunk
tenitório ,;ituado a um gráu elo cqunàor.
Ain da agorn, enquanto estou a escrever~ aproveita ndo
os últimos vislumbres do crcp1ísculo: o mo rcêgo-vnm pi ro
ei:; tá ,•on nclo cm redor do meu qu a1·t o, orn pou sm1rlo nos
caibros do tclh n<lo (as cnsas nqui n;lo têm forro) , ora pns,
sa ntlo per to de m c nr. ouvi dos, e n produzir com ns nsa s urn
niíclo cspe ctrn l.
,:,A ci dade cepalhn-sc sõhre uma plnnícic mu ito extcnsn.
As iE;rcjas e os edifícios púhl icos são visto sos ; mas os
e.strn gos, cnuaados pr.Ias intcmnérics, e alguns reto(1ues cxtr:1vng:in tce1 que ncleo têm si do fe ito?:' . mu it o os t êm rirr.judicudo , níciando-os.
VênMe mignlh n~ ele j.:i.rdi m e ter renos l,aldio<J entre as
casa~, scpn rnclos por cêrc:i:s ele ma deira j :í upodr ceidn, os
qu ais cstiío tonrndo3 J>Or vcnln dci1'os cnpinz ais, vendo ·~('
tnmhéro , de permeio, algmons 1>:m:mcfras.
Para um curopc~, isso cnn~nrii estranh eza e parecerá
ntC fei o.
As ruas e praçns pühlicas síío pitorcecas, que r por causo das l,onitns casna e Íi?rejns que u~ con torna m, que r por
r.nmi n cl ni; elegantes pnhneirn s, que, junt;nncn lc com M
hn.n anciras, se encontram p or toda parte.
A.ssin1, elas mnis parecem casas de cnrupo 110 que mesmo Yi:vendns de uma grnndc cidade.
Algu ns caminhos cxtcn<lcm-sc cw vfo·ins direções, utrn•

vés de umn in trincn dn vegetação de c.ó:ssi:is, arbusto s <le
convolvuláccas, e as lind ns A scle.ph1s curassavicn, de bonilns flores, CÔ l' d!! 1araujn, - plantas essns que aqui to111a111
o logn 1· rlos enniços, bald nnas e or tigns ela Ingb tcna.
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A nr téria p rincipa l é a '"llua do.:1 ~forcaclo n.:s'': oiul<: se
c1u;ontm1n q unsi Ioda s as hôns loja~ <ln cid ade.
As c.isns, nu sna m.:i.i ori~1, sõ têm mn pavim ento, e .is
lojns, com todus ns :;uns portus sc mp1·c nhc1·1ns nn fre nte,
são conscrvrufas. Jimp1t~ e cs mcru d.uncn tc nn urnaclns, tc ucl o
tl c p rcfc1·ê11ci:1 um ,·nrindo so1:ti111cnt o de Hlt'rc:ulol'ias.
Aq11i se cncon tra111 , de· qtwndo cm quando~ trechos de
calçacl u, de poucns jnrclas <lc extensão, poré>u t 1ão 11oucos,
que scn•cm n pcnn s p arn Lon1 ar a vossn cu rniulwda sóln·c
11s1le1·ns peclr ns, ou ptofu n,Jn n l'ê-in, mnis dcsag l'11dnvcl p or
compnrnçfio,
As out ras 1·uas siio tocbs muito es trei tas.
E m nlgumns dei.Is cxis rc c;1l ça111cnto, cons istindo apc·
n.1s cm ped ras toscas, testos de antigu pnvi wc w. tnção, que
uunca foi 1·c1wrad:i , ou e n tei o nrêia movediç a ou lnma çn is,
As casas sêio incgubrcs e hn i.xas, e, 11 n w.:i. maior por•
lf'. de alicerces co n!-lnti <los com unrn pc<lrn !crruoi nos:i P),
muito con111m nos arredarei. da cid ml c, e pa rceles l'lll·
hoçnd ns,
As jn nchis n ii o têm vidrnçns e, clll Jogar dcslns na parle
mais baixu, aüo tnpndus com um cngtadndn de pnno, suspen so nn p nl'lc de cima, de mo do que o fu ulo é lllO\•cl, e
pod e-se olltc1· um r;!piclo go lpe de vista para os la Uo.s, 1111·
uHt e uoutrn <l ircçiio, po r detl·ús do s qnn is vimos, muitns
,·czc.!!, su rj ire w uns 0111 s negros: que 1·cspJcmdecimn, qu1m·
do pn s!!ávnmos.
As côrcs amarela e \.l~ll l s5o gc ruhuc11lc empregados
nn <lccornção das pilastt·ns, p ortas e janelas ,bs cusus e d ns
igrcj n~, sendo estas conslr u i<las o hcclC'1;cn cl o a um a<lnltera·
do e pilorcsco estilo i tnli nno.
(.1) D eve se r 11 ]Jc1l ra \'uli;:muc nlc co11hccilfo 11dm; 110 1ncs i111li,
i;c 11a9 tfo " 1r111iocnnsa 0 u w 1u11thu1111cw1su , E~tc úlli1110 voc1il ml o, con ,
ÍUl'mc T eodot o Smnpaio, ·' O 11q1i n:1 ojeui;r,1fia n:ll'io 11 nl'', piii;. :269,

11ncr 1li:.-:e1· "c11Uct;a ,lc uq;n1".
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O edifício, onde ngora cst5o instalnrloe o Qunrtel e. n
A1f5ndega, e t'juc primitivamente foi:Um convento, é mmto
vietoso e amplo.
Adcn.::1 te dns atu:iis ruas da cid,,de, c.x.iste umn grande
porção de terre uo, cortado d e cstra cl ns e Uc ti·n,·cssM, que
se cruznm umas com as outrns cm ângu los retos.
Nos cs1>nçoa por elas formados cstúo t1.s "rociohas" ou
casas de campo, havendo u mn, duas ou mai9, clll cada
qunrtcirão.
55.o de um só pnvimcuto, ilispondo de vilrias snlns e
quartos, todos muito cspnçosos, e uma gra nde varnndu,
que é utiliz ada conto sa1n de jantnr e 6 o cômodo mais apropriado parn dcscnnso ou pnra trabalho.
Os terrenos ou quintais contíguos s.io brcjoe, cn pinznís ou pon1nrcs.
Em nlguos, h.í pequenos jnrdins, mnl cuidados, onde
ec vêm plantas e flõrce européias, cm vez dns ornnmenlais
e mognffiens prod uções da região, sendo aque'3s as preferidos.
A imprcss;Ío gero] da cid nde , para uma pCS3Ôu reccm·
clicgndn da Inglntcrrn, ni"io poderá ser lá muito fnvoravcl.
Vê-se tnn ta fo ltn de assê io e de ordeni, umn npnrêneia
tnl de descuido, de relnxawcnto, de ncgligêuciu e de dcsüni mo, que Jogo de principio not ámos, que parecem torná·
la uni a ci dade nbsolutnmente i ntolcravc l.
Estu imrJI"cssfio, porém, logo dcsílpat"Ccc, e nriíica-sc
que aigum;is dcstns pnrticnla ridadcs são dccorrcntca do
cl ima.
Oa quartos cepílÇOaos e a lt o!, cou1 poucos móveie, teudo cadu um mein du iin de portas e jauclns, u priucíp io
podcriio parecer pouco confottavcie, porém são muito 0cm
npropriados n 11m ~iwa tropic:il.
QuHrlos com tapetes, cortines e almo í:idna ecriaru nqui
ioto]craveis.
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Os h :ihi tan tcs <lo Pnrá nprcscu tam a mnis variada e n
mai s cur iosa m jstura <lc raças.
Vêm-se o i11g1ê3, de foces cora das, parecendo t ão h em
a d n.ptado como nos cli ma s frio s <l c sua tcn.'.'1 n ntn l, o am eric an o pálido, o pot lll b'U ês tri gueiro, os brnsilciros corp1tIen tos , os so rddc utcs neg ros, os ín d ios indolentes , <lc co rp o
cm geral h em confonuado, e ent re fistes umn s cem eo mh raa
e mistu r., ~, fJU C ex igem visla es perta JK1rn tis <lifc rcnçar.
Os li,,hi tnntes hrancos l rn j nm·sc geral m en te com muito esmero, usn nclo ,·cstui1rio.i, <l c fin o e alvo linho, conserva mlo-os sempre inuilo lim p o! .
1\ Ig uns usam casacas JHCl:is e grava tas e, qunud o as•
si m trnjn<lo s, co m o tennõm ctro n 85 o u 90 gd us, à eomh ra, prtrcecm i ueômoda mcntc vestid os.
O vcstu,íri o dos hom ens, si negros ou ín<lio.s, co a s-is•
te si mplc.smcnt c cm 11m p ar de cali::ns de tecido hr.i nco ot;
Jistrndo, ,10 11u:1l, .is vezes, acrcsce11ta111 unia ca misa <lo
u1 csu10 tec ido.
As mul h eres e moçns, nos dins de mai s pompa , costHnu1w tr.r j nl' de p t·cfctêncin vestid os brancos, o que produz
um ngrn<lnvcl deito, pelo cout ras tc <lc suas p eles pardas
ou ele um n eg ro l ustroso.
Ncslas ocasiões é que u m cs lrangc iro fi ca devé raa espan ta<lo no observar que as joias e colares, us.,dos por

cslus mu]h erc.s, muita s das qu,1is são si mples esc rav as, @Ho
<lc pu ro ou ro maciço.
Dcs,lc n co mpleta nu<lcz, que é a cond içiio geral <le.
toda n popu la ção <l c côr, de 8 a 10 ,mo!!, vêm-se crian çaa ·cm
lo<las us cscnlas de V("!ltuitrio,
Os índi os, rcccm-chcga<los <lo i nt eri or, pa recem ser
muit o dóc eis e pncifkos, e, p or cau.sn dos fu ros das orc1hna
l,ns t;intc la rgos, podendo-se passnr a lra ,•és deles gros6.is corda s, pelas su as nrnnrírns e pela peculiar rustici dn dc com
que co n tem pla m t udo cm derredor, distingu em -se <lcnt rc a
multid ão ele mest iços, hnLitantes rc b'Warcs da ci<ladc.
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Eu disse ;111 tcrionnc11tc que as pt·oduçócs 11 att1t·:1 i~
d os tróp icos n I)l'i ncíp io não corrcs1101ulc1·11m :1 JH inli a CS·
p ccta tiv,1.
I sto cm p orte é devido às narrnçõcs feitas 1>or \'Í :1 j.i n·
1~:; 1lc\'n 1H!Rdores, fan t as is tas, qu e, clcsc rcvcndo si}m!'nt c ;1 ;:.
!!Uas JJcJ czM 1 n sun Jl OH1 p;i, a ~ua ma;;nificênc ia, <1ua si fozem uma pcssôn ncrc:clitar que 11 ud :i ele u ai ca rá ter difc ,
rcu tc possa. mesmo cxistÍl' sob o sol dos tróp icos.
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P nrá, coi nciclin<l o com o f im ,la

cs tnçiio ch uvosa , pôde cm p.irtc ~x plic,1r tnml1cm JlOl'Cf tW
n pri nci1iio n1ío vimos n vegetação no seu niii.ximo csplc111lo1.
A beleza flns pnlm.iccas só por alto pôde sei- clcscrita.
Elus siio csscnr.í:'1lwcntc c;.1r11 lcl'ísli cas dos tróp icos,
De fórma s cJcg,11Hcs e ,•ná,11hs, e <lc ] inda fo lh a::;,nn,
co1J1 os seus fn1tos t ão ll tc is ,1\J homem, dc$pcrtinn Jogo.
nfio só nos naturn]ist as, ma s t;iuilic>m n todos :tq 11êlcs qu ,i
estão fnm iliarb:aclos com ns <lcscdçõcs dos pníscs lro picui s,
oudc clnti se c 11 contrnni 1 UJii cx trn ordi111irio e ü1ín lh-c1 fo.
tercssc .
O resto da ,·cg:c tnç.io era r igorosam ente o qnc ('tt c~pcr.iv:1.
, Vêm-se cm profusiio ns lrcpadci ru s e suils li11<lí$sÍ111us
flô rc3, mut. m uitos logn rcs hô. tnmh cru tom ados p or ta nt us
crvns rlnnin lans, q ue, pel o $C U aspeto, muito ac- p .1rcc('m
coiu ns do n osso p róJ>ri o clim;;i .
Poucas á rvores cln fl orc.Hn cst,:wam ag:orn c111 florcscên·
cia 1 r. : p cln maior parte, nad a h nvin de p nrticular oo seu
aspecto.
O oh"crv1ulor tltcnto pc n.::cl,c: cn trctunto, uumc r osus
Iô rn tn~ tropicni s lla estru tura dos cnu lcs, na fór1u a e llisposiçíio d:i.s íol h:1s, n,:'io olJ sta11tc ;i m aior p11r te dcl ns serem
mu itíssimo J)Orcci dns corn os nossos próprios cu r valJtos, olmeiros e foi .:i.s.
Estas obsc r,•uçõc:1 :1 plicn1U·~ c 6Ó mcutc Üs iml.: d ia t:1 5 vizi nha nç.,s dn ddndc, onde o prim ith•.i vcgctuçiio foi tod a
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Ucva stacla, exis ti ndo ,1gorn <t de um segundo crcscimcul o (5).
Pl'osscguindo-se umue poncn! milhos pnra fôi-,, du ci cln dc e pcnc trnndo-sc de f1'ito na f1orest~ 1 qu e a ccrcn por
to dos os l,ulos: co11tc 111pla-.sc cntiio ou tr;i ren a, mu itíssi mo
diíc1·cu tc .
.-\.rvon.•s dt• c.xtn1ordin:í.ri n nl!nrn n;.:ucm-~<- po r lot ln
pnrtc.
10

A su u folhagem vnrfa cm cõr, dcstlr o cl:1ro mni~ csOclno escuro mni s carrcgndo.

A s pnrn.sitns e trcpndci1·as, de grnndc11 folhas hn:entcs,
p1·c::;a111 -,;c.lh es nos c,íu lcs. clcvnntlo,sc nté nos muifl n1tos
gallrns, cnqu allto outr.is, de enormes h ostes, pcn<lrm, roruo
cordas e cnhos, de sua s grimpas.
Fr utos e dcwc1ttcs, curiosís!;imos, cspnlh:un-sc pelo eólo, e muito li :i p ,1 r ;1 prcud cr a ntcnçiio e t.:õl usa r c1,.pa11to n
q11nlq 11 cr uman tc <ln nntu rcza.

A pon.· <lisso, mesmo ali , algum.i coisa '15. que f.tlta e
que esper.ívn mos cncont nn: ne mngnificns on1 uídcnt-. tão
n1>rccindas un Em·opa, que julgáv.1mos ÍOS!iCnt cucon1r:ul:is
ab un dantemente nas florestm1 tropicais, uiio se vêm, a n iio
ser uma s poucas cspér:ics 1 ele ílol'C's de urn 1111111rc lo lwço e
pnrc:lo e m uit o mi 1·rudn11 (6).
A mnior purle das pnl'nsi1 as 1 11uc cohrcm co111 o se u
ru1111to \'e rdc os troncos de to<lns .i s ,írvorcs mnis yc llrns ou
fin s que se uehn rn tombadas no stdo, de um cnrá 1cr :ntcirn mcn tc dl\•cr@o 1 são fé tos 1 T illandsin~, c·ns espécies Putltos
e Cnlcrdium, plan tas essa& m uito po.rcddus com o lírio da
Etiópi.i, comumcntc cultivado c111 uossos lares.
(5) O :iulor 11ucr rcícrir,sc its cupnciru~. 1111c s nbslitm: m n primi·
tivn vc,;claçHo,

e

(6) Ou lodo~ O) JHIÍ5CS Ju 111undo, o 01 ,1~i l o •JHC JIO) SUC 111:iiur
uúincro 1!, orctu idcn,. O número U:is cwl:dc, IJrasilclrns t: Je 1.060.
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Entre os nrJiustos d,1s ccrcanin s da cidade, que lo go
ntrocm n nosrn atenção, figurn,u vllrios Solrmum, tt que pertence n nossa batata,
Uma destas nting;c n umn altu ra de 8 a 10 pée, com
grandes fo lhas vclosas e de 1indns flores, cô r de púrpura,
maiores do que as dn Ontata, tendo espinh os, t.:into n os cáuJcs, quanto na s folhas .
Outrns c~pécics l êIU flo res muito nh·ns, e mu a desta s
bastante se parece com n nosBfl dulcamnra (So larumt dulcamara).
Mu itas lindas convolvulii ccas trepam e cxlcndcm•sc sÔ·
brc as séh cs de madcit'n, hem como mu itos lind as bignô·
nias, ostcntnnd o na Sllas flõrcs nmarclns, cõr de faranja ou
púrpur.1, cm fórwa de tromhct.:1 .
As mais admiráveis de todas, poré m, si'io ns florcs-dapaixiío, que são abundantemente cncontraclns à ourcl., <las
florestas, c1c varics:adn,i côrcs, purpú rea, escntla tc ou roSíl·
pálida.
A lsuwas das de côr purpllrc,1 têm um ex(JUisi to aroma
e todas pro Juiem um Intto íl (;t'n<l:1vcl e mu ito uprccindo:
- n srnundílhn dns Judias Oeidc ntnis.
Além dessas, há numerosas outras, de vistosas flores,
e outrns muitns menos notnvcis.
As papilio1tiú:errs, ou Cr\'Blias, são co1nuns.
As cássias são muito numcrosias, algumas da s q u nis
tttéros arbustos, outrn ~ lin,fos ú1·vorcs, tendo 1>onitns flores
aruarclas,
As mimosas; curios.is plantas sensitivas, cuida das com
tanto intcrcase cm no~sas estufas, siio l:Í o comuns, como o
nosso joio, da bcir,1 d.is nossas cstl.,·Hlns.
A m;iio r parte _delas siío <Hlornnda 5 de IIorcs g1ohuh .
r c.s, nlvas e purpurmns.
Algumas siio muito seasilivns, lws tnndo uma pcssôa
tocá-fo s levemente, pum causar-lhes o fcchau1cnto ou a
quéda de muitas das foli1Ds.
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Pnrn ou t l'.ts, é necese.iirio um toque w nis p eendo, afim
de q ue elas cxibnm eutiio as suas curiosas p rop rie dades,
enq ua n to algumas, por sua vc:.i:, difici lmente dão sinai s de
(IC!lsi hilidadc, mesmo l'u<lcmcnte trat adn s.
Todns c1as siio provid as de espinhos mnis o u menoe
11 guçados, que dc \·em cm parte correep on<ler ?,O propósito
de defender aP 5uas dclicad,1e estruturas Uos n umerosos
ch oq ues que <lc nlgum modo possa m r eceb er.
Nos nne<lores d n eida <lc , ns laranj e ira s <liio•lh c um
lntc rc:ssnute aspecto, e tfio numerosas, que os se us dciieio!!OS frutos sfio se mpre ab un da n tes e barntoa.
1'n5 cs trndas ptí hl icas, nlinlt~nu•sc elas cm externas fi.
lns, e toclo q u in tal é he m pro,~i do <leias, de sor te que o seu
custo é q ua si só trabal ho de colher e levar para ven der.
A ma n ga wmUém é muito ahuncbnte, e cm alg umas
dns aveni da s da cicbcle as 1u,m :;uefrns s.io p1nntac1ns nltcnrnelnmcnlc com ;1s ruangahcirns, ou l\rvorcF> ele a1;;odiio•
scdn, que nti ngcm ,1 grnnrlc porte, mn s ~iio de folhas elcCÍ·
duas, ele mo<lo que não servem parn fozer sombra, como
outro s úrvorcs ele fol ha gem sempi·c \'Cl'dc.
Em todas ns bcil':1s de cstr,ulns, 11osqucs, ou múto de
segu11,lo crescime nt o, vêm-se cafeeiros, g~rahncnte carrc.
ga dos de flo res ou el e frutos, ou de ambos, al gu mas vezes;
ta l é, porém, íl falta <lc brnços aqui 1 ou a i ncl ol1!11cia elo
povo, que deles só se colhe umo pcqucua p:-.rtc, para o
con sum o particula r , enq uan to n cicfa elc é :1 bas tecidn com
o c:ifé procedente de out ras regiões do llrn sil.
Voltunclo ., nossn atcnçií o para o mundo a nim al, o que
logo nos a triii n curiosidade são os sáu rios.
tlcs sáo cnco11tr,1clos por toeln p arte.
N:1 c:i chclc, vc ni o·1oi:1 co1-re1· ao l ongo <los m u ros e sé~
Les, ou aqucccn <lo ..sc oo sol nos -estêios elas cêrcns, ou entiio
snhindo pelas goteiras d:1s ca sns mais haixns .
Em to elos os jn relins, qui ntais, estrndns e loi;nrce do
sólo nrenoso, êlcs corrcu1, qua n do passnmos.
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Ora élcs se 1·ojnm no rctlot· el os ll·oucos das .Ín'or cs,
,1gua1·dn11<Jo u nossa pa ssngcm e oc nl ta udo-sc c1111 tclosamc11·
te <l as uot1sns "istae, co mo fn 1.cm os nossos esquilos cm
idênti c:1s circu nst(m c ias, Q['ll so hcm por 11111 a cê1·cn on rnuro 1iio serena e ttio segurnmcn tc~ co mo si cst iY('~~"rn }li·
eaudo lcrrcn<;1 pla no.
Al guns siío de cô1· (lc cobre, c.scui:a~ outl'os têm o 1101·110 ci os t11n is lil'ilhu nks e sedosos, 11z t1l e Yc nlc, e ourro" nssiu1tla<los com monclins e Iistus muarclus e p nrd:is.
Neste só )o arcuoso e sob os ardentes r."iios sohtn·s , êlcs
pa recem goza r todos os mo111 c 11 tos de sua cxisté ncin, ;1qnc-

ccndo-sc ao 1ml nu IDnie i11dolc ntc sarisíaçiio, e, dai, desabalam m1111 a ca ncirn, como si n cnm 1111ç iio solnr Jh cs hohvc ssc <lcE pe rtado ,•ivnci d ndc e vigôr i,s su;is friorcntn~ cous,
timiçóc3,
B em <lifct·c ntcs <lo homem , os pc11nc110" !=rÍurins. i\:'io
11oclcndo elevar o corp o acim:1 do i:ô ]o t· arrnsltmtlu
os seus lo ngos upêndiccs como um cst õrro, estes curio3os
sêrcs, con10 q ue- cstr:mgei l·os 1Ic um d im a nrnis pro picio,
~1·a n1,porlmu ns suas cauclns erg u ida s 11ar.1 o ur, e gnlopnm
com us strn s CJUatro pernu s, co m m u ito mnis JilJerdailc e
força muscu lnl' do qu e qn:,l q ucr onh·o qt1oclnípcclc Jc
sangue quente.
PC'gn r êstcs cxpcr1os seres, .u iio é lú lat·r:fa m c ito ínc-il,
e totlns ns 11oss1n tCllta tivns pa1·a itilso fi cm·n m mulogrn<lru .
Uns ncgrj nhos e uu s índioziuhos, caiu os seus arcos e
flechas, cnçarum alguns dêlcs, e, aEs iiu 1 conseguimo s a.
guus c.9péci1uen.9,
Em sc~ui(ln nos s.lurios, as !on11 ígns niio poclr.111 ,1cix nr de .c;c r rcfc 1·idu!!.
Ebs vos :l.!lsnham co nr a :11H1ti1jão tlc qun isqucr frag·
mcntos il l!' pnpcl, folh n.! sêcn s on penn .9,
São dot.i dns de podcr0!1os mcu1hros d e locomoção, e,
em proc issôc,3 1 cu trC.'.!ílm ·sc a <lifíccia opernçõcs de cn 0nc~
nhada, cx1cm k1ulo-sr t'nl 1ongns f ilas p elns cs!rudns.
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As flores, íJUC ,ol h cjs, ou os fru tos, que ap;u1hnis 1 cs•
tiio <J11:1si !lcmprc cobt•rlos por elas, e cm sc~uiJa csp3Jhm11:-:c 1wl:is vossns 111:ío:: cm cnxruucs1 tJUC \'Os ohriga111 a lleixm·
n \'os.0::1 tirêc::1 pr1•ei1>it;11.lílmc11tc.

A1 hon1 dus reíciçó<'s, lt'cpn m e ca minh nm eôhre n
loallrn ,Jn mesa, sührc os pratos e 11çnca reiros 1 porém cm
111c1101· mínu•1·0, 111ío sendo tfio sédo oln~t:icnlo 11n1·a pcr tur·
hnr-,·oc.. tl111·,111tc n ,·ossn rcfciç:"io.
Ncstn si tu:1ç1io ,. r.m urniln!I outrns, vós as cuconlrnrci!l 1
,. rnl <'ada o<':i~ifio é m,1:1 esp écie distintn.
:'ll11i1:1~ ,í,·,·01·es lif1 fJU t' têm fon uigns fJ U<' lhes s.io pe<'uliarC'S.
Os seus ni11ho~ ou c11sns s:io cncontrculos n os gnll1os dns
i1n·orc111 fo1·m:uulo e normes mnssns cscu r11s.
);ns r::ot nula~, nog .IJ0Sq11cs1 nos j11 n lirn1, 1.•11co111n11u-sc,
:ís vc1.cs, a <; de Ullla c=-pécic ~ig1111tc, q u e cos1u11rn111 \":tgnl'
isofaclnmculc ou :1os p:ires, rncdimlo cêrca ilc 11ma polcg;1<la e 11,c;;, ck co111p ri111cn to, cnquun t o 11Igu11\os espécies cio·
111t~'-tit'11~ siio de ln muuho tiio climi1111to, que ê prccil"o
ter caixas com t:unpu.s r cspcctivns urnito hctu :11lap ta1las
p11rn se p o,lcr 11reEcn •;'i-fas dos seus :1lí1qucs.

.EJ:is 1/i.o ;!ranJc3 ini111ig.1!' <lc qunJ1p1cr s uhst5 nciu aui·
urnl cm d{'co111posiçílo, principalmente imctos e pcqueno:3
páss:11·os.
P .1 rn sêc:11· os cspt!cimcus de insetos, que col11Cmos 1 ,·crific:'uuos ser necessário coloc.,r as cn i.xns prê.'in!I no Ir.lo
1111 ,·:1r:u1<lu; mns, mesmo :i.;sim, nlgumns desceram pelo
1.·onlcl e nel a,; 1•c11ctrnr:u11, e jii li,1\'i.u11 ,k struitlo e m po11A
c;1s liorns lindos insetos de nossa colhcirn, fJUa1ulo os pi·
Jliámos 11cESc trab nlho Jc dcst ruiç:i o.

Do í po,· ,lennte, como uos iníofm;i sscm qne o olco de
amlfrohu , q ue é m u ito amn1'go, ns aí11scn!11\':1, c rulichêmo~
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os cordéis no referido o1co e nssüu fic.í.ruos lincs dos iu·
cursócs dcla.s.
TcnJo a p1·jnci1tio cmprcg:tdo o meu tempo principnl·
mente n a coleta Jc insetos, posso :i::;orn di:ccr alguma coisn
o 1·cspcito de outras fam ili as <lcsl,1 numerosa clnsse.
Nenhuma das ordens de imctos era tão numerosa co·
mo cu csperriva, com exceção <ln tl iumn Lcpidoptcrn, ou
borboletas.
0

i\Icsmo estas, 6C hem que o m'nncro de espécies fosse
muito srandc, 111io eram llio ulnm dm1tcs em indivúluos,
como eu eupunltn.
Em cêrca <le três sema nas, cu e o sr, Dates captu r:h nos
pnra cimn de 150 espécies.
E utrc estas, lrnvia oito espécies dó notavcl gêncrn Pa·
pilW e t rês Morphos, lindns horholcl,l81 de um u.mJ melá·
]ico, que eiio as primei ras n ecr notadas pelos \•i::ijautes Ja
Auteriea Jo Sul, cm cujo terr itório sómeutc são elns cn·
cootradaa, e que ao longo dos caminhos J as florestas, ,·onndo preguiçosamente, ora sob densa sombra, ora soh a hrill10ote daridaJc, constituem um dos mais aJminivcis cspetiiculos, que o mundo <los iusetos pôde aprcscul,ir.
Entre tu espécies menores, o bizono co1oriJo e a var iedade de suas Hs1as eiio admiráveis.
Ea1oa espécies parecem inesgot:h-cis, e provavelmente
mnis •<la metade das que cxielcru no p:1ís estão aindn por
descobrir.
N:ío vimos ninda nenh um Jos uot,íveis e gr:imlr..s insetos ela América do Sul, os rlii11óccros, ou c&enr,wclhoaarlcq uina, porém encontrámos nurucroso3 exemplnrcs do
gigante Mantia, ou inseto rezaJor, e l.a ruliém nlb'llmns das
graudce Mygale, ou a r:1nha peg3doras de paesáros, que eõ.o
aqui imprópriamente chawndas " tarântulas'', e que dizem
ser muito ven enosas.
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Vimos uma no seu nin h o, cm uma á1'Vore de a1g-odãoscda (7), tendo o seu esconderijo formado de têias, como
na d:.is nossas ::irauhns rJomésticns, nrns de uma fortíssima
textura, quu si como sêdn.
Out ras espécies vivem cm cavirJnrJcs rJo 6Õlo.
Os cse.ira hclhos e moscas eram geralmente raros, e,
com poucati exceções, de tamanho d imin uto; porétu ns abelhas e \•ês pas c1·am comumc11tc encontradas, sendo nlgum,l!t

gramlcs e bouiws.
Os u10squitos nas p,u·tcs haixas d:t cidndc e a bordo,
siio mu ito incômodos; mas nos fo g:u:cs ma ia nltos e nos
sulni1·bjos u iio aparecem•.
O carru pato , w.un ruiuú6culn eapéclc vcrmêlhn, quaei
im-isi,•cl n olho rní, "Lêtc rougc" de Cnicna, é comumcute
encontrado uas rclvuB,. e, alcançando ns pernas, e muito
irritante.
i\Ins isso ~ã o niuhurias, com as <1trnis logo nos aeostumú1nos, e dificilmcotc poderii su1uir-sc que trópicos houvessem de pnasar .sem clns.
De p óssarns, a princípi o vimos poucos, e niío eram lt'i
t.io notáveis.
O p:íssnro uwis comum nos .,rrcdorc.<i da cidade é o
guache amnrclo (Cassicus ictcmorotus ), de plum:1i;em de
co res muito vivns e que constrôc os scua ninhos cm colônia ,
fican do êstcs suspensos clM cxU-cU1idades dos i;:il h os das 5rvores.
Umn ·ón·orc, por ,·czcs, ficn ehê in de seus ninlios, cm
fórm1.1 de bôl sn, e o!! pit~snrog, com ns st1as vivas cores pretas e amarelas, vo:mrJo cm torno, entrando ou an iodo, produzem uw l indo efeito.
P.ste piissnro tem uw c,mto muito variado, de 111,tas
muito cl nras, e po5suc cxtraordinii ria fncilicl1.1de para imi(7)
b iice.a~.

CaJ. 4
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nom1 " p.:i incirn ", Chori:ia sp., da fomília dns Lom·
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tu r O ca nto de outrns tives, villcn<lo -lltc isso o nome tlc
"piissnro poli glotn" dn A111érica do Sul.
Al ém destes, a comum t:in ngr a <lc bico de 1u·::i;ta (R/zn,u.
phococl,u jncrmwr), al gumas tanagraa de plumn;cm de um

nz ul-piilido, cho ,undns afJUi "snyis", e os tirnnos, apnnh,11lorcs de moscas, de pe ito ::amarelo, são os ünicos pá!!s:iros
que mais ~e vê-m 1,os subttl'bios elo Pad.

Nn florcs ln, constanteme nte ouvimos os curiosos niidos u,1111-lu u -tu-tlt -t dos pic.tpaus, cndu uot.i ,rnccssiva, como iu sucessiv as pcrcu!!sÕes de mnJho i1Ôbrc hjgornn.
A' L:1 rdc, ao escurecer, npnrcccrn os caça.inse tos, <1uc
fi cum · voaudo e sohun do os seu~ curiosos e u1c1:mcólicos
cautos.

U111 Ilca a dizer "peito ferido", justamente co mo o
"whip •p oonvill '\ o pássa ro assim cl1:11nado na A m érica do
Nor te, e ou1ro, com i::,runl e no t.wcJ cl.,rczn , f ic:1 pcrgunt,mdo "Qu em~?'', e, como ns suns voxcs se ohcr11 r11u, travn.
ec- cnt1io um i n tcrcssnnlc e mo11ô tono rJió.logo c11 lJ·c ê lc,;.
O d im.a, qua nto nté .,qui temos cxpcl·im cuta<lo, tem
sido d elicioso.
O termôm etro 1150 se c1evou ac ima de 8i 0, /1 tnrdc,
e nunc:i. desceu a menos de 711,0 • durn n tc a J1 oi1c.
As tnrdc3 e as manhiis sii~ ngr:ulúvc is e frcse,1s, e temos geul111cntc uma chuvn, e apr:1zi\'c1 h 1"i1.a, ,í t arde , que
purificam e rC'frc.scn m a nt m osfét-a.
Nas noi tes de lu nr, ntê ó.s oito horn s, 11s scnl1orns p ,1sscin m pelas ruas e s ubúrbios, !cin qualquer monto un cnbcça, cm tr,1jcs leves, C' os hr.i::1ílciros, cm s uas "xocinhas",
Gca1u clcfron to n pnlcstrnt, corn a cahcç., dcscollCrta e cm
m angas de camisa, ut é 9 ou 10 horns clu noi t e, intcirnmcnt c
dcspnocup.'.ulos dns frescas hrisns noturnas e tio orvalho
cios tró picos, de que rnnto L"f!cc;uuos e co nsideramos muito
p erigosos.
Acrcscentnrcmos ni mla algum as 1rnlanns 11 \'cspcito da
:dimcnl:tç1ío do povo,
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A cal'nc de ,·.nc:i consti tuc o princip,11 nli mcn to .
.As 1·êscs procedem das f,ncncfos de cri;iç,io, situs al guns dins de vi;1gcrn 1·io ncinw , de onde s:io t r:izidas cm
cauôas.
Dul'atJ tc n viagem, tccmarn alimento e perdem n nini or
pa r te d,t go rdura, cl1ega11do ao seu desti no cm dcploi-ávds
t;o t1di ÇÕ t'S.
Siío nfH1tidas 1o~o, no dh1 scgn inlc, pnrtt o consumo
diá rio, e são nhertus .n 1uachatlo e a cutelo, sem nenhuma
oh!:i erv;inc ia dos prece itos de higiénc, dei xa ndo-se o fi•m·
t,.ruc <:Orrc1· sôhrc a c:11·11c.
Dinr inmeo tc, cêrc;i d,1s seis horas da inanhã, vêm•!!C
numerosas cnroças segu indo cni diferen tes direções vela
cidade, pnr:1 fnzet· n Llístri lm iç,io da carne .,os :.içougucs,
o que é fe ito cm pe ças, tnl tJU:1 1 :t carne de cnva1o, q un ndo
é le\'ada pura albrit m canil.
E isto, para uma pcssôa t.lc estômago delicado, n;'io
doi.~a de eaus.nr repugnância , quando, no se11la r-.:e ,í m ('S11,
ou trn coisa ali não vê, sc n.ío n carne el e ,·ncn.
.A.Jg:umas veze s, tem-se o peixe, porém é um nlimcnt o
muito caro.
A cnrnc de porco só ,, parece aos sáhndos.
O pão é fe ito tlc farin ha de trigo, impottnda dos E stados Unidos.
A popub ção la·:mc11 ,Ia ci cla ,Ie gcrnl mcu!c .faz uso <le
in nntci ga, irl ô.ndcsa ou arn cri cann, e outros produtos irnport:u.loõ do esttau;ciro.
A forinlrn, o ;,rro:r., o pci:xc salgo<lo e as frut as, cons ti •
lUcnt o \H'in cipnl alimento cios ín dio~ e dos negros.
A farinha prcparn-sc dn rai,: e.la m:i nd iocn ou c«ss,wa,
du qun1 se faz tambc,n ;,1 t.iJ1ioca.
A fs9rinh;:1 tem o aspecto <lc eL-vill ias <lo cnmpo.
'fnlvez scj.i m:ii3 parcci d 11 mesmo com serragem <lo
m ntleirn.
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Quando mistw·adn com águn, Iormt:i.sc um c:l ldo glutinoso, porém é u111 alime nto inuito nu tritivo.
Isto, com um J>OUco de peixe salgado, bananns, pimenta, l:u-:u 1jas e nçai (vinho tiríldo Jo coco de UUJíl pal wcfr,1),
eo11st itu c111 os principai s alimenlo s Jn ma io r pa r te <ln p o-

pul:tção brn nc~1 Uu cidade.
A nosso alimentaçiío hnb itual com prccndi.i: Ca fé,
ch {1, }>ÚO, man teiga, cntnc de vaca, at·roz, farinha, abóhorns,
bn11auas e larnnj ,1:s,

I shl oro em um ótimo co.tiuhciro,
1::Jc fnú a to dn so rte de assados, bru)sa dos e coz id os, de
cn rnc de vnc:1, nlc m tlos pratos do tdvfa l.
As bannna s e 1aronjns ernm parn nós umn vcrdaJcil'n
ddicin .
E, com o born 11 petitc: 1 ,1 11c se mpre tiah amos, devido
nos nossos cxercicios com c:.iminhadas pela fl orcstn, n:Hl.t
tínlinmos J c que nos queixar, u o to cau rc ao noaso passadio.

CA ri'l'ULO II

PARÁ
Ff:5T.\5 - l',\IIAÕE$ .,io;;i.r,uuos, 1'01\Tt:r.uts E ílíl.\S!Umo -· SITIO DO
sn. ílOltL,\7. - F.XCUIIS.lo AOS ,::-.ct\:'\'liOS - FLonr:iTA \'!nC:EM - r LAN.
T,\S E li-SF.TOS - ÃtlYOn C. V,\(".A - EXGENIIO oi,: srmnA E MÁQU INAS tn:

uc~r. rt r.l.\ n ,\ Rl101. ·- CAnlf•C ou .~ m ·on~ r,HI,\ cra1 ,\,\1H.:,\ - st111/'ict:111.
flAS - l'LOílES t:: .\ 11\'0ll ES E:.1 F'LOJtESCtNCIA - J'OID II C,\S S,\ll\'AS, \'ts.
l'AS r. l! ICUOS · l>t•r t. - !'ASSEIO 1'011 .\CU,\ ,\ ,\fAC t:,111[ - :.1AC,\COS - O
C0)1.,~n.,xTE ui:: 1.,,1t AN Jf. 1uAs - :.rnnct.cos.,·.\.'11·111os • co~1tnc10 m.:
~l AOBIIIAS -

110,1 CO,VSTIUCTOR -· 11 111::r.UIÇ,\S.

Uns quinze d ins np ós uossa clicgntl,1 no Pará, 1·cnliza•
nun-sc v1ídas comc mor.,çõcs xc1i:;io sns ou "festas", como
elas se c.1 c11omi11a1u n1p1í.
E l',11ll i'\S fc slil s •l o E spfri to.Sn nl o e <la Tti tHfocJc, durnnrlo cadn u nrn no,·c d ins,
A primcirn rc,11ízou-sc na cntcclrnl e n 1iltim11 cm umri
dn s jgrcj ns dos sulJúrhios.
Al;umas costurnnm ser cclc brn<las com m,1ia pomp ni
niio v.11·i1tndo, porém, n mnncirn de se rcali~n rc1.n.
E m fre nt e tÍ igreja, sohn m-sc foguetes e qucim nw-sc
fógos de artificio tod as ns noites.
1
Alg uns n eg rinh os f.ic:i m nmlcn do 11 doccs' , b olos e
frutas .
Sllcm (1 run :ts ptocissõcs, nn.s quuia con duzem snntos e
crucüi.xos.
A igreja conscrvn-sc nhcrtu, cclchrnncl o-sc nlí os ofícios:
1·cligiosos, c, findns es tas ecrcmôni :1s, oa fiéi! be ijam as
imajcns e na r clíqu ias.
Negros e llld ios, trajn n do ro upas bran cas e com nrcs
da tJ1nis comp lctn sa tj sfoç.ío, e l,cm nssim as mulh etcs, com
os se us rico-. col.1rcs e h l'inco.:! 1 de ouro .ornciço, compa recem
cm mu lt idão ,

22

ALFRED

RUSSEL

\VAT.LACP.

A1érn dêsscs, vêm-se os l'cprcscntunles d.is c1asrns mais
elevadas e os estra ngeiros, que cmprcst:tm, com a su a prese nça, mnior g:raçn e 11rnior renice ú solcnitladc.
Realizam-se procissões pompos.1s, no com<•ço e 110
fi m cfo.s fe s tas,
No tiltimo din , cn lrc t;utto, qucima-sc grande quanticlndc de fogos ele .artif ício, os quais srio forne ci dos por p cs·
sôas eleitas ou tJUC volunt ariamente .iccilu m o cargo de

"jui::. dn festa. 11 ,

-

cargo êssc consi dera do um., alta disti n·

ç,io, mns d ispendioso, e o povo, niio obstante êssc grn ndc
dcspenücio e o gaslo dos fó gos de artificio, todns a!! noit es.
pnra fnzc r haru)ho e mesmo ,Hsttírhios, ainda se d ivcr lc::
solt nodo g:l'a nd c qunntidadc <lc foguet es, durnnlc o d ia .
Os foguetes siio urua p,1rtc essencial das ccrcmônias~
se n do considcr;Hlo corno q ue um :i t o t·cligioso.
Certa fcitn, pcq;uutando cu n um ucgro po r que razão
h?vfrun pc1n munh,ã d.ido tnntos ti.ros, êlc, olh1~!ulo pnr,i
ccu e corn a res mui to graves, me respondeu: Po r Deus .
'l'rCs coisns s1i o csscucialmcn tc do agrado do povo la,,silciro: música, harul h o e fogo :, de art iffoio.
Th•cm os isso tndo <lutante quinze dias e, ali:111 1Iê~!oics
di\'crtimcntos, h.i. que enumerar nindn os tiros de cs11ingnrd111 de garrucha e de cn rdu1o, que crnm rlis p.1rnclos desde mndrngadu até á noite.
Depois de muita s i11d11g;ações, conseguimos, ufi 1111I, arrnnjar uma casa, ond e p udésst.:mos instuJnr-,ios rn ,, is ii vonta de.-.
Era sittt nd,1 cm Nu·,aré, cêrcn d e milhu êll1ci:i ao F.U l
fia citfudc, defronte justamen te de um:1 bon ita capelinha,
por dctrús da qunl fica a f1 ores tu, com boa s loc:1lid.1dcs
por,1 colc t.1 de plantas e p nrn captura de p:tssá ros e insetos.
A casa crn de um só p avirneuto, co m qunh·o cõnioclos,
rolicndn por um,, varanda, que nos ptopo rcio nnva um ]ougo e agradavel passeio.
No quintal, havia for:rnjci ras, cafc;,;n l, manclioca1, e
utuit as Ú.L ,·ores fcuüfcras - dn florcsm.
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Nós ;1 a lugámos 11clo preço 1l c 25SOOO po l' mês (2 lih ras e 5 .sl ülün:;s), o q ue ê r cb tiva01cntc m uit o e.i ro p nra
o Pará; com o, porém, não cnco11tr,i,scrnos outr.1 mais co n,·en icutc, concor<l á mos com o preço.
Isidoro inst.il ou-sc cm um rancho ,·cllt o, de parceles
li nri:cndns, d o qunl tomou p os~c para ns auas o perações
cul inn ri ,u.
Nós tr,1h nlhávnm os e tomã,·,uuo s at: n osi:as 1·cfciçõcs 1111
varnuda e rar.:nucntc fo m os aos cômodos irw. •rnos, a não ser
p arn <lor01ir.
Jú cs rnrnos n:;0 1·,1 com prccn<lcndo melhor II lín gua portuguesa, lendo m enos díficul<ladc p1H,t cxp Ji c.,r e exp rimir os nossos desejos.
Totln vi.1, ~;1.s tá mos nl~u n1 lClll JJO pnt·11 fn11 1ili ari?.ur-11os
collt n moeda 11or tugucsa, is to é, o m oedn hr:isi1eira, cujo
sis t cnrn >11onctório é nli:is cxquisito e confmo.
Comp õe-se ele no tas ele Jlapcl, assim como moedas <le
ptnta e co bre.
O rea l é a 1tnidndc-padriio, porém o " mil ré is" C o
\'alo r el a menor no la de moc<lu-pnpcl, e êste 1íhimo serve
com o un i<ln c1c cm t oei.is as lrnnsnçõc,.
De confonnlc1a <le com o sis tema dcc iw al, scri.1 muiLo
simples o sc1:J, empr ego, ,i ufio fo sse .complicn do por ou tro,
p11cirõcs 1 tais como o vi ntctn ( moeda q ue val e vinte róis) 1
o pnlaca (que vale 320 róis), e o cruzad o (que vale '1. 00
1·éis), que ta mbém cntr:un nn s conl ris, <ru nsi sempre ca nsu uclo (;ra ml c confu s;io. principalmente pnrn um p ri ncipi ante, po rq ue a p ataeJ n:'io é um n 1lo1· integrante elo m il
réis. (I res pnt:lcas e <lois vintcuis h zctu um u1i1 1·éis), e o
clolaf csp ,mhol , q ue é >uo c<l:i corrent e :iq u í, vnlc seis pt1·
t11cas .
.Alé ot disso, o m i l réis va lin prim iti l'll uic nlc 5 &h iJli o:;s
e 7 pcn ecs e ngora o 5CU valor vnría <le 2 sl1 üli ng:& e 111cnny
para 2 shillinHs e 4 pe nccs, o que 1111 0 é bc.111 ,1 m etade' <laqu eie v:ilor, e i~so dc\'iclo p rovavelment e ÍI clcpl'Cc inçiío do
papel e ;Í sua in eonvcrti hil iela c1 c cm mocdn cnn ha<ln,
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As m oedas íicar:i. m, tlcsd e ai, co ro um v:1lor noruin:i.l
m enor do que o Yalor rcnl, e dcYcriam ter si do imcdiu t::tmcntc fundid as, pnrn aumenta r o .seu vn lor; mas, cm vez
d isso, for:nn npcnas cari mli ndas 1 pnss,m do então a ter um
v alor duplo.
Um vjnté m carimh ado p assou a ter o vnlor de dois
vintcn s, ni cja pa tnca (160 réis) passou a vnler 320 réis; a
mocd.1 de do is vintcns pa ~s on .1 vnlcr qua lro vintena.
Em S<'gnida, tendo sido diminu id:is cm tawaul10 ns no•
vas cnuli :t ~cns, cm consequênci:1 (ln clcprccinção, levnntousc ta l cot1fusão, que o tnmanho de u ma moeda n fio p oderia
ecrvir lllnis de í n<lice do t:c u valor.
Du ns m ocd:is podem ter o rucsmo tam:i.11110, porém
um:1 delas pódc ter o Yal or du p lo d,1 ou tra.
E' p1·cciso um exame ntcnto de cada moccln, e isto torna ,'l co11tagcm de uma so1on gra nde 110 1 trnL ,11ho fnst idioi:;o, e q ue e."U gc não só um.ita prát icn, mas tnwbêm mui t.1
a tcnç:í o.
Nas ccl'cnnio.s de m inhn c:1 sa, c.s tnYam morando três
negros, os qu:ii s cuid,w am de pl.tntíi çõcs de café, de mandioc.i e de :in•ot·cs frutíferas.
O chc!c de les, um negro ulto e roh nslo, de nom e Vicente, tinha gr,1.ndc íamn, cnrno cnçndor de bichos, como
são :i<J11i ntlgnrmcrllc dcnom~nndos toclos os insc tos 1 r épte is e an i m ais peq uenos.
D e hôa ,•011tadc 1 1,cgou e no s trOlLXc ,·árias josctos.
Um dcs lcs crn cuorru c arn nh a caLclucln, uma tHygrtle,
que êle cuidadosa e lwhilm c ntc tirou elo esconderijo no
stHo, e que trouxe cm m rrn fõl hn.
Dní n os co ntou que, 1lc um a fe it a, ÍÕl·n picndo por um
clêsscs insetos e fi c:i ra p.r.ssnnclo mal du rnn lc algum tem po.
Qnando fola\";i u rcr; pcito 1lê;;sc ii1 ci dcnt c, di sse que o
" bich o" era " mu ito m ao", con elni udo n sun hist ó ria com
um cx1n·cssivo 11i! ui! ui!, que conespon1le :.io "Aiu't it
thougli ? 11 <los nossos escolares, e nfinn nn clo c.itcgóricu mcntc
qu e, qu.lnto n isso, êle niío tem cl 1ívida ulg uin.a.
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Parece prova\'c)1 por leso mesmo, que t..il i11se lo u;lo é
cm viio arnrndo d e tiio pod croi:ms prê.rns, ]l Or iutctméd io
das qua is 1ió dc cnusa1· u mu fori <l;1 vcucnosa.
E m uma da s CXCUl'SÕcs explorndorns que fizc 1uo::, clu>
g:;imos nlé á casa de ca mpo <l c um fr nncês, 0 sr. llorlaz, <JUC
exerce as funções de consul suiço no P a r,;.
~fui to pura n Õ3s a sur presa, quando mo rcho u no u osso
l'II CO ntro, vcin fa la ndo cm in glês, e daí n os levou n p cn·o i'l'c1·
os nl'l'edorcs d a sua prop1·icdndc, ilulicanclo-nos os cami-

uhos mel hores e mais acccssivcis parn a florcstn.
A 'vegetação nli, n os margens do ri o, nnrn m ilhn ahnixo do P .ir:i, era muito pomp:osu.
O mcriti ( M auritic1, flexu o.,·rt), Ji n d :1 pal meira co m fõ Jlrn!I cm {órma rlc leq ue, e ou lrn espécie, mais débil , o m.,.
ru j:'1 (B nctris marajá} , de p equ en o pó t·lc, <lc c.1ulc t od o
chêio <l c espinhos, e qu e pro<lm: um frnto de ng1·:11l:wcl .!!rtbor, mns um tan to ác ido, eram vistos frequente mente.
Uma moi t.1 de c:l ctos, de nspcc lo vc rd nrlcit.'.l:Ü1cu lc t rop icnl, e de tri11tn pés de nlturn 1 c1·cscia yicrto d:1 cnsn, 111.i s
fôrn pbnladn ali.
Os mâtos cst:iv.tm ch eios <l e c11riosas bromcl irícl'as
e arm1 .s, e hem :1ssiru tlc muitas :ín• occs e nrbustos isol n,loJ:..
D chaixo cios se us sombrios r ecessos, ap,::m h:im os alguns
bonitos insetos.
As l indns horholc tns, de ;isas nzul-lnra nj a (Epicrilia
rmcca), cr;-rm c nco n lradM pouso11do no s folh as.
N'ns su;is ;clus e vind::is, rcpc ticlns yezcs , voh :n·nm á
mcsuw rít·vo1·e, e sempre procurnndo a m esma fol h a.
Em hora m u ito nrisC.t!!, e ser mu ito difícil ca p tu ni-ln s,
t'il1co cspêcimcos foram npo nhodos1 sem sa irmos do log.u .
Em nosso regresso ri cns.i do !e. Ilo rfoz, êstc ofereceun os cxcclcn l~& b iribós, u ma espécie 1Jc a,10,ias, el e p ôlpa
co mo q ue lc,to sll e de sa bor um pouco áci do, u um :.1.;rá dn,,cl fr ut a-pão, que ! C parece t.>Dl go.!to 1ís cos t;iuhns csprwl10ln !, e J, an n1111s sêc11ll ao sol, por 5un vez uw i to pn rccid:is
com figos .
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A sua ca.s:a cstu\'u si tu.!ltl:1 cm 11111 ,lclicioso locnl, cm
írcntc ás illrns <lo ri o, local &.se h11Eln111c alto, .-f!co e snucln\'cI.
Os húmidos h osqucs, ao lon~o da mnrgcrn <lo 1·io1
c nuu tão produtivos 1rnrn ns 1101:sns c0Ili citt1s 1 r1uc, ,lcpois
(fipso1 ,1p1:o,·citnudo ns bondosos utcnçõcs rio 1:1·. B orlnz,
:ili volttl mos, ecmpre q ue nos sentÍDmos tfüposlos.
Como exemplo <ln \'Ornci d ndc das fo rm i,;ns, J)os;o aincfo referir que, tendo <lcixnclo n o chfo as minhns cnixae de
colcçó~, nn vnran1lu, duran te meia h ora, cm que estive
ele p.1l cstr11, no voltar pnra ahrí,lns e colocar outra cnptn rn,
fiquei ho n·orizndo no vcrificnr q ue cstn\'nlll cnxcnucndns
tlc umas pequcrws formi gns ,·crrn cllrns.
Unrns jó. lta\'inm ~cp ar:i do :1s asas de cên:n rlc 12 in,
sctos, q ue cstnvmn sendo cnrrcgarlos pnrn diferentes dite•
11õcs da~ coixas.
Unrns c!1-tavnm .iinda cnt re;;nc,c; á tnn~fo de dcsmcmhn1nie11 to, c nquonto outrns se h nviam i11troruetido na~ par·
tcs rn:iis gorda~, e nlí cslnvnm fazendo o seu delicioso repasto.
T ive gra nde dificuldade p nr u fo.!:t!-l:11t ah anrlouar as
s.nns prês.i!, e ganhei com isso \! til cxpcriêncin, que me
custou melo dia de trnl,q}lio de capt111·as, entre a:::i qunis
n ,lc .ilg umos esplêndidas Epicalia.\ ó.s quu is dnvn cu grnn•
tle estim a.
Na madrugado de 23 ele junho, fomos ínzc1· um pa!Seio
até 1is. móq u iuns de heneíi cinr arroz d e Mo. guari~ a eonvite
ilc seu p ropti ctório, o sr, Upton, r. de seu cncarrcgnrlo, o
!li '. Lcavcus, nmhos nortc-nmcricnnc,1:.
A umn 1list1incin de cêrcn de d u:is milh.ns da ciclaílc,
t..'001CÇÍÍ 1110.s :i pcncl ral' ua floresta vfrgern, 0 'Juc Joio 1·c.
conhccêmos pelo ,tito porte Jas ú1·vores e runis profunflns
somhrns, tJ\lC algo <l~n nncírn-om de sua nproxin1:iç:lo.
O c lc,•.ido número e ,·uríetla<lc de- .i1·,·orcs ilc nlto por·
lC, com os !CUS !roncos clcvundo-sc t'rcq ucnlcmentc de 60

28

ALFREO

ll.USSF.L

\V,\1,LACF.

a 80 pés de altur:i , sem un1 :;:ilho e pcrfcit:uncnlc r ctili•
nco~, :1s cnonuce li:ma!, q ue por êles se cxtcnrlcm obliquamcutc, como ns cscór.1s de um mostro: ou tras vezes cn ro·
]n1ulo-ec-lli cs pelos troncos, como fo11t i1sticas serpentes de
hoto prn uto pa ro :1p:111har a [l rêsn, c rum os seus JH'i11cipnis
cnrn teristicos.
Alí, os cipós, dois ou três, n mn tempo, cntrclaçnndosc cm espiral, cm voltn uns dos outros, forrnum um perfeito
e vh·o cnl.io, como se Iôssc par,, sustcl' nc1uclcs gigantes d:t
florcstn.
Acn]Q, outros formam 1m1 cmnr.111h uJo de fcstõcs1
que se cobrem de pcqucnns trcJ1,1clci1·:is e parasitas, as qu.,is
os ocultam de nos!lls vistas.
Entre .l!I :ir\'orcs, vi'u·jas espéc ies ltú que têm rai1.cs síl·
licutcs no redor de strns hases, e são ma is c.,ratcristicas e
mnis ndmir:ivci!.
E m ulgunrns, ns rui.::cs ÍOl·n1nm um verdadei ro ,, rc,,h ouço, mais dilat:ulo que nh o 1 erguendo-se a uu1,1 d ist:iucia de oi to :i dcv. pés dn hasc e alcnuça ndo de 4 3 5 p és
de altur.t, 110 tronco, cnqu;1nto cm outr:is chs se projct:1111
u um:i nhura de 20 :i 30 pés, como si fossem :is costc Jos do
c:iulc, que tem, por sun YC~, a ul 111rn de •W ou 50 p és.
EJ:is Iormnm p crfeirns e viYns cêrcus tlc m:ideirn c m
tomo ~o tronco, tendo cndn urna dessas rnizes de seis po·
fogo.das rt um p é de dinmetro, dns qu:iis algumns aiod.1 se
rnmific:1m cm m a is dum~ ou tr c3, e todas prnjetando-sc
a urna clistânci.a rnl do tronco1 que1 no cspílço por clns for•
w::iclo , lrn soLra Lastautc para u111 corúot·taYcl cômodo, eo•
mo si fosse uma c:ih:rna.
D cuas raizca tirnm·SC divc.rsos p edaços para m:mufa.
turD: de rêmos e outros em prc~os m.,is, sendo :i sua 111adeir.1
gera lmente mui to leve e 111,, cin.
Outras ti n ,orcs, por su:1 "ci, siio como que íonnaclns de
delga dos cuu1cs, crescendo co11j untnmcntc.
Efos siio profundmnculc ,mlcn<lns e ícndid:is de eimn
ab ah:o. e cm alguns log:1rcs cssa3 fendas ns ..atravcssnw
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para o ou tro lado, como sí fossem estreitas janelas ou BC·
teirns ele uma torre.
Todayia, nprummn-.:!C clns t.io nlto 1 quauto as mais gigantcsc,1s <la Il orcstn, com um caule retilíneo, de <l iümctro
uniforme.
Outrn fórnrn curiosissinrn nprcsc ntnm nquclns que têm
raizcs snlicntcs e clcvu mlo,sc ucima do sólo, parecendo
,1poindns por ú1úmcrn s pc1·11a:;, e, mu ilas ,· ez cs, formnn<lo
arcnclns com alLm·a bas tuu tc p.irn um ltoiu cm cnminhar
por baixo.
Os trou cos de lodns essas ,ínrorcs, hem co rn o ,is trepa·
dcira3 q ue se cspn1l1 nw por sóh rc êics, .suporiam 1a111bém
m oa infin i<lu<lc <lc outras, <lêlcs <lcpco<lentcs.
Tillâmls.·11s e outra~ bromcliácc•a!i, süni11w n tes n an,111ascs, os grandes aruus, com ns sun2 fo)h os verde-escuras:
t:m fór1un <lc dardo, e com os seus frutos como pirucn tad,
cm grnndc vnricdn<lc, e fét os ele cnormc.s folha s, de <listânein cm dist.i.11cin crescem ao longo dos seus tr0ncos, d u lc
acima, nté ati ngirem nos seu s dcrr.:ulciros gallrns,
En tre essas parasi tne, fétos rasteiros e espécies delicadas, como ns nossas fl ymenophilas, cncou tram-::-e ali, e, nos
lognrcs nrnís sombrios, ns fol h as <lclcs cobrem-se, por tiua
vez, de miu<los e r.,.;tciros m usg os e llcpálicas.
Vêm-se a!;sim parasit,1s sól,re parasit,u,, e, sôLre estas,
mais parasi ta s ain<ln.
Olhando -se pnrn cim a, com ns su:ls folhagens curiosu•
mente csp:1Iha das, cm vio}en to co nt rnste com o céu claro,
é êstc um dos n<l111ir:ívcis cnr:i.tcrís ti cos das florestas tropicnis, jll repc ti d ns vezes referi do po1· !Iumhol<lt.
~luitas dns gigan tescas :irvorcs da flo res ta têm íolhua
t ão <lelicatlas, como .1s trementes Mimosas, pertencendo,
como estas ruesurns, á numerosa familia ela!! L eguminosas,
ao passo cp1 e DS Cccropias, co m suas enormes folhas paln1a<las, e as Clusias, cc, m as suas luzentes folhas ovais, e
cem outras fó1·mas intennédias, 1>roporc ionam bastante val'iedadc,
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E a in lcnaa l uz solnr, por cima cJ ns su as copas, tu clo
b:mha ndo, enq uanto as mais dcnsus som brns rcin.im po1.·
!mixo, nnmcn1:1 a grand czu e n sol cnitladc do ce nário.
As flores c rn m ra rns e CSJ1n rs:1s, nlgum n.s fi ClJU l' nn s
orquíJ ca8, crvns rn slcirns, aqui e nli um a rbm to Ilorcsccnl<'.
fo i tu do que vimos ao lado do c,1 minho , qu,nulo ía mos
passa ndo.
No só lo j a"Zcm, apo d recen do, ínumcros e varindos frutos: - ncl uim-sc nli, curiosnmcn tc misturnda s e en trelaça·
cl us, fov as de urua j ur<l n de comprimento, imen sas frutas ·
piics, n ózcs de vá rio~ ta umnh os e fórmus, e ns e normes
cnJ,aç:t.<1 J ,1a árvores-potes, qu e t~m tampu s como os utcnaíUos de que <lcdvam os seus uomes.
As ervus e relvas consistinm prin dpnlmcntc cm fétos,
Scitam ineus, minl rsculns trcpndcira s, e, no mais, ns fol h as
caidas e mortas, os troncos e ga lho s :1podrcci dos, ocupnvnm n rottior p nrtc du supcrficic do sólo.
Encont rámos poucos insetos, nHJS qu nsi todos crnm no·
Yidadcs pat a nós.
O nosso m niol' tesouro fo i unrn J1orbolcL:1 1 o rn ada de
lind os pu d rões, de côr violeta , multo hrilhnutc por hnixo
d as usas, n Hactera esmeralda, - que t.Ó 11gor;1, pc1n p rimcirn ve z, v imos e ca p t urá mos.
Apanh ámos mui tos o utro s iusclos t ólros, m as a giga n·
tcscn ;l/.-Orp/1 os, de côr azul, que frcqucntcmcu tc pa ~snvn
po r nós, com o seu vôo ondulu nlc e zi gucza gucnut c, tornou
cm vii.o todos os nossos esforços p.:ira apoclc.rnr-uos dc ln.
l\' iio viinos nenh um q uadnípcdc, e de 11óssnros n11e11as
algum poucos, si Jicm que ouvíssemos u hulh.1 destes úll i•
mos, parn nssci;urttMJOS CJUC <lc to do não cs t;1\·a111 ínlt:u11lo
nli.
Nós n ão estamos de ncônlo com a gencraliza dn crcuça
tl c IJUõ os p ússaros d oi. trópicos têm urn a dcficiêncin de
c:mto, proporcionu l no hril lt o de su:1 plu m ngcm , cren(1n
cssll que clcvcl'Ú RCr modi fi cad~.
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A maior p.:trtc d as aves dos trópicos, de brilhante plu11rn,;c 111 , per tence m u fo uúlias e grupos que niio solo cn ntores, cnqun nt o os nossos pássnros de plumagem mnis colori(lu, co 1110 pi11tasi lgo, o canãrio, 11âo siio m e nos ca noros,
havendo aqui tnml,cm pequenos pássuros, que i~unlmcn ll\
ussim o !ião.
Otivünos un,:; can tos pnrcdtlos com os elo nos!o medo
e com o do piut,11·oxo, e um p,i!:suro solt ou três ou q uatro
doces e queixosa;; 11ota.11, que .il r.iirntn muito n no!5sa :.itençiio.
Os in tcrcss.intcs ~orge io~ de muitos deles Jlrcs1n 111-sc
focilmc.nte , ~raç:1s à n o~sn fn n tnsiu, J>n rn fornrnr ve1·dn d cirns
fra ses e, no s il ê1wio tia fJol' CS l.1 , p roduzc111 cfe i10 cucantndor.
Qunn do alc an çftrl1011 os u1 oinlios, vc rifi ct11nos q ue j:i crn
u111 a hora d11 tarde, po is ns cur ios:is e int eressa ntes ohscr"nções, que fo\c mos no longo elo caminho, n os olir igara m
a d em ora r se is h oras, num tra je to de :i pcn os 12 milha s.
Fo ui os bonclos.nucnte l·cccb idos pelo H. Lc aven s, q ue
pro nt am e nte nos nnn njou uw ln uto a lm oço.
Ac•ós a 1·cíciçüo 1 Io111os p er correr o terrei ro de m adci·
ras e as cns,,s <lil3 m:i.qui n ns, tcn<lo tido en tão e nsejo de
vc r 1 pela prime ira vez, os 1rn png:o ios e tucanos, n os seus

habitats.
f:lcs freq11c nt11m de preícrêuci:1 ee rtns {u"\·Orcs.
O sr, Lc,wens tem muitos cspécime ns, que matou e
c111balsnmou ele m anei r a r arame nte i g:ual .1do.
Hú ali tr «h e n genhos: um de se rra e doi s [tara nrrnz.
Um dos destinados .ao a rroz funcion.1 a vapor e os
outros doi$ s,io movidos ., itgu:i, que é ohtitla pO l' )u lel'm éd io J e um n harru :;ern , n c1ual reprêsu a ,íg:ua <lc dois ou
lrês cót·rcg:os, formnn<lo um extenso açude, onde ec a r ma ·
;,.ena a iÍi,'Ua parn a mo\·i m e111 açiio dos maqui nismos,
O de sena foi. in slnla clo, h á 11ouco, p elo n. Lcnw•ns,
c1ne é um perito cons trutor el e engenh o!.
E' Jo gcnc1·0 comumcntc usnJo nos Estn dos·lJniJos, e
n 111a 11e i ra d e nplit·nr :i 1ig11:i é hem difcwu tc tia tJUC ;;e·
l':1 I111cntc se "ê ua f ngl:itert n.
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Com uma quéda de cêrcn ele 10 pé!! de nlturn, :i á gun
cm vez de ser aplic:1<ln como cru uma r odn de cimn, ê
conduzida po1· um l>icamc inclina do, indo c:ti r, no fu u~to,
6Ôh re as cJJçamUns de um u roda de 22 110Icgn<l:is de- diâ·
melrn, qu e assim birn com grande vcloci<latlc e p õe c m
1Uovj w cnto, por i nlcruié<l io de umn ui.uii,·cln e de n ru n
h aste d e conexão, u serra, a <1ual1 v o1· sun ,,cz, <ló u w
golpe duplo a ca da 1·cvoluç,i.o da r od.t.

A <lcspcs:.i com a construçiio de uma 1·od11 de movimento Jcoto ficn, p or essa ma11cira, Last..111 tc reduzida, <liapcnsuudo-sc todos o~ <li.;positivos para o aumento <ln velo cidade n CCe!!sária iis SCl"rns, ten do o seu conjunto u1cn or nlÍrncro rlc p eças intennc<liãcia~, rnuito menos sujeito n desarr anjos e, por consegu inte, tcnclo poucos r c paro3 a f:ti.:crse (8).
A ct1.rrct n, q ne suport:t n tóra e íl leva para n frente,
cont u a eerrn, fun cion a pcln urnncir:t usu3] ; 1n.is o p ['o·
cesso y>nra fazê·h ,,oJ tar uo 11on to de pnrtidn é engenh oso.
A ãgu:i. é desviada du roda pr incip al e cucawiuh a•se
pnra outro bicaruc, i udo aluar cou trn urna rod u, ua cxt rewid.:idc do eixo da q ual existe outrn rod a dcntadn, q ue,
moven do-se, sóltu, po l· i nterm édlo de 1111111 ab•.-anca, u
cnrrctn, e cstn, então, volta com s randc rapidc:t. ao ponto
de p a r tiJn, da m a ncir:i. muls simples.
Vim os nü tliíerculcs peças de uuulci r11 j it hcnc!iciacln,
tanto cm vigas, como cm táhun3, lendo-nos dndo o !r, T,cnvcns e.xplicaçõcs sõbrc os vnrfados empregos das m esmas.
A lg umas s5o u1uiro cJur,13 e resistentes, shnilhnntee ao
ClU\•ul110, e ou tras mais m neias e meuos duráve is,

(8) Esses tipos ,lo rôdns sii.o cm11rci;:atlos até hoje, p rinci11olm cnto no Brnsil ccotral, 11:na r.ni;coho!I de scrr;:,,
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O que mais nos intcr~sou, contudo, foi um a partida
do gt·n nd cs tó rns (lc m a\:at·:mdubn ou á rvore-le iteira (9),
que se a ch .:w:m1 nli.

No~ cam inhos, ao longo d o floresta, já h avinmos rcpnratlo cm al~1ms de 1:, is 11·0 11cos, nss in:dados co lll cut:i:·
lhe s, feit os pa r n o propósi t o d e s e lltcs ex tra ir o ]cite.

E' u m:-t clns árvores mn is nohrc; e ma is cshc1tns '1n m1ita , clcvando•sc, com um cáu lc rctilinco, n e n o rme ahnro,
A su:1 rnn dcirn é m ni to duu1 , ilc fin ,1 gní, mui to du ra"º}, e p rop r i:1 p nrn t rn h n lhos ex p ostos 1ís iutt::mpé1·ics.
Cn 111 C'rn ·sc os seus fr11 1o s, qu e $50 m uit o f,aJ,orosos.
São elo l:mw uh o ,lc 11111:1 pequena 111<1<;.í, sendo II sua
p olpn muito su culenta.
i\fos, de tu<lo isso, o que é 1nnis eurio,;o (~ o le ite que
d dn !!C e.xtrii i, r m grmidc <1n:mtidadc 1 tJllí'\JHlo !-C lh e córta
:1 cnscn.
f..:lc !Clll .1 consist ência d e ed>mc Jllíl i,; l' O e npcuns p ot·
ecu snhor pcculi:1r é que se póclc <füti n.;ni r do gcnu ino lc ilc de vncn .
(9) Nos (loi s \·ol u mcs do ECU 11-;1h;1llio " A 111:i rc:cm 1h \'isila
Jl!l!tornl " (Dclé111,1Jo-P nrii, 1933-1934), tii o intcrcss:1111c pn r.1 o 11os;o
íolclorc,
An1,i 11io a() Ahnci il11 Lunos:i, nni <los luminrircs <lo c11is•
cop:i(lo li r a sil ciro, foz rcfcrênci::is A c~sn ú rwHc· lciicirn, Ucu1 com o :t
ou lrn s, cujo lnt c!I. é cmp rc i;:ulo n:i ,\m:11:i111i:i J'):ir:i dh'crsos mhtC rcs.
Assim, 110 vo1. J, ci p:il:'. '1 8, dcnom i11n a mnç11rrm1luba (fJUC é :, i1fj.
11111soru cfota , achras ou c.,:cclsn) ele "\·nc:M·ci;ctnl'', c:o.11rcssãu coi:rcs·
po1ulmto ,'\ pop ul:1r ilc "~rvorc·\'ílcn" ; e, no \·ol. U, ús 11úgs. l28·IJ0.
1Icix:mt10 :i m:i rr;l:111 :1 scri ur;u<"irn , trnln ·J o " v:iria1lo leite vc;ct::il '',
l(UO se lhe Jqwrou :1Ji: o leite de an1t1J11i ~ o leite ,lc c11n.t·inf,'tl bn (cs li•
cb Íllmilin ll:,,s m on'icc:is), :m1hos ubat1os como m c1lic.1mcntot1; o leite
,fo mol1111~1Í ( on m,111gabn) , con1 que se fohric :1 o visso dcsti11 :iUo :i
:ip:mhar p:i5s:1rinhos; o lcitlJ: ,ln .s,,rvdra (uni:i n11oci11ca), que :1c rvc
ilo cúl:i 11:ir:i Jou,;n; o leite ,Ic pocoró, (pie scr\'c p:1rn col:ir 11:111d; c,
fjn;1 hnl"1ll1.•, o li rcu (lntc:c. tir:i t1o 11:i rír"\·orc 110 m c~zno 110n1 c), Jc que
h i' mais tio um:i e spécie, ~crviiu1o o <ll"no111 inl'l<lo lirc1t br,mco p:irn
calnfc1:ir c11 1Un 1·caçõcs.
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O sr. Lca\'ens mnntlou Utu homem furar nJgurnas lÓl'11$:
das que se aeh:tvnm deposirntlus alí, no tcn·ciro, l11í um mês,
mais ou menos.
Fês ele vál'ios cutalhcs nn casca, com ttm urnclta<lo:
brotnutlo logo n rica seiva, <p•c conia em éP':tndc q unn·
tidade.
O lei te foi recolhido cm unw vnsi1ltí1, diluido cm
água, condo e trazido ri mesa, :"t horn do chú, e, 110 dia BC·
guintc, ao aliuoço.
:i\Iistm:ado com ch,í; p nl'CCC que mclhorn n.s qunlid,1 dcs
dêstc último, fi cando con\ ;:1~pccto e gôsto tlc crêmc gordo.
No café, i tnmhcm mtdto bom.
Informou.nos o Sl'. Lca,·e11s que dele j:i havin feito
um c1·ême, de gôsto ngradavcl, cmhol n tivesse nmn côr
muito escur.:1.
O leite é emprcgn ilo t:uubcm como cóJa, cp1c dizem sc1·
liio <lut·a,·cl e, fixa, como a que os carpintei ros cm prcg:mu.
Como provn do sun h.ihilidadc neste ramo, o sr. Len,·ens mo.s1rolH1os um violino, por êlc feito, sendo a r cs·
pc ctiva cai:xn fomrndn p or duns peças, que êlc uniu com
coln frcscn , sem qualquer ou tro pl'cpuro, Jogo após tcl' sido
cxtrnidn ela .Ír\'orc,vacn,
Ó inslt nmcnto foi confccciomulo h ú dois t1nos, tem cs•
ta do com:lllnlcrncntc cm uso, e n sun jnntu, cm todn n cxtensiio, cs tnvu túo perfeita, como qunmlo ai111ln nova.
Como o leite. endurece, (Juando exposto no nr, tornna·
do·sc muito duro e ligeirnmentc elástico, muito simillumtc
à guta-percha, e nüo tendo a p roprjcdntlc de ser c.Iiluitlo
em água quente, o seu emprego como coln nüo tem tido
grande ap1icaçiio.
Depois tle tlci.\'.nr C' terreiro d.ls m ndelra s, visitámos
cm seg:uiclu os engenhos pura nn oz e tivemos oc1.1~i.io de
vcriíicor o proccs!o pe lo quiil o arroz é extraido da cnseu.
Véirias siio ns opcrnçõcs para se co11sci;uir isso.
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O griio paesn prjrnei ramcn tc entre duns môs, não co•
mo se fosse para moer fo r inlw, mns sômcnto parn r1ucbrnr
e extrair a sua casca cxtcrnn, Jlor simples ntrito.
D ai é Jcvaclo, entre duns Ltihu:i s, de fôrrna e tamnnho
simillrnntcs, para as pcdrns nsscnlcs 5ôhrc for tes lrnrras de
ferro, de três oitnvos 1lc polega da <lc comprido, t,ío un idas
um as com ns out ras, que o espaço pelas m es11rn s forma<lo
é npcuas o bastante parn um õtão de at·roi ser cmpurtlldO
e pMs:tr entre elas.
As du ns superfícies quas i se locam, J c moilo qne o
arroz é forçado a pas5at a través dos espaços dns harrns, que
tir1un o resto da casc.'.l, polindo o gr.io.
Contudo, uma grande qu:m ti<l nde quchr n•sc ncst,1 o pc•
rnção, ele modo que o a rroz é cm segu ida sacud ido sôhre
pcncfras de diferentes t,'l'ÚUs ele fínur:1, pn n1 scpara1·-sc o
pó, hem co mo os fragme ntos Jo nnoz quebraJo.
Em scgu i<ln, o ano:t: é nO \' nmcntc ah:mado, para tirm"'
se o pó rcmnncsccn tc, e p.is:sn fina lmente entre escovns cO·
bcrtas de pêlo de cnn1eiro, ql1c o limpam comp]ctnmentc,
lom nn do-o npto para ser posto 110 mercado.
O arroz do P:mí é muito bom, se ndo igual cm qunlidndc ao de CnroJina; rnas, devi do à fnltn de capricho com
que é ctllth•ado, rarnmcntc é igual à o.mostra daquele.
Ni1o lrn cuidado a1g:nru nn escollm rias sementes, e tão
pouco no p repa ro do só1o.
Na ocnsj;io das colhcil.is, uma ccrtn p orçi'io é cortnda
ainda verde, porque, Irnvcmlo faltn de bl'u~os pum !tpa·
nhá-lo prontamente, quando esttÍ ni.:i c:1u ro, e scn<lo o nrroz
um cereal qu e ró.pidnm entc se d esprend e do cach o, evit a.se-lhe ussim o desperdício.
Por essa raziio, rnr:uncn te é cnltiv11do ClI1 grande es•
c,cl n, sendo as m aiores sn írJf pl·othtto tios ín dios e dos
pequenos lavT11dorcs, que as U:azcm para os engenhos,
Pelu rnanhii, ap ôs um rcircsc.in lc hanho de orva lho
no arroznl, espingnl'dn ao h omhro, rédea parn npa nltnr iu-
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sctos e saçolas; fi zemos uma cxcursiio i1 floresta, c w compnnhin do st·. Lciwcus.
E m c;1u1inlu), vimos os pcl'Dnlt:is jac;mrnrcs ;Í h ci r:1 <lo
rio, os p npa-lusctos ''bem-te-vis" {10) 1 e tuc,:mos de hico3
dcsmcrnr.:ulos, ,·o:mdo p ara o seu rcp:1:.10 UHltÍnnl.
Om·imu-sc por vezes os seus peculiaríssimos e rnngcutcs piados, de quando cm quundo ns rnidosns paucadns doa
bicos <los pica-pnus e o extrnor J iu:irio lwrulho fei to pelos
urros dos macncos, tuclo isso imHc:m do cl :muncntc que já
cstáv:unos uns solidões plc11as dns vnstas flol'cstus dn América ttopicnl.
N:io cousc~uímos ntir.1r nesse dia; mos voltân10s com
,lt.itno ap etite pnra o nosso c:1fé, lei te de mnçaraw)uh,1, pi-

1·a rucú e o,·os.
O pir:1rncú é um peixe- sêco, qnc se come com f;n-inh::i,
éouslituinclo o .ilimcnto prjncipul rln pOJ>Ubção 11:tth·.1.
Nas 1·cgiõcs m.tis remOlíl.5 elo i u teriol', é muitns ,·c1.i;s
n üuic.i cois:1 que se póde ohte \', de modo que enid;í1uos
logo de ÍA7.CI' mo dele, p :m1 u os :icoslunrnnuo!! de uma YC7..
Assim. à primeira vist a; p;;irccc que niío se pódc comê-lo, sc1ulo muito paxccic1o corn COHl'O ele hoi p ica do e
ns!!ado cm bôlos, não haven do qualquer ou trn eois:1 que
i!C lhe 1,ossa co211pnrar.
Entrct;mto, quando se, come, cozido ou 11ssado ligeiramente, pnr t lào c m p e<l:tços e mis turmlo com YÍnngl'c, azei-

te, pimenl:l, ceholn e farinl1a, é u m suculento p r:tto p:1m
um:, pcssôa que lcnh:t hom apetite e lnmbcm bom estômago.
0 0) "Bcmtc\·i'' ("cn 1,cm t e vi"). porque o can\o do 11ás$..1ro
imita cstn fr,sc (Notn tio autor) (4),
(n) O seu 11omo científico é Pirnnt;11J Jrd/urntlls, L. - Eis o
'fOO <lcle nos contn Roquc1c-Pi:lio, c m sua " Uon<lonia " ( p.íi:. M):
"Ji'.111 ~Júto-Gro~so, o ,cu nome inilii;.cuo: é 1iiroç11c; nos tempos d:i
11oru1u1sl~,. crn cl1n.ma:To pil:ii;:i:i (cstr:msciro). P ori1uc foi pelo seu
co:n;o, llmnm os mJ1os, que se tornou conltcci<la 110 (1aí11 <los i;ua,
rnn1s n cltci;;itla Uos h omens Lruncos t1c Es11:111ha ".
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Depois cio nlmoço, c,,rrcgú m os o n osso ·v elh o nc " rn
(qu e vci u co n ôsco, p nrn mostrnr o cnminho) com plnn~ns
que lrnvfo m os opnuhn<lo para as uoss1s coleçõc~ e mn r:êslo pm-.1 gu :nd ~n· tuclo que cucontrússc1nos de- intcrc:;sautc
1,e lo ca minh o, e dispuzcmo•nos n voltar pnni. e.isa, com n
promcs~.i ele fozcr a li outrn vjsitn rnni 3 demorada, no primc j ra oportunidndc.
Alcançámos N;1:,;nré com :i caixa cl1cin de inse to s e :t
cnlic~n cheia de m uilas coisas intcrcssantcs 1 qnc havfomo:.
visto, d en tL·c ns quais se <lcslacn a :Í.1.Torc•lcileira! cp1e é
como Cf11C u m,, nova e curiosa fon te, cnp,,z de supl'i r-nos ,lc
út il .ilimcnto,
D csejmulo ohter espéeimcns de uma ó.n·o1·c cl1 a ma da
"cari pé 111 cuja cusc:i sorve p.ll'iL o fahrico de potes do p a ís,
pcrgun tiimos a Is idoro si ele a conhecia e onde 6Crin cncou trndn.
lle.5pondcu-me <1uc n con hecia mui lo bem, m us só sei-ia cuconlrncla mu ito longe, ria floresto.
Nu m a h ch mn 11 h1í , :ipós Ín-!ttªl nlruoço 1 demos-l h e o rdem pnra q ue pcg,1ssc o seu mnch ncl o e fosse conosco á
p1·ocu ta do "cnrj pi:". Êle, no seu hnhi Lnal tr::ijc cnseil'o,
consistiudo sómente cm um p nr de c.,lças, pois ,upú, neste
csplêndiclo climn, se dispcmnm camisn, ehnpéu, sa p~t os e
tudo m l!_is, e nós~ cm mnng:a <l c camisa, corn os nossos a1wn?lhos de c~f.?n no homhro, sni mo~.
O nosso velho guin, or,'l entregue o ocn p:ições dowéslic:1s, como CL·ia <lo ao serviço de dois c.:ivaJhciros cstr.mgciro.s, ji1 havia trab ,1llrn<lo muito ua florestn , estava hem
fam.iliarizndo com ns vã1;ns ánorcs, snhi11 dizcr•llles os no·
me& e conhecia torlas ns sun p ropd edodes e emprc:;os.
Era de tcmpcromcnto uw tanto t nciturno, c.xccto quau•
do tínhamos dcmosind,1 dificuld ade para compreender o
que êle queria C.'< pl ica l'.
Ncssns ocasiõc1.1 1 cntiio, gesticulava vccmcntcmcutc, cxccntn ndo umn míwicn d e u ma minn dência. Le w dig11,1 de
grnu dc nu di tório.
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Todnvin, ::i.ssim ptolixo, <1 uando disconi n sôbrc nssnn·
tos de que es távamos na mnis comple ta ignoril11cia, cm no
mcstno tempo de grn nde utili<latlc para nós, que estáva mos
mui to desejosos de tndo apre nd er.
O .se u método de cusino cm po i· int ermédio de tnnu
sé rie de nccno!I pnrn :is llrvorcs,, enquanto por cbs ia passn ndo, pa recendo ~JU C falava mais pnra c1ns do que ]rnr:1
nós mesmos.
Era preciso, nessas ocnsiõcs, interrompê-lo com ulter iores pergun tai!, nlvitrc rruc púnhnmos cm p r !Í l ÍCíl para
tal propósito.
-·- "Es t n (d izi.i. ê1c) é uma ocoólw, 1·cmédio mnito
IJOm, que serve par dôr de ga rgant a (o que êlc c....-:11Iic,wn •
imi tnncJo o fito t}c fnzc r g.:.rgnrcjos e mostrnndo-nos umn
scivu. uquosa, q ue corr ia livrc111cn tc da inci.s ão que lhe fês
na cnscn).
N:to só css;i, urne m u itas ou tras úrvorcs, tinham einnis
da3 incisões fojta s por inúm eros pacientes, que delne t i·
rn ram a se iva medicinal.
- "Estn ( dizia êl c, apon tand o para um a :Í. ryorc de
alto pol'tc e de c,iulc re ti1inco ) é hôa madeira par~ cons·
!rução de cnsas e pnrn forros, e clrnnrn-sc- qu arooba.".
- "Esta (e -u pont :1Vo. pam u m.1 cudosa Úh ·or c, con1
profundos sulC0.9, como si fosse uma moit a ,lc cáulcs 1 cnor·
mcmc11t c longos, que houvesse m crc!:cido conjuntamcutc)
é madeira hôa pa ra mn oufotura de rêmos (e, como 11i'io
cntcndêsscu1os o que isto significava cm por tuguês, êlc imitou o gcs10 d~ rcurnr cn nôa) . O non1c des ta án·orc é
pootiéha''.
- "Estn ( di sse élc, most ra n do-nos u mn giga ntcs cn ãr·
vorc cl.1. fJorcs tn ) serve para lenha e pnrtt fazer cai-vão, ma•
clciru dura e hóa para tudo. D c1o se fo z o melhor r.an•fio
pnrn forjas (o que êlc expli~a,·n, indicando n m ndci rn que
faz o ca1-v,io pnrn fund ir o ferro e o m acha do qu e ê1c
sus tinha nas m ãos).
E! ta árvore tem aqni o nome <le
u orca,-ci".
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Em scg uicl11 1 , =e iu o próprio "caripé", ma s era uma ái:,·ore tenrn, sem fr uto e scn1 f lol.'es, de mod o <JUC tivcl!lo~
tlc eontc nlar-uo s com o .1111ostra só mcnlc de sna 1nadci•
ra e de sun enscn.
Eln c1·cscl..' ?1 hcira elos )ffc ios ou terrenos Juímidos,
Aqui, :1 palmeira açaí, tã~ comu m n os arredores tln
d d::ule: a tin ge a enormes alt ur ;is, co m um cstipi te liso, cl,:
,J. polegn da s some nte c1c d i.imetro, tendo ;1JHu11s cspée iw c1~~
80 pés <lc con1primc11to.
Uwas, r;om os tron cos pede it:uncnle re tilíneos, e on•
trn s, con; cJes tccurvndos e com n fofü :1~em cm co t·ôn peu.
dente 1 s ão m u i to ho1ii1.1s.
A<JHÍ, cresce uun li c m <l ,:l11:ij,ín, mu a boui t,1 es pécie,
ele cáufo clc]gado 1 Ho t ôpo da rprn] se .ihrc a su:l c nonllC
corrn, de dcns:i íolhngcm.
Ai:; Iollws 11:io dcse11voh,frk1 s do !noto dcstn palme ira,
he m corno de m oita:; ontrns csiiêcic.s. coi1s1i1ucm cxcelcnlr
ali111e11to1 •HJU i dc110111 inaclo palmC'lO (11), e p rovrn•elmen•
te urnito trnrcci cl o com a p.tlmc irn•com•c d as lndi ns oci·
de ntai s.
Um a palmei ra de ci1 uJ c clicio de esp inh os e de fol h ns
('IH fórmn de leque, qu e ,·i111os nos engenhos de: anoz, tum ·

hem cresce n<f UÍ,
A mais .1dmi ravel e mais curiosa de to d:is, pon~m, é a
';pnxiúbn", u ma p11lmc irn de cáu lc perfeitamente lh:o, cou1
elc:;nn fe copa de !ol has l argas e curiosamente 1rnrtid as.
A sun princ ip.tl sin gufo.r icla dc é que ns xai-zcs estão, }l C· ·
la 11wior parte, ncinrn do .sólo, e as que morrem stlo succssirnmentc suhstituid,ts por outt·Rs 11ovns, <fUC vão ln:otnnclo
mai s ucima: e desta sorte n :írvore toda é sustcn t,1 c1a p ela s
suas três ou qu.1. t ro raiz cs principnis, relilíncns, for tes, nl·
gumas vezes tiio nc irn:1 tb superfície do sôlo, q ue umn pcs~
sôn pôde lic.i r entre c lns e a órvol'c, q1re llic cresce sôbre
11

cnbcça.
0 1)

As~im cshi 11 0 ori.;iw1l. Mni ê: o nosso 1ml111ito.
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As r aízes principnis, nlg-umus vezes, sHhcli\'frlcm-sc aÍn·
da, antes de :,.lc:mçar o chiio, cm ont rns três ou mais r:,.izcs,
u1eno1·c!l, tendo cudn mna JUCJJos 1lc uma polcoadn ele iii âm ctro.
Emhotn o seu cóulc seja pcrfcilnrucntc liso, as n \izcs,
entre tanto, s1ío cohl!l'tas de ~l'.u1Jcs tubêrculos, todos cheios
de cepinhos.
Inú rnc1·as .in•o1·cs tenras, de um pé de nltura, cresce m·
lhes em torno, cada um., m antendo-se sôhre ari suns 1·aizcs
pcln m esma maneira q ue a ÍltTorc prim:ipa l, d.i qual sfío
urun cóp ia fiel, cru mini.1 tul'n.
Isidoro cortou umn p nl111rir:1 de nçní, afinHlc trazer
uw palmito pm·a o nos~o j atll:1r.
Com; lilu c êle Ulll salioroso 11Umcn10: de sahor um tnn·
to adocicn.do.
Quando cst:h·nmos p,, rn rci;rc!sar e lia ocasiiio cm (!UC
rcp:uliv:unos nwis dcmoradnm,;ntc nuuia das i.irvorcs que se
nchnv;1ru cm nossu frcu tc, ali perto, pnrcceu-nos que fa mo6
ler n rnr prcs:i de ver n scringncirn ou árvore-da-l1onnchn.
Arrem ctêmo-nos parn ela, nrnclrndo cm punho, cortiimos um pednço de casca, e ti.vemos a satisfoção de ver logo
o sun cxtrnordin ~ti,1 sei\'n a escorre r no Jong:o do tronco.
Gu:1r<l,í wos um pouco dêssc J).r ccioso l eite, n,1 cnix:t1
que comigo t rnzia, e no tlia seguinte vc rificíimos que cr,1
de {ó.to a geu uinn borracha, cfo côr ,uuatcfo : possuindo todos os seus caratctisticos.
Ao nnoitcccr, sendo dfo santificodo, vjmo3 nrdc1\ cu1
frente á nossn mornd n, uo caminho, umo. ío:;;ucirn, :í h ci1·n
da qunl cstnvnm I sidoro e Vicente, nos quais uos juntámos,
4.1 unpdo saíutos de cosa.
Eníilciradns, até alca oçnr a cidndc, viam-se im'imcros
outt,1s, uo l ongo da c strn da.
T,ds fogueiras, ao que presumirnos, s,io tidns corno coi,tB ruuilo importnule: !ieu do uccsas cru siunl de respeito o.
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n1gn ns <l os s,1n tos m:lis ilus tres, e elas, ju nt nm cn tc com os
ÍOf,'UCtcs e p roc i.!!sÕcs, cons tituem .t 10:iior p arle do cul to
rel ig io so da,JlÚ.
As ~loóosas co nstc1nçõcs <lo sul , oo m ns suas corôas d e
uchulusus, ] ií no céu, cslnvam intcnsam cut c a )Jl'illwr, cuqunnto a pouco e pouco se ia .:unor tcccnd o o l,l'ilho Jus
fogucir11s.

Voltámos c,1t5o pnra o interior dn casa, cm huscu dns
nossa s 1·ê r1cs, hem sat isfeitos <lcvéras com turlo que tinha·
mos Yisto.

4 de julho - A vegctnçiio, ngorn, cnq uau to a estnçii.o
sêca nvnnç.t, melhora de ,1spcc to.
As firvorcs estilo contin umn cntc 11olt nn'10 hró tos e flores.
As folh11s 11ovns, muito vel·dcs, suh!'tit11cm as mu rchas,
que ainda rcst11m dn cstuçiio p us~arln.
As Lrc pntlcir,1s, cw pnrli cu1a r, tornum-,;c no táveis, nii o
só pela 1JC1czn dn folh;1gc m, mns tnn1b ém pcl:& d:1s suas
flores. ·
l\Iuitns vezes, \'êc m·se <luas ou t1·ês lia11.1s eôh rc tr ma
.írvorc ou nrhuslo, cntrclaçan<lo-sc na ntnis surp rcen<lentc,
si hem que elegan te con fus ão.
E' dificílimo decidi r a íJU e espécie <lc plnnt:i ,15 <lifo1·cntcs flores pcrteuccm, e, si clns cstiio muilo ohas, toru,tse impossivcl isso.
_
Vêm-se <lelicudos convolvuláccas, de flores ~1lvus e um nrelns, c111 grn ntlc profusõo.
As de f1orcs ·lrom bc ta5, de côr pu1" p1hen o u amnrela, siio
ns nrnis vistosas.
AJgumns linnns, de fo l has muito cspcss,1s, sobem à
grimp a dns m nis altns ;í rvorcs, nJainclo, cw Ji 11 <las ci;pigas, os suns flôres, de mn cscn rlntc vivo e lidlhnulc.
Entre ns que n5o cslfio agora cru florcscêu cia, vêm-se
ruais frequcntc rncutc as br11tl1i11ifts, rl c fórm,1s variadíssi m os,
As suns espéc ies eiio nuu1cl·osíssiwas·
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AJgumns s:io arbustos.; ouh'as, rlcli ca clas trcpa deirns.
Umn, porém, é n ma is c..xtrnor<li náda dcutrc ,'lS cxtrao r<li ruídns trcpncl ci1·ns da florcst.1 1 com os se us eno rmes c nulcs ach a tados e le nh osos, enro lando-se u ns com os ou tros
ou cn ti·nm.lo e sn indo <ln mnis sin;;ubr m:mcirn, subi ndo i,s
gri mpns dus muis :i1tus Íl n •o r cs e c m segui da pen dendo <le
seus galh os em gignntcscos festõ es de m uitos pés ele com primento,
Vê-se co111 11111 cutc um a uo tn\'cl Cl11siu1 de grn nrl c:i; fo.
lh:1s Juzcnt ns e flol'CS de um fortíssimo e fl ag1·antc odo1:.
Efo dcsenvolvc·!!C niío só co mo ún·orc el e alto p orte.
mns llunbém 0011 10 pnrasitn <h.: qu nsi totlns 11s ;Íl'vores d,,
floresta ,
Os seu s gront.Jc:j e alvos frutos são dcnorn i11a dos Hccboln-hrah n" pelo~ na tivos.
Os p iiesn ros comcm•Jli e os fr utos e s;io êlcs <pi e lli c
1rnnspo1·tam a3 sem entes para ns Ior quillllls il.:ts mais nl tna
iirvorcs, anele, no que p nrccc 1 to ma m r:liz prontame nte cm
qualquer eu listRuci:1 Yegc lnl ou 110 próp 1·jo c:nen:o dos pássa ros, o qua l possa ex isti r :dí.
Qu nn<lo ntin gcru a regnl.1r dcsenvolvimcuto, ucccssi•
tando <l c mais nl imcn to tio qu e possn ser ob tido ali, Cll·
Yi m n pn rn haixo os !:lCllS longos 1·chcnt os, c m h usc11 tlo sólo,
ou<lc eles criam rni:tcs e desenvolvem-se, transformnnclo- sc
cntllo c 111 novo cll lll c.
Em N.1zarê, ao lu tlo <lu estrada, h á u111 n, c111 cuju ÍOI'·
qniUrn cresce u ma trrn udc 1>;1lmeir.-. " m ucujó", sob l'c H qu:d
EC vem três ou quatro clltsius, ai ud u ten ras, e 11uc sem 1lúvi<ln têm ou tcr 5o orquú le:ts e fétos, tnmhcm a descu volvc r-sc ali.
Poucns Úr\'ot ci; <ln floresta cstiio ngoro cm florescência.
E' 11m l}!!pctiic t1lo vcrda tlcirnmcntc urng uifi co o ro n·
tcm plnr-sc um a gra nde árvore, qu e se cob re de flores cm
p rofu!áo.
J\fos tudo isso cslí1 fórn do nlc1mcc do curioso e cxtn ·
,iado u o.turnlis tn.
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E ' que tnis flores somen te se :1.Jnem poi· eimn ela enorme cú pofa ele vcrtlurn, expos t:1 t1os tiiio;; rn1orcs.
Em u1uit as de ssas i:ín·o rcs, só se encont ra umn únicn
flor, oo 1uín imo :1 u uia nlturu de 80 ou 100 pés.
Estns florcs t.is, cm sun glóri a e esplendor p lcuoa, npcuas podcd io ser vist:is e devidamen te rcpuradns, <lcs1i!!n u~
elo.se smn•c mcn te cm lllll h nlii o sôln·c a suo o n<lulnntc e
florida .superfície.
T al p rivilégio, con tudo, cstií r csc n ·ndo aos via jnntes <lc
érns vín clou rns.
Umn jnr.ir,1ca, q ue dizc w ser umn dns w ois pcri~o sas
ic rpcnlcs d o Drasil, foi m ort;i por 11111 negro, no q uint al
de nossa cas.i.
Em pcqucn n e não crn Já muito p in tada.
Eru compcusílçiio, trouxernrn-mc tnruLém umn 1,oni tn
cobrn -cornl, (]e cêrcu de u ma jartl n de comprimen to, e tocfo.
nssi u nlada com lindna Ji slns prctn.s, vermclh ns e nmnrclas.
T o. ]vcz, já saben do, por experiência próprin, a rn andru
pródiga pela <Jlrn] os cstr:ingciros eompr:u11 tais rnrido.dcs,
o h om em teve .:i íricz.1 ele pe dir-m e 2SOOO (ou 4 sh illings e
6 pcnccs) por cln, o que recusei, nii.o tendo êlc outrn coisa
n foz cr, si nüo jogá-ln (ó ra e nn d a ohtcr,
Um o u do is pcuces 1>:1stam para pn gar esses bichos (1uc
pura os na ti,•os não têm valor al gu m , pois que nõo se CS·
for~am por fnzer jiís n tão exagerada rcco m pensu, e toda s
as cois ns, qu e v,ío encontra ndo pelo cam inho, êlcs vo-Ias
trílzem , q uando sabew qu e dc::cj.:iis comprit-las.
Neste tempo , encontrnm·sc contu mcp tc cobrns, o que
não é mu ito agrod.wcl.
E u quo.si pisei unrn , de cêrcn de de1. pés de comprimen to, o <JUC me ossustou b astan te, o uic;,mo lhe sucedendo, a jnl s,1 r pcln muncirll com q ue sorrateirnmcn lc tratou
de cscapolir-sc.
Ap anh ei tnmbém um n pequena nmpldsbcma, debaixo
de um ca féc irn do n osso quint nl.
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E' sub ido qu e csl:1 espécie nfio tem pt'êsas venenosas;
mas os negros dizem 1111 c ê mui to pcl'i goEa e que n sU;l
mo1·dc1lura uão lem cura.
E' lawh ém mui to s,il,ido qu e, H:'t ::. colJras ele <l uas cal,oças, difieilm en.tc se <listin:;uc a c;d1cça dn ca ud,1, cm virlu·
de de ser cstn cmbot:uln.
tlcs aiudn acred itam que si um n tl chis Iôr pnrtida cm
dois pcd:lÇOs e estes ati r,lllos .i. ~lbnnrns jnrdus de d istô. ucio
um do ontto, vol tam a ju nt ar-se, convc rLcndo-sc ern otlll"O
ttnimal in lciro.
E n tre ns cu r iosi dndcs, que se c11eo11 1r:un 11:1 florcs tn ,
dcst:1cam-sc uns gr,m<lcs montes de tcna e ilc arêin, que
se vêm alt,'1.nnns vezes ao la do dns cstr:11lns, ou tras \'CZes
c.xtcmlcu<lo-se ele uavt!s, f azendo com que o pedestre uc·
lcs enb1t e deles desça (o c1nc é agr:tel.1\'el divertimento:
n essa regiiio pl nnn ) , 1>ureccndo os atêrros de umn rlii·cta
" Pará and P cn í Rt1ilway Compa11 y", que ali hou,·esse iniciado os seus scnic;os de 1crl'up"Jen,1gcm.
Tais íl lcnos siio, por \'Czes, de 30 n •IO pés de com·
1> r itncnto, por 10 a 15 de largurn; mas, ao invés de i;c1·cm
fei tos pelos tralrnlhudores de nm .:1 cstra d.1 de fori:o, vcri·
fieiVic logo que é tudo dc,•i<lo l1 i nd1ís tria d e um inseto
n ativo : a muilo te mível ÍOl'wi g:n s.::nív.i.
Es te inse to, ele um,1 côr vermel ho-cl.t ríl, é aproxiuia·
damente elo lunum lto 1ln s noss ns maiores es pécies in glc·
eas, n ÍOrtuigu dos bosques, porém é m·nrn<lo (]e garras
mu ito ma is poderosas.
Can.rn grnmles diinos ris árvores tenras, despojnn do-as
das fôllws, da noite p.:1ra o din.
Vêm-se pelas cstra cl ns, cm lon~ns fileir.is, u mas íôlh.as
verdes movcuclo-sc pl'Ceipitadamcnte, esLnrnndo-sc umas
com as oulrus,
Súo as snúvns, caila uma can·egnnào um pedaço de
fôlh n1 por clus COl'tada t,lo certo, co mo si fosse com uma
tesou ra, e po r baixo do qunl ficnm com plet.1mentc oeul·
tae,
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A far:rnjc irn é muito .mj c it:1 :i !:CUS ntnqucs.
):o nosso q u iu tal , ns árvo1·cs tcm ·ns s:io pbnt n<lns no
centro <lc um ,·nso <lc bano, <lo ÍOl'mnto de um nncl, que
se CJtch e de .í gun, ccrcnndo o cn ulc c m to <la a l'Odn e
c,•it:uuJo-sc, .,ssi m, q ue .ts formi ga s o alcnnccm.
AJ gun s quiitlai s s5o tiío in fc stnd os por elas, c1ue é
imí til pl :111 tnr-se o c1uc C{Uer <111e seja.
N,10 se conh ece m m e ios pnrn des truí-I as, e o seu nú111e10 é im enso, co,uo se po<lcní inferir tb grancl c q unn ti•
11:i<l c tlc te r rn qu e removem.
Nns (1 01·1•stn~, cncontr:un -sc ta mhé111 1 mui to frc11ucntcmc11tc , as cnsns <lc muitns C6p écies ele •:êspu s e de nhelhns, cou1 as <Jtinis, por precaução , n iio <Juizemos intrometer-nos.
Gcrnlmcn lc as suas casas se p l'Cn<lcm no llô1·so da s fo.
llrns, especialm ente i'1 <lns palnrnirns novas cJc " tucum :'11' 1
(JUC siío lrns t,mtc lnrgns e oferecem ho111 :1rnpnro,
Alg 11 11rns <lclas sá o peq uenas, ele for m nto achatn<lo,
com um a 11 uic n uherlurn, c11 q11nnto ou tras têm visivcis t oda s as suns ce las.
Al g um as têm sóm ente du as ou três cé lns e outras
gr:uulc nllmcro cl clas.
São fcit:1s de uma suh st âncin dclicnda, sioaillrnn lc no
}J.IJJd,
Ülllrns 1r(1 , coutmlo~ n ns :1 ltn s ,írvorcs, qu e são cno r·
mcs cnsas, cili11dricas 1 fcit.is <lc u m mat erial tão duro cOJUo
o p apc lúo.
Outras CSJ>éc ics const1'ocrn as sun s casas nns co.vi<la<lcs
<las á rvores ou n as ra izcs <les tas, no sólo, en quanto a s ee•
pé cics so1ilári ns fozcm pequenos hurncos 11::is cstr.:idas ou
fur:uu r.3 p,uc<lcs ha r rc.1 dns das casas, •lo 1ulc t.urgcm , prP. ·
ci p i lntlawcn tc, como si d~1 li fossem tocndus a pan cu dns.
As picnt1as clêsses inse tos eiio muito tl olorosns.
Alg umas espécies eão ti'io Lrav:is, que, quando n]guém
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se lh es aprnximn das crisas, dali sâcm voando , p nr.1. nta·
cnr o dcscuid ndo in truso.
As ma iores espécies de vêspas têm fcnõcs mui to lonf;O!, e podem distcndcl· hast,tntc o cor po.
Por isso ntcsrn o, fomos mu itas vezee pic:1dos por clae,
quando tcu t:"ivnmos segurá-las para as nossas colcçÕeE,
Eu fui um pouco ünportuuudo por outro inse to nosso
ini migo, o célclrrc "hicho-clc-pé", q nc n os fez, nfinul, n
su a pl·imcira visitn.
Assi m é q ue, nottmd o n m din cert o culomb inl10 num
l ndo de: 1nen pé, e m ostrando-o n Isicloro, disse-me êlc que
ern um "b ich o-de-pé".
Eu mesmo qui s c.xtr::d-lo, e <lisp ús-mc n fazer a operação co m u m n Uf,'ll]h n; po rém, n ,ío csl:tndo ai nJ n ncosturn ndo, n,i.o consegu i ti rá-lo in teiro.
Logo após a cxtrnçiio, pondo u m pouco tlc rapé na
cnvidadc, n iío senti urn is n ndn .
:6:1,1tc inse to é umn p eq11en:1 1,ulga 1 qne penetra n ,1.
pele t1 03 dedos dos pés e desenvolve-se ali, a té tornar-se
do tamanho de um grão de ervilhá, f ica n do n o meio d e
um s;1co de ovos, onde se dis tingu e o inseto, como u mn
mnnchn pr et a.
Qunndo pe netra, causn ligeira irri tnçii.o n n pel e, e,
se ndo e ncont ra do ncssn oca3ifio 1 fac ilm en te pôde- se r cxtrni<lo; porém, si êle .se 1lcse nvolve nlí, .t té ntiugir a tn numh o l'egulnr, é hns t:mte dolo roso consegu ir-se ti rii.-lo;
e, si essa opcrnção fôr rc tnr<l.·ul u! pódc ocnsionnr umn fc.
riJa 11crigoso.
Com cuhb clo e ntcnção, consegue-se cxtrni-lo, e o rcs·
peitnvcl imcto nfi.o é tão importuno, corno os m osqu itos:
ou mesmo como ns n ossns moscns domésticas.
Ten do fei to os n1·rn njoa pnra ou t rn e mnis dcmorndu
visitu n 1\Ingun rí com as nossaa rêdcs, laços e mnlas, fomos
p nrn h orda de umn cnnôn, que fnz rcgul:trmcn te n co r•
r eira pnrn os e nge nh os, de lll trazendo a rroz e mnclci rn s
e levan do no seu reto mo tu do qu e é preciso uü.
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Dcb.::imos lll'lém-do-Pnr:i ~êrca das nove h orns <la
11oi1c, com a mnl'é fovornvd, e, á~ cinco ho rns dn manh,í,
cucontrllmos um nttvio1 que lnnc:nYa tmco rns, 1rn ra m1pcrnr
pcln maré.
F izemos n viagem cm u ma ªmoutarin" ou pcqucnn
cunôu, usacfo pelos índio!, e, como érnmos ao todo ci nco
pcssúns, com os negros que crmn os seus TC11t1H.lorcs, fiquei
um tanto nervoeo, devido no pêso, q ue Cl'a excessivo.
A er111ôa fienvn sómente duns polegndris fóra d:i. úguo.
lín, movimento qunlqncr 1lc um d os í!Ompanhc iros
scrin o h nstnntc p:i.rn u os pôr cm eéri:is düiculdrufos.
Con tu do, nndn h ou,•e que temer, e prosscguímos f-a,•o rnvclmentc a noesa viagem.
A ea nõ:i., en ll·ctnnlo, devido ao excesso de 11cso, faziu
muita i'1gita: se ndo n ecCS!.'ú l'io, de quando cm quando, seT
a m csmn rctii·ad n, o tj UC í:izínmos com u m a ctiin, tlurnntc
todo o tempo cln nossa n;wcgnç:io.
A p rin cipio, 11n ,·crdndc: isso n:lo foi lii m uito ngrnd,wcl ; m as, depois <lc .cl gunrns rnilhns, nós nos acostumá m os, co nfi.cntcs cm :tlc:mç:1r o lermo dn H0!6n viagem,
com os m elltorcs prohnhil i tl,Hlcs possíveis.
O pilo rcsco e ., noYn ::c p nn}uciu 1lns m a rgens <lo rio:
<piando o sol se ergueu, ntraínm todu n uossn atenção,
O r io, cmlrnr:i. fosc;c u m i nsignificante trihutârio do
Amtt'l.onas, crn mnis l nrgo q nc o Tâmisn.
As suus marge ns: 11or tocln p:inc, vestem-se: d e d cnsus
fJorns tns.
_
"
11
Em ccl'tOs ]og3 rcs, ,·cm-se numcroeos mnngucfl , com
a~ ~uns raizcs clesccmio dos i;Olhos, nté :1lcnnçnr .t águn,
ostcnlaudo nsp ctos cnrjosos.
Em ,d guns, vêm-se os frutos gcrmiu:mdo 11:i :íno rc,
d:i. q n nl pcn <lcm oi. seus t·chcu tos nté á úgun: nfirn tlc for111arcm outros i-aizcs parn a próprin 1ll"vorc.
Além dessas, c1·gucm-Fc gl'an<lcs :ín orcs cln florcsl11 1
cm promiscui dade com ns pnhucirns nçni e mirüí e OH·
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tras ma is, emptnnto ns ílore s-<la-pnixúo e ns convolvuláeca.s
pendem og seu s ÍC9tÕcs :1 té no nível tla á~'llíl.
En quanto íamos avançando, o rio tornava-se cada \' C1.
ma is cs lrcito, e, cê1·cn ,bs sele h oros, sahá111os c m tena,
pnru csti r:n· nossas pernas, que já es ta va m tendo ciiimhrns, cm um.1 c:ih.in:i, jun to {1 q ual h.1 viu 1J111:1 ürvol·c ))O·
vond.t de n i11hos suspen sos do guache :nu:n·elo e tlc i ulÍ111c ros
p,íssuros, que inintcn·u pturnc111c cntrn wt 111 110s 1nc~mos e
deles safam.
Com u ma hor.1 mais, pa ssfnuos por Ln1·;mjcirns, u m
honito síti o, onde h :win nl ;;mu ns mora d as, se ndo nH n rc ·
sidêuci:i do !:r. C. (12), eornu mb ntc do dislrito.
P ouco ;ulcnnte, g:ml uímo.s um C!'h·eito ignupé, q u e
eór ta a Ilorcst.i, nn extensão de u nta ou duas millrns, <1u ,mdo1 depo is <le unw volta rc pcntirw, :n-ist:i rno s c11fi111 os
engenhos,
Ali, m1 i.1 r ccc pç rio cordial íssi m n ,lo sr. L cavcus e uw
hom :almoço comp cus ar:u n hem ns nossas qu uti·o horns de
apcrlo n :i. m on tadrt e deram- nos 5ui1110 para uurn cxp lornçú o nos hosq ues, c:uni11l103 e h gô.1s dos ane Uorcs.
O que fo zínmos dinri:nucn te, dur:t nte a uoss:1 ce tncla
nos cugcnl1os, era como se scc'l1e :
Nôs uos lcvnut:í.v;11 uos :is cinco e m cin ,la m:mhií, horn
cm que ia tomar h anh o n a hica do cu gc nh o 11ucm o dcsejnsse,
Depois disso, parLi amos, geralm ente com os nos:as cspingat·clu s, pttrn a florc !;: tu, muito eêdo tt i.n du, que é u

ocas ifio mais favorn vcl pn rn cnçn t.
O u·. Lcnvcns, cm mu itas oc.uiõcs, n os ocom pn nhnva ,
afi111 de mostrar-nos os 111cl1tons ãnrorcs, onde :a caça
g ranclc e os p i.issn ros se al im~ntnm.
A's oi to horas, voltãv:i m os, para t1 )moçar, e tl11í ele
n ovo p artfomos, ;\ procurn de iusctos e ele plaut ns, até ú
horn do jonlar.
()2) , \s t1i 111 csl:Í no orig;i 11:il, t:ih·cz
quccielo elo nome elo oíicial.
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Depois elo jnnl:t r, fazínmo 3 qunei scnq1rc outro pris·
seio, <lc um n ou <luas h oras, sendo o resto <la tarde ~•pro•
vcitndo p nra pre1rnrnr e secar as nossas prêsns, ou. cntiio, po r:i p nlc.5trnr.
Alt;umns \'CZCS, invcntáv.1mo,; um:i d escida pelo lgn·
rap é, ele montnrin, só Yolt;mdo muito t:1r<lc, ii noite.
Isso, porém, só se fe z 11,1s minh:1s p ri meiras excu rsóc,;
i'1 floresta, qu :mtlo cu tinha ;-iindn n minh n curiosi datlc
in~atisfci ta e volta<l,1 pnr:1 os estranhos piissnros e ou tros
,mim a is, que se encontram nü.
Os tt1cnnos e pnpngnios e r am alrnuclau tc3, e ns J>0ni ·
tas tuar:1s :1.r.uis e ,·erm elh:li; cn1m t amb ém muitas vezes
cncon trndn11.
Os be ija,florcs p;i ssovnm COU10 dnnlos, clcsa parccclHlo
nas [ir.ofundczns dos flores ta.
Os picnpims e cétias, de vários t,:rnnnhos e côrcs, c:01·riam pnrn c ima dos troncos~ no longo <las árvores.
Vêm-se , com penas vcnn r llws n n cnhcf'a e pufos no
1icscoço, m ni tns cotin g.is, cujas ns:::is fazem fo,'. tc ru ído.
1',1rcec im poss ível <1nc t:11 ruído possa !iC l' feito 1>or
um p:iss nro tão pcqu e11 0.
Ma s n m inhn ma ior sntis fn ç:io, c11lrct:::in 10, foi o mcn
primcfro c ucontro com os m ncilcos.
Ce rta mnnhã, qnm11.Jo cn ,•ngnva sózinho pcln flor e.•.ta,
percchi um movhu en lo por entre as folh as e ramos, como
Fti m n homom cs tivcs!c caminh:rnclo cautelos:uncntc por

aH .
Eu cspcrnvn ver, ele um momento pnrn ou tro 1 6u r:;ir
idí a1:,im ind io cnçac.Jor.
R cpcu ti na mcutc, percebi q ue os rnitlo s prnviuh:im 1lo~
galhos de cima, e, para l:í. voltando os meus olho!• v.i ent ão um grundc urnc:\co, que estava :i olh ar-me cá cm b:li:,a,.
P a reci a c51nr tão cspa nt.ic.Jo, qunnto cu mesmo.
D eseje.>, naquel e mom ent o: te r a hôa so r te J c poder
oLsen-:1 -lo rn.1is dcutora d.io1cntc, porém julgon m11is seguro b ntc r em retirada.
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No d in segu inte, tcnclo sn ido com o 6r. Lcavcns, on·
,·.i mo!J! qunsi 'no mc!!mo logni·, u m h nrnlho simi1huutc, to1·nando-sc desde logo eviden te que u m numeroso han<lo de
mncncOs vinha chcgnudo nli.
Ocal támo-nos clchaixo de nlgu mni: án·orcs, com ns
csp jngnrdos cugatilhnd.is e lcva ntnclas1 cspcrn ndo que el es
se nproximnsscm.
Vfalum lniimo-los logo ap ós, q unn do aa hn\'ntn por entre as íl r\'Otca, pulando de gnlh o cm t;i1lho.
Passnvnm ,le uma iirl'orc pnrn on trn com a maior facilid ade.
Afin al, 11 111 dêlcs chego u dc 111 nsindo per to lic n ós,
pn rn 11 sun desdita, pois o sr. Len vcns a visou hem, e êlc
,·ciu ab aixo.
O resto do bando pôz-sc logo cm fu ga, n toda p ressa.
O pohrc md rnal niio caira morto.
Co1U os se us gritos, o se u inocen te modo el e olh ar e
.:IS suas delicncl os m1íos 1 como ljltc in1plol'nndo p rote ção,
pnrcciu q uasi uma crfo nçn.
'feud o mu itos \'czes ouvido fa lrll' que a carne de rn acnco é mu ito hon , cu o levei para cnsn, onde o cortei e
mnndci fritnr p11ru o nlrnôço.
Niío t tiio bôa quan lo rt carne de gn1 inh u, sendo nlgm n tanto p nrccidn com a cnrnc de cotJho, Rem qu e se
p erceba, contudo, qualquer g,is to cxc1uisito ou mni lo pronuu cin do.
Out rn boa iguari,1 é a cotia ou "':igoutí"', uuimnlzi nho
cujo tmfümho fi ca entre o do p orqu inho de Guin é e o da lc·
hrc, mas cow membros muito m nis longos. A suu cn m c
é mu ito estim adn pa ra n mesn, ~e nc.l o, porém, nlgum
tanto sêc.1 e sem go.5to.
Ln u m din , eru umn '~montnri;/', fomos fn:1.cr um a
Yisitn 110 conrnndn ut e de Larnnjcirn.5.
A manhã es ta va muito boni tu.
As 011<loduhas e os n1ciõcs ,·ouvn m ndcantc de n ós,
corno tnmhém o fnzia o hclo " pn Y1í o" ( fü1rypygia hclfos).
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Êstc último, en ll'Clnnlo, que cu muito dc;;ejnvn pos•
sui r, J>t'UClcnl cmcntc saia elo alcnncc de tirn •
.i\..s margens elo iga rap é nc:lrnvam-sc cobertas de u m a ce·
pécic clc ingá, que cstm•a cm flol'cscê nciu, e <lo q unl o
H . B. cofücu alguns pnnlrndos ele hou i t:ts Ilorcs.
Via m-se lnovcnclo, por cntl'C tl 'i rnizcs <los mnn gucs,
uumcrnsos curangucjo~.
Algu ns tinham um aspeto \'Cl'<l ndcirmucute gl'o te~co,
co m ns suna cnonncs gn rrns tl'gui <lns, como si es tivessem
fu zen<lo .acênos.
Em L:1rnnjci ras, fomos cor<lial 111ente rcccl,i cl os e trn·
t;ulos pcJo com:rn clnntc: c111 seu ' 1 paUdo 11 1lc p1iu- a· pi<p1e
e de parl?dcs <lo J,ano.
f:Jc ofereceu-nos vinho e ]>n1wu as.
Depo is disso, most rou-n os uma cnot·mc fava, de casco
muito grossa, que êlc p nrtiu com um m:U"t clo.
Havin, 11 0 intcdor dcb , um a suhst i'mcia nmttl'Cln, fo.
dniicca, que lhe envolve to<ln n semen te (13).
Os indi os co mem-na e nprcci a1u-nu n1uito.
O seu sa l,01· ó um t:m to n<locica<lo.
Ao rn an ifcstnrmos o desejo <lc i 1· á il orestn, d~ boa
von tade e muit o ntcnciosamen tc dispõs-sc êlc a. acompnnhnl'-n os.
Clrcgámo!I logo n uma aha árvore, <lcbnixo da qu11 I
cuco utriíwos m uitos frutos s im illum tcs áqucle, tendo cu
então ;1 p:rnhado (l]guna muito lrn nito.s.
O idogo ca,·nlllciro lc\'ou-nos dali ao longo de v1irios
cuminhos, mostrando-nos oalr.ts iirvorcs, nlgumas üt cis,
como matcri ul pnrn vigas, e ot1 trns como Hremédloa" parn
tlivcrs.:1.! doenças .
Uma dcs3ns á rvores, ali mu ito comum, p roduz uma
suhstfmcin de fouc otlor, ent re o tla cii. n.fora e o <ln tcrcbcnllna.
(13) Dcrn .!.~r o ''jntolui", 0 u "jntu í" (Ilyml!n er, co11rbnr-il, .d.
so11ocar-pn ou 5till,acarJJa),
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Es.:m ,ir vorc <lcuominn -sc " pixc•hrn nco ou "nheto 1
pois· dela se cxtrái , cm gran<lc qnnnti d:ulc, a <lita substância, que serve para o p ix:m1cnto <lc hotcs 1 qunnrlo mistur:a<la com óleo.
Pelo s<:u forte ch eiro, muito pn rcci<lo com o <ln c,infor:i, pôde vir ni mln n tornnN;c de grnnd c u ti lidnclc cm

outros empregos.
No!- te rrc nos cm 1·e(lor dn casa, via,sc unrn iirvorc de
frutn-pfio.

Vinm-sc tllmb cm alguns algodoeiros e mnn ho11.it a
c,1stnn he icn o u árvo re <l as no'l.cs do Brnsil, com os se us
enormes fruio!-, e mu ito.3 ni nh os do gunch c nrnnrelo, que
p urccc ecr pí1ssa ro amigo das vizinho.u ç113 d.i s casas.
Lendo o livro do sr. Edw:ir<ls, ach ei n notíci:t de que
cru Lunnjciras êlc oh ti,·cra a1gnnrns couchns.
Fnlci o este l'espcilo com o s1·. C., e c,;tc tirou pron·
t.:uncn tc 1 <lc um a c.i ixii que se a cl1 av:1. ali perto, dois ou 1':és
lolcra\•cis cspéei w cus.
Enca rl'cg.í mos a um seu f ilho, m r niuo <lc onze p nrn.
doze :w os 1 <le nrr:m jar-11os um 1o le delas, pois pag:arÍa·
mos ti razão el e um pc" '"J' catfa tuna, <lc\'emlo ser e n\'i n·
el as ao sr. Lea\'cus, nos engenho!:.
I sso, cn t rctnnto, é:lc nunca fc:r..
Dnraute a nos!:a pales tra , entretida coru o nosso nn1ito
escasso vocalrnl ário português, o sr. C. frcc1ucntemcntc nos
perguntava qual em o sig nif ic.,<lo ele ta) ou qu:11 pn1av ra
em nmcriccmo (assim se clenom inn a qui a lingu:1 inglesa) 1
e muito se <l h·crliu ii custa dos a11sw·<los e incomprccn•
<lidos termos, por nós u sn<los n a convcrsaç5o comu m.
Eu trc outros, nós lhe <li sscmo,; qnc a um " 1·a pm::" cha.
mamos cru americano "hoy", palnnn que em por tuguês
sibrnifiea '~hôi ".
hso foi para êlc urn comp lc lo di uHlX <lc absurdos,
t.i n to que 1·iu n lrnmlc irns <lcsprc:;a<lns. E até nos fez 1·c.
pclir vári.1s vezes o c:iso 1 afim ele que não se esquecesse
<lc tii o bom gracej o.
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Qnautlo j,i cs1.iv1imos 1·cmando p .1 ra o meio do r io e
l h e <li:...íamos no!.'so "adeus'', as suas úhimns palavrus, t ão
a1to quan to ê]c uo-bs pôde gdtur, uin<l., foram as EC·
g:uinlca:

- "Como se clrnma rnpa: ?"
Um ou rlois d ias nutcs de deixarmos os cagcnhos,
tivemos opo1·lunidaclc <lc ohscn·ar os efeitos elo niorcêgo·
vnmpiro (1-~), o q u:11 havia sug.i do um pôtro, que o sr,
Lc::i.ve11s ha\'in ac.,hacJo de compr:1r.
Na prin1cil'il manh,í, após u chc:;nda, o pobl'c animal
npn::.scu rnva o mais lastimavcl aspeto, vendo-se gT:rn<lcs
m:1uclws de stmguc coagulado, riuc lhe h avia COLTitlo elo
lo111ho e dos qu:1rtos.
O aspeto, contudo, arrisco-o cn o <lizc1·~ cm pcor do
q ue a rnali<ln<lc, pois o inorcêgo tem :l hahili<ladc de fa.
1.cr n su g;1ção sem causar dor, e o c:.iva]o, como uui p aciente soh 11 .1ç:io do clorofónnio, ti:ic..ln ficm·a fiCrtlindo.
O perigo mnior está cm se repetirem lotlus us noites
os ataques~ a té <JUC a per<lu de sangue se ton1e sér ia.
Pum preven ir novos ataques, csfrega m·sc umas p imentas ,·cnuelh as uas purtes nti11gid,1s e cm to<los os log:ll'CS ptôximos.
Com semelhante prccauç7'o, pó<le-sc e111 parte obstar
o sau~ru iní.-oro apcritc dos morcêgos, mas 1ul0 de todo,
pon 1uun10, a clcspcito dessa. providên ci.i., o pobre auhnal
fôrn 1lc novo sugado n n uoitc seguinte, cm ourrns pnrrcs
do corpo.
O sr. Lc:wcns é n nturnl c1o Can ndá. oudc esteve 111Hilo
tempo lid:mdo com o comércio Je madcir,,s, do qual tcw
graucle pJ:i1ticn.
(14) É um m orcêgo !illGndor ele 6:incu..: (Pliylloston111 sr,.), f!trB11c:im cn10 ch:mt:it1o " ,·;unpiro''., JIOis os morcêi;os do gênc~o tJum11rr11.s
i;iio írui;ivoros (Nota do m1tor).
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A possibilidade <lc ob ter-se um rcbrulnr foruccimcuto
de m ndeiras <l o Amnzonas foi m ui tas vczc.\l ussmuo <lns

nossas p~lee tr:ts.
Nn verdade, niio deixa de ser cslrnnhnvcl que n maior
parte <lns nossas ma<lcir.1s scj:,m únportudas de poises onde n navegação é in tcrrompi<l n qunsi ecinprc <lnrn utc n
mctn <lc do ano pela cou gclação e on<l c os rios sã o n todo
tem po obstrui<los pot cachoeiras, além <l c suj eit os a forte.,
tcmp cstu <lcs~ o q ue torn:t a descida dns jnngntlas uw n egócio mui to nrr iscn do.
Outrosi ru, h :i. ainda a consi <lcr11r a pouca vo.ri cdudr.
<las madeiras dessa prnccclêncin, mul tns <las qua is súo d e
1,io poln:cs qunli <l,Hles, que só m en te têm empresa por 1:c•
rem muito hnr ntns.
P o r ou tro Indo, o vale do Amazonas, com os seus
inúm eros tribut ários, é um tcl·1·itõl'io on <lc os rios têm nnvcgaç5o franca o nno todo, com cen ten ns e mesoro milhares de milh ns n1io olJsU·uiclns 11clos r ápidos e cnchocir;1s,
e nntlc rarn mente ocorrem, cm qun lqucr qun,ln1 <lo :mo,
tem pes tades violc:ntas (15 ) ,
As nrnrgcns de todos esses rios s,ío cobe1·tus de <lensu
matn vfrgcru, encontrnndo-sc madeiras de Jci cm t ão iucx,w ri\fcis q u:mtidncles e de umn varie<lml e tn1, qu e, ao
qu e })í\recc, n.lO h ave1·:l ncnh n m propósito para o qunl
a mn<lei ra p ossa te r aplicaçiio, ao menos pnrn um detcrmin .:i<lo fim, qt1c mio seja aqui cncont rndn .
A ssim, por exemplo, o cc<lro (16), que dizem ser
eneontru<lo nbu nda ntcment c cm dctcrmiund os Ioca li<ln<lcs,
po r si só, tendo as v:mtagcu, nel ma referi das, poderá ser
exportado poi:n a I ngln tcrru, por nm preço menor Uo que
qun lqucr pinlt o Lranco, procede nte do Cn11adi1.
(]5) O A.111own111 C fr:mcnmcntc nn,·cgnvd num percurso de
mois ele ,J.000 quilôm et ros, ,cn do 1:1mbé m de mui10~ millmrcs J c q ul·
lõn1c1ros II c.xtcosõo Cr:mtllmcntc nn\·cinn:1 Jo& ,cm tril.iut odo,.
(IG) t o nono Cc,lrrlo brolilicmif,
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E' ru:1<lcira que pó<lc sc1.· mais ou menos tt'io foc ilmcn te tralinlhn<ln como o pinho; tem ngrnclnvcl o<lor,
muito nromático, e, cm aspeto, é i::p.rnl ao jncnrnn<ltí.
D cstn sorte, é ma<lcfru (jUC pó<lc vnntujos:nncn tc ECr
cm prcgu<l:1 pnrn porlue e lodos os ncoh :une utos internos
Uns c:is.is .
Devido ó. fnlta de um regular fornecimento, os negociantes, nqui, cuti·ctanto, são oln·igados n impol'tnr pinho
<los Estn<los-Uni<los, p,1rn os 6Cll5 cnc ab:otnmcntos.
Durnntc séculos, o m a clcirciro, com o seu m nchado,
lc1u si<lo o p ion eiro dn civilizaçíío, nos somhrios xccéss,.,s
dna fl oresta s do Canadá, cnqnauto o;; tesouros 1lc3so gnmclc e féttí) pais estão :-iindn in tactos.
O sr. L envcns foi informado de qnc o cedro se c11con trn no Tocnntins, o pl'irnc iro dos grnn<lcs trihur,h ios
do Am azonas meridional.
11:Je estú mui to cmpenh n<lo cm lazer uma cxcureiio
pnrn cxami11(1~lo e esltnlnt· ns po5.siLilidn<les de trnzê.Jo em
jrmgndns de mndcirn para o P nrll.
Aprovcitnn<lo a oportuni d:cdc, que assllu se me oÍC·
rccc, <lccidi ncompunhii-lo nessa sun cxcursfio, com o prO·
pósi to ele fnzcr in vcstignçócs <le- história n nturnl n nquclc
q unsi dcsco11hecido dist rito.
Ficou resolvido par tirmos .dentro de poncns semnnns.
Após uma pcrmnnêm:ia <le cêrcn ele quinze <l i1H1 noa
engenhos, i-cgrcs!=Ú mos n pê pnr.:1 B elém do Pará,
As nossBS lrngngcus e coleções vÍCt'ílm por águn, nu11ir1.
crmõn.
AJguce nnvios h nvian1 ch egn<lo <los Estados-Unidos e
do Rio de J nncir o.
O go\'crno im peda] havia 11nixndo ultimamente um
dctrcto, <lc cuja uplicaçíío era lícito cspcrnr...sc um grande
beneficio pnrn o comércio e p nrn i! trnnquilidarle dn província do P ar ú, dn qunl crn cost um e, nté eutúo, obterem·
se qunsi todos os rccrutns dc:Jtinndos no exército brasileiro.
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Os índios, que <lcscinm os rios p<ir:1 uc~ociar oe seus
proclu tos, ern111 vio)cutnrncntc scqucsl1·:Hlos e congidos :1
servil' como sol<luclos.
A falo é que se cl1 :1in ava ":ilh:1:nncnto voluntllrio''.
A~!:im sç 1>r occ<lcu <lur.1 n tc muil06 auos, .1té que, :1 finnli o temor tomado p c]os n:ilivos, c1uc dcscinm p arn o
P ará, ch egou 3 ponto de 1uncaç:11· ~Cd.unc ntc o comércio
11.-t província, que estava con.·cndo o 1·isco de pnrnliz.1r-sc.
Pcfo lei, agora dccrclnda (cm conscquêuci:1 ele rcpc·
ti<l,'lS tJncixas <lns :n1to1·idn<lcs locnis e mesmo :1m cnr11 de
ou tr,1 rnvolução), p roíbe-se trn provincia lia Pa t ú, por espaço ,!e quin ze nnos, o tal 11 a]istnmc11Lo vol unt(lrjo".
Gr:u;;ns a essa pro,· i<lêncin, fic;i.mos livres de c1uaisquc1·
vcrtudrnções, q ue po<leriarn ir rnmpcr por aquele m otivo.
Nacln me i mpressionou tonto nqní, como u cal111,1 e o
cspírilo or<leiro <lu ci<lrulc e <los ecns .:irrcdorcs.
Não se vê ningucm cnrrcgnncJo focas ou outrns nrmns.
H il m enos confl itos, hrigns o u 11tcsmo casos <le cwLl'iosucz, nns 1:1rns, t..t nto de di :1 co1110 d e noiLc, elo que
cm qu,1lqt:Cl' ci<ln<lc cTa In::;latena de i gual populaç,io.
E, qu1111do nos lcmhrnmos de que n populaçiio parocnsc é conslituül.t, nn sun m aior pntlc, <lc gente iuc<lucn<ln, quç se compõe de cscrnYos, ele índios, de hr.:isilciros 1
<lc poi·tu;;uescs e ele l!strnngciro.s, e que o á lcool é vendido, cm Lodos os cantos, a· dois pcnccs o qunrtilho, r.ó isso
eJi·.t mdo do hom nattn·al e elas disposiçôcs pacíficns d..1
proYincia.
3 de agosto - T ivcmo~ nova inquilina cm J1osea \'R·
r.1ncl.:i, nu pcssôa de un1a honita e nin c1n novn boa const rir.tor.
O liomcm, que n h :lViil upaulintlo nn floresta, ali n
<lcixou, p,1 ra n ós a cxumlnin-mos.
Est.i,•.i ela com um apertado luço cm volta <lo pcs•
coço, p or intcJ:médio <lo qunl fic,wo prcsn n uma compr i-
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tln v;ira, q ue l he tollii a a !ihcrd:.ule dos m0Yimcntos1 e,
11c~sa situação, purccia dificihncutc p oder 1:cspil'ar.
O seu comprimento e ra ele cl•rcu de 1lcz pés, e f.'r a muito
gr ossn1 t:1nto com o a coxa ilc um home m.
F icou .1 r.outorccr-sc :10 lougo de se us ohst;°1culos1 cêr·
(' ;i de três d i:u1.
A1gnurns vczc!, :1 hri a a luicn C'Ont um suspeito bocejo
e lc,•.:m l:t\'n 1\ p on ta da cnmln, que Iicnva dohradn como
um ~nn ch o.
D e pois J c :i]guurn!'J cu tnholuçõc~, concordt.imos cm
ndquiri-1a por 2$000 ( ou 4 sh illings e 6 pcnccs) , e fiz o
!-eu ven dedor p:is~ii-J.1 p a ra umu gnio h, , q ue fôrn prcp:nn J a
tom um cnixo lc, tcn<l o umas b.t rrns t!c m adcirn J\O tõ1io.
Na sna j :1ul.t, ao q ue JHl t ccc, c1:i começou logo ., 1·c<:upcrar o tempo pr nli do. so1mmdo com Yiolência, Í:t:tl'll
do r u idosus c.xpir,1 çõcs, com o o v,111or, qu11111lo sá i fie u mn
culúci ra 1lc rd111 p:rcssfio d a ]ocomoti\'a da G reta. W cstc r,t,
Isso con tinuou :-is!-im por a lg11111:1s hor;i~, fazc1H.lo n
cohrn ce rca de q u :i t 1·0 e m ciu im,pirnçõcs pol' m inuto.
4

Em scgui cl;l, cniu cm 1ptictnç:io, qu~ mu utc,·c, n rnío
ecr qua ndo lH'O\'oca<ln, pois cntüo se tom :wa i rritndiça.
Embora cln jú csth·cssc sem nlimcn to lrnYia m ais de
u m a !.lcrn:tnn, os p i1ss,nos, ,1ue lhe clcmo!l, fo rom r ccusn·
dos, m esmo qu:m do vivos.
Dizem {{Ue os rn tos siio o se u nliincnto favorito, 1>0·
1:ém e sses mio os poclío.mos ohtc r,
T nis i;crpcntcs s;io comumcn tc c11cont1·nclus, mcemo
hem per to d u cidndc, p oré111 siío conshlcuu las inofcm 1,·a~.
Pnrn np1111h:i-lns, npc r t,1-sc-Jhcs ll c:th cça com u ma
vurn de Io1·quiUu.i un p ou t:i1 u a qu:a 1 se cur ol:am imc<li:i·
tamen te.
D epois, com todn a prccnuç,i o~ cnlttça-sc e p rende-se
a cal,cçn n
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Por c39a nwuci ra 1 pôde-se facilmente trnusporlÓ.·bs
pura cusa.
Out ro nuimnl, muito inte ressante, e d<.: pr~qucno ])O r le.
fo i urna uprcguiçn" nova, que Antôn io, um mcniuo intlio
que se ha vin cngnjnd o pnl'n o uosso scn,iço, trouxera viva
da florc3tn,
E la não é maior do que um coelho, tem um pêlo
gro sseiro, de Ulll cin7.cn to pálido, e ttmn cnh cça rcdo1ula
e pcqucnn, com íl. face de um .iE-pclo t{lln si humano, tmtto
como um m ncaco, mn s com cx1> rcssão wuilo sombl'io e
rnclaucóli cn.
Arrastaw,-sc d ifi cilmente no longo do chiio, parecendo soc:scga<l;i cm cnsu , uu ru n c:11lci1·a, <lonilc se <lcpcu<lurnva, com as CO!lns voltadas pam buixo.
E r a um nuimnl pequeno, tranquilo e iuofonsivo, que
!C submetia a toda espécie de exame, sem mnnifcstnr dcspr11:r.cr, si uflo um gemido t r istonho.
Dor min se mp re cnrn ns costns dc11cu dnradns pum baixo e a cabeça entre ns patas <lcantcirns.
O se u alimento prc<lilcto é a folhn da Cccropia pdtatu (1 7) : Jn qunl comia , p or vczcs 1 um pouco do gnl ho
que lh e foruccfamos .
Após pc rmnncccr conosco três dias, fom os e ucontrit-fo.
morta, no q,1intnl, p.i ro. onde ac trnnsportarn, espetando
sem <l úv idu alcnnçai- a flores ta.
Dificilmeutc ucci1uv.1 o alime nto que l11c tlávarnos, e
parece que morreu de fom e.
Estnmos 11gora ocu pa dos cm c mpncotnr n n ossn pri~
mcira colcçii o de inscloe, ufi u1 de man rló-ln para n lngln tcrro .

( l i) f; o uomc ci cntlflco da cmba ribo
t:imhéni cl111m ndn "1írvoro,do,prcgulç:i".

li 11 1l 1111 í b 11
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Em dois mei;cs justos, colhêmos o elevado númc l'O <lc
553 espécies de lcpidóptcros, dos qu:liS mnis <lc 400 crum
horho1ctn s, 450 C5cut:wclh os e 400 de outras ordens, fo.
zcndo no todo 1.300 espécies li e insetos (18).
O sr. L cnvcn.s d ecid iu fa zer ;, sua cxc1usiio llO Tocnu•
ti 11s, e devemos partli· dentro de u ma Rcman n.
J 1í tenho ns minhas vistas volt.ulas, com mui to prazer, pnrn nquclc novo e incxp1orndo sc rtiío.

(18) Scgunclo o )lroíc~sor Moi;albúcs Corrcfn, cxislClll 60.000
e&Jié cics do lcpitlóplcros, tl:is t!UÚ'J 30.000 são cln Améd t'.1 , Só o
A1unzon:u co111n í.000 espécies. O maiol' l cpitlôptcro do mundo ê
Lrosiluiro o clmm.:Mo ''imperador" ('l'hy$arúa ae,ippinu),
Chcsu n
tor H ccntimetr,n do cn\"e rsndurn, ,endo ili: côt hrnmM ncinzcntn iln .
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A' tnnlc <lc 26 de ngosto, tlcixii111os Belém do P nn'1,
cm dcm:m<l,, do 1'oc.iutin~.
O sr. Lcavcus hnvfo-sc c11c.a rrcc111lo ele to<los os ptc·
p;trat ivos para n viagem.
Pu rn isso, ;1lu,;o u um:1 cn11õn, de 1i1hu:1s tosc.:nnc nlc
aparclh:1das, tfas que co mumc111e são fcit;1s nq uí, mas mcs·
1110 .1ssim hem :uJct1umla JHHn a nossa vicq;cm, te ndo unut
tolda, ou coberta, fci L,1 de follrns <lc p n]Ulcirn, que formnvn u uossn cab.i11c, na 1nôn, e na parle dc.1nteira tendo
u ma outi:;\ j6r1rnl 1 po1·ém mnis baixa, sol.J u qunl fornm guo r•
d,1tln s e nco mod odas as no~sns provisões e h11g:1gcm.
Sôh,·c C!llu llhima, h:w.ia u w com•ég t osco, de t~lnrns
ele cedro, onde os l1omcDs se aholct;w111n par11 rc 111;1.r, e
onde ás vezes lomii vomos as nos,;39 reíciçõc~, qua ndo o 601
nii o n os in co moc1a\•n mu ito a]í.
A ea nôa era p 1·0,•i<ll\ de tl ois mastros com vclns 1 11111
!l a p rôa e outro n a pô pa, e tinlrn um com pri mento <lc
24 p é!! por 8 de l:lrgurn .
AJêm dns noesns csp i11g,H"d.1s1 munições e caixa!l para
f; Ua nlar as coleções CJUc fr1.éssc 1t10f: 1cv,1'•omos pi-ovisõcs
p.irn três mC!C!I, cons isti ndo cm ínri ulrn de nrnn dioca,
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peixe, c:tcl1:sçn, p :1rn os nossos h omens-; ch (1, cnfé, 11iscoitos, nçúcur, ;1noz1 c,1tn c s-:1)gnda e ,, ucij o, pnrn o l\o.srn
gasto p rop rinme11 tc.
Iern Indo, com as J"oupas1 os u lcnsílios tlc cozinha e
um suco de moedas de cohrc 1 , , üu ica moecln corrente no
:interior, constituia uma b ôn carga pnr:1 n n os.sn p equena
cmb arcnçiio.
Cornpunlinm t1 sua t ripulaç5o: o ,·clho J03iJoro 1 como
co~inl1 eiro ; Alcxnndre, 'lnll iu<lio <los engenhos, que era
npcl id:ulo de 11 Cnpit1io 1\ Domingo!'.: que j:í h avia v injmlo
1·io :1ci111a e o conlt,;eia hem, e qnc-, por isso JllC51llO, devia
SCl' o nosso pi]oto; e Antônio, o u11mi110 nntcrio1"D1cn tc
citado.
Out ro índio d cscr lou na hora cm que dc,·fan,os p;n:ti 1·, e, co mo cst5.Y111uos con íi:1111cs cm c1uc rn.iis atlea11 tc,
tlnr:mlc a vin:;cm, p odcrfomos ;uraujn r uns dois on t rês,
iniciii mos Jogo n JlO!:'SO jorn nc.fo.
E m t,io pc cp1cun cmhnrcac.;:io, indo rio ncinw nu rncsmn pro,•íncfo, mio nos !oi pcr m i liclo clcix:n Bclé111 se1u
os ucccssá rios p ns~rq,ortcs e png,:uncutos d e direitos nlfn11J c~údos.
Isso fo i tão dcmoi:ndo, qunn to tlifi cultoso de 1·caliznt ,
como ~i fôssemos ctnlw rc.ir cm nm n n,·io ele 200 tou cb,Jns, que estivesse de pt1rtidn p,1ra o cstrnngciro.
As fónnuln , n preencher, as r uhricas e contra-rubricas cm dil'crcn lC3 repartições, os sêlos, e outrns providêilcias mnis, 'fllC <lc\'em ~cr ohscrvndas, p:::ira um cstr;mg:cir o
levm n cnho, é m uito com plicndo e <lificil, scniío q nasi
!mposs-iYcl, tüo nurucro::ias e tiio demoracfos sito cssns form.ilidn<les.
M.is :1quí o rcgulnmento é êssc, mcs1110 cm se t rnt:ni•
(lo ele comércio i nterno, u n pn>,· inci:11 e tlêle n:'ío se i!!c11t;11n os próprios stidítos bras ileiros.
Si o sr. Lc:wcns mio se houvc~sc cnenrrci,;n clo tlês~ce
arrn ujos, pt'ov:ive) mcnlc h nviamos tlc llcsislir, cm vista de
tnutos olis tàculos, de J1ossa projc tniln , ·i:1gcm.
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Logo npós II B.tída <lu ciclr.dc, unoi tcccu, e, :ichando~
se n runré cont\·1t nós, fomos ohrigaclos a ílncorar e a _pc1··
noitn1.· ali.
No dia scguíutc, {1s cin co horas da m:rnhã, lcvnntá.1110·
11 0 11 e vcrifíc1im0t;, então, que jú cstávnmos nns alturas do
l"io l\Iojú, cm cujo curso dcvcrfamos pi:osscguh, pois qnc
~le entra no rio P ari\ do Indo <lo sul.
A manl.J ií cstnvn deliciosa.
As sílrncuras e uma espécie clc codornizes cstavmn
cntoaml o os se m melancólicos c.into!:I, que ec ouvem qun si
sempre, de manhã e ú noil c, rrn s margens <los r ios.
Altas' palmcirns erguem-s e íl}í, na hcir.i <lo rio.
Qunndo o sol surgiu, com aquela wanhií tiio frcscn e
tiio agraàavcl, o espetáculo era rcnlm cut c belo.
Cêrcn dns :::.ito horas, pnssúmos por J ngunrí, onde fi cn
H propricdndc <lo conde B risson, liaveu clo ali 150 escrn·
vos, que tratnm cspecinlmentc do cultivo da m.111diocn.
AJmoçómos o liorclo, e, cêrca dos dm1s hor::is cln tarde,
ulcançámos Jigh cri, um lindo logar, com as mn1·gcns do
rio mui to esc arpadas, cobcrtns de capinznl, e onde se vinru
imímcros cacnuciros, p.almc ira s e lnr nnjcirns.
AH p :uámos, pnra esperar a mnré e prcpnrar 1 ua prn i.1,
o nosso jnn tnr.
En quan to isso, cu e o sr. Il. {19) sn ímos, procurnnclo
alguns insetos.
tlcs eram nbuudm , tcmc u tc encontrn<los ali, tendo nós
logo npanb ado duns novas ci; pécics de borboletas, que
nin'da não hnvínmos visto no Pará, até então.
Nós não cspcl';Í.vmuos 1 cm tiio curt.i <listân cin, nchnr
tnl difcren ~n ele insetos ,
Mns si isso ocorre na Inglntcrrn, porq11e niio haveria
de suceder nquí?
(19 )

Scgurnrnentc,

Nltl

inidnl reprcsenln :i qui o nome 1le Dntct.
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Tive oeasi;ío de ver uma cohrn muito com prida e <lclgndn1 <l c umn cõ1· p nnlo-eacui·n, cnroil ilh n.da entre al gun s
arbustos.
Sem que ela se movesse, crn muitíssimo d ifícil poderse dis li ogui-la do caule (lc um1, trepa deira.
Os nosso3 h ome ns, pc1n mnnli:i , :1 panh araw uma prc·
gu içn, qu:m<lo c1n cstnvn ntravc!:snndo o rio, que, uaqnclc
locul, era de cêrcu de w cin millrn de la r gura.
Era cln difcrcnlc tl as ou trn s, que j;"1 hnvinmos vjsto
,·jvns lú cm Belém ,
Os índios prcpnran1w-u'a para come,·, e, como co nsideram a sua cu rn c um dcJi cn clo maujn r, cn resol vi pro\'1ÍJn lnuibém, vcrifi cnnc1o que de foto crn muito nrncin e snboroon.
A' turdc, no pôr do sol, o crníirio cm de umn ndmirnvc l helczn.
Viam-se grn}>os de clcgautes palmci,·aH, cuormes ii r·
,·or es de olgodiío-sê dn, ns cnaas dos negros roden dae de
mnugucfrae e lnrnujc iro s, o magestoso rio com D! suas urnrgens nJcn utifo dns, cxtcnden do-se, l á no fu ndo, ,1 eterna floresta.
T udo iss o, suavhnclo pelos púlidos clarões de uw má~ico crepúsculo ele mc:ia h ora, form avn um quadro indcscd tivclrucntc belo,
A'e n ove hora s tia manhã do di a 28 1 entr úmoa no
l gurn pé-Midm, qnc é um ctt nnl de cêrcn de nicin millrn,
li gan do o r io Moj1í co m outro 1·io! que flúc pnrn o 'foca111in s1 ma ia ou rncnos c m fren te a Camctú.
O di to cau .il fõrmA uma p ns9agcm i nt el'ior, mnis EC·
i;urn do q ue a nnvcgaçiio pel o rio P arii, ouc.l.c, cm nlgu mas ocnsiõcs, 11s cmhnrcaçõcs s1io suj cil:1s a fo rtes hubnçoe e violcuta s lCm pcstadcs, ha vendo t:1 mbém ha L~ios ro•
chosos, os qun is oferecem perigo ás p equenas canôns, quo
por t:l c fo.t cm o comé rcio com Cnmc t.i.
Qu nn tlo fomos n mei o caminho desse cnn11l 1 fômos
su r preendi d os pcl n maré, co rrcmlo con trn nós, e, co mo ns
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águas eram p ouco p ro fu ndas, fômos obri g:.1 dos n cspcrnr
pcl:l. sua p a~sag:c m, u1n.1na ndo .1 n ossn. c nnôa c111 uma d as
á rvo res <l il iua rgcm.
Den tro e m pouco, rompctHC o calJo po r intcn uéJ io
<lo qu nl a nossa embarc ação cst.1vu a tru c,tda, e dn U fo mos
levados p am tl ivcrsns di reções, co m sé r io Tisco el e !!Crmos
violc nl.:uuc u tc a tira dos cont r n u m baixi o <lc p cdru.
F el izmen te, com os nossos pr óprios recursos e csfór ços, m,rnohl'a n<lo h abilrn r.ntc a canôa, conscr.,ruímos lcv:'i-la
pa ra nmu pcqucn,, emen da, on de h :wia úgn us tt·anquibs.
Sni n do <lo cnnnl: navc:;;:í m os no longo de u m ri o s inu oso, p Dl' vezes complctn mcn tc- mu rn J o de l u.'\:ur in nlc:;
i,rvorcs e }in<las trcp,, clc iras.
Um a vistosn á rvore, cancgada J c flõ rcs pu rpllrcas,
cm ali m uito comu m, e os grn n <lc~ art111s a qu úticos, c:i rrcga<los de al v,1 s flôrcs e curioso!. fru tos, Cl'csc imu cm to•
dn s ns margens nln gatli ças, ao lo ngo das praias.
A p nl mcirn miri ti colHc p or vezes, aqu i, extensos tl'ntos <lc tctrn!!, a ti ugi. n<lo a g:rn ndc nltur :-i.
A's ci n co ho1·ns da ma nh ã, alcnu çámos Snn t'An a, po·
voaç ii o on de h,í u m n honi ta i greja, do p itoresc o csti1 o it:ilia no, usu nl n o P nní .
Por cu nsa de n ossos pass:i por lcs, p l'cvíu mos algumn
d cmor,1 nesse log-1 r, porém ta l nã o se deu, po rq ue, ll.Ío
se en cont rando ali ne nhum ofi cia l p ar.i e.xa uiin :'i ,los, r csolvêmos cort li ntrnr u nossa ,·iagcm , o que fi zc inos i mccl iatam cn lc.
Afi nal, alc anç.ímos o braço pri ncipal <lo Tocuntins,
com 'lllúmc ras ilha~: coh cr tns J c pnl mcitas.
No <l in 30, lo i;o ao cl al'car , at nwcssll1uos o l·fo, qnc
ali tem n l,1r gu ra de oito milh nE, c m direçã o a Cninctá,
nma <lns p ri ncip ais ci<la clcs <l a prov iucfo .
O seu comércio consis te p ô nci pa lm c11Lc na cx po rtnç5o de c:istanlm 9: CC1 ci1111 g:oma•] aca e al godúo, q ue são co,
l h iJ 09 cm grn11dcs qn a n li <lndcs n os llist r itos circunvizinh os.
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E ' mn p equeno em pório comercial; en tretanto, um
objeto tri.1 co mo uma peça p ar:i reló gio, por exemplo, <l e
que cu cstnva preci sando, não encon trei ali.
A ci<ln d c tem um :t!.-J)Cto ng:r.1clavcl; cstl\ situada ó
m a1·gc1u do r io, tcmlo o hal'rauco clêstc 30 a ,10 pés acinm
elo ufrcl <las IÍ. gu ,1s .
Visto do li ::uT;!llco, o l'io, com .1s su as ilh ri.s, umas
adca ntc cl.is nutras, e tiin longe quanto a visrn pódc nl·
ca11çar, é muito J.10 ni to.
Alm oc;limos cn111 o Sl'. Le H.0,1.uc, um ncgoci nn tc q nc
jii cm conh ecido do 51'. Lenvens, c m comp auhin do q11 11I
pcrcoJTêmos ,, ci<l:i dc e os se us ar redo res.
D c1w is d h•!'O, êlC! ofereceu-se aiudu pa r a n r.om panhar·
nos, cm sua canôn, a té 110 síti o cio si·. Go m es (cêrca ele
tl'intu milh a s l'io aci m a), par:1 quem lcviÍvmnos u wn c11rta
de nprcscut nç:fo, e eom quem 11rctc ndin111os arranjar alguns h ome ns mai s.

Volt ando para a nossa e:m ôa, um dos 11ossos homcns 1
Domingos, l[UC era o seu p iloto, H não se :iclrnv:-i, e, cstamlo fovornvcl ,t ma ré, o sr. Le Roque purtiu só.r.inho,
ten<lo-Jhe nós ptomelido segui-lo, logo que encontrássemos
o nosso piloto, o q unl , sem fhívitl :i, devia estar metido
cm nlguma I nverna o u eaea de hchid.1 da eid:\de,
Depois de muitas imlngnçõc.s, cm vão, uté qunsi :í
h o 1·,1 da m :-i r é :icoh:11·, rcsolvêm os p ro.!!sei;u ir sem êlc, e
nt:m<lm·-lhc 1·cendo, pc1o s1·. Lc Hoq ue, ,í au:1 volta, pn ra
q ue segu isse u nmn mo nt ,ui.'.l, n o dfo seguinte, ao no.!!so e ncont1·0.
Si tivéssemos prncc<lido de outro modo, fiea rfomos
pncicntcmentc à sua cspern, at é no <lin scgu inte 1 qunndo
cnt5o, sem d1ívi1la, }rnvcría mos tl c cnoontr:i-lo.

Tocbvia, nunca mais o vimos, durante o rest o 1fo. vi,,~cm, tcnrlo êlc deixnclo n.'.l c:mõ., as suas roupas e vílrios
objetos.

c.,1.

1
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Em consequência ele t:tl clcmora, p crdêmo~ o Ycnto,
r. os nos.sos homens renrnnesc:cn lcs ti\•cra m tlc l'Cmll l.' cm
todo o trajcto 1 o c1nc os pôs <le mllu humot,

No c:miinl10, cncontnímos, j;í de volta, o sr. Lc Roqne.
O sr. Gomes rccchcu-nos hollllos:1111c11 t c, e cm sun com pa nh in permanecêmos durante dois dia s, CSJlCl'<llldo tmnbém pelos homens, q ue ê lc fic1ira de ,irraujíll'·nm.
AH nós 110s clivcr LÍluos muito, caçando piissnros e p r cpnranclo-os.
Pcl'tO de cas11, havia urn n enorme e houil a Jcgn miuosn, que, cst,wa cnn:cg,1clu ele il6rc5 am1u·cl.ts 1 e cm muito
frcqucntndu pelos pctlqui tos e hcijn-fl ôres.
Num ig,unpé, acimn: h;l\'ia numcl'osos "ciga nos11 (Opú;.
t1iocomus cristrct11s}, pi1s5:1 r os mui to cud o,;os e intcrCs·
enn tcs.
Siio elo tamn11ho eh~ I\IIHI r!alinh :c, com uma hon it.1
cd st:1 móvel, no alto tl:i cal1et;11. e têm uma pl umagem
hr:inca e cin za.
Eu matei clois: porém uiio cst,t\';nn servi n do para CO·
lcçõcs, e, como siío comu mcntc encoutraclos cm to clos füJU Clcs 1:ios, exceto uo Pnrá, foi com pouco pesar que os pús
fól'n.
ViYem cm hnndo, n as Út\'ol"es e ,nhns tos dns r ih nuccirns, nlimcntnn do-sc <lc fo lh as e frutos (103 grandes
riruns, íln tcrionncnt e rncncio nndos.
Não tlcsccm no sólo, e o seu vôo é huixo e pcsn clo.
Nos campos, ll lll<'l milha a]éin ela f.lorcs tn, cncon ltci
<,s hicos-1lc-cêrn, 11omhos, tuca nos e p,1pn~ni~ ,lc .1~.,s :11.u is
e 11l'nncas.
Nri floresta, encontrámos a1gumr.s hon i lns e novas llelico ri i<1s e Eryci11idias, e peguei c1 na s cicaclas (20), <JUC cst:l\'nlll pousndas no 1ronco ele u mn llrvorc.
(20)

Si1n t'i.;11rr..1s, co nh cc• ícfos dentiffromenre por Fi1li::imlff

11i/cra e Ty.mwmnk r pi:i'i sis,u.
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E s t:ts úhhnu s, q u u11<1o são npanl wd us, fuzcm um hnrulho cusnnh:cc1lo r.
Geralmente pousnm uo alto llns á rvo res ; e, ni hc:m
que alí fiquem o <li.i to<lo, segu idomcute , n chiin\ é muito
1lifícil poder-s e d es coln·í-lns e captn ni-ln s.
Qunndo cu vo1tn,·:a pnra. caso, encontrei um iudiozj.
nho, e, nn mesma ocnsilio, umn iguann , de três pés llc
rompl'lmc nlo , no mínimo, de tlôrso listado, com o papo
NJ.;llhlo, olhnrnlo rnnito firme e que saiu n correr pda
rs tl'ada (21).
O mcni:no ~ corrcnclo , pc,gou-:1 pcl:1 caudn, e, a lí mcs1110 , com nmbas :is mãos, de um i;olpr 1 deu-lh e com a cah('1'a l' lll nm:t ;'ll'\'Ol'<'. 111.11mulo-a e: lcvnntlo-.i cm 1:cguidn
pa~·n casa, 01Hlc, sem d1ívicb , dcln fe1. um hom r epnsto.
Aqui, ti \'e mos oportunitl:ule d e oh scrvnr alguma r.ois:-i
a rc.!: pcito d.1 :ul ministraçiío e dos cost umes <le unrn fazend.i ou casn de campo hrn!:!ilc i1·a.
Os prédios locais estão sit1w do; uns tJU a tro ou ci uco
pt.; S ncim :i tio nível J ns rnais ahí\ ? mal"és, repousarnlo ~ôl1r e, J·csislcntcs p il:,rcs.
Um a cstivn 1 feita <le gros~ns })cçns tlc m atleira, .teima
larnhém do nh-el d ns nrnrés, vni atê nlennçar, cm frente
ao prédio, u111n cscntln <lc alguns dcgróus.
Por in lcnné<lio dci.t:1 ú ll ima, alcança-se n vnra n <ln ,
nhrimlo para a qual fica n saln , onde se 1·ecchcm e se
ulojnm os hóspedes e onde trunh ém todos os negócios süo
trntndos, ficando u n ida n cs t n: no fundo, u ca sn do cn;cnho de cana e do nbmliiquc.
Complclnmcnlc npnl'tacln ileste prédio f ica il . c:isn 011·
ilc 1·csidcm u clonu, os filhos e os 6crvos, scudo. fei to o
seu nccsso pcln val·n1Hlu c ao l ongo ele Ulll 1>assn<liço cl c
made ira de 40 n 50 pés ilc conqn·hncnto.
(21)

Ê 11111 i;rn.111l c t q;:1r1,,, o Lac1:rt11 i1,r1a11(1, eh c1111ado pelos 110:1•

~os {mli os sillim b1l 011 s1:11cmbí.

No 1upi n11111zõnico, segu ndo Rnrllo~a

Jlorlrigu~, ('' l>o1"1ln1lu li!'! ") . h A tnrn lil'm u íónm.l. "scncmú ,i",
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As n ossns r efe ições eram fcit ns nn var au Uu, em com~
pnnhin do H. Gomes, ali m\O conqw r ccc mlo, nem mu a vc;,.
no m cno~, a donn dn casa , ou suas íiJhas m ais vel h as.
A!! seis h oi·ns dn m o. nh:í, \·jnha o c.,fú; ,h 9 ho ras, o
uh11 oço, que consis tia CJJl c ;1 r nc de vacu, peixe sêco com
fa rinha <lc mnrulioca 1 es ta cowo substi tu ta do pfío, e, CO UIO
complement o, cufé, h ôlos Jc fa rinhn e a ., lgum t:m to r ar:1
delícia , que é n n1 :m1ciga.
As três h oras, era sc rvi<lo o jantar, n o qtrnl tính nmos
fflTO Z ou cama rões cnsopa<los, outl'a va r ied ade ele carn e,
cnçrt ou peixe fr esco: tcnn inaurlo com llJIJ:I sohtcme8.t llc
fru tas, ptincip nl mcn tc ah nc,tx.ís e Lu·a u jas, i.:ort:ulos c ui
fa ti as e scn•i<los cm cuhfa.
As oito h orns tl11 n oite, ch,í, hô1os <1c fa rinh11 .
Dois ou trê.3 n egri nhos e i1uli ozinh os fica va m próx im os da m esa, p al'n trocar os p ralos, logo c1u c ficass cnt
va,r.ios, e eram su h.;tiLuidos por ou tros, li mpos,. 1>ois u ma
r np uri gn, ali perto, est avn C01Jst:m tcm cntc cn t1·cguc à ln·
refo <lc fo.v:'a-los.
Ne sse local, o no~so m euino An tô n io foi dispensado,
v or ter-se torn ado mu ito p1·c:,_'lliçoso r: dcso hcd ienl c, e vol ·
tou cm co111pnnh in de um ;.;n1 po d e hom ens, qu e p 11ssou
por nlí n c:nuinho do Amawn:1s. es pecial m ente pa ra pescar pirnrueú.
Dos ho mens que trnzí,, mos, só um foi <1uc fi cou, e,
co m w nis dois que o sr. Gom es uos ce deu, 1ia rn irem tllé
B :1 ii'ío, dcixíuuos Vis tn-Alcg re 11 n mn uh ã <lo <li a 2 de EC·
tcmh ro.
O rio apresentava o mesm o as i;eto, como mais uh:.llxo , semea do de inümcrns Hh ns, nu sua JHaio r p arte- de a}.
guurns ruillw s tlc com primcnto, n un ca se po,lcndo v~r, .'.l
u ni só tem po, as p rains d:13 au a:. m nrgcns.
Cou10 n ós n .1 cla tivéssemo s para comer no jttnlnt ,
fui com o sr. Leo.vcns, cm u ma "mo11t.1l' ia", 11a qual 03
n ossos í ndjog deve ri am voltar, a uurn Cí\Sa situ~tdu cm um
igat·:i.p é pl'Óx.imo, pnrn vcl.'m os o q ue podería mos co mpl'nt .
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Havia ali muitns 1·êscs, ovc1hns, g.11inhas e J>ll.los,
Pcnsáruo.5 que tínhamos occrtado bem com o log.tr,
ums cs liivnmos muilo cn g:mn clos.
O sc~uintc di,ílogo travou-se entre o s r. Lcavcna e
um n ucgrn , que nos L·eccbcu e cruc foi :1 única. pcssôa. que
Yimos ali:
- A srn. tem frangos ou galinh ne poro noa vender?

-Niio!
- Tem p:itos?
- N.ío !
- E alguma carne, tem?
-

Nfi o !
Que é qu e n srn, fnz aí, ent:'ío?

-

Nada !
E ovos, a 6l'll. uiio terá n1gun s, pnr,1 nos vender?
IV:íol As gnli ul1i'\S não têm posto ovos.
N:10 ohslnntc ns 11ossas declarações de que nncfa tínlin mos para cower, fomos oh l'i gaclos n retroceder tão v,,.
zios cowo chegámos, isso porque o .:cu ec ulior ali niio se
achnvn, e, durnnlc n sua ausênci:1 1 nadn de seu poderia
ser ,·c1uliJo.
Em outrn ca~a, fomos melhor succclidos, conseguindo
cou1ptnr uma pequena tnrtarngn, que nos deu um excelen te jantar.
:\'ôs tíuh amos ele apor t.u· a um s ítio, J a111hun çú 1 15
mil la.ts nbnlxo <lc Bni,ío, onde o si:. Scix :1s (22), p:nn qncm
Jcvá,·awos um a curtn, cost uurnvn passar algum tempo,
A C!1s.i cstii situado. no h,nrnnco de u n1 estreito ign·
rnpé, câj:1 hôcn mesmo os nossos índios tivcrnm <lificul.:.
dn<1c· purn cncontrat, porqunnto já cm noite, qunndo :ili
d1cgámos.

(22) O uu 1o r c,crcvc sempre Sci:uH, fl<!Ui e ma is ndca111c, onde,
n cxcm 11lo do (}uc fizemos cont /.sUi orn, corrigiremo.! acmprc 1mm
Sci:ra.s.
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Eu e o sr. L c:wcus fom os c11t:iu, el e 111011 L:i ri :1, pelo
~ tl'eito igarapé, ond e os galh os das árvores qu as i cshat··
r .a vnm cm nossas c:tbcçns, tormm<lo aind a mais escuro o
cnna l.

Hnvia apcuas uwas poucns cen tenas de j rmlns nté
ca sa, onde cu coutráw os o n. Scb.:ns,

a car ta d e scn sóc io

CIU

110

(1

qu al cntl'cgií mos

Belém do .Pnrô .

E , como tnl cn r t;1 é um in tcrcs~an tc docu m c1Ho, que
põe à 111oslrn a politlc:z portu gu esa e C!lÚ rc iligídn cm
ho111 es tilo, fa ço d:t m cs mõ , aqu i, a s1 rn litc r nl 11·,:u,sr ri çi'io :
"S1·. Jo~é A111 õ11 io Co rre ia Sei xas & Cin. - - Dai ii o. - Amigos e senho res. - N a cert eza <lc (JU C é acm JH'C l1g rn·
d nvc] a YV. SS. ter tmrn o po rtu n id ndc el e putc utcnr os
seus ge nerosos e elevad os sentimentos de h osp ita l id ade
com os cstrnngc iro.:'- cm geral, e m uito csp cci.:1lmcntc pa ra
com ilqueles que vis itaru o 110.aso p:iís, co m o pro pó!! ilo
de 11ê lc f:i :tcr <lcscohcrlas e cxtcn cl e1· a c~féra d os i;c ns conh cci mcutos, cu nfio h esito cm totu a t .i libct·(la dc, n este
ensejo que a exc ursão do er. Ch a d cs Lca\' cns e se us doi s
csfol'ça dos com p:111hciros apresento, de r cco111c udá-Ios .í
am iz ade e p1·otcção ele VV. SS., n n c1111n·csu cien tífica
qu e orn c m1,l'ceu<lcm para o 11ropósito el e estuda r ;1s nOS·
sus p t·ocl n çõcs nn tura is, as qunis t ot·n :1 111 n nossn 1n·ovfocia umn tcna cli1ssica na I1i stó rin dos a ni m uis r ,l ns
p lnn tas.
Ncst.:i. lnb orios a e mpresa, q ue os i lustrc.'1 {i•li tcs) (23 )
\'iaj nnl cs cmpl'ccn cl cn1, c u desejo muito 1p 1c p ossam :ilcrm çnr de VV. SS. tudo que os limitn rlos rccu1•Sos do lognr perruit.un, não só pnrn q ue se lhes i·cruo\'nlll q u,1is<jUCr di!iculdaclcs q ue e11co ntl'em, m us t nrohcru que VV.
SS. 11ossam lornn 1· m eno s 1i r<l uas .1s p l' iva çõc.s e t r-nhalhos .
qu e n cce~s nr i,11nc 11 tc lufo de p 11 5s11c.
(23) O 11 ulor 11ôc1 entre p:i rê 11tcscs e cm itúlico css11 11olan;1 1
n111:1 o correio I.Í mesmo ilu.stres,
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E , puJ"n homens com o êlcs, intc ínnn cntc clcvotnclo:l ii
dê ncin, cujo YCrdrulc iro a limcnlo é n hi stó l'!n n íllm:ul , cm
um pn ís como o nosso, onde se cucon lrnm ns ma is cnl'ios:is p r oduçõci!, ~c rã f!u.: il a VV . SS. ar rnn j at· m eios, •1nc
<lisro os com p cuscu1,
Eu, po r isso , cspci:o, e . ,1ci111 :i il c tu do, rogo a VV.
SS . .i f inc:.m de sn ti sfnz cr locloi. os meus desejos n ns atenções q ue VV. SS. h ouverem por b em J isp cmnr .::io s1·. Lc n,·ens e n seus compnnllciros, dn ndo-mc :issim mnis umn
pro,·a de eslinrn e de consíd crnçíio. - De VV. SS. - Aiui;.:o e ~e rva ol,c clim,t c -- ] olin :1u;p1s10 CnrrC'i<1 1' (21-).
Após n l ci lurn cb. cm·tn, o sr. Scjx:1s uos cl issc CJ U C
cst nvn ele s.::iida pnrn Da iiio, dentro ele cl ois ou t rês din s,
C:: que nós lá podc:rfamos p cnntmcccr e nloj.:1r-i1os cm 6Un
cn sn, nté c1uc êlc rcgrcss nsse.
Rcsoh-êmos prosscg nir 11o~sn vi.tgc m , p o1·qu:m lo Li uha111os de montl a t: volta r os homens que o sr. Gomes no:i
cedera, e fomos Jogo pnl'<l II uossn cau ôn, níi m <le partfr com a maré p1·õxima.
Pela mnnhã, cu ia adc:rntc 1 de mont:1ria , com Ale·
xn nd rc, pni-a a tirarmos al guns p:issaros.
Viam-se m u itos n1ciões e uma s nndorin h.::is peque nas,
de 11c1rns verdes no dorso~ e ulgu 11s lindos pássaros, de
penas vermel ha s nn c:1hcçn (Tmrngrn gufo ri.s ), aq ui dcuomi nados 111ari11Ttci'ros, ês lca úllimos se mp re encontra dos
próxi m os d,1 iisun, u os m·hm tos e :"t n-o rcl'J huix,1 s,
Dcscmlw.rcámos c t.11 um.i extcusa p rnin urc11oso, onde
cs tnvn m von n <lo m uitas .i ndo r íuh:is e gaivo tas, dns quniiJ,
a pós i11\m1cn1~ lcnl:1tirns infru 1ifc1·,1s, couseg1llmos mu i.i r
apcn ns duas a lil'os.
(2•D Tuuto :-i<111i , c1ua111u
CfJrreiv, cm h tgttt 11c Corrciu.

11 111i::l
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Na nossa montaria, remando, fomoe alcançar a oul r a
c,m ôn I quando esta jfi cstnv.:1 p.irn nucor:1r cm Dn iiio, !)Cll·
do o h nrrauco do 1·io nlUito escarpa do ali, com uns cem
pés d e {dturn, vindo com esta aspeto tksdc u1u1.1s poucaa
mil.lrna para lrnixo.
Com nmns 120 passada~ irregu lares, gauh ámos o ,d to,
\'Cndo,sc logo, cm lerrc110 plnno, n povoação e a casa do
sr. Scix:,~. tendo esta um cercado na frcnlc e 6Codo todo.
caiada, c~bora fosse- de paredes 1Jarrcnd,u e acm a!lsoall10.
Como n cn.s11 estivesse completamente ,,azin1 ali nos
instalámos, levando a m nio 1· purtc da nossa bagagem da
cn oúa pum H, t:1rcfa c~tn um tonto penosa, ., <1unl se fc~
t?cbni.x o de sol ardentíssimo.
Niio se vê 11.1· povoaç,ío uma cnsa siquêr com ~sso,llho
ele madeira, o que não é p ara ndmirnr, qu:mdo 6e consi•
dera que uma coi6a to] como uw:1 sen:iri.i não existe nc~tn
região.
A m ,,clrndo, nhrc-tc n rna árvore pelo nicio, no aeu
sentido longitudinnl, e '1ní1 cm scguidn, as supe ríícics internas são acertadas com um a mnch ad iuha, fazendo-se ,lc
uma iír vore apenas duas tálnrns por essa m aueirn.
T odos os as!!oolhos de t úlmos de Camct;'1 1 e muitos
mesmo de Belém do Pará, Ol:sim se fazem, sem o e mprl!·
go qu e r de uma serrn, quer de u ma pl:iin:t,
P c rm onccêmos cm Ilai;io alguns di,1s 1 e ali th•emos
\'Úrios e agradavcia p asso.tempos.
Os p ãs.,aros crnm toler avelmente cn contr:ulos.
Eu nlí mntci um j aca mar (25) 1 cinzll-escu ro, um pi!·
png.iio de penas vermelhas na cabcç:, e :-il guus boni tos
pombos.
Em toda. o roda dn povom; 5o, por albruntaa milh,,s Jc
extens ão, nos terrenos nltos 'l! sêcos, ltá ca íczaia P. mo.loR
<lc segundo crescimento, onc.lc cncontrú.moe muita3 borho(25)

Não há pÚS&aro cm no~,o pais cou1 cuc nome.

ja'°nã ou jacanum.
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lo tas, :d~unrns no,·as pnrn nós, pn rticulanncnte al gumas
hr:rncas e am arelas, das quais cuptu rámo~ seis ou sete ce-•
J>éc i1ncus, c1uc nimln não lin vinmos visto.
A janclu <la casa, cm <J ITci cstiíva ,u os l1ospcdados, e
tl UC da\'.:t para n n 1:1, cnq u:mto cu prcpuruva os jnselos
ou depc11n,·n os p,·1ss a1·os, ficnvn quasi se mpre ap inh:ula
,de men inos e de .,Jguiis homens, que ali p cl·mnnccia m
horns seg uidas, com a mais infat igavcl cnriosiclud~, .ncom·
tinnhando e ohscrvamlo :1s miulrns opera ções.
Toda vez (111e vi11m um pii.~arn dcpc11;lf}o, repetiam
e exclrnu av;u u:

- Oh, n paciêI1ein dos hrnncos!
Em segui da, um cochicl iuva para ouu·o:
- Scrú que ê)c tirn to da n cnl'llc?
- Eu :iiucb niio vi, - respondi a o outro.
- Ol ha corno êlc- foz os olhos rlc algodão!
E trnv.aviun-sc cli i11o&os, c1ua nto aos fins a c1ue poderi am clcs tin ar,se :1 queles b ichos.
- Para mostr;1r, - cm a respostn, qmisi se mpre.
i\fos, 110 mesmo temp o, entrc tnuto, pnrec ia que ju]ga\·am isto pou co sa ti sfntório, rulo acrcditnndo que os ingleses fossem tão toJos assim, c1uc quisessem ver só umas
pouens de péJcs de pílJrngai o ou de pomb oa.
Quu nto ás horhole tns, ele conforroi<lad c com o seu
mo<lo de pensar, U Jli1 <li1.i:1m que ernm pnrn servir de
modêlo pnra novos padrões de tecidos e outros artigos
mais, 011 que os horriveis insetos era m desti nados n servir
como remédios.
Julgámos de mel hor alvitre concordar com êlcs, afim
<lc evi tar ns suas inüwcr:ls pe rguntas, mesmo porque outra s explicações nã o lhes sc rinm i 11tcligíveis.
Uw dia, l}utrndo me cncontravn no ma to, á 11rocurn
do i usctos, foi incspcrnd:nnen tc atac,1 <lo por um c nxumc
de yf!spa s, das espécies menores, cm cuj a casa, que se
achnvu dcpcndurnda de uurn folha, inadvertidamente es•
burrci.
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Elns 11tacura111-?11c 110 rosto e no 11esco ço 1 pica1Hlo-1u c
hrutnl me ntc.
N a rninlrn JJl'CS!rn, pnrn dcfos me 1i,·1·nr, corre nd o, pcn l i
os me us óculos, o r1uc só p erce bi, dep ois que 1nc .ich a"n
a urna bô,t tl istôncin do ]ocnl
E , como cn estivesse fórn do c:uniuho, scri n inútil
procurá-los.
A princípio, ns fel'l'oad as fornm muito clo1orosns; mas,
cm menos de um n h ora , un d n u1 nis senti.
E. co mo cu ti 11lt a mais "idros sobrcsalent cs, niio fa111en1e·i :1 1u iJ1h il 11crd a.
O sôJo 11q11 i é de at :;il.i ,•cn ncl h a, tendo c ru algun s
lognrc5 uurn côr muit o h rilh:m tc, q 11c p oderá serv ir pa r11
p intu rn de louça ,•id rn dn.
Os igarapés cstll o se to r11 11ndo mai s ra rns cln que m oi:i
cm ba ixo, e, ond e êlcs ocon·cm, Íol'm am pe quen os vales,
<JU va,rn 11 tcs, no :tlt o do h nn 1111co do ri o.
Qu an do o sr. Seixas cl1cgou, in sistiu pal';1 qnc 1oin1íssc1uos ns 11ossus refeições cm su a cnsa.
E le foi 11111ito :1111:1\'cl e mu ito prcsla ti,·o p arn couôsco.
Seu fil ho , nm m ê 11 in o de 6 ou 7 nuas, l1rincnv11 cm
l'll.:W con1 pl ctam cntc mí..
Os vizi nh os, u mn ve z ou duns por di a, a1í uparccia 111 1
p arn vcl' o 1Jllc os brancos cstm·:i m fn,: cn clo e têlm hênt p nrn
pnlcs tru r, o que fn zinm ús m nis das vezes co 11 1 o sr. L r a,.:cns, que s.iliia fu l ur o p or tuóuê!l flu en tem e nte .
Unt pc rguu tnvn. si na Amé rica (si gnifi cando os Es tados-Un idos) hn,·in terra firm P., pois q nc acrc di tm·a que l í1
fosse tudo uma nrnnndn de illias.
Outro i11 q11 irb si hn vi-n rnru po.:,· e si o povo cul ti,•;i
mnn dioca e se ringueiro.
Ao ser-l h e di lo que n5o hrwia 11c 1u u ma coien n em
nutrn, qu fa sn he r ,dw ln o mot ivo por que n fio crn m p lnn·
ta das, poi s élc pres umia tJUC l1i puc1c.!!se1n scl' cuiti v.1dns
as scringucinJs e assim obtcr·sc o le ite fresco pnrn n rn anufa tu r:1 de s:1pntos de borr acha .
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Qua ndo, 1·ctr uc:mdo 1 lhe d i~rnmos CjU e o d im n é UlUi lo
frio e que a urnn d io c11 e a ecrin:;ucirfl, si lá fossem pl on tndos, u ão podel'ia rn ving;u·, ficou d cvérns csprrntndo, :uh uir:rn do mes mo como é que o po,·o pôde h nh ita r u111 pnís
on de essas coi.sa9 tão iiteis e túo ncccss:irjus não possn m
-~cr eultiv.:ulas.
Todnvi:i, scnti•1 êJc, ,10 mes mo IClll JH1 1 como que uma
cs11êcic de 6n pc ri orid a d c sôbrc II Ó!:!, po r cn u &a d a uossa
\' Íll<ln no seu p ois, cspeeinlm en lc pa t'él co1111nnr horrndia
e cnc:íu , lnl qunl o modo de j uJi;,n· dos hahi t:mtes Uo Celeste I mpério, que i m :igi11:11n que so 111os rc;1lmcnte 1u1r
pobres e miseráveis J,úrhu ros, e que , 1,or isso mesmo.
somos forçndo3 a j 1- lá Uio l on ge, para l hes com p rar chá.
O p t·óp rio sr. Seixas, qu e é um hrns ilciro e ducado e
co ma1uh 11tc do dis tri to, pc r;; nu to u 5 j o go,'C l"IIO d:1 In glal cn-:1 cm cons titucionn} e de spóti co.
t lc ficou Hlll ilo :u}u1i ra <lo, qmuulo mwin d L:c r que
o uosso pnís é go\'crna do por u ma mu lh er.
Co uscguú n o,;;, afin.11 1 nn ·a nj:u· cloi s h o m ens m ais, e (lali
p rosseguimos •1 nossa ,·i ngc m rio acim u, <l cpo is d e tcl' mos
pnssn<lo qunt ro din s agratlé1"cl ru cn tc cm B aião,
hmos morosnm cn te, hc irnudo a p r.1 i.1.
E111 11111 a át·,•orc, " im os cn tfio uma igmmn, aqui drnm:i<la co.mclc:i.0 1 cm q ue o s r, L cn"cns ,,ti rou e m ntou, leudo os nossos ho mcus p l"cpn. rn <l o co m e pnrn o seu jaa t:ir.
A' t:tn1c, nncor;ímos cm um a li nda p rnin de, ;1rc ia .
tlclwixo ik u11 1n ('no nu c lcgumino.3n, qu e c11 taYa colicrln
de u ma es pécie Uc cruvo 1 de nlvns flo res e corn11ridn ;; ,·a~cns <l c côr \'C n Jc-cscu ra.
Vcn us e a l n.i hrillw \'.:im in teusn m cn tc n o céu.
A '.s 110,·c horn!:! dn no ite, cst.1udo o nt· ngr:idnnJm cn tc
frcs1.·oi ,·o lr ií m os para clehn h:o cl n nossn tol da .
Os mosq u.itos e moscas da p1·:tin, 11orém , ló. niio uos
dcixarnm 11ol'ln ir, si111ío um as pou cas horas.
No tl in segu in te, com vc11 to fovorn ,·cl: con lí11u ,imos ti
uossu vi:1 gcm sa ti .s f,1tori11111cntc .
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O rio estava ficando mais estreito e ti~ha menos il hns,
As pahncira~ eram menos nlmnclanlcs <lo que nrn 'ts cm
hu i.xo.
A vegelnçiío <lns margens, po1·ém, c t·a igu:i]mcntc luxuriante.
·
Vi.int-sc no rio muitos porcos-marinhos (26).
En contravil m -sc ali uns honito5 p.cí.ss aros, muito pnrc-

cidos com os vcr<lclhóes, tendo uma plumagem côr de

ouro.
No dia 9, cê<lo nindn, chcg:ímos n Juwi, tuna fa'l.c nd a
de crinçiio de g:ado, on<lc pretendíamos arranjar m ui!' ho·
mcns,

Não cncontn m<lo o 6Cll proprietário, rcsolvêmos cspc·
1·or nquelc clin, nté que êlc volt asse.
ConscgWmos nclquirir um ga1iio ele del icioso leite
fresco, o qn c foi um vcnl.itlciro festim parn nós.
Atirámos Cl n :i]guns jlÍ1ss~'ll"OS e 11clt:i111os al~m-.1s co11 chas, nenhuma, porém, l,ouita ou grande, e r arnmcntc cncontl·!lvumos ins etos.
Como nõo chegasse o homem de que tiuhantos p rceisiío, contin uámos ,·iagcm no din 10, espe rando :.:m:ontni-lo mu is ncima.
P aEsci ao longo ele uma extensa pi-aia de a1·cía, onde,
cêrca cio mcio-rlia, eol a pino, a arnia csta,·,1. mcito q11c11tc.
Encontrnw1m-sc na praia, cm grande n1í111cro, uns pequenos cscnr<P'C"fhos, tnu ito cxj)Ct los, côr <l c cinza n com
listas c~curns.
Isso fc:t- wc lcml>rar elos insetos que frcqucntum EC·
mellrnntcs .sí tios na Iugln terra.
(26) 'l'ra ln,sc <lo bôto (So taliu lmuilic:11sis), qllo é cnrn1cds1 ico
,lo Amn1.onns e cb Tocn111ins. Esse curioso pcix~ enr.nnlra·~c IIO Alto•
Toca.1rtíhs, pdndpa.lm cu to 1138 pro2<imi1b1lcs tl us corrcllcirn s tJ iii;uas
de forlc corrcntez;i, \'indo :Í tona, tlc 11uandu c 111 c111:m()o, u soh11r
bufos. Pum (azê·lo \•ir 1i superfície- 1lu s :Íi;u:ie, é h:1Ha1Hc :1r rcmc<lnr•
i:o o cliôro tlc u~a cri:inç,, . E, assi ru, :>co1np a11Lnm, crn longos ire,
cl10~, 39 cmba rcaçoc~.
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A' tan1c, nlcn n çá m os u11rn cuea ele moru d,1, e fm:cndo
fo go nli, trn p ril in, p rc pm·,imos o n osso j :m tn r.
Viam-se hí nl g:uns homens, lllulh crcs e crinnças, t:s tu n(] o cstns mias.
A casa cr:t uma simples cl1 ou pana ubcrto, co m u m a
cobc rlu rn ele folha s d e p almei ra , supor tada por es tCios, CD·
Ire os qai s cstnvmn al'mil tl,1s as suas rêdes, ecrvi n<lo m1 lns
<lc cn11i:1s e cndcirns.
A um <los c:mtos <ln c:1sa, h a,· ia u mu platn-fornrn, cêrca ele ti·ês pés de uhnrn 11 cim a rio só lo, na qu11l se suhia
J>Ol' i n tcnnéd io de p ro fun<l os s ulcos fei tos em uni c:,têio,
cm ,·cz <lc cscntb.
I sto 1rn r ccia se r u nw espécie ele " IJou cloi r" ou cô morlo cbs m n ll1crcs, pois unicamen te cfo s é q ue o ocupa,•11111~
i:en•i ncl o tnmhém p:n ., gu ard nr as 1·oupas e ccteni:: fórn
do nlcn ncc das gali u lw.s, patos, leilões e c1íe3, que fo•rc~
m ent e pn ssa"oui por b a ixo.
O ch efe ,lo gru po era um Lr;1.si 1ci ro, que h avin <lcsci <lo d :is uiinas.
E stav.t alí, cul ti vn n<l o nl;.;olliio, fumo, cocú.u, mnnd ioca
e m u itas han.mcirns.
O sr. Lcllvcns fomec cu- lh c p ólvora e churnho, de que
êlc eslava ]>recisando, :i tl'ôco <l e fnm o.
:me disse que jri fo ziu três meses que oli n ão chovin,
e q ue as roç:1.1 cst.n•:un, cm consequê ncin disso, fi ca ndo
mnit o p rcjudica cl as.
Em Belém <lo Par.í, de onde j:i nos nch úmos distantes mu n.ci 150 milhas, no mín imo, nunca h ,wia pussndo
mais tl e três dias .!!Cm ch uva .
.As lJ roxiJu idn<lcs tbs gnrn tles m assas líquidas do A111 uzo11 as e <lo Ocea no, juntament e com :ts terras haixus, cobcrta3 ele densw, florcs tns, c m grnndc cxteusiio, n as proximidudcs iln cidaelc, são p 1.·ovnvd01cntc .is cnusas dessa
g 1·:1 11dc d iforcnçu de elim n cm liio curtn distância.
P.rosscgnin<lo a nossa Yi .t;;c m , ui n<la pn.ss(m1os po1· inúmcrns i1lrns, t cudo o rio ,f, ou 5 m ill 1ns d e l,u::,'l1rn,
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Cêrca d as 4 horns · <lu tnr<lc, nvjst 1í wos os p rimeiros
roch c<los, que ~e c ncontrnm qunn<lo se navega rio acima
e qne se projctavnm 1 cm alguns pontos, com u m aspeto
\1.tlcii. nico, como ei fossem p e quenas m rn s clcsto cndas, uo
leito do rio, vendo-se também grn ndcs h Jocos ao ]ougo
das pr.ofoe.
Umn milha adc nnte, alca nç1ímos P atos, uma pcquc11a
n!t.Ieia, onde p rctcacliamo s nrrn ujnt· wais homens, ;1lí ancorundo, parn p ern oit armos,
Fiz u m pass eio ao 1ongo da prnia, pnrn exa minar ,'lí!
r oclu1 s, vcrificnntl o serem cl:ts cfotivnrncntc de oxigcm vulci'tn ica, ten do u ma côr cscur n, 1nnito .'tspcr as, como C.í CÓ·
r ins de u ma fornal hn de (un<liçiio d e feno.
H avia ali tam bém um conglomerado grosseiro, cotl·
ten do se ixos esb1·nnquiçados de {JU3rlzo, e , nns strn s cnviclndes, uma finís simn nreia cJnnr tzosci.
Ali pc rmnncccmoa dois di as.
O sr . Lca,·ens foi w.iis aci m:,, por u 1u igarn pé, p;n·a
ver uns cc<lros, en qu anto nós c,1çávnmos piissnros e pl·O·
cul·ávamos inse tos e conclrns.
E u m atei n tiros vii rios Jintlos pá.ssn ros, ycndo aH,
pcl a. pri meira nz, as hc1ns ararns azuis, ns c1uais 1 nn tes, jii
nos hnviam dlto que h,1vcri nwo.s r.le encontt .1r, quando
subíssemos o T ocnntius.
A sun plumagem, mu ito Jn i1 h nn tc, é i nt cirn mcntc azul,
como un il, .se ndo o sen hico cslm mqu iç.i.<lo.
Yôam muito alto, e nã o nos foi pos5ivcJ cncontr,n
o lo cal de sun nliru cn taciio.
De i n,;et os, os m nis - nLun d nntce eram ns Lorbolctu s
:uunrclas,. que muit as vezes po uanm nn prni n, cm g rnndc
mímcr o, e, quan do c nxo tad ns, .lewmtnm-sc to tl ns :1 um só
tempo, form nu<lo um n vcrdntlcirn nuve m flut ua nte, de côr
a m nrc la ou alnron j11da.
As conchas c-rnm tolcrnvclmente nhundan tee. e ncrce•
ccntiiinos mni s al gm n:ts ao nosso re,lnzhlo stock. ·
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D cs<l e que dcix1imos Bn iiio, uma pC(fU Cna moscn, de
nsns curiosam ent e l istncJ:ts de hrn neo e pre lo, m uito 110s

in comodou, JHl\lSam.lo cm nossas miios e ros to, corn os modos mt1is tro nq u ilos possi vcis, mos, de pois, súhi tnmculc, pica ndo -nos com o scn fcnão, como si fosse o fi sg,uln de u rua

ugulho.
O povo dó-l he o uomc de nnm tncn'\ e <lizcm qu e ('
um <los Lormcnlos do i n lcl' ior, scutlo cm m uito ou tros l op::n·cs m nis nhn ml on tc do q ue nqu í.
O s.r. L cnvcns ve1-i ficou que 11 li uilo se c ncou ltav:m1
os ce dros, f:c niio .i u m n milhn de distimc ia cb prn in e,
por isso:- decidimos continuar n vingcm 11 0 cli.i scguiutc,
trnd o do is homens 1lc Pn to.B promcliflo nco ,u pn 11hnM10s
:i lé .is cnchocirns.
Nn ru,,nhii segu in te, cn trcl:lnto, cspc1·.imo-los nté .:',s
,,ito horns, e, mio tendo ni ucln apareci do n cnlrn m, wnllcl1ímos chnmá.l os, tendo-nos eles cn tiio resp ondido que nfio
11orle rinm mai s :1co111 pnnhnr-n os.
Assi m, cl cpo is de os lun·r t·mos .1~unnl11 do um tlin, ÍOIUO!
:1finnl de co n tn s obriga dos n ir sem êlcs, cspcnmdo co11tu do, com os nossos p róprios recursos, :1kun ç11r ns cach oc ir:i.s, e tlalí, cm scgnidn , rcgrcsst1r.
A qucsl:io do ccdl'o, desde ,1l i1 fi co u comp lc lnmcn tc
,lc ln tlo, pois, si n iio podfomos nrranjur h omem;; parn tralinlhat na cnnõa, m ui to menos pnrn co l't nr e 1i rn r .mn<lci l",1.
Até ngorn , já l11win mos p ci-d ido 11m·c ou de,: dias , 1i
cs pcl'n de ho mens, e só men te u m n YC Z conscg nímos fn zc1·
com que ê lcs nos aco m1rn nh n;sc m.
Esta é n mn cl ns ~mu des «lificnlcl:i dcs, com r1uc O!i viajantes scm pt·c lut nm nquí.
Tollos os home ns, <lc que }ll'Ccis:n ·dcs, <levcr,io sel' t raú dos de Belé m do P ará, e, s i êlcs re!'i oh-erc111 vollar ou
fu gi r, como costu mnm fozc,·, outros mnis não ~e conl!'cg ucm.
Ás 10 horn s da u11m hã, alcam;1ímos Tronqu c irn , nu margem oci clcn t nl, on<lc h l1 u111 pequeno i~ar:1pé, e 11 0 qunl
se cncontrum nl gumns cnc11ocirn s.
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Havia vá.rins fawí1ios 1:esi diudo oli, e, to davia, n:io
arranjavam urna casn siqucr onde fica r , tcn<l o np cuas cscoIbido u m .1gradavcl local, de sólo limpo, sol, algumns ár\'Occs, en tre os troncos e galhos <las quai s cxtcn<lcralll ae
suas rêdcs.
Numerosas cri:mçns, mias, esta vau; rob udo e h ri ncn nd o nas al'êin s du prnfo 1 cm1uu1Ho ns mulheres e i!lguns
hom ens se 1,o1ouçnvam nas rêdcs.
Viam-se 1m pl'aia us suus c:môns alçad os, ns cs11iugartlne e11cos1 n<las ás á rvores e gnmd c panela <lc ban·o sôlac
o fôgo, cnqu.1u to todos pareciam g-ozar, Jú a seu mo do,
todas ai; del ícias que um hom em pódc desej ar.
Co mo , 110 inverno, êssc Jog:;u pcrm nuccc tomado pclaH águns, ê~lc ô npcn.is um acumpamcnto de vcr:ío, durante cuja cstaçiío co lh em seri ngn, ph:.nt:nn um pouco de
algodão, tmmd ?ocn e m ilho, cnçnm e pescam.
Todos tinham p recisão de mu niçiio e de eacbnçn, de
q ue o er. LcaYcns os supri u, n t rõeo de horracha,
Cum inliúmo!'I eê i·ea d e uma wilha, nLr,wés d n floresta 1
até nlcnnçar ns cachoe ii-os <le um iga rnpé.
Em c:11u ndas 1 cri;uem -.sc ali roch as cseul'a s, com grna·
ele incli nação no l eit o <ln corrente, cm massas irregularmente cstratiíicudas, por catre as quais as águn s se rojam,
espumantes, uuma c.xtcmüo de cêrc.i de u m quarto ele
mi Jb :1,
- Que csplêuclido ]ocnl para u m engenho el e scrr:it
- exclamou o sr. Lcn vcus.
Ali n ão hnvin p:ilmcira ou qu:tisquc r outras form ns
du nelmiravcl vegetnç,io tropical.
Os m usgos e pcqccn as plantus nacla tinhuni <lc par ti•
culnr.
O local cm pnrc ci do com m11ítos que eu tcoho vis to
cm no!! sa p átrin.
As so lid ões elas f lore!Has vir gens siío solenes e grandiosa~, mns nado, uqnÍ', neste pa ís, ultrn1rnss:1 a }JC]cza dos
nossos rios e o ccuár io dos nossos bosques.
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Aí]uÍ e ncol:í 1 viam -se nlguns h i:;.arros grupos de pln nlas cobertas ele fl ores, on, ent ão, uma cnormíssiuw :ín•orc,
tommln complctamcnlc por trcp :nlcirns, c:irrcgndas de fio •
t·cs, cp1e nos cxtasi:nn dcvé rna pdo seu aspeto vcrdadei rnmcn te tcopic:tl.
]~stc, porérn, n:io é o car;ítcr geral <lo cenário.
Níls m ítt as tlc uw segundo cresci mento, 110s .campos ~
cw mu it os ou trns lo~nrcs mai s, u ;u.Ja h,í que desperte ll
ate uçfio <lc urna pcssôn qun lqucr, ;i n,ío ser no uaturn lista ,
que se a clrn fórn da Eucopn.
Arit cs de 1lcixa1· Tro1H1ucir,1, :iti 1ci cm nl guus môchos,
q ue est avam \'Oau do e pou sruul o sôhce os rochc,Jns ela
d a prn in soh o in lcuso cn lor do so l.
Seguimos dali para P:maj:í, o nde havia umn Cn!Hl de
morml :1 1 então ocup:nla por 11111 grupo el e apanhado res ele
borracha; e Já fi c:i mos par:1 pn ssnr u noite.
De lhcj iío até aq ui, scgníu1 os ri p is!n de li n<las c,íss:as,
que se cs tc mlcm ao Jon:;o <las prai:1s, fo1·m;111do frcquentcmcutc uma hnrrc irn i mpeuctrnYcl.
Em ,,lguns 1ogarcs, h:í ci;pécics maiores de arbus tos.
Os rmuLS, de ll'Dncos mui fo d ifat aJos, j.í <lc::1aparr.cc ram, e co m eles os "ciganos".
Nn m;rnli."i scg:uiu lc, c ru com panhi a de AJcxnuclt-c e
de nO!.sos ín<l io!, !ui a umn }agôn, <l istnutc mci n m ilh a,
alra\'és de mii: t11s,
Em num mo ntarin, que só po<l in · ·rn nsport:1 r just.uncntc dua s JlCssôas, cmlrnrc:i mos totlo s purn ali fa1.cr cxp lornçõcs e caçnr piiss nrosVimos lnlnn cl'os j aca rés, :1 pont audo ns su a cab eças
11qni e ac:o1:í nc~ima da ,Íê,'1.1:l,
Alexan dre a tirou 1rnm <lêJcs, que <lcs.1pnrccc11 imc cl in•
tn111c11tc, 111 ns pouco depois su rgiu na sup erfície <la s águas,
meio vit:ido iôh rc si m esm o: e com um:i peru a para o nr.
JuJ gn ml o q ue csti \'cssc hem mol'tO, rcrm1mos cru sua
~i rcção, pn rn a pnnh n.Jo.
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Eu cstavn Len tando suspendê-lo por umn perna, quando - ti.m ! hum! - êlc r evirou e U1Cfb'11}h ou, pnssnndo por
hnixo de noss;1 canõn, <J UC se e nch eu de ógun e qunsi FOS·
sobrou.
Qlc de novo voltou <Í tonn 1 e, Jcst;1 vez, nós o cutnr1i•
1110s com umn wn·n comprida, para vcrificnr si estava de
fá lo morto, ou a~aim fozin crer·, (filando de 110,·o mergulhou~
niío apai·cccn do ma is.
Fomo9 ntê no fim <l:1 lngôn , qnc cm ele cêrcn de nurn

milha de cxteusiio, dali voltnmlo, cu1 seguida, ao logm· on·
de tinh ntnos cmhn rc,::u1o.
Eu ntirci n um .1lciilo, e cstcwn cnrrcgando de uovo minha es piug:a r<ln , <JlHrn<lo Al cxo ml re, sem que cu o esperasse, u tirou numn pcqucn;1 codorn iz, porém clisparnn urna
c:ngn l:'io forlc, que cu rno nssus tci e i:I perdendo o eciuilihrio , e, para me salv111·: d ci.xci m inh.i cspiug,nl'cb cuir na
iigun , ten d o n cnnôa, nessa ocns i,io, qunsi virnclo.
L nmen tei, 11a liam Jr,s. e :iMclcnte. a pc r,la ele m inha
nrma ele fogo, tn1zhla p ara cstn vingem; m as, fcliz111cn 1c,
como n água àÜ era pouco profundn, Lcu,lo sOm entc urn n
nlturn de três ou quatro pés, consegui pcsc1í-1n facilmen te,
EÜ1prc gncl o resto <ln manhú no flc smout e de seus
f êch os 1 f uicndo c m seguida cuid111.los:1 l i mpc:rn e luh ri.ficn•
ção, fi cando a nrm:i, depoi s disso, tiio prrfcit.1, como sl
fosse uova.
Com vento favOL'íl\ºcJ , prossc~uimos u111.1s quah·o horas
tlc viagem, qumtdo do is dos nossos homens se propuscr.im
n paee.tr a montaria, afim 1lc n1:1lar 1rnto::, cm uma la g;ôa
pl'óxim a, onde são eles quasi scrnpl'C cncontra<1os.
Eu o o sr. ll. rcso]vêrnos ir tmn!J cm, enqua nto o sr.
Lcaven s deveria pro::scguir 1uais unrn milhél ou duns, rio
:1r.ima, pina prcp,ir:H· o jantar e: lú cspr.rnr por nós.
R cmúrnos cêrca de m eia 111 il ha pnru nlc11 nçar tcrr:,,
c:um in h,ímos cm eegui rla nicin m ilh n rrn 01·ci:i da pr:i i:1 , de·
J•ois do qu e os nossos índios mcq;u lh aram na florc stu, sc~ttindo nm trj]ho, c1 11 ós, sHc 11 ciosos1 os aeompa nh ílvn mos.
0
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Após css:-1 marcha de um a m iJlrn nu fl orcs til , s.1intos
cm um cnm po aberto, on<lc Jrnvin m uit as r cl vns, vcn <lo•1:c,
cspnllrndos, aqui e acoló, grup os <lc árvores e de arhustos,
no mdo <lo s qu ni.:i se vinm ta mh ém Jin <lís~imas flo res.
Curniuhríwos cêrca ele uma milh u, no longo <lc um trilh o, qu e por YCZca se tornava qu nsi im pcrecp 1ivcl p:ua uõs,
at 6 c1 uc, afina .!, nica nçâ mos um tre meclnl ex tenso, cohc rto de
plantas nqmít ic n~, com nlgu m as m oi tíl9 de arb ustos e /l r·
vares de tr onco cncgtccido.
Q 3 nossos íu<lios, sem d izer palavra, itncdinlam entc !-C
for:uu afund nn<lo nn iigua, nté aos joelhos, pnm 1Jcg11ccnr
os patos, que logo vimos, a cr.rta distfmcin, cm promi~cuitlo dc com us g,n·çns e outra s aves aquúticu s.
Niío tend o ontrn coisu n fazer a ü na pr:iia, nós os
segui mos, p ntinhando na :igun e no hnrro , en tre árvores e
nrJrns tos imersos , nu1n cmoran h:ulo de ra iz cs de pl nutns
nquúli cas, que nos prcncl i:.un e nos puxavam, 1olhcn<lo a
11o~sa comi ulrnda, e scmido-as qu entes e ,•iscosns.
Os patos, m u.i to selv.i:;cns e ari scos, cstnvnm longe <lo
o.lcn11cc de tiro.
Após umas <luns tcnl nt h·aa de a lcnnço.r l1ôa d istii11ci:1
p.i.rn 111ntú-los, vi um deles p onsndo no tôpo de um tôco
sêco, e, cominl rnn d o cntltclos nmcn te, orn rodcnntlo os nrhusto'3 , Ol'-1 pnssaudo por l,aix o destes, consegu i np1·oxinrn t~
w e 11.ist:mte p,1rn nlvcjn r n nve.
Fiz fôgo, nrn s n av e voou, e cu pe nsei que ela sa ir« ilcsn, poré m Jogo caiu na .igu,1, onde cu a fui coJl1 êr, j.:í mortn.
El:t fôl'n nt in git.].1 na cu he çn e, vôa r.1, sup onho, dn mcs•
mn rn nncirn que fnzc m ns g:il i nhns, qunntlo s5o dcc.:t p itndos.
D,1lí gan hei terra firme e c~pcre i pelos iudio~, qu e l ogo voltnrmn, 1110:s de miíos vazius.
Na la gôn, vjnm,se honi los lidos, ele u ma côr nmnrn1o·
cln l'n, e algumas 1in cfas r :umn culáceas.
Dil lí \'Dltúmos, e, cm scgnidn, tivemos de remar viga•
rnsn mcntc, parn nlcnnçnr n olltl'U cnnôa, que só fom os cn•
con trnr jcí cm J nen(p111.í 1 ond e resid e o sr. Jonquim , e com
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quem jú lrnvíumos fal1ulo, pcclimlo-lhc c1uc lasse o nosso
piloto alé ás cnchocil'as.
Após um J,om j;mt,1r ,lc rnrtarugn, qu e tivem os, cu
depenei os mcu g p:íssaros e s.1í c ui scguid.'.l, pela ptnin, fo..
zcndo um ]ougo pnsscio.
Hnv jn II li umn lionitn roclrn ct·isti1li11a, arcnosn, c m leitos rcgu la1·111cntc cstl'a!ific,,dos.
A' noite, um.:19 pequenas Ephcm eras, cm grande qunn·
tidade, rodeavam ;1 no.!!Sll vcb e cnin m no p11pcl 1 fozcndo
barulho qual o de chuva, cmrunnto outras pc11ctr.:iv:w1 no
nosso cnliclo ou desciam pcbs 11ossns costas, um:; cm tnl
quan tidade, que nos l mportu11a1·,11n hnst:wtc.
Pcln mnnhã, pnssáinos pcln 1lcv11s t..1.dn }lovouçiío de
Alcoliaç11, on de :rnti;pmcnlc hnvia um fo rte, e foi séilc de
uma vila llc c011sidcrnvcl importfiucia, pol'éw que hoje mio
tem quo.lquel' si nal de h alii tnç:i.o.
O.s seus h .l h itn11tcs Iorntu tru ci dndos pelos índios, hi1
cêrca de cincocnta nnos, e nun ca nrnis se repovoou.
O rio tinhn ílgorn cêl'c.l de uwu ntilhn de lnrgurn, com
nl:;:uruas illrns, mas muito poucas. Via-se uclc \UH bonito
lrn11co de areia, sendo cstn muito própriu para construçôcs.
Ali uos mo straram também urua pcd1·a, na qual dizem
hnvcr mnn cscdtn, que nenhum hom ~m é cnpnr. de for,
com carncl6rcs circulares e eun',1!:i do feitio de anzol ) os
qunis tan to podem ser uw trnL:dho J c al'tc, co1no tnmLc111
da própd,1 nntucczn.
A iigua do rio eslavo vcricitamcnto trn nspnrcn tc, venclo•sc lti no fnwlo, nadnudo, alguns houi to;; peixes, list ados
de 1ua11<:lt:1 s de cores vadcgn d as.
Cêrcn do mc io-db , nlcam;ámos a '1 Jlh n-dos-Sanlos", pc'JHCtla ili.ia nrcno~n, situa.d., no m eio do rio, e onde h:wja
uma cas.:i, cujos hnhitontcs insistentemente uos pediram
cachnçn·
Tivemos par.1 o nosso j,1 nt.1r uma tnrtarug1t tcn·cstl'Ct
cuja tilmC é tão bôn , como a dn tartnrugn dos rios.
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Com duns horas m nis de ,·iagcin , saltámos cm tcna,
p nra 1rns.s:i nnos :'1 noite.
O rio, cada. vc:r. mnifl ficnvn chei o de rochedos e ele )·e·
<le moi11hos, o <JUC tor nnvn im possível co ill irrn:11: a vingcm
lia canôn w aior.
Na mnnhã i;cgn inlc, mTnmii mos as nossn.s rêtlc!S e :11gnmas p rovisões, e pu~sámos <l c anuas e h aoagc11:; p,an a
montari n, dali p;ir ti mlo com dois homens e o sr. Jonqulru )
dci.'\'..inclo I sidoro e 011 1ro homem tomnn<lo co n la <la cnnô:i )
con1 ortl cm de Iicnrcm ali até vo h nrmos.
Com uma hora de vingcm, tivernos de salt ar da mon •
latia, pa 1·11 q u e os h omcus ,1 .n·1·asl.isscm sôln:c umu prnia
<lc pcclrn, fugindo nssiin ele um pcq ncu o salt o.
O rio .tq u i é t odo cheio de ilh:ts ro<:ho!'as e ele 1,áixios tamhém rochosos, ,1l1níxo e acimn da :'1gua, 110 se u
lcilo.
Na cstnçiío <lns águas, o rio sohc d e <1ni11zc a vio le 1,és
ncirnn <lc seu ;il u.il nh•el, chmdo c nliío, ne~t n pa rte, pa ssuM
gcm para ns grn nJ cs C!lnôus.
P nssfüu os pela h nr ra <lc: 11111 ig:arn pé, u a m argem oés lc
do rio, co nfronlando com o qunl, 1m ou trn margem, h.í
011 tro. Uizcrn encon ll'ar-sc ou ro cm nlt)hos.
Grandes .írvores ele alc,odfío ..,;ê<l n npnrccem cm inter.
valos, aobrce rgucmlo as suns copas scmi gloJ,nl ,1rcs e <lom i•
nnnd o o resto <l n florcsln.
Vêm-se tu rnh crn castrrn h cirus, que diío as nozes do
Brasil, nas margens <lo l'io, cstnndo mu ita:, dclns carrega·
<las de fru tos.
Pnss:i mos p cln ,:]liin-das•P.:icns~', que é m ui to nhtup la,
1:ochosn e intcitnmcu tc cohcrla de müt.is.
1\!; rochns, no leito do rio, eram cn tfo vez mais unüla~\
e frcqucnte)ncn1c nrrn uhnvarn o fu ndo de no ssn mont:H·in.
As c:môns dcs\c.; tipo são fciln 3 cn·fa ncl o·sc o tronco de
ui.nu árvore, te nd o n ptirtc d o fun do hem espêssn, <lc sorte
q,uc nilo há perigo de se dnnificat· com qualquer choque.
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As três lior.:13 dn tarde, alc,1n çllmos Arojils, qne fic:1
situat1.t umn millrn nhaixo das quêd.1 s.
Ali, os h;n -rrmcos do rio se dcs pc11Iw111 de unrn altui·a
de cêrca de 30 pés, e co hrcm•sc <lc cspêssas má las.
Hnvia , p e rto do do, uma cnsa, com in úmct'il9 In ran jcil'as, e, Ji1 hem no alto, uo chapadiío, viam -se um mu n dioc:i.l
e um cnfczal.
J,mtú mos ulí, C: q unn<lo tc rmirnímos, n dona da cnsn
lrouxc mna bacin com águ.1 e um a n1víssimn to.1l h n, parn
Ja,·,umos ns miios, - Inxo ês tc que de to do 1150 cspcrllvn11105 c ncont.rnr cm uma ctlôa dcsp1·0\' id,1 ele paredes e a t:11
,listâncin da civi lizaç1'io.
Depois do j.intar, Iõmos Jog:o ver as c,1chocira.s.
O rio est,wn aind a cotu cêrca ele um a m ilha de Jargu·
1·n, com aspe to m ais scl\'ngc m e nrnis cheio de rochns rlo
que tlo n tes .
P er to das quéclns, vêm •.se cno1·111es 1,locos de rocha, de
origem vulc:â nicn 1 e, cm pnrtieul:w, um dêles, do qun l passlimos bem 11r óxi1110, despertou a no~:m ntcnçúo, pelo seu
fornwto, que é o de 11 111 cubo. de 30 pés de face por 30 el e
alto.
Vê m,Bc ni nd n pcq ue11 ns ilhas: inteiramen te 1·och osns:
eleva nd o-se acirn., d as úguas, parcccn,lo mon tes de cscórin.
cheios de fendas e de hu racos do mais curioso aspeto: ap re·
toCn tando .issim i;vic)('ntcs JHo,·n~ de vlolcnt,,s ações \·ulci111icas, cm érns pa':'sa d ns.
D e a mhns ;is mnrgcns (lo rio 1 l•Ío longe quanto :1 1·ist11
pôde a] c;inçnr, ex tcndc,sc, cm li geiras onclufa ções de 400
a 500 pés, uumu rcgi.ío co11crta <lc rn,ito, co mcçandl'.> dnlí 11or
<lcnntc os cl cvndos pl.nu altos do Brasil ccnt r nl.
J un to í1s qnC:<lns, f\·'c,111a l prin cipnJ rc(luz .sc p ura cêrc,1
de um quarto de m ilha de la rg:u rn, nl'l'~mctcll(]o,sc o rio
de encont ro 110s rochedos e dcspcj a111lo-~c cm volu mosas
e esp umnn tes lonentcs, numn luintcnup ta csteirn do água~
vcnles cscnrns 1 form on do•sc mnb nl,:1 íxo rc domoinhos e
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son•cdo u l'Os 11rnis perigosos pum n uavcgnçúo dns canôn s
<lo que 111csrno a.s quédns .
Quando o rio e:;t{1 cheio , ês tcs r ochedos s;io 1nuito
mnis perigosos, torna ndo·sc n concntc1.:i das ;Ígu ns <lc uma
fô rça irrcti istl\·cl, e toclo cnül nclo é ucccssíl r io, nfim de c,·i~
t::ir-sc: o perigo dos rcc.J cinoinhos e !los rochedos, qu e se
ach am suhmcl'sos.
O gra u<l c b loco clllJico, au lcrionucn le 1·cfci:ido, fi ca
c.scond i do n ns águas, e Lcm sido n cau sn de mnitns can ôns
1.e pcrrlcl'Clh nli.
As rochas, c m csLrutos dohrndos e con ínsos, cwcrgem
c m vllrias direções: el e cê rcn de 12 gr,íus, ergucnd0"6c entre
elas ns mnssns vulc:1nicn.s.
Pn.1.·a ci11rn: hú nimln num el'osos ráp idos e q ué<la.s, lo gu
,, pós acahando·sc ;1 flores ta e cntt·nn,do-sc então nos onclu ·
lnntcs 111Hino.:1 nbcr toa,
P clns cHs tUncin s j:i ,•cncidns, êstcs r úpi d os <lc\'CW csto. r
situa dof, ao q ue prcsumiu1os, a1>roximadamen te, cêrca d e
4,º u n ln ti tude sul , onde o ri.o foz umo. curvu de co usidcrnvcl
dcscnvo (vjmcn to.
Do pon lo ciu c alcan çámos, para d cn ntc, a rcgiíio tor·
ua .sc muitíssi n10 intcrcssn ntc, e lmncnl iimos d cvérns não
podermos 1>rosscgui r~ para mclhpr cxplod-la.
Nn nossa voltt1 p.u·a Aroiús, os nossos rcm chos, quun·
do <lcsc fomos o s pequenos ráp idos, cbvmu agitdos gritos e
cu11tav,1 u1 <ln nrnncira mnis dcscntooda e nltn possivcl, p a·
1·cc:cncI0 goznr co m isso a ma io r satisfação.
No. vcr <ln<le, este <li:i fôrn parn êlcs de p esado Jitla,
pois th·cmos de rcma L· e v:1rej or, no suhida, cê rca ele ·v in te
mi1hns contra n forte concut cza d ns águas, que cm alguns
Joga1·es 1 c m tõo impe tuosa, q u e crn nccc5Sar io o cmprêgo
de to <la n su n fôrça 1rn rn rem ar e p;1ra mnu tcr•se n prôn
d,1 cn nô.t na d ireção de :1va utc.
Elll Al'oiiís, tomíimos café, e, depo is, cnímos cm nossns
''rêdcs'', eru mn rancho abc1·to, de c&rcn el e 12 pés q uadra•
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dos, nos fundos da cnsa, onde mnis 6 ou 8 mcmlll'OS ela {n.
núlin ta mlJC m se ncomotl11r:1m, 11nra 1rn s.~ur n noite.
Du rautc al gum tempo, o n osso piloto, que h aYia hc !Jido mu ita cach aça: nos jruportunou J1as tan tc 1 torna ndo-se
,·iolcn to e exa lta do.
Pnrn ncahu:'1-lo, administrámo -lhc então u1n 011 dois
c(1lices mais, qu e logo pro duz. iram cfi cnz efeito 8ctla tivo.
Na 1mmhã scsui ntc, êlc cstnvn com ares mnito triste s
e muito ncanlrn<lo.•
A m aior pnrtc elos ,:tapuios", ou imlios 6cmi-civj}j;r.i.
dos, cons ideram a c111brioc ucz um iito mui to <lcsh onroso,
e ficnm, de pois disso: muito cnvcrgon h:ulos.
A põs ter grntifica<lo a J1 m:::, .1 hospc<lcil'n com l,i scoitos,
clt,í e nçúcn L', que cl cvinm ser para ela um11 grande delícia,
p ross~guimos vingcrn , cm demanda du nossa canôa, que
:d cançú mos j:í cê rcn do me io-dia , len do no t r:ije to ga sto
uma hora, cxpl orn nd o ouro, mos sem resultado, nu m dos
iga rap és j:í rcfct·itlos.

Chcgnntlo ao referid o 1oc:'1, Já cs la\":t o nos~o velho
Isidoro , que h;wfrt ncaha<lo de prcpatnr 1tm excelente guisado de tartaruga: ao <JH:11 rc1 ulêmos ampla justiça.
Enco ntrámos, eu trctnn to, muito floc1lle o h omem qu e
Twvfomos deixado cru suu companhia, mot ivo pol· t(He seguíruos irnctliatnmcntc parn J UCtlipuR, ond e podcri.1 acrth c ndrn in fatrado nlguin nrcmedio" pelas mu lheres da1í.
Qunu <lo l ó. chcgârnos, cncontdmos um,1 c:môa, que cs·
tav.i de saíd o p nrn Boifto, n o qual êle lo go se guiu ,•fogem,
poi s que .1i.:sim p ode r ia clicgnr m :1is depressa a seu:! pcu.ttes do <J11<: si ficasse :1i1ula cm nO'iSO com puuliia.
Enq uan to c:1m i11l Hiv:11nos p cfo praia, nvistei um c nor·
me Poligommi, de fo lhas delga da s e de akas flores: mu ito
JH1.tecido com al gumas espêc ies in glesas, o qu e log:o me
fez lem bra r <lc casa e de minhas cofoçõcs de botfüiiea.
\T jmos no praia m u jtos penas das urnrns azuis .
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Com ccrtc,rn 1 nlgucm Jinvfa tirou.1o a carn e poro comer,
1,0 p asso qnc nós niio hovi:i.mos comcg:u i<lo obter n enhu m
l'Spécimcn,
Todns as llOilcs, cnqnn11 to cst..ívn mo.s na p :1rtc m nis
aha do d o, tín ha mos u m concerto de sapos, os quais fo.
ziam o~ mais estra11 hos e cxl r;wr!l in{1l' ios ruídos (27 ).
H ã .três C3pccics, <JUC se otwcm fre quentemente de um;i.
vez.
Uma <ld.1s foz um rnid o al gum lanto pnrcci1lo com
nquclc tJUc só ec pódc cs pcrnr 111csmo de um eapo, is to C,
um lristc e horrivcl coaxar.
As outrns não o f•u~in m sc mclh:mtc nos <lc nen hum
out ro ttnimnl q ue cu jll houvesse ouvi do :un es.
U m trem. ~-o neuclo a uma cer to «Jistfmcia, o u um ferreiro mnlhan do cm .mn bigo rnn, eis o com que isso ma is
exa tament e p arccin,
As lrni tnçõ es era m t,io p erfeitas, que, qn niulo cu estava deitado em minhu rêtlc, ltl eio acor<l ndo, meio dor·
mimlo, e om·ia umn (lihin dê lcs, como qu e rnc irn.iginavn
casn, cscntnmlo o.s fo mill.'lrcs ru.i <los de u m trem ele
feno a npt·oxiurnr-sc, ou um fer re iro 11 ma lh nr eut sua !Jj.
go rn n.
Ás vezes, ouvínmos també m os grnve5 e solurnos Ul'tOS
elos "guarihns", o crescen te zurnhülo <lo canto <las cigarr.:i.si
o cri- cri dos grilos, os cnn los <la s s:1raeurns e de m u itos
outros p:í ss:iros n11u;ítí cos.
Junlui agor:i. a todos estes grnvcs r uídos a importu na
zondn elos mosqui tos, hem peno ele ,•ós, e te~cis assim uma
b on it.i e hô.'.l itlên <lo nosso co nce rto noturno, no Tocant ins.

"lll

(27) C<'nío rn10 u m escrito, {Jtlc vimos, do proí. :-ilngolhiíes Cor,
reia, O! i;inoL::iirAquios com 11õc m·!c de 23 í:imili:i~. ((faS quais B
siío do Di :isil), com 48 gêneros e 189 espécies. ,\ cs11écic gií;t1111c é a
i1111111l111 (Ccratopl1rr.t dor:w ln ), conliecitl:i toml1ém 11cl:is t1c11omin:t·
çiics ,l o '\ ílpo-lioi", " ni,dc,chiírc" e " gi:i'' , Ê :i mai or Jn s con heci·
das no mu1111o, cl 1ct;:iutlo :1 r11cJ ir 23 cc ntí tclrO!I de comprim cll\o.
Come pinto~ e pequenos :rnim nis ,·ivos. O D11fo innr,'nus at in gi.: ;1 22
cc ntimcu·os do con1pdmcn10 .
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Na urnnhii do di:t 19: cm Pnnajii: onde havfowos pn ssaclo a noite, touicl da minha cspin gn rda e fu i á flor cs t,1 .

.A.Jí, todavi11, o iio c11 con ll'Ci caça lllgu mn.
Vi, cu t rclrtnlo, umn enorm e árvore cle .1 Jgo d:l0 -sêdn, de

rafacs oucohotan lc.s, CL11C sc cxtcndi:1.1n c:êrcri de vi nt e pés
pnr:i fóra ci o trnnco.
N:t prni u, h:l\·ja uma lincln Oc11or/1crn amn1·cln, <jUC é
muito comum no longo de tod:t es ta parte do l'io, b em co mo uma " f1 01··<1n·paixão'1.
O s r. L cnvc ns comprou aqui umn pa r tido. de l>on·nclrn.
D;,c1uí, rcm n1Hlo ou i,ldo i 1 vcb 1 p rnsscgu ii uos vi11 gc 111

o res to do cli.1.
A 1 tnrdc, p nssc i pa rn a mon tndn, Jc\•n ndo com igo I sidoro, p ara ten ta r rn:t lnL· u ns b onitos vcrdcJhõcs, de plnurn-

icm :unnrc)a.
T ive a sol"le c.le urn la1· um dêlcs, porém ficou ug.:1na·
elo cm mna órvorc, muito cmata nluuh de cipós e ele cs•
pinhos.
Fomos 0L1·jgc1clos 1 por isso lllCf lllO : :1 dc ixft.]o.
P assá Juos pot· Pntos á 1,u-d inha.
Pcrlo dalí, h1n- ia uma án•orc col,ct·t n de f lôrcs ;.1 111:irC'•
]as, mn is ,·içosas do que o Laburmun {28) e (JUC ti nlrn u m
:ispcto rc11l m cn tc ma;;n ffi co.
No dia scgu int·c 1 deixámos n ter rn elas :n :1ras ;n~uj3~
ecm tc l' consc gnitlo siqué r um EÓ c:<crn pJar delas.
Dê.ssc l ognr, alé ils cacliocirns, nós ns \'Íamos dii1da J11cntc, vo.rndo ,ilto1 sol,rc o -rio, pel a manhii ou :i tanl e.
Em quasi teclas ns JH·a ins, e ncontrá vamos as suas pc·
na~, co mprovnndo assim que esta esplênd ida a,·c ê comu•
mcul c mar ia parn ;;crvir de 11 l imcn to.
AlexauJ1·c teve a sor lc <le vê-las, m ull vez; tuns a s1rn
cspi oganla negou í õgo: e forn 11 1•sc logo cmhorn.
(28) lr1b 11r1111 111 é. o uomr. lati11u ti !! 11 111:1 J)!:rnlu CUl"Ol)éio, vnl i;ur,
111c111c ton hcd1la llut· "nhn110-1l o!·1\lvc,s '',

Vuct::xs

rEL O

:\.~l,\ ZONAs

g

1110 N i::cno

91

Na p arte mais h:iixa cio rio, rnrn mcntc são vistns, e
1rnnc:1 :iho ixo <lc Duião, cnciu:mto clê!sc logiu· para cimn
siio comu mcntc cn cont rnclus.
Quuis podc riio !-Cr as c a mi:1s que lhes tlclimit nm tão
cxatom cn tc o campo elo Yôo, quondo t.i l m•c ê tão IortcHl<'nt c 11 cl:11llneln pn ra \'Õos .lon gos?

Eln p nrccc com n roch:t, e com csto, mio h á d ll\'icln,
concsponcle p nrnlclamcntc ccrtn rnuclnnçn ele frnt os, dos
c11rn is se nl im cntnm elas. Tc11clo os nossos ín<lios visto u m
log-ur na p 1·:1in, próprio }Hll°:I procul'nr ovos de tnrl nrugn,
l'ornm 1í tcrru, de mo ntada, e llvc rn1n sorte ele c nconlr.i r
130 dêlcs1 cn1c rrndos no 1tl'Ci11. São oleosos e muito UlO·
lc:-:.. como couro.
· T il'cmos nssi111 um a col06sal Homclcu c" pnrn o jonln r.
Os .ínclio.s C'O rn cm-n'os 1,uuhém crús, mistur ados com

fa a-iulrn.
J antámos 011 pr.iia, ou<lc lt,wia mui tas Utoitas de u mn
p l1.111ln hnst nntc p:u:ccida com ,1 camomiJn.
,\ .-ir cin cslnvu muilo que nte e, dcscnlços como cst:lxa•
m os, cm qu.isi impossivel pod er-se cnminhnr sôlac ela.
Os índios, q unnclo têm Uc ntrnvcssnr cxtensns prniae,
de qtum<lo cm quundo p 11rm11 e cuYnm hnrn<.:os na areia,
uêlcs cofi a ndo os p és, J)nrn csfri:l.Ios.
Nós agot :1 inmos muito vagn1·osnm cu tc, ficnn<lo n ca·
nôn vi rn<la de bordo e ele tt·a vés no r io, por cnus11 tio ,·cn·
lo, CJUC sop rava iiguus ncin111, como ecmprc :icontccc u cssn
cstaçiio,
Onde nós 11orúmos p,nu almoça r, atire i e matei u m
Jintlo g:nviiio, nrns p equeno, colll µJum ogem tle l istas mui·
lo honitns.
Os i nsetos eram r1in cln frc<JUCntem eutc encootrndos, e
r np tu rD.11109 nlgum.ts li ncln! prtpilios e cJu as ou mois três llO·
vns csp~cica llc lielicõ11fos, de a;;ns clnrns.
Alexnmlrc achou nm:-i colméiu de nhelhoa, nn fc udn
de uutn ri l'vorc, d el n comcg:n iuclo tirai· d ois fovos 110 m c11
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que, <lcpois de exprimido e coado, ficou co1U asl1cto vjs.
coso e de eahor agridoce.
O fo vo compu nhn-sc de cclns oYnis, de fornrnto muito
incgubr, licm como o seu t;imnuho, de cêrn. mu ito hr:mca
o pouco d iferindo o se u mel elo das nossas ahcllrns.
Na noi te seguinte, jú um pouco lnrd c, ch cgãmos a J:nnhun!;Ú, $.itío do sr. Seixos, onde fomos bondosnmcntc rccc·
bidos, e, cêrcn das nove horn8, caímos cm nossas "rêdcs'\
n a varanda ,
Na man h ii SCb"ll int<', fõaÍ n pnssêio, pnt·n ver us euns

lnvourae.
A flotcs ta tod11, nlí, po1· csp.iço de :ilgunws rn illi:is cm
rodn do casa, está trnnsformn da cm pl.intoção de cnc:í u,
lrnvendo cerca de 60.000 cac,1uciros 1 que for;nn todos plm1t:1dos. Pnrn form:ir esse cncmwl, fomm 1lcnnh:ulos ns pcqncnna árvores e' nrhuslos d.t fl orcs tn, m as ns scringuc irns
e outrn! g1·n ndc s í1rvorcs fornm <leLx,ulas p n1·n sombra,
<ln (JU Rl o cucúu p recisa.
O lcitc <l n sc riu b,ucirn é colh ido toc1:1s ns mnnlHís, cm
;rnndcs vnsillrns unh·ri lvcs, que se espetam e se cmc oslant ao
tronco cln âl"Vorc, grudn<las com pclotns de :n;i ln, fazcn,losc um n J>CCJUCDn incisão nn cnsc:t, logo ., cima.
O l eite serve pnra n fn hricnção de snpntos ou dr: hotns, mo]d.idos cm harro, e cm pedaços chntos, que aiío os
c1cstinn<los á vcn<ln.
E 11 d11 rccc cm poucas horas, é cnr:grcci<lo pcfo funw.ça,
que, se despre nde, c111ci man<lo-sc cücos da pnlmcir., "uri·
curi", e framfor m.t·!C fiunlmcntc cm hor rncha .
P ouco nutcs de dcix;i r este log;ir, fui ,·iti11111 de um
ncid cntc, que poderia ter sido ele sé ri as co nscquêuci.is.
Eu <lcixnrn o m iuha cs pingan l a carrego dn na tô po ,la
canôa, e, U C5S3 ocnsiiio, quercu<lo ntll'm· cm ., lguns pássnros, all perto <ln casa, puxci-:i cm minh n di rcçiio pc1n hôca
do ermo, o qunJ, por cu me ,,chnr uns pon tns dos pés 1 pnrn
poder nlcançti~fa, no locnl clo dcscmba1·c,ulou ro, foi :t úni·
cn parte cru que p ulfo pegar. O gatilho c:;tavn preso uuruu
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j unt a <l as tnlnrns, I!, com o cu a pux n!sc cm d ircçiio a m im 1
nqu clc lc\'.:u1ton-sc e lrnt cu n o ou\'ido d a peça, disparando .sr. n cspi11 ga1·d,1,
'l'o da n c:u-ga el e ch um b o me ati ngi u, lc ,•;md o-m e, u m
pcq nc no pe daço de ca rne d o i,nrlc inferio r de m inha ru iío,
ve1·1 0 do pulso, e p nss:mdo p or tlcha i.'io d e meu bmço, a
pouens polegadas d e rn cu corpo ,
F elizme nt e, 1150 nccrtou cm ncnhmu n. das inlÍrncras
p cssõ:i s tine se nr havam p róxiurns de mim .
~ essa hora , npenns sent i miuhn m:io violc ntn 1u entc
hup ctlidn e, olh nrnlo p nrn ela, vi um fio de sm1guc a correr
nacl:t .'i.C' 11li, porém, du rn nlc algu ns mino lo.'! .
Como cn und n tivcsie a lí p nra 11ôr n :1 fe ri do, npcu11&
n e nvolvi, cnt.io, cm um ponco ele algotl ~o.
Cêrca rlc n1c io,clin, cs ttmdo fovora vcl n mn1·é, aprescn·
uímo.i as n ossa, <l csp cdid1ts no sr . Seixa ~, que nos h nvin
t rn ta tlo t,ío houdosnme ntc , qu er aq ni , quer cm Dniiío.
N o dia 24, JHll':Ímos, para cs11crnr a m aré, cm u m n
N\S.'l si tu;'t d::t n uma ilh n, o nd e se vb 1n gran des Javourns tlc
cac;i u e tlc serin ga.
A águ a tio rio to rnou-se tun·n, ma s n ão estava cfo m :iu
~osto.
No cliu 25, pn1·1Ímos cm unrn fazcrnfo , onde h avin um
engenh o <l c c:m n d e açú ca r, e ootlc vimos tn mh élll nmn
,hvorc che in <lc uiolio.s sus1icm os tio:; " j ,.q1 ins' 1 ou gunchc::1
:1mnl'clos,
U m linnJo de :.i vcs sc mclh nn tcs n pelicanos, de grnn~
•lc;; hi cos, cm fórm.t tlc frn gn ta, cs1,wa po usnd o nn prni n.
F ui ele montari ;1, eom Alc.'<'nudrc, p :1111 ver si os c:!Ça·
v;t: e, .t pós al guns ti ros, sem rc:.ultntl o, A lcx nnclrc tc,•c n
sorte tlc nhatcr um d eles.
:\fc ,lin 7 pi:$ de co mp ri mento, tlc ponta a pont,1 <las
:ísas. Os p és s:io m uito pe 1p1cnos, como os tlos pn4Dipe,dcs, e o h ico ê 1011;;0 e recurva do nu ex trerui1la<le.
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Vôam cm pequenos Jrn ndos, sôhrc o rio, e descem, pa·
L·a pcgn1· qualquer peixe, que avis tcll1 pcl' tO da supcl'fi cic
das ilgmis,
O pc5caço é parcin)rucntc tlcsnu<loi e muito co mpl'i -

do, como os dos vcrda<le iros pc licnnos.
Voam sempre aos pares, scmlo uru deles de pium ugem in tei ra mente negra , e tendo o outro, n a cabeça e 11 0
pes coço, penas brnncus; diz em se r o m acho e n fêmcn daqucJa wcsmu espécie.
No din 26, p arámos, parn es perar 1icla maré, cm mo o
ilhA b nixn , cobcf t a 1lc pnl mciras e de mtíto.
Qlrn nd o cstú,·amos pai·.t chcg,u· ii pl.'n ia, vimos um a
enorme serpen te, enrolada num ~a lho, que cstnvn mesmo
sô brc ;1s nossos cttbc~a!,
Hc cu,ímos u m pouco .i ca nôa e o ar. Lcaxcrn1 ma tou-a.
Ela cr:,1 de ccrcn de 10 pés <lc comp rimento, com ho·
nitns Hs tna ohliCJuas, amnrclns e pretas.
No s mii.tos, a pan h ílu1os côcos de uç,ll, dos qunis se faz
uw.:i h eh id n muito np recindn pelo povo, e que é, de foto~
rnuito 1iôn, qua ndo a clu nos ncos tumámos.
Os côcos crescem cm gwndcs cndms, n n grimpn <l n
gl'nciosn pa1mcirn, e são lll ól is ou m enos el o t amnuho e do
enbor de arncixn .
.Assim, á p rimcil'n vist ól, ju]gn·SC qne êssc fr uto ntu la
tem <le nprovci tnvcl; m as logo por J,nixo <lc stw cp id crn1c
~stú um dm-iss imo côco, e n sua pol pn, mu ito <l cJgn cl a e p o1t-

co pcr ccptivcI, é que é nprovc itncln .
Pnrn isso, o côco é posto d e tnôlho 1 cm úgtrn queJ1 tc,
numn tcw pcrn turn que n miio possa su portar, duruntc nmn
horn .
Ern seg uida, rnspa-sc e antass n•S.! com ns müos, p:n:i.
que o epidc1·otc e juntumen tc n polpa se desprc nd :tm <lo
côco, sendo tudo depois exprimido e condo, ficando com n
co nsh, têncin de um crêmc de Jioni tn eô1· vcrmcllrn, que se
come com açtí.cni- e forinlin .
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Con1 seu uso, tOt'llfMiC 1n ulto ugra davcl ao pnl ntlar,
pois fi ca mui to pareci do com o crêmc de noz, e, sem t) ú .
\·idn, deve ser muito nut rit ivo.
No Pará, uen-sc muito css n bebida , on tlc cln <fU asi
sempre, é vc mli rl n uus ruas, dura nte todo o nno, pois os seus
fruto s amu dur ccc m cm qua lqu er tempo, de con for midad e
com n loculidn dc,
A mnq;c m ocide nta l do do, no longo d,1 qual fizemos
a nossa vingcm de voltn, é mais cultivatla do que o Indo
por onde subimos.
A' cu rt a distimcia da pr aia, crgucnVic, 11:i sun mnio r
par te, ns lrnhilaçõcs, 11uc ficu rn si tuuda s no aho do hnrrnnco, com os lanr;o ntcs ci os tcrrcuos fro 11 1efros t:onservado.s
limpos, a té ó.s margens do r io.
Alguruns dcssos morncl as siío tolcrn vdmcntc tratadas.
VêuVic al gumns cm horn cs t:11!0 1Jc, conscrvnçllo, lrn rcmlo, tm,n.J1t·m 1 mui t,1s c:lsas e du,u p:urns abandon nd:1s 1
com os terrenos e1t1 rocl.i: nntedormcn tc cult h ntlos, trrrnsformnclos cm mn tngnis e cap inznis.
Aqui, vrefcrc-sc nrni s fnzc r honl\ ch a, colhêr cacú u e
aponhnr cns t.mh us, cm vez da cult i\·nção rc~'l llnr do só lo.
Em todos os Io ga rcs, por onde p:1 s31í111os, podem ECl'
cultivados Ynn tajosmncnte a c:ma de nçúcnr, o ol go <lociro,
o cn fceir o e o nrro·t, cm qnnlc1ucr qu au ti,ludc que se qucil'n,
e iio<lcndo t>rod mdt··.!!C igu.\Jmc n tc os das melhores cprnli(1.,dcs.
A nrn-'cg:11ção ê seguro e inintcnn ptn , pois to<ln essa
ngião é cortn<l:1 <lc :ignrnp és e r ios.
'fados os estabelecimentos .lgri colns po derão nssim ter
trnnspo1t e !úci], J>Or ,ígun, IJara n cxpor laçii o de todos os
pro dutos tln lavoura,
A in dolen te 1Usposi!:iiO <lo povo e a falta ele lmlÇOs pn ra
a lnvoura impe dem o clcscrl\'olvimcnto e cxplornçiio de todos ns po!=sihili dndcs desta l'icn 1·cgíiio: enqurm to n ão se cs·
tnl,cleccrc m colônias de nortc-nm er ic:mos e de europ eus.
1
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Niío hi1 no mu mJo ne nh uma outr;i região cow capaciJrulc parn pro«luzfr tão :l hundnntc e tão v.:ni,u.lawcutc tudo que se quciru , como aq ui.
A cultura do mi lho, do urroz, da 1unn<lio ca, <lo nçl1c.n·,
do cafC e do nlgod:io, e bem assim a cri,1çiio <lc hois, ele
c:1v.1Jos 1 de porcos, o cultivo de árvores frulífcrns, como
luranjciras, ba nnneirns e muiLas ou tras Jt1ais, poderão (lc·
ECt1voh·er-sc e prospera r com pouco cuiJndo,
Tc u<lo tudo isto com furlurn, uma cnsa de maUc irn.
cahnça s e ,·nsilha s de barro da rcgiiio, pó<le•êc Yivt:1· na
abu ndância, scru ser ncc:C~!triría uma 1ínica e qun lc1uc1· produção exótica.
E qu an tas vantngcns n:io resultam JHU'a umn 1·cg:ilio,
onde os tr:ilwlhos agrícolas não ~e intcHompcm durante o
invcr110, on de se pod em faze r ahundaulcs collicitas e hem
dcscuvolvi dn cria çií o de a\'C.i domés ti cas, com o mínimo J e
gastos cow re lação no vcstu(u:io e ma is ou tros confortos, e
onde se de.!:conheccm uwns cem pcqucnns ucccssicbtlcs dos
climas frios, CjUC siio .tqui intC'.ir:uncn tc s u1,ér!luas !
Com relação no clima, cu já disse o bastante, ums 1·c·
pito: - Um howem pódc trahnl111u· tiio hem aq u i, como
nos artleutcs meses Je verão n,1 Iu gbtcna; e, trnlrnlhantlo
três horns Jc mrmlu1 e outras tnntns á tarde, podcr:i produzir muito mnis toda~ :JS coisas n cccssúr ins tÍ vida do qu e
um bom trnlmlhailor, cm doze horns de tralrnlho, cm nossa plltria.
Na da mais de jmportânCl.i ocol'!C\1, e chegámos hem n
Belém elo Pnrá, no di,1 30 de setembro, justuwcutc cinco
scmunns depois da nossa part ida.
Niío ti vcmo.5 uru só cli íl Je ehuvn, tlurnntc todn n uossn vi,1gc m , vcrificanclo, ent retanto, nm.ito p nra nossa surp reso, que nqui, como de costume, citi um .1g11acciro, acompanhado de trovo.idos, de 2 cm 2 ou de 3 cm 3 dias.
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Logo após n osso regresso a Belém do Parit, mi nhn
rniio ficou t:ío .inch ada, que ruc vi ohri;;mlo II conserva r o
lrraço cm nmn ti póia e n p roc nrnr um méd ico, sob os cut.
dncl os do qual fi quei por c~p a<.:o de q ui nze dias·
Du ran te ê!li:= c ln pso el e tc 111 po, pa.;:sci m uilo 111111, hnp ossihilitnclo de f~ze r qn:ilqut? t csío n;o , aind n mesmo o de
alfinc tnr um iu sC hlj chcguC'Í. poJla nto, n nw t st;ulo mi serove l.
Eu p t·c tcud iu fazer, o m:tis hrnvc possi,·e], u ma excursii o 1i i;:r,111 de illrn de 1\la ra j ô, p n1·.1 cn plu1·C1r a1gumns
curi osos e rarns nYes nqu:í.tic.is, q ue se en contram al i, tendo
obtido, eonl esse fim, n pcrmis! iio cio sr. C., um sllJi to inglês, parn vis ita r· lhe as fo zcruln~ ,l c cd nção de gado , locn·
li 1. t1d ns 11 .i refcrit1a illrn.
N:i o hm·t.: ndo, ent rctnnto, u cnhuu1n c:môa de s.-.ícla pnrn
l{1, siu iío <l:d í n :1lgumas sc111 11 11ns, rcsoh •i cntüo p ass:tr o 111·
Lcrvulo da espera cm Olnrin, onde o sr, Ilodnz. hondo:;nmcntc pôs ó minh n disposição um qunrto cm s,1~1 c.isn e
um lega r á &U 3 mesa.
Alí })assei a m 1ÜOl' parte do tcn1po, caçando p1Í:ss11 ros
pequenos e cstu dnndo-1hcs tnmh ém os luíbüo,.
(29) N'o original , cncoTUnHc n uquis iin c rnfin limgcnl. O a111or
r.nmbém (ircforc a [órmn Frcclws.
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Dês tcs: Um t o cm espécie!-, c:omo cm in<livícluos, os que
mais fr cquc11tcu1cntc se cncon tmm siío os m ôchos, q ue se
cni·ntcriznm pcln m esma tonnlitl:11lc de c:mto clccr csccutc,
n c111c j ã (j;-; alm,:'ío ;mlcriorm cn tc, cU1horn ca<h 11111 ten h a
unia pnrticulnrid arlc qunlq uc r , pc l.i (Jlllll se tlist ingnc111 lH JS
elos outros.
Gcra hncnte, oc ul t:un-sc uns mnis in trin cad as e irnpcnctruvcis moitns de .ir h 11s tos, o nclc ó f]u nsi impossivcl vêIo, , a n ~\o sct que :!C vii por h:'tixo, de :rnstos, até u ma tlistãncia de rluas jnrd:is, fic:uudo nurn .i si tuação muito <ljficil
llc !lar-lhes tiros, sem que estes os r cclu:r.nin n pc<l:u;os.
1::stcs pequenos e cu dos os p:lssnros têm pcnns mui to
comJHidns, sc<losas e flu tunn lC5, com lintlns Jistu:s hr.an cns
e pretas.
Ficam constantcwc ntc n ns u1oitn.s, trep ados n ns íu·vo·
r cs, cs t>Crando aJ>anh ar qunis qncr pc q11cuos insetos, que
lhca vcn1rnm no alcance.
Os tor dos constllucm ou tro grupo, inti mamen te ligndo :iqu cfos,o u tros, e siio jgunJ e comumcntc encon trados.
T êm rncm1Jros urnis compridos e c:tUdns m u lto cur tas,
caminlrnw rnnis n o sólo, pal'a upanha r insetos, d e p refcrcncln fo rmigíls, o que fazem de m an eira muito porcci,ln
á dus uossus oves domésticas.
Qunudo se alÍl'n num clêlcs, tornn-se ás vezes difici1
ap anlui-]o, p ois o sôlo qunsi sempre? cstú cnxamcndo de for
mig;us, que, com os seus ferrões e gatTns, ntaco 01 dcsup ic·
d o<lamcntc o iull·uso.
Em todo:1 os tl'ahnlhos de histór ia nnturn1, cncon tr.i.m os con stantemente refer ências it n1arnvi1hosn udap tnç5o
dos ,rn ima is, quanto nos seus alimentos, nos seus h á.bitoe e
,is locn11dades o nde, eão encontrado~.
Só agorn é que os u atural istns estão começttndo ra ir
nlém cJi3so, compreen dendo que deve haver outro ptlncÍ·
pio que 1·egulc na !ónnn s iufinitmncntc var indns <ln Yidn.
:mirnnl.
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f!:stc rcpnl'o ilc\'c cnus,1r, clo cer to, nlgu11rn im1ncss:ío,
pois 0 1:1 nuuwrosos p ÚS!,nto.:; e .iltse lo5 clc di!crcutcs ~rupo:;,
qn c r,un ou cl.ifici lmc.u te têlll umn semelhança qua lq uer
um com o outro, po téui q ue, tod ,wia, se nl imcn tum 11 cfo
mesma m.:1ncira e lw bi lum as m csmns locnlicl.t cl cs, n ão po·
clc1·ium ter siclo tão cl iJcren tcmcntc coustiluiclos e ndo tn :t-

úos pnra uquclc propósi to sómente.
Os 1oôchos, na nuclorio1rns, os Lirnno3 a1rnnl1:tclorcs cl c
u1ôscns e os jncamurcs, uu lre m-sc das mcsm .ts espécies de
nlirn cnto, e p ela mes ma m nnei.ra os ptocuram.
Todos captu1·:tin insetos, voando, e, no en tanto, quão
difcn:1.1tcs, t·,mto pdu snn cs trnu, ra, corno pelo seu ~spcto,
n fio sfio ês tes páss,nos !
As an dorin!1ns, com ns su:is 11oclc rosns asas, eão qunsi
que c.\':clusi\'mucnte lHihit nnLcs do ;tr.
Os m ochos, aproxim ncl awcnte ~cus alín cl o.5, m,is de uma
rs Lru tura urnito uw is cléb il e de olhos grandemente descuvoh-i tlos: sã o J) ÚS!' íll'O:; sc1uj·ll l)t 11xno!!: ,·oan do 11lgumns \'C•
ics, :í ta_tdc, cm co mp anhia dm; un do r inh as 1 porém urn is
ft·cc1l1cn tc111cntc 1,ommn tlo no sólo, p:1ra pegar a suo prêirn,
o fJUC foz.cm cm ,·ôos imp etuosos, cm:los, d aí volta nd o ao
m eslllo local.
Os um cÍl'i uhos" , ap anh ado res ele moscas, têm ns 1icl'·
nas for lc9 1 mns siío p ás.rnros ele :ians cu1·t:1 ~, p odendo ClllJlO·
lc"irar-sc cm logrucs nllos, mio te ndo, poi:é111 1 ns m es mas
f:t cilidud cs de "ôo como :is nudorinlw s.
P ousa m fr c qncntc111en tc ouwn ii rvo rc dcsnucl11 , sêca,
ond e ficnm ó esprei ta de quaiS<JUCr in setos que venham no
.ilcnncc de seu 1·ápido, m ns CUl"lo ahocrmlrnr, e que se us
lurgos bicos, num iwandc hocêj o, lhes fo cilit,un coll1 êr.
Com os juca mal'CS, o caso j ó. niio é o mesmo.
Os seus b icos siio l.irgos e p ontudos, - 11.i. verdade
um fri1gil J1ieo de c.1çn do.t de peixes, - e, cn trc tnnto, tuiR
ave s tên i h ,íhitos se mclh .:m tcs à!! p rcecdco tcs.
Pousa m nos rn m os de iirvorcs <la s c1a rnirns <ln ílorcsta.
ele o ncle se ut irnm cm p er5Cb'1Iição ,1os insetos, que np:,-
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1J1ntn voando, yoJtnndo cm ~cguid11 "º ecu primi tivo pou·
to de cs tn ciorrn rucn to, pnra dcvon'a-los.
Em seguida, ,·êm os trogâ11idas (30), com os !Cue
resistentes bicos cm fórmn de een a, e <JUC tê111 hábi tos ecmclhautc.s.
E os pequeninos bcija-Ilorc~, emb ora p1·ocutcm geral·
men te alimcnt .:n·-sc <los imctos quo cncm1tnun uas corúfos
<las flores, muitas vezes os p ega m t;iu1him voando, com o
'Iunlqucr oulrn pássarn Ii.ssirostro.
Que 11vcs têm os sens hiclls m:ii.s si n gularmente cana·
t rui<los tlo que as cegonh as, m collwil'Ciros e as garçns?
No entanto, podem cstal" ao lailo um:is dns outras, <l crnran<lo o mesmo nlimcnlo, ua!! rcch:is ,las pr1í ins.
1~, si lh es abrirmos os c,:.;; tôwngos, cncontrnrcmos e rn
todos êlcs os m csnios peq uenos crustáceos, peixes e cou·
d1inhas, de que E:C 11 liwcntam,
Entre os frugí"oros cncontrnru.se M pombos, os papngaios, os tuccmos e as :11'/ll'lls, - fo rniJ in~ tão distiu t:is e t üo
um1>Jo. me utc ap:u·t udas ttUJ.ts das oulr:1s, q u.i.nto é possi"c!,
- e que se vêm j un tos, al iwentmido,sc 11.i. wcswa ár vore.
De .resto, nas florestas da América d o SuJ , certos frutos são favodtoa de quusi tod.is RS espécies de púss.iros fru•
gívoros.
A lguns ltot urn lis tas lênt afi rm.ido que todo fru to scl·
,·agem 5crve de preferência como alime nto de um determinado p ássaro ou .a ni mn], e que as cs1ruturnis e variudua
fõrmas de seus bicos ou bocas de vem ser ad:iptudns no CA·
i-áter especial <los aliwcntos que pr ocuram,
A tal l'CSpcito, há maia fontas ia do que 10.esmo ve r•
da<lc,
O nú mero de frutos scka gcns, que scn·cm ele alimento
uos pássarns, é muito limi tn d o, e vêm-se os das mais v;u·ia·

t,

(30) TrogduiduJ ê vocftlmlo dcrivndo Jo grego trôfhcin, "rou ",
donominatio ela um11 foruília do u·c1 trcpndorlti.
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dt1! cstruturns e de qualquer tom.,nho procurando n mcs•
ma ârv1.,rc, paro a limentar-se.
Vêm-se muito frequentemente, agora, os insetos, cn•
eontrnndo•sc tliiirinmcntc nov11s espécie!'.
As pcqucninns e mhuil'ávcis LorLoictas, ele asas orna.
dns d e ou ro, e que ]uzcm como meta], cscoudcm-sc EOb ne
íolhns das ni:vo1·ce ou expandem :1s o.sus a.o eol da manlüi:,
caquanto ns mniorcs e ruais runjcstosus voam ncgügculcmcntc 11clos sombrios cnminhog d.l florcst n.
As escuras lwsperidcms encontram-se frcqucntcmc,1tc,
aconlcccncJo por vezes que, clcnlrc nwn dtizia de espécies,
captura dus num din de cxcu1·eão1 sómente duas siio scme·
Jliantcs.
JVinal, a CS\lCrada c:môa jii cstnva pronta pnra p a rtir.

No <lia 3 de novembro, dci....::ímos Delém, cm dcmandn
da ilh a de i\lcxiana, silu:tda no hrnço priucipal do Ama·
:r.onnli!, entre a gr,wdc ilha de 3Iarnj ó e i1 p1·aia setentrioual.
D cscêmw, o 1fo Pnr:í e contonuímos II ponta orient~I
t1c .i\fornjô, onde fieówos plenamente expostos no oceano,
e., embora n maio1· parte do tempo estivéssemos cm lÍD'1.rn
doce, eofri mui tos ç11jôos durnnlc u vingcm, que durou quatro dins.
A canôn, cm que ,•iají1vamos, cm cmprcgntla uo trans.•
porle de gado, e, por Jsso, niio tinha ncoruodaçõcs np ropria·
das parn passngciros.

H:ivin ali sómcrttc uma pequena cabi11c, com duns
coutas. de cinco pés de compr imento, que de todo n,ío me
serviram {cu tc1d10 seis pés e clua9 polegm.111s de altura) ,
tendo preferido ncomodnr·mc no poriío.
A tripulação compun h:H!c de oito rapnzcs tupúios, de
15 a 20 nnos de idaclc, que c ratu ótimos e ntivos compa,
nhciros de viogcm.
Toclos êlcs vc.:1thun sómente umus calças muito npcrtat1ns e uma camisa muílo cnrla, deixando á toOstrn uru,, seit1
po1cgndas de pélc vcrwclha, que aparecia por entre ae
duns peças do seu vestuário.
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As cn..·drcins <ln cnn ôn eram sómen te simples c9corns
<lc cordns, sem quaisquer c:i rJ jn gas; lrcpnvmn por clne
com o nrncacos, firmando-se com os pés.
A illw ele Mcxinnn tem chcn de 25 milhas de comprim ento p or )2 de bl'gul'n, com um for mnto 1·cgulnrmcntc
ovul, e cst:'1 ,;itundn cxnt:1111c ntc no ct1nnJor.
Ela é nlJsolutnmcntc plnun e todn de cmu1,o ou sólo
uhcrto, com ll1·vorc.s e urhustos cspnlhndos e um pouco de
m:l to ft bcirn ela iigun.
E ' afou1adu por c:tusn d e acus piisimros, jucnrés e onças, e é nprovcitndn como fozr.ndn de criação tlc gitdo pelo
ecu p roprictúrio.
Os j ncnrés siio cncontrndos cm um lago, no ccutrn <l.,
ilh n, onde siio mortos cm grnuch.! nllm c1·0 1 cspccialmcutc
p a r:i tirar-se-lhes a lwnhn e dcb fnzcr,i:=c óleo.
Fui .:icomp,mh ndo pelo sr. Ynte9, u m colccion.:i<lol· de
orq uírlc:as, c1uc, opôs ,1 <lcruóra <lc nlgum.:is scm:m.191 reg resso u p11rn Belém.
Nn no83n chcgu d:t ali, fomos rccchidos pelo sr. Leon ardo, um alcruiio, a qucw ap resen támos n cnrln do sr. C·,
q uc lcv.ívamos.
Logo fomos :;uindos pal'a O!l quartos, CJUC UO!I' hnvi.:im
sido dcstiun<los na cnsa, n qual é cspn~o11a e tem uw p:wim ento superior.
De pois de rclirndn n nos9a bagagem <la prnin e con<l u•
z.idn parn l.'t, logo nos sentimos como c1ue cm cnsa m~1no.
Em redor do c,lificio, vinm-sc muitas laranjcü-na e
nHtnb'llCÍrns, e, m esmo cm fre nte, u ma fi lcirn de chou pau ns,
onde r esidem os vaquei ros, ou guardns do gado, os quai9
são, nn su u wn iol'in, negros e escravos.
Par.:.i :u]e:rntc, tão lou~c c1unuto o vistn p ôde nlc:nnçar,
C;>..°fendc•se uw c:unpo chnto, onde se vêm pnstnudo bois e

c.:ivalos.
Fnlanc.lo a respeito tfas melhores locnlid::ules pnra cn p·
turnr insetos e pássaro!! e fa;i::cr colctn de plantas, fie.imos
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a1gnm tn 11to sohrc!s;1lt ndos, quan do n os inforru uro.m que a~
on çns nli cr:11n mu ito nu me m sns e q ue, m esmo perto da
cus a, crn perigoso n11Ja 1· só, ou 60 Ír (lcs1u:mario.
Vcri fi c{1mos, c nl l'Ctauto, c1 uc, L'Cc1mtc!rn cn1c, nenhu ma
,las r&cs havi a si do a!ac,1<lu pelos j ncnrés, emb ora es tes
" p oli res" nn imnii. n iio i:cj.nu },; t;io nth·o!:'.
A]gu11 s ho o itos cou ros, q nc ll'C ,1ch n\'n m i.ccn n(Jo no
terreiro , tc111k, ao Jndo as suas cnveiras <: os seus dentes,
bern CJU C o com p ro,·nvnm .
N c11lnuuu tlüv íd n h ó. d e q u e o encou lt·o com cssns fé1·.1s 1151) deve ser lá eoi~a mu ito ll{;ru1ln vcl , p ois os acue
cientes e ns i.uns garrns; .s;io l icm ndnptaclos pnra m a tar a
c11rn lc1u c r a n im al <J UC encont rem.
Ne ste cnso, pois, 1,: n1clhoi: ncrntt cfor-sc um pouco do
qu e mesmo cor rct· n lgum 1·isco.
Po r isso, (His mc in cltízia do hnb s cm minlt n cs pii1g11r·
elo, r1nra 1n c,·c11 ir EJU:tlqucr p assi vei nuíu e nco111 ro.
Vl:11u-~c n1~uns r :wn1 os e rê!!CS cm ni ise rn,·cl cst ocl o,
cm co nscq uêuein ela.,; fcriJ.:1 s infli i.dlfas pelos m orcêgos, quu
1hc.s c:i us:im :i pcnJ:r de nin i to .11,m;u c, e mesmo, algum ns
vezes, a m or Lc, qu ando os nl:tqu cs ~i:i o ~uccssi ,·o,,
O sr Lc omm Jo inforrnou-mc de q ue, cm al ; uns l ognrc1
<ln illin , t ais IJfo h os s:ío muito alnmd a ntcs, e qu e êl c coetum .1 le r algun~ home11s c rup re::n (l os cs pcci:ilmculc c m c11ç:í-l o.s, lllt\l nnd o-sc nessas ocasiões muitos m illt ,'.U'CS.
IH u mn cs p ccic mai or, d u côr lf e. cnfé torr n<lo, u q ual

C proy:wclmcnt c o Phyllostom a /io.m,ru m.
Nn m a nh ã ~cgui11t c, ap ós a m i nha ch cg:n rl:i , tomei J o
cspi ng:a l·cb e !!OÍ cm p:1 s2ê io, p a rn ,·ê,· os melilorcs lo gradouros dn ilh a.
P r imcirn: fu i n uma án·orc mt1 ito l'róx iurn <la c nsn, a
qua l O 1- L". Lcornmlo 111 c h:n·i n most r.1 tlo, e ontlc· cnco11trci
mu itos b eiju. fl ores, q ue cs tn,·nm vo:rn do cm ro da das !olhos
{ai nda n1oll 1adas tlc sere no ) , parece nd o que nlí es tava m
a 1nvu-sc e a rcfrcscnt-sc com a humidade,
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Srio de côr azul 011 verde, com u1ua cii udn cin formn-

10 de forquilha

(Cnmpyloptem s hiruridiutJccus).

Vag:1.11do pelo cnmpo, encontrei muitos J,cmtc,..·is, apa·
uhntlorce Jc môsca~, cucos e tfin.igr,1s.
Atircj t:unlicm num h útio e 11Um g,wião preto, este
diferente de r1ua]quct· oul rn qu e cu j,i h ouvesse vi!IIO no
P atêi.

Os insetos eram r:irmncntc r:ncontrado~, tah·er. devido
i'1 scr.ura cl,1 ('Star.:ío i1 :msl?'uci n de fJorcsl a!I.
E m vist,'l dís.!'O, desde logo deixei de colccionR,los, 11nra
:1tcndcr cxclu!:õivnmcntc nos póss:i ros, que eram nl~um tonto m:iis nbumlantca, eml,o,·n nfio ro~~cm 1':wos. nem ID11ito
notllvcis.
Em ele~ dia~, ohti\'c setenta cspécim cns, dentre os
quois qnatorzc g.wiõcs ou nvc.o; de rapinn 1 várins espccics
,le i;arçn!=, pcrir1uitos. pícn-p(1u!'. e um tncnno, dns cspccir.~
111niores, ,lc enorme l\ico amarelo ( Romnlmst.os t oco). que
não 11:io c 11contrndos no P nrii continr-nt.:i l.
T cn rlo ícit o nl{!Umos t•:tcur11,lrs tlc nlcmnns 1nillrns prlo
interior <ln ilh,1 e no longo tlc seu litorn1, fiquei tendo
umn sofri,·cl idéin d e su., ~cop:r.,ffo.
A illrn é, por tocl.1 par le, plnna, sem1o de muito p oncos
pés ns suas m nfor<'s d evoções.
Ao fon go <lns p 1·aia!", cm m uitos lognrcs, e cxtcndcndoec no lon go d ns m:1rgcns t1ns cm:cndns, c...:i!!lc u mn ci ntn ele
llorcstn, ,·nrinmlo c m mérlin, 11n ~u:i la rgura, de cem jnrd ns o nieb milhn ; vêem-se nela nl;!Um.,s pnlmciras e nha,
,'irvorca. moiln!I tlc hnrnhtis e trcpadcirns, que tornam qunsi impossi,•cl poder-se a trave~,r de um ]nclo parn ,o utro.
Todo o interior dn iJlin é d e c:nnpo ou de plninos .,l,c1·to,1 cohcdos por Utn:t crv,1 ruim, cm nl:runs 1ot?;nt·cs: Juncad os de p almcirns. de copo. "tctlontlu e tl e í1rvorcs bnl:,rns
e goll11111ni:;, que supot'tam uma profusão de ílôrc11 nmnrcln!!,
E sp.a}J13Jos. 3qui e nco11l: com intervalo~ d e pouc11<1. ml·
Ilias, \'êm-sc g ntJIO! urn is densos ,lC' árvores e de nrbu.s1os,
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Il endo .'.llguns muito cxig:uosgnos, outro!, porém, muito cxtec,01,
f orma ndo pcqucuns Ilorcstiir~ tns.
E stes siio gera lmente c,te co1Ulcci Jos como 1"ilhas~\ e m uitas delos têm nom es dis tint stintivos, coruo ª Ilh a-dc-Siio-Pcdro",
" Ilh o-tlos-Uru lnís" etc.
Na cstaçlio cfas ch u\•as, tva,, pa rece qu e um a grande pa r te
,I:i ill m é atingida pelas ii.g:s ãgnas, encontrando-se morto! carauguéjos r. conclrns de iigrn água salg,1<b, n uma bôn di!táncia,
par:i dcnlro du ilhn.
E slcs bosques ou nn·or«,·01·c1lo3 se r.ia pro,·,wchncntc i lh .1s,
.!oi hem que se rnío pcrccbal?L'haru, por se nch:1-rcm pouco aeim.i
úo ,úvc1 gcr o.J.
Um ícoõmcno, 11nc se e se oL:!c rva nas .m3rgcm do ~Ii!:-sissipi e de muitos ou troi rios.rio!': quando trnmh ordn ru cm (:U.:lS
tnnrgem, tumhem ocon c 3CJC aqu i.
A tcrrn é Drnis aha u;u Da~ 1u-oxi.m1lbt.lcs do barranco e
~r:ulun lni cl\l e eái pn r a o i nl> intt'i·icr, ori:,:in u1Hlo-:e <lní 0 3 tlc pôsi tM dos se dim entos rnai•rna is p esn dos, du ra nte as inun1fa çõcs, n ruajs curl a disl;inciu ncia <la !=- m:trf!C tL~, cuqu3nlo os 1.natcrfois m ais le\'Cs somen te éit c é que süo Jc\·n <los pnrn o i11tcrio1·, cspn liinnrlo-sc sôlac une um n ii rca mn fa- 1ru·ga.
O só]o elos cn mpos é tnll: mnito <lcsigua1 C7 por isso mes mo,
muito <l üicnl toso pnra cam ic.:rniiuhar-:c, sen do islo feito p or
in terméd io <le pequenos gro grupos ,l c án·orcs ou pequenas
imin ê11cins, send o igual1ucutacnte incômodo e fatig-n ute, tonto
11c11·n se nnd::u· cm seus altos, ltoi!, como c11 trc êJe,.
Todos os troncos cfos pu palm cir.is cst:wam cobertos de
orquíd eas, porém cs ln s cs Lmcs tarn 111 sern folhas e sem fl orc.5,
pnrcccJHlo tnruLcm que hnvilrnl'fo nli p ouca~ espécies.
Os tcncnos a lngacliços co.; cohrcm•,c de :uhllitos das con"ºl"ul,lcens, h .ivcndo, cm ou, outros logares1 vastas ln tu<las de
m imosas e Je cássias, ven<lo-snlo-~c e ntre elas ns sua s p cqucn.ts
e dclic;1dns flores.
Os cucos~ de cauda lonil ouga. e com p1um,1 ;cm de cores
muit o 'Viva s, cstiÍO continu nnurnrucnte ,·onndo de .:irvore cm úr-
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"0re3, soltmulo os sem piados, niio como os <lo!- nossos cucoa,

mas mui to scmcllrnntcs ao ran gido ,Jc um eixo fcrrujcnto;
daí -0 nome de carcní, m uito hc1 n aplicado, com que .são
conhcci <los aqui.

Encontr•un-s~ jguaJ111c11tc 03 tnco5 pretos, tlc hico pontu<lo, clrnrna<los mu~s.
Vêru-sc~ pom nu clo cw qunsi to 1fos :1s árvores, um foicão ou um l1útio, de que há gran clc ,·arictl:ule.
Em poucas semana::, ohti.-·c o ito espécies Oifcrcn tc.s.
Uus lindos periq uitos, de lista s hrn 11cas e penas alaranjada s nns .,sus, e outro5, com topete \"Cnu clho, !!rnm .:,li
mu ito ahuJJ clanrcs.

Eu muito m e divertia , obserrnndo a rnpicl cz com que
trepa\'am nns árvores e como slÍhiramcntc to<los voam,
quanto são cspan tntlos.
A côr c1c sua plumagem é m ui ússi mo parecida co10 n
d a folhagem, e, por vc~:!, torn ;1-sc impo5'..:.ivcl dis tiug1úlos.
Po dei!!, :is vezes, l'ê-Jos chega r l\ i1rvore, cm numcro~o
banclo, e então os o mi reis fa ze r barulho lá cm cima; p odeis Iicar n procurá-lo;: atê que se cxgotc a vos:ia paciência, q uando, repentinamente, voam <lalí com 11m ala ritlo <lc
triunfo.

Em ee~ i<l:i, n as moitas,. via m-se bandos tlc Loniroa
\'cr<lclhõcs, <lc pei to ,•crmclho (l cteru s militaris); estes,
porém, não estavam infelizm en te cm h ôn plumagem, na
ocasião il.c minha vis it;1.
O eomum urubli preto vê-se voa nd o hem alto, ou então po11sn <lo em nlgumn 41,orc sêcn.
Grandes 1>atos scln1ge11s p as-.::am, ím,;c:mlo lJ UJ rangente
r uido eoin suas asns, como si ffüsc m ãtJ11Ürn aércn , ~1::,-i t:mJo o ar violent.a wcutc: }l.! t a poderem suport«r o pc.:!ado

corpo, e oferecendo~ assim, um notnvcl contraste com a
gran de- cegonh a tia máta, qu e vô a sem barulho e Ecrc na,
cm grupos <lc dez a doze,
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Xas ourclas da fl ol'es ta e u lls i lhas maiore!i, en contram.
se iis ,·czc;; onça~ pret as e pint adas, enqua nto as p acas e
coti:t!:', 1a11ís, -..cados c outra.;. pequenas cac;,:as, são ta.m h ém
cornumcn tc enco n1r.1do!:'.
A 11opulação tota1 cfo ilha t' ele cêrca de quarenta pc.s41:Ôas, das quais ·vi.ntc ;ão c:;:crnvo.:c e o t'C~t ant c se compõe
de ín d ios e tie n egros lil,cctos~ <JUC desempenham ,·5. cfos
fuuçõc .s na p roprie dade,
Cuid;1m do ga do~ bovino e Jos ca\'alos, cujo número
varfo, e que foram muito mnís numerosos há trcs ou q ua.
Iro auos,
Os conlos fora m quasi tod o;; cxtcrminndos por t:rnn
c pizooti.i, q ue ellbitamcntc i rrompe u alí.
Ila\'.ia agora cerca de 1.500 cabc!;as de ga do hovino,
a lém de eleva do número de rê.ses sch·agc11~, que fic am escoudid as nas parles mais remotas da ilJw, e ,J QO ca,-alo1.
Ao 2 c.;c rnvos e trnballiado1·c ;; é permitido fazer f,.irinh a, t•tdtival° toil o.; os cercais e \'C~~lni.:o , p:1ra comumo pcóprjo, Iorncccn<lo-sc-Uic-s aímla póhora e chuwho, para
c,,çar, de mo do c1uc n:ío p as:s::nn m;il Jc todo.
Pen nltc-se-lhcs tamh em faze r p lantações de fumo, e a
maior p.1 rtc g::m ha dinheiro fa zendo jv.eás, c~ Los e outros
ohjclo!-, ou JU ataudo oo~as, cujo conro "Vt<l.c de 5 n. 10
~hill êugs.
Além de cui dar «1o g.,clo bovino e ,lo;. e:wnlos, têtu
êlcs a i11d,1. por chriga~ão constru ir ca~a~ e currnis, caçar j.,.
caré!!, parn tiror-lh es a b an11íl, e ma lar os morcé~os, q ue
causa m gr:mdc dano no gado, su~;i odo-Hte o ~nnguc, noite;;
Ecguitlas.
Os mord''f!,:OS mor.nu nas C;t \'Íd,1des das ;Írvorcs 1 ont.lc
i;Ío mortos c111 consi dcr:1,·cl número, tendo-me informa,lo
t• H . Leona rdo que cêrca ele 'i. 000 foram mortos, n os últi.
mos seis mc!!es.
Dizem que milfrnrcs de rêses foran1 mortas por êlc.s
em poucos anos.

A LFRI:1,

108

UcssE1. W,\ 1.r.AcR

Oa C!Crn,·os mo.st r.i.m-!C contentes, e como que felizca 1
.!i é que cscr3vos isso podem ser.
Todas as t:1rclc!, a. o pôr do sol~ êJcs vê m <la r '"Lôa noite" no sr. Lcorrnrdo e a mim também, Ecndo fei ta oulra
sa udação semclli.intc, qu:1ndo êlcs uos c n con tc:m1 pela
manhã.
Si um n egro s.íi durante o Jiu, para fr a unrn di~liiu·
eia q unlr1aer, <lcs1ieclc-se de todos aq nêlcs que vai encontrando, como si csfh.·cs!!C a despedir-se dos seus ma is caros
amigm, na véspera Jc uma l onga vingcm, con l ra sluuclo assim com o apát ico ín dio, que rar.tmentc dá mo~tra de
qualquer sen timen to ele pcsilr, ao p3ttir, ou de p ra~c r, n o
ecu 1·cgrcsso.

A' uoitc~ tocam música e cautam cm suas ca!!as.
O se u i~stn1mcoto é u ma espécie d e guitarra, por êlcs
fa l, ricacl.,, da qual oh têw três ou q n:-. tro notas, q ue siío
repetida,, 11oras seguidas, n a 10ais cnfodouha w oootoob.
A' sua música j untam um canto improvisado, gera lmente rela tando alguns dos ,1cou tccirnc ntos do dia.
Os feitos do.; º"brancos~• w uilas vezes cons tituem coneidcra,·d parle de tai!! <l csca n1cs.
Alguns dêlc !!' cuidam da criaç:io de n,·cs e de p ntos,
que vendem para compra r o que p r~cisa.m.
Outr.is vezes ,·5o tamLem pescar, para S11prii a casR.
E .is.sim têm tudo.
Aos sa1ados-, rcuncm-Ec de noite para scn;ço rcligioeo, que se realiza t1n um quarto adaptado parn & se fi m,
com uma ca p_cla e um nl ta1·, decorado pornposa men lc com
a imaj cm da Virgc111 e de seu Filho, a lén1 de mui tos outros
santos dourado!! e pin tado.5 com côres muito LriHrnntcs.
Alguwas <lc$Sas imagens são ela lann do .sr. Lco uar do,
c1oe é u m excelen te grnYa dor-amador.
Quando se acendem as Ycb .s e tudo cst/1 em ordem,
0 d eito é igual ao <lt.· mu itas cnpclas dns vilíls e das cidades.
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Dois vesro! i<loao.; dirigem a ccremônin, e:joelbanào.se 11nte o :iltnr.
O resto ajoclli::1·.!t: ou permanece ile 11é, em roda dn
!a1.t.
O que êJe.s c..,11: tam, as.ú w o :tcrcdito, é uma parte do
sctTiÇO de. vés11eras ou ladainlrns <la Igrej a Católica Ro·
n1nna.
Todos os prc,:cntcs acou1panham a i-ezn e rcspoudcm

com muito fcrrnr, cmhor.a niio lhe compreenàaw as pa1:wr:ts,

Domingo é o àia destinado para o t1.ihallio c111 seus
quintnis~ pnra c::iç.tr1 On: então, dc.:.caos~rf como prc:forj.
TC UI ,

A' t:irde, por vezes: rcuncm·SC na vara uda , para <lausar.
Isto se prolonga até tarde, quando não consome a noiinteira.
En c111an to cu cst!l\"n na ilh :i , unm criança àc poucos
meses àc i<lacJc <lc\"c1·ia se r b:uizada.
O l>atisrno é cons iderado aü como umn <la5: mais im·
portantes cercmôu ias.
Assim, o pni e a mã.i, com os :iyô3 e as avós , eairam cm
am:1 canõa, pm·n frem n Cha ves, na illrn de i\Iarajó, o }o.
g;1r m aí~ próximo onde li.avia uu1 .sacerdote.
Gas taram trê.3 <lias ncs:m viagem.
i\n sua vol ln, l.rotLxeram a noticia de que o padl'C cs·
ta\·,1: doen te, e não põde, 1>or isso, realizar-se a cerernõnia.
E, desta sorte, fora10 obrigado.s a trazer n poh re cria nça ainda pagii.
D e coníormi<b<lc com at1 su:i.s i<léa5, Ei da morresse,
eslari.i na perdiç:io eterna.
Kn utesm a noi te, cantaram, #?.1.ttanre umaa três honu,
com a liU8 mú&ica h nLitual, toda li hi.tória daquela jorosda perdiào..
ll!
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Eu as.:! im pr ~umo, por ter íl p:mh aclo "1ga ns tl'cd1 0!',
que eram aqu i e acolá inte1igi,cis.
Sôh rc cadn [áto, cn tomn um \' Cno, q ue ê várias yczc5
r ep etido.

Assim, wn tlêl<:5 rc pcn rlnamcn Lc p1·on om pi a:
" O p:iJ rc c~tava llocu tc, e nio pod b vil" ...
'' O p;:u1rc csla\·a Uocntc, e uão podia ,"lr " .

O cô rn cn tiio .repe ti a:
" O 11:ul rc c~t:wa docnlc, e não podia \'k ".
"O padre c~la\·a dot'nlc, e nio JJOdi:i 'iir ".

Dní, durante algum tempo, só a nnísicn é qnc continuava , sem as vozc~, dando tempo, asE im , pnr.t CJUC c11coutr.1sscnt outro f::ito e [i.'\'.aSfcm sôh.r c o JllCflltO m ais um
\'CrS..l.

Afinal, lá um dêles cootinuou o asrnnto:
' 'ti o dii~o parn ,· olt:i rmo!' 111> lli:a EC~u i11tc.
Para "VNOJ 0 5 f i elo c,1av:a melhor".

E di1í o çõro:
"El o di~! c pa ra vohanno5 110 111:i ~eguintc,
P ar:i "·crmo:s :si elo e~l:l\":l me1hor".

E, assim por <lca nte 1 até no fim da hi stór ia., o que me
causo u impressão, como seudo provavel mente muit o se·
mclllante á~ tradicion ais cau ções dos anti go:; La rdo~, que
toma11am conhecido~, õ''Vr ê~!c meio, i ntcreEsa utcs fát oe,
os quais e ram c::mta<l ._....,, ~10 som de mfreica e de maneir a en~
tueiá5 ticn e bem 2f)rop r iada.
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Em uma u:u;ão hclicosa 1 o que fog o e ra m:\h; n('CC~ ~irio rcb.tnr eram os feito~ d~ ~ucrrcfros arroj,ulos, a <lerrol:l r.Jo iuimigo, c;mtar os t rofé us da vitóci:11 co m o propó:ito lle dc\'t1r a o mais alto r1h-cl o cnlllsinsmo 110 :m c)\.
tório •
.J\ lgm na s <lcs. tas canções fo ram 1.r.1 rismi ti1Ias t1c ge ração n 1,!Cra~?io, COlll a f ua liugu agcui caJ:1 YC?. 111:1is melh ora da, rctlu ziml o-~c depois á c:-cri ta, e, por fiio , ju 11 t;.tndofe--lhc a ri111a .
E Msim, aíinal 1 conslntia-se um poem a xc;:;ul:u·.
Tendo :i.~ora :,\in~iilo ao m,l:\.;mo do l'igor a estação
1:êca e cs tamlo a~ a~uas do b ~o muito ]lab.::,s, o •uh ninislr,,dor :,}cmüo in formou-me que ia fo ~l'r uma excursão .até
J.;, <'spcciaJmcn tc par;1 matar jacaré.;.
Rc.soh-i acompnn h ú-lo.
Por duas rnnncirns, pô dC-$C chc:;ar a tn} Jocal.
Por tcrrn: c 111 um a linh a mai s ou menos reta, ou cutào. cootorn:111110 o outro lntlo da iJl1,1. c m um h otc, ~ da i
~:ul;indo uru do, rp1c 1lista um:i. s pouc;;; miJlrns <lo lago, e
com o qun1 ~e comunica, no tempo das :iguas,
A maré per mitia-no;; partir á meia-noi te.
Decidi ir d e bote, jn]gan tlo qu e nssim podl'rin ver
mcll1or a ilha.
O ;;ulminístr•Hlor dc,·crin ir por terrn: 1ieb n1anl11í.
1\1 1ucin-noite, lcvmuei-mc e loé;"o fui p:na a canôa,
com trfa oc;ros.
Acomodci -rnc nela da me lhor m aucira 11u c me fo i pos·
sivc], para ver si pa~sava por um :sôuo, dci ttt udo•mc sobre
os cfutos de fari nha e ele sal , de que estan1 .i. tra,·ancada a
canôa.
Tal embarcação era grande e tôsc.,~ ., rrn.ad a de u ma
vela,
Com n mt"ir1\ fomos n a\"c:;ondo f:wor.wclmentc.
Ao am:mhcccr, ficámos algum tanto afnstados de terra, para <lcutro do rio, que se asscmclL ava ao oceano, por
cntt~n dos seus dcsa:;rndávcis e fortes balnuço:1, o q ue me
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obrjgou a ]cyantor-mc muito ]5nguido e mu ito cnn9oc.lo tlo

meu cscomo leito.
Cêr ca rfas dez horas~ n.lcanç.í. ruos a J,ôca do ig.1rapê,
ou pequcuo ri o, pelo qual dcnríam o.:; entrnr e subir. Fiquei, desde Jogo, muito coulentc de ter entendo cm águas
trnnquLJ;13.
Parámos, p:1rn :i.hnoçar, cm um boniro Jo:?ar, debaixo
de uina Jincfo :i:n·ore, onde Eõlhorcci uma rltícara de cnfé
com hiscoi to:i, cnq u,111lo os homens se Iarta,·.un de pcb::c e
de farinh a.
Da li prossegu imos r io .ici1un, que era no ~cu começo
aproxi1nadamc11k de 200 jarda5 ele brg1na , pot·ém logo ~e
rcdmdu para um ;.1$ cinrocnln ou oüentn.
Fiquei clevé ras en cantad o ,rntc ;1 beleza d.a vcgc taçiio.
Esta u i trapassaYa tudo que eu até cnUío tiuha vis10.

A cad:?. "·alta do rio, algo de no\'o

EC

uos aprcscnta,·n.

Orn um enorme cedro, que pendia sôbrc as águas, ora
uw:i enorme Ílr \'ore de algothio -i=êda que se <lest:tcava 1 como
am giga n te, acima da flo1·csta.
Via m-se co utlnunmcnte .,s c.d,cltas palmeiras nçaís cm
"ários grupos, muitas vezes er guendo os t:eus troncos un-;
cem pé:3 para cima, ou se nrgucamru ent:io cm graciosas
cun•ai, qu::isi cncontr:mdo a;; da margem oposta.
Comumcn lc encontd.,·.unos também Q palmeir.i "muriti" (31}, com os ~cus estir>itcs relilincos- e cilíndric0.:1,
semelh antes a col unas gregas, tendo imensas cópas de folh as cm fórmn de leque, e <le onde pendem os seus gigantescos cachos de côcos.

O espetáculo era na verdade imponente.
Alguns dês;;es cachos s5o maiores do que quaisquer outros qne cu aute3 já hou,·essc ,· isto, lendo tle 8 a 10 pés
de eomp rllltento e devendo pesar pro,·avclntcnte u ns dois
ou tr<!s quintais, com os i;eu:; inúmeros rosários de cnorwes
e compridos frutos.
(31} O outor- c1crc\·e murulÍ. Dii os íóm1:is Luriti (eilo mai ,
,·u]go.d, muriti e mirirí. t a ,llatiritia vinifna Je i'.\fortios.
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E!!sa s JHllmcira!'I coh rcm-er de lrep~deirn,, que @oL em
.i1é alcanç.u: as :Ht:t1' gri mp:t!.' , onde soltam cot:1o as fl ôrce.
A' beira da ãe,rua, ,·êm-s.c uuntcrosos arhuslos em ílorcscên cia, por ,·czcs co mplct utncut c ccrc,1.Jo;; c1 e cOn\'ohuJáccne, ·'fl orcs-dn-paixão" ou begônias .
To1fo árvor<' morla, ou scmi-a p odrecid:t: torna-se de
p,1rast1a:; de singulares fõ rmas e Jc belíssimas ílores, cn•
,1u:11110 nns pnln,ciras de menor p orte e tlc caule:; de curio.1:,ns !ótm.:is se cutrel.i çam 03 cipó.;:, Ionn audo-rn ahrigo3 nR
fJ orcstn, por Jmixo dos :cus emaranhndo~.
Pnra com pJcmcu to, nUo Jaf ram afí nu irn açüo e vid:.i.
As nrnras ,lc plu1u,1gc iu ilc cúr ;m1nre1a e ,·crmel hn,
muito , •h·.:t!.', pn!'-~a m contíu11.inu•n1c, ,·oimdo, Jú J,cm n o alto, (.'nquau to os p:rp:tgnio~ e periquito:, fozcndo srnnrlf"
;ifa.rido, ,·o,uu de :írT01·í's l' lll í, rvore, á prucurn de nllmcr.:o>.
Dos galhos pensos sôhrc a :í.~un, aqui e acol á, vê m·se
por ,·c;o:cs o3 h:1 lou ç.u1l<'o; ,1 inhos ,lc Q'1Jt1chca (Cas.,icus icterouotus) Jc J!lumagcm p rctn e a uw r cJn, nos 11uois êiSC3
curiosos p ássaros contin,wmeute cs t:i,·am entrand o, o u
:-11 intlo tlclt>~.
O C'nc,:rnto <la paisn:;cm ainda U1n is se :realça,·a pelo
rio, todo cheio de Clu \·as, o r a p3r,1 um lado , orn p:tra OU·
tro , trnzcnilo sempre á ,·ista uma constnutc mu tnção ilc
ccnú rios.
A catla volta, de!cohriamos d cantc. de nó s um bando
,las clc~nn tes ~arças b rancas, p ousn c..las cm alguma án·orc
sêca, pcncJc ate sõl,1·c a ,ígua; porém, mal lhes chcg:íva ruos
ii \'ista 1 cfo.s lcvontavnm vôo: p rocura,·;1 m outra volta, onde J c n o,·o as cucon trávamos empolciraJus á nossa fren te.
E islo ia-se rep etindo nss.im, a té considcC"avcl dist ância .
Nas moita~ J e arbusto s floresccn lcs, viam-se ]iodas
Lorb ol etas.
P or \'CZCS, nas margem, do rio 7 uos Jogar es de lama,
,·i n-sc um jacar~, conforlan~Jnwote r~ pousado, aquecendo,
se ao sol.
C..d.10
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Por muitas horas, contin.námos asslm a n ossa jom;:i<la.
Os homcn, rcma,..-am Yig.oro sautentc, rccco.sos, como
csta,am, ela maré volta r conu·a 11Ó!-, anlc;; de at ingirmos ao
ponto do nosso dc~lino.
E la Yclu ju:>t:HHCU te, qt1 ando cstá,•~mtos pttra cntrnr
cm uma p::irtc mais c~trcita do áo.
O ccnario ton1ou-sc agora muito mah so mlwio.
Enormes árvores lllliam, Jii n o alto, :is im:i.s f rondcs1
como que para nos privar de 'fllª Jc1ucr raio sola r.
As palmeiras cn trclaçaru-re e nrquciaru-sc, cm y:irfo s
contorsi5 cs.
Por vezes, dific il rncn 1c C'O IISCf..'ltÍamos arr:w j:11· p:t"-5.tgcm por h.ii...xo do~ tro11cos caido:\ que ficam a trm·c!:'Eados
de wargcm ~ w.,rgc:m, o que nos ohr.igava a !:'nír da cauôa
e a fazê-la pa!!:ar por cima, u uprc~nndo p:1rn isso os ll05~
sos homens todos os se us csfo1·ços.
Iamos pro gre clincJo moro5.nncnl c.
A concn lcza elo rio cada \'CZ se torn a,·a mai~ for te
eontra nós.
Ha\·fa ali um 1·ccanto p rcfc ritlo pela~ aws :1quáticn !:! .
.As cc~onlias da floresta, inúnlCr;.is gr~ e garças fazem
03 seus ninhos cm altissimas .an·orcs, lá cw cim3: enqua nto
cá w ais c m baixo era o Jocal prcferi,lo p elos "li icos-rlc
canôau.
A' nosta aproximação, OU\' Ía·SC um coutíuuo su.::sm-ro
do hatcr de asas cJcs~as ariscas aves pernaltas, que ,·oarnru
assu;tadas.
E, quando eu tfü-paravn algum tiro nalguma <las gnueles cegonhas da fJorcsl.'.l: a coufu::ão atingia então ao seu
auge.
Os a1ciócs, c m gra nde nú.m ero~ con1in113mcntc ,·oa"am,
passando para Lai.-..:o ou para ciu:Hl: ou arre metendo-se das
,•aras, onde pou.sam, á beira da água, para apanha r a sua
prêsa.
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Após umas c1uas hor.is de árduo e <lc!i.ig:rad:wcl trahalho, alcançámos, nfinaJ , o nos.so <lcscmbarcadouro, uo local onde hav ja uma chou pa na ,·e1ha e ahandouada.
A1í 1 j:i .se nch:wam .í 11 0 .i:fa esp era o a<lministr.1tlor,
com al~runs negros e a l;;:uns ca,a fo3 p ara a cooduç-ão <las
p co ,·isõe,; que ha,·íawos trazi<lo.
Saltámo5 logo e saímos a pé, trilhando c.xtensa plaoicic, que cr., CI!l nlf;UllS Jogares comp lcl.1mc ntc <lc.:: uuda e
cm ou tros ccrr::i<laweutc Jc árvores h :ü.'\'.as.
Maior não poJcr~a ser o contraste das cenas, q ue ti11li.uuos .tcaba<lo ju:;t::1 u1cn te <le deixar, com a cw que ago·
ra cstá,·amo;; entrando.
Lni::a era <lc .lnxt1rja utc ,·erchna e o utra de aspeto t5o
lristc e tiio c5téril, quanto pôde !:C[ um triste e ass olado
p5.utauo, agora L.Ísu:i<lo pdo ,1rdc11tc .!óol e CJDC se col,rc de
tufo.:i de 1uun ern1 fei to aram<',, Ycudo,;;c aqui e acoJá uus
caniços e pbnias sensitiva s csp inho:õt1s, cou1 a)guma;9 )indas e mint'1sc ubs flores cu Lre estas e a quela s.
A~ :i n ·orc:\ cm :ilgu11s Jo;arcs, craw mais ahund::rnte,;,
porCw uão ;-a te nu avam o ilf!)C IO de gera l ecc ura tfoquclc
lrccho, 110G muitas de soas folhas h::a,·iaw caido ou cstarnm a despre nder-se, Jc,·ic]o ao rigor Ja cHaçiio c:1lmosa 1
e a::i que aind.i t!.Xistiam no., ga1ho5 e5t.n•.o. 11l amareladas e
curugadas.
Era muito dc..;agra<laYcl a c:uni11h:1úa naquele sóto composto de uumcrosos e pequeno,; wo11tículos, tão unidos \lllS
aos ou tros, que oão era poss ivc· L caminhar 11cm, nem sõllrc êlc1:1, n e:m por en tre êJcs.
Ao que parCCC7 são orig inado$ p elas clrn,·as e. p elas
waré!, na cstaç5o das i1gnas, que lambem a terr.l tlentrc
as raízes 1los tufos de rc1va, fi cau do Jcpois tm<lurccidos pc·
lo c..'\'.ce;;sho calor Jo sol, que taml,ém tosta quaú io tciramcutc a relva.
Após umas qualro ou ci nco rní1lrn s <lc caminh ada cm
tal sóJo, chcgámo~ ao Ia;o, qu.i1Hlo já es la.,.·a pri.ncipiau<lo
a C-5"Cnrecer.
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A única casa, q u e, h n ia alí, era uwa p cquen n choup ana, sem pnrê<lc.s, 5oL o te to <l a qual armámos ns no;1sns
>:êde!, enquanto o:. negro.; aproveitaram algumas árvores
e nrhustos viziuhos, para o meswo propõ;; il o.
Pe rto dali, ardia uw ,1 ~r::m<lc fo~cira, ,·cu<lo·.iC cm
roda dela uumcroso; e compridos espêto~ de mu<leira, c ou1
Jlc:<laços de carne de peixe fresco ou da cauda de jacaré,

que csta,·am scnc1o ass~ úos pura o n osso jantar.
Enquauto se api-on tav.a o j antar, fomos apreciar alguns pcJ.xcs, que h aviam si do a1mnlJa <lo.:. e, que jazirun JIO
sô lo, p ara salgar e secar no dia seguin te,
Via-se ali o pirar ucú (Sudi.s gigas), um cspl êmli<lo
acmpl ar <le ciuco ou seis pés de co m1Jrimcnto, cow. cno trucs escamas, de mais de uwa polegada <lc Ji âmctt-o, e de
liudaa m a.nchas ,·ermclhas.
No Jago, h,i grande q trnnLi<la<lc <lêsscs pch:ci', que .e úo
.1 r,anhnd os, sa lgndo s e e.cc~alo~, p:u ·a Ecter:o vendidos cm
Dc1êm.
E ' u.m pei'l:e mu.ito saLoroso, princ ipalmente n carne
da b;:iniga, que ê a p arte mais ~arda e m.iis ril:a, o qual
uão pottc ecr salgada, e, }lOr is'!o wcsmo, coruC-!iC fres ca.
A sua carne, com farinha e ccúé, forne ceu-nos cxeelco·
te jantar, e- a cauda de jacaré, q ue c u agora c..xpcrilllcutci
pela primeira vez, não era de Iórina al guma parn m euosp r czar·~C.
Lo:;0 depois, cal rámos ew nossas rt-tlc.s e <lorwimos
p ro (un u;uucutc, cm r ,1zrio das fac.hgo s d o <lia.
U.:. ja~'l.l .11·es andar;uu ali cm roda úuc;mte a uoitc, ten•
Jo cancgacto algD.lls pcLxc::, uwa noite ou duas L111 tcs.
Os jac:trés, por sua ,,cz, no lago, d;n'atu rabanadas e
solla\'am bufos, a uma vintena de j~rdas <le nós.
E s.rns " bag:,. tcl11s" nem por iaso pcrtn.rb.lram o 110sSo
sôn o.
Antes <lo romper do d.ia, peguei dn esp ingarda, pú·Ja ôlO
ombro e saí a fa zer Ullla caçada <lc patos e outras aves
aquâtic.:is, que CJJXnmeíam nos arredores <lo lago.
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Enconll"ci logo mui tos dclcé, e, estando minh a espio•
ga rda. earrcg:.1do de clmmho fiu o~ consegui~ com o primei·
ro tiro, ma t:u· u ns sete ou oi ro.
São n·fC.i pequenas, porém muito bonitas , co w p enas
brancas e de uw \'crcle metál ico na.s asas, que, nléw de
fornecer-nos magníficos c.s pêcimcns p:ira coleções, ai nda
aprovcit ,íruos como carne, a <Jual é excelen te e foi por nós
Eaborc::i:da no a11nõço.
Dcpoi:!. d o pri meiro tíro, elas (ornaram-se muito .nris·
cas: e daí salmos cntt"io á procura dos colhcrcim.s de plumn tiC lll côr d e ros;i, da~ garças JJ rnn cns e das pcm:.1lta3 ta·
rnmbol., s, que cu l1avin Yislo <lo out ro la do .
E ~t.is, .,o que Jlnrecc, rccc-l1c r.im de sun.; cowpanhei•
1as a lp:um a\iso, 110is cu uão pude. il proxiruilr·me ba3lantc
dela s, pa ra alca nçá-las a titos, não con seguindo! por ma•
neira :.t lt,'1..lnrn , malá-bs.
O que aqal tem o nome d e ~;l.tgoi 1 é u m longo e sinu o·
.so t rech o d e terreno: co'Jcrto de á.;;,rua , de- 30 a 50 j ardu s d e
1.irgo e poucn profunclidaclc.
E1 orfo. llo flc pla ut ns e <lc nd m stos p róp rios de t c ITas
l1úu1idus 1 Y<'ttclo-~ c cm a!~u ns. lo g;arc;; 1 ccrra d3s moita s de
crnis flu iu.lu tes e de Jcn til has ,a qu :í.Licaa.
E ncontram-se :ilí inúm eros peixes, cJos j á referidos, e
os jacaré s ficnm túo a pcr l.tdos e u ni dos uns com os outros,
q ue é dificil vcr•!:C um logar qunJquc r, onde possa m rno·i:cr-sc. Jivrcrn rntc.
Vêm.se tamb~w 1 cm grande núm ero, u ns pc i."(es pequeno~, d e cêrca de dua s pol cg:ul .-:J s el e comprimen to, os
quais, ao que suponho, .:c n·cm ele alimento p ;1ra os maio·
rc.5, e êstcs, por su a vez, s5o pTo,·a,·clmcntc de~ora<los p clO:i
j ac.1ré~, p ois parece quasi. um m isté r io corno esses c nurutCl'
tiniruais po,;saru nchar a sua c; ub.sis tência, a cumufondo-~e
cm liio p equen o espaço.
Depo is do nlmôço, o adm.inistr.idor iniciou o coçada
de jaca rés,
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Alguns ncg-ros entraram na :\gu;,, lc..-ando comprid.is
vaT:i:!, com n~ quais empurrav.:mt o.:: anim:iis para o bdo,
on d e ou tro.:; pretos o.s c;ape1·:1,·am com aqJõc1:: e bc_;O!'.
De c1un.mlo cm quamlo, um h~o era jof!:atlo sôhrc n.c.1 hcç:1s do 9 jacarés, on, si :ilgmn já tin:::~c si,lo :1rpoa<lo,
ou tro laço era at'l·r.mc~sa<lo pn ra prcadê-lo, quer pcb cnh cç..11 (JUCt pch c,iuda , e assim é fadlmcutc puxa do pal'n

a praia, pdo;:; c,:,fo rços conjugados de dez ou <lc doze h omcn~.
Outro fo ço ainda é jo~ado, si assim fôr prcci; o, par:,
ter o anim;1l preso cm amh:i s ó'l5 cxt rernü)adcs.
i\',1 ocnsiiio de sct· ;ll"r:l!-fa do p;1ra fór.1 d:t ;íg11a, llU\ nC! •
gro: anu:ulo <le n1adrndo, ea u1 e]ornm cntc tlê lc ec :rproxima, e, com um gol pe sc-gnro. cort.i-Bi c a c.iu da . tornand o
comJ, Jctamcutc imí lii a fonni<lavcl dcfr:-a Jo J1icho, e, <lcs•
Cce hando- lhc logo out ro golpe, 5ôhrc o pc~côço~ separa a
caUcç.a do tl't> nco. Este é ~sim 1.lci....:a<lo ali: uo chão.
Ein segui da, comcçn a pc r! r gn!4::ão :l ou tro anim,11.
que, pr.la n1esma fórwa, tlcutro rlc }lonco \cmpo, íica. Ycduz.ido a idênti cas co ndic:ões.
Acon tecia, ús ·r eze~. ; 01npcr.sc o I:?':º· ou o a rpiio 11csprcnclct·-sc, e o:: negros tinham eutõ.o qnc patinhar n;:. água,
no m eio dos ícro1.e.s .1 n inwfa, <lc maucir.1. lto r r i,·clmc:itc arrisc,'H1a.
Tiuh:1n\ aqu cks hicho.5 1\cz. a dezoito pl•s Uc compri·
mcnto , alg1U15 cl1c;.;,uulo mc.su>o a ,·intc , com enormes e
d i.5 í orrucs (',ah ~as e horri\'C i3 fia das de longas e agw;ncln.s
prês.'.\S.
Depois de muito.; deles já se acl1.1rem c in terra , uns
mol'tos, outros nin<la worrco d o, forum cm ec gnhla al,crto~,
paT:\ extra·\ t-:c.-lhes a han\m 1 acuumh<ln cm torno das cntrnnh.is, cw grande quau1írla<lc, e que era r cl ír:td.i e coloc.ida .sôhrc os couros dos u1 cnorc5: couro~ ~~c.s; tira<los espccia\rucnte pat:l tnl pcopô..<;}lo.
:Eiá ou l rn cs11écir. mcuor, aq ui ch ama da '" j~c.uréLi o:;a'\
cuja carne é a prd<'ricfo p a1·a !C cower, ~c11do muito ma is
ddi.cada <lo q11c a das espécies maiores.
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Ap ô, te r m a tado uus Jaze ou quinic jncnrés, o nJminís.
trnd or e o.s seus homens foram d .11í para outro Jugo, situa•
Jo ri cu rta tlistilnc ia, onde tai ;; bich os a inda s:io encontrados cm maior ni'nuero, e. nlé ao c.scurcccr, já h nvinm mn•
lado ccrcn de 50.
:'.'.o .Jj,1, sc:_..'ltinl e: for:i ru mortos nin tla ru ni s uns 20
ou 30.
E 1u ::c:;uitln 1 jniciou-sc n cxlr.:u;iio <la h anhn Jos que
fora0t mortos 11:1. ,·ésp cr:1.
D ivc 1·1i-u1c muito com n minha c.spinga rJ,1 , ora ser·
pr:"nlcantlo JJOt cu lrc alta5 cn "n!-, p;ira c nç,ar :is a ri iC<'tS nY<'S
;i q uá tica~, ora ;rndanrlo pdo campo, onde c ncon trav:t um
pi cn- p á u ou 11111,1 arnra: 'JUC r ecompcn:;n\'n n minha J>Crscvc ram, a.
F iquei mu ito co ntente, nhatc11do 1 p cfo primcin T"CZ:
u ma l1ouit,1 a rnrn n7.ul-aruarela.
Em com11cnsnçiio, es~a owc clcu-m c ,ínluo tt:ahollio p n·
ra dcpcu á-Ja e p re}rnrii-lti, no fJ UC gnl; tei al gum.1s hons,
poj5 a su a cnh cçu é tão ca.rno.5a , tão 1.: h ê i.i J c múscuk•s,
que 11ão é f:.ícil limp .:.- ln com ple tame nte.
YêuM·c ali oS gr:m<lcs tuju j1i~ 1.l / fr:rerh, (Wl <'ricana) .
Em hor.i cu cam inh aEsc com toda a prcc<tu ção possivel,
(lê :mt c pC, n:io comrgui fiem·
nlc:mcc de mn tá·lo~.
Viam-se tamhfm grnnJes e pc<Jucn ns :;ru ças h rnn c:t~,
11cm co mo .'.IS 1,rctas e grüalhas ccgo nhíl !: 1 os 14I,icos dc-c.1nôa·• p el icano;; nzu i!;1 p.1tos de vá ri;is cspccic.s, muit os \'Cr·
flclltõcs ,lc plumage m p réta e am :1 1·c la, um cs torni11l1 0 J c
~ênas lustrosas, - <lc toe.lo.:; os qua is ol,li\'C onze espéci•
111cn,s .
Th-c 01iortuni Ja tlc J c ,·cr a maneira pur que ec eal·
ga m e .;;ccam os peix es.
São 1lcsca m .1<lo5 parci.almcn lc, cxtr;lintl o-?c u ma grn ndc p oi;:ta r.lc cnrnc Jc cadn la do, fi canJo a espinha tlot'5-al
e a c..,Ucç:.1 p1·êsa s ,'l pele.
Em scguiJ'1, corta-se c.1 da posln 110 i;cnti clo lon gitucliual, 1lcsclol,i-antlo-5c cm uma ,grande 1unn ta ch uta,
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Depois diseo, ~alpica-sc de sol, e é po::tn , então, !'Obre
um a táhuo.
Ou tras mantn!, ! Ucessiv:1mcn tc, vão eendo post:is sobre

agueln.
Daí, npõs o sal ha,·cr pene trado hn~t anrc nelas, ficnm
as mantas dcpcndurnda,;; cm v.un s, ou ~ então, colocn dn,;; no
iólo, para ficarem c:cpostas no 30] , afim de secar, o que não
gas ta mais do que dois ou t rês dias.
Etn scau ida, faz.se o seu cnfarclnmcn to
cm lolf'..S de
100 Hhras ~nda um , fie.·indo nssim prontas pnra serem ,•cn·

1.Hdas.
As c3pittl!ns e n: cnlicç.:ts dos pcÍ."tCS fornecem nos uru·
büs uni fino rep asto.
Pot· vezes, algum j agu:tt': ilun mtc a 11oitc, t:uul,êm ns
c:irrcga, dando, porém, prcfcccnci:1 a 11w peixe inteiro, si

cncon tr.a .tlerum ao eeu nlcancc.
Lo;o npós a retallrnc_:..io dos peixes, cuda vasta fica cnc·
grccidn por milhares tlc mô.sc.u.;: que ni'io cessam o se u con•
tinu,(<io zumbido, o dia toflo~ pou ~;u1<lo ou , ·oan<lo em ro da das w:mt.1s.
Os rnitlos <la Yith nniu1::1l , 11:1 ,•cnlndc, mmca se in·
tcrrompcm nquí.
Logo após o pôr <lo eu], ;,s ~a rç:is e º" rrnís comcçmu
n soltar os seus grnsnaclos,
O.s " bicos- <lc- canôas': e n~ rãs juntam ao cln quclcs o
re u horrh·cJ coaxar.
O ca nto de uiu n xá rncrcc.:c um nome melh or:
E' um agratlavcl as:ob io, •1uc 1 si fo.;sc trazido parn
trnrn Eocieda<lc civiliz.ida: haveria. sem d1ídcla, de cncon·
tra r t:mtos a dmirndotcs, como o rato que canta ou o ninda
wais maravilhoso assohio tl c os tra, descrito pC'Jo
Pu11cl, (32).
(32 ) l'wu:h é uuHr :inLii;:., e iu tc:rcu:i ntc n :t'i , 111 lomlrlu a, cuju~
hnniorhnio, e ("ndr ntun,i ru\qnirimm c:d ebriarulc cm lodo o inuntln
culto.
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Os jncorC::'5 e os pci.."Ccs, incessantemen te, e durante to·
tia a noite, E,1lt:1m sobre as água~, fazendo ~rnnde ruido
com os seus mergulhos.
Ao romper <la a lva, começa m, então, os mais cxtraor·
dinnrios .n1ido!=.
Rcpcutinarnentc, uns dez iuil periquitos, de penas hrancas nas asa!, iniciam 05 se us n1itlos matín3i~, com .1gurJos
(' pC'nctr:inlcs g1:i to!:.
A confusão é tnl, que niio se pódc dcscrcvê-b.
CP.nt amol,1dorc::1 ,Jc facas, cm plena ativid:idc, serinlll
:tpenns um arrcmêdo, JH! rn dnr f<léín do l,arulho que fa .
um •1quclas ,1\·cs. Cm pouco mais tarde, Oll\•c--sc outro

ruido.

As môscas, que se runontõnm 11.ts Iollrns das cn·as, fa·
zcn do vc r~á-Jns com o seu pc.=o, despertam a e.:;sa horn.
Com o inintcrr11pto zumbido ,bs asas, começam cn t.ío
o :itaquc .is postas de pei.'i:CE, quc> se adia m dcposit:1das 110
~ôJo par.i. 6CC:l r.
Ca d a po,;; ta, dentro de pouc,-.0:; h oras, fic:t cob erta de
seus .saquinhos tlc o,·o~, que s5o tio ta man ho de uozee.
E c3usa 111 crn10 a<lminw:'io ~la ahu nd5 ueia de vida
animal, tlc tod.is as cs-pici~,- amoutoando-.sc cm ti'io rc.; tri lo espaço 1 cornparada:s ii mm1cfr::t como ebs se acham distrihuidns e disscm.i oatl:1s na floresta ,irgem.
T.sso faz -nos chegar á conclm.ío de que a Jn.'\."llri5ucia
dos h'ópicos não é t:'io fo ,·o rtt\"cl ao dcseu\"oh·imcnto deln s,
11cm pôde, Ião pouco, suportar tan ta ,ida animal
Os p laino5 povonm-.sc sempre mais dcns:tmcntc elo que
aa florc!las, e as zonas tcmper,1das, como j,í. fo i ohsen·ndo
p elo sr. D:1n,iu, são, uo que pa1·ccc, melhor aclap tadns
ifo qt1 c os trópicos p.il'a .suportar os grn ndes animais te r·
rcslrcs.
O odwiui!'i trn1for i nforwot1-mc fJUC ncsle lng:o êlc já lia·
,·ia mntndo, cru poucos dias, cêrca de mil jacaré~, ao pnu o
que nos dos Pará e Amazonw, scrin difícil con seguir-se ma tnr tantos ase im cm um auo.
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Q3 r;cólogod, b al!condo.~c n o núm er o do3 grnndea rép·
te i,, cujos r csto9 se enco ntram Ecmpre cm consi<lcrnvcis
.strata, <leEcrcvcm uma ém em que o mundo inteiro dc\'crjo
te [' Eido po\·oado por tais ,mimais, an tes aiutla de hn\'cr-sc
formado sn fi cicutc quantidatlc de terra firme, par.i suportar os quadnipcdcs tcrre5 trcs.
Ora, é c,•itlcn tc que, si por ruot h•o ele um c,1 laeli.smo
qua lqucr, qu e cau 9nssc a morte de to do3 esses j.icarés, fossem os Ecus res tos, cm .scgoida , cm:o n1 1·,:ulos acumulados,
parece que tais dcscritõcs cforiam pro..-ns imufi cicntcs, ·pois
que considcr(l\·eis porções de lcrra j.í poderi am então existir, como h oje, tão ,,l tas e t5o clc,·adas, cowo efo s e5o no
p resente; n ão ohs taurc 1 os uumc ro.ms r~tos cios ré pteis
aquáticos parec em i ndicar qn c h ouvc.s<:e u ma gran de cxl en.siío de :i:guus b .1ixas parn o .seu l1ubilt1t.
No di a 1:cguinlc, p cfa m a nh 5, carregou-se .t c::anô::i , que
jó c.s ta, a pronta para o regresso.
A gon1u rn <lo::. jnca rés e uma grn ndc cp..1nntitfatl c ele
p ci..xC5 já cstavn,n pron tn.s, de mod o que trntómo,; de ,·ohnr
para cJ.sa.
Rcsoh·i, dc5tu vez , ir por ter ra, para p oder oh:,;en·a r o
:l~pc to do sólo uo interior da ilha.
Com doi.s negros:, voltei para o rancho em ruínas, a que
já Iiz referência, 11ar.i dali c nt:io p.1rtirn10.:1 uo di;i FCD'll in·
te por tiwa es tra da c1e cerca de de~ ou cl ozc milh as, que 6C
ex:tcndc a través do c;nnpo a.té á fazenda.
Ko nosrn regresso á ch oup ana, passámos por uma pal'·
l c do cnmpo, q u e estava sendo queima da .
Tive cotão ensejo de obSccrrnr o cu rioso fenômeno <lo
fôgo , ,,'t'an ç:ando, ao m es mo tempo, de direções o postas..
O ven to ajuduv:i o fogo a :wanç:ar ráp idamente n a Jj.
rcçiio de oéste, cnq u::in to, ao mesmo tempo, cm outro lo ca], oLrigm·n us crcsc idn! e nlta.s rclrns 3 do}mlt•Se p ttra o
Jnd o d.1s ch;unm::, e ef"tae, ninda qu e de modo ma js brnndo,
iam, .ror au n vez ude rmlamlo-se o.n direção Jc lé.5tc,
1
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Qucito;un-sc nqui, proposi talmente, 0.1 campo,, toJoi
os .ano.;, nn. qu :ulra Jo verão.
Em .sc~riJa, 1o~o :1i,ó:. as primcira3 d ,m·as, l)tot.1. umn
honitu p:1~ta:c1n: cm ~1ef1:'tituiç,io das cn•ns e rdns scc.,s,
que sii o consumicfns pdo fo~o.
P erto J;t caban.i, m a te i u nrn 1>onit.t gar ça Orauca, qnc
no& c!cu excelente jimt:ar.
Armiimog nli, depois, õlS nossas rrdcs, pnra p assn.r nrn ia
uma noilc no Yclho raufho ele p nrc,lcs h:trrcaJ:1s.
l'ou co nn t~, um j:igu:1 r 11;1\"ia ~urripfac1o dali ~;mJc
c:ês to <1c 11ci..xc.s.
l\'o <lia !'cguintc. 11cia manh,i. csnrcgou-1:c :1 c;môa p;lr.t
a ,·fogem tlc \'olt:i.
Rc~c!sci p or tcrr..i pn ra a fazenda, no longo Jc um:i
cstrndn! 11uc c.Ha,•a com uw n!lpcto ,·erib.<lclramcntc Jc .
.s ola<lor.
A cl'n:l, agora: crn <lc cou,plct.l tristeza e de ahsoJu ta
cstcrilitla<lc.
Não f ç ,·ia, mrlhns :i !ór:.i: cru toda a roJa, uma IõJh a
sirru ér dns rélva.s qu e foram ,1ue im~Hlas.
TuJo se h ,wia tramíorm:ulo :ili cm u1u imen~o lei to
de compridas vara!!, ex temlcuJo •sc por todos 03 1:ulos da
ilha, J c uuu :i outrn pont:t.
Em :l}gun s log.nrC!": j nzcm. e ut ~reande!! Jcjto!I, a s cinias
Ja s numcro!!a.i mimo5,1.!, ch êi as de espinhos.
Em in tervalo;,, ,·fr1111-sc consiclcr.:h·cis trntos <lc tC.l'rc nos,
col,c rlo.i de áITorcs Jcsfolhnlln s.
.!\umcroso5 piclln ÇO.i trepavam por elas e tr:tlial11a,·nm
d iJigcn terncntc, cni busca Jo ccu repasto.
Os g:wiõcs e urub1ís cua,·aw t;irnllcm ali.
Os tu cauos, co1u os Ecus enormes hic05 Ycr,uclho.s, iam
Jrnssaudo, ao;, gru po! de t rês e qu atro, com i;cu l'ÔO ou<luhntc.
O cén csto rn nuLl:ulo.
Sopra,·o um ven to Corte, como que, parcccu<lo qoc iu
cl10,·c r,
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Ncstn quadra do ano, en tretanto, nunca aJi cái chura.
Por js,;o mesm o, não tive tnoti\.·o para rcccnr, n em tão
pouco apr essa r n winha ,·olta.
Cêdo ainda, porém, chcgãmos a ema, a)gu rn tanlo ca n·
..::tilos, mas u1uitüsituo .rnfo:íeitos coru a cxcur.:ão que
ac.111,1\·amos rle fazer.
I a-me csc1ur.ccndo de xcfcrh- que, ú noi te: após a caça,fa dos jac:trés, 03 negros c.1n1aram "·ãrio.s h ino.:, como agu<lccírnen lo p or lctcm e.sc,ip:i.do ili=sos das garrns <los tcn·ivcis animais.
No dia !CgW01c, todos cslavam muitíssimo ocupados,

derreten do a hanlrn dos jacarés, parn preparar o ó Jeo que
ah astccc as fantpat in45 de todas .is casa~ d:t propriedade
do S l'. C.
O cl1ciro qnc 5c d esprende, com esse senjço, é um tan to
dcs,1grntfanl , porém não é pcor do que o do pre pa ro do
nzci lc de ha)cfa.
D epois <lo rcgrc350 de miulta C.'Xcu r3:i o, cu !:JÍa di.iri:1rncnlc, arm ado de espingarda, ern passeio pcJo campo, ou,
c ntii:o, pcbt 1.noilas <l c ãn·ores, c1uc se denominam de
"ilhas~', e que fic.'.llll 1131; margens tios córcc~o~.
As a,·cs, que ca comumente cn cont.ra,·.:i, cr.:iw prin ci·
pahncntc tuc;mos, p apngaio.s, g-a,·lóc3, bútios, C'Otingas de
pcoas \·ermelhas na C3heça, e, cm numeroso3 h:mdos, os
pcqueno5 p iutnsilgos, hem como o.; apanh udorcs de moscos .
As m :mgucirns csl.wam ca rregadas de f rutos 1uaduros,
ven do-se a1í iulunera.5 tâna~rns e periquito!, qoc te ddi·
eim·•un com as ma11gas,
Kcsu ocasião, th·c oportunidade de comer a mangn 1
pela primeira vez, e, Jogo de começo, apreciei-a muito.
Em Belém do Par.i, qua~i que n5o fC p ôde co1nê-las,
pojs os ucgro.':, ao que pnrcce, gostam d cl:rs dcmasi.tdaw~ulc, jsro íl julgar-se p ela mnacirn com que toda a fruta logo
se .some, n o n,o·mcnlo de amatlu rccer.
Parece lnm}Jé m 1iuc não li;\ nenl1um m1j1nfll t[UC ifP.la,
n ão goste.
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Ú!I Loi!, as vacas, Olf c,1 r ueiro9, os porco.,, os p o. lo!, .,.

eali11l1a~, cornem-n'as lodos.
Quando tais frutos Cácm da iirvore, todos ec precip itam para apnnh á-1o~.
Lo;;o i!pós o l\";,ta l, Ii,·C' mns, de <1uando cm quan,lo,
.-.lgumas chuvas.
A rd,·.:i Jogo começou a hrot;,r Ycrdej«n lcmcnt c, Final de <JUe o verão csla\'a a terruinzu·•
.-\l::,'llmas borboJctas e fon-as comcçn m então a aparcc..-er.
As onrc1a!- d.t íl orc.!'tn cêl,wam coúcr tas de -~flore;; dn
p.1ix5o", Jc con\'Oh--ul:í:ccu,;; e de nmitítd outrns flôres .

.As nbcll1:u e ,·C'.;;pn~~ por .tua ,·ez, to1·nn ru-sc maiA
.1humlantcs.
Vfü·i~B ..i ,·cs aqu.ili<"a?'. qu,• t'U ,timb mio ti nha vi.aro ,
rsI,io .,go rn aparecendu.
Ew joncl1·0, o sr. C. o. sua f.ruu.ili n, cow nlguu s nm igos.
d1cgot nm a <1ui: p o ro o pro p ó'.:'i to de pns.:a rcru uma seman;1

11n íllrn.
E!! tC tempo 11.1!:!~ou-i;c ngrn<lrn·clmcute.
Vá rios negroa forum (','lc_,:nr palo!õ scl\'agcus, ,·cndo.1,
t,1 tús, pch:es etc.
A1é1u <la carne de ,·:ica e de c:.irneiro1 era eewpre.
ahund:intc cm n ossa mesa o. Jaquelas c:iça3.
Ness a ocasi,io, nt,'lt;u::uu-sc ,·.irias jagu:11:es, e o er, C.
cowprn\'n cada pel e .J 8 shillin gg,
Ce r to dia, tivemos á mesa v:íria.s postas de carne de
0D!;;3.

Achei-a muito b ra nca, porCru sem m á.a gosto al gum.
A idéia. coruuru <le q ue a nlimeu tac;,:ío de mu a nimal
lhe detcrminn a q_ua'li dadc da c:iruc, é iutci ramcnte errônea.
As nos:as a,·c.5 clornéstica-5 e leitões são os bich o.5 ruais
nojeato 9, por cáusa Je sua a lim entação. .A sua carne, e ntrctn111 0, é altamen te cstimnJa , ao p asso que os r ato;; e os
~quiJos, que se a1irneo lílm d e \'C[!C lai.s, eão cm geral desprezados,
Os pei..-..:c3 can1froro9 não são meno:1 saborosos do que
alguns das espécies herbfroraE".
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Não l1ã razão, por is3o me.sino, para qu e :ilf!UDS ~ni1u:,,is carnívoros n5o nos forneçam alimento ú til e mais
agi:ad.wcl ao paladar.
D os veados, tão alt:uncntc c~tim:1d os c tn nossa p5tria,
é considerada a mais eêca e a mais ecru go!:!IO das c:nnc!
que po~ a hnYcr.
Pnm apronirar-sc a sua carne, é n ccc.;s5:rio que esta
scjn cozidn dcnlio de <loze horns, depois de mor to o
an ima l.
Uma pcsacla carga de clmrn fo:v.i.1 tlcsnh atlo, forrnan <lo•
se c m algu ns Jog::ircs pcq1.1cnas pô ças de ):uua.
i'\csta~, v:ia-sc pa linha nclo, c n h ·c out ros pássnr o'lf, 1un
pequ eno h nudo d as d cganlcs pernalta!¾ tar:unbolas
(Hinwnt opus ) .
A cudosn alcn pas.c;:n·a voam.lo: a roçar de ]c,·c a água
com a ponta das asas.
De quando cm CJUaudo, uui gi·ande tujujú se Rp roximavn Un e.isa, mns Iicm·a se mp re fór:t do nlcnncc de tiro.
E mbo r,1 c u me arrn~l:lS!:'e, de rôjo, par:1 nlc:w ~ii:-lo, êlc
sempre nie per cebia :1ioda com tempo porn a sua próp r io.
ecguraaça.
Rnramcntc con:cgaia eu obt er losclo!!, e os p ás.501·0;
n ão eram lá de m uito rnlor.
Rc.sohr:i voltar pnr:l Belém cm eomp:whia do &r. C.
:f:le d evia ainda p .1s!:'u r urun scm om1 cm outra ru.1
fozemla, !iiln na ill1a d~ Marnj ó, e 11uc ficava n o t raj e to
d n ,ia.!?cm .
A ...vfagcm, na. escuna <lo sr. C., durou pou cns horas,
pois entrámos n um lio, que nos ]c\'OU loto à sua fa:zc fül n
cliarua d a "J uucalº.
Che.!?nn<lo ali, im talámo-nos n um a casa J c pnrcdc&
b arrcadaS, que :1inda csta\'a por .tcuh a.r, e nos Ecn·íu de
r esidência, enquanto pcrm:rnccêmos n.1qucla. fa zen da.
Nos fundos da cnsa, a \'ista csürn-!c tllo lonec q a nnto
p ó<lc alcança r, sõbrc u m ter.ecoo perfe itamente plano ou
d e cnmpo, onde se via m pastnudo n wucroiias rê:ecs.
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Em roJ a da casa, fi c~m ()!; "cnn ai!i,, feit o3 de 11au a
pique e que sc r,·c>111 par., n ap.i rtaç;io •fo g.:u1o.
I!m 11oaco adc>antc, ,:fom-se as morn cfas J os "aquciro s
(ou ;uardas elo gado) .
.-\o Jon go d:1s marg:eu!I (lo r io, d :un-sc ca põcs de mnro e
moi l.is de hamJiú_:;. àc compl"id:ts 11on13s.
Xo ca mpo~ h .wia n mncro~o; Jaejo;; e C'St reit o!i fosE:o:!,
onde Yiccjam mw1C"rosas, cur iosns e l iiul a:. p1:ml ns nquãticas.
Os mo!HJ Uil os crnm m ui to .ibundnntl"s nJi (\ ;10 cltc;;ar
a t arde, muito nog impo1·tmH\Yaut com as s.uas ícrrond:is.
Isso e ra jus t.imcnt e na hora cm qu e nós m::ii s dcscj.:i\'3U1 0õ gozn r da frc::rri dn l:u,l c, sc ntn.do!I n:t ,·ar,101fo .
Ü ,;. ncp;ro:-- e mnlato~, cm)Hc~ados ua fa1.cuda, crnm, na
~u.i maiorj.:i, ra11azc:\ porhn todo3 êlcs n1u ito robustos.
LeYatn 3]í uma viJ.i cm q11c fC suced em as nll crnati,·as
de ociosidnde ou 1le mu ito ln Uôr.
)íc~wo n~siw, pa,ecc que cs1itomu J,l·111 1:tl mo do de
cx.is1ência.
O E:CII tra balho cíctúa-sc todo a l"a,·alo~ ni,!:so demonelrand o el es graaJe ltahili<lnde.
Vestem só mcnlc calços e ('o]ocrun um gôrro ú c.lbcça,
o qual é preso por u m corJcJ, CJ UC pa.ss;t por hai.'\'.o do
queixo, fjcantlo assim a <l~cobcrt o a honit a simetria <las
Jin lias <lc se us corpos.
Divc 11..Í1110-nos muito ali. nssi::-tindo it; suas rudes l ida;
com o g,ulo, ora forç a rulo a~ .1·ê;;cs a cntr:-ir no cun·al, ora
.iogantlo n cfo.s os Jaços, qnnndo ;1)gu m a tinha de ser abatida.
Para e.55c pro pósito, j oga m Jo is laços, que são atil'ados
para pega r nos pés ou na cabeça .
.As. ponta, <los la<;o~ são finucweutc sustcnrados pelos
caYalciros.
O mat ador, então, sa lto. do ca,•alo, e, num golpe rápi<lo,
jarret::i o pobre anhnal: com 11m.1 certeira cutila da.
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Porn u1in1, cm ,·crd atlc, foi c~c uru cspchículo ],nsl nnlc desagrada\'cl e brutal.

A rês c.:í i imcd.iat.,mcnl c no s,;]o e cm ·v~o tenta lc\'anta r-sc ; e, cnt5.o~ corre os olhos cm roda~ sôh rc os seus
impiedo sos atac..-mtes.
Depoi~: com outco golpe, por fim, n foca é-lhes in·
lro<luúda na garganta , pcuctr:mdo a té ao p eito.
Ainda bem o ,mim:1I não eetá morro, já com eçam .,
lirar-Jhc o couro e a csquartcj.í-lo.
Os cães e os urul.nis fi c~nn de tulo~ á c sprcíla, :1guard,1 udo o momento de se arccmctc rcm ao fc ;:; tim, CJUC ,•ô. o
ter onde se acham :1s c n t ra nlias ti a n1~ muu :1 pÔ!;!l de Atm•
t!,\te. que demarca o loc.::il.
E' um cspc tiicuJo mnit issimo <lcsagr,idm·el ele a~sist ir.
se, e cu n,"io de.!: cjo 1cstc111u11hã-lo mais do cpic um n vez.

Encoutravmu-se alí poucos p:Í.!.1Saro3 Cj\lC mcrcccsselll
riros.
Ainda niio crn o tempo de c11cgnc1n dns ccgonh:ts e <los
colherciros 1 que, hem p erto d::ilf, têm bons logurc;i p::i r,1

fazer os ninhos.
Em numcroeo9 b ando~, no mês <lc junho, é qmmdo
chegam el es ::iJf.
Depois <lc pnss:inuos uma sema11a c m ''Juuc,11", cm·
ba rcámos de volt a p urn Belém.
Uma canôa paru tran sporte <lc gado dcvcl"Ía acompanJ1ar·nos, e algumas rêses <lcnr iam t awbcm ser cwlJtircad.as a bordo tle nos!'a escnnn.
A canôn par.i o transpoi:te do gado es lava ancorad:1 3
woas 20 jardas da p r3i:J.
H nvin nlí um c.:;trndo, nr mado cm Jccl h·e, po r intermé1lio rio qu a l t; C suspe ndem as -rê.ses, pa ra sere m posta~
n hordo.
No curral, v:iam-sc um:ts vin1e ou trin t:1 :r&:cs bravia!,
qu e esrnvam a e.scoucca r-!:c e a corcovear, íic:mdo atoladas
no barro até á nltura do joelho.

VuCGNS

PE1.0

A:\1.-\20~,\S

E

r.to Nr.cRo

129

Algun!I homcu~, m:mejanclo os laços, lcutnYam ! cgur,ir
:is :r ê~cs, j ogando a!I pontn-' do~ u1 cs;mo.i para prcndê·lus
pclo;:1 ch ifre.:;.
As r ê::;cs emprega m todos os cslr:11:i.;;cntn s p,un c\·itar
::;c mclh :tn lc aprisionamcn loj $acodciu ;i.5 caLcça.s. e dc.5cm•
h,n:1 ç.:iu1-:c dos laços, nutc.s 1r uc es tes ec lhes ;i. pcrtcm n o:i

chi fres.
Cnd n h omem t em totln n su:i nteuçZio fixa cm 11w Uctcnnim1<.lo animal, e n1i ~c~'llhulo aten1 a 1u eu1 e 1 com o olh:tr,
os ruov:imcnlos dn rés, por to da. p a1·1c Uo cu rral.
Após olgmnns tculalivas, o ,,:icruci ro co11=cguc cnr ão
ccrrnr :1 bçacla n os ch ifres.
Af1 meia dúzia dos ~cas c ompnnhciros , ·cnt aj ucJá-lo a
tirar a rfa do currnl e lcd-1..i para dentro J a :igua.
A rês \'a i .irras1.ula pelo.;; for tes faç o=, enquanto o utros
ho mens a ferroam e d:ío· ll1 c p:.mc:111:is com compridas \'ara,.
Elas ficam frrllmlissi m a!!.
C:ic1n ao s;ólo, ou , cnt:101 dão !urio,;;ns a rremctid:te, com
roJn a fôrçn, coul ra o.s l tomt" n 'il.
Com i~so: no rpie pa1·ece-, nem tauto se alarmam os
,·aquciro::;.
P ulnm para um b,!o. ou tn·p.:tm nos pl1us Jos currn~.
E rccom cça w o ntaquc jmcd i;i ta:1ucntc.
1Vinal, a t ês YaÍ nrras tndn ou cmpunada para o rio e
a pont n do. corda é ccrtcir,1m cu1 c arremcsg;u)::i. nu m esma
horn -pa:ra J,ordo dn c:môa, :cnJo n r ê~ tcLoca<la 112ra um
dos la J os do navio.
Enro la-se.lh e cm scj!Uicla uma forte corda nos chifres,
p or iutcrrné<li o c1a <1n al é su~pema p nr;i. hortlo, dcbatcuJo.
fc irrcmed in,·dmcnte, com o f..t z uuw gat n, <p ia n do c r~u iJa
pelo p escõço.

DaH é haixada p ara o porão, on<lc Jogo depois EC
acomód:i. ufio ~cm ni11da faze r al!!Uu• distúrLio.
Um n. a pós outra, fo ram :ls.:!im ~postas a bo rdo toda! a:;
rêses, cada qu :1 1 oÍCr(' cr.ndo algmn interc.......sc, quer pela sua
ercEccntc Iúrin, quer p c,la :;nu1dc lu,hilidnJe ou intrepidez.
dos \'a <1ue iroE.
C,d. ll
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Por uma ou duns ,·czcs, o Jni;o, que é tr:mç.1 Jo de
couro, Ioi ;1rrcmcssatlo pnrn perto da c:môa.
Eu admir:iva a r:ipidc z com que um íuclio ."C prccipita,·n na :lgun, nn <land o adcantc da rês, 11ão para1ulo , nem
mc...~ o p.:1ra ti nir o boné dn c:1hcçn.
E, lésto, cnlr cga,·a a pont a <l a conl.t :103 hom ens

<le horda, mon tn1Hlo cm ~Ch,'1lidn no Jol':::o <lo ,m ima], que
cnYalg,wa em triunfo nté ,; cnnôn.
Niio ec con.sc.!!uin cmboucn r todas as rêsc!I sem aci•
d en te.
O ,·aquci ro-cltefc, um r obus to e C!-pcrto mulato: c.s1m·n
uo curra'[, cmpurrantlo o ga do p ara um can to <lo 1ncs n10,
quando u m hoi furioso lm·L~ lin cn t.'io contra êlc, e , com
uma rapi dez do 1-cl:iwpago, o jogou po r letra.

Apa ren temen te mo rto, caiu de conq>tido no sólo.
Os oull:os homens, imc<lia1amcn1c, rctiraram,.110 <lali.
O sr. C. c s ua ~enhor:i ,u:o nc rmu á praia, para prc5- Lar·
lh e a 11ccc.ssária a s;; istênci a.
Fôra fc r: tio 110 peito, pot uma ca he~ada <lo onim:tl
porém os chifre.; não o ntiugirnm, Lnnto qu<' dentro c m
pouco voltou ao curra1, como si n~ula l he houycsse acon •
·
tccid~
D epois <lc c wlrnrcn<las t odas as rêl;cs, foi de para hor·
tlo e comeu muito hem, tlcmons traml o que seu apetite
nada Jiavia sofrido com o a ciden te.
Comcç:imos Jogo n o~ a vi.igcw. Alcançámos hem (lC·
pres~a o Am azon as, c cu n5o tar dei n cxpcrjmcat3r a dc::agradavcl ~cn5ação de enjôo, emhóra e.::tivéssc mos n na'rcgar
cm agua J oce.
Na noi te !!Cguinte, tivemos fortcg ,•enl oE, que, reduzi•
ra.m n franga lhos a~ nos.:as vé las.
No dia seguinte, aportámos n umn pequena nl..1_a,
chamada nnha•das-FJccltns", por cnu sn dn grnn dc qu aatida·
de de uns ca niços J e espécie caraterística, usa da pelos in·
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<lio.s p;-irn f.:u:cl' ns su;-i_:; se las, e que se c ncou tr mn almnd;i.n tcmcnt c .ili.
Dc.morálnos. ali <s.ua<:i o <lia todo .
Jm1tãmu s á som hrn das :ín·orcs, pcrco rrê mos os arrcdorC'! e colhêmos umn s fru tas sikcs trcs, 'IUC têm na sua
cpidcrml! U[lln pequena pluma e c.,;s tcm nJi crn ç rnmlc
qua u ticl n<le.
Encontr:uu -se t:nuhént nli nlrios outros fruto ~ curiosos.
e interessantes flôrc.s, qu e nos a trairom a ntcnç5o.
Dizem 'JUC, al;uns :mos nlr.ás, a i)ha e ra io.fcs tn da por
inúmeros porcos tio rnó lo.
Atu a lmente: cu tre laalo, já c~ lão r1u.1si C..'C lcrminados.
iXo <l ia seguinte, 1i:1ssãmo:; Jtcb ponta oci <l ental tb

illrn <lc )[arnjó, om1c se nola uma sü.:hi la mui.lança n o
colori<lo das .í.guas do Amazonas

<"

cio r io Pnr.5.

_t\.s itg:uas do p rimeiro .!:Üo <lc cô r nmordnda e <lo ces,
ao passo qnc .1s do úl tiUJo são CSYc r clc:icl ns e ealg:a dns.
Elas m ist ur,am-~e apenas um pou co, cm sna junção,
nu m p eque no trecho, Jc mo,! o qu e pnssiíruos unm mo mcnlo
de uma par:t ou tra cs11écic ele óguo l:!.
Com Jois dias ma is, alcanç..úu1os Bcléui <lo Par:í.

CAPÍTUtO

V

RIOS GUAi\lÃ E CAPIM
u •rz. o CACA.DOR A si:nn ço OE NA.TlEhI:n - rJ.sS.\llOS E lf'oSCTOi rm:rA.IIATn·o; 1·..1.R., t,;)f A i.n:ct:n!i.lo - rnl)n:inos S I SAIS nA r ononôc,
- SlO-nom~cos - o sn. C.H.IXTO - t:Si.R.\\'OS t t:SCRA\',\Tt:n., Ar,,."l:DOTA - C.\:,,'A\' (AL - F.XCt..'11SÃO Á n.0111-::iT,\ - E.~ I'LIC\ç..\0 D,\ ro .
ftORÓCA llEC:ncsso A O[ltM DO l'Jifl,\ - ,\fl,\f'O~C,\S E P.-\l'..I.C.\10 :1
n:noE,A.\IAnELOf

($)) .

Eu luwfo escrito :io sr. ~iillcr, pedim1o-Jhc me !lr1·anja~!.e \Ulrn pet1uena casa cm Xa2aré, e a1í1 uma •;ez instulado, comecei .l trah:ilhar regularmente 11a ílorcsta, t!lnto
t1unn10 permitia o tempo inconstante .
Um português idoeo, <1ue nrnntinh a n a casa p róxi10.i
u ma taberna, fornecia-nic alimenl:u;fio, e, ris~im, pude dispens ar o criado para êstc mistér.
Os menino~ J:i ,,.izinhauçn Jogo souberam Ja minha
c.hc~3(13. e que cu compra,·,t tod ;i.~ a!I cspl'cics de .. bichos".
As col,ra.5 ngora encontram-se mais Irequcutcwcntc1
quasi difiri,m~cnte, e alguma. que JUC c1·n l rnziJ,c, cn log:o ;t
p rcsci-va,·a no alcóol.
Os insetos, eutl'et.111to, s;\o m.1is r:irmucnlc cncon lra<loe

nesta quadra do ano.
Em ,;st:i difso. rcsoki arrnnj:1r um caçador de pássaro~, c1 t>ara i sso: contratei um negro, de nome Luiz, 11ue
tinh a muita pdtie3.

tlc acomp:i nliou o sr. Xnucrcr: tluraute o tempo cm
que cs te\'c este no Brasil ( dczc:ete anos) 1 pois fôra com-

prado por êlc n o Rio de J:meiro, <111:1.n<lo cm :1inJ.i menino.

(33) O Qlllor grafo piro,ó:-o, Domingo e CuliJ1ro. J ulgiirno, V~·
bom :1h itre corrii;ir, uc1ni ~ alLure!, todoli e.S;cç norne.s, Os " p:liS::ttOI·
.!iaos", que '\V::i11ace :inir<": denom'ino, süo :iõ ~topon,o~ nu .. pi\,~aro;;.
fo1Tciroi. " .
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Quando o sr. Nattercr dcb;ou o P ar á, cm 18351 deulh e a :ilfonia.
A sua ti:nica ocupnçiio, cnqnnnt o ~ teve com o .u, Nnt·
tcrcr, cr:1 caçar, ajud:tr a dc1icuar pá:!!aros e a p reparar
ou !ro.s :mimais.
:f:lc agor-n poss,íe nm pouco de terra e já economizou
o hast:mtc, a fim de comprar para si próp r io um caenl <le
escravo~, prc,;Jên cia esta de que o ímlio, menos intl'ligcntc, r:iramcnte se conYcnce.
Luiz nasceu no Congo e é homem ,,1to e robusto.
Contratei-o a m il réí3 {2 shillin gs e 3 pe:nces) JlOr din:
iuclusi,-c tt rnhsistén cia.
tlc mui to me <lh-crtc com 35 suas narcaçõ~ de \'Ía·
:1cm cm compnn h.ia J.o "Joutor"~ como sempre se refere a
Nattcrcr.
Djssc-mc que era muito hern trnta<lo e ga nh nl'n u ma
pequcn,1 gratifi caçiío, todas as \'CZcs que trazia algum n ovo
pássaro.
Lui::r. era um ótimo <'açador. Vn;:mta pcfos ro11.ta~, de.5-de a mnnl1ã até ã no ite, ia a granJc5 dl5t5ncias, e Ao ,·altar,
tra·,da-mc quõlsi sempre lindos p.Í.s!í\rD3.
Arranjou-me logo alguns b on itos cartl iais palradores,
J.uruclias de peito vermd ho, tucanos etc.
Coohecia as moradas e liiih itos tle qunsi todos os póssnro.s e sabin imitar-lhes 11crfeit:nncnte o., piadoa e cantos,
afim ele a traf.Jos para perto de si e ass im poder matá-los.
As linJ,'ls e pcquc11as b orb oleta!!, côr t1c esmeralda,
(Hactem esmeralda) , nc.stn catação, pareci:am dcl ídar-.sc;
e~ nos <li:i.s clmvosos, q uasi sempre eu apanhil\·a nm ou doi.5
C!pécimcns, cm uma cst rêita ycrc<la, .á .saida tfa II01·crtn,
pois nunca encon trei mais ncnlnnna crn qualquer outro
lognr.
Por uma ou clua! vezes, fi z passeio.; nllS fo'1oUras Jc
:1rroz <le meu amigo sr. Lca\.·cn~, onde in \.·ê-lo, e ali obtl\·e
~lgun! curiosos insetos, raramente encontrados na cid.acle.
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Vários r apazes ele Belém c~t.wam u~ora Inzcndo c..-olcções, e, como pron1 (In imcn~11 Ynriccfade: e C..'\."llhcrância
de vi da dos in::c::los neste pais, cm 1011:is c.s!'as co lctócs, cruhora pequena s, cu quMi ~crup rc c ucou tr,wa uma c,;pécíc
nova.
Tendo om·i1Io falar muilo a rc~pcito <la ,:pororó<.'.:t: 1,
que ocorre uo ri o Gu;uuii., por oca~iâo~ das marC~, rc:oki
faz er uma pequena c..\:cu rsão, p;1 ra o fim de ,·crificar isso
de t'is11, e fo1.cr uma ,·ariaç:'ío ('Ili minha Yida, um lauto
monótona no Parii.
Eu quis ir cm c:inô,1 de mi uh a pror1ri c,l:uJc, pois 11s,;i111 po <lc1·i.1 faz er pnradn s on de o t[Uam1o me aprom·c!'sc,
pensando tnmbém que !al cmh,1Tcai;ão 1iotlcria !Ccvir-mc
depois na ,;a:;;:cm ao Anrnzonas.
Rcsoh-i , por i~!'O. a dqui ri1: uma . que parecia C01t\"ir·111<'1
Jc twi !r::mcê.3 de Belém, da q11 ;1 ] fiz p iirtc <lo pag,1m cn10,
nela ruc acomo<kiud o com as pro\"Í~ócs ncccss:í rjas parn a
,,jagc1u,
E u Ic,•;1v,1 umn lw rrica de iilc-ool , para conscn•,, ç.io
de peixes, e tudo 1ua is ncceFsá rio p nr:i c0Iccion;1r e p reparar p ás: aro5 e i11$ct os.
Con10 a cartôa fosse pequena~ n ão ueec.isit:indo, 11or
isso, de 111uitos I10111cns <lc cq11ip a~c111, para os q uais: na
,·crd ad C', não 11.\\·i,, mcrn10 aco11101lação su ficicnlc, rc.soh- i
lc,·ar comigo apenas um piloto e mnis ou tro horncw, ou
eu l5o um incrüno, alCm do Luiz.
En contrei logo um ra pazote, que moraYt1. perto de minlrn cMa, e que já se lrn\·ia ;1co.:-tuni.1do a tt·azcr-inc iu.sclo.s.
A sua aparência ('[a <lc in<li.0 1 :1 ruãi tinh a E;mguc negro, e era es cr:t\"~, e: ass.im sen do, o Ii llro, de resto,
l1avcria tam bém de Ji ar tidp:ir-l hc do fa d o.
TiYe, portanto~ que (·nlcn<l,~ l"-lllC com o .senJ1or dele,
que er.1 11111 oficial, e coutr:itci-o ii raz;Ío de 3$000 (cêrc.1
tlc 7 611illin&-,) por mê,.
Di7,i.1m que o pr.lprio dono do menino é que crn o
p ái dê~le, com o qual muito se parecia, de fálo, e aquilo
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de,·ci-ia ser \'crdadc. O rapaz costu1na,•a trazer, c rn voh::i
Jo co1·po e <la3 vcnrn~, c-01110 cMtigo, 1uoa p csn<la corrente
c1c ferro, para i mpNlir-lhe a Iu~a. Acha,·a-sc oculta sob
n5 .!luas l'cstei, nrns retinia, ruc.smo n.:-Sim, dcsagradavclmco•
te, a cadn p.:i~~o qu e ê]c tla,·,1.
Afina], q u:mdo m e fo i cnl rcguc, foi-lhe tirada n cn,Iêin, prome tendo-me ser fie] e ,J iligcntc, f i cu viesse .:i
Ci.c.i.1· com

êlc.

Ajuslci t amhéni um c3pauho), par:i fr co1uo meu pi1010, e m YÍrtu,Ic de me h:n·ct· dito que conhc<:ia o rio e
1:nh:1 JJ:'.l~!rml c priitira de ua\·('~at;:io, o que C nrnito n ccese;ll"io, priuci p almt•ntc p or orasião das ,:pororócas".
Pt•11itHn r: adf'anl:ufamcntr: al~un;<:. m il réic, pnr-a C01H·
1n-ar roupa, e~ qtt:t.mlo dele p recisei, pnra :ijudar n carr cg,:n
o. eanô:i., fui cucontr.ú-1o cm u ma t;,bcma a comer biscoitos
e queijos coru :lZ<'itc, vina~rc e :1llio 1 e j á h;wia b ebido
1:nr tD c:1c1rnça. que l'.5t3\':t bnst:mtc in toxica cJo.
Por ê~sc motl,·0 1 fu i ain1Ja ohrigado a espcrnr até o
c1ia scg.ujn [<.>1 q uando ê lc ent ão. depois: 1lc ter ~ns10 todo o
<linhríro, e jã c.il,1n<lo mclltoC" da rn.1 cstr.i\·a:;.iin cia, ,·ol to11
n procurar-me, tomau<lo-sc <laí po1· <lc:mte n1uito qu ieto
e eulimioSo.
Afi11 21, depois ele tuc1o pronto, partimos, r einando
t r:m qui h111entc, com a n1santc, .sc,u p crturhaçiio de Ycn to,
até ã 11oitc, quaudo cnt:io, tcuUo-nos ficn do contrúria a
maré, ancorámog ah..'llmns m ilh as ncirn:i: da barrn Jo rio
Guamá.
E' c!lc um bonito r io, tlc cêrca ele mcfa wilh:::i de far
gura, ua par le mais hai~a <lo. seu cu ri;o.
I>ouca clistiincia acima d::i h:ura, as urnrgcns <lcle .são
on<lnln<la~, vendo-se pitorc~c:ts mor,1<la5 e sítios.
D urante :t bnixa-mar ou vnsantc1 ~cr:tlmentc p rocnni\'.'.!.UJOS aaconr perto de .:1l;uma ca~., i salt:ívnmos cm terra,
ínzfomos Io~o J chai.,o Jc uma árvore, e p rcpnráv::iwos o
noeso jantar.
4
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Luiz, então, tom~wa da espingarda, e cu da min ha
:rêdc <lc c:::çar io:ctos, cmhrcn haudo·nos na ílorcs ta, para
pnssnrmo;:. a maior parte do t empo cm pc5:quisns, até a
m:,ré voh ~r novamente.
Quacilo n ão con1inn;Í v:11nos ;l Yi?gcm, cu empregava
0 tempo ,;ua5i sempre dcpcoa u<lo p :t.5earos ou ~:trcnmlo
in:: cto3, o que fazia ;]3 vêzcs até bem tnr<lc da noite,
Cêrc;1 de 30 milh as acima de Belém, a ,: pororóca"'
COlll CÇOll.

NC5 tc ponto, an ti gamen te, h,wia uwa ilha; mas dizem
que !oi ,·nrddn comple ta ment e: soh a aç:ío cont ínua dn
cros5o, provoc.1tb p clns "pororõc.,s".
Pouco acima <léEc loc.11: é que: de prcfcrêucin, 1u-ctcndfomos assfa tir ao Icnôm cno, o qunl ocorre por oca,
sião das warés ruais a1ta~1 cmborn nesta estação (maio)
niio tenham dn3 ainda l:mttt fõn;a.
F icámos ali parados, .:í espera do fenôwcno,
A "pororóca" \'Ciu, contutlo1 subitameutc, irrompendo
em fónua de uma onJn~ corrc1H1o rapidam ente rio ttci mn e
qncbrando -~e cm e5puw:is ao longo tlc t odas as prfi.ins e
lrni"Oo;; do rio.
Na sua pnsMgcm 1 ela fez nos~a canôa lc,•anta r.1;c, t:il
qual u w rolnntc vag.!. lhi:o ilo oceano o faria.
T oda\'in, como cetá\•t1 mos cw local onde as águat1 eram
profunda~, não nos can sou cbno alt,"'UIII~ p:i!!sando nuru jnsl:in te, mas continuando dc.:11o is a a,·,uu;nr r io acimn, co m
vel ocid rule muito :;randc.
A onda mais aha havia }Jam ulo, e não tc riam os iuais
a eua repetição.
A m aré, contudo. COntC!;OU a suhir, instn nt âncamcnte
e n.ío graflualwcnte, como gcr:ilmcute é o caso.
No_ Wn_Ecgn iute, chcg:imo.3 a São-D omi ugos, Ji cc.ru cua
po,·oaçao, si tuada nn harrn dos rios Gumná e Cap im .
f: o ha \·i;i ':"ª~ido tJ~a ~arta de aprese nt ação para um
uezoctanlc brasilc1ro, ah rcsulcntc. E, npõs a Jcitw·a dcln,
êlc pron l.:!mcnle pôs eua cn~,1 ã winlrn d ispo$ição.
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Aceitei·lhe o oferecimento, dizendo -lhe. que pretendia
<ic1uorar ali apenas alo,uns dias.
Lu iz ia Ji ,íriamcn tc :í m:it.1 1 e, ao \•ol tar, qna.3i 1:cwpt·c
me truzia alguns p á:,saros.
Fiz \'at·ias excursões pc1os arrc<lorcs, á proenra de in,
:C IOS,

E les 1::ão pouco ahundan tcs ali, pois havia começado

ago1.t a estação sêc.i.
Todnvin, o~ caminhos eram aorn d,wcis, e po<lfamos chcsar nté ;Í.s ro~a::. de nrnnclioca e de arro-,; 1 on<lc cuconld\o.t·
mos ~cmprc clclicio.sns frula~ . principalmente laranjas.
A nossa alimcutaç.ão cons ta\'a de pcb:cs <lo rio, <" :une
<le vnca,. r.ozicla: marrecos e nrroz.
A ca!n cu1 que cstá,·autos alojados, era pouco mdh.Jr
<lo que uma choça.
Em de JHll'cdes lrnrreaJas e tiohn um ha n co e um n mesa
11tt1ito tosca: como Cl5 .se us pr incipai s móveis.
).fas, neste país, 09 que moram lon ge das ci<la<lc5 nunca
c.x pcndcm nrniorcs c::Iorço5 ou fazem gas to::, p:tra torn ar
mai s co11for1 :ívcis as suas casas.
Apó s a C:it:iJíl, :11.í, <lc CC(Ca <lc uma scmam.1, nã.o tendo
<:i<lo hc111 s ucedido nas capturas parn :is min has coleções,
pro s::cglii viagem r io :idu1a: tendo cntrnclo pela hr:iço ocÍ·
dental tlo rio Capiw.
)li nh a canôa cm mnito J ~ohcclicnte : C: lo~o ripós deixarmos a po\·oaç.~o: desabou fort e e inespera do aguaceiro,
11uc qua~i nos fc7. so.ssohrar, cntrnnclu ;jgua cru grnn<lc qunntida<lc <:rn no.!!5.t cmharcaçúo, e tendo siclo com .1lgu111 a cli ficulJaJe que comc:;11ímos aniar as velas e. cm acgu itfo,
prendê-la ,1 u m arbusto, uo h arrn uco tio rio, nté que a tcmp cst:ulc passasic.
Depois cfürn, pros.sc::uímos ngr:.11Ja,·chucnte: a uorn1 Yi:tgem: u m Joi s ou trê5 <li.:s maic;, uotaudo a Jifcrênça que n
rcgi:io fazia no scn aspeto, que 6C torna,·a wnis aprazi,·c1:
\'Cndo-sc la,·oura.s de cana l! de at"roz e a~ ca:ms con~LL-uid.,s
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pelos primeiros portugu c,acf, que s<: c::- f~Lckccr.111 ~ a~í, com
bonitng capc1inhas1 a.:, cAha n.t:,; dos uc~ros e do.: m_d10s cm
rod a d e sun~ propdcdaJcs, tu1lo melhor ele n11arc 11 c1a e
ro cm confr onto com qualquer d.!!! con:it..ru1.. oc-.: aeorn cr1.;;:1..
das :tlí ,
Afin al 1 nlca nç.í1 uos ..:S,io-J osén, faz(' ntlo tlc propriedade
elo ~r. W lhto, p;ir:i qncm cu l r:,zia tambcrn 11ma cart a de
aprcs-cntoçiío.
tlc rccch cn- m!' cor1ê~n1c1llc, r., ao cli1.rr.Jh c cn os pro~
pó:iito3 de minh a ,·i.:.it."f co n·.-idou-mc logo para 11crsnanccct
cm sua co1upa11hia, tanlo lc mp o 11uan to eu culcndcs~r.~ e
prontctcodo·rnc fazer tudo que c"-ti n !SE-C ao ::-c u alcaucc. para
ecn:fr,mc,

~.º:

Er3 um Li po rolm~to ele homem, de ~ 11 c10 bem humorado e np:ircnl ,wclo n:io ter ma!s que trint3 .ino!' de itlatl c.
t lc hm·ia., pouco .i.ntl.'s, co11duido :tlí a ius tnlação tlc
ll':ll cn gcn l10 p.1r11 licm•fit:inr a r.-o z. bem como n constrn ç:io
de ~r:uulc.s aru,azcm, que EiÍO os mclhorc5 e :,s m.iis mo1lcr11as con ::trm.:ôc!!-, que cu jã vi nC!:ita rí'~i;io.
Tudo r.:ra frito de pc(kt, e o rnoinbo, Jig:ulo :is outr;1s
eonntt·u<;Ões poi: meio de nrco;;: cst;wa si tu ado no cent ro,
fic.1ut.l o a uu1 Jatlo dele os ar mazcns e oficina!!, e do oulto
lado :1 r csi<lt'nda do propriC'l;j rio.
I fa vi:.i urn:i :;alcl'ia 0 11 ,·ar:uul.1 li ~:m do :,s t.lun~ a J~._ ,!o
c•l ifici o no :tndar 1rrrco 1 dando, aos fuud os, para o moinho,
q ue se ,;a dnli com a sua gra n1lc roda d e :ig un e jáncl.1!! de
pc<lr,1 1 cm toda ., cxtcmiio do cdií ício.
Ern nulo .soli<l,101cnrc com truido, lcn<lo-1'1e custado
nírio3 mill1a r c5 de lib ras to<lo.s ê.ilcli m clhor:imcn toi:.
O sr. Calixto po3suia cêrca de ci 11 cocnta c:.cra,·o.s, de
to das as ic.Jac.lc.s, e C"ê-rc., de outros tanto,; ÍtHÜo~ qnc traLalb ,n-a nt n~s Jn,·our,1.s t.f c c:in a e J c :trro:r. 1 nos moinho.; e a
li ordo tia s canõas .
.Ê lc fab ric.na :u;,1c.a r e cacha.!:a, de prcfcr~ncia est a última, que oferece 1u.1ior margem p ara lucros.
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Ali mcemo, 1.·caliznYn ele lotln sorlc de ecrviços : tinh:i sap:1 1c iros~ a)foi nte.s, carpinteiro s, Icrrcirosi, co1is1ru1orc~ <lc canôas, pedrei ro s, quer c.scrnvos, <1ucr índios, alguns
dos qu ais sabiam mc:;i. 010 fah r icnr hõ::i ~ fecl1ndurns p:ua
porta s, mri lils e caixa s e ,·iirios u tensíli os de fo lhas-de-Flandres C' ele ('ohrt'.
Contou-me êJc q u e. no;; !:'cu.s serviços, 0.:1 cscrin·os e os
índio!:' trnh;dham j1111tos, e é por css.1 fürn1.1 que se consegue
melhor f: maior ren dimento de trahalJ10 do.s 1'1 1Liwos, do que
por qua lquer oulro sistema.
Os ín d io!! n ão se su lm,ctcm hem á tliscipliua, q ua ndo
t1·:1h:d harn só.5; poré m, qu:indo trahnlham juntamcn lc coru
0 5 cscra,·os, que têm 11oras ccrla'3 para co meça\" e deixar o
~('rvic;o, l, cm cou10 tarcfn5 nrn rcn das para realizar, ê les
se subme1c111 a to1fos .is ex igênci as, executan do al cgrcrn enl e as mesmas ohrigaçõcs.
T otbs as Lan1cs. no pôr elo :;ol , to dos os tralrnl ha do i,:cs
so lH"'nt até on Ur.- c~t:i o sr. Calisto, pnra lh e tl i:u•rem ~hôa
noite"' ou pe1lir·Jhc a ';J,Vn~ão:,-.
tlc fic,"I cci111od,1111cntc :-;cnta<lo cm uma c:i.dcir.1, na va·
randa, e c:ul .1 11111, cp1c pas5a, foz-lhe a sn uJ aç-:io, de couIonuid n<lc com .t su,1 icla<lc ou cln~c.
0 :1 ind ios gcrn1 w cn tc se contentavam cm dizer-lhe
" hô:i uoite".
Os majs jovens e a maio r p ::: r tc ti as mulheres e crfonças,
t;mlo lmlias eomo e s1.• r:n-as 1 cxtcudcnd o o h raço , tli.z.iam -lhc:
4
·sua hc111; iio'~, ao <!UC ê)e respondi a: ''Deus te 1,cnçõc", fo.
zern1o .1 0 mesmo tcrupo o sina l ,b. cruz.
Outros. - e êstcs crnm na m :1ior parle os 11c~'l·os \•clhos,
- .repetiam g1·,w c m t'11le: ' 'Louvado teja o uome de Nosso
'Sen hor Jesúi:- Cri$to!'', aos 11u:lis ê fc replicm-·a, com igual
~olcui dadc : "Para sem p re".
As cria 111;as ilc toaJas ns idades, í\O a,·istarem os pai s
p ela 1u:rnhã, ou, então, ;Í noi te, ao se 1Jcspcdircm 1 nunca
deixam , pcl.1 m esma maneira, <lc pedir-lhes a hêuçáo, o

1,10

A.t..Pn2D

RCSSEL

\V,\U.,\ CE

mesmo fazendo invari.n·clmcntc com <p.iol<1ucr pc.ssôa cstra·
nha, qu e cstcj:, na cu~o.
E' essa a := au dou;iio li aUi tual Jus rrinn çns. o que tem
uw .'lgrad.'.l\'cl efeito.
Os ~cr:1.\'0s aqui s:io toJos no l:1J:11ncutc hem tra t:uJog.

O 5r. Caln:to me M::cç;tu:ou CJU C (,]e cClmpra ~cr;n·os,
mn... nonca ...-endc ne nh um, ~cniio como ú lti ma plmição por
condu ta íncorrigh·clmcntc u,á.
f:Jc3 1êm J e~c:wso nos i.li3s s:mto~ princ i1u1is: que f::io
por ,•czcs fe stcjatlos, e, ucs la.s ocasiões, mata-se u m boi e
1.fo:tril>uc-sc cachm;a, o que muito os alcgr;:1.
Todas :1.:; tarde!, êJc: li se rcuncn1 , e fazc1u.] hc então
\"ário3 pedidos: - Um precisa de tim pouco de cn{ê e tle
nçll ca r para a sua mulh er, que cs rií atlocnl ad:1; o\1tro ncccs·
si la Jc um no,·o par de calç.,.s 011 tlc um a c., miS:>. j um t er·
cci1·0 cs1á de saída p.1r.1 o Pa r ã, cm canôn, e quer um
mil réis pn ra comprnr nliJum:i coisn.
tsscs pcdirlos sempre s5 o atcn1lidos, e o s r. Calixto
informou-me que êlc nunca .,chou motivo pa ra r cca!.'ar, por·
que os e3cravos nunc.s fai.rm ped idos Jcsarrnzo:i dos, nem
pctlcm fnvorcs quando, por causn Jc má condtita, não o!mcrC'çam.
To<los pnrcccru n:1 \'Crdade cstim á•lo, quí1;i palriarcal·
ruc·u tc ; m a~. no mcsrno tcnqlo cinc é hcuê\·olo para com êlCJ:.
6 tõ\mbém bostnnlc scn ro põ:tra puni r-lhc3 a indolência.
:'\"as collicitn6 de tirroz, iodas 1êm de guardar p ara o seu
consumo um., ccrtn 11uanti<l:.idc, e aquêlcs que ficam cm
considcr.1vcl falta, repe tidas ·\'czc~, sómente por iudolt:nda.
eão pu nidos com uma ~ó·v a m oderad a.
l~lc r clat01l·U1C o C:l!O J c um ucg:ro, que havia com pr:iJ o, e qtic era 'Um vttdio incorr i;;l\·cJ, n:lo oLHa ntc se r fort<"
e gozar hõa ~aütle. No primeiro <lin, foi-lh e ma r enda mua
tnrcfa n ão <lifiti1, dn qn., l êlc n:io se esforçou JlO.t dar con ta,
r ccchcndo: JJ O.t' isso, 'Uma n e,1ucua coça. No dia seguinte,
loi-Jhe dada uzua r.n cfa maior,. co.r:u a prowC..:s:u i(;l.1:ilmcntc
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de 11010 coçtt maio r, ai nii:o ~e ~ais!e hem tlcJo.
Ele ni\o
cu wpriu o ecu dc,·ct\ dizendo que II tnr.efa crn muito 1,r.!ad11.
cru rcl.ição ,i su a c::t: pnci tfadc Iísicn 1 e rec.:c,:IJC•u. por i3~o
n 1csmo, outro ca s- tigo. No terceiro di:t: foi -lhe e.~ i~,d do o
cumprimcuto de um a tarefo muito m aior, com a p rome3s,,
rlc um ca;:l'i!!O m ui lo ma ior também, si êlc mio a concl ui..::;e,
Tendo "'o e5crnvo n~rificado cjlJC .as promessas do Fr.
C.ilLxto fora.Ili rigorosamente cu mpr idas, e qnc, 1>or c ou<::c~uintc: n ::ufa lucraria c m qucrel' l c\·ar o seu plano ruais
longe, comp le tou o trahalho com dc!icmh:m.1.ço. e, dcscl c esse dia, c.,ecuta,•.a todas as tnrcfas, que crarn, a fiH al de contas, sómen te n;; C[UC podiarn ex ibir-se de qua1qu<' r dos hons
trabalh adorc.5 11.i fazcnd:t.
Todos os t1001ingo::: 1 pela m.anh â e pela lar<lc, e mbora
não traba lhem em tai:; dia.s, êl cs têm 0Lrig.:1ção d!: compa·
rc ccr pe rante o seu senhor, a n .io ser quan do goznw de
p crmi.s!=:'.io especial p;ua ec a u:!'enra rcm.
IMo? foforwo u -mc o ."r. C:nl ixto, é com o inníit o oprna:>
d e pre\·cn.ir os suas idns iis p la m,u;õcs .r.l licias, e m:ii:!- afns
!adas, p ara rouba r.
Si pudessem sair nos .s:tlmdos, .i t,1nle 1 após o trn lrnlh o
do clin, e n:io voltar sinão n n seg unda-feira, t crfrtm a s~im
ocn.si.'.ío e te mpo l,astan tc pnrn i r mn ito longe, com o fim
<lc p raticar fu r tos, e ficar H,·rcs de qunlc1uer suspei ta .
O .sr . C:1Jixto trntn re almente o:; seu.; escrn\·o.s, como
~i éles fo':!s.Cm um gmpo. numero:;o de ~óa n~as.
f.: Jc dâ-11tcs ,l inrtüncn lo!>, fo]g:l.s e casti gos, pe la mesma Iórma, e toma toda s ns preca uções po.::sirniE para linálos d.ts do ença!!.
Em co11.sccp1ên cia (lisrn, êlcs nli ~;io tão felizes~ C(lJUO
si fo ssem Ycrd;ul ci ramcn tc ur,nn.s criafü;as.
l!:lcs não têm p1·eocnp:l çÕc.:, e n;i o pa~snm nenhum :1
nccc.::!!ida dc, sendo assistidos, com todo cuidaclo, n ão !.Ó
no s ca.sos de doença, como t:unli ém na \·elh iec.
Kanca do! pais se t1part.a m O!! fi lho~, nem de suas mul heres os m ariclo::;; C."Xccto sómciltc nos casos cspecia i!, cm
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que se to rnam sujci to5 :l i~::o, •1c co11fon11i1b1lc com

:i~

leis

do p aís, como si fo s..i:;c m cida1l:fo3 ] i\'r~.
Por ai, talvc7. a cscr;r\'icl5o po~;:a Hr <'J1 c:traJa solJ o
seu aspeto u1 ais favor:wcl e soh um 1nrro pon lo de ,+,ta

fí si co, elo qual se poJcria até dizer que nw i~ vnlc i;cr cscta\'O (lo que vi,1cr colllo v i,·clll m uit o$ hom(· n.s livre.:,.

Isso, cont ntlo, é simplesment e um cn."o pa r ticular, e
não pôde, Je fórma alguma~ ser a conscquênciu forç.ula d:i
cscra,i iJ :io.
E 1 pelo que sahc ruo5 a respe ito da 1i.ttu tez:1 humana,
n ão p~s:;u, na ,·cnl:ul c, 1lc urna oco rrêuc ia i-ara.
l\f a:', m esmo ntcndcndo•.;:c a es te p onto de ,·i~ln, c01no
seu O:>[•cto mais fo,;ora \'cl, podemos nós d i1.c1· que a e,;;,

crnvi<lão é hôri ou se j usti fi c:\?
Podcr-.sc-á ter o direito de reter um certo número d e
JlOs~os semel hantes num Yertbdciro c:.ta<lo tl e i ufâueia a dul.
ta, tlc infnncfa ,Je3p r<'oc11p:ula?
E' :i noç,ío ,lc rcsponE.'.lhili dntlc e de dependê ncia ptÓ·
pri a que carateriza a virilitladc e que insp ira os maiores
po deres e as maiores en ergia s tb nos~ a r:u;n .
E' o comba te ptb exis tência, a ',:battlc fo r tifo '' (3-t ),
que c:occitn as uo:i5as facuMarJcs mor ais, ins pirando as )a.
tentes ccntc Jh :1s 11o gCnio.
A cspcr:m~a de lucro, o amor ao [to dcr ou o d~cjo
de f :1111a1 de aprovação, é q ue pro\·oca m os no bre.; íei103
e põem c m ação toilas ,i s noS:ias fa cuM:Hlcs, c1u~ ~ão nt1·i.huto s tli~li ntivo s tl o holucnt,
A iuféi.nciu é a }i.'.l~c .'.lnim al

tla \' ido do hom c1n1 a

virilitl:ulc, a sua parte in1clecttrnl.
Qa a ndo :lS fnquczas e üuhccilida<lcs !l a infância per.
maucccm, ECm n sua iuocêncin, o5 ~cu;; pr.17.crcs, ns suas
gra~2s e as suas hclcia s, quão tlegrndan tc náQ é c 3;c cap ernculo t

\"ucExs

f'l'\LO

AMA7.0::'óAS

e

ruo Nt:cno

1-13

E' c;;tn, afinal. ,1 ~i1uaçil0 do <>;:c ravo, :lincla mes1110
q n nn<l o ,1 ~ua e:=c r,n-id;i o scju o melhor que pôde ~Cl'.

i,;Jc não

km

cniclacloi. d<> pron:!r o s us!cuto de

6Un

f:11uili:1i n,~nhmun cco1rnmb tem a faze r par:i. a Í! l:u lc

madura.
X.nd.i h:i i,nra inccnt i,·.í-lo a. tralinll1al': sin.ío o receio
do castigo.
Nc uluuna c.:-pernn~a tem de m c·l horor a im,1 concli1.;5o,
nadn tem a cspcr:u- pcJo seu fu turo, nos mais hri lh:mrcs
a SJlCIOS.

Tudo que recebe é nm fa,·o r.
i\ão tem dire ito;; de l'tpfric alg111n;1. E, .,~si m iiCH<lo,
que po1lc:ril êlc, portanto ~ 5:11.Jcr <lc dever~?
Todos os seus desejo.:=, além do estreito círcu lo de
sou.; obdga<:ÕcE, qul" são <li.irias, e6tão fór a <lo 6CU alcance:
da e.ua ,·on1,1dc.

Xií.o tem p razcre~ intclcclunj, ; e, si I1ouvcs::c recebido
<.·<lncaçt10 parn cxpcrimcnl!l Io::, certo csl:i o lc\.·urin n rc,-olt.ir-se con lra as mn:trgur:t.:- 1la $Ua \'i<ln.
Quer a sua c5pcr:rnça de :mmcn t:ir o.s seus con11eciu1cn·
los, quer ti ,:cutura de couhcecr as maru1-ilh as da m~lurcza
úU os triunfo:. <l:t nrlc, <lc que ,1pcn.rs ou,·c falar, podcnío
cxhl"ir par~\ um cnlc, que é propricd,1dc de oulrcm e que
n11nc:t pódc c:,pc r,:ir ler lihc1·<lade, afim de lrab,llh3t p;1ra
si próprio e da 1u;:incira que tn:ii:- .1hc nprom·cr?
De res to, nspclos sc111ci il:.mtt's .silo rcf.ina<los d c1uai,;
pa.rn um po::..suidor L1·asilciro de cEcrn,·os, que niio percebe
t'Oisa nlf,ruma além <l.t.3 rnérns ncccssi<l:u1cs físicas dos c;cu.s
0

negros.

E, l'al como os abstêmios uíinnam qne o u~o tl:t bd,l1In, em <ló3cs mais moderadas é uiai s pcrnicio~o do que
.:ts fortes bc!Jcdcirae, :1~~im tamhém po.=!.lalll os fi lnntropos
co11si<lcrnr q ue rncs-mo u m bondoso !enhor de C!:cra,·os
foz como que uma injúriu à cáusn da liberdade, tomnndo
o .Pº'"º cin sernl incapaz 1tc c0mprecndcr o:; fa)505 priu.
7
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cíp io i ioherente~ ;io ~i~tem n, O !I quoi~, qun5i 11empre, encontram um campo pro p ício p::ira n;; 111ás pni'\:Õt'5 do homem e estão ~cmpre pronlos a p rntlnú r efeitos t.ío vis e
tiio tlc,.rn dnut es. foi:cndo mesmo o:, hornc us mnis 11011cstos
t:nvcrg~nhat-.Sc <l:1 dc~graça da con diçi'io Ja. n;;i.turczu

hnw nn,'1.
O H . Cali.xto, entret anto, era rouilo hoo<loso e muito
hr.m humora do~ como poucos cu lenho vis to.
Baslarn cu fa:;:cr un~a ~im ples D1 C' n1_:ã o de (Jualqucr
coisa de que ;!OS tas;c, e, si csth-c!'sc ela 30 t'CU alcance, era
r.u im cdin til mcntc scrvi <lo .
.Ele alterou a h ora do jantnr, únicamente !)."J.rO poLl cr

.'.l.Compnnha no c cm mi nha; excursões pela I!orcsta , e fazia t odo:- os csfo rço3 poSsfrcis pnrn :t m inha comodidad e.
De uma Icit:r, :ili nparcccu utu carnHwiro jmlcu, que
c.st ava tlc viagcín rio a.cima~ fo.zcn<lo cobra nças d e <l.i-..·lila,.s.
Ao chc!!al"~ fc-.1. c 11!r("!!a de uma carta ele rccomc114fo.
ç:ío, que h a.~-ia · trazido pa~a o sr. Ca li:tlo.
Dcmo rou •:-1.'" a]guns di :i. ;; conosco.
De co1úonnitladc.> com os prece itos de ma :rcligião 1 élc
n ão comia qu,1l r1ucr espécie de CJ.l"llc, d es de que o aui wnl
uiio l1om·c::;;c sido aba lid o scgmlllo o costume judáico, n em
mesm o n <lc qua lquer J1cixc, a n:io ser o.s de C:.!:cama ~ que:
un vcnla<lc, s-ão os que abrnugcm l!S me lhores espécies que
estes r ic3 p ro duzem .
~ o p dmciro d ia, no jantar, 11:io encon trou á m <'.':ôa coi.o.;a :.ilgu ma <lc que p ud c;;sc scn-ir-H' cono~co.
Nos di::is seguintes, entretanto, enquanto ê1c se d emor ou cm nos;a companhia, ha,;:.i uma y.a ricdo<lc t al de peixe s de escama~: cozido~, ossnrlos, cn~opa J 05 e fri tos, OYos,
arroz: vcr duro~ e lc~u me.:; com ta nta ÍiJ rlurn, •1u c, lloí por
<lc:mtc, ele ::e r c~alon clué 1·a1:1, teu do f! t> rnprc excelen tes
t e foi~õc ~, e p a:-sa niJo, afiuol, muito b em.
O .i;r. C:'lli....-:to muito ~ d ivctti n por ca usa dos c.=cnlpulos Jo judeu; f azfa•o, porém, com o ma for respei to: HHlll·
tC'ndo umn atitu de perfritamcn tc poli dn e dcli catla.
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Êlc (!cliciava-,c cm fazc1·-Jhc pcrgimtns a respei to do!I
ritu ais <la rcli gi :i.o lielnaicn, e Lcm ns!Üm sôb rc os <la ruinl1D.
[•TÕprinmcn tc.
Depois, c11 15o, fozia comentários :i r espeito (fo doutrina católica, cm t ôruo <los >ncsmos assuntos.
Con tou-nos ê]c multas ancdo1as, <l.i.s quais II seg uin te é
1wrn das que !crvcm <le a1nost ra para pôr em fóco n cre dulid ade do.3 n cgrm~:
"Era uma "·ez: um negro , caeaUo com u mn bonita n m fücr.
Outro n egro, scw 11rc que ~e fü c ofer eciA ocaaião, antfav:r tentando a mull1cr do amigo.
Lá um dia, te ndo o m r,ri<lo saído p am caçar, o outro
iutc rc~sn<lo apronitou a op-0rtnoidatlc, p arn fa:wr -um!l yj.
Eito. â. negra.
O lunrido, conlu<lo, voltou iuespcra<ln m entc.
O visi.tnntc, 3ssim apanh~L ÚO, leve ·t.fc sub ir p recipitadamente par:1 o 1e 10 <la ca:Sa, tr epnndo pcfa:i tra ves, pora
esco1Jder-se? !ica ll(Jo cnt 1·c a.5 táb uas e :i lb•tJUiJ cê.:;tos, qu e 6c
ach a "·:11u g:uaHln Jos alí.
O mntido , ch egando a casn, p ô:1 11 sua CB}lingardo. a um
cnn to da s.ila u Jiccl i.u á mulher que lhe t rou."e~sc a cowi<la.
Em seguida, r ecoslou-=c .ua rêde, qu e estava armada

ali

11:1

sala.

Lc,•anta11do 03 olhos p.ua ci llla, viu então um.a pcrnn
11parcccudo , p or cnLJ:c os cfü tos.
O negro, ju1i undo q ue aquilo fosse a]guma coisa de sobrena tura l, bcm:eu ..sc fo zcu<lo o s inal d a cruz, e d is::c:
- Lfrrai -mc, Senho r: d~t:is p e: mas que cu estou ,:cndo Já no a llo !
O outro preto: q ue se achaYa c.:condido lá cm cima,
on"·indo .i s.:a, ten to u rccoUicr a perua, porénl o fez com
tul iufcl;cidudc, l{UC pc.-<lcu o cquilünio, ca indo rc<lonJa·
m en te no chão, t:m fren t e a.o m :irido da- n egra, o qual ficou b asta nt e atônito.
:&:te, m ui to 11~.ustado, jlergunto11-1 hc entüo :
Ca d.t!
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- De onde nrn você?
- Ea c:5tou .zcahanc1o de chcg:xr do céu, - respon·
deu-lhe O outro, - o de lã trogo no1foias de. fiDa filhinh a
l\fnrin.

- ff mulher! ô umlhcr! - grilou o m.tr ic.lo, - vc·
nlr a ,·cr um homem que n<:,'lh.r: de trm:cr 11otícfa s ,lc no~~a
filll inh a i\forfa.
Então, ,·oharulo·se para o yi.!•ilantc, continuou:
- E que é qoc c.'-1:n-a fazendo niiuha IilI1inha, q uando ,·ocê a deixou lá?
- Oh! "Ela cst:n·:1 assc nt m Ja ao::; pés ela Vir~cm, co1u
t1nH1 corôa de ouro na cnhcc;:i, e cs tol\"a fm uantlo n um cach iuih o de ouro, qu e era de urnn vara de com1n·imcnto.
- E dn n;i o m,mdo u nenhum r crndo para 11ós?
- Oh s im! )landou muitas JcmJ1r:inças e 11 cdiu qu e
,·ocê lhe em ·iassc cluas Jir,ras- de fumo <l,1 su,1 rocinh.:z, por·
que, ]á no céu , nuncn tivcrnm íun10 tiio how corno o <la
roçu de rncê.
- o• mulher! ó mulh er ! - lomou a g rilar o 1n:1rid o.
Traze <luas lihra s de fumo d a n oss.i rocinhn 1 p ara n nossa
fHlún hn Maria , qu e cslil H n-0 céu e q ut" d iz que n unc,1
lcH uw fumo que, nem pcfo mctndc, fos~c 1iío hom como
o uosso.
A mulher, cnlfio, lro uxc o fum o, qu e fo i c11 trcgue ao
\•iú t:rntc.
Este já csla\'a p ara i-ct ira r,sc, quando :iincla lhe foi
'pergu nt ado:
- Há lá cm cima muitos li onicus l,ran co:.?
- Muito p ou cos, - rcpl jcon êlc. - Estão q uasi to·
dos coru o dial,o, lá. nas proíun cfas do inferno.
- liu assirn sempre 11cn.:ci 1 - coucl ui u o out ro, apa·
rculcmcntc muito sa lisfci10.
- Bô:M1oitc!"
O sr. Ca1ixt.o construiu umn Lonita canôa, feita <lo
tron co de uma al'\'orc·~ sem nrn único prégo, poi s os eeus
bauco3 ct·aw todos c nt.:1l ha1los.
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E' ncl,1, qua;: i ,('ntprf'. que nti a Belém, djstante dali

perto de 200 ruilha::.
Com 12 bom. rcmndorc,5 índios, ba!l,1ntc each atn, e
sem faze r 11:ira.das, alcança :1 eídnclc crn 24 hor:u.
Algumas ,·c7.cs, fomos percorrer os seus cana,'lais, cmbarc:ulos na dita canôa, tr-ipulncla por oi to ncg;rfohos e mcn ino tcs índios, rcmndorc:-, os quais cst11Ya1U ecmprc pron1os p nra t ,'I] sc r,·iço.
Xcs!as oca!liÕcs~ c u St'tllprc ]C\'a\·a lauto a esp ingarda ,
<1u.1nto a rê clc pa r a cap tur:tr iuscto.;.
TiYc OC.:\...'-iiio de ,1 ll r:1r na lguns p:íssaro.s e nponhat· alguns i m.ctos, que ia C'ncontnitHlo, coqn .111 [0 o sr. Ca1ixto,
que csta,·a ~mprc a 1ncu J,ulo. mandnva os seus meninos
su h i,· ás .ír,·ntc;:, para colhCr os fr utos elas "IJ0res-<la-1raixão:• (H5 ·, que pcncli,1111 dos g:111103 rlns árvores~ como ãt•rcns urnç :i.:":: 11,1s 1fon~as moit:u das margens do r io .
Este ano, o 1-cu ('.'.Ul:i,·i:tl cst:n·:1 n1nito \'iÇO$O.
TinLa o con1pri111l'nto 1lc 111i lh :t e m eia por u111 <pr:irto
ele millrn de largu r.1.
Cortam-no oito c~tr.1J,1s: tod as " las, de cada la do, p Janlad.is ,lc h aua n ciras e de ahaca.'Xi's .
Informou.me ,1uc, (Jlrn iulo cs..;cs frutos amn1lureccrn
{na q u adrn rins chcia~j~ os scui- c5crn.,'os e ímlios 1,odcm
apanhã.}o.;; á \'Oll tadc-: e nunca conseguiram aca ba r com
êlcs todo~.
- Ma", d issC·mc, niío é lnrcfa m uito tr.ihalhosa plantil·lo nssim, quamlo se fnz a p1aataç.io do e,ma\•Í;i ). Eu
sempre pcoc:edo as~im ( acrc!Ecculou ainda), JlOrtJUC ~ós:to
de ,·cr tudo em aliuudâncja_
Conjun1amen tc1 era, c11ti·etanlo, além rle su .1 bonit,1
\•ista, nmn mno!'tra tia !E-Uper,1Lu0dâ11cía p mdnzida por um
sólo fcrli], soJ, um $o} tropic.:il.
Tendo cu di lo que dc~cjaY,1 muito ob1cr urua coJc~íio
de pf'Íxc~, os qu:iis de.scj:1v:1 cuuscrva r t.•m álcool, ê]c man·
{35)

Man1mjtis--0r;ú:s (Pa:súflorfl a/11111

0 11

qm1dra11gula,i:s).
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dou, iuu: dint amcn lc, ;i J;;u111 índio! fo zc r rcpre!M, (36) 110s
igerap6, p ara envcr 1c na1· n iígua, cnqu nu to outro~ ünn Ji <'!·
c."l r~ ó. noi te, com linhas, ~:ircos e se tas.
E tot1o!'. 0 ::1 p eixes, en tão p c~c:.:u]o!:'i eram logo lrazitlos para wirn, 3ÍUu de que t'H cscolh cs~e e scpar.1 sse os
fl lrc me couvicsscm.

O resto era for:H.lo pa ra .1 cozinh a.
A melhor mnn<'Íl'.t tlc np ;rnhar peixe., tl c v.irias especie.5 e cm m::iior ,·arjctl,ule, era por meio de urun ~rnndr.
rêdc tfo nrrnsto, de 50 a 60 j::m las t1c comprimento.
Um di n, Ert.Ím o~ e m llua s conô~, com uus 20 nci;.ros e

índioE, os 'Juais n:i.do,•nm com a rêdc, fazendo um círculo,
cxtcndcnJo-a cru seguida e :1rrnet,1, nclo- n p:irn n vrn ia.
Niio tive m os ruuila sorte; m ~ . m esmo a..<-sim , cou~cguín1os encher dois cestos, de meia fnn:;a (37): oudc se
c::nco 11lravn1n p e i...:c3 J c dinrli.1:- cEpécirs, n ns ~andes, outros rocuorcs, dos <JUa is separ ei ..-t'1 rios ddes, p :tra a umcul nr

a m inha cOlc!;âO.
O sr. Cali.xto hu,.·i n re::ok iJo m11n1Ia r alguJJ s de scu3

índios :i. nm pequeno rio, que corre de ntro da mãta, c ! p ccia )ruc ntc pnra pc~cn r; foro t,mtbt!m com o en cargo d e sal·
ga r e sccn r toda n camc de caça, e bem nssim trnzer vini s
algum as tartaruga!!, as qu ais são a1mlllJ:m tcmcn tc t.•ucoutra«las ali.
Eu t..iul10 O'Tanilc intcr~sc c m ohtc r um cxcmplal· d n
espécie Tíru11 nus ou perdi:,,; brasileira, que ê u ru:1 n'\"c JJO·
tá\"cl e hem d~ cnrnh-i,ln, a qu al ec encoutrn u as f lorestas.
Ainda n5o ec nic havia dep arado n coh um C3péc im eJJ,
dc.sdc a ocasião cm que vi: p cb primcixa \'e z, uma clcssas
nYcs, quando ~lavo. sen do 1lc p cnucfo 11a m ser posta n a

pancfo.
(36} T.iis rcprcs:ts são conl1cci11.:lf> p elo n ome tll1,ico Jc o,c.11rí~,
(pis. 17) t1c Ch en11on 1

d:tJ~~~1r:_de nr n o " GioS!::irio 11ar:ic11,c·•
j:rcá

(!!) r~:~;:i ::1..r~~;~uºd:l;u~~rer7ir~t ~.
m ; i:i

1
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Eu C! tll:Yl\ ansioso tnmhem 11or encontrar .t nrnn1 \'crdc-nzula<la; e, por cs!:c mo tiv o, ê)c hon<los:au1cntc nquicsccu parn que cu fo sse cm comp,mhin <le seus hoxnens.
Parn cs~c fim, e mprestou.me uma p equena canôa , e
bem íl ~.:iim ou tro iorlio, p:1rn acompan lrnr-mc, quando cu
prctenc1e~~ e ,·ol uu·.
0:; outro3 ín dios lá dc,·cria m dc1u ornr uns dois ou
três ruc!:e9.
'l'u do que os indio.s lc,•u \·am. rcsUlllia -.sc em anl , pól,·or,1 ~ chumbo.
O meu J,ondow J10$pc<leiro, cu tre tAn to, J1rnndou encher n mi nh :t canõ:1 de frango3, o,·os, han::rna~, abaca..~s:,
cac:iu e tc., e ass im fez p:irn que eu fo.i-~ c hem provido <lcs•
~as co i::as e n adu me fa ltm;se.
Com <l ia e meio tlc j ornnda, do. aci ma, alca uçámo.s a
barra do estrei to iga r apé, onde <l~,·críamos pcu clrar, pelo
qual , cru seguida , fomos suhindo; pará.mo~, porém, logo
u nt pouco acima, 11:i cahnna de u m conh ec ido de no!.503
homem, onde fie.imos esp cciahncn re par,, pernoi tar.
Na m:inhã seguiu!(·, cêdo :iill(b , prosseguimos viagem
ig.11r:1pé acinrn.

Passámos 1ic1a última chou pana qul! h,win uo trojcto,
entrando !iunlmcnte na iudôrnita e sclrngem fl oresta virgem, que é í11tciramcnte cleshahi 1.1da.
O rio era muito c.stl"eito e muito sinuoso, correu<lo
ns su:is águas com gramJc r:ipidcz, principa}mentc nog cur•
Vfü!.

Em alguns trechos, por vezes, est:iva êJc obstruído por
arbu stos~ enco11 1rau<lo-s e também alguma:; ánores, que lhe
h ,n•iam tomba do no lei to.
:"\esses som brios rccc3sos. raramente se encontra uma
Ilôr.
As grandes hod,olctas (Jllorphos), <le ee a. azW•, de
qua ndo em quando pnssnvam voau<lo eôbre o rio.
Po r YC7.cê, Yia m-sc algumas l~:ubém pom:~ul111 u aa fülbus <lns árvores <lns mãt a2.
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foúmcro.s alciõcs (38), de penas verdes

110

dono~ fu-

ginm prccipit:u.l.:m1cutc para <lcnntc, ã nossa apro~~ru;;~o .
A' tarde, cêdo aintfa, p.irú ruo~ ctn u m 1o:;nr l n~1po,
,Í beira do rio, on de os coç.idorc:1 já trnham c0sturuc de ( 1c;1r.
Ali nrmámo.=. as nOf:ms r ê Jc.s.
Accndê ruos, cm sc~nid a, um l1om fô~o, e prepariimo·
o os, cntfio, pnrn pa~ ar :t n oite a l ~..
.Após c.xcckutc jan lnr e tlelic 1oso c.tfé, t1citci·mc na

rêdc.
Assim (lcit::ulo, cu cou templ:wn, al r,n·~~ do frondo so
do&scl, };j hem no :iho, o céu S(m1cmlo de estrelas., qu<' hrilh arnm in tcm:uncnl~ e (las qu:lls di!icilmcnlc H." <fülin {!llin01 os piriJam po~, que, po r s1w ,·cz, ,·o,\\':J.m poi· entre
a fo]h::i~c m.

São unrn cspl!cic de '"PJropliorus'', maiores do que
quaisquer outros, cptc cu ,mtcs h avj,1 visto c m Belém <l o
Pará.
Pa rece que siio atraídos pelo fo~o, pa ra o qual vão
COll\"Crgimlo cru grnndc uúmcro.
i\Io,·cmlo•sc uo1 1lí'sses insetos sôhrc a9 li nhas de um
jorn::il. póde-sc for com muito fa cilid.1dc.
Os ín<ljo,2 ,li slraÍam·5C, eo11t:mdo as sun! :i:nnturas ilc
caça das, .a9 suas csc:ipúfos do!!! jacn rés e Jns ~crpcnlC!!!i ou,
então, :1s vezes cm que ficar:m1 p erdidos na florcstn .
Uru del es contou que, ccnn frit ~i, csh:\"l· p cnli1lo ]>or
es paço de dez clías, e, Jurante loJo ê~sc tc mJH>, n;11fa haYin
comi<lo, ti;o rnmc111c porque n:i. o t :nhn farin h a; e, cmhora
pUdc.ise ter m atado umn c:u;a qunkju<'r, JJata comer.lhe n

tnrnc, élc assim não fez, porqu e não podia comer ~cm
brinh n.
P n rccc que fi cou uw tanto dc.scou[indo ll e que cu o
jul~n.!:se C.'1 paz de e::1,, r rucnl indr>, não ohs1a111c ha,·cr c u~
ele Hto, ima é;inarlo que, decorr ida u nta scm,1na : êlc h:tn•

ria de ,·coccr qual quer escrúpulo J c tal jaê:1.
~ c l i : i o º', :t quo fe: refere o nulor, é o "m:1r1im-pc;cador ..
IC<u,Jo ama:onica). dt- qu~ rosrno.: o n oJso p.'IÍi d11co e;pC<'íet. 6c:ç 1111<lo arírm:, Goddi, cm "As .\HS 110 Bra sil"', lliÍ&. 188.
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~o di:-i :.:c:;ui ntc. os índios 2aíram p:1ra caçar, dizendo
que h:n·i:nn de regressar cê do aindrt: pnra pro3scgnirlllo.s a
\·i:tgc m.
Enqu:mto cu 05 c~pcrava, capturei al guns i n;;etos, na
mllt:i.
:VaqucJ113 rnmhrias flore::l .1~, cnlrc tanto, não h,wcndo
caminhos por onde cu pudcs::c :,; mhr com confia nça, nfio
íuí hcrn sucedido.
A' tard e, .1lguns ín,lins rcgre~snrnm, trnzcndo dois p.Í9·
:m ros-lt"oml,ctns l_l'sop1Ua viridis "I (39) e 0111 maca co, os
qu:ii'i cu logo prcprtrci para as minha s coleções.
Um do.3 índjo~ de nos-so grnpo, entrc lnnto, só chegou
muito tarde.
Em conse quência de tal dcmorn. n fio n os foi possiYcl
,•ou tinuar vi;t;:?Cm, sinão 110 clia ::c~ njutc.
!\css:1 noite: nfio f omos t:io íd izc.!!, como 11::t :anterior.
Ju5t:uu cu1 c qu:mdo ac:1hou de c3cnrc ccr; logo começou
..1 cl10\' C' r .

A P- nO!'Sas canôas c.Ha\·a m trio atra\·anca<las de hn ~;,gcns, ~ q u:ti! mio podiam molha:·-se! (JUC pou co csp.1ço e
jeito so!trnvam para 110 :; acomo1larmos den tro delas.
Emprc;uci todos: os recursos para njcitar-mc da mcllio r
ma11eira po~sivcl, ficando cmholado não sei como e horrive lõ!lcntc n pcrt:11!0, cspcra nrl o que a cl, m·a p.1ssass:e logo.
:'.\bs ;-i!'I.Sim nfio .neo11 tcr:cn.

Estávamos {lcu trn d.i. cauôa, sem te,· , iu<ln jantado.
Co111e(·ci <.'nt;io

.:t

tc utir fome.

Ec:toff~ c:ruro como Jacu c 1 ,1uasi de r.1.stos, ás apnlpaclcl:is:, sa í á 1iroe11ra tlc Jcnhn.
Com o auxílio de um foJio, consegui necndcr fogo~
lc udo p:ua i:i:~o Iicatlo de cócorns co m unrn s foJI.Jas de pal.
rue ira sôLre n minl1 ;1 c.1hcç:i, n.s qu ais o fodio segur.Í ,•a.
A.ss im 1 co;1!lcp-u i :tlJUC'cCr 11m pouco de c.1rnc de jaeti
Pcm eloJJ<:}, que tin ha sido eozi <la ó tarde.

í um:l espécie de

(39J Es~c ·'p:í~~:. ro·lnnnh ct:i.~ C o no~io jacomim, como .ec p6do
\Cr 11a ci1 :nfo olira Jo GodJ i, 11,í;;s. 503 -50-i.
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Qu:rndo acabei, estava complclamcnte enxorcado.
i\Ia s pro curar outr.:is roup3s, p::i ra Lrocar, n ãn me tta
poESi\'cL
D ê.s.!:c modo, tive que me enrolar coruo unia Ji o ln,
e foi n5sim ,pie co uscg;ui dormir, ali ós m ui to l>cm 1 até o d ia
d ar cnr, que foi ju~ tnmcntc a h ora cm que :i. cltu,· a p n:=sou.
Ilcíieudo Jogo uma chícara de café tiucntc, scul.i-,n(' Jc

no\'O muito 1,cm disJi Osto.
Rcsol\' i n ão conti1111ar n1ais tt excursão.
E ntretanto, n., noss a ,-olt a1 ,ramlcs Ior.im as ililicul dad ~, que cncon trá mo$ pelo traj eto .
V.i rias troncos d e ~ín·orc3 ha,i:Jin ca ido sõhrc o leito
do rio, e foi u m gran de trnball10 1ias!ar n.s c.inôas p or ci-

ma dêlcs.
Afinal, cncootrámo~ nrn. sóbrc o qual a can ôt:t n âo

poderia possnr, e, tmi m, tivcrnos de gastar maif1 de uma
bom , pnra cortá-lo com o nmchndo, que j á rr:t7.fomos par:t
cti:: c p ropó~iro.
Cêrca das três h o1·as da ta nlc, alca nçámos um log:u·:
onde potlfamos pas~.n a noite, e, como não <l~ cj.ív:tu10E,

de fórma alg:um:1. a r cp C't ição do 11nc 1,avin Succ<litlo h;-i
noite an terior, os índios tra tornm Jogo de fazer um ranch o

de flhri go, ontlc 1iu d&s~cmos fi car,
fücs tl\·cram que i r moito longe, afim de ,1rranjar 0 5
111c io3 n cccss:ll·ios p a ra cobri-lo:, pois só rucnle li .ivia p3] .
mciras daH a eêrca de um a ruilh:1 ,l e di~t:lncfo , e fo i prc ci.so pô-Ja3 ahaixo1 p ar,1 (irar.lh es t1S fõllrn!.
Entretanto, l·omo hou,·é::~cmos tido O trab alho de :,r.
r anjar o no :;so raucho, ti,·cruo3 cm scguidn h oro t empo, Ju.
rante os três dias que ali pcrmonecêmo.s, 0 que de t odo u ão
c.: p cr.í vamo s que suced~ sc.
Enquanto n os dcruorámos ali, pc.uco êxito t ive mos nos
D0 3SOS priucipnis objcfü·o.s.
O.,. cnçadorcs .s6 m ntnru m nl~m~ YC':idos, a lgumalll ll\"('1>
graudcs e ruacaco.s.
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Embora hom·essc entre êlc.:1 alguns cspécimcns curio::os <lc p5::.:;aros pequeno:=, u iio [iqnei na da satisfe ito com o
re.mltado dn minha expedição.
Assim , po is, pa ;;:;;~u{o:; os t rê.3 dias, confonnc jó. lia\-Ía11105 rc~oki<lc, volt.imos então.
O res to <lo grupo in ternou-se pcb florcstu, afim de
procurar outros lo g;::ircs, mnis apropriados pnrn os mas
caçados.
No segundo dia, alcanç:lmos o rio fra nco.
lTnito me deliciei com a troca de aruhicntc, dci... ando
a sombria e húmida floresta, de fronde muito escura e
de fol11a s mortas, pcJa brilhante 'cfori<l::ulc do sol, o azul
do céu, os gorgcios dos pú.;;:r nros e as v i.stof 3S flores d as

mar;cru-.
Pa!=sando por outra foi:cn da t1o sr. Calixto, sita á margem oposta do rio, forno;; á 11rnia, para matar w1s moch o!,
que ali estavam pousa do:õ. ten do a Eortc de ma t;1r dois

dele,.
Tratei lo~o rlc depená-los, n;1 eanôa m esmo, enquanto
íamos cm dc nrnnrln de 1 ºSfio.J o1!e'.
Ch cgfnno.s jus tamente á l1ora rlo j antn r, e fõruos cordialm e nte 1·ccchitlos p elo sr. Calixto.
Apôs algnns dias de perma nência ali, J cixci, ca rregado de presen tes, aquele l\O!;p italciro teto.
Ü\'os~ tapioca, um lcitiio nssaclo, ali:i.caxis e doces, fo.
r:uu envim1o!! paru :1 minha c;tnôa, á hora da miulra pnr·
tida.
E nssim, com muito pc!!ar, despedi-me de meu hon·
rlo.:o ho:;pedciro.
Ti\·e oclt siáo de ,·er1 p ela se:;unda vez, a 'ªpororóea",
quando eu llc todo n ão huagina\'.t encontrá-la.
Hu \·famos aporta<lo a uwn fazenda de engenho ele
açúcar, afim de espera r a maré, quando cnt5o o enca rrega do ,l ê~:!C cst,,.bclccimcnt o nos disse que ha\'inmo.s fei to
muito hem em n âo proAAcguir a nos.sa \"ill l;CID, porquanto
u '·11ororóca'~ c::ita,·n puta \'ir, <lc um morucuto p a ra outro.
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Embora cu jul~:is-:c que i~so n:i o pa~s:1SS:c de mun
hrinc:ulcira, para no~ ;,frmoriT.ar, achei ni;,is accrtn.do, em
todo caso, seguir o seu con$cllto.
E, cnqa:mto cspcr:hamos alí pcb ,·olta d:1 mnn\ for·
mou-!õc um,, gr,'.nulc onJ.1, quC' hrornpcu s úbit:imcntc1 ati:cm c lcnJo ,!c \"iolent;:11nentc por toda p arte, tendo p~s,s;ulo,

com 111uüa rapitlcz:, ju~famcntc no lo;;ar ontlc noS:~a caaõ:1
cstc\"C ,1 principfo .:i:11·.:i:e1d.1.
A fortl! onda lirn-i:1 pa::H1Jo.
As ãgua5:, cm sc-gu;1la, ,·olttu-~un á ~ua tr.tm1uilirl:u.lc
normal: porém cstarnm correndo r.om ~ran1Ic ,·cloctdadc.
Pro~~c~nindo a. IlO.:õfa ·d a~t'm , fomo~ c 11Lfo ol1:-en·,mdo.
1,or lodn pa rle por ouJc p ass[l\'alllo!, us ilc·;;,.Haçõcs Ceita;
p clõi. 1'pororóca<;i.

Vinm-;c :ilinhad:1~, ao longo Jc todas :H 11raias das
m ar~em. a:3 ilr,'01·es t(UC Ioram ar rancada!ê., e hem :1ssim
a.'1 :1h :1s camadas de bum, nos logares outlc a terra fôra

,·nrri J a tios bar r.1.n co~.
Xo i m·crno, quanUo as contra-marés ~ão mais for tes
e ntai~ alta~, o Hporo1·õc.,~' irrorn11c com uma forç:1 t e r·
rivcl .
Nessas oc.:i~iõcs, 11or vc.:cs, afuntfom,sc m uitas cwl,ar caçõc.s1 ou são reduzidas a cacos, quando d~cnidadamc ntc
1lcix,, tlíls uos Jogarc!- ond e. as :'t~'1rns são mu ito 11ouco p1·0·

fund~.
As cx:p1ica~õcs ordiuári;is, ilaJa.5 íl rcspt-ito desse fcnôn a:no, s:io cvi1knlcmcntc cnõnc,1..::.
:i.'l:io I1á nenhum e ncontro de á~u as <locc3 e l!'algnJ.aiõ=,
nem tão pouco o rjo se cs1rclla comiUcranl m<"n lc onde a
"pororÕc.'l" tem o seu início.
Eu colhi todas n~ infon11n~Õc3 poBl,·c is a r c~p cito d.a
pro;u~1Uilhd c <lo r io e d os l,a ix ios que ec lh e cncontrnm
110 ,CJtO,

Onde o fenômeno surge primci rawcute h {1 um hni.xio, a rrnn'.:"S do leite <lo rio. e cHe, mafa abd~o. se ~strcit a
al~m tanto,

·
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A m aré arnn~u pelo do P 11 r.í uc ima com gra u<lc yc!oci<ladc~ e, 110 c nt rnr no rio Gu.1mú, alcan\.~ então a parte
mais C3ltc ita Jo c:rna l.
A o n h::i n tar esse trecho, :1 urnssa de :i~ua porta cm
100,·imc nt o 11ela maré tcrnl ~rá n tom.ir-se mais alta e n
i.:o rrcr co m muito mnis ra pi ll ez.
E d ní,. subit :11ncn1c cncontrnndo u m bni:cio, forma- se
~ntfio umn ondn, d a 1nc~ ma ma uc ir::i q u ando .5;C .itiru um a
~t·.u1tlc pcJrn no fundo ele um cór rego cuju s :íg-uas concm
com .grn ndc ..-cloci J ad~ Iorm :mdo,sc <ln í uma ond:1 qllc
::e p ropnga cm sun lis:i superfície.
A omb que se fo rma no rio scr:í c-nt:ío tn nto m::ti9
nlt:1: e mais for te qunuto nrnior for µ m ussn <lc águ a p ~ ta
cm mo,·imento e prop:i:;;::ir-sc-il }t:ll","l cima sem se quehr.t r.
Onde t!noonl r.t r o m hai.'.io, quer no l ei to, quer n::ts
111:i rgc us elo rio, on ela se quchrará ou en tão, no passar
sôbre o l1aix io 1 tornn-sc maior, e como II rio se estreita
proscguirá en tão o seu cu rso com rnaior rapitlc?..
Qu:in clo fü. ni:iré3 s:io haixasi ll',·, u1 t:m1-::c menos rãpi,
<lnmente e 110 cou1cç.o de su a Ionu:1ção um,"1 wui to lllcnor
ma:!.sca d e {1c,ru,, é que se p õe cm mo,;mcn to.
A profun thla de (1n m:-is..;a d e á:;t1a que se D\OYC, ei é
pr1Ju c>nn 1 n5o cillrn cm contnto com o fundo do r io, q uanclo pu ssa so bre o lrn ixio, e :1s~im ncuh um :1 on cl a se form ará.
E' só mcutc q uand o a ni:.u:s.a Jc ág ua e10 movllucnto,
quando :1 urnré se forma, é (lc s uficiente profuudidn d c, ao
c ,1trnr cm contato co m o h:iixi o, como si Jos.sc ~ ba r rntla
po r u m Ji<111c, lcnmt:He e form a-se e ntão uma g:ro ntlc
onda rolante.
O (Ü:t:;ra u ia adcantc 1110:!ll·a, muis c1nramc nte-, a m aneira pela <Jual cu euponho que se fônna a omla:
_\ liul, a A.A rcp rc~cn l:i o ui\'cl <las i1guo,, quando se
írir nrn a maré ;
D é o fuudo d o rio;
A linha BB t! n pro íundidndc cn1 ,pu.: a aígu11 se. p õe
cm moYim cuto 1rn~ maré!: baixas, nâo chcgundo n alcun-
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ç11r, p o rt anto, o fundo do rjo, no baixio C, e uão ee fol'-

mnntlo~ nessa ocnsiiío, ncnhumn onda, sinão uma r.i]litb
con:e n lcza.
CC' é a profun<l.idadc cm que a á gua é <1rrast:nla e
p osta cn°1 movimento, no começo das ll\arés haí xa~ q11an-

áo a mnsta de 1igu a entra então cm coutnto com o fu ndo,
e é impelida pal'a cima, formando-se. ae.s im o onda que
~e propa go do aci: ma .

- - -,f- -......

/J ------ -- --- - ---

~- - ... ~,

~

- - ----/,J

{~~~

Pa r:n que isto .!:e realize, é neccssii rio, porlunto, que
e,'(ista al ~rnma cou forrnação peculiar elo fundo: e n :io ~implcsmcnl c o C3!rcit:imcul o ou abr:;omcnto elo rio, pa r:1
que umct d ada maré flm·inl po~.rn produ:.-.ir n

11

pororõca".

No.s rios Mojú e Acari1 (<10) , dizem que ocorre o m<:s·
mo fenôme no.
Essc:1 rios têiu curso5 paral<:los, (.". prnYa, ·(.")mcutc , i:.ão

ntravcsso<loa pelo u 1~mo leilo <lc roch~ , dc ,·cndo h.:wcr,
fuii;! ;mlo, haL.... ios :tlgnl!l tanto F.cmc lh .iutc.s, c m callu 11111

<lclc!J .

UO)

No oriciu:,J, . fcami.

Vuc1-:xs
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Pelo dingn1D1H, vê-!lc Jlcm IariJmc11tc porq ue é que , e
íórma fÓ1uenlf" nm:: 011,b e niío urna sut.:ess:"io de onda.;.
Deru nis. p:is~~ rla .i prim eira onda, a ã~n crguc-liic
t.into, que fi ca Jimpn e dara, parn cimn do bnixio: e não
í: mai s pcr l urh,1 da por êste.
R cgrcs..sn ndo a Uelém do Pnrii, tomei a fixar mi nha
rcsirl êncin cm Nnznré.
Nn ,·ingcm , qtic ôra acabo de empreender, ve1·jfiqnei
que miulrn c:mõa c i·a dcwasiado insegura, e, alé m disso,
pequena para a minha pretcm1idn ex pedição :10 ali o Amnzonaa.
Logo que :ili chegue i, quiz restitui-la :10 s eu prop ric·
tório, 11uc me h:n·ia g:1rau tillo que cb Ec p rcstnrn pa r.t
tu l cxcur.s fio, ~rndo hnstnnle sc:::.~ro e hcr., ,ubptatla p nru
esse propÓ5ito.
A pós muilo lr,'l hnlho e muita amofoçjo~ ecm r esul ta·
tJo, fui obrigado a p el' der .as 10 Hhnts: que já h avia da1 lo
;in tccip;ul::uucnte, como p::i:rte do pn gamcu to dela.
Em oomcço de julho, meu irm:io m:, is môço. H ., havfrt
cl 1egado a Dc1ém do P:, r.:i~ cSJlCcialmc utc para ajudar-me.
Pela , ·oh n do nn\.io , fJUC o trOu.'\:e r :,? despachei m1 mi•
ubas coleções de peixes e de insctoo, aprovc iumdo. m:sim,
a hõ:i opor tuni dade que tive, pac-:, !::Cmelha nt c prol"idência.
L á um di n, tive mos a bon urcc de enco nt ra r um pequeno ba nd o dos b elos e curio!:OS pássuros-s inos (Clms·
morhy11c11.s carw1culn1us) (41).
E~ ta,·am pou~a(los cru 11111a ftr,·orc muito alia e muito
copnd:, 1 e ,,oar.tm 1 :mi es qu<' p11Jéssem os d 1cg,1r a pon to
de o.lvcjã.Jo.s a. tiros.
Embora ~se local e3fü·c.ssc s ituado um as qua tro mi·
lh as nns soli dõ es pleuo..s do. mála: lá Tohá mos no dia seguint e, e tormí mos a cncontrii-los, :tlimcnt nndo-sc na ru c&m:t ún•orc.
HO Sobre ~ e C/1aJmo,11ync1u, qo e é ::i n osE.:1 11.:-::ipo ng11 ou "pi!•
•::iro·Ícrrcir1>", ,·ej::i,f'c o que t1i:z C orl tl i, ob . cif., p5g!, ~0-3,f2.
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Dcs13 vez, cotrcl:mlo: não th·cmoi1 melhor êxito do
que o do <l ia anterior.
No tercei ro di.1 , l:í \·olt ámos de no\'o ; porfm, dc.s tlc
a ultima 1•cz q nc os vimo=, a)í não ·volwr:un m.:iis.
E!:."CS p:í;saros tt!ln uma plutuagc m de côr muito a l\'.1,

são do lam:111110 de um p3!::saro prt.• l o e têm o bico la rgo.
Alim cntaoHC de frutos da Horc;;ta.
No alto tio l1ico, cresce um lUh í!rculo c:itnoso, de umas
duns ou trê..i pok;n«fos de comp ri mento, muito Jcl g:ulo,
cowo uru ~ p inho, e •1uc é c~cas.s1mc11 lc :.1dornad o d e d iminutas pên:is.
Esse tuJ,érculo é mu ito mole e c.'ii pa ra os laJos 11:l
c.ilicça do p:iss.:tro, não :.e estica ndo, qual um chifre, 11uc
é a m.,ucira pd:1 qun l o ':cm~ nos C."p écimc11s empalhado!'.
'l.'a l p.í.s:.n.ro lornu-sc not:i\·cl pc'lo ec u cs1r idr-11tc e ~r.i·
,·e cnnto, como si fo sse 11111 si110 qu,; es ti\'CS~c a )1;1(]afa[,.
Só)l:i o .re u e.1ulo no rncio-ili n, j mit;1ruc nt c (]Uauclo a
ui,1 ior par le Uos outros p.Í5saros est ão silcncio30::,.
~a m ~-w n ii n •o1·c, uns p ouco:, Uiu 9 a11ós1 c 11co11 lr,imos
n alimc ntnMc algun s hou ilos pn pa g.,i os, ilc plmnagcm
;unarela.
Siio chamnc1o;; " papagaios i10pcri:1is'' e são muito cs.
Li mados, por c.i.usa tla!! cô rc3 de sun p ium:1gc01, (JU C são
ns cht b.oml cir,1 hrasil cirn, \'Ctdc e :mrnrcfo.
J.:i J,.:i nmilo teJupo que c u tlcscj:n·., c n con Jr.1-Jos.
Fiqnci, 11 ois1 muito t:a tisCci lo coru esse cuconlro, e,
m ais uind a, por ter mcn frmão cousco•1úd o ni.1tar um àelcs.
E' o Couurus Carclinne, Jcsc ri to 1,o r Spi.x, no seu extenso tr.tb.ilho sobre as ave s Jo Drasil (42).

(,l:?) A foun :i hr.:i >ilcir.:i 11o~s11 i ) .500 c, pCcic5 de o\·c! que io
d~slrilmcru cm 23 ; m11c>s. E ~ão cm nUmct o de 8i0 :,. s es;éciee: de
t• «li,;..:iro,:, ~n1ort'S,
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SA,';TARÉM E MONTE-ALEGRE
n t:IX A'.\"DO nr1.t'1 DO l'.\ íl ,\ F:;\lJC.\ :"óDO :-.:o ,\ll ,\7.0S,\S - H:t:3 ASrETOS C .\RU[íllSTICOS - Cllt:CADA ,\ H:-;r .... n t)t - J. ClllADI: E SECS ll,\•
nTTA:'\ H$ - \ ' IAC l: ~I ,\ )10'.'fTF.•ALt:Clt& · - l'JI.\C,\ DE )!03Q t: IT0S E llfãlO
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J.í lrnvfomos cou d ll i'1o to<los n,;; pl'ep 11r:1 th·os p :1rn a
n o::M v.ia~cm Am nzon:13 nc ima.
P cfas infor.uHH,:õc::, q nc oh tivcn ios a respeit o 1la r egião: a cJtrnl p rc tcndfomos p crl nst ra r~ r e::olvêmos ir prim ci r:un cn lc ::if\: S.1n1;1rí·nt, tuna citlm1c que fica sit nacla
cêrc.n ilc SOO m il li::1s ti o acima, e <fUc é sé<le <lc co n.sidcr avcl tráfico comcrci:1 1.
:Fomos for çn dos .n esp erar m nilo tempo~ p ar.a podermos coutr,11:u: u rna p assngcm~ mns :ifiuaJ, co m alguma d ificu ldade, consc~uím o,;; obter uui l ogar t•m pequcn,1 cauôa ,
c1uc dEYcri.:1 l"C.(;rrcssn r vnzi.i par., Sanl:u éln,
Tfrcrn os 1lc acomo d a r-nos c m um côm odo apc rla do,
no p or:io, e qu e c.starn com forte cl 1cfro de p eixe .sa] g;ido; e, c1nh ora aiu Jn p cnn nucccs5:cm .,lí .a lguns cou ros,
nc-m por i~so rstcs ntcnu,n-am aquclc for tí~imo od or.
N o Ain a2.onas, <JUCJU viaj a~ não p ótle ser exi;;cu le e
n 5o tem mesmo de in c:omo11ar-.sc com essas coisas.
D c.5 la sortc, trntí1111os l ogo il e ;1rcanj;1 r, do mc1hor
modo possí\·el, tu<lo q uan!o nos era prec iso, p repa rnn1lonos por cs:ia 1na 11c irn p a.ra segu ir a. no!sa t r~1ça.
A tolda d.1 cauôa c .5t:n-·.a mal aman hada, e l ogo vc ri•
iicii rn os c1 uc dcixm·a goteja r m n il:t. iígua, o C
JUC nus inco-
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mo<lou l,astantc, poi~ que molha,·n todn& tts nO:!!!a~ roupas e rêdes.
.
A canôa n5o cr.t p rovi<la de .:nnura<las, d1spcnsan<lo-sc
t:.il p rcca uç:io nas Lronquil:::is âgua2- do Amazona~.
Lc..,.:ívamos um bom ,:s tock" de provisõc,-;, bem como
alguns Ji,·ro~, que tornámos c uiprcstados de no.:;03 ami go3
americanos e ingleses, para mal ar o tempo, durante a
viagem .

No começo de agosto, Jci"'riimos Belém do Parã.
Dali partimos com vento fnroravel ~ que logo nos lc,·ou pam :tléro ,ln:; ilhas ~ituo.d:ts no largo bra.~o, coo I rcotc
ii ci da J c.
N o <lin i;cguintc, jó cruzá.vamos o pequeno mnr, forma•
do em frente :i l.inrra do 'fo cnntins, e coutinn{1mos nuvc-

gnn<lo, rio acinrn, fovoravclrocntc, a té que ficámos de nora
entre n.s suas ilhns, ga.nbamlo tlepois wn C.')lrcito ca nnl,
que fõm1a a comunicação entre os rio3 Pará e Amnzonas.
Pnriimos ua pC{JUClla "ila de Bréves, cujo comércio
cou sistc pl'incipalmcutc n:1 e.,1>ort:1ç5o de liClrracba, polca e
loUÇilS de bano, que i;âo curiosa.mente pintados.
Enquanto nos dcwor.i\'amos ali, parn cspcrnr a 1uaré,
nJguns dos índio$ <ln tripuJaç.:io Jor.1,n .í te rra, e, quaudo
voltar am, urnis tnrtlc, ,'leram algu m tnnto cmbriaga<loe,
trazcu<lo 1 porém, vários \'3!:os de barro, do íorwalo de
um pom bo, p::ir:i. ycndcr ru::iis acima, onde esses :nti gos
t~ui mui 1a cot:i.çáo.

Dnlí, prosseguindo a Yiagcm, cotómos nos c.strcilos
canais que formam uwa hllrinc:lda rêdc de .igu.is, - um
ignoto labirinto, exceto p.irn os h.ibll.intc.:, da reg ião.
Diariawcotc, tínlrnll.lo3 1ruc espe rar pela IUal'é; e: pa ra
n ão ficar p:\Iac.Ios e adl!an tar um pouco a vfogem, qunudo
n5o_ ha,·fa Ycuto, fomos suhi ndo ,·areja ndo, :io longo da
prn1 a.
Üd Úldios iam adcantc~ de montarin, cotn uma corda
compridn: que prendi am n uma Úr\'orc 01.1 arbusto dn
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uuu·gcm do rio, e cm sc~'liida~ ,·oltundo para a outra. c.xl remi<la dc, J)IL"\'.aY;,.m a cnnôn 1 e c;; ta se nrrn5la,·n 1-io acima.
Dc_pois, ::1 cnnôn era Jcnufa par:1 tlcan te Ol1trn YCZ, i:e•
pcti.n<lo-se o mcw10 processo, con timrndanu::·ntc~ nlé :í
,•o]ta da. maré,
E .assim se foz ia, quando uão pollí.tmos ahrir cami•
nho, por outr:1 maneira, conlr:i a correnteza dns ágmt!!.
Ao longo do cnn,11, que pcrcorrfomo:, ficm·a cu eu•
C';intaWssiwo com o vi,·o colorido dn folhagem, que ostcutnrn to1l11 a Y:-tricdadc à ns. tintns outonais <ln Ingbtcrro.
A cnu5=n 1 contudo, cm <ljkrcntc: - ns folbn::, aqui, cslnYnm ngora 1,rolando, cm ,·cz tlc c.iir.
i\'o scn J>rim c iro rompime nto, das tê m urn tom a.ver111cllrnclo-claro1 cm scgui1b um vermelho muito ,.,i\"o, e,
íínnlmcntc, se !Ornam ,•c rdc:i.
A !~11urns eram mnarcb~, outras côr de ocre e outr:'ls
niudn tlc um;1 côr de 1c0Lrc: que, comh in:uulo-se com vã.dos outros t ons, ,lc um ,· ct<lc muito forte, pro duzem l iu•
<füsimos efeito.
De~ dj11 s depois <lc dcharmo& BclCm, o rio começou
.1 afarg ar-sc e ;15 su.i.;. áh'1Hts a co rrer pura o Anrnzou.:is~
rm ve~ de correi· para o r io Patá, com muito mniol:" reflux o, o que mui to Lworccin o pro5scgnimcnto <lu nossn
,·ingcm.
Com outros dois d ias, alcnn~:í1uos proprimncn te o .A.rnazon.1s.
Foi com 3$ m ais d,·ns emoções <lc 3Jmiração, 1mm
mhto <lc pavor (•13) e <le 1:cs11cito, 11ue contcmpJiimo.., :i
vastidão <lc tlgu:is deste inaj<>.:-lorn e af.1111:iilfrs imo rio.
(·13) Ei;; 1m1 belo 1rcc-Lo tlc Eudidci ,b Cunh :i , cm seu lino
"A margem do HiHóri:i '' (p51=,;. 7.8 d:i. 2.n c1U, com n:ferênci:> a
c~fo "11:1,·or " tfe Wafbcc :rnlc n in:ir:,\·irlro!:t inipouêu c-fa 110 Amrizon:, s:
"Ao revés 11:> ..ulmiraç5o 011 tlo cntnsi:tnno, o f((IC sobre;.ah ci:i
;crolmcn le, dc:into tlo .,\n,:11.on:u, 110 tlcsemboc.1r 110 tlêdnlo Horitlo
tlo TnJ;:i pu:rú, nhc rto cm d1eio parn o ~rnrulc rio, ê ;nllcs um 1lc~.
pontnmcnto.
CoJ, H
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?tfon1al mcntc, fomos log;o parar n:i,; smB r cmotissim :::ts
c:i bcccirns, J,i n os An<lc.;;:, e num,1 succ~5o de pcns:nucn1os,
re~~r<lárno-nos <l a civilização cJos inc,1!! do ,m tigo Pcrll,
d.1s l cml:is clo5 mon tanha.;; de prat a ele P otosí, d.::is primeiras cxplor;irõcs dos c.spa uhóis cm ln1sca <lc ouro, e ,los
indio.; sck agcu s:, fJU C or:t li.,bii:1111 :t r cg i:ío nhrau gi da pelos
mi)Ji:n.-cs d e afhu:mtes da imensa cautb l.
Que sat i:;foi:ii o só de ima~inar a; snas águ ns r cun iu d o•!!C p:un fo1111nr-Hi c o e-urso de 3 .000 miJlia:,; 1 e que to<l,1s
ns s1rn,s torrentes, 1foJj n 1 .200, descendo elos An<lcs cohcrtoa <lc uc\·c, estava m agot"a con g.reg:u bs u;i «lu cla \'astidólo
tlc águas cô r tl<' U('YC, q11c :'C c 1;1i:i1l1 :i.rn1n <lcan tc de nós!
,\ mass:i de ã c:11:i s C, <'.Cri o, !iiClll p:ir, c::i.11az U:111uc llc terror n
que ~o rcfo:rc W:1ll :1 ec ; nus 101los nú,. dMJe mu i cctl o i;i1.,1nos nm
,\m:1.1.o na,; iJt":if. nict't"ê J :n p:íi;i11a.!= sin;;u brnien1c Jin·~s tlos não ~ci
qu3n1os \'i3j:m1c.;. qu e, d c! Jc tfumhol ,lt :1 1ê boje, N nlcmpbr:im a
l/yfi:o 11rodi i;iosa, cC"Jm 11n1 (:}p:11110 q u:,si rclis io.s.o, 511ccllc um c:,~o
\"nl 1.;u ele púcolo;;.i:i : :io dcfro111nnnos o Am:rion:is r c:11 , \'Cmo ·l o iri·
krior :í i111a~cm subjcl i,·;i, L:1 !o uso te,11r10 rrcíi,u r.ida.
,\lém d is10, r;olJ o com:cil o e~ 1rl tamcn1 1: :in ist jco, i~lo é, com o u,u
l rccl,o cb . lcrT::i <lcsalirocll3nda e imai;c n!> cap:iu~ ih: !C fundi rem
lt::i rn1 r. ni us.:iment c 11 ::i síntc~ de um:i i111JUCH:ÍO cmpol i;..111 1e, ê de 10110
i11fcr ior :i um 5-Cm·11Úmc ro de ou Lros logorc ~ 1\0 no~so p ;ils.
T o,b :, An1:u:011ia, rnL cHe .up ccto, mlo \·3lc u segmento 1lo ti•
tor:11 que , ·:1i ele C:i lio ,Frio li po111a <lo Mu1ululia.
E', sc:u dU \·IJ.,, o 111.2ioc qn:tdro tl.2 •e rra, p on:ni cl1:il.1numtc rcL:11itlo num 11buo l1orizo n1:i\, qnc in :i.1 ::ilc\·:111t:un Uc um:.t La, 11h , j
fci1:,âo du restos de u rn:i eno rme mold11r:1 tJU 1! ~e qu ebrou, :i s !cr r.u,i :is
tlo .2rc11i1 0 de Mouh:,,\ lci;rc e ::ts !er r.u ,;rnnilic-:is <l.u Cui:m::i s.
E. como lltt falt:1 ::t l iuli:i vertie)I, p rec,.c:clen1e n:1 nlf)\·ímcol:u;;in
d., r,3i,;.1;;cm, cm pouca, 1,or;,f o o bscn·ador cede :h fodi i;.i,; d,: m o1101on i:\ in:i lur::tvd, e H'lllc 1111e o icu olU:ir, in c..,plic~wdmc111c, ft
nbrcl·b nos s.cuíiu s tl:11111clc,; J,ori .tonlc:s •: ::t.cios e im)cfinitlus como
O!ln:lfC! •

A impre.!r:io domi11;1111c (IIIC ti n ·, e 1:ih'~·i: co rrer110n dcnlc 3 umu
n i·r,Jadu poJi lil':J, !! l.'M.1 : - O l1omc111, al i, f.: ti ni im r u~o impcrli11c111 c.
Cl,ei;o o, Ecm ser c •p c r.11) 0, 11cm qucritlo, quundo :1 11::tlu rcz.1 ::iimla
cstD.,·::t a rr um:i mlo o seu m:i is ,·:1.slo e lu:cuoru 1o:1l üo.
E cnco111rou um:i opulcnt:, ,lerorJ cm ... "

VucENs rELO A;i.azo:,,;As

F.

mo Xrcno

163

Vcnczuc1a, C0Jôu1hi.1: E,1u3dor, Pcrii, Bolívia e Draril! - Seis gr:imlcs paisC::, que se dilat am sôbrc um terr itório mui to 10aior que a Europa, - ca tln qual conlr ibn c para fo rmar n~ ,·ol umo~:1,; !iguas, c m cujo f eio l:io
trnnquil.uncul e ora penc tr.ívnmos.
J:í sc11úamos a influén cia Jo:5 ,•cn lo.::, que, J urante
ioda a cp1adra Jo vedo. $OJ>r:im iuva riavclm cnlc <lo orjcnlc, A.ma zoua.; n.cima, e ,1uc foyorccent ns cm b arcaçÕC:S a
fa ze r caminh o coutra a for te correnteza cln s águas.
'f.ive m:os, por ,-czc~, tem pcstndcs~ acom1>n nJ1:ulas de
tro\·omlas e de ,·iolcu to;:; pés-de-ven to, e, co1110 este ge ralm en te .sopr,wa n a dircçfio cm <(UC fo m o.a, muito nos Í :l\'O·
rccia, levando-nos para hem longe, com gr:,nulc vclocitkldc.
A nossa cauôa cnc.ilhou nos hanco,3 <lc nrcin, por
dun s ,·e7.es~ o que nos deu algum trnh alh o e acm: reto u al~U Ul atraso.
Kcs.~ns ocasiões, 1rnss á,·;i mos p ,1i:: te Ja s cargas para a
mon ta.ria, e~ rJalí, lançando :iucoras em ,igtrns profun da s,
consegu íamos, depois <lc algum; esforços e sccuiJos anau·
cos, tlcscml,arac;n r n crmôn.
Sem tlcs;can lJarcar: ap,1nh 5vn.mos alt-•u ns peb:es, que
cr n.m gran de <lclícia para nós.
A's Yczcs, sa.ltáv:nnos e m terra, p:i ra co mprar frutas
cm al;utu rancho de índio.
Os aspetos 111:iis n<l.miráxeis do Amazon us são: a e.-..:·
lrao r il inária l:lrgura <lo .seu leit o: on rl c .is ágn n. s ~e expandem ger;1ltncntc <le três a sei.; m ilhas; o ;11n,1rclo·pardncc n lo Uns .suas águas cõr 1lc .,zcitona ~ ns enormes cxtcns:õcs rcco hcrt.as por pfan t,1s ac1n:i1 icns, que se lh e ali·
nh :1m .to lo ngo tlas prains, e d ns qu ais 1 11or ,·czcs, al guns
pctl:lços se dcstacnm, fornta ndo vcrd:i. dcir.a.s ilh as flu tu antes; o t,'l·;m<lc número <lc frut os e tlc Iollrn s e os eno rmes
troncos de á n ·orc:i, que são transportados cou tiuuamcn tc
J>or suas i1 guas ; ns suas margens pbn:ts, cobertas de al ta
e int rinca<la floresta.
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Em nlguns lognrc!': ,·êuM:c os (:/llllcs e folhns e.:il!ra~·
quiça<las dns Cccropias, que lhes _c_mprc;;lnm um cu r1osu simo nspcto; e, cm outro:, Oi! rctilrnco,; e _e 5' c11ro5 troncos
tl c nh íss imrts .írvorcs, que formmn 11111a "'1Vn m ur;,]h:t 110
longo do rio,
Há muita animn~5o, tumhém ~ nri h• gi g:antcsl'O cnrso
de úgu:i.
'l'odns ns 1ua11It:ls e Iodas as lnrclc:i, a5 arara~ e os p:1 pagnio~, de linda plumagem m-:ul-amarcla, rm numcro:!OS
bandos, cru.z:im o rio, fozcnclo gr:mtlc abrido com os scllS
n:;,idos gdtos.
.As garças, de ,:ária~ espécie;:. e outr::\s .wc:> ,1 quátrca!I.
,·êm-sc frcciucntemcntc nos p::intrmo~ de soas urargcu .:-. h t•m
como oa g1:.1ndcs e bonitos pntas (Cheuolopex jubora ) ~
nadando cm suns haía!! e cn~cadn:::.
As gai,·otas e n~ :mdori nhas~ porém. lnh-C";,; scj:1m o:pússn1·os mais car:.itcrístico~ <lo .A..urnL.onas, pois tfUC se
,·êm mnis frcqucn1cnicntc e cm gra ucl c mimem alí.
Dnrnute totl;-i n 11oi1c, ou,·cuMc-ll1cs os :,:ritos, n;-is
prnias, onde- depositam os o,·of, e, durante o dia, co11.Ha11tcmcntc nos prendem u a tenção, pol· seu h:lhito de 11ot1·
sarcw cnfi icir:i.das .sôhrc p cd:i.ços de n1:idcira 1 <lt" 1unn dti·
zia a vinte, ao In do umas d:i.s ouLrn~, iudo 1·io :tLaho, muilos millrns, com um aspeto t.io oríl\"C e t:io i mó,·cis, como
si cslkcssc ru iJulo pa r::s trntar de alguns negócio im1,ort.11ilc.

E&sas nvc,; dcpo.út.tm os o,·o,; cm 11equcn:ts cavitladcs
,Ic nrcia, nns praia~.
Di:t.cm o,; índ ios que: durnnte o ,lin, 11 u;'l udo está fa.
zc ullo mu i to cn lor, elas carregam ág;ua uos hicos, para lnt·
midcccr o locnl onde fizeram a poHurn, impedindo M.il im
serem cozidos 0:1 orn,; pelos ardentes i-aios eolat·cs.
Além Je lai s pi1s<111ros, vêm-! c nli inúmeros mcrguIhões: e flechei ro.:= .
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O;; potcos marin hos (-J4,), 11q11i e acol.i, ~tão comta111c111cntc rn1tnndo os l:C11S hufo:-. ou, cnlão, oa j aca rés, por
\'czcs , u :i.d.t m rlisp li ccntcJUcntc ao lon~o do i-io.
Nn marge m :,;c lcnt rional do .Awazona~. •11C uma s du7.cn la;; milhas (]e di st:l ncia. h á fi lcir.i.:, de montanhas l,ni-

xa ~ :ts quais, h elll como a rcgi:io in tcnn éd.i;i, 5:-Í o c m parte
dc•.muda.:, e em 1ia t·lc colJcrt.is rlc r ch·n s e C"apõcs 1lc mato.
Vatjam Uc 300 a 1 . 000 pé5 de nltn rn e a\'nnça tu , tc.rrn
.i clc11tr o, i1ulo provan!lrucnte li g:tr-~c tÍ ;; 1nonlanlia.s tltls
Guiaua s.
Depois dcst,1.!\ não .:e , ·êm clali ilo rio oulras rnont aul w.s, a não ser 2.000 1u ifü:15 além, qua ndo .se olenac:am
:ts c:u]êias mais h.iixas <los Andes.
S:io denominadas ''Serras <lc P nrll': e lcl"tu innm na~
'·Scrrns de :\foutc-.'\ lcgrr:.'', perto da pcquc nn ,'"lia <le i\Iontc-Alegrc, cêrc:t de 1 . 000 milh:ts ah::i.i'-'.o de Snnlarém.
UH O bôto tSolalirr lmui!icm i3 ) é um Jo;; m:.ii::. curio~o.s e
C"JrJlCrÍ~l ico ... peixe~ do Am.:i.1. on:n. Eis ro mo a tlc!r rc,·e J o; é \ 'e ri.• si111n. <'111 sua " Revi!Ja Am ::izonit:':l" (to1110 I, p.i ;;~- 203-209 ) : ,.O
Ló!O (Dc{pMm1.ç r,oltitlus? ) , o 11iárn Jo intlio, ocupo bri;o c~p:iço ua
H1,1 in1:i; in:1{:io, e o n o~! O i nterior ~tii elido 1lc f' , HtlOs m::.r;n·i)tia rn;;
~ôh ru csle :m im.il. O Lõ ln, como a ~creia :tn1ii;a, ra1u:1, e, qu:il o
ddii, o l'CII c:i nlo tem <1 11nm 1lc ~erlu1.ir. ,\ j ,b rlonzd:t IJUC n om·c
por n o ite do luar ! Os índias cri:im quc o bôlo se :iprnvc ita,·a d:i!
oca ~iõc~, cni quo :is 111ulht.•rcs se l1anl.i:i,·11m, fl:lr.1 sct1nú•l.1s ...- ;oui-ln~,
c, :1i11Ja n1:i i~, que, rc,·e~lirulo f.ÕrlU..15 de um m:mccl,o t;i:mil, , ·in lm
;í,. ,·eics., po r noil c ah::i , p:it1 ilh.::1C" o r~dc J:i~ ,· ir.;c ns d:is fl oresta,, 1iiio
rnro .1 tri L11in do o c~te d. João nu,·iol :1 Gt.n ·i tl (7. de n111 il::i:i. fü l::i
nença, o U!t imo falo ,1arcce comproni-lo, é filho da im::ii;iniaçõo d J
111n llicr, IJllC, p or veulUra, p rocurou :t$~im cn coLrir u ma fah:1 1 1]11C,
.i o mt>no;; cm :tl ; umo:s tril.112', nl roia. ~ério" ca.t ii;os. Eulrel nnt o, u:ío
~e ,lc ,·c, n em !C 111 lcvi:i ,ulado !e: 11óJc ncu $.ir :i s gcrn ~õco, qu e gc
~occdcr:im :if111clo, con1 a 1111:tl cl:i. 11:t~ccn, nem tnh-ez a c: la me.oim v,
por'[uu é um f:i.10 ob servai.l o quo 110 in íâ11 cin Jo muni.lo as cr cnç:is,
:i iutfa as que nos p:trcccm ma is SrtlHCir:is, ~ão p crfci10111tmc si o c~r.1s.
Scj .i COIUo fôr, C!lD: o iuJ:t c:i:htc. N~o !ui muita lcrupo que om·i Jj.
:t:c r Jo um bôto que, w b !ó nn:1$ hu,uor.,.H, fõr.1 ~h.1 noite reuJco
Iinczas o um:i 1.iparigo, e os que n:irravntn o fn10 o far.:iam com :i
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Passámos por a Jgumas outras pcqucnns a.ldêias: Ycnclo-sc, aqui ou acolá, no t r;tjcto ela ,·irt~c1n1 al~'ltllla casa
clc cnrnpo de hrusilciros, ou, cnl,í.o, a ch oup;ma Jc um
íudjo, qu:,si sempre scpalt::1.1las na fl oresta.
Viam-se, nlgum;.1s ,·czcs, pcsc;Hlorcs: cru suas canôas, e
lá ,lc <1uando cru quontlo uma cmharc.i1jíl o 1n.1ior1 d cscc11ilo 11clo meio do rio, enqu anto outras YC:t.c.5, um d ia in·
lciro, não \Íamos Jrnbitação alp1rua ou siqucr um i;cr
huwauo.
O n :nro, al ~l.m1as vezes: cm hast:mtc forte e ajutlarn. -no.s n ahrir c:u uinho contrn a concnteza, ou, c-n tão,
quando era contrário, tinliamo.; que proceder ao laliorioso
métotlo de ,·a rcj.,r, anteriorme nte descrito.
AGnnl, apÓ5 proloug:ula viagem de 28 (lias, alcançámos Saut,1rém, na b:1n a <lo rio T.o.p:1jós1 cuj;1s :í~a!;, m uito
u1aior 1Jô3.fé. Ei! oulr.tE \"Cr~õ cs 1111c ohlivc sõh rc o bóio ou uiúr.i.:
- Ele zomba d3 gclllC, lr:u.cn<lo oLjclos 1i llôr t.fa ii;oa; P:mlico n_...
sc;;urou·mo ter ,·i!IO um lrn:z:cr no.t J cn tcs uma foc:t. Faum l3mltC111
n:iufr:t~"lr c::rnô:is c m c1ue b:i motaf, parn !e npo:õiarem clesL<t!. Se.
1,un<lo o mesmo Paulico, ren~.slc igualmente os fôm 1:i! de mulher,
p:i r;,. fcd utir O!> homem, q11c arr::iHa consi.;o p:irn a :ícu:i. O.;; olh o 5
JcHo :mim.il .,;ão conii<lcr.ulns prccio~os :imulê1os p :1 ,3 abr.md.ir CO•
r:içõu 1lc am.inlcs; seus tlcnle,,, pre~cn·a1h-oi esccl cnl es co111rn .!IS
dõrcs tlêHt& óq;5ni o eonlr:1 os perigos J3 prime.ira dentição. Um
in<li\"i1luo tlc~ln mesma f:m1ili:i:, o trtcu.xí, C, ~c;undo :,cretlit.am, b,1:,t:mlo ;m1i;o do borncm, a quem socorre e ]içr.i, qu:in Jo c,tc esl.í, 11or
,1esgr.,ça, a !Cr ,·itima cio hóto, com o qu.1 l lr3''3 lut.i, atê lhe 1ir.ir
a prC1a. que lc,-:i, aoi ctnJrnrrões Jo focin ho, atC a maq;cm, Ocil:\
crcnç:a no bô1o 1csul1:i uma cuíermidaclc ncr\"O.s.i, qoc acomete b o·
mcns ~ niulhcrc!, ~oh a dcnornin:içiio ,le rârira. E m uru dos m co s
p:iueios :io ~crtiio, oíert!ceu•!C·lllc oc:i~i:io Je ob~en-:i.,fa cm um r:111:i~.
O accíi!O 11.111a lcut d e n ol.:nel ou de p::lrlicul:ir, , ·cni com lodos os ~ju.
l omas <lc 11111 nl:ique ili! nervos, e é orii;in:ul o, :\'f'(;Umlo êl c!o, Jc ter o
ir1dh·iduo 11comctido ,i<lo ,'Ílima d .1 uiára, ::i é homca1, e, p or is,o,
d iti:im a nlo o f ujci10 de que falo : .. E' 3 uitira, é o uió.ra"~ conqu::tnlo
al;;umas p euô:is menos crCd ulas me ohscrnuem que era :iute; :i
agu3rdcoto a c.Jm:a m:iis prósiau daquilo" .
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azuis e m uito transpu reutes: fo rmam nítido e ngra<lavel
c:ontr:11: tc com as túrbid as éguas <lo .Amazonas.
'fi-a zi:.uuos caria <lc aprc.scn t:1ção para o cn pitão B islop, uw n: J,o c;;cocê.s n1i ~,ah clcci do já h:i mu itos anos,
f':lc logo ma riclou um de seus empregados providenciar
sóhrc o a rr.rnjo cJe u um casa, o que con::eguiu, ap ós algumas dificuhlades~ e hospitaleíramc ntc nos cotl\"idou p.1 ra
tomarmos as nossas refeições á ma prõpria mê;;a, por
t:mto lenq10 q11:rnlo (lc1:dâssemo;;.
::X,ío h rn •la na <l« de co nfo r to cm nossa casa, que era
cohcrla <lc têl has e Je parctl l'..:, barrc:ufo ~, sem as!:o:i. lho e
ECII\ Iórro, e j .i cs l,1va mu ito arr uirrn da e m ui to empoeirado .
.Mesmo a~iw 1 er a ;1 m elhor que podíamos ol>tcr, e,
por isso, muito nos coute111ámo.:> com essa mes ma .
Prc tcmlíamos ir log.o a )lonte-Al<:grc, ;;iturula <la lí ~
três dias de vias cm 1 rio abaixo, ,int cs <l c nos fb:nr11103 por
al~~DI tempo cm S:11lfarém; 11or isso, accitámo;; o JJ ondoso
co1wilc de Hislop, p:1rn 101nar111os as no.;:.as refeições cm
sua c.1sa 1 o 11uc fazíamos apt!n:,s qa anto ao jantar, e prer
cur:mdo, com os n ossos p róprios mci~, arranjar o almoço
(; o ch á pnra nó;; tn~tno:.
A cidade de Santarém c;-;tá colocncla cm lin do local,
num d ccli\·~ n a barra do T a11ajó:, com um:i li nda pra ia
al'Cuosa e umn pcqucn:1 colina cm urna (Jc su:1.; cxtrciuiJ3dc5, ali cx.ie:Lindo uma fort :1lcza., <le pared es de h;:irro,
dominando as p1·0>..i m iJa <lcs do Amazon:1s.
As e.isas s:ío lim pas e as r uas rc~ubrc5j mas 1 uiio havcudo ali veículos <lc roda e sim apcun s ,ilé,'UDS ca,·alos,
estes pa stam ii \'Olltadc nas ruas, que .süo cohcrtas de er•

,·as e de relvas.

A igreja, con1 .-is suas d uns torres, é um c di.ücio b onito e nora ,·cI.
As casas, cm sua maioria, sii o pin tada s de branco ou
de amarelo, e oa5 por ta is, (las janelas e das portas, silo pintado s Je um verde muito vivo.
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No porto, mio h á dcscmbarc:ulo~uo, ou cáis, sendo. a_s
c;1rg:as dcscarrcgud;is p nrn as 111ontnr1as: <lc mo do que. d 1f1•
cil mcntc podeis :i.k tmçar terra: se m molhanlcs os 11 cs ou

o c.:i lça do.
As p raias cx tcndcw·SC mu it:is niilha5: pa r,'\ hnho ou

pa ra cinrn <la ciJntlc, e é ali que se fozcm todos os scrr içoa J c l,w a~cm de ro 111rn du Jocal id:ulc 1 ,·cndo-sc os linh os
e.~cndi<los 1rn arci,1 quente, o que p roduz um agrad:wcl
CSJJCláculo.
Durante iod as ns h o ras do tlin: ,·êUl•Sc ali imíwcr o:1
b:m l1 istas. Q.:, íilli os dos índios e.• 1los n chrros nad am conto
p ci.>::~.
i\'os fun dos d.1 citladc, hã cxtcmos caw110:1 arenosos:
onde se ,·êm capa ll.i;11!0.s rajuciro~, 1uirtúccas e mui tos oulrns :i 1Torcs ou adm.õ lot, h a,·cndo , logo adcau tc, w13 mo rros lrnixos, algu ns <lc snnJ o,:; e ou t ros cobertos de rnat o
clcnso.
O co mércio Jo c:,f consiste p dncipal mcnt c 11:i cx po rtaçii:o de c.i~t;mhns, sols:1pnrrilh a (11uc é ;1 melho r ilo .Am :t·
zona s), fnrinh:i, 1icixc 5nlg.'.ldo, !:Cn(1o alg:uns <lê:::scs nr tigo:i obtido; dos íudios mun<ln rne1ís (,15) , i11 duElrío ~:1 td"hu 11uc habita o r io Tnpajó2.
H1i ali, como n o P;'lrá, mu it as pcs::ôns q ue JH1~5alll
uma ,·idu complc tnmcntc ociosa e Ci térH 1 :un p a r:idas cxcl nsivmnentc pelo lah or de uns pouco:i c ~cran1!· q u e l1 crdnr;t m.
O go\'Crno c.~ccuti,·o local consis te cm: o ca11umdmllc
militar, que len1 o cucar~o do fo rte e llc uma duzia 011
duas de soldado!>; o com,mdarrte dos trabalhadores, q u e
sup crfotcnil c os índios, cmp•·cg.1Jo~ cm q11al<1uer Fcrvj~o
J)úbli co; o j ui: de direito ot1 juiz crimin al e ci,·il e.la co•
~ orca; o delegado de polícia, que rn cnc.i rrcgu d a od m iutstrnçiío tios pm;sn porics e do1 scrYiços de vig ilâncin etc.;
(.15)

No origi1:.:tl, Mundr111:1is.
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dgciri-0 ou ~ncerdotc; e al:;uns ourros funcionirjo;,, que
lhes .são subordi nut..lol!.
A' inrtlc, :;cr;Úmcutc: nl~ru r.Jê,j~c~ e .:ilgm1> do.~ pri.n•
r.ip.iis nc:;oci:mtcê co:!t uru~m rct~uir-~e cm !rcnt~ ~ ca:m do
capit5o Hislop. IJU C está lu1·nliz ruln cm aprni,wd ponto,
domfo ~e de:.cuni ua u rio: e on de :,~ !>Cnl:uu, Ílllil:un , tomam rnpé 1 folum ~ôbrc polític;.1, i:Õbrc JU'ci 10 1 uma horn
ou il u a~ .
Além do cap it:lci, h,i aind:t QUtrO.s ~lois in:;ll:bCS, que ali
<:.S tiío ,-l~ifliudo desde mui tos unoi,:, e :ão ca:: ados com mil·
0

Jl1cr~s brt1Silcir.i.1;,

Um clia oo tl oí::1, :ipós n no!~:i clt q;a<la, êlc1 nos couvidnn.1ru p.irn fozcr um pas.: cio ; t uw honitu côr rc30 1 q u e
fôrrua um pcq ucuo lo!o , u uta wiJha 011 duas :i.l,ni."l:o dn
cid11dc.
Fo mu::1 numa c)q~nntc cunõu, com driu3 índios e nc-g ro:. e on1il:t .:. pnncisúcs: pnra o propú:: ito de fnzc rruos .1lí
um ag.rn ,Jn\'Cl .. piqu c,!Uquc".
O Jn~.u- cm muito p íton::;co, com uréia .;Cca n~~ pr,íi:i.~,
nndo-sc !!:rnnclcs e ;intiga~ á n ·otcio ~ ~ombrios ho~quc~, <inJc- 11111.ito no:,, tli, crtiruo.:i, atirando cm pâs.snto~, caplu.c:m·
do irn ctos e c..um iuando u~ noYu1' Iúrmi.: s dt! vci;c taçõn~
que lil! vêw po r toda p ai:tc.
A úgun, c1 or a e fr ja~ ~tavn nre:;mo ;i co nyjdnr•no~ pnr.;1
um h,mho rdrc~c:an1 c, e ni:sim {izémo;i, depois do <JllC jnntlÍlllO!! e \'Clltllwo.s pu ru c.;1.~nJ t1unntlo jó. Ctu. n oite, corn u m
helí~sim o l unr.
F.u j,í Jun'ia tr:i.v1.1do cnn h eciw r.nto, cm Belém do Pa·
r.í, com o juiz de di reito daqui, tcndo. 0 encontraclo Já pel a
primeira , ·cz; e, ag,01·:1 1 ni.nilo bb111lusc1.m cn te me emprestou êlc 1.unn C.\'cclen te canóu, pnrn r.11 '\-"iajnr 11té .i\Iuote .
.AJc~rcl I! ofereceu-se oioclu pn.ra me dar r.arla.:i de aprc~e utaçúo aos st:u:> ami:;u,. dali.
Ble não tinha homcus para conduzir n ca uôn , de ruo.
<lo 11uc th·c de :i rra njú-los pO!' miulm eonUl; m<ts i~!o, como
sempre ucootccc, não é co.iea fá ci l de eonseguir-~e.
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O capi1ão lli!:'lop foi com igo a tC á casa do comandonl~
e êstc pro meteu arranjar.me três índios.
T o<ln\·ia, depois de c~pcrar toda u ma semana, th•c que
ir sô1 11en te com dois hornf:n:!'.
O jui..:. contudo~ cm·al hc ircEcamcnt c. a imla me nrranjou mais um , além d a rna canôa 1 e co m ês,:;cs home ns sa i•
w os para a nossa vingcm.
l'\a prillleira n oite, pa rámos num a pla ntação <le cacá u1 o rnl c comeg-uiiuos ndqui rir cxccl cu tc peixe frê~eo.
Na ruu uh;i scguiu1 e, f i1:emos um pn.35 cio pelos cnca n;1 i!:',
onde apa nhámos nuwcrosas horbolc tn3 (Didonis biblis) ,
as quais, em bora !:'cjam ela~ ~ péeics co nrnns da Am Cr ica
Oo Sul, ain da u úo tinh a.mos cncon lr.Jdo: qucs: cru Saata1ém, quer cm Belém rlo P ará, n em nunca mais as vimo;:,
sinão quan do alcan çám os J ,n·itn 1 p erto d ns cabeceiras do
rio Kcgro.
Como outro cxcm1, lo da cmios.J distribuição dês$e.s
imclo!!~ pos!:'o ainda referi r que., duran te oe meus qua tro
a nos de cole<:io11 agem, ,· j íl linda Epicalia nu milius sõm cntc <luas \'e:t.cs, nmn. c m Belém e oulr a cm Ja,·i ta , lo c.1l ida dcs estas situa.das n 2.00 0 m ilh as um n <ln outra.
A' t;.irclc, q uantlo jâ cslá\'a mos p :trn nlcauça r a Larro
<lc ur n pequeno r io, qac corre de i.\fontc-.Alcgrc, sohrc,·eiu
violent.i e incspcrn<la tempest ade, que p rod uziu for te ag itaçã o das :ígua s e qu:1s i fez \'irar a uo~sn cm·'1,u:caç5o, que
os 11omcns não ~~hiam manejar h em.
Após tct CSl 3<lo cm l ul a algum t em po, nlí, com consitlcravcl per igo de \."id a, g<mhó.mos .lguas tranquila!:', a1·
c..,nç::m<lo, após a navegação de duas h oras num rio muito
sinuoso, a vila de l\[ont c-A1cgre.
O:; harra ncos era m, u a sua maior parte1 dcn1stados,
al,crtos: col,ertos Oc rch as e m ei o cnca p oc-ira dos 1 com
grupos de árvo res cm in tcn·~lo:;.
Peno da ,,id a, vê-!!e uma cadêia de ah o..s morros, de
uma linda cõr amarela ou vennclha, q ue veri fi cámos de.
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p ois scrco1 de simil1cs .1r:;ib, t"lll .ilgu ns logarcs m uito clura~

cm out ros mole e fri;ffcl, rcycsfülo.s de ut!ltos nos sem•
cume~~ tendo um ,15pc10 m nilo p itorc.,co.
A ,·ib ilc :\fonlc-Alc:;rc está situada 1rnrn pluunh o,
distante cêrc.1 <lc 11111 <p1ar10 ele m ilh :i <la flôr da .í.~a.

O seu :tccs~o, t1o rio alé ló: foz-se cm uma xavjua 11:tixo:
on<lc O c11111i11 ho é cobcrlo in lcirnntcutc de uma alta cnma·
d a de ureia u10,·cclh.:n, q nc to rna a cau1i11hn1la u m l a nlo
pcuosn.
De cada lado. "êm ·.5C c."Xeruplurcs de enormes coclos.
d.i Iórmo r:uuifi cmla de ca n4lcfabros, tendo 1lc 20 :1 30 pê!:t
de: :iltun. Crcs(!Clll cm n ioitas enor mes, com õl'<mdcs cnu Jc.s lenhoso:!, I Üo gro~sos cowo o t·orpo de um h omem: d nnJ o 11ovo aspecto it pais:1gcw .
A p ró p ria ,·iln fór ma um C~}lU ~O::io q u ad rado, no qua)
o que há de u rn i:. i111port:1n1c é o a rcnh onço <lc u m a gran·
de e J10t11,· cl i:;rcj :1: de p cclc.as cscuw s, que foi com cçu<l.t
h á cêrca ele ,·inte aucn11 qunnclo o Jogar era mnh populoso
e prõspe ro, autc,; 1.f a s rc \·oluçõc,; q ue cau.:a n 1111 tnu tos d anos n 1n·o,-íucia. h avendo p ouca prol,ahilidnclc, por isso
m c$tnO, «lc 5C'r cl n algum 1.lia ;1c:iJrncb .
A .itu :1] igreja é um ed ifício hnixo, cob e rto 1lc !olhas
J e pnlme jr:1s, corno !:e !o.:se um eeleh·o1 e, cow o ; 1 m a io r
p arte elas casas, ê, i:;u nhucnh.\ de asp eto mu ito 11oh re•
.As cas:1.= n;'io têm j ardins ou q u inl ni~ limp o:51 nn<ln, n
uã o se r c:i11i11z,ll e imu u tlícic: <Ju e !!C vêm por toda p orte,
tendu al='l1mas apenas uns ccrca,lo.;; <lc piiu s roliço.; e p ô·
d res, <JUC 1:~1.· r.ein de c urrnl ~rnr a o gnc!º· •
1
O co u1crc10 1le~te .ogai.·
i.: o 1lc ,;acau, 11o lcs e g::u lo.
O cac.iu é p b ntntlo 11:-is tcnas haixn~, no lou:;o da~
m ,u ·gcn.s Jos rio::. E culti,·ado ;HJUÍ cm t crrcuo3 l impo: ,
plcnawculc h nnhndos pelo sol, e parece q u e não prosp era
tão bem como ci u:u rdo .ú .rnmbrn <ln Ilorcs tn l)atciahoe n te
dcrrahacln: que é a mancfrn (como j á havíamo s visto) .idolndn. n o Toca ntiu~.
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Qunndo u1u índio co115=eg11c form ar t1111a pJanta~o tlc
uns 2 .000 pés de cacaneiros, passa um a ,·id n ociosa, calnrn
e con\cn\e.
Tudo que êlc tem .i fazer! un rndn do ;Ulo, i:;c r esum e
í'm dat uu1a5 dn ns ou três cnpina~! por baixo da~ iin·o.
rcs sõmcn tc: e colhêr e sc cm· ns êcmcntce.
O fr uto do cnc:rneiro é tle um:1 fürnrn c,h]ougn, tendo
<:êrea de l'ineo poJc-:;.nda,; ele comprimcuto, com listas <"~ ·
Nll'll!!, longitudinnis.
E' de côr verde, mas to rnn-.se amnrelo, q uando .,nia-

tlurecc, crescendo

110

c:mle e galhos

nrnj5 f o1·tc.,-:,

por iutcr-

métlio de um cur to e for1 e 1:do: nunca pori!m no~ ;alhoi
mais frneos ou tenros.
A casc a c.x!enrn: ele 11uc se cobre, é durn e nh,,'Uut tanto

ronsistcnlc ou lenhosa.
Dcnu:o <lcla. 1 [ica\n a~ sementes, ,ru~ ~ão as 1\lll.e~ de
<,tc:i.u, cobertas 1lc u m:i polpa hrnnca, que tcin ngr:h1avc1
i aüor sub-áci<lo, e, qu:111 ,lo raspadm; e mloçad.a~ com úgu n,
consti tucru uma l,chi<l,1 ngrad5:rcl e muito :iprcciadíl.
?\o prepa ro tio cacá u, n5o se Jhc brn ;t Jiôlp:i , sendo
~õmcu lc posla ao eol 1 para Ecc,,r.
E islo requer mui tn vigilfn1ci11 e muito c uid ado, pnra
(fUC não se molhe com a c1mn1 on com <> or,·alho: do coulr.irio, êlc inófo e a1>0drccc.
Nas b'l""all<lc;; plantações de cacáu: coslun1a-;;c sccá-Jo cm
:~t·a m! r..s t:1/,o lciro~, <111c Jc~1isam sôhrc roktc~, de modo
11nc potlem ser pm.::ado::, facilmente para o interior de u1u
rancho, toJn s as noites. ou á aproxinrnçiio t1c clnn-n.
O preço do cacáu é de cêrca <lc 3 shj]ling.s t>0r urroha
\32 1i.hrns de 11cso) .
Dos pci~c.s, os priucipa is ~ão os pfra rucús, '{Ue se encou trnm cm todo!! os fa gos e dôo hastantc oc up a4:;ão ao;; ínílio!õ, 1in cs ração dn sêca 1 parn pescá -los.
1\::. fozcndas de cda1,;ã o ele gn do cetão sit undns nn ha~
1lmt serras :idjnceu res: onde ns pas1ngc 11 s i.:ío frac.1:1 e po11-
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Dta!!, n a CElaç:io sêcn, os logarc~ pan t.ano.:os que te c..xtcndcm no longo do Amazonas, oferecem l1 ôas p:titagc nE.

cas,

As ca.h:iç:rs ou crí ins são fnh r ica dn!! ali cru gr.imlcs
qu:1utidndc::, e i;ão cxpo r t:uias p ara B c1éw e para outros
m crca clos tlo Am azona !:. São capricho!am cn tc acali:1Jns e
fin amen te polidas.

São c sl.1 nh ail.1s com um escuro hrjlh aurc, ou J1in t.:u.l as
e dour:ul as com côre9 muito Yivns.
Os Jc5cn hos sffo admidvci~, com algum; mot i,·os rle
p áss::aos e de nn iwai := , dispo;; tos com muito ~o.slo e m 11 it;:1
rc,;ularidadc.
As t in tas s i.o prcp:uadns pelas inà ia.s, ele ...-õll'io3 sucos
vcgctaii:, ou de ren a amarela, t intas css:,.s tão f ix.i~, que os
\'a.sos po dem molh ar-se comta utcmcnte, ou fi c,ir duran te
urnito tempo C;\.l)~tos á lmm idadc , sem €e desb o tare m.
Em nenhum outrn Jogar~ cm todo o Amazonas, c.xistern vasos pintnilos e ícitos com tanto s os to e t ão rjco colorido, co mo os de )font e-Alegre.
Tr::izfomos uma ea r t:1 de aprcse11taç!io par:i o 6t. ~unc:r.,
um Ir:mcê.;;, 1lc Ca icna 1 que era prop ric lido de pe q uena
1oj;,. na vila de hci ra-Am:izona.:1 . Lo; o de u ê lc ge ito de arranjar-nos um a easn dc.socupatl a, para a qual transportámos todas as noss:is hagogc ns.
.A casa tinh :.i duas s.1.Jas e pcqaenos quar tos de dormi r, além ele gr.1n de ,·n rnn da e de um ri11co fech ado, 11.1
frente.
F omos info rmados de qti c os mosqui tos c rmu 11,uito
incômod os nli, e isso niio demorou m uito a i:c r vcrifi c.,do.
Logo após o creplÍ~cu]o, êles a[luiram ew n úvens, incomo,Tanilo-nos muití.s-simo e ohr i:;an do- nos a 1noeurnr
a bri go em nossos qua rto~ de dormi r: crnc haviam sido consc n •ados Iccha dos com :intcccdência, e com todo o cnicla<lo.
Ali, themos um pouco d~ ~ossêgo, durante algu m tempo ; mas êlcs Jogo ncha ram en tra d a pelas fcnda5 e huracos
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d as fech aduras, fazendo-nos p assn r o resto Ja noilc dcs.i.sFOSSC!!ndamen tc, i nc:oníortn,·clmr n te.

Âr,ó':i ~ r,c.tmani':ncb de ,ms. 1)0\lCO:I tli;is a1i, '\'l!tifo:{\.
inos qu e ê lc.s: s e tor n aram mu is a tormenta d ores do que nnucn, irupossibili tamlo-no:! de firnr a:::!'i c nt aclos ou el e C!:CTC\'cr,
clep ojs e.lo crepúsculo .
Aqui, loc.la ge nt e coHu ma q u ei m .Jr Ló~ta de '\'aca ás
portas da f. casas, para c nxot:ir a '' praga'\ corno muito 1cm
.sóc m 1lcnou llná -I0~. sendo nqnclc o \mi co recurso que produz. algum eíci to m:1is criem~ pa ra nfugc nlá-los.
Havfat11os urranjado u m indio pa ra os se rviços de cozinha:, e totlas as tardes o 1m:in dávamos faz ei· uma bôa pro\.is:i o de tão 1ítil qu ão nccc!is.Ído art igo.
Pouco antes de esc ure cer: accndíamo! fogo, á 11orta
dos nossos quar to3, n a Yarn nc.l a, n um p ote de harro, que
cnchi,:nno;:; de C!-trum c, afi m de fazer tanta f um aça, qua nto
fo c,:,.c posshd; e p or c.;:s:1 m nncira, ambml o cm lôruo , cm
como pocliomos pnsrnr so.5scga cJos um n hora mais.
A' ta rde, cm totlas as cusa.;, e cho upanas, Yê•J'iC um a p n·
nela de bart"O com hús ta de Y:i c:i, a qu :il fic :i :>. a re.le r, dcsprc11 <lc1ulo ch eiro a1t,rtmr tém to :igr ada,•cl.
Como h á n as proximiJ.iclcs tla cic.l ndc muit:-.s rêses,
tal p reeiosicl 1<le é sempre m ui to procurac.lrt , c.;;pccial mcn te
pa ra o <li to propósi to.
Verific.ímo!'i que a rcgiiio, aquí, é uma planície ,1 rcuosa, ond ubpte, r f'nclo-~c al~111s logarcs coh cr tos d e d e usa!'!
mo it as de arhus los. e, em out ros, <lc árvores nmi.s a1tas e
m.1is l''.pnllrn dns.
Ao ]ougo clns m arge ns d os r iof, h ii Jo:,;atc! pfanos, e
de h:irrn n cos CS;carpac.los, todos, porém, densamente eohc•·
los ele m á to, r..n quanto .a tmrn ,l istân cía ele c.lcz o u doze
rnilh:-.s d o rio fi ca m n1g:uma5 bon it:1s clc'"·açõcs rocl1osas~
cm uru n e.l a.:- quais lrnYia co rio sa e inlcrcss:mtc coluna <le
rocha: leoJ o uo .t ito out ra p edr:1, elo fe iti o tle uma tou ca,
apoi ando-se sôbrc elo, ecnc.lo o conj u nto algum ta nto ecru el hnnlc a um enorme cogumelo.
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Os cactos, j.i rcfcriJo~, ahu111lan1 poi- toda parte, for.
m::mdo-sc á:; vezes cnonn es grupos, muito iutcrcss:mtcs e nt1-

nlirávcis, e que atingem n gran de altura.
Em c.itnJo m1.ti,·o, cnconlrnm•sc t:i.mhém a n:rnásC:!, tpic
se 1;,ri"Upam cm c.xtcns:is Ii1cims, no; malos, cncoutrnutlo-sc
ta111bém c.ajueiros.
Nos o:eli\:cs rochos:o.s: dos hal'rancos dos rios. vêm-se numerosos logrjmal11, que 1,rotam d a lnímit1a e1c)•o:c;:i o 1 oudc
cr~cc w Iétos, musgo3 e outras 1tlanlas rasteiras.
O n osso melhor cnmpo para coleta ele ins etos era ncEscs ho.s:ques sombrio s.
Enco ntrámos, pela primeira ve~ ncstC3 lo:;,1rcs 1 a li1Hh
J,orho]eta Calithc:a LeprUmrii, de asas .nui.s:, côr J e anil,
,1nc so cncontra\':1 pomada nas fo1ha s 1 á sombra, e, depo is 1
ohwubntcmcntc., nos tronco; ilc árvores , ilos qunis minavn uma !:Ci\'a csbranquiçndn e rcf:inoi: tJ.
Ali lambem se cncoutra,·:1m muitos trogõni<las e j u.
caw:1rcs e um curioso piii:saro d a ordem dos trepadores
(Dendro11colapccs Sp-), com um bico comprido, hem scmc·
lhantc. a um.a pequena foice.
D cacjáwlmos muito ,;i5ilar .:Jõ i:ctto'.ls, ns quais caJu ilia
se tom a,·am mais tentadoras e convjt.Ja 1ivas; pelas informações, qu e Jcpois ti\·cmos, J c que aü existem várias in s-,.
crjçõ cs indígenas, mais niutla se nos agoça,·a n curiosi<lnJe.
Para C.:.se propósj to, alugámos uma pequcn3 montaria
do H - N une2: !)Orquanto tínhamos de !)Crcorrcr uurnii cinco
ou seis milhas por água, para chegar a U!lla fnzcnJ.1 de
criaç.ão ele gado~ situa(fa no sopé da montanlrn.
A cauôn era 111·0, iJa tl c um mastro e de unrn Yeln,
estn feita de tiras dn casca de uma cnonuc planta aquãtien.
Logo llpÓ~ <leixo1w o5 a ,·i1a~ forno;; rapi<lumcnh• impelidos pa r.1 muito longe.
Nê.ssc tr ajeto, poré m, ti\"Clll03 gr;i uclc incómodo, JlO r ·
que, com <11111Jquer golpe de ·v ento mais forte, se ndo n vcb
muito pcsndn: a C'anõ.t chcgnvn :l ficar cxcc~e framcntc in1

clínndn .
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Yin m·.EC in\uncl'Os mcrgu lh õcs e flech eiros. que n ;.H]avam n o 1·io: ou: então, fi cnvn m pousados 1:ôbre :is ún •orc3
das tnnl':;:cns,.
T entiimos a li a-ar n :1l o'l.lns (l êlc:, Y,íri:is ,·cze!: ums se m·

pi-e .;cm result a do.
E s~õlS n\·~, 11 n águ::a: s ão u mil i-:.:;irno cs1,cr lns, e, 1t1es1110
fc 1·j da s, mcr~ l11 ~un e n:-id ::am por h aixo d a superfície t:ío
1·àp i(l.n rucntc, qu e ~e toma ituí1il to,l.i e (1trn1cruc1· t cntn ti\'.i
p a r n c;i p ln rá-1ns.

Em ,ecg<11i,l:1, ~a n11 ámos 111u:t JJ arlc mais cstrc it.t do 1·io,
p ela <Jnn l fo m os :ivn11ç,11u1o, com mu it ,1 clifi culdadc. pois
logo verifi cá mo~ (111C o lei to c.st.:1vn obstruid o p or _p lan t~s
r1t1uá ti cas, qne .1H ci-cscc111, Iornm ud o extensos leit os f lu.
tnan tcs.
!\ão Liuharn oi ma is ne nhum vcuto, e, por isso: fo i-nos
preciso recorre r aos rc u10:1.
l\lc.smo ass im, e ut .ilguns t rechos, on de as ervas ffu.
tua ntc3 chc:;;,n\"a. lU a ohslruir completamente o le ito <lo 1·io,
fo mos impcd i.J o3 de proi:scgu ir.
Os índ ios: entiio, snlt an do cm tcrr,,, cor lnru m d u :1. s
co inp ri cl as \·ara s, com ! ol"quiJh as n as C.'l'. trcmi dade.:, e, com
o na'Ulio dc b s, puxá\.·nmos a ean ôa, qu e .issim se fa ,lcslo·
cnndo 1cntnmente, d eslis.t u<lo 5Ôbre aq ueles grttadcs leitos
de cr" as fl ut uan tes, ~s qn.lls tão grossns e resisten tes eã o,
q ue scrv<'m de segu r o apó io parn ê~se propósito.
Aqui e nli, de trecho cru t rec ho, e n con t rá\•atnos áo<11 as

li mpas.
Ass.i in, po<línmo.s d e uovo tcrn nr cn lrc lindas Utricularias e Pontcdcrias.
Cnúnos, de no,·o, nos lei to~ de p la n tas aqu áti c.,s e ,lc
al tas t ch•n$, <J UC t~pam eoutplcta mcntc o cn.n al , fi cnndo
m ais ~h as do que n llO'!:Sa cnbcçn, n tr a\•ês das qu a i!3 qun·
si J e5cspc rá\•amos de poder a1Jr ir caminh o .
.A lém 1liE.5o, ns rcl\'ns ch cganm1 a corto r-nos ,,s mão s,
qu.m1lo estas roç.wam n ela s.
c•.i.
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Na9 m:ir ,.eus, cxtcnd1 ,1n1-!;C I:ugos tra los Jc campos
pfonos, me10-!gua 1 mc,o-terr.a, onde ,·iccj a m cn·as, e q~tl',
na est ação tl.1.s chm,·a!:-, se trnn::form:un num vcrdaJcaro
fo go.
Apôs gmndc e 1,cnoso trnhalho flíll"3 ab rir caminh o, ?
,1uc por espaço <lc nírias milh as foi a ssim , a lc:rnç:i111os, ÍJ·
nalrueulc, a fo1.c nd;1 de criaçã o ,Jc g:ulo1 011<lc fom os hondosnmcmtc rccchidos pelo fCU proprietário, 1rnrn o qual
Jc,·á.v.i mo.; uma caria de nprcscut.ição.
A casa cstav:i situacb p róxiuw ao :;ra mlc trnto de lcrr cn o5 pantano~os, que s e c..xtcn<klll do Amnzonas ás serra s.
Em comlruida de Lano, rendo dol'.:! ou t rês cômod os
e um nlpcnrh·c ., licrlo, nos fuud o.s, fJ UC scn-ia 11c cozinha,
e onde dorn1inm os índios.
O curr.'111 - uma ,írca qnnilra,fn, cercada de páu-a-piquc, p ara fccluir o gndo, - csta,·a sÍ l\1;ulo perto da morada.
Nos fundos dcfo, cxtcmlc,se o campo: num tcC'rcno in clinndo, cw Jirnç5o ás senas.
Tudo aH c m roda crn cmnpo aberto, intCC'CCptatlo por
nl ;;,'llm tts moitas de cerrados e p ito C"C.icos tufos J c c::ictos,
que c rescem cm todas as c.li["c~õcs.
Fjzcmos um passêio pelos a ncdorcs, um pouco ::intcs
de c.scurcccr, tendo ntirac.lo cm dois lindos periquitos, de
penas azuis e vermelha nas asns, de u u1a elas weuorcs espécies que habila rn a rcgí,5:o.
Dali \'oltiimos p ara casa, onde nos foi oferecid o lei te
frc1co.
Em ~ guida, fícáwos sentado,; cm frente :í porta Ja
caEa, lendo ensej o, então, de observar os c.~quisito5 ::,perrccltos Je alguns Yaquciros, que ~ tiwant nac1uclc momento
eoindo a cavalo pnra oull'a parte <la fo 7.1.:nc.la, 11cm clis lantc
Joli.
Com os .!!CUS rústicos e curiosos !-clins, fohricallos ,lc
madeira, e cnon..ncs estribos, e ~om os seu!' compridos fa.
ços, eacos Jc couro, onde gua rdam pro,·isõcs, espinga rdas
de compridos cauos, polroriuLo.s feitos <le chifre3 e Jc for-

YucEss PELO Ai\1AzoxAs E n10 NEcr.o

lí9

m id,wci-s Wmem:ões: cr:im umas figuras C3JHmlosas ; e toruav:tn1-sc aind:i muito mais pitorescos, p or serem mu.latos
liem escuro!.
Após o pôr-do-sol, os mo::quitos começaram a :iíluir
cm nu\'cru.
Logo as portas l.iYcrom de !?c1· fcch:ufos, ficando uwo
panelo de cstrmuc o queimar-se Iór:1 e uni:i: ]:1wp:1ri11a acê!i'O no interior da casn.
Algum temp o 11cpois, o janlnr foi anunciado e nós cutifo nos ::-cntámos no ch5o, cm torno de uma esteira, e ti:vcmos cxceJcn tc jantar de lartaruza, que havja 5hlo trazida do Am.1zon., ~, pouco ant es.
Em Eeguid:.i: fomos paru ns nos~ns rêJc;;1 que se achav.:u n armat.las por quasi todos os. cau tos do qu.irto, cm todas
as direções.
A casa, de Iáto, estava j:i. ha5t.1 nte cheia de gente, desde nntcs de ch c:;armos ali, tlc modo riuc agora c:,tã.,•amos
mais apcrtadoo ainda.
Um hr.isileiro u.'lda p cn~a, c ntrct:mto, !:Ôbrc isso, c~taodo ncosluu1:1dos a dormir assim, todos juntos.
As portas e janeJas ficavam bem fccl1.1das, e, eml,o-ra
ali ,Jcnlro .sen tíssemos um pouco rlc calor, uão sofríamos
l:mto o focôrnodo dos mosquitos, ao qual quolqucr outro
C prcfcri\'cl.
No dia 1:cgninlc: pela m;inh:i, fize mos os Jlrcparativos
para .:1 no!s:t expedição á montnnlrn ; e: como não sabíamos
s i tcriamos de passar a noite J.í, lc\':Í\·.1mos, pnrn o c:1so Je
nssim ser preciso, pro\'isõcs sufjcicntes:, e hem ru:sim um
gra nde ôilrc J c borracha (4ó}, p,, ra cnrrc:;3r água.
C:uninhiiruos :ilgumas rui]lrn!l. ao longo 1la margem de
um pântano, onde se vi.,m curiOEõl~ a,·c-s :iquática':!, nlé t¾UC
(-16) Cs!c ódrc de borrJcha 1cm um;i bol')uilh::i ou lorneirn, pefa
qual ~e bebe a á:;u:i. No Dr:isiJ ccnlrnl, pj r:i a lon&,'t lra\'CSSÍ:l ,los
Ecrtõ~~ são muito ut:::idos p elo~ tropeiros 0 vfaj:;inh!S. que l3mbém
tr::uuportjnt água 11ol:;l\·cl cm sacos i1c couro.
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chegámos n uma choup:tna ah;i11don"d~ 1 omlc panímo:,
para aLn oçar, e, dali por <lcautc: prossc1:,1111mos por um caminho que ::e· C.'\'.tcn<lia atr.né.i d e mntos.
Vencida csi a ct:tpa, clic;;,í1Uos ao i;opé J c <"SC:trpado
dccil\·c, onde se viam enormes blõco:1 Je pcdrn 1 1th pcrrns
na nrnior confus50 1 e cntrcmcn<los tle moit as <le lírios colllllll3 e de ndnt5los, que nos to rna,·am extremamente, penosa aquela asccnsiio.
Ló Lcm no nlto 1 via-se jus1amc11lc o cudo,;o pila1·, C(llC
já haYi:mios Johrigado d:1 vila, e qu e :1gorn c~itt1,·nwos disp ostos a ohscrvar <lc perto.
Após clifo::ultoso e p cuosi:=simo ncc:~o. sôhrc os Mócos
1Ic pedra e su:-is iuumcrá.vcis fc 1ub~~ a1cançõlmo:; uma platnforma, que fica pot· l1aixo da m:u:!n colunar: que isc ergue
a prumo triuta ou quarcn t., 11és, e tlali ~e indína sôhrc o
seu tôpo, nrqucando-sc, ela man cii·a m.ii.;. curiosa e arrojn (f:t,
de :;cito a cau,;ar·Uos mc<lo•
.A 5Ua origem pcrccl,c-sc d11r:1mcntc.
O pilnr é de 1w1n rocha frj avcl, de c,1111tu.lns horizon•
tai.s:1 qnc se es t.ão ~ils tantlo constantt·mentc, 1,cJu ação conlÍtlua das intempéries.
No .se u tôpo, hii nrn c....:tra to tlt." dnrissim:i rod11t cris l.tlin a, que trm rcsi;;l ido ll ,1(:iiu do so l e das in te mpé ries, e
tem agorn o mesmo dif1 111 clro que tC'\'C p1·i111itivnmentc o
piJnc que n su poria.
H a,·ímuos pcns:11Jo 1 olha11<lo assim ele haixo p.ir:i ciUl:?, que po<lfomo;; ,1mlur com facilitbdc pelo alto dn ecna,
a lé atingir-lhe á poutn mais ,1 f:1.slru1a: onde se cnconlr:un
a ca\'Crnn e a~ in scrições.
Sómente agorn, Yimos, cntrclonto, que o .ilto ela sena
é tnwLcm cl1cio <lc nurucrosos e enormes blócos de peelra
e ,fo mc3rua r uim Ycgc t:u;ão, o 3 qu:1i,, 11n no:1sn sul1jda 1 fo.
ram tão difíceis <lc l'C<iccr.
Muito niaio1..-cs seriam estas d ificuld ades, si th·ésscmos
de andar 3.}gumn s miilrns sôhre lcncno a~si m aciden tado.
Esta idéfa foi logo posta á mar:;t'm.
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O nosso único rtcm·:o, portnnto, crn descer de novo
para o outro fado da mon tnnh:t, nfim de guohar a 11lanícic
arcno.~n, q ue ::e c.xlendc no longo <la h a~c tl:i Ecrrn.
An tes r.lc tlc.sccrrnos, entretanto, fau çómo.s aindn lun
o)h:i r t:111 tôrno, 15 bem 110 altu, EÔhl'C o ]HUIOrmna que se
c.lci:cortin;l\'a clnJi1 - um,1 on<lufantc e iwemrn. planície, co·
hcrta t1c ;in orcs e de ndJmto~1 tendo, porém , o Eólo uwn
cô1· :mrnrd :1da, e a ,·c:;ctaçilo u ma côr p arda.
Adeantc dc~sa plouície, ,·i a-se c.Hirmla: no longínquo
ho rizonte, nm:i succ!;;iio de 1no11Lanltas mais 11aLxa!!, J c fôr·
ma ol,1on:;.a 0 11 cônica, que circuud.a,·am com pJetamcnlc .;
plan ície tUsl;"tu tc.
N:io ~e via dali uma cn~n siquér.
Pelo seu :tspcto1 ti,·emos desde loco uma im11rcs::ão
pouco f:n·oran•] :i respeito J., fcrtili.JnJc d., região ou <ln
hdc1,:t do ccn.itio trnpic,11.
Fjzemos r.ipi<lamc nt e ., uossa descida ,ln ::.err a.
Ora scrpcntcnndo p elas f endas:, ora r oj an<lo }JOr haixo
d ns .rochas1 orn dependu rando-nos pelos galhos e rnizes d ns
árvore~, chegámos nfiua l cii abaixo, ganh;mdo terreno p lano, on<lc s:c podia caminh ar á vontade.
Vimo5, cutiio! 10110 o Hauco Ja mou tnnhn, tnllin<lo desde o cume, até cm bnixo, cm n wncro~as colua ns, Je feição
m uito r ude, cm todas as qua is se pcrcch in n ação <ln atmo.sÍCl','I sôl,re os clifcrcntcs stracn de que elas re compõem .
Confor1Ue o ê ráu de dnrc:ta tl.,s c.·una <las, <JUC se al1criwn1: tais colunas :nuuentam ou diminuem <lc e spessu ra.
Em ,,lguns l oga l·cs, têm o aspeto J e enormes g.lóhos
tC}JOUsan<lo sóhr e pcdcst nis, ou, então1 caLe9as e coq>os de
cnon u cs gi;nntcs.
N5o parecem ser prismúticas, e, Eiru, rcs u}tnntcs <lc succs::i,·os ;,h:i.Jos dos terremotos:, q ue p roduzem 11crncks" verticais, cm direções contriida.!.'1 e, p ela ,,çíio do õol e das chuvns, se l hes " 5o aiargnnJo cnt:io ns fon d:u , form.,uJo-sc ass im co1nnns comp1ctnmcntc <lcsraca<las.
Caminh ámos ao Jon go Jc um 1:ólo at:eno~o.
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O calor era inteo5.Íssimo.
A â~a <lo 110S3o õdre jii. hm·ia acnhnclo e não sabínmos
ou<lc po;liamos arra nj::> r ouu:a, para matar a ~ê<lc.
.
Os úu]ios, culão, iníonn ar am·nos que ali perto hana
uwn nascente, na euhi<lu da moolanhn, um pouco aJcantc
do Ioc:11 ou<lc no:l cuconlr.:í\·:..mos, porém que, provavchncotc, nela oiio !:C coconlraria :i;;ua, porqu anto :l estação sêca
cstn\"a agorn no ~cu má..'\.;wo úc rigor.
Caruinhnn<lo mais um. poucos pa~ sos. Jcmos logo com
a ,·isln no referido local, onde haY ia wn grupo <las pahuciras ;llat,ritiri.s, que gcr::1.lmcotc crescem cm sítios húmido ~.
Viam-t:e tom bem a1gtu15 t1·ccl1os <lc terrenos cobertos de
relva!!, o que nos t.l cu logo al;uma csper.unça t.lc conseguir
o que pre teniliawos.
Chcgun<lo junto <las paJn1c ir:1s 1 \·c.tificámos que o sólo
era húmido, meio pantanoso, fil t ran<lo-!!c <lclc pequeua
qua utid n<lc <le água, que corrja por en tre as rcl\"a.S.
Gastámos aproxima.<lumcntc meia hora par..i enche r o
ô<lre.
Kcssa ocnsi5o, vimos, bcw próximo de nó s, o outro tufo
,·erdcjau tc <lc rch-as e de arl>113tos~ junlo á )iase das n1ai s
ah.1s rochas, qnc se crgru i;nu ruuito a pique, e <lontlc pare•
eia 1111c a font e dc,•cria ruanar.
Pnr.1 ali nos <lirigimoE, e ficámos muito s:itisfo: tos tlc
encontra r um filete de água <lclicio snrucnte fresca e pura,
a correr sob n somlira das :irvo rcs.
Aproveitámos o cmcjo par:1 desc,rnsar e fa;o;cr n hO!i Sa

merenda.
Dali, cm seguida, fomo s até ao local ou<le o nos,:;o !!'llia
supuuirn que csta,·a !!itnada a caverna.
"'
Há lcmpo$ já que êlc li a\·fo e~tatlo na cJila ~ruta ,
.,onde fôra sõ111cntc 1m1a \'CZ, e , agora , n.:ío ponde encontrá ·
ln, pois que efo íic.1 c.sconclhb p or ent re con (u~os hlócos
de rochas, os quais, cm ,·:irias logn rcs, pa reciam ser abcrali:
ter tido engnna-

~~:\;;:i~.jsf:.'~quisan<lo
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.Após Yárias tcntalh•ns imiteis, par:t <lescohri-Ja, re.sol\'i \'Olta r p:ua casa e a rranjar ou tro guin melbor1 noutro

día.
De ,..011 :1 1 pa!sámos por um a lto pcnliasco, no qu.il
h,wia al:;-umas das imcriçõcs q u e r u h,í. mu ito <l csej a,·a vêr.
Efos Iorn m executadas com t inl n ve rmelha , cm t rnços
que p arecia m feitos esfregando-se pcJaços de out ra rocha,
que cm a l;,.'l.ms 1ognrc5 têm aquela côr.
Tais d esenhos p arec iam se r m u ito recentes, e n ão Cs·
l .n'iuu <le fó nn a algumo. cst ra:;n<f o3 pelas int cwpér ics.
Xinguem sah ia coisa nlgu ma o respeito ,la nn tiguida·

de deles.
Com i~tinm cm rcprc~cnta~ôes (te ,·i'lt ias fig:uraE, 1:u J e.
01cat c traçadas; a lgu ma!:i re11rC$cuJavam auima i!I, eomo jal·:ués e p.ls:<aros; ou tr:is, coisas Ec mc llumtC3 a uten :oílios
domésticos; e oulrnE, circu le,:, e dcmús figuras geo métricas;
h a,·ia aindn algtun:is de fónu 3s as u1~Í !.' complicadas e fan.
rás ticas.
Todas c.;; tn,·am r cg11farn1 cu tc dhtp o,:;tas i;ôbrc n rochn,
:t mna altura de cerca d e 10 pés acima tio Eól o.
O tam:mho da maior p arte dc.:::s.13 figuras era de um
a dois pé3,
A tarde tornara-se húmi tla e fri:1.
Como tiad:t tin ha.mos com que nos ng:ts3lhar, si fic:ís€Clll0S .,li para dorm ir, ha,•crí.tm o~ de passar mu i to mal.
.th.sim, volriimos para casa, onde chcgámoa cê rca da s
oito h or:ts tla noite, mullo causados; caim os, por isso, em
uossas rê<lcs, com ruult~ satisfaç ão.
No dia seguinte, o .<:r. Nuncz resolveu ir conôsco, trnra
êlc p róprio nos mos trar a canrna e :::ilgumas inscriçócs
m;.1is, q ue c.s tnvalll situadai cm out ro ponlo tla serra.
Desta vc1. , p orém, fom os a caval o, e, como noe ncootcc1!r a an terior m ente, 1150 foi possivcl encon trar a caverna,
tendo sido necessário man«l:n- um !los índio!- é p rocura ele
um velho, que morava dali a al s,u1uns m ill1as, e que conh e-

cia bem a grn ta.
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Enquanto isso, o ! r. Nuncz nos fez andu.r a li por per·
to, para tentarmos descobrir .,~ outr,1s inscriçóC.!', o que 6C
consegui u, após fati gante camrnh:ul ,1.
Estnnm das 1li.;, postas numu tocha n pique, que se cr·
!!Uia lii h em 11 0 alto ,Jc mu dc::fil nJciros alcanti lad~s.
t>
Oua~i não tive ânimo tlc sabir 1 11ois csta,·a mmto <:all·
sa<lo com ruui la sêdc: e ali niio se encontrava úgua.
Contudo, tendo vindo pa ra ,•ê·l~, resolvi pcr,:;evcr.ir
ao meu propó!ito: e: cutão, iôwos ate ao l ocal.
Esta s im;crieõcs eram mui to mniorcs do <1uc as outrns,
que ;u h,wia ,·fsto, e e:: tnvnm tlc.scnhadns n maior altura.
Os clcsculios, por su,, vez, eram t:11n bém comple tamente
dife ren tes, consistindo }l ti11cipalu1cn tc cm ~rn nd cs círculos
concên tri rof, dcnomin:i:dos 11r.lo:; na tivos Jc 0 .;;,ol" e de n] ua:,,
e ,·iirins outrns Ió rmas mais comp li cmla:" 1 eo1u 3 ou 4 pés d e
oh 11 ra,
En tre êst c'I tlc.sc nhos. viaru-sc dua:. do tns, do <mo rlc
1770; cm alé:!a rismos nílidoiõ e muito hem feitos.
Não tc11ho diiçida de qu e e;:.sas tinta s foram fejta9 (IOl'
\'iajantcs que p or uli pns!nra m e que tlc:cjarnm comproyar~
nssim, que Eal,i am de 11uc mnncirn fornm cxecut:1tlos t uis
desenhos e pnra recordar n época <ln so a ,isiln .:íquclc local.
Junto de aJguns tlCstcs J csc nlrn5, hcw no alto, ,· iam-se
du:is ou três j1111lrc.3.5ócs de mãos, da mes ma côr e d .i mesrn,1 tintn, distin;;-uindo-sc pcdcic:imcutc n paJma e os dcdosi
como ~i a pcs;:ôn, que executou os dcêcnh oa, lio11,·cssc pe rma necido ilc pé sô lirc os ombros de um íl oatrn, lcmlo cutão apo indo uma ,lns mãos na roch n1 b111huzondo esta co111
a côr vcru1cU.,1, enqua nto dc;;cnha,·n com o outra.
Tirei algumas cõ11ins (\:is i11.~criçõcs dêste lo gn r, as quais
&to de grande t:m1nnho, e l1c n1 ,·isi,.·c is a cousidcrnvel dis·
t.inefrt: e são ;;cr.llmcntc mais conlicci<lns tlo 11nc as outra~.
Estnv:un aftt;;taJns 110 c:101i11h o e, pro,·unlmcnte1 não
hn,·inUl si ,lo ,·fai1nd.:is por qualque r ,·i.1ja111e europeu, ,,ntc~
tlc mi m 111 esmo.
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Em sccuitla, caminháiuos um pouco para clcantc, á
11rncu r a de âo,ua: :111tc5 ele ."cguirmos cm clircçlío á cavcnw.
A li cl1cg:mdo~ vc rific:i mos que os 110::'::oS guins nos 11,1•
,,inm. prccc clido e c::h.rva111 á nossa cs pcrn: êlcs nos lcva 1·.::i,n no lon go 1Jc um caminho cscarpaclo, pelo qual fom os
~uli hulo c m <lcmamla da grutn 1 que a1it1:;imos logo.
A cJ1trn1fo 1lc tnl ca ,·cma é t:io lwui d isEiruulada pclo:1
;uhust os e 'án·o1.·c~, <JL1c não era, de fáto, p a ra adu1.ira r o
ma1o~ro 11u c tiYCmo:. para d~cohrí-la~ nas antcrior<'s lcn·
tali\'ns .
)1,1 ~11 :1 liõca 1 lní uma r nd c arcacl a, de 15 .1. 20 pés ele
allura, e ali o (!IJ C hi1 il c mai5 cur ioso é u m a <l cl~ad a lu gc
de ror. ha~ <J UC ,1 :ttr;l\'css:i de nm fa do par:1 o on lro <ln cn•
1l'aJa. cc rca el e 15 pés; acima do sõlo, como si fo sse um
lÔH·o e irrcgu lm· pran ch ão.
E:stn pedra, 11:1 sua a tunJ posi1,;áo~ u,lO caiu ali; é apc~
11~1~ uma porção tl c ~óli da roclrn, ntais resis tente elo que o
resto do!! out ros malt:r inis que ec achavam ncima e ahaixo,
e (!UC tem rc:;iHido á for ça que os tlc.sn:;tegou.
No inlctior da cannrn, h á unta grande ~hó hadn1 fr.
rcgu1nrmcu tc nrqucadn .
O só1o é plano e arenoso.
i\~os fundoE, vêm-se oulras ah crlurns, <111e i;c comu nit•n m com oui ras câmar.:.s; como, poJ'éni, n.iio havíamos tra·
7.ido l n.:, nllo no.<; foi JJOSSi.\'Cl e..-.:-p lod.-1:is.
De no la\'cl , nada mais l1a\'ia na ca,·a, o uüo ser a I'O·
chn li:nns,•crsa l ã sua liôca de en trada.
A Ycgctn11iio: nos seus :1i-rcdorc5, não c1·~ de milm~ira
aló11una pujan te, cnconlramlo-~c poucas flores que mcreç:un alguma rcfcxêuda.
i\n vcrda clc, m uitas ,lc noss~s ca,·crnns do.s cl istritos
calcárco!!I <l n lnglaterrn ~ão muito m ais 1iitore;;cas 'e mais
intCrf."l:SUDtCE-,
E u ou\·ira folar, <H[UÍ, ncêrc,'\ de u ma pfo.nla que cresce nos lircjos e tcn-cno.s p an tau o.sos, e c.starn co11"cncido
ele que clcvcrin ser n viroria-régiu.
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Nuncz; informara-me que esta era ahuod,:mtc·

mente cncon tr:1 da per to de .soa casa, e, na m anhá seguiu•
te, muito cêdo ainda, mandou que uur índio fosse bu scar

um espécimen.
Após :ilguurn dcmorn, lroux c-nos o homem uma, que
estava. com a flôr rucio ab erta.
A foUia era de cêrca de •1 1iés rlc diâmetro.
Muito me regozi jei tlc te r lido oportunidade de ver,
.ifin.Jl , a célebre pJant;i.
Como, entreta n to, ela já se tornou coiso rcla ti\'arucntc
mui to ,-u.Ig.:ir na lngfatcrra, niio é ucccs~iir io que cu aqui
a dcscrcn (47}.
(·i?) "\v'"3Jl::icc, tão pródigo e ima.;ino.;o n:>5 sim!. 1l c!criçõcs, l J.:IS·
uu sóbro 11 ""itõd.1,rc;i:1" quasi ;.orno "s:i to por- !Jr:1~,s ... ToU:wi:1,
no c:;i11í1ulo XV, faz-l he ain da u ma rápi<la rcícrê ucb, e d :i ci;:i :> Uiicr
o sci;ui r1lc: "Eu mio cunsi1lcro a flõr da , ·il<iria-rêsi::t 111:-ii ; Lda do
(]UO a noM-"t /\'ymplrnc11 all.,u, mui lo c11tbor:1 :iqucb ~eja muito maior
do qu e c~la, nem 1:io 11011co !cj:i :uiucl:i ormuncnl o ti'io comum d os
rios n o1iicai§, como c~la úllimn o é J 35 no.s!':is :1;;11;15 ...
~\ cho l,1~1.'.I Ulc oporlu110, 110T ís~o mc:< mo, iurluír :,q11i, como 1101:1
c~chrc.c:cdõr:i., a primoro!ól dc! triç5o 111:c u membro da Ac.'ldcmi:1
Dra~ilcir.i tlc Ulra~, H. O~w:il d o Or i('o, no seu li\'fo :'\"Dc:iLu1údo
do crcn,litcs aDJ:i7.Ônic:i,;.", fez 1.b dit:t fiôr, e f! UC, Jota 1.·enia, íaço
mi11ha:
.. \'ITóRIA ntCIA - As ,·itória!-r é;ia;; ~cwprc e,"tcrccram uma
alt."t fo ~cinaç.io Nllrc ns nos~os nrli~la!; la nlo culrc ;iquclcs que ,.
,·ir.1m 11:i pomp :i tlc suas :ili-as U:1111lcj.1 ~, como ent re os l"[Uc :i11eu:is
lho :uli,i11I1-1 r;11u o Jiiiniclco Uornl, :ilicntl no Ecio rins l:igtlS ama.:Ô·
nico~. C::mt."ltb cm pro!a c-,·erso, f~1cj:u.b por 11::tttnalinns e poetas,.
eijD eSHl5 ninfe:icC."lS o ;rande ornamento f!Ue cmr-r~e n:uzu~l:,s ai;u:H
lonsinqu:i~, romo sitnholo J.:1 for~:, e 11."l m:tjcstatlc d:i nJlurcZs:J.
"Conni1ue, s:er.ilmcnt,:, uin dos u1ais belos espci:icnlos pa r;i os
olbo~, SUtJl rCcndcr -,e 1lc lousc, no circulo 11::i(]ucbs iii;uas p3radas,
Ei lcncio~.:i~, as imensa! b:Jixeb!, que p:ircccm ter :ili ficado , como
EoLcjos de um h:inquctc de de us~.
"No 1n eio 1b pruíumla m cb ncoli,.. do ,·cnlc, que ~ ob~e r,·::i. r.m
toà.:i.s .:is diretõcJ, ra ~ca-:o o ui51.tl d e onile emc ri;c :i e~lr.mlia r:iinh:i
ou c~trcla Jn,; ái;nas a 111a1.onica~, c:or-1Ule ndo á urpcrficic imó,·cl a~
õ."th -a~, em q uo :l u:1111 r c1:1 luxu ri amc ~Cr"\"C á nos~ Yista dc ~lumlirada
o9 1mi dís:i0s du EU."l cri.:1ç ão,
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Encont ra -se ela em todos os di,;tritos d o A1mt'Lon as 1 rara mente, po rém, n o l eito d o r io.
P:>.rccc dclicfot-sc nas ácuas ru ,msaE, cresce ndo u:-is cnecada s, lagos ou br:lços mai5 tr anq ui los do r io; plcn,n u cnlc c..xpostos ii luz tlo rnl , viccj audo la mbem nas ln gôas e
te rre nos p:mt:moEos daF vason tcs.
Em julho, a~ água s <lo rio sólJCUl de 20 a 30 pés.
Dc.,;ta sorte, :is h astes de su:1s fo]h:i.s e : 1 s pé talns de suas
fJ orcs <l cn •m aument ar r á pj dam cnte Je compdrucuto, enquan to as água9 sóhcm, pois, ao qu e pa rece, não eão muito
comprjdas.
Guar de i a f o1hn, p.1 rn secar-lhe al gmna.i! tJOr ções.
" Emborn nur:i,·ill:i o~:i n:i sua compleição , imp onente TI O!t ospelos r:1110 no s oferece 1lur:mlc o dia, .!'Ô 1l c noite $C coníplcla o ciclo
do Eua for ça, Uo fcu C!(llt'n<l or tropic:il. S õ li nni ti: d :i 1fc!,.1 hroch:i
im c ir.un cul~, ::u:ord:m tlo :i o l u:ir e e!p rc s uiç:mdo todo o corp o ii t ona
J o, l:i go;. As folhas :il~nç.1n1 um a J o is m etros de Ji.i mclro e :is
ílõrc s rl'c~pc1n os IJocõcs, rcsp ir.mdo im c ira mcnlc :i.qoCI\! :i r t:ch·:igco,,
r1u o Jhc:o :i c.ir ici:i as !êp:ahs.
.. Vê-se, cnl iio, com o é 1l iíc rc11Tc e po:>!3nlC' no seu clima :i C!t r.t•
11!1:a n in íc.ícc:i, q ue Dcmpf:i ncl e ,l'Orl1i;n y l1:11 iz:ir.1 m cm 1ou,·or 11 :,
rn inh:a Y i1óri:1. ,Je Jn;btcr ra, c!.•:, bclt:ccud ~ :, corrc; po ndc ne:a citala
enlro o po rl'cr da mo n:,rqu ia bri<à nic:i, tl nr:inlc a t:fou11irm 11[:f'. e o
reínodo íl111uan1c da ! Oh crana 4los neln mbo!. T ran5r,or1:11la ou lra nfi•
fe ri da <lc ~t'a Tm bilot lõJ; ico, natural, :Hp1elas êtm:i s ,·ch1 ~0!:;1S do rn·
bcsquc, omlc ci•m :i, "O nha, ~e <'~pr eguiço, u eittcnde e dcsabrod1~,
p:i r:1 :u J)iscinas ni 1 la õO! :,rt iíicia i!. 1105 mmcus e j :irJ ins Jio1:i ni cos, a
f! or t"Ome'I q11c .!'oÍr c e tfcm1:i i:t. com lr::m ; c·se, pe ru rh.,~ c, t r o~ ndo 3
cl c,c•11,·oh11 1':'I d os ~e ra Íutpt'ln, scxu:iis pelo pucl or J o ~p:>ço e pdo
c!crú pnlo 110 :i i;a~:,lho, oncle !e t:Cn le cst r:inl1:i e i11;1 tla111 :i,·cl.
"f'.:iprirlio o u l1cr.m ta biolúgic;i, :, vcr1bclc tra mr,a rcce ru mo·
do.np ; :i fim t:e 1l eu olon e !C :iC:\nh:, , {\3rcccmlo 11 11c t1ma ci tu':cic
tlc Ji nfat i•mo lhe rn 1;_:a :u anl i~a i- t"nc ri;i:t!, d c!nutri111lo-1h c OJ pt:cio·
los e 11ufoc:mtlo a , ·oln ptu n:<.a 1l c, 1ir op ort:io tfa !I h:1111ld as,
" Pótlc·~c J izcr cl:i ci1ôrio-rêgia f! UC d :i. é ::, comlc co rn !::Ío .!'eh -::,.
i;cm cfa s :í~nas a m3.:Õni c:u.
" T:i:a fo ~riuantr rC'liq11 i::i. t 5o po(lc ro.so orn:inirnto Jl iio 1l cb:.1r iu
do ,·xcrccr sõbrc :, i111::,1;i11.1çiio do, non os caboclo! o p rcHÍgio de r eminist'Cnci:u I.:utlári:is. D:at a c:tplic:1 t .io que EC tlli. a o ::i t1arccim c11to
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EJa é denom inada de ü oupC Japona {fô rno <lc j nç:inã) H8l. 11cJo.s índ ios: por causn da semcl han-:n ele ~ua Í Ô·
lha e pela sua ~ronde co nca.,·i<la.dc co m os Iorno.i <lc b ano
que ~e usa m pura faze r forinl,a.
Como <lc.!'cj:ívn n,os regrCEsar m1quelc d ia, dcspcd írnouos do nos~o ho ndoso hospedei ro.
J o_s r é.;ic:r. Ul'nubrc~. e 11ui: ,\lír c1lo L:nli ~b u no! 1r.in smiti: cm um:i
fie SU :>S pái;in.1~
"Tcri:i sido :i i11J:i. n o romqo 110 mu1111o. n o tcm(IO J:, lna-homcm .
•\ lua co!lum:i \·.1. c u, ;o. :r.clluii r e :>rr":1$1.:ir ;l 11crJic;ão :1s \'iq;cu! df'

,u.1 C!cal ha.
"Dc.·.;(i:i. :r,rrr:ah:-ir-.e e ,n:icfa, pela cncafla d os inont .::,;,. iusimr.i.nt-~c
1111r l'sr:ik:uln s e coH1 1:> .i e , ·i11h.::1 n íi:rcccr :> fo i;os ;Ís c11 n l1ci.s fl UC ~e Clll·
h:,la\~nt ua i ru:1 11n cir:io. , \o ro11L1cta d:i t fo1i.cn 1,crm~Jr n,Ura, o $.111·
~ 11 0 d:u:: ,·ir:;c11S ~e tr:m~form.1, :1 cm lmo: e o ca rp n ~e 1lc~m:ill'ri:ilin l·:t.
J:J11h:m1lu n (ór n, :1 ,lc c~treb e :i111ncn 1aucln c:11h \·cz m:ii~ li h:irt'm
rrll'<ti:il. i\ tr.ií1L1 po r ê.:.: e r:iront o , u m:, fo r mo~:i ínJi., ler i:i q ueri1ln.
l:H11hrm. e1cri1:ir-~c. ,·., porizanJ1> :i l':l rn c :1 11~ 1,eij nc. tl:i l u :i. NN!:1
:i ~pir:iç;io 1focnl i:t, correu tod:i s as ck\":ti_óc,-:, c~pcr:rn tl (I o IJl(llllCnl o
,l o co11larto. Um::i uoilc., j 11l i;on :i l c:111,:.1 r :, iui:"l.;cm ÍII J.: ili\.,"t ,ld1rn·
çad:i n um b:;n. E u1rl'~OD·Sc iis :ig\l:i;: illll11i11:11hs. P~n·cci::i h:i\·c r
d c~ p:ircr i,lo 11.i r:1 ~empr c : m:>5 a Iu:t, ilon:, Jos !c~rc·1la s d:is :isua~
ll 11:is pfon1:i ;. :ipicdau~o: 11:iqnefa ti:iixão ~ crific:id:1. E, niio podc11 1lo
m:ii! le ,·ã.J., p.,r:i. o cl; u. crinu n c.slrcla '1u.( as11ni, foz eutlo surgir IIQ~
h c-os d.1 pbuícic o r c:il uclumlm. qu e reronl:i u m:, l1 i>1ód.1 «l c :uw,.-.
" Depoi.•, Jil:11:111Jo 1;io imto prêmio, eslirou-lh c. <Jll:l n lo 11 õJe,
a p:i lm:i J:,s fol h:i!, 11:11-n m:iior rcccr,t~r11lo das :ifatns d e 5u:, luz.,
~;:;.~os;:i m e111e rcco11 l11:C"i 1b. E~1:i é :i Jeml., J:i t•iló,-io-ré;;ia 1ft: Lin•
. "~raras 3 Ü>õ C q ue, ~c;u u J o ;1 lcuJ .1, JIOllc mos :1Jn1ir:ir, u o
!' rlt'nc10 do.s 1:rc-o~ :1 (lor q u e ío i uma p:tb.:io «liH:intc e qnc, h oje:.
t'Xp;1n~lo a s:ih-:,, «Te pr:it:, do ~cn r-orp o, como si lh:c!!C im11ro,·ii-., clu
1101 Jc,10 11:i r-J as n 1:is 11 rU pri:1s mi ri das com o )u;i r ".
(-1~., No o_ri~i:'.:11. .. " L:•mpé ]npú11n _(thc J:tc:ina '! e,·en) •·. Segu n·
, oc::ihul11r10 ( Rc\·. 110 Jn ,1. n ut. r: Gco gr. Dr:ii!. ", \"ol. J5U,
p:i;;. ~9~) d ~ St r:i ~c}li, a d cuomin:ii;:io C:"11.J[:J rfa ci1õria-ré5ia, n a tupi

,I~ o
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Tivemos qu e v:trcj or outra ,·cz, p;iro abrir c;nuinho
t>or .sôhrc as cn·ns e relvas, que 011.;h·u('m o Jeito do pequeno r io, p elo ({Uai estávamos t1esccndo.
A go r.,, cntrct:111to 1 n iio foi tiio tedioso pnr.l l'Cnccr,
como o fô ra 1,or ocas-ião d:1 no:s:-1 s nl1id:1 .
E, a:;,s iw , {;,,n li.í.mo:; logo o rio far ~o .
Pas~an<lo ao lon go de uma p ra ia a renosa, os índios
pcrcchcram sin ais de que potl('riarn <' nco ult'ar m ·oi tlc ta rtnru g:a.
Saltando cm tcr1·11, logo cornc~nr:nn :-1 cav:tr e remo,·c r
a nrcia, volran,lo cJc n tr o de pouco tempo co 111 u m chapé u
chei o de o,·os d a pequena ta r tmu gn chama tli\ Hlracajá" (-19,.
Uni pou co mais pílra h:iixo, ha,·in uuin ,·c1h a âr\"orc,
que fazia somhr.:i: com·itlatin,, e par., lá nos cfü·iGimos.
Em !!cgu ida, fazendo fo go: cozinh ii1uo:;, o:, O\'OS, que,
j1w tnmentc co m o c:lfê, fari nl1 .1 (' eamc. qn<' trazfou1os~ n os
deram e.xcclentc n1m üço.
Prosse:;u_i.tulo ;\ uos5a ,;ngcm, cnconu.·á mos muitos jn.
cnrés, de gL-;i n<lc t:wrn nho, c111c n;ulanuu cm toda s 11s tl irc•

çõee.
Ah-ejáu109 .alguns dêJcs; porém .sô com:c:;uín1os fn ~êlos m crgullia r rãpid:1mc nl e para o fundo.

Os mn ivo!i, qu;n ulo \·ão hnnh!ll'•SC no rio, nuncn se
aYcnturam ulé. muito l onge <l a pr ni:1, p el o receio, que têm ~
<le ser uta cado3 por êssc3 .:1:11imnh> .
Em ou 1ro lo~or, ond e poucos <li n3 :l ntcs no.:; lrn\'1:nnos
ltnuhado, vimos-ll1cs os rastos n n areia cb prni:t.
De cn 1ão poL· dcau lc, rlcci<limo3 tonrn r, igu.ll1uc11te, o
maior cu idado, pois todo~ os :mos al~mrns ,·id:is :.e per·
dcw ali, por faltn ela ucce~1iria prec:iuç?io.
Após :ilgun s di::rs de cs tatla u a vilo, rc~oh•êmo,s fa zer
uuta e:-:cu tsão a uma roça de 1namlíoca, da1í <listante olgu·
mas niil11a.s-, cu1 d i rc~ã o ~o in terior, on de hã 1rn1n consi(.J.9)
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dcravcl extensão de tcrra.5 <lc Horesta, e on<l c: por iss:o
ruesmo, cspc..rãnuno.s encontrar muitos insetos,
Fomos n pé, levando as nossas maquciras, espingarda~,
rê<les de cnpturar iu.sc tos e alg um as prov~ócs, para passar
lá wna sema n.i.
Chegando uo referi do local, cncontriiwos a única aco·
modação que ali ha\'Ía, que era um p equeno rnncho, muito bai.xo, cohcrlo de folhas <lc palmcirn, com um espaço
que era a conta .sówcntc para extcn<lcl'mos .is nossa~ rêde::.
Ali ruorn\•am uns quatro ou cinco negros, os lwicos
habitantes do Jogar.
Tomámos logo conta do rancho.
A nossa pequena cafotcira, dcuh.·o cm pouco, supr iu·
nos co1n essa infalh-cl e refrescante bebida, c1uc é o café.
Nos matos, cucontrámo3 .tlgum:1s raras espécies tlc bor•
LJolcta3, crue eram pouco abundantes ali.
E dentre C6sas captu rá mos uma t.10Ya espécie <lc Cnta·
grumma, que nós no Pnrá sómcnlc muito rarameu le encontrávamos.
Comumcntc EC nos Jepnrnvam qs trogônitlas e tãnagra!I,
n5o lun·eudo aJí, porém, gmnc1c variedade, tanto de ia.selos, como de pássaros.
Voltando á vila, meu irmão eofrcu n ltL\;:tção <lc uma
perna, que fi cou logo mui10 inclrnda, formando-se um abcesso par.i. eínrn <lo j oelho, que o imp ossih iJi tou complctamcnlc <lc locomover-sc 1 durante cêrca de quinze di.:: s.
Com alguma dificul<lade, con.!:cgní comp rar um,1 pequena canôa, nn c1ual pretendia voltar para Santarém, e
ucla, em seguida, pross,!guir \"ia:;cm , Amn1.onas ncima, até
Barra-Jo-llio-Xcgro.
Antes de dei.xanuos a povoação, cekhrou-~e ali uwn
festa.
A ig:rcja foi ornomeutada de foJhagcm e de I1orcs, e
distriúuir:101-.:c dôr.es n t0Jo3 O!'l visitan tes.
Em S<'guj<la, rr:alizar;1m-sc dao.sas, h,wéudo wuitns hc-hídas.
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As d:msns durar:uu a noi te inteira e ainda ~e prolongnrnm durnntc todo o dia scgu ic te.

Nós mesmos tivemos que preparar as nossas refciçóe!,
pois o fotlio, que era o nosso cozinliciro, tomou tamhem
parte na fe.st.i.
Ê le era um c:s:í,nio tocador •lc viola e julgou qu e seria
11es nccc5sár io pedir pcrmü:~ão p:1rn se nu.sêu t:1t· por u n s

<lias.

Os ímlio3 dos arredores cst:1vam a chegar ali diáriamente e cu comprei deles algtunas bonitas cal,nç.,s pintadas, d e cujn ma nufatura es te Iog:u.· tem l,õa fama.
Logo após, rcg res, ámos para Sa nt:1rém, on<le encon trámos a nossri c.1sn ocnpa. tl a; pot·ém, n:io tunlá mos a arra ujar outra, de dois cômorlos1 e cou1 um ptí.tco uo;; Iu11dos.
Esta~ en tretanto, c.st:l\'a si Ltiadn num do.s pontos nrn is
afostados <la cich:ulc.
Coutrntámre uwa negra para cozinh ar.
Logo que nlí chcgõruo!.=, en trámos cm rcgu1aL· ali.vid a·
de, tral,alh,:uulo muito, e se~id,,mc ntc.
Nó5 nos Jc"·a ntlinirnos :is seis hora s da m:mhã, .trnt•
rnávnu1os as nossas ca ixas de coleções, ptepa'tâvamos as
nos:;as r êJcs etc.
Enquanto a:;sim fozfomo::1, n nossa velha cozinheira preparava-no,; o alm ô!so, que íi ca\·a pron to .Í3 sete horas.
D;i v:imo:;-lhc sc•mprc dinheiro ncccs<:ádo p ara a c01npr.a
diária de carne e de cercais .
. As oito hora::1 , safomos pa ra o c.i: mpo, fa zem.lo UJa.a
~aminhada <lc cêrca de três milhas, a té ao local que havia•
mos cocon lrn do, prirn bnixo d.a cidade, e que era mui to
odcqu ndo p:m'.I .'.IS nos.sas coleções.
Até .is duas o u três horas àa tarde, pcrnnn cciamos cm
grande ati,•idadc ali.
Era aqucJc o sitio preferido pela linda Callit!Jea sapliira, um a <las rua.is cstim n1las e d as m..i. is forwosas barbo•
lc tas, e <lns pc<1ucnas e curio.5:ns cricinidcas, de cõrcs muito
vinis, e r1uc eram cncon t radns cm gramle número.
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No nosso regresso pam casa, Inzíawoa. aiudn umn parada no Tap:1jós, para tom:uwos wu hanho refrescnntc.
Ao chega r a ca:;u, comíamos Jogo um mcliío-dc·água
(50) , que fic3\'.,. guardado <le proyósito para a no55,1 .volla;
c,~a Irutn, :íqucb hora, cr:1 muito agrocl,wcl e muito refrigerante.
_
.
•
•
Em fegnida, trocnvamos d e ro11p.:1;, Jantu\·amo:1, mucn\'O.mo~ os insetos capturados, e~ mais t:trtlc, tomá,·amo.;
ch.í, ~ozando a fre::ca da noite.
Rccchforuos .ll:;uruns ,;si tas, ou, então, i.:nnos ver os
n os.:!oS amigos bra!-ilcirns e ingleses, J cntrc os quais contn\•:Í.mos ng.orn com a presença tlo H. Sprucc, o Jiotfmico,
qnc chegara flc Belém ,lo Parii:. beot ponco tempo depois
do nosso r c::;rc.....so de Montc-Alcg.rc.
Com os con5t:mtcs e rjg:oro~os c.xcrcfoios que faziarnos
diariatucntc, nr puro e sempre coincnrlo hcru 1 não obstante
o in tenso calor, n ós nnncn no~ sen timos tão Lem dispoatos!
:;ozando, 11nquclu ocasiiio, a mais perfeita. eaúde.
Em S::m tarérn, encoutram.sc, nliu ndantcmcutc, carne
de Yncu, pci."Xc, leite, ftuta.s.
O sólo é sêeo e a Ógtl.l é muito limpa, - uw conjanto de v.·:mt.,gcns ,1uc r.:m :micnlc !e encontra nessa região.
Bit alí alguns prados pnntanosos, muito m ais pal'ccidos com os ila Europa do qu e cOJU os que comumcntc se
\·êm perto do equador, nos quois cncontnh•nmos pcqucnat1
e lindas Mclastomns e outr.i.i Ilõrcs.
Os ca1uinhos e campos col,reai-Ec de flore!:ccntcs mirrácea!!, Melnstomas muito crescidas, mui tas i.:nôrC3-<la-pnix,io", convolvulúceas e hcgônfos.
Nos Inndo~ •!;-. ciJatlc, Jistaulcs uma ou duas milha~.
vêm-se umas colinas <lesnnilas, do formato <lc coo~, á~
'Iunis, tlc (jllantlo em riuan do, fomos fozcr a1gumns visita~.
São complcta mcnlc estéreis~ formndas de escória!, e
eram tão iuconvidativas o qa:mto !C pôde imn:;in nr.
(50)
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Um curios-o fenômeno de mnré verifica-se aqní.
A maré Jcvant a-.:e, no Am ;rzona:;, nté muito acima <le
S1111tarém; as ~uas ãgnns, porém, nn ncn correm p,1ra cima,
ficando apcn:i.s m;1nsa mcntc a lcvan tar·rn 011 a abaisar·EC.
O rio 'fapaj ô.i c:01a,·a agorn J.Uui to hnixo, e a superfíci e de su as águas fi cava cm JÚ\·cl mais baixo do que o <l a;:
úguas tlo Anrnzou n.s, o qunl ~l nvn nu sun maior cite.ia.
Dcsla sorte, todos o,; <li.1~, \·ê.,,.<-e o 'fapajó.; eo1-rcr para
cima, enquílnlo, unrns cem jarda5 fór:t de seu Jeito, no
Anu1zona.:i, :H á,;uíl S deste correm rnp idarn cntc parri ba ixo.
Já cstá,::imos u o m l>s <lc no\'Ctnb ro, e, como algumas
chuvns corueça!:!.; cm n cair e o rcmpo es tivesse soml,rio,
rcsohêmos p artir pnra o Rio-Xegro, l ogo que i~so nos fos:;c
possível.
Nossa canôa, afinal, Ii d ra p ronta, te ndo Ei do gasto
um lon,;o tempo para reparar -lhe o fundo, que e.;tava
qunsi inteiram en te apo drcei<lo.
Ap ós m uit as delo ngas, o comanll an l c uo;1 arr,mjou
três índios, que de\"Criam ir conõs co sô1ncnlc até Ohi<los,
}lo-.:onçíl o ~l. tuaJn n cêren <lc \l:fa J in5 <l e ..,.jn:;cm Ama zo·
uns acim:l., e Jcn ,no!! utna cana para as autoridades locais,
a fi m <lc qu e c3 t:1s nos a1T:1nj;1s:cm ma is .1Igu ns hom ens.
O s•. Sp rucc p artira p:i.rn 01,i dos , justamente uma semana antes tlc nós, nuU1a grnn<le c.:in ôa, na CJU!tl o respcc·
tivo propd ctiirio lhe oicrecc r:i. umn pri ss:igcrn .
Qua otlo r1 li chcgáwo3, enco ntrám o-1o a inda a <lesem·
b:l.rc:i.r .1s su:i s Lni;:igcns, e, cnt:ío, êlc n os disse: qu e nn
noite anterior foi qu<' pouJc cheg:-.r ali, tend o gasto <lcz
<l ias cm uwa jornada, que é frequentemen te nuei<ln cm
um <lia e uina noite .
.A faitn de \'Cnto fo i a causa principal <lo !'CU rctanlnmento.
Dem ais diss o, o proprict.:i d o da cnuõa nií.o go3\a'9a de
viajar á noite.
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O dcsg rn çado ,·iajan te que se ax enturc a ua\'cgar no
Aw az on,1s, tem q ue acah ar co rn-cncido (}e que deve submeter-se pacícn1 cruente :i. ta i.s :th orrccimc ntos.
O c:i pit:io ffisiop h :l\'ia escrito a 11 111 de seus ,'tmigos,
nli, p:u:i. alu ~ar-nos nma c:tsa desocupa da.
Est:i fõra arranj ada e tivemos tJlle pcnna ucccr ,·3rio~
clins i nl ciramcnl e sõ5, pofa o~ indj os, Jogo d epois que dcscan·cguram a caoô:J, t rataram de rcgrcss:tr, e n :io 110 5 foi
pos5frcJ conseguir outros.
O com:m tl nntc 1u:mdou proc ura r ouuos a uma co11Sidcrm·cl dist5. ncin da po"oação.
Divcrlímo• nos na flores ta, onde enconlrôvamos mu itos in setos ; poré111, n.:l su.:l rna iori::i, cr:tu.l esp écies de q ue
já tính am os ob tido cspécim cns.
Qn:mdo nH che~iimo.:=, a 11 0:=~a canú:i cHava Ía7.cn do
.mu ita água ; e, como estivéssemos tcccosos J c p l'OSSCf,rti Ír
viagem cm f.lis c o11Jiçõc....¾ arr:i..c-t:lw o-b para a praia, <lcscoLd ndo, cnt 5.o, que cfo cstav,1 fendida cm viu·io-, Jogare s.
T ro támos lo;;o de cabfer:i.l:i, tap ando-lhe us fe nd as
com olgot..l :io cmhchi<lo c m pi xc c1uc11le
A..finu1, conseguimos p arlir com J oi3 índios, os <JUaiõ
den1;am ir conôsco só meute até Vj}a-No ,•.i., a localidade
ru.:i:Li próxima, rio oci m.1! e d istante de óhitloa cêrca d e
qu::u ro Ji:1s de viagem.
Como e ram .i pc uas do is os noss os rcnw tlorcs, n .'io p o.
dfomos faze r muito nessa vi agem , p ois um t.lê1ca p rccis:.1v,1
de pcnnanecc r no leme <ln canôa.
Felizmente, tinw os l'coto forre e const,m lc; de.H3
so rte, ..-iaj:mJo Ji:1 e noite, íam os pro~rcdindo favo r úvclmentc.
O vento, r•or vc7.~, fozin lev:mrar alt as oml ac; e itnpcHn-nos fm·iosnruc 11tc para dc:mlc.
'
Em tais coujuntu rns, ch csuci a recear pcl n 6o cte tfo
n ossa apodreci da c:múa, qnc tak cz u:io pudcese resisti[.
Ctozâwos o rio v.irfas HZe3, geralment e ã noite.
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Em qmttro dfos, contudo, nlcançámos Vilu.No\•a, com
int eira !:'cgurança, e fiquei mu ito contente: por ter con!:'eeu ido tnm aul! o ê:d to cm nossa viagc ru.
Fõmos J10 11tlo!õam cntc rccc hic.los p elo sacerdote d.:1 vi la,
0 padre Torqm1to~ r1uc se ach ava n a praia, e que ineisten tcmcutc n os convi dou p ar n fi carmos cin s ua cas,1, at é qu e
co nscguís;; cmos .i rr,,nj:-.r os homens necessários par:i o
prosscgui wcn lo tfa nossa viagem.
Tal .foi n sua insi:õtêucia, que n ão nos foi possível declinar d as suas bonJosM atenções para conosco.
O comandante, - para qu em lrazfamos cartas de nprC·
~ent aç.:io e :i 11nc m fomos pcc.lir que no3 arrnnjnssc w ais
homens - n ão se c nco utraYa e nt ão n ,1 viln, pois h a\,ja EC·
guido 1 an tes, para um síti o seu.
Ma udaram•lhe um r eca do, e haveria prova\'e1mcntc de
J ccorrer alguns din~, até que Yic.ssc a sua res110~1:: ; mas
takcz, :rn tcs disso, p udésscmo;; coi1scguir os hon1co.s, de
que cs1,h:1n1os 11 rcci ~a11do.
O pad re era 11m c.1\'alhciro n mho bem cduc:11.Jo e m uitíssimo atcncio :,; o> e cumulou-nos de ~cntilcza~, tenJo feito
tu J o, p::tra que tiYés:;c mos o máximo J c co1úôrto.
Em su:i c::i;::i, dü;punlia ele :ipcnas de dois pequ enos
quartos, qu e lC\>'C de 1·cparti r conosco.
Por esse motivo, le\•e êlc que !ic:u: tlcsa comotlndo:
sim plcsmC'llte em benefício noS!:O .
.m e conh ecia he m o ing]ê~, e lia muito, tcmlo sitio compn nhciro de \'i ag;em ào prínci pe Ada lb erto dn Pníssia~ no
alio Xiugú.
B em merece todos os encômios, que o prí ncipe J1ou, e
por bem dispensar-lh e.
.
E l e gos ta\'a mui to d e decif ra r ch,, radns, com ::is ~mus
imcns:.i ru <?n te se J c\·ci·L ia , j untamente com os ec\13 nm.Jgos,
inven tan do-as e xceoh ·cndo-as .
Deli ciei-me b astante. prop on do-lh e algumas das no?sos
mais cowuu s e mais conhcci 1las, à man cirn portugu~.1.
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Num a dessas ocas iõ ~~ trndnzi o antigo en igma <la p íi-

!Rvra " tob acco", -

cru português '"tabaco:'," -

qu e êle

TC!iokcu muito licm: Iic:mdo dc\•ér.111 contente.
Apanhe i !l.1guns honi tos iusc tm1, mlO ohél an tc já ser
,JcruasiaJo tar<lc pa r~ isso: na atual cst:u;fio.

De julho a outubro, Vi1a-No,,a deve ser, .:-Cm d1h'idn,
ó tim a loca1i<laJc p:m1 u m cn to111 0Jogistn .
H iwia j:i trnmcorri<lo uma !:C ut:ln.'.l: 1 e não .i.parcccra
nenhum J1omcm para o pros:cgnimcnto ,ln nossa viagem.
Como eu cstiYcsse muito ansioso por p .1 r tir, o pa<lrc
então foi e ntender-se a c....sc respeito com um negocia nte,

afím de que cs lc me ccdê~sc três ,lo,; se1t5 h omcus, dc,·en do
êlc ficar, crn troca <los mesmos, com oil q ue p r0Yu,·cl111cu tc
o coru nrnfant c haYeria Jc ma111lar-1u c.
Um J c tnis homens, porém 1 um ín<l.io, n ão qucrin de
1naneir:1 alguma ~cguir cru minha compauh ia, e foi , por
isrn m~ptO: ]C\·ado ::1 fo r ça pa ra b ordo <la nossa canõa.
Is.so , cntrctnn to, fo i sómente à custa de muita s panca·
das e nté mesmo <lc amc,1ças de fa ciio.
11:Jc ficou num cs1ndo de, tcrri,·cl c:c::t h nção, de \·erd a·
<l eira fíiria, quando foi pos lo a bordo da cnnôa, jurando
nessa ocasião que nüo hnnria de srguir cm ntiuha co111pa·
nhia e haveria de ~fogn r·.!!C <los que o forçaram a entrar
a bordo ali. Q uci.xou•se cnt5o, amargnmcn tc, tlc que era
trn tu<lo como um cscra\·o.
Qu anto a i 350 1 n;i. Ycr<lad(!, cu niio podia culpú·lo pelo
seu procedimento.
'fcn1ci fazer tu<lo qu e e:ca posúvcl, com o intui 10 1le
acalm;i.}o, oferecendo-lhe hom p nga mcnto, a lém de lh e
<lur bôa com ida e muita bebi.la.
Tudo isso, ent.retnnto, de nn<la \·aleU: para tl cmovê-lo
rlc seus prop ósitos.
Declarou que volla ria do p rimeiro lagar a que c u ti•
vessc <le oportnr e heveria de m atiu· o homem q ne llic <léra
as pancadas..
To<lnia, em bora êlc continunsse em grande cxnltnçfio,
mnntcve para comigo .i atitc <l e mnie rcspc ito3o pos:si\.·e],
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agscgura ndo-mc qu e contra mim êlc não tinha ne nhuma
prevenção, nem u1á vontade, porquanto cu tiada tinha q ue
\' Cr com o ECU Cm!O.
E ra cêrcu de meio.dia, qunnclo partimos dali.
A' tnrde~ ao entrar do ~!OI, pa rãmos, para o preparo
,lo jantar.
Naq uela ho1·a 1 o mal acostuma do índio foz a .5ua dcspcdidn1 e, p cga11clo da sua 1rou."1.-:a de 1·oup:1s1 cumpriu, de
IMo , o que prometera.
Através da Ilot·esia, a p él ,·o1tou ti.ira a vila.
Como cu não podia SCf:,r u i r ·viage m com doi.s homens
npenasi waudci um dê~te~, no dia ~c~n intc-. hem ct!tlo, rnl·
l ar U po\·oaçõo, e~ped almcntc pa r;1 nrranj nr m ai3 ou tro,
nfim de suhstiluir o qne uos hnda larg:ulo.
Cêrcn <las dez hora~, o 111cu cmissiírfo csta,·a de volta,
tendo trnzido cm EU:t companhi.1 o home m de t_f11C prcei~ãLogo apô~\ pro~scguírn os ::1 uo&:a ,.;age m.
Yelcjnntlo il e quando cm c1ua11do, mas gcra l111 e11tc rcrnnndo, íamos .scgnindo ,·ngn rosament c.
Sofríamos muita i1nportuna ~ão eolll a clmv,t que cufrt,
e- que cu qaasi incessante.
Os 1nosquitoa 1 outroasi.ru 1 cran1 para nós uma grande
tortrua.
Noites e noites~ .scguidns, êlcs nos ínzi:un ficar nu m
c.:tado de 1:erdndcira irritação febril.
Não podiámos fechar os olho~, n em nm momento
siquér.
Os ímJios sofriam tanto qua nto nós mc..llJJ'lOS 1 colll a c1uc·
ln importuna prnga.
E' u m êrro eupôr que os mosquitos n ão os picam.
Vós os percclicis, a no ite todn, a hntcr coustantemcntc cm ~cus próprios corpos nús, afim de aíugcntnr os 01tormcutadorcs Licl1iul1os.
Para dêlcs se lfrrar, enrolam-se completamente com os
panos das velas, prcfcriudo eofrcr as nngústins de urua sc
mi-suiocm;:5.o n sofrer as irritantes picndos dos mosquitos.
4
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Loga rc:, h5, .ao longo <las margens Jo rio, onde tais Ín·
setas não uparccem.
Não l1 ,wia pcr.rnasão mclb01: para os nossos l1omens
reroõlrcw com "\'Oot adc do que a po"'sihilida<lc <le alcançar
um dêsscs lagares, nntcs ela mc ia-uo jtc, sómente p arn se gozar o confôr to de um sono trnnquilo até <lc ma nh.i.
Em fins de tlczcmhro, nlcançáwo.;; , 1 pequena vila de
Serpa, tendo chcgndo nli num <lia de fosta, e justamente
na hora cm qu e hrn,ia sní<lo <lo templo uma procissão.
,;Ugumas mulhcrc.; e moças, enfe itadas de fitas e de
flôres, iam <l ansamlo pelas rna~, no trajeto para a igreja.
O pa <l rc fo á frente: <la mane ira mais burlesca pos~ivcl.
A' noite, fomos á casa <l,1 !esta, onde Ee estavam :rcalizanclo as dnruaf! .
Lá, Iorom-nos ofcrcciJos •,dnl10!; e doces.
Cornprfimos caf(•. e um eno r me cêsto de Lo.nanas.
Dcscohrirnos, no <lia de Na tal, uma casa, cujos moradores h ndam pc.scndo gran<lc quantidade de peixes.
P.rcrcu<lfrm1os comprar .a1guns clclc.,;, porém não no-los
quiscran1 \'Cnclcr; de Loa ,·o nta<lc, contudo, prcscntcararn•
nos eles com um Lom pc<lnço de peixe para o nosso jonlar.
Ali compriimos algum O\'OS,
Prosseguindo, en lão, a \'fo gem, p o. r:í.mos, á tarde, para
prepo.rnr com farinha o nosso pudim <lc N'alal ( 51) .
As:iim, caiu uw pouco de p eixe, uma clúcara de cnfé
e o hôlo, ti,·éruo.:. tl nossa tole r:ivcl cêia de Natal.
E, enquanto co mfamos o gro~c iro pu,lirn, os nossos
pensamentos voltaram-se então p.1rn o noeso clistante e 6aU·
doso lar e para os no~os caros amigos.
Em s u.is fa r tas e lmmosas mcsa5, com certeza, hnvc•
riant de Icmhrar .....c.c de nós, deles tito di stante~ aqui~ n cstns
remotas paro gcns do alto Amazon.is.
{Sl)

;xo orí; in Jl, " brinha put1dios"-
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No tlia 31 de flezcmhro <le l8-i9, alcançámos a cída<le
dn Barra, no rio Negro.
Nn véspera ( dia 30), npc~::1r clc já se haver sum ido o
sol no pardo Am azonas~ :tÓ.i couti11uámos remando, até tarde da noite, qu an<lo alcançiímo:; al;irn1 rochedos na ha rra
do ri o Negro, te ndo apanhndo ali, nos !;C U S 1uâxio9, alguns
l>0nitos pci.i:cs.
N3 manhã ecgufotc, surprc,:0~ 1 rcpuri1 ruos então na nrn·
rn\o-:ilho.rn mudança <la côr cbs :íg:ua~, cm rc<lor de nós.
Bem podíamos iru nginar <ruc cstãw1.n1os no rio Stigc,
pois~ cw qual'!uer dfreção qu e olluis=emos, as águas cruw
eôr de tinta prctn, C.'\"CC to oudc n sua .th.t :uciu: vista .-'i
profundidade de al.;uru pés, tinha um matiz de ouro.
A ãgaa, propriamente, é de um pardo-claro, sendo êe·
te seu colorido perfeitamen te pcrccp liYeL quando exnmi·
narla num copo, enquanto nn parte mnis profunda p arece

l:er negra, como nzcdchc, e h em merecendo. por isso mesmo, o eco nome de urio Negro".
Trazfamns cactae: <le aprcscn taç.iio pura o sr. Henrique
Antony1 um súbdito itnli ano ali Cl!tnhelecido },á muitoe
anos, - e mn dos principaie negociantes <la ci<la<lc.
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:f:lc r ecclicn•nos com a wnis conliaJ ho.spi talida<lc, o
que fez com <1uc, dc!'-'dc Jogo: no;; fCn tí;;scmos como qt1c cm
nossa proprin c.1s11.
Prontamente pô.:i á nossa di sp ru.içiio clois côruoJos de
m1i;1 e.asa nova , 1Jc snn propricda ,1 c~ fjUC ai nda n ão t inha
Eii <lo ,,c.1 ha1la ele construir, COll \'i ,b m}o.n os .i:i111Ja n towa l·
.i:;; n os::as refeições ii sua mcs::1 .

A cidade da Il:,rca-<lo-Rio-Ncgro cst;Í ú tunda na margem lr.stc daquele rio, ce rca de clo:r.c milh as .:iciuta de ~ua
j unção com o Am;,1:ona~.
E ~tá locn liz ad:t crn um terreno cksi~al repleto dr
om.Iulaçõcs, cêrcn de 30 pés ,,cima ,lo nh·cl das mah• altaa
clici:is, e é cortad a por dois cór rcgo5, cujas águas, na estação cl1 uvo~;1, atingem a cousidcr:wcl al tura , ha,·cmlo, po-

rém, soh rc êlcs dua s pautes de ma deirn.
As sn:u ruas !!ão rc t,ru lanucntc traçadas; não têw, no
cnl•nllo, n enhum c.1lç.,mcnto, se ndo muito on<luladns e
chcia3 de bur acos, o q ne torna .:1 camiuhada sôhre os seus
leitos muito <lc.!'a gr,1d :ncl, principalmente á noite.
As casas ~crnlnicnt c sô 1ê1u um p:i,oimcuto; s:ii o cobcrlas de tellia vermelha e assoall1 õttl:i,; L'Olll tijo los, têm as JJ.J·
redes pi111acfas de hranco ou Jc amarelo; e as porta3 e jancla:1, pin t,1das de ,·crde.
Qua ndo o sol harc sôhrc elas, o efeito ê muito honito.
Da " Barra~', ou au ti~o for te, só hii, prcscn tcmcutc, tms
restos de nmralhn s (! tuu moute ,Ic ter ra.
H ií <lua s jgrc:jas nn c_ida<lc; eão, p orém, n1u.ho poli res
e hnstantc inferiores :i. de Sant:n:ém.
A popl1lnçiio da cid:H1c é de 5 . 000 a 6 . 000 h .:i hit .:intet't
Jo3 c1u.ris n maior parte é constituída de fodios e m ~stitos.
Na , ·c: r<la<lc, prown·clmente, niiu h ,1 ali unw úni ca pc.!:eôa, nn!cida no loga t·, d a <1ual se <l.i~a qnc :::eja de pu ro
san gue curopca, tanto e tão completamente ~e tCm os portu ;;ucsc..:; :uu nl;muado com 03 íll(Jios.
O comércio local couEistc prjncip:1lmcnlc na cxpoi· to.1;.=io de castanha;, s1ll.;;aparrilll a e peixe, e ns importações
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E:áo tccido3 europeus, t1c inferior qualidade, cutilnria orrJín:ida, coJnrc:!, c.:;pcJhos e ou tras Jmgíg:n ogas mais, p.tra
o comércio com as trílm.5 inJígen.1.!! 1 das qunis a ciUndc é
o quartel-mestre.
.A sua distância 1lc Dclém do Pará é de cerca de 1. 000
mil1rns; e a ~·ingem, rio ncirna, ao tempo das che ias, gasta
muü os vezes de dois n. três mc-i!es.
Por êsse moti.-0 1 a farinha de trioo: tincijo, vinho e
omro.s gêncro3 de primeira necc~sidadc, 6ão sempre muito
caros, e, por vez~, não se pó<lc ohtê-los, quando chegam n
fnhar.
03 habitantc.s mais ci,·ilizado:-. t1c B:1rr21 ,lc1ljc,1m-sc todos ao comércio, não h.wcndo ali qua lqucr oulra <líve.rl3:ío,
si assim potlclnos conside ra.a·, que n:io seja a de beber e
joga r cm 11cqucna ceca la.
A maioi· parte nunca ahrc u u1 Jino ou trata de cntprcgar o .seu tempo cm q u3)qucr outra ocupíl!iiio intelectual.
Por con!Cguintc, o que di~so se podc ri jufcrir é que
Ec ntcnde mnis ao lu.xo ; aos domingos~ principalmente, todos trajam as suns mcJhores ro upns.
As mulheres vestcm.~~c elegantemente: exibindo lindo,
vestidos, coufcccionados com gnzes e nrnssclio~ francc :,.is.
Em gcral 1 têm cbs l1onito cabclo, que é penteado cuicJadosameutc; ornam-no de flores e não o cobrcn1, pois não
asam cl1 apéus, nem cs contlcw o rosto so b ,·éu.s.
Os homens, que pas~ am a scmann intcirn cm. tuongus
de camisa. e de chinelos: 1105 imundo:! nrruazem, trnjam
ucsrn dia honitos ternos escuros, chapéu de cttetor, gnlvatn
de setim e finíss imos snpa tos de pelica.
:Ent.:io, c0nformc é mo11a ili: é a oc.:isião própria pata
hzcr visi tas, indo uns ús casíls dos outros, para pnlcF.tr,n:
tcudo cotno :t~!!unto principal <la com·cr~açiio 05 escândalos,
que ec ,1cum ulnr.1ru d uran lc a scm ima.
Os scotimc.lllos morais cnt Barra cslúo rcduúclos no
u rnis 1,aixo gníu Jc decadência pos.:=i,·cI~ mni~ do que cm
qlrnlquc r outra comw1idndc chilizacfa.
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Ouvem-se ali, diiiriamcntc, falatórios 3 'respeito das
ma.is respeitáveis familias do Jogar, 03 quais clüicilmcotc
ecrfom acreditados pelos ha.hitan teg dos pciorcs bairros de
Siio-Gil (52) .
A esta ção das .:ígu.:ts j á havi::i: p rincipiado ; e, por iSE0 1
logo Hrificámos q ue pou co poderíamos fazer ali, no que
diz respeito .i coleções de pii!.;;aro~ ou de iu~ctos.
Fui informado de que agora é o tcwpo mnis próprio
para en co ntrar-se o 0ayiáo--dc-pc11í\Cho (53) , célelJrc gr it a•
dor, de plmnngcm bonita, e que ec acha~ frequentemente,
nas ilhas do rio Kcc,...o, a cêrca de três <lias ele yfr1gcm
á.gaas acima.
O rucu <lcscjo de ir até l.:i:, cormuücp1ei-o no sr. Renriqac: e este pront,1rucnlc 101uou a i.nicia tfra ,!e 60li ci tru:
das autori<l adc.s que me fos.:cm fomcci<los os í ndios neCCS!!ários para !azcr tol yjugem.
Qu.imlo êl~ vieram, o que aconteceu un~ três ou qua·
no dias npÓ5 1 cu }Hlrt.i, na. minlrn prÓJ>ria ca.nôa, dci.\:au<lo
ali rncu irmão li., q 11c deveria ir .lté wna fazenda situn<ln
cm outrn direção.
Gastei três Uius cm minha vfagcm rio acimn, e ti ,·c en ·
tiío oportunida<lc de oú,cn·nr a nota\"cl ilifcre.nçn co ite o
Negro e o Amazon as.
Ali n5o se viam mais a.3 ill1as Jc cn-os flutu.:mtc:-. ncw
os U-on co5 de árvores <lcearraigaJas, com as 511a~ carias de
gah'olas, e raramente .ec lhe pcrcchia qu nlqu cr correnteza
no iilvco.
E poucos são os sinais de ,'ida nas raas cscrmu e pli·
cldas úguas.
E, to<lavio, quando ocorre Unln tcmpc!tadc, ] evantam~c nelas on das niaito mais altas e mais pcrisosas do qne ns
do A mazonas.
(52) "São-Gil " ê o nome Jo um;i; C'!pécie úc "Suharra" d!.'
Londrc~.
(53 ) No or.ig:inal, :i.q ui e alhmcs, -uruhrclJ,1.d1:i1ter~r·· e "um·
hrella,bird",
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Quando ~e formam negras Duven~, l á no alto, m.1i!
escuras se tornam as suas águas, pa recendo tinta! lev:mtan·
<lo-!!C cm altas e. agi ta das on da s, qu e se lhe quebram cm espt1m a~ sõLrc~ a vast i.d ão do 1cito.
Af, ent ão, a cena é c m <'.Xlrcmo sombria e t.riste.
Em Barra~ o rio tcna cêrca <lc m ilha e mêia àe largura.
Umns p ouc ns tuiUrns para ciwa: alarga -.:::c consi dcravclrucnt c, forin au do-.::e, cm muitos logarc9, enonnc..s h :iiaE,
que chegam a ter de oito a dez milhas <lc profundid ade.
1\fois }>ara cima, subcl h;tle-sc cm vários cun ais, forman11 0 imímerns ilh a:; 1 fi tando o rio então oom um a. l;,.q;m:a
total, pro,·ayclu, cntc, de não men os de -...intc millrns.
Ct1.1ziímo-I0 on de êJe tem <lc quatro n cii1eo m i11 rns ilc
far~ur,, , e daí, ganI1ando-lhc :i m argem c~quc rdn, en trámos
por entre ns sna.s i1ha~, não se ve ndo mais, desde então, a!I
pi-áias fronteiras de suas mar:;cns.
Passf1111os po r muj t:is p r,1 ias arcno!:as e pedregosa!!, cm
um lonio tt'echo do ~cu chr so; s5o cln~, por totl a pnrtc, de
m nr:;c-ns muito al cnntil :ulas, tendo \\tlla luxuriante vegetnçüo de arbustos e de án·ores JJorcstais, c.."tce to 1:õmcuto
n os log:ircs mais n pique. Du ra nte o uo ~so trajeto, vimos
v:irfos choup:iuas e nmn aldéia JJC rn bonitn, situ aila t' m
1og.1.r m uito alto, tendo cm frente um declive, todo cobert o
de relva!.
Afinal, consc~ n ímos .1ka m::at· Castanh eiro, onde re.sidc
o sr. Balhino, e paTa o (Jual cu 1c,•nva cartn ele aprcscntnç.5o.
Depois de su.i leitura., quis en tão Hber das min.ltas
pi:ctcnsõcs, e promet eu .i.rr:mjar-mc uw bom caçador para
mat:ir p:iMnro:, e qoa isqucr outros animais qu e cu quisc~::c .
.,\ cnEa do sr. B nlbiuo é conhecida gcraJme ntc pelo
nome rlc L:Soh rndo'': ou ca~il cJc dois pa,;mcntos, ~en<lo n e....~t: gênero uma das fmicas que cxfatcm fór a de Darra.
Está ela, contudo, em pês!li.mo c.5tado de conscrvaç5o.

20-i

ALFíltD

RUSSEL

\V,\LL.\CE.

A cscntla, que lhe sc1:via de acesso, cstavn com faltn
de dois dcgráus; para galg.i -fo: era ncccB ,irio fazer-se um
grande esforço wu~culnr com as pernas.
E ssa c.sca da, com o o sr. Ilc,nriquc Jc11ois wc infot·Juou,
há vários auos q,:1c se aclJ.n·a 11:Htucle estado, cmhora o s1:.
B alhi no tivc::=sc !:C lnJJrC um c;i,·pintciro trahalh auclo a ~cn
scn--iço, c5pcciahuculc parn fa..:cr canôas, o qual 110dcria
faci1mc11tc, clll uma horn, colo ca:- ns duas táh uas que cii lnrnm faltanclo ali.
Um indio 1 que mot·av,1 perto, chegou lo~o apó!; ~ então o ncompuu hó.mos Rté: :í su:i c:is.1, 011 ,I c c11 d~,·cl'ia Hcnr
nlojnào.
Ela c~ ta,·:1 si1unda cêrca de mci:i milha rjo acim a, na
barra Jc um córrego, cstrmdo aH t::uuhcm resi dindo 111ais
duas ou três faroil.ias.
A parte da cnsa, que cu devia ocupar, era um pequeno
cômodo, de chiio mu lto escorrido, com três portas, dua3
das qm1is crau1 de fol has de pnlmeirn, e scrvin<lo ele janela n outr,1. Não me tcn<lo sido fe ita nenhuma outra ofcrl n, aceitei dcsclc logo o uso clcssc a pnrt:1mcnto .
.Ao.:. J1omcm;?:: cp ce cu 1rnvia trazido cm rniuh.1 canô.1,
dei ordem pnra <lcscnrrcg:u- as hagagcm, C: cm seguida:
m·mnudo a minhu 1·êdc, tomei posse, de~dc logo, Llo rcfrrido côtuodo.
0 3 ín dios regrcs:=nr.un i1 B:ura, con1igo fi cando apcn:u:.
'\Hn uumino 1 que o er, Ilcnriqnc rue emprestou, p:tra nccn~
der fog o, coar Ci1fé e prcpa r:11: o jantrir, prcnmllo assim o
caso de niio i:cr possivcl cucoutrar.sc unia pcssôa varn ~s~C:5
serviço.!!..
Tomei empres tada uma mesa, pnl'ét tr abalha r; lnn =!i,
devido i't ~'Ta nd e iuclinaçiío do .eólo: objeto algum , que n.io
tins~c uma larga base, poderia parar ~ôbre d a.
As casas, nqui, fica m ctn.brenha.das na flores ta, e, cm•
horn u,fo c::tej,11u apartadas muis <lo (JUC Yi.n tc j n1·Jas, de
uma nüo se a,·ist.i a Yiziuh.1 1 cMauclo toclo o espaço: c1ue as
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~cparn, e omlc n primith-a florc~la fô1·a ahaticla: plantado
,Jc :ín·orc.s fnuífrwas.
Sómente u m <los h omens s.,bia folar o portu5uês.
Os demais ÍAlavam un1a ling:ua indigcoa, chnwada
"Jingun gcr,1F', que eu acl1ci a p r incipio muito <liíícil de a ssimilar, rl cddo á falta (1c li,•ro~ a<lcqundo.s para o .seu ensino.
Contudo, é uma lingun m u ito simples e muito fácil ele
ap1·c.ndcr.
A pafavra igarnpê, que !iC aplicu geralmente para a ilcsigu açiio <lc rios pequenos, significa ''cnwinho dm: cauôas".
Tabatir1ga 1 "fomnçlt!', litcrahucnte quct· dizer ,:fogo
hranco:'.
~Iullas p:ilavr.is sôam como no grego ; por c.xcmplo:
n1pucáia, ~•ave:'; apcgáua, "homem:-1.
Nos vocábulos qu e. <lcsignam m1imais, n mesma voga)
rcpctc-~c muitas yczes, proUuzinUo mn efeito bastanlü eufônico. .1\J!:eim, tcmo3 ns seguintes palavras; parauá, "papagaio"; maraca}ii. "ga to do mato:-i; .mc11n1jli1 ,:cobra 11ão
,·c11c11osa~1•
O intljo2.ioho, que se acha,•a cm minha compo nllia, EO.·
hia falai· o portnguêii e a língua geral, e, <lêesc mo<lo, com o
seu auxílio, cu podia arranjar-m e muito h em.
No clia FiC!fnintc, cl1cgou o cnçndor~ que cu estnva CS·
peran<lo.
Logo rl'cpoie, saiu êlc cm sua canôa, cm <lcman<la da s
iJ1rns, onde sã o cnconlrmloe os "gaYiócE-dc-pcn ncho!' (S.J.}.
A, tarde, já tlepois <lo c:;cureccr1 e&ta"a <lc voh:i, tendo
então tra zido um honito espécimen <lessa ave.
Este singular p:íssnrot que é llo tamanho de um côr,·o. tcn1 umn plumagem !muhem parecida com êste.
AE, suas penas tê-m aspeto de escamas, com um som·
breado de tom ozul, mui to lustro: o~ m1s hcirnrJas.
(S t) Goc1Ji (oh. cit., p5g$. 53-5-0 iníonna qn c os no~sos "IP:·
viÕc.;,dc·p~n:'ICho ", pcrumcen1cs ó c;pécic Spí::aê,·us~ são vulgorn1c11tu
chnmnUo, im1pncanim e t1r11rauran a.
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E' aliado aos con·o~, com 11:stcs iuuito se parcceudo,
p el a cstru turn do l,ico e Jo3 p és.
No alto da calu?ça tem um penacho, que. é diferente <lo
de toda: a.5' outras :t\'CS, sendo o mesmo formado de pJnmas
tlc m;;ds de duas polcga <ln5 Uc comµ1:hHcn10 , muito uni,las,
e que eão rccur-vatlas u a.> extrem idades.
Essas plumas poàc.m cair p arn triis, tornando-Ee 411 0.si
invish·cis, ou potlem lcvauHn-s c e c.spalhar-se cm roda <la
caheç.l, fononudo um hemisféri o ou, melhor, uma cúpo ln
scrul--elipsoitlal, que cobre complctcnncn tc a. c.iLcça tln ave,
cl1cgruulo mesmo a ~lc,mçar a }lOl\ta do bico.
As pcn us indi\'.i<luais Iic:.im então crcc tas, eoruo si fo3.
sem eewcnt cs de clcntcs de leão.
Além dês~e, há a)u,la outrn npên<lic.c orn amental, no
peito, fonn:u]o ele um tubércnlo carnoso, muito basto e
muito duro, de po]cgacla e meia de comprimento, qu e desce desde o pe~coço, sendo ,,UunUantc mcnte, coh crto de ].)C·
nas àe côr cs muito úril11autes 1 form ando um largo feixe ou
umn Jm.da de plumas pcuclcnt~~.
Este tuLérculo, põdc .i a..- c tamhCm encolhê-lo cOu\ra
o peito, de modo a torná-lo dificilm en te l'isfrcJ, ou cntu.
mecê-lo, ,Jc moào n ocult ar qun~i tod:i. a parte dc;mtcira.

do corpo.

Na íên,ea, tanto o penacho como a:> plunlí15 tio p cz,cô.
ço são muito menos dc:;cm·oh• iclo::, scrulo ao mc.smo tempo
wna ave muito 1uenor e muito menos fo rmosa.
l,:;sses p á.s saro.:i h:i:l,itn,u as ilh a9 ma. tagosas do rio l\"cgro e do Solimões, e nunca aparecem ciu terra fir111c .
.1.\1imenttlm-2c de frutos e cntitcm um som profundo e
rouco, mui to forte, como o de uro grave instrumento lllU·
sical.
Daí o ECU nome iuctigcaa de ueramimb é, '~páEsaro-tromh cta" (55 ).
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Todo o seu pcscoto, de onde s.c c.spa.lhu a horln de
pênas, cobre-se inteiramente de uma dura e cspêssa mem·
l,rann, muito gorda e muito cheia tlc músculos, que é bem
d.íficil de C..'\:t.rair, o que é neeessario fazer no preparo da
pele, pois do coutriido apodrece e as penas logo cácm.
E::sns aves c11co11tram•!c reg:ala1mcn1c, porém s:lo mui.
tíssimo ariscas,
FicalU empolciradn:S w1~ árvores 1uais altas: c 1 coroo são
muito muscnlosa.::, n:\o s5o derrubadas facilmente, .t1inão
quando h as.tante fcridn~.
O cnçador, que cu J1 av.ia eontrat:1do para c:1çã-Ias1 trn·
h:dhava pct":!e"·c.rantewcn te; s~fa todos os dia!=, no romper
da madrugada, e ~ó voltnvn ás o o••c ou dez ho1·as d:i noite.
TodaYin, nunca trouxe ma.is de doi s de c.:ub \'CZ 1 geralmente um e algumas vezes nenhum.
Os boni~o~ e r:iro~ mannkins (coting:n3), de cauda pequenn e cerdosa, e <l u:is espécies de mutrms, s5o os únicos
pássaros que se enconll·am ua s iJl1as.
A..5 ittnponga::, de pcntl~ nml.to alva~~ encontram-,:;c nas
tcn-as íir01c.5, porém cmpoleirnm-sc n.is :in·ores mais nl ta s,
e qt.msi ficam fórn Jo alc:mcc de tiro.
As qu e me ÍOl."um trazidas cs tasaw muito desfiguradas
pelo sangue~ tendo sido alirac:1as umas cptah"o ou cinco 'fC·
1.cs, antes de cair no sôJo.
O Lon.ito pfüi~aro-tromhcta {Psopl1ia crepitans) (56),
de uma espécie diferente d:t que se \'ê no l)nrá, aquí é abun.
dnnlcmcntc encontrado.
Um pequeno e raro tucano (Ptcroglossus A::orac), alguns papagaios, fülcõcs e perdizes br:1.:-ilcirns são as ú nj cas
n-vcs qoe tambcm se. encon tram.
Os j nsctos de mnucira ,t]guma são ahumlantcs.
Nas 1uátas, Lavia poucos camínlaos onde êles pmlctecm
acuruulnr-Ee e onde se Iacilitaf.~e a su a ca ptw· íl.
Eu já. ha-ria not~do que, qunú ~cmprc, onde há nm
caminho .:1hcrto na floresta, a luz coada ou :l eo mlm:i siio
(56•

E' o jacamim.
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propicias para dcte rmioadns e varfod as ce11écics de plan·
tas ,·jccja rcru, e: quan do soltam as suas ílôrc.e, estas a traem
grande wtdedadc de insetos.
Nos ca minhos, cm logarcs ii.hcr tos, parece qnc h.'i .sc1ucillantcs .1 tra tivos para m ui tas espéc ies de jmctos.
Nesses Jogares, as nossas colhci tae sempre rcmlinm :1lgo.
As grandes borboleta& de asas azuis e algumns outras
menores: voam ao longo elos cnminhos muitas miJl1ae.
Quando afugcutndos, dcsvl am •sc para a flores ta, mas
vo ltam ele uovo para o caminho.
Os clarÕc3 Oa luz eolar e ns correntes de ar, .1giudo livres rrn flo resta, atrae m alguns insetos.
Outros procurnm as fl ore.::, que ::e cncontrnru ali, enquanto rm qu.ilqucr p nrúcufo <l c rnatéda :rniwal ~ no cn·
miu ho. é cer to também ach ar•sc um boro mímcro el e <lifc•
re ntes· espécies cJe inseto~.
Ass.im .scnJo, do número e da cx ten ~:io dos caminh os,
nn florcst;i , <lcpcmlcrão em gr:m cle p:i rtc os .succ.s.sos do
cntolllologistzl: nes ta parte da Améric,1 do Sul.
Havia dois outros côm0Jo3 ua casn, on de cu cs tn n t nlojatlo, q ue crnm h abi tados por três familias.
Os homen s geralmen te traj av;i ,n um par de ca lças; as
mnlh ercs, ape nas uma tanga; e as cl'jançns, natlu, absoltttnmcnt e.
Viv em Jn ma nei ra m ais fruga l possível.
A prjneipio, fiqu ei clcvé rns corúu.odi do com isso, p r o·
curan do cntfio d escobrir o que é que êlea comem cm su as
refeições.
Pela mauhõ, muito cêdo, cada um come u ma cfüa de
mingou (57) ,
Ao meio -dia, comem um holo de fnrjn Jia sêc.:i ou um
inh ame m:sa do; e, á tarde, outra vez unrn c1íl n de mingiin
de fari nh a ou el e h:m rmn.
(57) liti'ngúu é umo. efpcd e de sôpa, que !D prepor::i, quer
com fad n~:J, quer com um.:is b::ioaou muito ititDdca, que , üo ebam::11lns pac o l 'fl.S (Nota do cmtor),
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Eu niio podia imaginar que r eahucnt c n a. da 11rni3 do
que isso tivcsscu1 par.i comer.
Afinal de contns 1 f u i ohriga d o a chegar à condnsão de
~ne as su:.is _\'arjaclas prcp:trações de n1andioca e de :lgua
e que conslltuem, na ,·erdadc, o seu único alimento.
Uma \'CZ por scm ana ruai!!: 011 rucnm=: arranjam 11m
pouco de peixe ou uw·n: a,·c.
• Isso, porém, tem que sc1· rcp,wticlo en tre tan'b,:? f'l".:so.:is, qu e .,;crvc sómente como mnn \'n!·ir;;r-_ ,.. 0 piio de
mandjoca.
~Icu caçador. <\ll7.~!1~ s.J fo para o máto, nunca lcv:wa
eou!:.igo (lt...1 tu quc:r 011lra coisa mni s, a uão !;:Ct um 5aquiuho
de farinha sêca.
Quando volt::wa, após ter ~ tado quatorze l1oras na ean~10, sen la\'~-se cm sua 1·êdc1 e a1i fica\':t a palestrar, como
Ei . o .seu s.cntído cs ti,;cssc m uit o lougc de pensar cm comer.
E daí, quan,lo lhe trazia m uma. e1Ü,1 de mingáu, muito
calmawcu te o comin, parecendo ficar dcvérns earis ícíto sómente com ~se .alimen to.
Com isso só, Iica,·.a prouto para pm1ir de novo r u•
wo da. floresta , antes do romper ela mnnli ã, no d.i a seguinte.
Todavja , êlc pa recia ser Ião vjgoro::o e tão rc sisleute
como o própdo J ohn Bull, que come diáriamente suculenta carne de ,·aca ou de carn e iro.
A maior parte dos fr utos !ihrc~Lrcs, que são os prcícridos desta gente, "principalme n te p elas mulheres e pelas
crinnça!, são de um sabor muito ácido ou u1uito amn.rgo.
Só depois de a.Jgnm tempo, é que um estr~ingciro 110dcrá habituar-s e a comê-los.
Por \'C ZC.! 1 quando cu ,·ia alt,rurua criança roendo w.n
fruto qualquer, cu pedia parn pro\"3.•lo, julgando qnc de•
veria se r ,lace ou agrada\'cl no pa!adar, priucipnJmc nte ao
d.1 s eriançus, quando ai n da es~ão na ida de de brincar com
bouccu.
7
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Contudo, cu verificava que o mesmo tinhn um sabor
muito parecido com o do áloc:: ou d:i qu.í~~ia, cujo gô::to
nmarg:o ficava mah de um.a horn cm ulinli:-1 hôca.
Algum têm um gfüto de :ihóLora, e outro s súo tiio
picantes, como o agrião.
Esla gcnrc p:irecc c::tar sempre muil.Í!;simo ocupada;
entretanto, rnuilo poucos <los scn:: !Ctvic_:os é que aparecem.
lUo-. i_~s mulh crc;:; ,·;io arrancar as raizcs d~ mandioca ou
Uc.: ~.1nut·. cruan,fo não têm plantações ou colheitas a
fazer·
-., .... n:ira O ...

Lã

t1e fJllanclo cu,· <iun~~s para fohricnr,
e poucas slio as suos roupas para lavar e....,:r~.n_<lnt. .
Os homen s estão !:emprc ocup.tulo5 na floresta, ora cr·
ru.l.,ando mato, para fazer as ~uns roças, Ol'<I fa..-r.:m<lo ua·
doira, p,1rn fozct· can&as ou remo s, ora aparclli nudo mia
táhua, para qual quer outro p ropósito .
.t\ 9 suaa c..1sas e.slão coust.'.mlcmcntc carecendo tle COh,
Ecrtos.
As folhas, para cohrí-las, têm que ser trazid as de
granJcs Jistãocias.
Outra hora, estão a fazer os sem cê.stos, arco~, flc.xas
ou qu:1isquer outrns coisas, que lhes absorvem todo o
tempo.
Co m is~o, todavh1, naJa mais fazem do que produzir
sinfo aqnilo i;o rnentc de que ma.'i. s precisam, não lh e.a, pcrmitinJo quasi nenhuma folga para fazer uma c.,~nrsão
cm busca de uma caça qua lqucr, qul!" é abundante n as
florc.slas dns reJomlczas.
Disto resulta ,1ue cada um bz rutlo que é preciso
para si m~mo, ma <J vugarosanu.:ntc, com um grande desperdíci o ele trabalh o e de tempo, cm vez de ocupar-se
com um a i ndúst ri a qualquer e trocar os .c:cus 1,roJntos
pelns ruercadori::i,; Ue que tiver precisão.
Um índio gasta wua i.cma11a int cirinl1a p ara abat er
uma órvorc na flon~.sta ou fob ticu r \lm objeto qualquer,
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o que, p cfa divi.siio cio lrnhalho, poderia ser feito por 6
pence.
A con.5CCJUência dêsse sis1c01a é que o produ to do eeu
lrnballto (lc 11mn scmann Y:t1crá npcnas G pence.
E, por i::so mesmo, gasta êlc to da u sua vida traballi nn<l o para ohtcr u m cscasrn vestuário, numn região onde
o alim en to pôd e obter-se quasi de g:raça.
Após a pe rurnnênci .1 de um mês, tcmlo couseguido
ob ter "\-·int e e ci nco cspêcimens do g:a\'ião-de-penacho, eo,
mccci ;i fozc1· os p reparativo~ para o m eu regresso á B arra.
1\o liltimo tli.1 <lc minh o. cstncla ali, o meu caçador
ainda saíra pa rn caça r, e, na Yoltn, trotLxe um bonito espécimen dc5sa :we: que aind:'l se achava yl\•a.
E la fõra ferida na cal1eçn 1 pou co adcn o tc do ôlho,
e caira no sólo cstontcad.--t; porém , logo depois, se torU.tl"a outrn ,·cz bast:m te esperta.
Na ocasiiio em c1ue m e Iô ra trazi1la, ~tava tiio forte e
tão Juava, co rno si :-ainda cHivcssc muit o sã.
Pru em o-la cm seguida d~ntro de u ma cêsta de \.-iwe;
11orém, Jurante dois dia s, n5o quis :1ceilar :tÜmcnlo de

espécie tt1gwna.
Eu a .oÜmcnt:wn á fo rço: emputTan,lo-lhc pela b~ela
ahai.·rn alguns pedaços de Lanaua, e ass im continuei fa.
zc11do, vários dias ainda~ co m mnilo cuidado e muita <lificu1dade, pois as suas u nh:is er nw wuito com pl"idas e
aguçadas.
Em nosso rcgTcsso para a Barra, encontr ei, na mnrgcm do rio, umas fru tas pequenas, do tamanho de uma
uva, tcn,lo sabor um tanto ácido, ns qunis ela comeu ovi•
darncnlc, engulindo-as intei ra.e.
A té á cidade~ a ave foi muito bem; mae, ali, pôde
\;\'cr e:ówcnte mais un s quin z e di:.1s, pois um dia caiu do
poleiro cm que Ec acl1a,•a, morrendo irnedintaruentc.
Quando a dei,c11ei, verifiquei, en tão, que o d1umbo
lli c havia q uebrado os o;sos <la cabeça, peneti-ao do-lhc os
miolos .
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Em de causar surprêsa ter essa ,wc po úidc ,·ivcr tifo
longo tcU1po, como si cs fo·csse perfeitamente sã.
Duranlc o tempo cm que ela viveu, pude ohscrv.ulltc os h :.i bilos e n ma neira pc1n qual abria e fe ch ava n
l101úta crista e as plurnas <lo pescoço.
Em Barrn, tiYc algu m tem po <le folga.
A estaç:io das águas já havia começado rcguJntmcnh·.
Raro era o <lia que se passava sem chuva.
Dj ns Ecguidoi;;, chovia iucci:san terncn tc.
Qu ando l1 aYia aJguma cs t.ialla, fazimuo:1 cxcu r5Õcs it
Ilorc~ tn, m a~ 1·ar.1mentc comcgufamos c uconlint 11unlqucr
coisa intc rCEsn utc, e o pouco que np nnh:"1\'nn1oa1 era <'O lll
dificulll aclc que podfomos comen ·ar.
A atmo ~fera c.:tnvn tiío s;;1t11r:u1a tlc Jnu.uida dc, que os
insetos cmh olora \•ani, ns pena= e os pé1os desp rc ndi nvi-sc
e caíam dns peles <los p:íssnro:- e ,los oul.1:os auiu1ais, tornando-as qnasi inúteis.
Entrctnnto, cru Barra, nc.ss n. ocnsifío, havia um regu·
la.r uún1cro de estra113ciros, e, dêssc modo, p o1líamos ma·
lar o tcrupo coJU u w pouco tl c pros;i.
Dois co mcrci.:mt~ do A.urnzon:"s, um nmc ric:mo e ou•
lro irlnndês, haviam ch ega do ali.
O sr. Bates, que alcn.nçara a Barra p oucos dias de·
pois da minh a pnrtid.'.l, ta mbém ainda se ach avn .:ili.
E, como c u próprio, es lava êlc scw vout,ulc 1Ic parti,·
pnrn os territórios w:iis remotos, com um tempo tão i.u·
<:onveniea tc p ara vi agens, qun.l o qu e agora estava fazc11do.
Na ci dade resi diam taruhém trê.s alemães, um do s
tJUilis entcntlia um 1,ouco de d êucias nat11rais.
E todos três sa hiam cautar wuito bcm1.
Por ci:sa fõrmu, con trih uirun com algum dinrtiwcnto.
Ila\-·ia ain da outro ~ Lrangciro 1 u m norte.amer icano,
ele nome Baker, que era sucdo-mudo.
Era um rapnz muito intc]igcnl c e hem humorado,. tino
trozin tanto os hrasi1eiros 1 como nós outto s, cm consta nte
alegria.

V1ACE;:';S

PELO

A ;\IAZONAS

.E

ruo NECRO

213

Fôra c<lu ca<lo com Loura Bridgm an, ua 10c~mn iusti·
tuição, po.ra ser profcssot <lc sui:dos-mmlos.
f:lc parcci:t ter c:,,..1.rnor<linári a 1>ai."Xão por via gens, e
jsso, provnvclme11re~ como o tínico meio de lh e fornecer,
ntrln-és <lc seu lÍnico scnticlo, a uCCCEsária rnnrn. de estímulo s para n sun mcu tc.
Jã 1jnltn ,i.i.j.-do alr:lvés <lo P ct-ú e <lo Chile; e, uo
Drasil, de Belém até Barra.
A sua pretensão agora c1·a segu ir até Dcmc rar.1, pc1o
ri o Branco, e de l á i.1lcm1çar outra vez os Esta<los-liniilos.
Mantinh a-se á custa 1fa Yc nila <lc uu1 aHnhcto para
surdos-mudos, coru c."'Cplicaçócs cm es panhol e português.
Trazia sem pre ccmtlgo uma ardósia, na cpwl ~ crc.1.-ia
algumas frases cm fo;lê.; 01.t fr:meês e t.:uuJ,ém muito eorrctamcotc CJU C.5p anh ol.
Por essa m :J. ucir..i , po<lia toniar conhecidos totlos os
seus cl esejos.
Em to<la cosa Un Il arra, fi cava êlc t.ã o ã ,·onta<lc, como
si fosso 110 sc u 1nóprio l ar.
Entr.:n-a ou rnin, qu,:mclo m uito 11cm cuteml.i a, pcdin•
do, com n sua m ímica, tu d o que queria.
Era u 1u rapaz m uito :1lcgrc, que gostava de fnzcr grn..
ças pnra os outros, com as suns cs.tr:J.nhas gcsticul::i.çõcs.
Arvorn,'a-se cm frc nologietn.
Paca. isso: apalptffa a cnhcça de um portut,'llê.i ou tlc
uu1 brasileiro, e, em scgn icl a: cscrc,·ia sempre cm sua
ardósia:
"Vcrr Ioud of the ladies".
E : quando isto er a tra iluziilo pai-a a liugua. portugucEll, "louco por n ml11crcs'\ -- cp1:isi .sc01prc prO\'OcaVn as
m ais francas gargalh.:ufos de to<los os que se achav am prcecutes e qt1c dizin m ent ão: ''E' verJ atle"~ com mnn ife5tos
sinni!l de esp an to pela pcnetraçiio d e Il:J.kcr.
E ra um fu mante inscterado e h ehia muito vln110 e
ontras beJ1i<lm~ s1cóo1ica.s; ruas ·abm nvo tnnto, que por vc-
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,:.e;; chegava a po ulo <lc fn z.cr pnpcl ridículo com as EU,15
cxlra\'ag:inclas.
Conludo, era geral mente cst imn<lo~ e~ por muito tempo .o.inda, será lcrubrad,, pelo povo J(! Ilarrn.
Pobre rapazr N5o ,·cria mais nunca o scll torrão nalal !
Jloucos mfucs ,lcpoi:;, vcin a falecer na Cortalc:.Ga de
Sii o-Jo:1qu .Un 1 n o rio Brnnco, de íebl"C t1U)nrcln, segundo EC

Jiss:P..
Nõo 0L s:t:1n tc todas estas disu ·açõc~. i:H:c e.5coan,Jo o
t<'mpo ]c ut.1 e mclancolic:1111cn tc.

Ali chc~ara também, 1o:,:;o tlcpois, o H. HatLxwclJ. que
se juutou ao noEsO grupo.
Nada ,Ji s.50 1 c11trc lanto, podia rcp.irar a clcsolação e
morte q ue as incc.ssantc:; d 1uv:1s pareciam produ zir cm
toda u naturc7.a aniu1ada.
Dois ou três mc!:!cs asshn se passõlram, na mais ociosa
monotonia, qu:m<lo o tf! dío cntfio ntirigín ao seu ponto
tllÚ..'\."1IDo.

Havrndo alguwn proLahilidadc de melhorar o lcmpo,
r~ofri fazer uma excursão ao Soliu1õcs ( corno é tlcno·
minado o Amazonas, para cima <lc sua ha.rrn com o rio
l\"cg;ro) 1 especialmente pnrn ir até é\ fazenda <lc criação
do sr. Brandão, ~õgro elo meu bondo.so hospedeiro.
O rio, então, cst~n·a m u ito alto, e grandes tratos das
terras baixas, entre o .rio ~egro e o Amazona!:', achavam-se
cobertos pcfo .iguas.
A isto se dá o nome de gupó (58) e conslituc um dos
mais ein ~ufo rcs nspclo.:; elo Anrnzonns.
Extcndc-sc êle dcsclc um pouco ac ima Jc San tari-m
alé aos confins do Pcrú, muna distância de cêrc:a de 700
miJhas, variando 3 !:'Uíl forgnta , ele c:aU,1 lado Jo rfo, de
umas dez a \'inte milha~.
(SSJ O .certo é it;npó ld1: i, ... :ióU:l .. , e snpó. "m:iio n1~1eiro"'),
que quer dizer, port:lnto, "m.i10 cheio de água", "mito iuund:ul o".
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De Saotat ém a Conri, - cs la última uma pc qucn.:1
cidatlc i,ituatfa no SolimOcs, - qualquer pess:ô a póde se~,uir de canôa, na esta ção d;ts iiguai:, 5cm entrar umn vez
!-iqn êr no le ito <lo do p r in cipal.
Po dcr-sc-:Í pasE,:>r através de rios, de lag o5 e de p :'mLn nos~ e} por toda p1.1rtc, achar-se-á cm torno u m ilimitn<lo

deserto de águas, tudo coberto, porém: de wna alta florC$ta \'irgcw.
Dfos seguidos~ podcr-sc-.l vfaj:tr alr3,•és dest a fl oresta,
c.sbar-rando nos troncos das án ·orc~, ou p:1 r.m <lo~ Jmra p oder p as.:= ar sob as folha s che fas de espinh os d:'! s p,ahnciras, cnj as có pas, embo1.·a {iqucrn no tôp n de caufos <lc ,10
pl's de altur.t , estão uo ufrcl da 5up crfú: ic elas águ.:1.s::
Nc~tc fabirinto sem trill1os, Ec.m :ra::to5. o índio cncontt~1 Cil miuho p elas l igcira.s iu clieaçõcs J c r~roos quchrados
ou de a rrauJ1õcs nas cascas das árvores.
E ass im, dias ~cguidos, Lr3nquifa.mcn tc, vi3ja, COIUO ei
cstiYessr. tdlfo:mdo u rna cstr.'.lcla bcw batida.
Há (mimais que são caraterís ticos <lo igapó, pois que
rn aUllient.1 01 dos frutos de árvores que .só Yicejam ali.
Os índio~, .1liàs , afirnmm que to<l,1 ár\'orc, que cresce
no iga pó, se di stingue tlc todas :is ontl',as~ que se cnoon~
H·am cru outros :riucõc.s.
E , quan do comiidcr:nnos as e..xtra ot1Hn árias coruliçôc3.
sob as q ua is vivem C'::1.ts pla ut as, q ue fic.u n suhmcr;,as por
espaço Jc seis meses, Jm·::i.ntc o ano , .t tC que possam gan har .1l t rffa s uficiente para pcrru.:m cccr ,1ch1i., do n i"'el das
JU3is al tas águas, p arece 1rrov.tYcl rruc tal Õeve sct m es tno
o cnso.
Do5 trogô nir]ns, mu itas espécies são p eculiares aos iga·
pós~ cnqnan to outra5 o são da s florestas viq,rcns <le terra
firme.
O ga.vião-de·p en;tcho encon tra.se sómente nli, bem como
o manahin <lc cauda peluda .
.tUgun:ias espécies de m acacos súweutc sãç, ,•istas no
tcw. po das ága:as.
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Trílms h1 tciras de fodios, como os purapurlÍs e os
múras, J1ahitmu sórucnte nos igcrpós, ocupan do, no tempo
da sêca, p e,p 1c11a:. chótas, que arm am num iustanl c., na s
praias arenosas, e mor:mdo cm jnng,1das , quando é tem po
das águ:1 s.
Passam em c:môas n maior parte da existência ~ dormindo ew tfücns rêrks, que ficam suspcn5as de árvores,
porém eô11rc profu odas águas.
E~tcs inclios uiio cu ltivam ccrc.ais~ , •h-cndo cxclmiva,
ruente de pei.xcs, tarlaru~as e pcixe5•hois, que apanh nm
uos :rios.
D ., cidn<le à.1 Dnrra. atra\'c::.~ando o t io Negro, entrámos logo cm um trato de terrenos dcss:1 feição.
Tivemos que força r n p:1ssa~cm do noss.1 ca nôa por
entre dcfüas moitas de arbustos ou sob o:; galhos <los mesmos .
J\Iais .1dcant c1 ga nhámos outr.i p nrte, onde ns án·orcs
ernm mnis .:iltns.
Rein a alí :i. maj3 profuuda tri:aleza,
Os ramos rnnis hnixos <las :Í r\'orru nh-elnm ·sc com a
superfície das águas.
Muitas árvores esla\'am florescendo.
Por vezcs1 prosscgufamos por entre mua alamêda: de
palmeiras baixas, de cujas folh .1s sómen te uns poueo3 de
pés es t.:a\'a m ac ima do superfície Ja s ág uas.
Dentre el::ts, vfa-se a palmei ra m arajá, solt ando cm
boni:tos ca.ch os os sen5: fruto s sahorosos.
Os índio~, enc1u:mto fom os pa s::ando, cow as sua:; lon·
gns fnca.s cort.ivatn a)gun.s cacho.s.
i\fofa ad canl c, o forfollwr de ril1Uo s e folha s das árvores, !:Õhrc nos~ as cabeças, indicava fJU e os macacos c.::tnvam bem perto de nós.
E logo os ~I~col,rímos\ esprcit aurlo,n os por entr e a
e~pêssa fo1hagerc.; m.i1.s, em pulos ráp ido~, lá se iam em•
hora, logo que percebiam que 05 havíamos lolnigado,
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Dali n pednço, fí d.vamos sob 3 intensa luz sofo r, cm
mn fogo de cn·as: a pink-Hlo de lírios e Uc outras hclns
11lantas aquá ti cas, as Utric11liíria/)-, de pequenas liastcs amarelae, e as Pontederias, com as suas lín dns ílores, ,Jc um
azul mtiito vh·o, e suas curio;ias folhas, que vicejam cm
grossos talos.
Embrcnhárno-no~: <le uovo, na uwbr o:a Ilorcsta e Jo.
lllOS então deslisan'1o por en tre nltísshuos t roncos de iirvorc~, que se soLrcergocm~ como colunas, das úgoas profundas.
Uus ~alpicos de ii;'lla, tlos frutos que cEt iio n ca ir lá
h em do alto, dclatau1 qt1c alguns pássnro~ estão n nlimcut ar-sc.
E perce.biamos1 l:i bem cm cima, um bando tlc periquitos ou algun s papa.;aios, <Te plumagem ele cõrcs muito
vivns, e a linda e muitíssimo cstiruada pompatlora. (59),
com as suas aeas de delicadas e ah-as pênas e tlc plumagem côr de ,·inho.
Acolí, tnn trogôoida, fa:z:cmlo cxtraordjuárfo hulh a,
\'Dando, tenta apanhar um fruto,
Um tucano C5tOU\'ado faz ba1ouçaL· o galh o, oudc pou$D. ahrut:1 lha.damente.
Que linda flor am nrcb é aquela que se vê aco1ii, como
que suspc11=a no ar, entre dois troncos de án•o rcs, e, to·
da\·ia, tão distantes u m do outro?
Como ela hrilha t i a ofo!cw·i.dade tl a IIorestn 1 como si
a.s 1i1I~ 5 pét11lns fossem <le ou ro!
Pa!sá.mos Lcm perto dela: e percebl:mos, cntiio, a sua
hnstc, semelhante a um íio retilíneo, ele jai-da e rucia <lc
comprimento,
E' um 011cidi11m, uma Uas lribus tmâs estimadas dílS
orqnide..if!,
(59) No ocJginaJ, upompntlour", Mtn Gochli (oh. eh., plig. 340}
dii. o nome cicntilico, Xipholcna pompa.dora, dess:. av(', que é o noBo
bacccú do rio Negro.
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Com os ,reas cachos de IJôrcs tlc cô1·e;3, ruuito vivas e
mu ito hrilhante!!, ela torna mais alegres cstn.s f-lorcst.1s
trjstonhas.
Logo de11ois, ,·êem-sc outras. e, chi cm flcan tc, lnais
outras aparecem, to<las ostcntauJo fl ore,; nlvas: a roarcb:s,
cscarfo tcs, al~,um as Yiccjando cw troncos ap0Jr ccid0:,, que
flutuuw na água, porém na sua maioria sôbrc musgos e
cascas pôdres.
Vê-fc ali, airnla 1 outra espécie devéra.s magnüica, de
quatro polcg:i.d:1s rle l:i.rgm:a, denominada pc1o.; indígenas
de "flor-dc-Sa nt'.Ana:\ de 1Jma CÔL' purpurioa n1uito viva
e <la C[Ual se c,•ola <lclicio.siss:ímo nrorua.
E' uma espécie nova, e, ucs tc gênero, é uma das floi·cs ru:1is lindas desta região.
Por vczc5 1 até 05 próprios Ín cobs se pcruútcm admiró.-ln, Iicando como que cs tnpcfa:ctos comn tifo linda flor
possa ,·iccjar, ass im "atôa~', no igapó.
Afiníll, após te rmos remado oito horns ~cguidas, ga·
nh ámos de novo a!ió cx teusa s iiguas do Solimões.
Que <lcshuuhralll c hrilho crn o do sol!
Quão nl cgrc era o rio~ com as ~lrns ã1:,,uas .reluzentes!
Que ~a li!;foção e ,1não agrailavcl \'Cl" ou tra ,•cz as suas
ilha!! de ervas flut ua ntes e. os enorme-, troncos de únorcs,
com as !;Uas cargas de gni\•otas: gravemente pousa das sÔ•
bre élesl
E stas e ns cruh:1 úha! (Cecropia), com as suas folhas
c.,Lra,1tpii!;'~Hlas e. lilUi to C3paJhadas, dão ao Amnzonas u m
n.spclo iuteiramcntc distin to do que se ohscn'a no rio
Negro, in<lcpcnde11tcmcntc de suas á!!Uas difcrcm lcmcnte
coloridas.
Agora, cnlrctauto, não liavin a.li terra finnc, que ec
pudesse nlcanç:u-.
E rccc:ív:uuos:, por iEso mesmo, que talvez nos fo s3c
ío~çoso passarmos sômen tc a. um mingau frio de farinl1a
e D.é,'llllo
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Felizmente, cucontrámos um enorme tronco d e! án·or~
que se ndrn\·a íhnuan <lo, porém perfeitamente irnovcl,
por eêta r cn:;:astalhmlo entre as ervas flutuantes <le bem
perto das margens.
Sõhrc ês.!:c tronco, com alguns gr:wêtos, conscgnímos
:i.cênilcr fogo, e, .issiru 1 assámos peixe e coámos café.
'i\fos, ali, fomos invadir uma gra nde colôn ia <lc incer
mo<lalÍV;'.tS e picarlf~s fonni gas que, n.ío es limaodo a presença e a pl'oximicla<lc elo fogo, nem tfo pouco prcferh1clo ir par.i ., [Jf:_'l:la: CJLx.tm car:un a nossa canôa, c.spnlh:111 ilo-sc p or toila cJa.
E, .:1 ssiw, sómente por cousa do no:Sso janta r, tnis insetos, de m an eira hem dc::agr a cla\·cl, fizet am-nos pa gar um
eério tributo.
SoLrc\'ciu logo a noitt!,
Tivemos dt! pcrni,1 nccer nli me smo, para pernoitar.
Os mosquitos, dentro cm pouco, tornaram coJJhcciila
a sua p resen ça.
Atorm entados por êlc.s, até o Uiu a m:in11ccer, pas~ã.
mos a noite inteira dc~asso.:;.:;cgaclnmenle, onw estado quasi
febril.
Prosseguindo a nos..:a \'Íngcm, alcanç,ímos, na noite .ee•
l,,"l.lintc, 3. JJ,1 rr.1 de um peque-no rio, pelo qual chegaremos
a :i\fonaqucrí, e a1i, !cl izmente, poucos m osquitos tivemos
a ;:,lonucn1ar·DO':!,

No di.1 ~cguintc, cêtlo a inc1 a, penetriuuos de no,·o no
igapó, pa~ am}o através de a lguns peque nos Iasos, tão Ca·
tulha ilo.s ele ervas, que a c:mõa mnl podia nlo\·er-~c, para
passar sôbrc ela3.
E então imergimos outra vez no igarapé. de cêrcíl de
w.n qu acto ilc milha de largura , e ás dez horas da uianhií
alcaoçúll.los, fíualmentc 1 ?ifannqucri.
A fazenda está locnlizada na m ai:gcm meridional do
Solimões, a cêrca de ccw. wiUias acima da barra deste com
o rio Negro.
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O terreno, em tômo da fazenda, no seu conjun to:
consiste cm igarnpés ou pequenos rios, bgo.:1, i5npôs e
Crcd1os de tccra s firmcfl e a Jt.1s, mas tão confus.1mcnte cr;pnlhn<lo 'I e 10isturnJo..;;, que se t oma Ds i.·czcs muirjss imo
dilíci] Jizcr si uma p orç,ío qualquer é ilh a ou niio.
O iÕ}o, a uma curta rliii!tânci.1 da mnrgcm do rio, cr-

guc·H!' num abrupto e rochoso vcnh:-i:co, 30 ou 40 pfa:
nciniil Jo nível 1las nrnis nha!! cl1cins.
As .r ochas ~íio ele natureza ,•tddinic.'.1 e têm um aspeto
tnuito :;rosseiro, al:;umas '\'Czcs vitrco, qunl o de e.!!córins.
Galgando os nid<:3 ,Jcgrnus 1lo liarranco, achei-me de
repente á ourcla do chão de um prado rc1voso, no qu.11
se vfom esp:iJh::idn.s rm.iitaF manguci.i.·.is, e, lá no fu ndo:
umn cerrada moita de f!:Oial,ciras,
Viam-se alP1mas rêscs e alguns ca rneit-os1 que paf tnvnm nli, e, mais perto <1n casa, leitões e poldros.
A cnsa era um:1 cno·r.mc ch oupana, collerra de fol!ws
de pn!mcira~, n n metade da qual c.stn'\":t instalndo o cnget1I1o de cana, e era ccn:ul:l, ao llwé!' de parede~.. por
p nus-a-piqnc, de matlcfr.1 roliça.
A ou tra mcta1Ic tinh a pnrcdc3 l>arrcadas, mns lrnslnntc iln-ninndas, e jnacl:::is }lc que11.1!:!i tapadn s com folhas
de pnlmcira.
O n~sonlho, cm YCZ de s er de madeira: era só de terra
hntidn, porém muito <lesiganl, ch eio de oltos e bni.xos.
E , toda\;n, ali mor:wn o sr. Bra ndão~ cm compauh in
de ~ua filha, que cu f.icá ra con lu:ccndo cm BnrC',1.
O que é foto ê que, há un!I dez ou doi:c ano!', dut;mtc n rc,·olução (60), nm grupo de índios as;.rnltou-lhc,
a propriedade-, queimando a ca!êa, Ucstruin<lo o jarditu e
as árvores frntifcrns 1 nlém de matar-lh e Y<hios cscraYOs e
o gado.
((iQ) O uo to r rofcrc·so d "Ca b:1nogcm "1 quo dnron. no P.orõ llt.,;
1037, tiociru que no Am:izon:ti {então Ei mplc-:i corno.rc:i.) !C c:,;tcru]cu
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E os mr1lfcil orcs lcr-Jhe,iom ma la<lo tamhém n esposa
e os filho.:i, si ~$lC.;; niio tivesscrn titlo nviso 110 momento.
íugindo n.in<ln a tempo para a ílorcsln, onde pc:nnanccc•
nim trê3 (lia s, pl'.ls.s,:mdo a milho e frutos silvestre.;;.
O sr. Ilrantl,ío, ncs!!a oc.nsião, .1clwn1-sc na cidade, e
olí pcrn1a11cccu, clll1 uan10 durou .1. rc\'olu ção, que se. p ro ·
tongou por vários anos.
E 1nuito con tente ainda Ii<:ou: por ter depois a fa.
nu1ia cm sua con,panhia e eni perfeita scgurançn.
E, assiw, n iio pon<lc cui<la1· dn rccoustn1çáo da casa.
Desde algum tempo, fôra nomc3do ,lclcga clo de políci:1 ~ c.1rgo êsse que exerce u alguns a11os, e h á pouco
tinh3 jnstamcnte ,·o1ta.<lo a residir n:a fa zenda, cm com·
panhin de uma filha solteira.
De resto, tem omito que fazer ali,
coisas c1u ordem.

Jlaríl

pôr lo<las as

Sua esposa já er,1 fnlccida, e êfo. núo scntin mais o
prazer e o en tusiasmo de outros tc1upos 1 para bem .ze1ar
Jaqucfa sun propricdatlc.
E t:iml1ém é urnito provavcl que, ap Ó!I ter morado
nli timto,o, anos, tílnlo se acostrunou com :as novas cond.i·
çüci, que cl1cga n julgnr in teiramente <lerneccs1:5.rjo f:rter
qu,'lisqnc r flcsp cs11s com a rccou :- truçiio <la su;1 casa.
Era para causar cstr.inhcz,1, ou tro sim, vêr-sc u11rn m oc,:..1.,
dccc.ntcn,1cntc trojada, ec nt.J M:o mima estell'a 1 no ch ão, tcn·
Jo ú sua roda weia Júzia de fodjas, que ficavum fazendo
rendas e outro3 tr:1Lalho.:i de azulh a.
Chegando cu alí1 cln levan tou-se e logo m e aprcscn·
tou sua irmã 1u:1is velha, q ue era easada e se acbavn
tnmbém :ili.
Logo apÓ!!, surgi u o sr. Brand501 que acabava de ch c·
gnr de seu cn na,;nJ, e que m e 1·cccbeu mui to conlinhnen te.
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Cêrca do meio dia: scntiimo-nos para jnnt:u, que COO·
sistin cm t:llnbnquí (61), um <lc1:eio~íssimo pcb:e, arroz,
fa\·as: p5o <lc fo rinlw Jc milho e, depois, ]araujas crd [i.
bitum.
Fiquei ali cêrca de dois meses, u su fruin do ns delícia s
de uma rcgufor \•ida ()e cawp o, e fazendo, simu hauc a·
mente, uma t olcr::n-cl colcçüo de pâ~sa ro.s e de ineclos.
Poucos clia.5 depois, chegou o caçador qu e cu con tr:i.·
tam cm Barr-1: e que começou logo a desempenhar ilS sua:.
funçÕc!.
Quasi sempre, á tarde, êle me tC'.1zin n1guns pássaros
ou macacos, os quais ~5o nbno(lantcmt•1,te cucontr:H.los :ilí.
Nós uos 1cvantávamo.s ús 5½ <ln tmmhã, e ás 6 to.
mávamos uu1a chícara de ca{é qucutc.
Eu ruc .scut.i:va, c11tão, para depen.ar p<Ís.5aros, si al,
gwn me fôra tra7i<lo n:1 tarde anterior.
Quando nfio tinha ê:$.$C serviço a fazer, pcga-ça ela CS·
pinganb e sa fa a pa~.ecio pcloa arredores, para caçar p.í.2-

saro~.
A's 7 ou 7 ½ da manhã, tínhamos um prato de mingau de forinhn, ou, então, chocoJ,1tc, com leite fresco, á
snisa de almôço.
Ao mcio.d.iá: pontu.i.lmcnte, jrmtiívamos, sen do o prnlo
comum, diáriamente, o taruhaquí, que era a prjncip.al
iguaria, ,·ariando: de quando cm quan<lo, com frarigo,
pci.xc•hoi~ veado ou outra c~ça qualquer.
A's 4 horas J:1 tar<lc, tomii:1,·amos outra chícara J c café,
com Liscoi tos, ou com.fomos frul,1s.
A's 1 hora:. <la noite, tomá,·amos ainda nma sopa de
peixe, ii guisa de cêia, sl o pe!cador chcgaese ,1 tcn1po
para isso.
.
~61) E' ? Mylcl es liidcns, que se encontra no.s lago~ ig:tr.:ipês 0
1g.1pos da Lacia do no5~0 rio-mar. Dele d:i longa e com pl c1a dcfcr.i.ç:io o com11c1cu1~ Raimundo de :Uorae.s., ew "O meu diccioc:irio de
cou..~s du ..~n,azoni.:t "'1 l·o] . .U, pág, 140.
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Pela m anJ1n, duraute uns pares de horas, cu saía com
a rêdc, para capturar imctos.
Próximo do xio 1 n::1s margens, onde as águn s da vaean tc <1cixavam dcpo3Ít mlo o h uno qu e transportam, en
cucoulrava a.lguurn.s espécies rarns de horholctas, que pourn,.·a m cm ta.is Jogares.
Os urnçarís ou pequenos tucnuos, de várias espécies,
eram al,uodantcmcu tc eocoutrados alí.
Os mais belos e mai s raro.s srio 05 araçaris de cris ta
anelada, cujn caheçn se cobre de pc.qtrnnos anéis listados
e são de uma subst fmci::1 n rui ro mais 6cwclhanle a cspinbo de pon tas w ct:ílicas do que mes mo a pênas.
füs,is a\' e.s, por vczc.~, ~iío ahunclautcmcntc encontradas
alí, porém só ::e vêe w al.(:'ltma.s scmano1s após o aparecimen to das de outra~ espécies.
A.final co fui bem rcco,upcusn<lo pela minha paciêncín, tendo comcguitlo Yár.i os espécimcns.
O.s comuus u rubús pre tos cr-Jm nlí abundantes, e andnvaui algum tonto fami ntos, por falta de ca rniça.
Quando não podiam encontrar qun l qucr outra. co isa,
eram ob1igados a comer os frutos da s palmeir.l!: 1 na floreet.J.
Era um espe táculo <le\'él'as divertido, to das us roanhãs,
\"ê•los seguir <le per to os leitões, no wnmccto cm que estes ::e Je vautavam.
Três ou quatro u rubús ninrchavnm encostados aos ca]..
canhare.s dos porquinhos, para cotnc r-lhcs o estrume, no
momento cm que fosse lançado ao eólo.
Os lcilõc.s pareciam ficar mnitíe.simo incorna<l:Hlos
com um p i·ocedimcnto tiio insólito.
Vo]tavanMe para tni s, írccrucnteuumtc, e <laYom uma
corrida, para espantar OE seus p CtSCc'llidor~, que; pulavam
para fóra do caminho, ou, cntiío, voa vam a um'a curt.i
distância.
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Logo apôs, porém, rc túmnvam as suas posições, e recomeçavam a pcr3cguiç5o, quando os po r qu inhos continuavam a sua criminhada.
Estou co u'rcn ci<lo <lc q ue os uruhüs, Ue acôr do com
as repetidas observ.1i;õc5 q1:1 e Iiz a esse rcspcÍl(), dependem,
pnr:1 procurarem alimchto 1 quasi que só cln ";sra., e n fio
de to<lo <lo olfato.
Enquanto cu <lcpcnm•n. um pá:,i::;:u o, u ma <lii zia deles
costnmav:t ficar !cmr,re iltentam cnte a obsen::cr-me., :,. uma
dist5uciu regular.
No momento cm qu e eu lbc5 atira,·a. mu pedaço de
carne, corriam p:1ra apanh:i-lo~ mns, frcqucntcmcutc, f': a ia
êlc num buraco, ou entre mi relvas, e, ent.:ío1 d epois <le o
procurarem cm. vão, a um pé de <l istãncia, n.ío pocliam
encontrá-lo, e iam-se embo ra.
Um pedaço <le barLoD lc ou um fr:tgmcnto de p:::ipcl,
no sólo, <lcs11ertando·lh cs a atenção, Iii-los tlcsccr rápitlamcntc., e, a pós verificarem o qm! é de f:ito, tnui:to cahnnmcnte re tomam aos logarcs on<lc estavam pousa<loe.
E scolilcm sempre posições c1e\•n das, c,·ideutementc
pam ver que alimento podem descobrir.
A's vezes, vonn<lo a gran<lc altura, dc9c cm 110 fio.
resta, procurando o local onde 1norrcu ou foi abntida uma
1·éE 1 e i1;so nn tcs ,lc a carne putrcfazcr-~e ou cxaJar qaa1qucr
móu cheiro.
A.Jgwnas ,·eze9t en cnrola,·a um p c<lnço d e cante semi·
púll'i<la num pcda~o <lc papel, e nti rava-o ao chão.
Desciam logo; mns, apôs paesarcm sôhrc êlc., retira•
,•am•se inteiramen te aati.sfc itos <lc que aquilo era eórucnlc
papel e· vo<ln <lo que quer que foE.Se pora comer.
O sr. Drnn<lão Linha duns marráa muito gordas ; ambas c.i!tnvrun mojao<lo e dc\·iam dal' cria. dentro em pou.
cos dia s.
Não hn""fo ali chiqueiros ou rancho <lc qua1quel" espécie para abrigo dos parco3.
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E u, tais ocni!iôc::. toll as :is porcas :,:ctirau1-sc para a
fJo n"=ta , e-. (lcn tro l'J ll p ouco:= tl ia~., .:1p;;1rcccm, então, com
os ~cu i fil h otrc-, la} ,1u:d foo1:cm as uo~sas galas.
:'\.s m ,u ·n!:-: h,n·iaill dcsa1,nrcódo ,lc.: dc .r l~ns <li.rs, e
já eslava vcn(·ido o prnzn cm lJUC J cvian1 l er Yolt~ulo.
~e:.ssc mom en to. ltcu1 perto <la CiJ.Sa~ onviu-.se o urro
rlc uma om;,,, e, dc;;dc então, rcceotHe 11uc ~ la as l1ouYesse comido.
Viu-se o rnsro <lcixm.Io pe lo jn;_; una·.
fcz- ~e. por is:o. cm :'C:-~uid:1. u •nn cuiclado::a batida
pelos arre ,lorl'!-. d t':'rc>brirH.lo-:-c t'Htão os re.sto3 de u wa da11
11u1.rr:is num ccrr:uJo, a pouca distiin c-ia <la casa.
~ .. noite ~c~ui u tc, ouYimo.s 1lc 11ovo os. urros do {clioo, q ue (lc,·ia <:Har a umns cincoc11t n jarcJ:1s do rancho
al>erto, o nde no;; adrnvamos dormindo.
CoJUO h ,1\·fn 110 te rreiro mui las r&C$. lcitõc.s e cães,
uós, por h-so 1 mio n os a Jaro1iitnoí!'.
P o uco de p ois, ou,·iu•se o forte d is1rnro <.le uma espin•
:;anl:i. cm n111 rnn c-ho <1uc iica,·a próximo ilo uo~o, e
onde moraYa um ímlio.
Fic:ímos ccr10.; Jc que a féra fõr,1 wo t la.
Xa !llauhã .!:cguio tc, souliemo.$ que a Iéra lin ,·j,, p.:rs&a<.lo ,i ,·is r..i, cm irc11lc d:i po1·t;1 do rnncho, mas o homem
fi cou tão aBuHn<lo, (Jllc a ;dvcjou n esmo, pcnlcu<lo-so
a,;,sim o Üto.
llil íuclios que slo tiio cov.inles, como qualquer 011tra
pcssõa,
Vus <lois ou três dias cJ cpois, oimla li\"cmos notícia
tJa on~a. que cs taYa n1}clando Clll ou tros p on tos ,la fazenda.
O meu cni:ador, tuna n oi te: foi ficnr cm um,1 cspern,
l'Olll o pTOp ós i to de mal,í-ln.
E foi l,<'m sucedido 110 .scit in tc11to, pois nrn tou -:i com
uu1 cer teiro !i ro ap cu a~.
E1:a u ma onç.:1 llas rna iorca.

226

.Al.rnED

Rt'SSE.L '\';'ALI.ACP.

AcrcditaY:t·SC que, além da marrã, tinh n mat ado t.1mJ1é1u mua ,·acn1 que 11.n·i.a !lcsap.:nccido al ::,rumas semana s
antes.
A estação ng:orn c~t.1,·a muito firme e sêca.
H.wia al~11111 ,cmpo que não caía ncnl11JJJla chuw1 .
.As lnr.inj::is j á c.::-tavam hem madu r:l~.
As paslag:c11~, tão ·viçosas e frese.is, qu;mdo cl1c~ámos
ali! estavam começando n fic ar com um colorido amarc1op:irtlo .
.A colheita de fu mo fô rn iniciai.la, e c u, c utãu, ti\·c
oportmü<ladc d<! olJscrvnr o processo quo se cinpre~a c1u
tal cu.Jt ura.
As sementes plaulam-sc pri rn ciramcn tc m uito w1 i<l a:: 1
n um 11cqucn o u·,1 to de tcn·cno.
Eui seguida, removem-se ;.1s mml:ts, ai n da tenras, parn
outro local, ontlc são então plautad:1~ c m fil cirai:s, justn·
wcntc como fa;r.cmos cm nosso3 canteiros de couve.
O furnul é omito sujeito :105 ataques de nma Ja::;:irrn
Ja c.::11écic do in.scto·c.,;.fi ngc, que chc~n m cs1uo a atin~fr
a u m gr:mde tamanJ10.
Es~,1 foga rt a, qu:rndo mi.o se tom:1 a ncce.,;.sária prc•
caução de fa zer-lhe um cuitlndoso exp urgo: cot lUUJa de,;orar a co1l1cita to<l,1.
Encnrrcgnill·SC dessa tarefa ve:lhos, nnilhctes e criança::.
Para ísso, pcn.'()ncm êJc:;;, coustantc ntcn [C, uma parte
do firmal.
E !!sC serviço é feito tliárimucn tc, sendo u ccc.ss ário r_xamina i:- folh,1 por follw, até que t:iis inse tos scj ;:1111 ex terminados co mpl cta mcu tc.
Quando as 111:mti'.!S ,·ão chega ndo ao ponto de fforcsccr, cortam-se, ent ão, todos os seus olhos, e: logo que as
foUrn.s atin~cru ao seu t:omp1cto Uesenvo1vimcnto, são apa·
nhotb:3 e recolhidas cm cc5tos <lc taquarn.
DaH, s5o lcw11l.1s par:1 casa, onde ficam cxpo~t.is uo
ar, c....:tcndidas cm varas, suporla<1 n.; p o1: esteios, que chegam até á altura do teto da casu.
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Em poucos diaF, secam-se as folhas.
Xos <lias de muito calor, porêm, enrugam-se, fie.ando
complct,1wentC' cres pas.
Com a h umidade da noi te, ent ret:111to, amolecem, e
torunm-:sc de novo mnjto flácidas.
De c.:i. Ja foll 1a, depois de hem matlur.i, tlcstala-sc a
forte fib ra mediana.
Parn ê::~c p ropósito, reune-se a fnnúlin toda, ~ homens, mulheres e crianças, - que ee lc\•antam tle rnadrng:ld:11 ás 4 horas, cnt rcgando-!-C todos, dc:iclc 1ogo, áq11cln
tarefo .
Isto se faz cê<lo, as.s im, pnrn evitar o c,1 lor, que rcsséca dC'J11aslnclamcntc as follras, tornando-:,:, qucLradiçmr,
o que uão pcnuitc, JlOl" isso 1n c.smo, que se faça :1 cJitn
operação durante o dia.
Sepnrn-sc logo u ma CCl'la porção elas melhores follws,
para a ma nu fotul"a de cignnos.
Gcralw enl c, a 111.tior parle cfas !ollias dcsliua-Sl! p nra
o pn;paro do fumo de corda, do qual se fazem rôlos, de
úua.s ou quatro HLras <lc pêso cada um .
Para i~o1 scparu·se e pesa-se a q unntiJade ncccs.sá ria
<lo fo11rn!:, ec ndo c!tas colocadas sôhre 11 ui a mesa, c•u ca12i.1das e cm fileiras, de cêrc,'l de um:-t j atd,'l cJc comrn·i·
mcnto, c~co1hcndo-sc as <Jue são um pouco mais cspêssas
nn sua )'.tt(e mc<l iaua.
Assim dispostn9, c-Omcç::He, então, por u m n das .suo9
cxtre111jdadcs~ a enrol.i-las e torcê-las cui<l.,closaruentc~ par,,
forll\.lt n conla~ que deve ficar hem apcrt.1da, tanto qunnto
possível~ e íazcm•!'e, assim, o.s rõlos.
Dali a a lguns di:ts, ahrcw-sc e e.xrcudem-sc ee;ws rôlos, afo.n de Ycrificnr si 11 5.o h:i alguma tendência para o
rumo .\t<lu ou mofar.
Si estiver tu <lo direito, cnrol::tn1-Sc de novo os cordas,
corn o m ai or cuidado.
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Daí J)Or t1can tc, diárinmcntc, :1lncm•l:c estes rôlo.s e
n pctc•tc a mcswn opcrnç.ã o, apcrta n tlo•.5C a pouco e po nco, e cada VC'.L: w ai.::, as co rda.s de íu mo.
Para is:'o, o opcr.ulor Iica scn tnllo n o chão, t:et:111ran·
do nm:i cfos ponta s, enquant o a outra fica prc:'a a u m
poste, e ass im n1i cmolnn <lo e .1pcrtanJo com toda a
força: parri a confo ficar h em arroclw<la, até que- tenha
cêrca tle uma polega da tlc diâme tro e de rCt-'li1ar com:istêncin.
As cordas têm que se l' .1pcrtadn s por igual, ele umt1
p onta á outra.
Depois, o fumo, de uma e;x:trC"mi d:u]c ã outra: é curoJad o, e, c m scorui<la: capeado com n casca muito l isa da
uarumã (62) (nw caniço a<JUático), e, fi nal men te, amar-

rado, cm ca:rgas de uma arroha ou nicia arroba (32 e 16
Jih rns) .
E , nessis condiçõe~, cst:'i. pron to pai·:! a ,·cucJa.
Quando o fumo fica cnrado, ou quando está. no ponto,
como êlcs dizem, de " muito mel'\ pó1lc,sc co rt â-1o por
igoal, em c.l elg.1das l:i.m inns, como os pec.laços <l c alcaçús
espanhol~ e pódc ~cr en tão dc..sffa<lo, .;crn qnchr:i r.
O seu preço ,·arfo , conforme a q uaJi <la<lc e conforwc
a procura, de •l pence a l shilli n; por libra.
Um <lía 1 o pesca dor lroU.'\e-no.;; um bonito "pci.'\e-l1oi" ,
u ma da s espécies <le Manrrtus qnc hnhi tom o Amazonas.
E' particularmen te ah uncbntc nos lagos <lcst.i par te
do rio.
O espéci m en que fôra ca pturado c.ra uma fêmea.
O seu co mprimento era de cêrca de seis pés e tinh a
p erto de ci nco pés de di âmetro, na sua parte m.iis la rga.
O scn co rpo é perfeitamen te lirnr sem qu .ti5qucr protuberiincias ou desigualdades, e trnn.sforma-sc; pouco a
pouco, c1u um a cau <l.i aclrata cfo , J1orizontal e .semi-circular.
(6! )

No ori ginal, "uatum.í". Stradclli, porCm, d:i as !õm,a~
Ycj.i,sc II su:2 oln:i, j :í citada, :í pá g. 696.

l1ar11111ii e orumü.
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N.:io há membros trazeiro$ ap.u·cntc::, n em tão pouco
se fü c clistin~uc o pc.scôço.
A calicça nii o é nmito ;;r:uulc e termina por uma
1,ôca ha.5 tau le lar;:;a, tcudo m a11Jihulus .algu m tan to seu1clh antcs ,h tio hoi. e nas ,1uais :,-e lhe ,·êcm as cenlas criçachs e muito rjjas.
Sôlirc o corpo. Yêcm,3c m1s poucos ele pêloE. muit o ecp.i.rmJos uns elos outros.
:Xa ca bera~ na 1>artc fronta l, íicnm as suns poderosas
lrnrlrntanas~ de formato oval.
Ju~t.lulcnlc po r Lai."'õo <lcbs r. tJUc estão as m.imas:
as q1rni.5, fozcllflo-.sc-lli cs UHla 1c\ c 1,rc~ áo, dci.xa m c.5corrcr um filete tle Lonilo leite-, ele mn.1 côr esbra nquiça da..
As orc1has são tlinünutas ca\'it1.:uJc~. e Os olhos também sflo muito pequenos.
·
O estru me as:;cmclha,.:e ao clc ca,·.1Io.
A côr é de uw cinzento tlc í'1m mho, tendo grnn<lc~
manch a~\ 11a lrnni ga~ <lc um::a côr ro.;;a-c laro tic tll;frmorc.
A pele ê gcrn lm rntc de uma polegada de espessu ra,
no dorso, e de um quarto clc polegada no ventre.
Pot· baixo d,1 pele, Iic:i uma cama<ln <lc hauha, ele
maío1· ou menor espessura, com cêrca cle uma pole:;:ttla.
Derrete-se esta La 11lia: afim ele fazer-se óleo: que é
ma,lo tnnto para a coz in lia 1 como para a ilumi1rnção.
O:; ~cus int ettinos ~.: io muito \'oluruoso3.
O corm;ão é elo tama11ho do <lc um carneiro.
As .su.1s harbatanas tê m cêrca «lc 2 pés clc comprimento e 6 ou 7 p0Jcg3Jas de espessara; são muito poro!as e esponjosas: po<len<lo cnchcr-!:c ele ar: como uma be-

xiga.
O seu eráneo é grande e ~ólitlo, não ten do dentes anteriores nos nrnxilnrcs.
As sua s n:rtebr as cxtcn dem-sa até muüo perto <la
pont:.i. d.1 cauda.
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Não se vêem rud imentos dos seus mcmhros poslcrjorcs.
Os mcm1Jros dcanteiros, pelo con trário, são gr:uHJcmcn lc descnvolvi<los, e os ecus ossos <:orre5pondcm cxrrta10cntc a os do )Jraço de um homem, tendo mc3ruo os c inco
cJ c<l os, com toclas ns fal:m:;cs, mn s mcticl:ts numa pele Uurn
e i nflcxil'cl, onde nc11h uma j rmt:i po,Jc ter qualquer movimen to.
O pci.xc-boi n}imcura -sc <los rdnts dns mtu·~cns: dos
rio:, e <los Jago.!i, e un da muito 11cm, por iutcrmfü]io das
pás <la cauda das barlrntau as.
Apc.rnr ele que os scns órgi1os externos da vista e do
oavido scj:un tii:o imperfeitos, tais sentidos, dizem os .:;cus
caçado res: s:io notavclmcnle ngnrlos e pcnc.tt·antc.s.
Para cap1ur.1r esses nniJnnis, cumpre ter nmit:1 prc·
caução e muito cui dado.
As fêmeas <lão tun:1 cria, r aramente dua s~ de cada vez,
O s fi)hotl's Jicam-lhcs cncosrn(los :10:. seio!!, durante o
pcríotlo cfo amomcnt:1ção.
Ú!:- pci.xcs-bois .s5o :1p:1nli ado3 com arpão ou com u ma
forte i:êdc:, que !:-C coloca nas estreitas entradas ele u m
lago ou <lc um igarapé.
São mortos, batendo-se-lhes com um pccbço <lc páu
nns Ycnta!.
C:1<la an íma1 fon tecc <le 5 a 25 galões <lc óleo.
A ca l"nC é m uito bôa, i:cwlo algum ta nto pnrcc i,ls. com
a carne <lc , ,aca e com a carne <lc porco.
E este cspt:!cin1cn: que foi captura do agora, forneceu~
nos p r .:i tos .-.:iria<los e sen·ju para mua ngra<lavcl rnudan·
ça do 11osso conwmte l'cgimc cic pci.xc.
Eu estava agora :í CSJJCra da próxirua chegada <le uma
cm1ôa, que <lcvcrin trazer-me <l a luglut crra curta:; e vádas
cucomcnilas ; e, como, ao meswo tc1upo, cn e.:;th·c;;5c aueioso por partir par., o alto .do Ncgrn, túo logo, c1uanto
me fosse possivel, rcsoh·j voltar para Ilarra, tendo arrnn·
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j~1<lo passa gem numa canôn, que csl:w:1 ele faida para
:1qucln cidade.
E, as!-irn, poi!~, apresentan do minl1 as 11c!;p cclitlas ao
meu hondoso hospede iro, 1:c;ui ,·iagc n1 .
Anl cs de p ros.;:c;u ir a mi nh a nnrratil"a, dc\'O: contucfo. dizei- nimfo altumas pnlnuas a rc!pcí to <lclC'.
O s r. Josr An tônio Dra ml ii.o ,·ciu de Porlug:nl, h em
moço nirnla, e. lo go nplis, c:r~ou i ness e nO\"O estado,
fixou -se cm ?lhnaqucri, com ., inlcn\iio de l :í ficar moranclo tod a n ,,ida.
E, c;1so r,11·0 ent r e os portu::n~c~. ,lcvototi-.c:e intciram cnl c. cxclu c,ivnment c, fi n~ricuhnrn.
'tle ru·óprio com:lrniu a sua cas:1 el e mor,:ub. cm :\fanaqucrí.
Da lJc ira <le um la!!o. próximo f]o rio principalr e si•
lo ;1 do a nfou ma 1Hs tfmcia d.,li, troux e vfirio5 ín<lios; nfim
tl<: .fixii -lM · taml1frn na r.,z cncJa.
Lo~o a se;uir, clerrul,ou mnto. planton fora11.icira~, t,,.
madndc iros, m an:rucirn.s e mui tas ãn·orr.s fn11ffcrns de
ouh·ns C?p éciC-!I.. arnrnml o-M em mngnífica~ c ;"t prnzivc is
aveni1ln !?,,
Fc7. tnmhént j:,rclim,, hc.m como paslngens pura o ~n ilo.
Lo~o .,pó!l, iniciou a crfaçiío de hoí!l, carneiros, por<:O!! e :nlid, a5'.
E assim ficou . tlcs,le cu liio, cm pleno gôzo de umn
,·itla campC5!ina.
H.:í cêrca ,lc viu lc unos, en trct:nHo, qunndo sua !am ílio era ai , ufo 11mito non1, irromp crnm no país várins r c,·oluçõcs e cli!llúrlJios.
t 1r-. - <:orno roclos O:, untur:i is tlc Portu~a}. - cmbor:1
honvcs.se accila<lo n comtituiçúo Jo Império e fôssc, 1lc
cor ação. um ,·crdu<lci l'o lirasilciro, IOrmira-sc, h em como
os s CU !I pa trícios, o11jeto tlc :mspdln e 1l c pcrsCb'11ÍÇÜ.O por
pnr le de muito:;. dos re~olucionârios mais \'iolrulo3 e mais
exaltado!,
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Os indios Jc uurn 1dhu ,ruc lwbitava pc1· lo <lc .E lia
ptupricllatlc, aos qnais =(' mt>re- 1lc m o115ltO\\ con5tanlc bondade! foratn hicit:ulo5 a c1urimar-1hc a ca::c:i e dc51L1.llr-lli c
o s 11c11~.

E os scl,·agcm Jc,·,u.'lfn isso n efeito cahalmc nl c; dcsl ru.iram 1od,1s :1s il n-oi-c.;; frutífcra ~1 q uci 11rntam o~ paiôb,
tn1cidaram o~ c5cra,·os nc;;ro~, mataram totlo5 os rebanhos.
Su:i mulher, hem como se us l'ilhos 1 con seguiram <:scapar cl,1 f1írfo 1las Ilcclrns ass.,ssin:is, por terem ainda cm
tcm1>0 fu gi do para :1 Itorcsta.
Após esse .acontecimen to, tr;m scorrex:uu .i irnl:1 muitos
anos de fran~a m,:1np1i n~ cm const: (}Uêa<'i:, d e dc::-or<lcns.!
que r ciu:irnm no interior rio 11ais.
Ncs.sc ln tc1.·í m, fi')ra ê lc uo111ca1lo mn!!'l.str.iclo cm Ilt1rra ,
orulc fb: iü ·a 1:u:1. rc.eiclência, ficando asshu imposs i!Jilila<lo
tfo %clat· d:i sua JJtopricJa,lc.
Su :t cspo.:a J1a\-i :1 folcd,Jo 1 e seus fil has <:-asar.iro-se.
D<::s.sa so 1·tc, pou co iutc l'C!:SC l C\'C~ en tão, cm r csta1u-at·
n ~ua fozcnJa . 1,.ua lornã-b 11 0 1•rimili\·o c>s t,ulo ele conforto.
E' uu1 homem que se dis ti ngue no tanlmcn tc pc1a inteligência, ten do ycrcl:tdcfr:1 11:liX:io J>cln ]('itur:i .. porém 11:i.o
JlO~HÍ.c qua.si linos; é ~crvl<lo, além tl i~~o, 11or 1nemfrtia
cx traor<liná ri a.
Por si mesmo, chegou n aprender o francês, que já
lin com fücHúJrulc: e, 11or mdo Ucs~a Jfngua, co1J:=cgu iu
aclquidr muitos conltt:cimcnto~~ 1ic:mc1o, porém : a1~u m
tanto i tnhui(lo <lo preconcei to Íl:ancê!'.
P oss1íc vâ 1·ios \·ohunc~, 1111~ enormes iJ ,.qmirto~ tlc
~:Uistórb Ecle<::iúsric:i ~. e discoJTC\ com H'"§!Urc:ni;;i t' gr.1ndes m imicias, sôhrc O:J couciüos e !lÕIJl'c :1 Hc fonua.
Gra~lls a \uu ;1ntigo tr.al :11!0 1ll' ;cogr:tfin, cmhór:1 ::cm
Jn.l!).'.l!!! iióclc êlc dizcr-\"05 a 1:ll'iurn ou 5up crfici c de todo s
O& pai5=C"~ <la Europ:1 e a: 1n·rneipai:! partic11larídíldcs
a
rC!-j)C"ito de cada uni.
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Tem <"êrcn ,lc H' fcnta anos Jc j tJ a,Tc; e, mC'.smo :u;sim,
cfr:,('j;1 artlc11I C'111c 11 1c i1ustrnr-fc; e nu n c.1 \'i u u m rnapn!
P<' t!"':'li nh.:o, \'Ó~ que tobi,;; C'IJI ycnlnddrm gozo:;; in1rledna;~.

•H•,;;:;t

lt·rr.1

,r~

ele institui~ôcs m<:cânh::íl~, onclc

l1

litcr;1h11 ,! :uufa
J,artlto; p onC'05 têrn aí, rc.ilmcn tc, a
i<li•ia do ,i•.-Jai l1fro ('llf [Wn ho p:irn adquirir conhccimcrHos
'-'Olll difi~uJd ;11lc .:. o Yctmrntc <lc5cjo, a ,·crdadcira sCdc
de ;1prc1Hle.r. ;1 qual nfiQ ki fonte ca1u\'l. de saciar.

Em .rna rournr.•;rçíio. not,1-.:i'C n]go <lc yigoroso, <lc fm:tc
e de inêdilo. pois (JUc ri rnn fal ia de conh ecimento.:- cor~
rt.'!-JlOJulc mu;1 prodigio:tn Icrtilidn<lc de idéi:ts.
flc ha, ía lido íl .. llibHa" cm português, como mu
li, ro pro ih ido.
O.s trnth·cs, tO(lnda. <1uanto n ist o, não faz.cm qualfJ Uer ohjcçiío.
Xiio 1lcis11, por isso mcsmo 1 ele ser curioso e fotc r~·
san lc oud r us op iHiócs Jc u m h omctl\ , que apnudcu a
lei· rn1 i1httk m:u1urn, só men te pelo <l c..scjo de :ulquitir co,
nliccimc nto~.
);a su a 1uc11 1c, ns iclêbs n,fo pc nc trova m, pois qnc
tudo cm lH'Wcnicntc ,lc ':: lia im,pi:nu;:ão, e, assim, fazia
ohjC'çÕcs aos [IOUtos que julg_,'.l.\".'.l ohseurns ou inc.ri.,.·cis, ou
que llic p a rcC"fa m C':tJ>11ze~ de uma simp les intcrpretaç:fo~
E, corno era 1Jc- r:-pcrar-sc, êlc r.ucon trou, por su,1
1•róptia intuit;:io, a confirnwç~o dos dogmas da 1·clig:ião,
na (1unl fõr:1 cdnl'adl:' dcs.llc a 'inífmcin.
X:i miuha chc~acln á Ba r ra, ., ca11ôa 1 11cla qual eu
C'5l:wa ~pcr:uulo, .,iiu.ln não havb ;iportado al.í.
E ,·[1rfos scm:inas ni rub se pa:=s,1r:un as.5Ím.
O tempo c~ttwa lin1lí:1imo.
Barr,1. contu1lo: é uma locali<ladc muito polJ.rc-, p.ara
o aurn ruto ,las inin h :,s colc~Õe.5.
O:> iuscto:i, a1é 111 de r.ir-o.s, eram <lc."iintc r cssantcs.
Por i$SO n1csn10, c-u c.sta va ansio~amcnlc aguardan d o
.t oportunitladc tlc p:ntir pa:rn. ma\s remotos e mo.)~ pto•
111i ~Eorcs rjncõc~.
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A estação sêca c.=tiwa dcvéras quente.
As 2 horns d a la nl1.:, o tcrmôrnctro alcar,ç;wa 95°, la
SOl.uhr.'.l, e, durante n noite, m uitas \·czcs, ia ah ni...:o d e 75°.

A tcwpcr,1tur,1 m:fis baixa, que c11 ohscn-ci~ pouco
antes Jo nascer c1o sol, foi ,lc 70\
A tcmp et aturn m ais nlla~ que l!U rcl,!i.slrc i~ foi de 96.,,
â t ::m le.
R,1r,1mclllc ch ol'í'U ,,Ji, ,Jnrnnle os uic.!õr.s rlc j ul ho C!
agosto.
As pasta ~cn$. pl"ó:x:irna5 eh ci<hu1('i csl n\·a1n co111 plct.\~

mente rc~scqui<las, to.;;1ad3s pelo sol.

As águas do rio C!-1:mam k1ixnml íl r:ípid.:>.mcntc.
As pniíls e os hnncos ele areiu do Amazonas csta,·am
agora começando n aparecer, achan,lo-sc já albruns acima
d a água.
Um din, o sr. Hcntigue r~ok cu fazer uma cxcursiio
ll c pesca, reunin do pnrf\ isso um g,rnpo de o.migo!;, p;u·n

pescar com uurn grnn<lc rêde de nrrnsto, n o Solimóc::<.
Partimos ii 1nr1lc, crn uma cnuôa conforlavcl; é-rumo3
uni gmpo de ilozc pcs5ôas, n.lém <lc un~ oi lo ou 1lC'z in.
tifos, que fom como rcmntloccs.
Justomcutc ,mies 110 pfü· 110 sol, nkan<;ámos a bnrrn
do rio Nc:;ro, e pcnch·úmos, cntiio, u n~ fortes e tllrh ida.o;
corrcntc-Lns <lo Solimões.
O 1u:?r c...:1,1rn l indí.csimo.

Alguns co m11:mh r.iros ialtl convcrêando, ou1ro5 cnu tnn110, coqunnto fomos pn~s311<lo pcl o3 c~Lrc ito:! cnnais e vcrdcj:mt cs illws <la m argctu sctcntr ion:1) ,lo rio: qu e se to1·11t1,•am mnis pitorêsc:ts e mnis sclvaf:CIIS p clu sun solillhh•
e Jlcl05 p l\lillos cforõcs p ra teados llu Jun por ent re o tio.
lrne i-ilê11cio 1h flurcst.1.
CC'rc;1 1!c mria-noit<", alcançá.mos u m gran<lc banco <lc
arcin., qul! cstarn jm1:u11cntc comc~amlo u aparecer f ór-1.
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_.\.lguns dos no::sos eomp.inheiro.s logo .arrcgaç:1ra m as
calças e Iorat11 vadeando au·avés t1os bai.-..:.io5 1 até chegar ã
margem,
Apon talllJo ali, corneçnrarn, então, a procurai· os O\'O!
das Jl cq ucnas larlarugas, das gah·ot<u e de outrns ave~
aqu:íti cas. ()UC 05 pótm ~nr pequenos hu ro.cos, ca\'a<los na
are ia.
As gai,·otns, mcrgulhõcs, pato5 e 011 tr.:1. .:1 a\·cs uq uáticas
1:aÍnlJl voando, fazc111.lo uiu eno rme alarido com os seus ~ritos agudos, enquanto nó.s de.~-cmbarcávamo~.
Os co11sta ntcs 11ulos dos 11eixe:: estavam a mostrnr-u os
qu e ali lc rfotn o5 muito com ciuc nos dive r tir.
O t,i r. Hl"nrjquc ordeno u logo aos í n dios que 1anças!!eru
a rêfl c e :i ;irrastasscm.
De c.1da vez c1uc se 1>uxa ,Ta a r~d e pnra a pr:i.ia, eheg<n-a-se quasi o. encher uw gr:m<lc cêsto de peque nos pei
xcf!, q ue C!'am cm gr.a ndc nú m cro 1 cncont ra mlo•:=c tnmb cm
n1guns tle maior tam anho.
Den tre os peÍ.'i:CS menores, euconlra\·a m·sc a)glllb ur·
modos de espinhos, p or intcrmétlio dos quais, quando pisados por alguém, potlcni causar u m sério fcri1ncnto.
Como esli\'é.5scmo3 llc::c,1lços, p1·ecisú,·amos <lc ter o
m a ior cui<lndo possi,·cl.
O <{UC m uito me i.nt crc~mu a1i foi a grnndc variccfa<lc
r1e espécies e as curios:is fôrurns t.l os pei.xcs, que EC cnc ontra..,.:uu cu1 c:i.da cê.; to q ue c:richfomos.
Em gran tle mlmcro, ,·iam-se os peixes pequenos~ qu e
são pccul brcs no .Am.1zoJ1ots, oe qua is cn tm11 ccc rn a p a r le
posterior <lo corpo, u ,prnl fi:ca parcccntlo uma h o]a, per•
feitame nte 1:e1\ontla, <=: qn:mdo .::iio pi3ntl os, a1:rcl)cntmn-se,
pro<luúudo um for,c r ui do, s cmclhan lc ao estouro de um
saco de papel, ch eio de a r, <1mmclo batido.
Umas duas ou três horas apôs, jâ no:1 eel1h,·a[ll03 tiCD.·
lin do algum tanto c.insndos,
4
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Acl'111lêmos o fogo~ e nt ão, e C'Ozinh á mos alguns p eixes
para C'OlllH~ - t;tl foi a no5.5n ce ia on alruôço: com o m elhor agr:ubr~ pois a d,1rirl:"1dc rlo dia: nessa l1ora, vi nha
apon tando.
Depois Jc:t::;1 mat in al r cfc i~,ío, alguns compnnhciro:; fo.
rn m ou tra Ycz pc~cm·, enqu ant o antros sair am com a & cspi ng:ir<l:1s, pnra mala r alguns p a tos.
l:m r :na lh ciro, que fa zia pa1·tc do no3:,0 grupo, deu
um ti i:o cx traonl iná rio com o seu ri fle, pois coascguiu ah atcr1 a uma lonr!a 1fo:tâ11r.ia~ co m 11m:1 h afa 1 um pnto~ que
ia ,·oa mlo só: por~rn p:i.ss:a,u.lo ntui to alto.
] ií cm tl ia 1 o sol li ,n-ia !1:ól íclo.

Tra te i, cn t~'ío, ,lc fo zcr alguns esquemas tlos peixes
ruais curio.rns ; mas cnim tmito!! e o sol estava: tiio q uente,

que cu só pude fazer poucos, ali.
Eu niío po di a comcn•a r os peixes~ p ara ês~c JH'Opósi to 1
até á h o ra J e nosso rc~'l·c.sso~ pois êlcs se putrcfo zcnt ,lcntro de poucas h oras.
Cc rc.a das 10 11ot·as da man l1 ã, deixámos :1 pcscari::i. e
fo mos tl·atar tle cowcr.
Em 110;;;.rn almõço tiYc mos pcixc.s n~satlos, cozidos e
fri to&, tod os tetnpernclos com aze ite, yfo,1[1·c , sal e muit:i
pirncnta.
Havia tamhc m vi nh o, pão, fo rjnha e cnfé, parn aquê~
Ics que os prefe rissem.
Enqu anto nlmoçávamos, os índios ddtaram -sc na areia
da prain, e alí pas!arau1 por um a cul"l.1 madorn::i., ao sol
Havia dois tlias qul! csta\'nm se m dormir, e fizct.t m;
du ra nt e êf:sc tc>mpo, u m clu ro tr:drnlho.
D.1li partím os, no rncio-<H:i, de rcgrcs5o p ara ca.5:.i .
. -\ s 5 horas ti a tat dc, alc:mçá1110.s u m ponto na h:u ra do
rio Xcgro, onde J1avin alguma.~ pr.1 ia3 pedregosas, cncontranJo,sc m ui to~ peixes no;;; Joga res onde a água c.st:wa.
empoçada,
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A nrnior pnrt c cios compnnl1ciro~: con.1 as suas varas e
Jiu1ia.:=~ tom.iram a pcic~1r~ e foram hem imccdiào;:.
Um pcsca<lor, que ali tamhcut se nchava, con~cguiu
pc::car UJh l1ouito Jlirarucú: que p c.::an1 30 ou 40 lilu:ns.
O ::r. Hcuôqul! comprou-o~ níi111 de ter alguma coisn
da uossn c:,,.cur3i:io <JUC valesse a pen.-. Jc mostrar.
Dali, rcgrc.ss,Í1oos para casa.
No h:ajcto, muito.:. <los nossos comirnuhciros ,•.iuliam
donnilan<lo.
Os ín<lios remavam <luro~ porém u1al po<liam conservar nLcrlo5 os oll1os, de tiio sonolcnto.s que c.sta\'am.
L,í de qt1:1ndo cm quando, algttm ,lc]cs cm vcnciUo
pelo sono, contlnuan.Jo, porém , frou_-xamcutc, mcc.i..11icamcn tc~ il remar.
Lm dos seu:, compnnhciros: en tão, .npro,·citou o momento, pa1:n fazer-l h e cócegas. na nuca.
O í ndio dcepcrtou logo: m.1.s com o olh ar atônito, e, YC·
t·ifi c.:in<lo que tinha cs1a do :i donuir, fez cow que todos
os outros <lessem boas gar ga]haJas, .í cus ta dele.
Já era m cia·uoitc, quan<lo chcgátuo3 á Barra.
Cansados~ ..:omo e.st:Í\·awo~, com nmita t:a tisfoção J ) l'O•
curámo! logo ns no.ssas rêU~.
Y.:í ria.s se.mnna~ m ais pa!!se i ainda ali: enfodonhameotc.
A íinal 1 lá um ,lia: ti\·eruot, então, notícia da n ossa há
longo tcw110 cspcrn.du canôa.
Um dos se u~ proprictúrios, cm uma wontaria, haYfa.
nlí chegado co111 antecipação: iuformaudo,nos que dentro
<lc dois <li.i s cfo h.n·crin de ch cgnr.
Nessa oca,s.jão: ncl1ava-sc 1w ci,Iade um negociante do
ah o ri o Xcgro, uru porlllgués, gcrahncntc cs tima<lo e tido
cm muito liôa couta, como co111pa 11 ltciro p;:1r:i. ,-iugcm.
Êlc llc\'eri;1 partir, 110 1li:i sc~'l.liulc ; porém, a zicilido
do fr. Hc11ri1p1c, rc.soh·cu adia r ;:1 v ia;;cm até á chcgafla
da canôa do er. :Xcill Dra<lley 1 e, al ém dhso, conceder-me
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uma passngem até acima d:1s cnchoeiras <lo rio Negro, ou
qu:ilqucr outro 1ogar, :t que cu desejasse a tin gir.
Na rardc scguinrc, c/u:goa á Bat-ra ;1 csperad1J cmJ,:11··
cação.
Cêrc.:t da s 6 hor.1 s <la tanlc, rccchi, com grand e a tr aso,
a minh a co rtcspoudência ~ um 1110::so de c-;1rt.1s viud.:zs de De.

lém do Par.i, <la Liglatcrra, d.1 Califórniti e da Ansll·:ília 1
al gumas vinte, e w ui ta 1: delas <lataJas <lc m ais de um ano .
Estive sc utailo a té .is 2 horas cfo mauhii, ]cndo•as, r.
depois fui dci lar-ruc; consegui, poré m, dormir muito pou,
co, nté ás 5 horas <l a m::mhã: quando cu t:io wc lc\':lll lc i.
Em se~u iàa, co UTccci a ccspondcr ás carz;u n1afs int·
port:mtc~. 0 -:!pois, ~rrum l' i as mi11ltas malas; comprei nln.
<la alguru objetos: de que prcci!:1"·a para a ,,i;,gcm; <lcs-pachci u m caixote: pa ra .1 ln ff1aterr-a; clci i n:: U:-uções a meu
irm5 o H ., sôhr<"- o que haveria êlc de fo zcr en1 Darr:1, <luran.
lt: a su,1 C! (;ula ali. <lomlC', 4(c n l ro cm sci5 meses, clcvcrín
eeguir para a I n gh. lcrra; e, ao meio.dia, CS!mtdo tudo ie-so
pronto, e cm perfeita oÍ-dcm, Fi quei cm comlições de p a rtir p:zrn um;1 l-ia~cm de um a:.- íOO milha s, prm·avc1mcntc
paro uma nust:nci a de .100.
O juiz de dire ito, ou juiz da co111;1rcn, )u c mandar,,,
wni to honclosnwc111e, antes de minha p artida, um perú e
um leitão.
O primeiro, cu o rl!cchi ainda ,· i,·o; o outro, já :isi;;ado.

E :,ssiw tfrc urnn hôa naat.ilot:1gcm 1 pnra pr-iucipfor a
minh a viagem.
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F oi no lÍllimo dia de agosto de 1850, cêrca <las 2 horus da t:-info de u m hcl íssimo clia: fJUC me <le:-pcdi de llarra,
olhando pura d eant c, com liôns cspct·ança:> e flC1"Spcf'ti..,• ns

de alcauçar ns remotas e pouco conhecidas regiões, que cu
agora ia pcrlustrar.
A noss,1 cnnôíl cr n tÍc c:êrca ilc 35 11és ,!e compriment o
por 7 de J..rgura, 1c11rlo c u arrnnjado nela regula r :icomori:i çilo.

N n sua parle de ré, havia. , un tôsco cotn:és, foi to <le
lroncos de palmcir~t~, partidos ao meio, e qu e era col, cr1 0
1ior uma toJd:1, rlc teto semi-circubr, de íôlhns de palmeirns e ahnril median.t~ soh o qual polÜamo~ p ermanecer
~ent ados ou ,Jcit:.r-uos confortavelmcolc.
A parte, que abria p ara a,·ant~, c r:i tnpatla ta1Ubcm
cOlll fo lh.1s d,, 11.d mcir a, tc11do, po n !111 , u nrn sa ída: ã urn11<.· ira 1lc poda, 1lc cêrc<1. de lrês t>és ele brgur.i.
Na parte dcantc ira, ou de a,·antc, 1fo canôo, l1a\'jn
U.U\a

t\lkb. ".<!t\tclha\\ll! -á.(\u.ch. , \\\ltét\\

u~~i.'l:.

ha.ix..').,

r,.

tr.rulo

por ci ma dn mcrnta outro com·és, form ,.Hlo igualmente coo ele ré, e smt cn tmlo 1,or páu.; roliços, coloca dos la tcralmc..u tc, a prumo: como :;u1rrtla~.
Is10 $C chama jaug<1.d a, ou balsa, e ali Iica:w os ímlio~,
qiumd o esttio rcru,mc.lo as vogas, que siio fci 1t1s de enorme,
Tll'J
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p5 ~ de rêmo5 co}ocath, 11as c.x trcmidades de compridas
JlC<;as <l~ ma <lci.r.1 rol iça.
A canôa c,:; tnva 111uito c.:in'ft!atlu, pois tran:: p o t·l a\'a c m

seu 11 0}0 u m ...- ariado ~orrim cn lo do .:; ;:rrtig:o.:- nt,'t i;;; pi-ocnrndo.i pelos Jrnhilaules ~c:mi-d,·i li;rn do3 on s clv:i~C fl !- do ~1lto

i-io ~cgro.
Yiiuu-~c aü 1li YC1$ 0 5 fardos de fo i.C'"n da:-- <lc :tl~o d ão
onl iu,i. rio, de tcci<los J c a l::rod iio cstn mp ado , tlc côL·cs mui-

to ,·irns, com 11.:ic.lriic:1 cm Hslas ou cm xa <lrcz, 1lc l eu,,:-o~
nzuis e ,·crrn clh os, é!rn nJc q u .1. n1i1hule ele m ad1 a do!l, facó ct;,
focn~, c~uti,.-clc.$. rnillunc.s <lc a nz1.fo•, i:: quc iros e fuzí~, JJÕl·
vora e dmm li o, co lme~ cm eru11elc qmm ti tl~t.k~ com co nt as

i..zuü:, p rc l:1s e hrnncas, e espdhos p cqucmof, t:.11111Jén1 cm
p-unclc nluncro.
;\ s :i.gull,a!', !i11h.:is cm c:trrcléis e cm n°'·êlo~, h o tõcs.
firas, ele., uão fo ra m c~c1nccid o,5.

. lln\'ia lambem graurle (JllilUÜ(lad e tlc cad1ai;n

(o

·'r h mn' ' do p :ti~} e Yi nho, pata o conrumo <lo pró prio
vc:uJcdor: Lc m co m o nm po uco J c â1cool : para "4 rc111l"11io'\
e chá: café: açlÍcar, ,·ina:;rc, a·,;c ile, para lcm pêro <lc 4:omidus e parn as ca nJcia ;ó:, h i:;coito.:-, mant ci~a. a\lio. cehô las
e ou tras coi::-as 1nnis: tudo i;ó:SO cm quantidad e- su f íci cn t~,
para 6us tc nr a r durant e se is mêEC,j um...i n umcro~ a fa111ílfa,
e 00111 i obr:i ainda p:u-a se a!cmlcr ás ur~e 11lcs ncccssicla-

àcs d1.; ,,11,1lrzucr ~-iaj mitt.·: que

iC

cn1.:ont t.:1~::c passaudo fo.

me, pe lo cami nliu.
Meu ho$pcJcirn, o ::r. Joi"to . :\n tõu ;o àc Lima~ e ra 11111
hom c111 muito feio , de Cel <\lu r :i mc,H,m:1, ten do u m sem·
hlan rc p~rcci<lo .:algum l nut o tom o do 41 Sc nh o.r <lcs tcrrndo':'I <la Gal eria :\'acion nl (63.l .
Êlc, era, conttHl o, umito tra tavel, p osrn iu<lo a <lcli ca•
dczn car,ttcrís1ic.t <lc ~cus com patrio ta~, e lo:;:o pôs ' '.i.:!
túJ )

Rder<.-..3c o 1:1 u1or

::i

um 11u:sdro, que ,·iu na 11inaCl)lct-:1 d:1

('C)chrc Na1ional Gallcrr, de Lond res.
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minlrns ordens" a sua ca nõa e ludo cpte nela EC continha,
tralamJo-m c com mu it a .1.ma biliJ;.ulc.
Soh a no::.ea tol<la, amonto;tvam-sc mm1crosas c,lixas e
mala~, m inhas e tlêlc, pmém ainda s:oli r avn esp aço hasran·
l":! p:tra sc n tnr-uos ou dcscau::iirmos confortavelmcutc.
P ara gozar a frc .:c;1 d a mauhã e fb ta r de e tamh Cm
aprcci;11: ~ pcrspcc1h·a tbs Cii.cu rns água, cw túmo <lc n ós,
fic;i.,·amos á5 vezes scnt:.1(.los sôhre nm .:i p r.i ncha, logo â entrad a, ou: então, no tôpo m csnlfJ ela tolda.
Nos dois pri mei ros dins de "'ja~r m, uão encontrá mos
1crra íi l'l tH.\ c,::!a ntlo 'l l'io co1u a!.- ~ua s m a rgens i uuu d.:nlas;
nos dia5 rn hsc qu c n tc!.-, poré m, c uco11 1rá mo:; muitos Joga res,
onde p o<l iaxnos :1pbrt a~ e 3Ccndcr fogo.

Gcr:i hn cntc: lo;;o ao rom pr.r tio di:1, quando podíam os encontrar hm loca l conveniente, de.:Scmharcáv;tmos t.
fazía mos o café~ p a r:1 lom.l-}o co m 1,iscoitos e um pouco
de m:mtc iga~ o que é um ótlmo alinlC'Hto, como verificámos, cm falt a <lo )ci te.
As 10 011 11 horns~ 11 aráv.nno!:' para o ,,hnô~o, qnc é a
11rj11ci pal refei ção para os ín<lío~.
.is 6 ho ras, frimo.s á terra: 11am p repa rar o j ,mt.i r e o
,:afé~ e ês lc 1íltiroo qua:;.i sc111 p r e o saho.rc.íva mos sentmlos
no tôpo <la to1tla, cnquanlo conl inuánnnos il nossa vi:i~c-m~
que se prolong.::n-a a in da até .is 8 ou 9 ltor.1~, quan,Jo ,fo no•
,·o par á\"amos, cm local onde pwlé::H;cmos :11n:1rrar a canôa
e arruar as noss.:is ré<lce, na p rá ia 1 <lormirnlo 111uito á vontade, e co nforta--rcJrucmc~ até ás ,i ou 5 horas <la mnnhã .
.A.l gun1as vczc::, porém, is!.-O \·arim·:.1 , parando-se, para
dormir, ás 6 horas <la la r <lt.\ e: ,Iai: tlc noYo p artirmos á
meia -noite ou :is 2 horns-·<la madrugada.
Outra s vezes a iuc.1a, parárnmo s cm alguw lagar mais
limp o, afi m de fazer cxcur.:;õcs pela fl orc!ita: para caçar al~n11 s muttms ou lngar tos-, euc1uanto ou tro s cornpauli ciros
Iauçarnm os seus anzõis. na úgua: p~ra pe~car peixes pc·
queuo s~ tna.!! muito delicioso~, <lc~tionc.1os an jantar.
,.:...i. ·~
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O sr. L. era um n·Jho pr.ít iro cm via.g:ens de cn nôa, e,
sempre que ,·iuj.:1, conduz 1,ô:as linh as e b ons nnzóis.
As facns crnm preparadas fluran tc o clia, ~. ii noite, :lS
linlrns era m cut âo Jan ça <l as n n água.
E 1 a!sim ~ po r \"czcs, éramos rccompensa<los co m unw
I,onitn pirníh a (6 1) , Jc 20 0 11 30 Jil,ras ele 11c.s.o. q ue llo.5
fo rnec ia can lc fHn-a o al.tuôço e 1-.ara o janla r 1 no di.i :::e•
s,uinte.
Um pouco adnrn tlc Ilurr.i~ o do cspallt:M.c cm crrandc.s lwím;, ás fil i'l.rgem, lle modo a fi em· com uma lar~r:t
tlc se is a o ito tu..ilh:i:.
E , nesses trcchoi:: 1 ,,uamlo h.i muito •;cnto~ as ólgn .is
formam al tas ond a!=, [).3l"cccndo u m Ycttlaclci1·0 mar; quaudo cstci. ngit:uJo, o qu e é muito 11er igoso pn1·a ns cm1,nrca·
çõcs pcqucnns.
~Inis para ci rna, o rio 1lc JlOYO se ~tn.:11.1: ficm1rJo xc·
duzi<lo a cêrca <lc uma e 1nei!l m ilha5, nn su:J. maior ln tg urn,
e de n o,·o se alarga, <Ih•jcli,u)o.sc cm YÓ.rios canais~ que formam ilhas de todos os tam a uhos.
P or cs1rnço <lc \'á rias centen as <lc milhas, dc poi~ <lcssasilhas, é que ;.15 su;-is n1;1l"gcns 11oc1cJn ser vistns de uma \"CZ.
As suas wargcns ,lc,,cm estar provayc]mcn tc, a fnstmln5
de 19 a 25 milhas uma <la outra.
Alb•1trnas tlcssns ilha .;; têm gra nde extcm:ão, atingindo
<le 30 a 40 roilhu s, ha'"cu<lo mui tas oulras entre c st ;15 e as
praias marginnis.
~o se gundo ou tc1·cci ro tli n~

;,1 pós rlcb:arruos n ci<la<lc
<lc Ba rra, cncoutriimos .:dguns c urio.rns e <:xtcm o.::. J,auc os
d e ar eia e <lc cas calho.
Cm pouco acima JclcE, c nco11 tra111-~c nl~nus rodJ c.
do.s üolatlos; e, n a peq uena a ldeia de Air ão~ que alcan~:ímos com uma semana <l c \.·jagem, Yimo:- as G11nado.s de

16-J ) Pir11Um .; o pir11Jii1ea púú~1fbu* ru j1i ,1 omo d cnciíico ;; Bu•
,:riu tctíc11fot//.s. SC'l,1tJ1J11 a-::oc, era R:\ imun1lo ~fom e.o, ê o maior 11d:<c

:mt:tzõu iro. pois t hcga a ter 1r ês melro~ d e compr imento.

VrAcs,;s 1•m,o ,buzo:,;,,s

g
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um:1 r ocha nrcno sa, ma s de uma textura um tanto crist.1lint1.
Um p ou co a nte s, hav íam os p as<:ncl o p elos pont.ts de
uma rorh n mole e urcnorn, cheia <le fendas e rl c fn 11t i1stico$ trm;o~, d c\'idos á ação <las ágiia s.
:\fois aci ma, cm PcdrC'iro. :1 1:ocha er a pcdcit~mcn tc
C'l'is t:11i11a. c nqn:rn to um pouco mai3 p:tr:t tlc:i.ntc, c,n frc,1 tc á harrn do ri o Drnn c:o, surge o legitimo gr.inito.
E1n P edreiro, p ará11 10!:, para p:1ssa r a noite. cm casa
de um amigo do er. J,., ao qm:il êstc liltimo 1lc11 <lctallrn <l:is
noticias da cid ad e, hc1n co mo informaçÕc5 sôln·c 05 p rc\Os, ali corn•n tc::i, d e peixe, !;alsapa rrillrn , piaçaba e tc.
No cJj;, scgui11U\ pas:::.:imo~ por- ,1le1m;; curio.,;os rod,cdos ,lc gra nito , cm fre nte ,í hnrr:1 <lo rio, on de, outrn vez,
as E-nas dtta9 margens podem 3cc v istas a um tempo.
Vimos ali, cm uma pequena illrn, a1gt1urn s curio~a.s
.in_sc ri~Õc! ittr.lí{;cn as1 rmlc menti! t nlhatla s no granito, tC [ffC·
scntnu<lo ntmt cro:w.:= :mim ais e fi guras human as .
.:Xo dia sepún tc~ a lcan çámo.:; Cu rvociro 1 clc:iolada e .:c1Hi-tlc.:crt.:1 nl<lêia, como .são cm geral toclns ;1s po..-oa çôcs
do rio :Xcgro.
Enco ntr,i ru os resi din do ;.ili ~ó111cn1 c <luas fowr1ias, uw
ferreiro <" uu1 hrn!-.ilc iro i V a~concc lo.:=, qu e us,a o tilulo tlc
"ca pit:io:', h ome m a111âYc l: hem hum orado, que nos 1·ccchcu
e 110 .s tr,, tou mu ito bcru, no t1ia em qu e aportámo~, e tDl
cuja ea!!a ficáu1os. ho.;ped:iclos,
Ao jaut.tr, ti..-c rnos l:trta11.1ga~ 1 q trc s.11,oreúmo :5 com
garfos e fo cas d e prata; como mc::a, porém, t ivemos ll urn
esteiro, qu e foi c."Xlcndida no chão,
A' noi te, o capitão csle\·c hchcndo roni o seu vcllio
a migo ~r. L., e, então~ começou a fi car mu it o cxah:-1.1
l,1<lo e d isse mu ito mal tl clc, lr:t tn ndo-o tlc " Jesp rcziYc l'',
tfo u inUiguo:' e de "' rél es Yiliio po rtu guês:' , cmprcgunt1o
aind~1 mu itos outro~ epítetos de tal j a&, <lc que a 611.l
Jiuóru a tem copio,w \·ocalHllárfo.
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O sr, L.: que se orgul h a àe nunca ter ficado cmlnia,
ga<lo, sup ortou to<los êstcs in~u.1 to5 com a ruaior calma, e,
na manhã seguinte, o "ca pitão~', ])C tlin<lo-lhc desculp as pe,
lo que havia feito, cxprcs.:: ou o seu p rofn n clo ru·rc1>cndi,
mcnto, jurando-lhe etern a a miza<lc e mn ito lamen tan do
também hnYcr dado m otivo ao ~~ trang:eir o11, alí p resent e,
p nrn fa zer ruán juizo dele e <le seus com patrio tas.
Prosseguindo n vfr1gc1n,. entrámos cm mn laLidnt o, fo 1·matlo p or imítncras e pequenas jlh3.s, que cst:wam inundadas, das quais 3f',Ora só se viam os tufos <lc :tr1iustos, cp1c
ec elevam acima das águas.
E mhor.i o sr. L . tenha h~stantc con hcd mcuto cio rio,
quasi per<lêmos o caminh o, tco<l o en tão cncontrn,lo outrn
eanôa, á c1ual também havia acon lcci <lo o mesmo.
Como j á Cr-!, muito ta r de, 11ar ámos cm uma p onta <lc
terra firme, parn passa r n noite, Jonnin<lo ~ob o abdgo <l as
árvores.
No tlia i:eguin te, alcançámos a mora da de u m liomcm
que dC\·-ia ao sr. L. algum dinh eiro, e que lho p agou e1n
tartarugas, oito ou nove, que levámos para a 11oesa canôn.
Vi mos .is dua s margens do rfo, sómente por u m momento.
D e no,·o mergulhámos cm um w ar de ilh as e de caunis, que ~e estiram en tre cbs, cm g:rao<lcs d istância~, n o
l1orizonte l on::,oiuquo.

Assim íoi <1ue 1Jcidmos um a comprida p rá ia, a qunl
cout inoou ininterrupta, dia ~ 5egui<los, e que, nfiua l, vcrííicáwos não p ussar de u ma ilha h asta nt c extensa.
Tudo agora era ter.rec o de aluvi ão, novamente; fo l por
isso que, muitas vezes, th·cmos d ificulda de para ::ich ar tc'i-1·u firme: on<l c pndéssemo.s p reparar o nosso jnlltar.
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CoUl poucos <lias mais, alcançámos Barcelos, a qunl
foi cm ou tro5 tcmpo5 a capi.tn) do Rio.Negro (65 ) , que
n~ora 11orém estava dcs110\·oarla e quasi deser ta.
Atirndos nas pr{tias, Yia m-s:c, ali, inúmeros b1oco:S el e
má rmore, trazi dos ele Portugal, e que eram destinados U
con strução ,Ic aJ~un:!! c<liíícios p úhlicos, que, ent retanto,
nunca fora m erigi<l o.,;.
Das antigas ru a;;, rcsta,•am agora sómente uns trilhos
Latidos, ntra,·és do matagal que nlí crescia, ven do-se as fa..
i-anj ci ra.s e outras árvores frutíferas inteiramen te tomadas
pckts cús~ias e pcla.s enormes e cresc idas ervas tropicais.
As casas, que 1rincla c.x i, tcm, sllo, na sua tnaioria, :.lt·
ruin:t<las choupanns, rle parceles barrca<las, Ycndo-se lá
uma o u outr:i mais cuitl::ulosamcntc acaha<la e pintada. de
branco.
Fomos á casa de u1n italiano, que tem a fama de
ser rico, JlOr~m que nâo pas.53\'a de um gran de ava re nto ;
era, contud o, bastnntc :ilcgrc e am:wcl.
Deu-nos café, :uJoça<lo cow melado, e in!:istiu fl.'.l.Ta fi.
carmos e alnlo~armos cm ma com p.'.l.nh ia.
O almoço foi sc rvi<lo cm u m velho barr.'.l.cão, que c r o
utilizado como depósito e est3\·.1 at r.'.l.vancado <le cabo3,
âncoras, cordas, tonéis e garra fões.
Os ~arfo.s e colhéres eram (lc prata; um imundo g,tllt"·
tb napo senia de toalha <lc mc.:::o; tive mos como hcl,i<ln
mu:1 garrafa. 1lc cachaç:i; e tlm dnro mul um cozido íoi
o manj ar que êlc nos 11 ropo rcionon .
'foda,·iu, {leu-nos depois uma cesta ele ln'r anjas, que l evá mos para as cauôas.
(65) Criada ~m 1757 a eapiL1nia de São-}o!õé-do-Rio-Negro, .!UO
prímcira <::qiilal foi Rar~dos; ttamforidn p ara " BarT11-do-nio•Negro
(hoje Mona us} em ] i91, relornou n Ilarceloi em lí99, fis:ondo,!c defini1h·amcllle em Mnnaus de 180-1. para cá.
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Com um Jia ou tlois lll íl is, pa.5.súm o.s- po:- u ma outra
11ovoat:io dccn úcntc~ ch amada Ca hoqucna (66) .
Pe r to 1k Barcclo~, apa rccc u-uo5, pcJa p ri meira vc:t,
uma JH.·quc n:t e honi ta pa lm ei ra, c111c crescia ó. IJc jrn ela
;Í f.' u:1, e tJ uc é ou tra csp l'c·ie ele Ma uritiu, a qual, cm 5cg:11ida 1
poL· lu do o u os-.o lrn jc to rio ac-i m a, cnco ntníwo.s ('011 sla n lc·

mente.
Oi. p eixes C$\:n·a ,n a torn;ir-.~c c:ul.1 vc~ mai 5 aLu ndantcs, o q ue não stu:ed ia na pn rl c mai s 1Jab:.i elo curso do
1·io. .ipa rc ec11 1lo .i ~orn ,·ária s c,-111;ciC!'=, 11m· n:ío h m·í:11 uos
...- isto ai111la.
O sr. L. m:i. ndnva, .ís YC7.t'F. rfc nrn,lru~a,b, dois homcn !', cm uma p ccJUC'na ranô a. r "pccialm c111c var.i pc.5-car,
t·, ás 10 l1oras, <Ju::mdo voh a ,·;u u , trnzi nm o ha !c' la u tc para
o nllllÔ!;O e pnrn o jan tn r.
Comecei, dl'5clc ent ão, a 10,n:1r ¾! randc i nt crc5sc, n,i o
só pela Jr clcz;a, como pcln n irie cl a clc (ht :; <':;péc ics, e~ scmvrc tp1c c m pos:sivc l. c n fo ú a de to1t1 s: cl.ts <'ujdado:1oi:: clcscrth o.;, e dl'scri çõe.:i.
]\ (uil os eram ,lc a~nula,·cl s:.i. ho r. ullrnpa~s:uulo mesm o
o de quoisqucr outros que cn já hílvia comi1lo n.1 lni!h·
tc r rn, quer o.5 ,Jc :'1:.:-·•u a doce: q nc r o.;, 11c :í~ua ;;nl~a1la.
) [uitas espécies tê m 1a11t,1 ;.;.onh1ra, que tornam a .ígua,
ciu ,ruc são cozidos: u m caldo µrosso e a grndáYcl
l\·cnh tu 11:1 g:otn dês~l· ca ldo pcnlfomo$, e. qumu lo mist u rado co m tHn pouco , lc fnriul1 a e tlc p im<"n l.a, nôs o co•
mfarno ;; l"OIU muito ~oHo. como s i ÍÕ:-,;c umn clc)icn tl a
~ôp a.
Dchnixo el a tolda, d u ran te o ,lia, o cn lor era hast;m tc
i11 tc t19o, acu;;;mdo o lí' nu üm ctro, :;c-rn) rn cn tc, n t<.'mpcro1 tu r;i
<lc

95°

a

100º.

t6GI 7'Jo o ri~i 11;1J. ·· cal111qt1 <'IH>··. O 1opo n11110 ('',;:llo í.: Cnt,,,.
fJIJCIHI, ro nu, \·eni c:qlli r:111 0 no .. Oirion:i, 1o t•,poi:riific-o, hi~tõdct>,
ilc! cril i\·o 1b f"<Hll llf'<"U 110 Aho-c\111;1.:01111.s ·· lp:íc~. 7.5-f6J de Lourc,150
1l;i S-ih'a . \1:1 új11 ~ ,\1na1.ou;u.
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De 111nnhã1 11 lcm p cr·atura crn de 75°; e a Ja ii:;ua, na
1ucema ocasião, llc 85(11, (lCrccl1cu do•sc que du es tavi'I quen te-.
Ao mcio-clin on á farclc, a âr;u,, es ta va com 86º: e,
então_. scntíamo-fo. deliciosame nt e Irc.::r:l: por causa do conlt:,s tc com o aqucci(lo >tr ambiente.
Tin hamo.;, quaú scm11re, 110111 tempo.
Todas as tardes, porém, uo mínimo <JUíi lro ou cinco
YC'l.CS por semana, tínhamos uma tro"·o::ufa
(66-A) ou
temporal, que tlcsnLnvn repentinamente, aco111panhado ,lc
violentos pé3 <lc vento, e, o1Jgum as vc~cs, de forte:; dc~carga~ elétricas e tlc chuvas, porém que pn.ssaYam <lali n umn
I,ora ou duas, ficando Jogo 1lcpois a atmosfera muito lím-

pida e a;ra<lnvcl.
Um grande regalo deste Tio é !! nusêucia clo.s mos<J.Uitos.
O pôr do sol 1 cm vez de ser o prenúncio para àcsccrn ÍOl'to e dCS0$50cê~o, cr;, íl parte mai.5 agrnil,n-cl ilo à i:1.
A c.:sa l1ora ~ 11odíumos ficar .5CntaJ03 n o tôpo tfa tolcJa,
1,a r,, gozar da frcscn e ag:nt <lavcl I1risa «b tarde; :ili Eahorr,á\'::unos uma Lóa chícMa de cafC, - n uos5:t maior dclíci.:1, - nté qne as g-lorio::as tinta s <lo erc:ptísculo rá p idamente se cle,:,"'·nnccinm, e as estrela:'!, sm·glmlo cm ECf.;ulda,
titil,wam com foten~o Lri1ho sôbrc nós.
Nc~S í1 ll'anquib hol'a <la tanlc, os môchos, saindo <las
tõcn s, vinham 1i:1ra o rio caçar inse to s, e muito nos <li.Vt!t·
tfowos, a comp:mhando-lhcs .:1s l'á:pid:1s c \·oluçõ cs p.1rn. cnp turnr .is sua!J prê:as .
.As percrécas começam cotão o seu monótouo coa..xur.
Alguns pnpógaios rctarda tãrios, com o se u pes:ulo vôo~
atravessam o rio: cm 11rocura <lo.5 pousos.
As g,uarilrns (67} cuch cm o ,, r com os !'l.cus urros :rc·
mcn1es e !:01urnos.
(66-A) O :aulor gr:ifou 'ºtro,·o:Hl o\ :1 Hin:1la1uTo coru a,p:,s cs1:1
no::i.'l. p:ilo,Tn, :i. qu:11 ,:lén fórm:1 de subst:11,H,·o m.1~culino.
(ó?} Gwrriba é um mar:ieo ronc:idor, tlo i;ênt!ío myceles. t o
Simia .1cnic11lu.~ 011 Simiu llcl:clmtl,.
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Qa:mdo~ aí in:i:l, as somhrn5 cfo noi te hn b:.,na m de ch êio
sobre nô~! cu m e recolhi a para debaixo da tol da, enquanto o !.=r. L., cmbtulh ruulo-se a1,criu~ co m u m len çol, prefcL"ia
,lormir ali m esmo, ao -relento.
No clia 30 de eetcwbro, ju5l:uncntc um ruê5 ap ós t crJh0S dch:atlo Il:1rr.1, ,·imo.:; outr.n vez a Jrt.trg-ein oposta elo
rio; cruzando -o 01u1c ~ e tem a 1arguro de quatro milh as.
No dia seg:uinlc, .1lcançãmo s o trecho onde as rochas
de grani{o começam a aparecer, e cu muito m e .rcgalnva,
quando podia sait:u dn canôa, para fazer p as::c io:1 sob re nlguma bonita e alc:m lilmJa u 1csa graniti cn, onde .se ,·iam
vêio5 de q uartzo <li5postos cm Yiicia.::1 direções.
Des te ponto cm dcnn tc, o rio torna-se m ui to pitor~ co.
Eram m u ito numc1·osas ali umns p equenas ilhas racho.
sas, ven do-se frequente mente l, on ito 5 lei to s de gr:mito, onde encon trá\'amos sem p re ,lclicioso.; l og:n:cs, pata fa1.ermos as nossas refeições.
Ü& p eixes tornaram-se tnmh é1n mais abuu dnntcs, e r a.
ramen te p.iss:lvamos sem esse delicioso acepipe.
No d ia 3 de outubro~ alco1nçámos 11m sit io, onde te·
sidia um mesti ço b rasileiro, de nome J oão Cordeiro, que
era am ig:o e freguês do S f'. L .
.1Uí, fizemos uma par ntla de dois (lias, e nquanto uma
Lôa p arte <la c:..irgn fôrn re ti1·ada da canô:J, p:1ra que o sr.
João c.i:colh csse o que mais lhe agrada~.sc.
Diverti-m e bnst::mtc, fazendo pass eios J>Cla floresl.1,
onde apa n hei alguns i nsetos, do3 quais encon trei nrnit.:ie
espéci~ novas.
.Afin,1 ), as ,·lslosas gnzcs: junlamcntc com tecidos <lc
alg:od5o, co1nrcs, cutcforia5, ,·inh os e outrn s bchidns alcoó·
licuf\ nçúcar e m :mt cign, foram cscolh i<los e .separado:!, tCn·
do o sr. J oão prometido a rr a njnr bastante piaça La> salsa e
o ulro5 pro dutos mais, para pronto pa g:n rncnro ao sr. L., n u
primeira oportunidadl" cm que êlc h ou..-essc de tnnudar a
canôa até .í cidade.
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víu~cm, a lc:t11f.::iimos, no <l ia ~c~uinlc,

Sanla lsal)cl) ah;llulon:ula alc1êia 1 o mlc o cnpinzal e mntagnl estavam dern:1.si,1da111cn1c ci:e.5citlo~~ havcmlo .ili, n essa
ocasião. :1pcnas u111 n1oraclor, 1>orl11guê:~ co m <JUCUI tom,ímo5
u uJ,1 chícara de c.1fc, adoçau<lo-o con l u<ln com o nos-so ptop rio a~ úcar, por(prnnlo êlc ~ laYa n li sem cs::a prccio;:;icfo<lt.'.

E r:t u m 1ios muitos dc'l: i a. cs11écic de in1lh·i1fuo.s 1lccc ntcs, qu e arra::;111.111 01 míscrt\\'c1 existência, co11 íorma11 doi;c r.:0 111 toei.Is .is pc n:t! e 1ir fr açóc;; ciuc um h o in cm p óilc
SUJH,1rtar, o CJUC, num;1 comn u it.l ndc ci"·i lizml.i, scri:t tiuico-

m ente o rcs ult;ulo da m ais iuíinta pohrc1:a.

Xo dia 8, clic~áu;:o~

.'.1

Cn::t:mhciro, e ,ili fi d tn o;'

\llll

dia, cm •.:.1~a <lc ou t to JlOrtugu ê~. 11uc c:ra 11111 fl o s utai !- ricos 11cgoc i:rn tcs d,1qu clas margens 1Jo rio.

D,a,fo êlc ,1 .sua riqueza pri m: i pal mcn tc no tcr-:i.C. := c ni 1irc fi rmemen te recusado a comprnt m crc,1dori,1s :t cré1l ia o,
o que é-, de rns to, costume nc.s::a r cg:ião.
A!l~im, é S:Clllprc senhor de. .si próprjo~ ao im·és tlc. ic r
escravo ,los n c~o ciautcs de Batra e ,lc llclém, podcn1lo.
1•orlanto, comp rar ris :; n as m crc:ulo1·i3:5 1>01· p rc,:os 11mito
mais lia ralos e vrmlê-k1 s pelos prcç_os 11rni~ c,1ros do Jlll'r•
c:1do.

Com o se u a1to CEp ir ito cronômico. mas com tcrnlêncía á av.irt1'..a: já lrn\'ia acumularlo uiu a~ 5.000 ou 6.000 lihras c,;1crli 1rn~: e :1 sua fortun a ,·aí nmucn lamlo, J>Or css:i
fót111a, r•lpidamcntc-, poi~ u cs lc 1rn is nacla h ã que seja cnii•
toso pn ,·;t um lio rm.•m viver., ;i uão ~c- t que êle jo;!UC ou
hchn.
Com erce ia com o!i Í1Hlios, e élc mesm o, <: m canõa tl c
sua ptopric<l ndc: lcnt os pl"odu!os :11 hp1iritlo3 d ês lcs Ulti.
m os pnra Belém Jo Par~, e hí conq m1 s óm ente ,is mcrc,1 Jorias tf uc :iahe ~cr cm .is iuais ,·enr.lii."cis e ,1uc <liio muiorc:3
lucro~, ga nhau<lo cêrc.i de c~n ro por ccn to t·m todas as
tramaçõ es que foz.
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O que fica dito serve bem para Uar uma i<léí a d.:i3 con·
diçõcs desta região, e, 1nclhor ,!ioda, sahcutlo·~C que, emb ota éstc homem Ee d ist..ing:a de to dos os ou tros u cgocian tcs
JlCla sua estrita int cgrida Uc moral e pcJa sua h onrntlc:r., as
qunis cm tmlo o favoreceu,, to d:i ,•ia ra ra.mente se fofo 11cfo.
E i ~w t,io .só mente 11orquc não foz cxlravagância::r n cJU
tomo par te cru 1,ag,o<lcirns, q ue êlc j ulga lllclhor e,·i tar.
Um pou co adc,m1 e~ pnssántos po r= ruais .1lguw.is curÍO·
su3 inscrições íncligcn.is, cru uma rocl1n de granito, das 'luais
fi z nm esquema,
No Ilia 11, :i1ca.nçamos W:mawacã (68), m orada de um
hrttsilciro: de Jlcrnttmhuco, que fôl·:t Uan i<lo para o Rio·
iYcgro, por ter tomaclo par te cm revolu ções.
En j li tinhn ouvitlo contar as mni.s h orrfrcis h istôri:1s
a rc:;pcito dos · crimes praüca<los por esse )wmcm.
ille h n,-ia ass::rssina do índios: tomamJo.lh~ as mnJhcJ·cs e as fillrns, e cometeu1 além diss o, barh.i rida,lcs taí:;, qu("
são (Jcm osiado 1·cpugnnn tc.s parn serem rcbt:tdas aqui.
E ntrct.tn to, como cu traz.ia owa cn rl:t de apre~cn t.'.lçüo
parn êlc, e, scuclo êlc por sua \'C7. .:1mi:;o do sr. L ., nós nlí
aportámos: pnra p:rncuri..-lo.
~lc j â estava al gum tanto cm·clhccido, tendo o c3 f1 clo
grisalho; po rém ena uru lio me1n tr.:ita,·cl, polido e aparCll·
tcn1eo tc muito sossegado, que no5 recebeu com 111uita ama•
bili(fad c; dcu-uo..;: um ótimo almôço, muntcndo conõsco
uma p:1les tra. muito ecns.:i la e (1c man cir.:i f óra tlo comuUJ.
Qua ndo dali partímo3, o .5 r. L . me pergun tou, cu1 üo 1 si
cu não ficãrn surpreendido <lc YCr a.qaclc homcnl ap:n-cn·
temente tão tr.1 11quilo . E logo ;:iercsccntou : "fstcs ho·
m cns de fuln mole sfio sempre os pcorc:. f: lc n iio Pª* ª
de um grande Mpócri ta e n :ío tem escrúpulo;, nem rc mor.sos de es pécie alguma. Quando conversa com os amigos
iutlmo~. exalta o s ci:imcs que tem pratic:ulo, dccl.:ir:m<lo
(68) _.\r11úJo e Am;:1201111~, ob. ci1., pli;s. 350-351, 30 )1_1\'~3 ilc!i.i.'1
grafin do nntor, dó 110 1opô11imo dn:i s íó nn113: Uananacoá e Uaranacoá.
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tfUC nada há que· êle faça, que não seja p,u·a ::cu prazer e

provcilo próprios".
No <lia SCh,'llinre, parámos cm outra nl ilêin: <lcnomirrn·
da São-]o.!:é: onde tiYcmog ll c dc b.:a r o no5:0 pequeno barco,
p.ira prosseguir ,·j agcm cm d uas outras ca nôa:: mcnorc.~:
pois a concntcza das úgua9, <fali p:n:t cinrn, torna-se tão
forte e t:fo r á.pi<la, <fUC uma canôa maior não po<1cria YCJJ·
cê-1a.
D emais ilisso, as cachoeir::1~~ que .se encontti'.1111 mai.5 pa•
r,l cima, são quasi inlr:mspo1ú\'eis.
.Ali Iizcmos u ma parntla tlc <loi!': dias, cs pccialménlc
para dc~ca1·rc:;ar e carregar .1s c.inô.ts.
Achei basta nt e que faze r, du rante essa parada, capturando horholct.'.l~, <l c nirjas e rnrns espécies, <lM quai s cnconlrá,·nmos muit.us nos escald ante.::. rnc hêtlos <la margem <lo
i·io .
.Aiiua1, cst.o.ndo tu<lo anuma <l o, prosseguimo,; n nossa
1·óta, cm <lu as ca11õas, que cHavam CX<'e~sh·amen te carrega·
das, e ontlc fi dmos algum tanto :lpcrtaclos: co m muito menos l".S})ílÇO pnr,a a nossa acomo<laç,ío, comp.srndo ao <le que
antes c.lispúnh:unm, nn outra cnnôa.
P::iii.sámo:; por Y5.ri os pequeno~ rúpitlo ~, co nlorn antlo .as
pont:1s de rocl1eclos que se elcv:1,·,11n acim:1 da água, on<lc
os índios tiuham dt: .sa hõ11· e pm:a r a cnnô:i, até trnn spôr
aqueles ol>stáculo5:.
Cow t.1ois tlias ma. is, a lcam,;:íruo:, a alrlê ia <l c Súo Pedro: on<lc o sr. L. arrnujou, por empréstimo, oUtra eanôa~
<lc .icomo<lnção u1uito mcllior e m ais conYenicnte p .:lra a
via;;cm.
DesM fórn1.1, ti vemos cm nossa viagem outro atl'a~o de cêrca de meio tlía.
O propriet ári o da canôa era um brasilcirn, ain da jovem, que ali negociava; era urn homem muito hos11ita1ciro e muito trata,·c1: em cuja CltSll pm::s.i nio:, l1ma tnr<lc a~rn<1uvcl.
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f:le e o sr. L. era m vel ho~ ra mara<la~, e. 1lm·anlc u nof·
t1a palcstrn, co meçaram n Ialac u ma lín:prn que, a principio,
nüo pude en tend er, em bo ra eu pcrcche3rn q ue era u m u c5pCcie J e portugu ês.
Cou tmlo, logo <lcsco bd à o que· é q ue l:C tra lava; pois
o sr. L. me explicou que êlc a h avia aprcml i<lo qu:mdo, me·
n in o~ fr cqucn tarn. a ~ cola; e consistia cfa cm aC't t'! ~crn1a r-e-c, cm to tlas as pafo vras, a c:ulu u arn d e sua5- s i1 á h as,
outra sililh :1, com es ta rima nd o, mas sempre comcçaudo
pela letra p.
Assim ~ p a1·;1 d izer 1•Vcu ha c· ;t ' (come /i erc l 1 êlc (li.r.ia
uv c pcuha pii: cap,1". OU, si ÍOS~C CIU i11:;lês. :•copo mcp ê Ji c,
I?:Crcpê''.
E isso, q uando se fa la mui to <lcpr c:m 1, fi<'n tlc to do
jui nt clig ivcl pa ra urna pcssôa que .1i mla não cstcju. aco:)tUma<la.

O tlito br:tSi lciro sn hill um bocndinho dé mfü: ic::i. e
,fü:tl'aiu-nos com alguus tÓ((U Cs mc ló<licos, <j U C c.\:cc utou crn
um a gu i tar ra, que é quasi o t'm ic o in.:: lru m cnl o que se lÓc;i
nesta parte J o país.
De ixan do ês!!:C logar, pn::<.:5moE e,u .::cguíd.i pcl., hu rra
<lo pequeno rio Curicuri nrí, n a pass,1gcm da qual avistá.
mo s, lit no longe, as .;crr:is do mesmo no me.
E:H::rs são (IS ru-,is lin da.; serras. qur. cu a té cu tão h:1 d ,1
visto, sendo forma da<.: <lc rcgu]a rcs mass.:1s cô ni e;,s. de oraA
nilo, que EC d evam a cêrca <l C' 3.000 pés de a lturn.
A ma l inh a cu'l min nn tC' ê tl cu tcacl a, fonnam lo-.::e pico,:;
que se coh rcm <le fl orestas cu1 to t.l as as partes a lcantil adas,
Ycndo-~c lambem n u mcrn s:os precipícios <lcsnu<lo::1 n os
qu ais revc r1> cr am os enor me~ Yêio3 e mas::as branca:: d e
CJUa r tzo, dando-nos assim uma idéia 1lo que <lr.,·c se r o aspeto elo s An des, cobertos <lc n eve.
~fo is pa ra hnixo, perto Jc Sa nta,Jsahc1, h ~ff Íamos p a S•
~a<lo por vários picos cô11icos, nc11 l111111 <los 11uais, 11orém,
u ll rn pns!': :ira 1.000 pés <lc n] tura.
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Todos és.ses picos sohrclcvam·~c nlnuplamenrc de um
sólo pcrfcir:u ncnl c pfano, e não sr: ligam :1 qualquer ca•
dêi.1 de mon r,rnh:ls.
No mcHuo dia, 1~ de outuhro, cht: g:ámos .'l.::; c:tchoei·
rm! Jo rio l\cgro.
P cquc n ns ilhas l'ochosa:õ e enormes massas de rochc<los
,lcrnu<los, comcç.,m a ohs rruir ali, por to<la parte~ o leito
,lo rio.
As :í.guas coiTcm on,lc:inlc~ e célcr~ cm tôrno <la!,
pontas «.lc rochc<lo~~ q ue se crf!UCm nlí, no caoal priudpa1~
e prccil'itam-sc d.pidan1c11k~ cspuma ntcf: fornwudo int,.
1ncr.o~ 1:cdc111oínJ10.s.
Hadaiuos ,dci111ça rlo, c-fc ri,·amcntc, o comc~o <los :rá.·
I•j<los.
Os roch cJos, clll c<111i:11las e cxt<'nsos leitos, c;;pnllrnm•
se alrn\·é.s rlc lo<lo o ál\'co <lo rio, cuquaulo que, por entre
llS Icrnln~. as :i:;uns se ar remetem com tcrrííica vio1êncin.
)fuis parn hni xo, fonnm11-sc JJcrigosissimo~ rcLôjos e
1ctlcmoinhoe.
Tot"na-se ncces5ârio ali ganh.u-sc o outro fado, pa rn
iiC poJcr vencer ,'1 correnteza.
Prccipitám~no5, eutão, para o meio (lo rio, cujas
águas, rápi d;uncnte, nos transportaram p arn lwixo, vindo
n crmôa a ficar no meio de um fervedouro de onclas.
Daí, repcntin:in1cnh!: fo1110.:> leva dos par~1 águas tr,1n·
quilaa, soh a protci;ão de uma ilhil.
P a rtin<lo cl&se po n to, alenuçãmoii, fin:.lm cutc: a outra
mar~cm, com u m pcrcutEO <lc cêrca <lc uma m ilh a, e fomos
ficar ao 1>é <lc uma gra nde quéfln, clon<lc as águas ec rk! ·
pcnh:un fur iosamen te.
Nós tO(los saltámos 1rnra o.:, r ochctlos da mm·gem.
Ü ! índioE: uns clcntro <l a .í:;11:i e outros cm ter ra firm e,
3cgurando toJos um grosso caho: :irrastnram e alçaram
para ciuia a canôa.
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Tuso fei to , p rosscb'll.ÍDlO!:i, de novo, .'.l no ~a rót.a.
A' p roporção, porém, que cwa nçárnmos, esbarrámos
ecguiilamcntc com outras dificul<lacl ~, que, toda\'ia, fomos
\'cnccnclo.
Por yczeE, tin lwm os quo pro cu rar o meio ào rio~ para
evi lar as i11n·amponí,·cis IU:lS.': as ele rochedo, qu e se cr;;ui :nn
á no!.!.t frenrc.
Outras vczc.5, a canôa tinha que ser p tLxa <la e arrastada pot· cnlrc estreitos cana is: 'fllC dificilmente lhe pcrmi,
tían1 a passagem.
Os ind ios, totlo nú s, com a5 calças cnroclilha das cm tõrno tla cintura, mcrgullwrnm e na Uavarn como peixes.
Ou tras vezes, foi prcci: o alc:i nçrtr urna ponla de r och c<lo1 sol,rc-crguida a viqu!!, 11am prender-se nela o c:ibo <l c
~i rga.
Um índio, segurando-o co1u as mãos, saltu,·a, lesto, na
rápida corrente, e esta , cow a sua Corç:1 irrcsistí,·cl, o transportava riipidamcntc p ar.1 bai.xo; acol,í~ mc rg:ufüa,•a. e gan1iava o fun do, nadando e raslcjando onde a correnteza
er,'l menos forte; e, após u mas <luas ou trê.3 t enta li\'a:c=, alcançava, afinal, o rochedo,
Ali, fozia "·ários esforços p:tr:1 ga]g,i ,J o.
O rochedo, porém, crguja.sc a pique, ab r uptame nte,
fóra d.'.l .:i gu a.
Apõ:. mllitos e Lald aJos es for ços, caiu êlc para trás,
exaus to; e~ flutuando, arrns taJo pelas úguas, vciu p ar a hai ..
xo outra ,·ez~ a té á. canôa, om]c foi receb ido por entre a
mofa e hôas risada s d os companheiros.
Outro foi taruhem tent ar subir no rochedo; da m~ma
sorte, porém, não conscg:uiu melhor re5ulta <l o.
Outro ímlio, cnt iio, ~olto u na água, mergulhou, n adou
e consegui u gn lgar o roch edo.
Não tinh a o cabo :i llliio, eu trctanto ; um seu companhei ro, porém~ dá-lhe nrua Jcruão, e totlos os outros, t1ai
a p ouco, com os se u~ esforço~ bc iu conJ·ugndos, nos arrns•
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tom e nos lc,•am para cima, Ycnccm]o-s c ;issirn, gnlh1u damcnte1 o· granclc ohst.icul o (!ll<: se nos nntepunh a.
Pouco acJcaulc, co ututlo, bem à nossa fren te, ~tá uma
cx tcns;'! m.tssn de rochedos.
~ ão se Yt: gcito algmn puro a pM.s.agcm da c:môa,
Temo~ qu e i r, cnt:io, pa ra :i co1.í, cru <litcçfio áqucla
ilhol,l, bem diHantc, bem uo 1ucio da ÍOtlc corre nlcz.a.
L á, pcln altura <ln ii.gu•1: o sr. L . e o 110.s.so p iloto acretlitam que clc::,·c wos cncontr,n· uma lHts:=.aiero.
Todos os rochedo~~ mcsnio os q ac siio encobertos pc·
Ias :í~uas\ forinmn re1knioi11li os tlc ;,;ir:i ntc~ aguas, onde
luu a cnuôn. n,'l s ua pas.rn ~c m. pótlc Ii<'m cslacionii. rin.
llc trocctlêmo,.:~ p:11·;1 1cnlai: a1canç.ar um dêlcs.
i\' um im,Lnn tc-, :ichámo·no:; 110 seio Jc rcvollns águ as,
que rotl am ,·clo..:111e111c1 como um engenho.
- :"Remai, rap:u:cs, com f orç.i r' - ~rit.a~Jh cs o sr. L.
E , assi UJ. ,·.uno:1 cn in <lo docemente r io aha i...-:o.
E !:tmuos ·n um forte rá p ido, pelo q ual som();; ,·c lozmcnlc lcv:.idos para b aixo.
E ic rr:mos .orrojados contra aqucfas negras mass1s de
rochedo, que se erguem á noss3 frent e, fazendo as iigua!!
!cYanlnr-sc e 1pielnar-sc cm e 5p umas.
V :rn1os exatamente cm sua direção.
- "~f uho hem: r.::i.p.1.zcs ! " - cxcbma o sr. L.
l'io 1uomcnto justo, quando p arccin csta nno,;; no nmior
peri;;o, :\ cauôa, graç:l~ á m:w.nobra háhil e rápida, rótla e
dc.s,·i:.-st.: ele u m .redemoinho.
Es ta mos a saho, ,;: ol1 a prole~ão de um rochedo.
G,mh ámos de no,·o, a5.Üm, .ígu.as lranqu i1 as.
Próximo de nós., porém~ quc.r <l c um lado, quer <le
ouh"o: os .iouns rolam fen· entcs e enfureci das.
E temos tlc ntra,·l'!.!;s.i-fas outra ,,cz.
Os in<lios d cscans., m u m pouco.
I sso lei to, pa rtimos.
C.d.19
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A cauõa .ali en tro, e vai c~iimlo rápidamen te p ar.a
baixo.
Os índ ios r cnrn m vi~orosa mcn lc, em pregando o mii.x.imo <los seus esforços.
Ach íl mo-n oi:\ de n ovo, Do H.: io ele ferventes son·c r1ou roe
e <lc cs pumaolcs e.a.chões.
Não vejo de qu~ je ito c.;caparc mos.
Irara nt âu camcn lc, ca jo1os cm um 1·cJcmoiuh o, Iormn<lo por um a enorme massa ele roclrns .sulu ncr.;..ts.
Dalí, scgujmo.s para n frente.
Alcan çámos, afinal, bem o sa h-0 1 o noss o <l c~cja<lo objetivo, - u m a ilh a rochosa.
Contoroámo-ln, beirando-a,
Puxando a cnnôa, os índ ios lcrn m-na até n ponta de
cima da ilh a.
E, <l ali, vamos para ou lra ilha.
E , n!!t hu , zi gu ezagueando, vamo.s p r oS!cgui nllo o nos.50
caminho.
Após algumas horas de dur.iss imo trabal ho , alc.:inçá·
mos, finalmente., a al mejada margem <lo rio~ riun1 pon to
que tahcz rião .es teja 50 j:mfas para cima do ohstllculo,
que nos obrj gou a dei.xá-ln.
E, n essa dura pc1 eju, vuwos pro3sr ~uiudo, atê alcan•
çar u m hom loca l para pernoitarmo!!.
P ara ês~c Iiw, parámos ás 5 h orus da tarde.
E' nccecsário descansar h e m 03 índios, para as lutas e
fadigas que nin <la cucontl"arcmos no di a 5:cguinte.
A ma ior parte dos principais rápidos e cacl1ocirns têm
uornes.
Há os ~Fóro os", nTal1ocal" e m uito.5 ou tro!!.
No dia segu inte: Yiajúmos de ma neira idê n tica no dia
nn 1cr ior1 ao longo da parte mai s pitoresca do rio.
O eol hrilha\'n in ren!amen tc.
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A.s águas reluzia m e fofa cavam.
Viam-se curio~o.s rochedos, de Iôrmas fantiis ticas, e
ilhas cntrecortacla.s de ruáto.
Tudo isso era u nrn. coos laute fonte <lc ínter~c e <lc
gôzo p ara. o meu cs pírjto.
I)c)a m anhã, cê'1o ain<ln, alcan~moí! .'.l al deia de São-

GaLricl.
Ali es t.:'ío as pducipuis cacl10eiras.
Nê.s!:'c 1ocal , o rio é mai s c.5trcito, tendo no meio urua
ilha, que o divi<lc ein doi s canais. ao longo <lc cadn. u m
<los quais cola uma h·cmcnda torren te, cm um declive de
i·oclrn s :mbmersns.
i\fois p ara hab:o, então, :.1 água lcva ula-sc, como c1u c
fervendo, rolando por cima de e-normcs d iquC-5 naturais.
Um pou co além, wai.s para lrni xo, fo rma m-se p erigos os
ref luxos (Tas contra•corrc n lcs e dos. rc<lcmojn h os.
Sómente pocl fomos p:ts.:= ar ali~ dc.scar r cg:rmdo a canôn
com1>letamc11tc.
P 1L'\':Ómo-b então n o meio <lc c.spunrnutcs águas, para
tão per to, qu an to po~s h·cl, <la margem <lo rio .
Isso feito, cu e o sr. L. vestimo-nos <le no\·o e ganh án1os
o La rtanco <lo rio, pel o qu al rnbímos.
Pela colina, que chega at é á margem, fomos cu1 <lcru:m<la ela casa do coma ndaul e.
E' nccc.ssário ohtcr J>tnnissã o 1leEsn autorida<lc, para
se poder passa r cm frente llo forte.
f:Ic era atni!! O do .t:1". L., e cu tnmbém lhe trazia urun
carta de aprcse,;tação.
Fômo5 receliidos e tratado s ge ntilmente.
Logo nos ofereceu café e palestrou conôseo, dutnntc
umas duas horas, sôhrc as no\'1d:1clcs do rio e da cidade.
Por fim, ainda nos convidou p ura aJruoç3rmos cm sua
com panhin, no din seguint e, <m ies de parlirmos rio adma.
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Dali, Iomo~ até .í casa Ue um vc]ho negoc iante, portu·
guês, cruc cu j,í ha\' Ía encontrado cm Ilor rn , co m quem j nn·
támos e JH1.ss,h uos uurn laL·ilc agra.daH1.
~a nwnii:i seguinte, .apôs o u1moço cm c;1sa tio coman•
clnute, pros!:c:;uimos n nossa ,1agem.
Para cima tlc São-GaUdel, os rápido~ 3iio ta lvez. mai s
numerosos do que para h a. i:xo.
Nó,; íamos ..:iguczagu ca mJo pelo leit o do rio, ro ,ican·
clo-11ic .rs ilh as e paS:!and o J c rochc<lo cm rocl1ccfo.
E 1udo i~:.o ,ln ru anciTa mais co mpli cada p o~:;ivcl
Em um p o11to 1 orule parfi wo.:- par:t p .a!Ea r .i noite, t i•
vc ocnsiiío tlc \'Cr o primeiro Iét o arbo rcccu tc.
At é cutüo, cu aim)a mi o h avia encontrado ne nhum
exemplar.
Ollici-o cOJll wu ito 1a;1zcr, como o amíndo de um novo
e iot crcss,m te rincão.
l:.ssc csp êcinicn tiul ,n um cstê ma muito tl!'.Jgado, e era
de oilo a dez pé~ de altura; pcr tc uco a uma espécie muito
clegan rc e bo nita.
A' noite, no di a 22, passá mos pcJo úJú mo r:í pido.
Da:l í por dc.inlc, al é ao fim da nossa jomach: só tcrinmo,s águas maus:ie.
E, nss.i n1, só parn rnhir os rãpí<los 1 gns t~mos quall"O
dias, e isso pnrn vencer um 11ctcu rrn Uc cêrcn de trintu m iJh::is.
No d ia scglliotc, pela runnh:í ~ entrá mos cot iio no oran·
<lc e d~couhc ddo rio Uau pés, do qu al hã outro hrnço no
rio Negro~ for wando-sc assim 11111 (l elta cru sua hurrn.
Daranl c a viagem, oa,i 10nitn3 vezes o sr. L. fn1a r ulgo
a r csp c'ito tlê!: sc ri:o.
O velho n egocian te h ;"t w uíl os a nos jã cJUC luzia ali a:3
suag lrnn.;nçõcs e ti nh rt hat" la11 le conh ec ime nto com :ts numer osas trihus c.J c í nd ios niio ci,-i liza dos, que Jhc ha1,it am
ns umrgcu::i, bem como com os num cros0.5 rápiJ os e cn•
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clwcirns c1uc lhe tornam a i1a,·cgaçâo tão perigosa quanto
penosa.
O rio Negro, para cima elo Unupés: rst:rrn calmo e plá·
ci<lo.
A sua largura, d11lí p:u·a cima, é de cêrca de uma iuilha.
E1t1 alguns trechos~ po ré-m, chegn B ter dnn,;; ou três

milhas.
As suas úguas súo ruais cscut·as <lo que 1111nca,
No tlia 2.-1. 1lc: outuhro, cêclo, alcnnçúmo::- a pequena a1·
<lêia ele No::-sa-Senlror,,-d:t-Guia, onde rc5idc o Sr. L., que
liondosamcntc nos com;<lou parn pcrina11cccrmo3 cm sua
companhia. t,111f o tem po qtrnnto fos~c do no~o agrado.
A al<lêi:t e.s lá situada cm tcncno clcvado 1 que <lescamba súbi t:nuentc para o rio .
Comis lc cfo nnma filei ra ele choças barrea11a5, cohcrlas t1c follrn s de palmeira.
Há ali algumns ca~a:; cai.idas e outr:1.s com a côr na·
tural <la tcrrn.
Para al éru dclns, cxtcu dcm-sc ulguns. tr ilh os, cm um
sólo ,1 r enoso: 1,nixo, coLcr lo de •·cgetação rasteira.
~fois atlcnntc, C'.\."J)andc·sc, es tira-se n ílorcstn lºirgcm.
A cn::fl elo sr. L . tiulrn p ortas e jnnel a.; tlc m:tdc ir.:i ,
proví<l.i.s <lc fechaduras.
Há ain<ln m ais umas duns casas nc.ssas condições.
Outtól'a, Guia foi, de fáto: uma :1ldêin muito populosa,
flor escente e limpa.
Prcscn lcrncn te, tocbvfo, C311Í reduzida a uma grao<lc
<lecndênci,:t 1 3 um estado m!Setó.vcl .
E .s,ío as5im ns dcmai5 nl cléias <lo rio Negro.
Dii-igintlo-nos 11:\Tn n carn do sr . L., fui nli npre!!cntntlo
:, su.t famiJ;a, consti tui1la de dun s fillias já moças, dun.i
meninas e um mcoioo cl un.; oito ,1nos <lc i<la<le.
Uma vis tosa " ma m<:lucnª (mc~tiça), de cerca Jc tdn·
tn llll 05 ele i<ludc, fo i-nos aprc.H: ntatln como sen do a mãi
de seUs fi lho;i wcnorc3.
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O s r. L ., durante a vingcm , me hU\•ia dito que n :í.o l he
agrnJnva a idéia de casame nto ; e acrescentou, ainda: que
r1ucm a~r.im uáo pcn~a n ão p ::ts:a de um grande tôlo.
Para jastifiêar as Yantagcu.5 de n ,i.o .se prender ninguém pc,r semelhan te vín culo, cou tou-me, cnláo, qu e a
mãi de euas duns filhas m ais velhas, qu:m tlo estas se tornaram mais crescidas, n3o porli.t educá-las com assêi o, e
l'ra jnc;ipaz, outrossim, <l c cn;:;inar-lhcs o p ortuguês.
Em ,..jsra disso, rcso h•eu pô·la fórn de casa, suhstituinclo.a, então, por oulrn mulher mais jovem e mnis civi1 izmla.
A pohrc mulh er, cm consctroêncin di:;so, morreu J c
tristeza, <lc " p:ti.'\:ão~', cnnfonne se expressou êle.
Quan do rapaz, êJc ti nh a si do tratado por ela com to da a <lcJi cação, durante uma doença de que fõra acometido, e que ee prolongou por un s oito mêscs, salv.::mtlo-lhc ela
a s.s im a ,,iJa.
Não obs tan te tudo iss o, parecia que êlc j ulga,·a que,
e..xpuhanc.lo-a de casa, cumprira o se u dever~ pois, - co nforme êlc aincla se c..x:p r css ou, - "e]a cm u ma í ndia e f Ó
sabia folar a sua própria l inb,ua, e, a~E-im sendo, quanto
m ais tcmr,o pcrmanc.:cc:;!c crn companhi a de minhas fill1n s,
estas uiío chega riam nunca a aprender o Jl ortuguêsr..
Cheg:am1o a casa: to <la a fa m ília o l' ccebcu e o cum•
primcntou d.1 m.:mcira ma is fria e nrnis tími tl.t possivel.
Quand o os filho5 dc r.:u.n pcà ir-lh c a b ênç,í.0 1 foi coiuo
~i êles .se houvc~c m apartad o dele nn véspera, cm vez dos
tr~ mêscs !)n:ssmlos:: <1uc já era o terup o t·r anecor rido pela
sua nusêncin.
Tom:ímos c.iff e, mai5 tn rc1c um pouco, almoçámos.
Dcp oi~ ài s.rn, descarregou-se a ca uô.i.
Uru.i casa pequena, si tuada justnmcntc de front e ú
morada <lclc, e que se ach:wa <lcso cup a<l:, n cs!;a ocasiiio, foi
v::uri<ln e preparada para n minlia ins ta lns ão.
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As minh as bagag<'JlS foram logo lel'n dns pnra lá.
Armantlo cm srguida a rêtlc, ali passei algum tempo,
<lcscansando.
D epois disEo, saí a passea r pelos arredores d a aldeia.
VjanHc ali umas doze casa~, pertencen tes a fudios.
E stes~ porém, têm os seus sítios, ou casas de campo,
<fali .t algumas horas ou n nlguns ilias de viagem, quer
rio ahaixo, quer rio acima, ou mesmo cm nlguns dos aeu:1
afJucntcs.
tl t>:S 1rnssa111 .111cn:is al gumas tcmporaà,cs na altlcia,
por ocasião das frstas, ou cutiio á eh c:;ada de nlgam ne·
goci:m lc, con.Io agora, com o regresso do sr. L.
Nessas oc nsiõcs, trazem tudo que têm para vcu<ler ou
para ti·ocnr, e, a indn que uão tenham din hei ro, adquirem,
rncmio ,1.ss im: n crédito: ns mercado rias de que preci::iam,
com a promessa de fozc.r o respectivo pngamcnto dali a
algum tempo.
Chcgar.1n1 á :ildcia várins ínclins, que y Íeram cumprimcntm· os fi)ho3 ou marido~, 0.3 quais compuuham a equipagem d:1 ('anõ:1 cm que ,•injáino::=.
Durante algu ns di:i.5, cm re·gozijo pelo 1·egre~.:o, todos
hehcra ru a granel, rca)izando·SC lambéni daosa~, que du·
ruvam ele 1mmhã nté á noite.
Dnrnn tc êsse temp o, cu safo pelos nrrcclorcs ela ald eia,
afim <lc matar ralguns 111í!i::=aros.
:\[esmo defron te á casa cm fJUC estava morando, onde
hnvia 3]guurns átYorcs frutiforaS juntavam~5c diáriamen te
muitos tucanos e muito3 ou tros bonitos p:is!mros.
P u1Ic m11t.1r nl gnns dêlc!.
Na flol'eiln, os íusctos raramente eram cncoutrado:1.
Na marg.eu1 do rio, embora .oiío fosse m lá muito abun·
dante!!, cncontt·m·auHic iís Yczcs algumas Lorboletne rD.ra,,
e que m e daYnm alguma ocupnçiío.
7

264

Al.F11ED

Rt1SSEL

\VALL,\CE

Alguns <l ias após n nossa cl1cgnda1 o ~r. L. pôs á mi·
nl1 a disposição <lo is ín(lios, c.spcc.ialmcntc p;u-11 caçar Jl áse:iro5, c5 pcl·a n <lo cu oh tcr ~1ssi m algnm êxit o.

Para ês~c propó~ ito, U F-:tYa tu a g r:i\· atfn1,1 (69) on tuh o
Jc m:sôpro, um tu ho ele ttn 3 <lcz a q11in1.e pés <lc comprimento, por in lcrmédio <lo qua], so prum1o, êlcs cousc~··u em
disp arar pr:qucnas seta~, m.1 s eom u mí\ p rcci!!'ão e u m;,
força ta is, q ue comc:;ucm m at::,r, tl gr:mclc di :;lâuc ia, pàs·
saros ou ot1tra eri ça quah1ucr.
F.,zcm- no com t:1uta ccr tc z..1., como si fos!:c com uma
cspingnda.
As sc t2s. q ue emp regam ~ão cm·cnc na<las.
1\!:~i n1~ pois, ainda c1uc das p roduzam apenas um {IC·
c1ucno fcl'irnc nt o, l~~o é o h;:is1.1 nlc p.1ra fozcr vjr :i h;1 i:xo
-uma grand e aYC.
Tocfo.\.-ia! lo~o ,·crifiqu cl que os índios: virulos a cha.
mado <lo sr. L., c,;p ccfr1 lrn e: n1 e par:1 caça r, 11ão cstínrnY:i m

<lcv idam<'nlc fa~c tra.halho.
FrCfJttentc mcn tc, rcgre,;sav:'lm se m m e t.r:izcr púi-:=n1·0
cJgmu, de<::cnlpam1o-.sc <le que na cl., puderam cncon tmr.
Tc11J 10 hôas r.izõcs JHl.t..t .i.crc<l.il ar que êlcs pas~ava1n
a maior par te. ,lo tc iup o nos sítio3 próxi m03 da alt1cia.
A]~umas yczcs, após mu àia inteiro n a I lorcstn, 1razíam il [I Cnas mn p:íssaro q n;!] qu er , JJcqueno, e de l)OU CQ
n1lor, que se podia c nco ulr<n: racsmo perto de u ma choupana <los arrc1lor cs da ahlci n.
E: co mo diziam sc111p1"C c111c tinl1am «lc ir .:1 Ullla gran•
<l c distância na Ilorcsta~ ú pxoc nra Jos mc1Itorcs p.í:;s:rrosr
cu mi.o po<l i:i vjgiâ-los.
Assim, via-me oLrigmlo a ncci tnr1 de hom t,•Tado, o
que &lr•s m e trazj nm, e, como i~so; aind:1 dcdora r-mc mlli to
con ten te.
(69) A11sim i;rafa o autor, ma ~ o correio t; Zarub11tmrn. Vt;j:1-:ie
o que di·t n re.;pci10 dela Roimun.:Jo Morne!I,. oh. cít-. ll, p;ig. 171.
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Fiquei muito alwrrcciflo ali, poi5 11:ío se cncont ra\'am
l,ons caminho.s na florc.Ha.
Destu sor le, sóziuhot cu não podia avc11 t11rnr-mc n
anJar pela rl orc.s ta.
l\a.s pro~im i<l,1Jc5 dn ald eia, pouco se conseguia fazei'.
Achei, por js50 mesmo, m::tis pbush·el e ma.is fácil
ded icar-me .is col eções de pci.xc~.
E, com i:-so, tinl1a cu mui ta sa ti~fa çii.o, poi~, frc qucJ1teo1cntc• .i.erc;:cfo a min h.'l eolcçiio ele flc-sc nh os ele norns
l'spécics.
As c.!= pécic.s menores, c n as comcn·ava cm álcool.
A cri~ui., elétrica (70) é comum cm todos os rio!t
<lesta rcgi:io.
Pode-se npanhá-Ja co m anzol ou com r êdes.
Come-se-lh e a cnrnc, cml>orn não seja muito apreciada.
Quando as águas ,Jo rio Y•Ío b aixando, cm al guns Jogares: 110s roch1!<lo::-: fonnam•;;c vádos pôços, omlc €C cucont rnm muitos pcixcs.
P nrn .ipanhá-los, cm·c ncn;Me a iiguti com , raiz clrn mndn ~; timhô" (71).
Nas Lar rns do.s rinclto.s faz em-se bnrrngeu:i (72) com
estnens íinc;ul,'lS ntr.tYt's do leito, .l p,, nhando-sc, então: por
fü~e processo, muitos pcb:cs.
T o1hvin, os pe ixe~ as:im npanh aclos s5o mui to bons
~ómentc quanJo ~iu<la frescos, p onzue ee putrefazem r.-ip i,Jnm cntc, o que n ão .5:UCcd c, qua ndo são pesca dos com
rêcles ou coto a nzóis.
N.io ho.xc nclo nlí multo que fazer~ r~oh i em preend er
uma excursão nté o u tro rio, mais pa1·a cima, oudc sc cn( i O)

'l'ein o nome cien1iíi co de G)·nwotus elcelric11s e o ,,1lg:tr

\le pnrm111 é.
(71) Sôhre cj.Sc- /#On'{ ocnrp11s, wj::i·sc Raimundo Moracs, eh, t·il.,
vol. n, püi;. )48.
•

(i2)

S.ão os CDcurís, n que fizemos reíerênci.o m~i s olrá 3.
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contram, nuru monte jso);ulo, Jc i;rariifo, 5ituado nas pro·
ximi<la<lcs do ecu currn, os ugalos-<l,M:erra" {73) .
em índio, que o:ibia falar português e qu e chegam
aü, vindo de umn .ildcia siluacfo bcnt próxi ma do rc!criclo
mÔl'ro, combinou comigo que rnc lc,•::u:ia, quando r cgrcPrsaesc1 c m sua comp:m hi a.
O er. L. c1nprcsloH·mc uum pequena cauôa: e cu l c\'Ci
os tncus do is cn(l:ulorcs, um dos c1ua is morava 11a <lira
aldeia.
Lc\'ci muita mmúção, uma grancle caixa p:ir;i gunrJnr os p~ssa ro!:' 1 sa J, anzóis, e.:pclhos, canh·e tcs, foe.,s, etc.,
p ura os íu<lio.s.
Cêdo ~ind,l, ilci."'ei Guia.
Pouco aha(xo da :rldcia, en trii mos no rfo Içann (74),
um honi lo cur.:o tfo iigua, que tem ali cêrcn de mcin rnilha
de largura.

Por ,•olta do mcfo-din, nlc.:mçrimos n burra do pequeno rio Coh:ití (é o nome tle um 11cixc): que dcsagtía na
margem mcl·i<lion al do lça11a, e. i!ln cujo curi:o co1.11eç.Í.·
mos cntõo :t no5sl. ~ubi<la.
Até cntiio: ,·iam-~c as w,ngcus do rio YCi titlns <lc fro1t·
doEa floresta \.-Írgcm, succdcn<lo-1:e, aqui e acolá, al guma5
co1inas, <Jne eram lwi~as~ mas cobertas <lc án•ore.s g:jg,m·
tc.sca!!.
Elll scgniún, transmudou-se o aspeto <l a região:- vcndo!C apenas s:ómcolc ccrrmlos e :1rh~tos,
Em alguns, trechos, era :1rc11osa e quasi clcsnndn 11
terra.
O eólo é pcrfoH:1111c-utc phno, e pnrccc que é atingido
pelas grun<lcs ch cbs .
.As ii~ru::is do rjo cs tan1m mai s cscurns elo que tintu.

(73 )

E' o Rupi'cola crlJcea,

(74)

No c,rii;ina~ e!illl grafado

]5cm11a.
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O pcr1ucno 1·io, ao longo de cujo cur~o imnos ,n-:m•
ç.:m<lo, n ão tinha mai3 do que 50 jm:<las <lc largura, todo
cheio de Y01ta5, muito enganoso e com umn forte corrcn·
tez.a .

Por e.ss.:i: maneira, o no :,;:o arnttço não sô cm <l ificil,
mas tamb ém m uito enladonho.
A' no ite, p nráwo!t cru um trato <lc terra. pouco ex·
tcusu 1 mas urcnosa e desnuda.
Perto da mamem <1o rio, fincámos a1guruas cslncas,
para :n-mar as uo:;.i::. cêdc~.
Pernoitámos a1 í.
Ao corupcr do ,lia, na manhã .seguinte, pro ~fcguímos
a jornada .
Vfoj.ímos o día lodo, acomp::mlrnndo us inúmeras Y01t as que foz o rjo, o qual cons cn •ava o m c..<:mo desolador
aspeto el e an tes.
Xão se ,·ia ncnlnu.ua ánor e, de qua]qacr lnmauho
que fosse.
A Ycgctação .iprc::cn tava o m esmo cará ter monótono
e <lc absolurn aridez.
.A' noite, par.í mo~ perto ele un1 lago, ornlc os íntlios
apanhar.1111 algim.:. honitos peixes.
Tive mos a.li um ótimo jantar.
No ilin ~ekritinte, prm!:ct,<Uindo a v ia;!Cm , o rio começou n fazer mais volla.s do que nunc.a.
A's \·czcs, npô:- umn l1orn ,lc p c.s acl :i rcnrnção: fo mos
pa~a.t· a menos de 50 jarda.s do ponto de onclc h;n·iamo::i
partido.
Afin=tl, cêrea do mf'jo-dia! a rcgiiíu súbi tamente mu·
dou de ,1sp é to .
K tt s wargcus do rio, viam-se gignntcecas árvorce, cnT·
1·egadas de car;:itcdstic:1:i trepadeira s, ns qu nis soltavntn Já
Jo a.lto os E CllS Iindo3 pendões de flores,
Os ro chedos cohrem·fC ele nms-gos.
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Do rio, a pouco e pouco, ergnc,.sc a floresta vfrgclll,
cm <lespcnli.ulcitos cobertos de luxuria.nlc. Ycg;ctação, de
,·arfo.lias tons .-crOcs e co m a su o fol hagem luú<lia.
Isrn tornava a pí\isagc m c 111 \Ôtno mais ag-ra<la,·cl á
11 ossn \"lsr:i: he m como ao no!:so c:.p frito, apó:1. o acahruuh,'l.mcnto e m o 11 0 1on iti do3 c1i.:i.:; a ntcriorc~.
Co1n meia h ora n rnis, nlctmçiimo.s a ,1l<lcia, onde :rcsíúcu1. os iml ios. e que ~e compunha de seis mi!.=cravci:: c li o,

ç:n-: todas mcrgulhatla~ na floresta.
O meu gui.1 levou-m e para a c.1s;1 1.lc1c.
Esta comp u11l1:H'C de c1oi~ ccimoclos, <lc a~ soalh o de
tcrrn npirnada.
A casa era cob erta de Iolh :.if! el e palm eiras, as qua is
C$tavam. cu~r>Tcci<las }leia fuma ça qne se cl c.sprcmlc do

fogão.
Hm'la ali trê.s por tas, porém ncn11uma janela.
Prõxjmo de u rna elas podas tla safo, coloqu<'i m in h a
cr.ixa <lc in!:e\o:;, como (JllC scn ·itHlo tlc mêsa, e do ou lro
Indo nrmci. cnf:io. a m inha rê<le.
D epois; fui d~r um cnrto passeio: para vêr O iõ firrc(Jo·
rcs da aJdcin.
Algun s trill,os 11 .r ti«los Hgavmn um.a s ,is outl'ns as cli.
ferentes chóças.
N est:i~, viam-se muitas crinn çns comple.t.nucutc mi.a!:!,
e os pai::', por sua vez, cstav::i m trun hém q uasi ntÍ!:.
A ,u uior pm·tc das cn~ns n;ío têin JHtrcdcs, sendo mérns choupanas~ supoi-tm)ns po1· esteios e cob ertas de folhas
<lc pa1mcirn.
Via-se ripcuas um cômodo lc cha <lo laml)ém p o1· um a
cêrca de folhas 1lc p.1] 111 cfra: e que .:crvia como qu arto
ae clorn1jr.
F ui Yirrins vezes fa ze r cxcu1·.::õcs pela floresta.
Ncss!ls oco.siõcs, cn ia ::emprc acom pnnhailo de ::tlgnua
mcninot cS índios, de 10 a 16 ano:. Uc idade, e qu e cr::im
o3 meus constan tes auxiliares.
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Nenhum deles sab ia folar uwa {mica palana d e por•
tuguê:.
Os lllCllinos Íllflio,:;, toilavja: 1150 si'.io lá .urni to 1:i:,::.1relas.
Eu era ;1ss im forçado a fo zer 11:.10 do meu reduz ido
'""stock" <la l íng;un gcrnl.
Poucos monosilnhos, por ém, h;1~tav,1m p::ira a.s no~sns
comuuicaçõe.s.
Do is dêlc.s lc,·a,·am os ecm; tuhos de assôpro, gr.n.·atitmt!-1 com os quais matav.im pa$S111·inhos.
Ou tros: a me u fo1l o 1 sil encio.sa mcn rc, iam·mc O{'Ontnn·
do os p h:rnrns ou aninrnü.=: a ntes (jUt' cu 1n~mo pudeE-SC
surp reen d ê-l os.
Quundo cu disp ata"\'a a minlm i\t m~, como cta
11uasi semp re. o caso~ - dcpoh do ti ro, o p;L"Saro voava
fcrit)o e fa ca ir hem longe, uo cspê:::w mii lo.
Aos saltos, co1Tcndoi êJc.3 iam hmcá-lo.
RaramCHlc o procura\':J.111 c in ,·:'.io.
Aind n <1uc fosse 11m mimísculo hcij a-Ilôr, si acontecia
cair cm urn;1 <lcnsa moi t:1 de ci pós e J c follrns rnot·tasi oude cu qm13i <leicspcr.1 ri :1 ,lc procurá -lo, era qu,1si 1:cmp rc
JJor êlcs ach ad o.
De um:i feita, .!companhci o índio, cm caja casa cslarn mora n<lo, até ii florcs tn,
Êlc Iôra ali com o fi m J c arranj;u v :-rras Jlaru o ::c u
tuh o de astôpro.
Fomos a um Joc~l, s itJwdo cêrca de HIJt a ruilhn da
altlcia.
Viam-se ali nmuerosas palmei ras <lc p ccp1eno por re,
entre as IJU.:iis a lriar/ea setigera, <lc i\forlim, <1uc tem de
10 H 15 pés de ahu rn.
O seu diiil ul'lt·o ,·,u·ia •lc um dedo :i du.1s polcgadns.
Vêeu1·S1.'·1hc exteri ormen te os go1uos, (ll\C s,'io pcrccptiscis,
ew raz ão das 1n arcas dcixa clas pelas folhas cahb s.
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Por <lcntro~ 1êru cl.i l- lllcclufa mole, que, quamlo ~e
c~trái, ,!cixa no int...-rinr <la ,·ara mna cavid;ulc m u ito ccr la
e muito lisa.
)!cu co mpm1li ciro !:'CfHlrol\ al ~umas das mais rrtns, fJUC
(:Jc c~colhcu da5 que pom!c adrnt\ tanlo das de nlC'1101·,
como ele 1naior 1fl:i1uctro.
F:~lc5 cHê111,1s sío posto:=: cm ~cgui~a : cui,l;ulo!"allJcn tc
a &l!c,u-.
l'm:-~c~lhes n cxltação do miõJo t::>rn uma ,·nreta <lc
m ndci r.:1, feita <lo cc1·nc de outra 1,alrncira.
A cavida<lc é rn~lHtdn e p o lid,1 com (l feixe de tÚl.CS
<lc mu fé to 1 p ux:mdo-sc o mc-;:mo para dcan tc e parn td!:::
ao lou~o cio tubo.
Escollic.w -se <lois \!stêmns: porém ,lc Uirncn!:iÕCs tai5, q uc
o menor po5sa JHH:sar puxado por <lcnlto ,lo 1m1jor.
F az-se aHÍm, pa ra que não fiqu e cun·a .cl~umn, 11uc
impc ç_a o ac-$lisamNlto <fo um <lcu\Tl) tlo oultO.
Em u ma <las cxtrc1n idadcs, ajusta-Ec mu bocal ele maJ cira, do fo rm ato <lc u m cône, e o tuí,o é .tperto1lo t•spiralmcntc com a casca de u 111 cipó, muilo liiia e (le. um
negro LriJh.tnlc,
As 5Ctil.s fazem-se com o cerne d,t csp i1 il10,;a pal mei ra
palnuri (CEnocnrpus Bnrmcn 1 {75), qur, ;;ão í1ponta1l ;rs e
11utndas 1lc YC11cno.
Esln!: ~elas têm 11111 pc11ucno tufo cõníco, feito do algotlfio 1la paincit.1 \ sêd a que coli re :is ~crucnles ele uma
Bambu:c:) na oolra cx rrcm id.adc, f]c mo do :1 c-a hcr cxaramenlC: mas não :1J1crta1Iameutc. dcnrro <lo tubo .
E~tas scta.s !:if10 conduzidas nnau carca7, ,l c t;1<1uaru,
que 6 coberto de breu n a parte inferior, Llc rhodo 11uc
JJOssa ~cr vindo p a ra b aixo, no te mpo Uns clnn·ns, purn
~e con servarem eêca.s ns set as.
{75)

No origil1:il, "l'ulmt·a {Oenoc11rp1u llu/t/11·0 } ". i\f:,s o cor-

rclu é putauú (Ocnocr1rp11s pulmial. Ycja·.:'e R aimu111l o ~lor:ic,:,, i,L.
cir., \'OI. IJ, púg. 86.
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O tul,o de assô rro ou g:rarntáua é uma das- principais
anuas ;ili.
'fotlo i wlio tem uma.
E, r.:iram cntc~ q u amlo va i á I1oresta, ou no rio, tlei."\'.a
<lc levá-Ia.
Eu Jogo v:im a sah er que os "galos-da-se rra", <le que
eu muito dc:~ejava ohtet c~lH.!cimcns e <1uc foram o moti,·o princi1rnl da mính u cxcur~:ío até aqui, n ão .5C cncontr.nn 11c rto da al<lcia.
O ponto prin ci11a l llo ECU nj unt ::un enlo é nn Ecrra ,1e
Colrntí, a mon tanha .t <(Ue j á fiz reforêncin\ e q ue I.icu
~ituatla 1Jali ::i umas 1Jcz milhasi na Ilor~ ta, e onde c~ tcs
pãssarns são almn dantcmcn te cnconll·a <ln.:-.
Assim, pois, com n intr:n~ão de lá demorar uns oito
dfos~ fiz; os prcparati,·os p:u-;1 u ma c..xcucsão [1 dita eerra.
Consegui 11cr.madir qt1lls i torJo.s os l1omcns da al<leia
n ::icompan har·mc ne5sa cxcur~:'io, lemlo, para jsso, p ro ·
mcti<lo pag;1 r~lhcs h em ca da ":;.'Uci~' qu e nl3tas.:cm e me
tro1u.:et:.5 em.
Como o no~.s o c:tmin h o se. c.xtcnàia atra,·és ela flores ta
e tínham os que fa7.cr o pcr<:ur.rn de um a dez. 1ni.llrna, a
pé, não 1iodi.1rnos conduzir mu itas haga ~c us.
Cada hou1em lc,·ava a iUa ti'E ~tvalána, arco, setas, rêtlc
e al :,•1.mrn 1,roYisão ele forinha.
A)ém <lisso, lc\'.tYam aimia sómente uw pouco <l c: sa1,
coufiantc.s, como cstá ,·atnos, 1Je q ue a floresta l11weria de
fornecer-nos . o mais qnc Iõssc preciso pai-a o no sso ali•
mcnto,
E u mc•mt0 ti.,·c qu e i:c<luz.ir l\. minha b ag;agem e as
minh as p rovi.i;õc::, chcg:nn<lo até a di spensar a m inha djá..
ria e 11.Dic~t (l cl ícia Jo café .
Pu~c-1no-110;;, a caminho por uma cstrn tln sofrivc1.
Ernmos, ao todo, treze homem:.
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Com u 111 a hora <lc marcha, chegámos a um 1ocal onde havi::t nina p la ntação de m andioca e om!c h:n-ja t:uu·
Lém umn c:isa, qu e crn a última no trajeto para a 5crra.
Dcmor.ÍmO·U03 algum tem po ali.
Ncs.:c=c in tccim: lond mos uma cúi;t de ,;m in gau'\ fcj to
<la polpa de uma s h an.:mus de c.Jsca ,·crdc.
Hcunin-sc ao nosso gn1 po inais um ,·oluntácio.
Tive, cnt:io, ali, a surprc.sa de 1-•cr tun.l in<lín <lc cabeleira r.h·íss im:1 e que, de tão velha que Ciitava, tinha o
corpo qual uma só mas sc1 <lc un idas e proíu nda.s rui!ns.
Pelas iufonuai;õcs qu e colhj, :1 se u respeito, ;trrcdito
q ue ela jii. ti YCtlH mais <lc cem an o.s de ida<lc.
Ti,·c oc.1sin o de ,·cr aH r:unhéu1 1uu,1 ;•nrnmeluc:1"'7
aiu<la jo,·cm, houila e umito cs l1d1a, com Ulls u1·es muito
inteli;;;CJi tcs e u ma 1>onita c......:prcs!:'<ÍO no ro'::'to, o que rara·
mente se vê rios c:111Z,1mcntos <lc rna r,1ça.
D esde o momen to cm ql1c a vi, pouca diffi<la tive de
que ec tr.alaYa de uma p ~~Ô:l a q ue o .sr. L. h avja fcjto
rcfe:rê ncins durante a nos:;;n ,·ía::;e rn .
Segundo o que êle me di;;.scra, lal matuc1 uca era filha
do célcbrn uattu·alista alemão: dr. Nattcrc r, com uma. Í u·
d ia.
Vi·a, depois disso, cm Guia, ontlc se coufirmon pJc·
namente a mi.n li a presnnç5o.
El.1 dc,•eria ter uns dcz c~e lc :JJIO.s <lc idade, porém
era casada com u m índio, de qucw já tinha al guns filhos.
Ern um houi to tipo d e mulher, tia nohrc rai;.w oriun ·
da do cruzrimcnto do .sangue alemão com o indígCJrn.
Proê-Scg1Iindo a m archa , fomo.; sair cm outra roça, ainda nova, tmnLem de mandioca.
A]í, o cam inho C'.Stava complctawcutc ohstrui<lo por
ll·onco~ <lc á n··orcs, e th'cmos de po.ssac 1>or cim.w dêlcs,
como bem pu déssemos.
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lma~lnai as á1:\'orcs <le uma í!orc.s ta virgem, dcrrabadns todas, n1as tlc m aneira q11e 03 seus troncos cáiaru
uns sôlirc os outros, cu1 todas as d ireções concebíveis.
Depois de Iic,'.u·cm a:isiru t\ !:.Cear durí\ntc nl t:,'"lllO tem pc,,
e:ío cm ~cgu i<la qucimatlas.
O fogo, <'on lu rlo, por ocas.Ulo tln cp1ci uw, às vc1.t:s niio
é suficic111c, e cou~omc sómente .ts Colhas, os rumo:! e ga·

lh os.
A p.1r1c rcstanl<' pcrmnnccc in'tcira, apenas cnc ;;rcci•
ela e ca rb on i:tatl,1.

~~s:1s eomli~õrs, cm :-ec:ui<la : p]an<a-sc a m amliuc:i:
sem ,pwJ q ucr oul rn ptCfMl'O elo .:= óJo.
Foi :tlron·Cs de um tal campo ou r oça 11uc nós lodos,
muitíssimo c~1rrc~ all oJ, t i\·c111os 11\lc fazer a nos.sa c,·nu iuhmb.

01·,1 rnlifomoii no tôpo de um enorme tro11eo caíJo,
ora ('oun\nháva»105 <:ôhrc u1n lmlouç,mtc galh o, OI',"\ pi!<á·
\".t llJ03 !íÕh rc u,ua t.-<>nfu ~a ma!:m Je cinzas e ele c:11:vão.
Poucas jort1:l<l:1s rcqt1crc1u mais igualdade de imimo
e perfeito e11uilíh1io do corpo do que urna como es ta, alra·
Yés Jc u m m tl to clcrruhado do .Am:17.oua~.
T r ,rnsposta a roça, cnll':llnos logo na floresta, ou tra
A prfocipio, o earniniw Cf;,t. mais ou menos tolcr a\·cl.
Lo~o :idcantc, porCm, lrn11sform o u-~c nu n1 si11110~0 o
siiuplM trm10 de pouca~ polegadas de for~u ra, 10Ju che io
Jc volt.JS: e CJ.IIU se cxtcudia por ent re gart:inchcutos clp6s
e sôhrc uma uJta c.:nu a<la de ~trtilautcs fo lha s :.écus.
Viam-~c, por toda parte, tlc ca,b l:ulo do c:1111in.J10, cr-

~ae!ltlo-sc n a fl ores t:1r gigan tfü-cas .ín·orc.:, de rufac:; ':ll'CO·
bot.antcs, ou: então, de ahíisituos e enormes troncos feo·
tli<los, curiosíssimas palmei ra"' e !éto~ esbeltos, qtic eram
ahumlnntcs ali.
c..,1.:0
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:Muitas pc.ssôa!!, lendo essa narrativa, poderão imagi#
nar que a nossa c:iminhnda na floresta l1avcri;i forço.:amcntc de ser ass:ás agradavcl e pilore:ca.
Todavia, muitas foram as importunações <JUC ali so#
frêmos.
Ao lonso do caminho, rmdávamos tropeçan do e p.1:s.:,m do por dm a Jas raizcs das árvoreJ., que se clc\'atll acim a
do sólo, .:i.lternando•sc com 03 brejos, lcito.s de cn:icalho e
de Io1la as apodrec i<ln::.
· E e u ia pa tinhonclo por cimtt de tudo isso, cow os
pés desca lços.
E sUarr:n-·a u os ramos das ,it-vorc;;, que me Ja ziam cair
o chapéu, ou, en tão, m e prcndi.1m a csp íng:arda, que eu
trazia á mão, causando.me, aesim, grande5 in cômodos,
Lá mais ;idcanlc; 09 aguçaJ03 e rccurvnclos es pinhos
das trepadeiras ohstinavam-sc Clll aganar,sc-wc ás mangas
<la cam isa, ohrl ga11<lo•mc, com totln a pn1dCnci.:t, a fazer
alto, para poder dcscuiha r:1çar-01c clclcs, ou, então, me
arr3ncav:.1 ru alt,oUns pcdaç_!)s de rou pa, j á um ta nto ~as la, e
que iam ficando p.trn trá~, dCJ> cn<luraJos neles.
Os índios iam <1u asi to<lo s com p1ctuwcnte nús.
Os que haviam trazido roupa, calças e camisas, le,·a·
,·a m es tas cm pequena s lr OtL"Xa!:', qnc eram con duzid as ao

alto da ca~cça.
Olhando, cnl.ão~ para rniui mesmo, n enhuma dllvida
tive da excelente dcwonstraçá o da pouca Yalia, sinão ruins
com:equências~ ele ;rntlar ve5Lido cm moa fl oresta.
Após umas qu atro ou cinco h oras de <luras paesatlas,
que não leri am si<lo J c.: agrallá...cis~ e-i camill hnEScmo.:; cm

torrcno pla n o e lh.npo, chcg:í ru.o.s a u m córrego.
Tinh a CS"te ::i ~ suas ca lJC cei.r.1s na serra. cm rumo da
qn:il c.stá,,. amo~ seg:uinJ o.
·
Ali lHlrlÍmos alguns instanlc~, p.tt'a dc.:cansar, e lJel1ê·
mos então excelente e frêEca águ a.
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Entrcmcntc.e, ou t.; moa logo um ruido estranho, qual
o <l c g runhido~, ló hem ndcant c, n a Ilorcs ta.
Num ,í dmo, os íu<lios ]cnmtaram-sc e <lcsaba]arnw
numa grnn<lc carreira, cm dirc~ão ao n1iclo.
l.,m pulando e sal tarnlo, correndo c0ru to<la a auinrn·
ção, e em brenha ram-se na florcsl;t, rumo ,lo l ocal de
ontlc procedia o rniào .
1
1
' Tajacú!'
("porco montês"!) {76)
cxchurnraw
ê1cs, enqu a nto n1guns apa n1rn.vam os C\r<'OS, elos quais log:o
apcrlarnm os; conlõcs, e ajunt,1vam os fcíxcs ele flcxas.
Onl ro!l c mp11nl1 ,:w am enorme~ fo cas.
Tratei Jogo, f"Jn Yis ra disso, de arm.:i.r a mi allil e.spi n·

sarcla.
Carrcg:uci-a co m uma hala e fiqu ei de sobre-aviso,
aguard a n do ocasião p a ra alir:lr cm algum " porco": que por
ali np nreccssc.
F iquei com 1·ccl~io 41c ~ctiruir os imlios, pois délcs poclia
tle.sga rrar•JTIC e pc.nicr-mc na fl ores-ta .
1\Jí, porra n !o: pcl'mancci, co1n al{;u ns mcn ino5, 11a cs,
p cr.,n~a de qu e a caçn ,•ic:=se a pa.ssnr por perto <lc nós.
Om·íruo~, e n tiio, tmrn vio1cnta arre meti d a e um h or•
d,,cJ bater d e <lcnt~, que me 1,uzcrn m algum lau to :1flito.
Eu csp crnw1 que. de u m m o1ucn to para outro, nparc·
ccsecn1 as fêras.
O ru ido foi fi ca ndo cacln ,·cz mais lon ge, mais amortc·
cido, cc..c.s,m <lo, nrinal, lá muito longe, na floresta.
Os íntl ios, Jai a [tctfaço, xe1;rcssarnw.
Eles en tão confir maram qu e era nm a enorme manaria
de 1>onitos potcos-iJo.má to.
E stfl..!:: e ntretant o, h a\.-iam conscg:ui<lo escapolir-sc.

( í6) O :m lor cucc:,·c "' lyc:,ssU '", nm! n o " Clo s5:l.ri:s lingunnmt
l.mu.iHc.mium" (i,á,. 111), Uc Morliuf, n :m :l. grrifi o 1ajarií (Dicnty1t's
fobia11u ).
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Contudo, os homens tin h am v0It:1do para dar ordens
aos meninos afim d e me 1c,•arcm ]) Ul'a a scn ·a~ enquanto
iam continuar a 11crEc:;uíção ao Irnmlo 1le porcos.
De ucônlo com ~sa comhínação, p rnSH'"guím os o nos60 ca minho. nnm sólo todo chfio 11 c aho~ e ht1\'Xo~,
mui to i rrc!..~lar, pnssan do orn .sôh.rc apocll'ccidos lrouc-o~ ele
ãrvorcs cafUas: orn suhiuclo lactei r:1 s, ora clcsccmlo .i iuulas
gro tns.
Aiíual, alcanc;.ámos 11111:\ curio.;a roch.1 , - tJ\IC era iCmclh antc a uma e norme mc:a, - de 20 .1 30 pC;; de diâmelro, apoiada sómcnlc cm suas ,T ua.a; cx trcm itla des e formarnlo uma llOnita gtu ta.
Logo à sua ent rada, uma pcss ôa póc..l c ficar IoJgatb·
mente cm p é; 1>orêm; p ara penetrar u1aiti~ só si ficar dei·
t i:ula.

O tôpo desta siot,rulnr rocha c m mais ou menos achn.
tndo e todo colierto de át'\·ores ela fl or esta.
Parecia q ue o ~c•1 peso ~e conccntrn\'a mais par:t um
l tulo do que pnra o outro, sôb re o3 p equeno.s suport es.
As raizes das árvore~, 1,océm! n5o c ucoutr:mdo suficiente nutr ição na pequena camnd:t de terra do tôpo da
mesa, procurar.un en t:io n hcir:ula, e <lnH, <lesecn<lo vcrtica]mente, penetraram por entre os fr ag mentos partidos
d.e Jl Cdras~ que j azem 110 sólo, forll\ nndo-se a1esim Uma Eél"i e de: colur1ns de <liiimclros variados e que suportam a rochil., cm tôrno de todn a 5\13 beirada.
" Ali", - dis~cra ui os meninos, - ªdc\·cr.ó. ~c.r o nosso
pouso, durao lc a nossa estada nn florcstn.,,.
Eu, contudo, n;ío cs tnvn ven<lo ~eito alê"lJm ire cneon•
tr,u -ie<11a ali por JlCtto.
Por entre as eóp as das án,orcs, tlistin~uíamos a ulguma
distância, 1á ao l onge, :i uma tHstâ11cia el e u111 qumlo ou
meia m ilha , a mout an\1:.i, - um a ,le~n u<l a mus.rn Uc bl'a·
niro: multo a pique, que r.c eleva ah ru11t.uucutc ela floresta, a u mas várias cen1euns de pé~.
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J á tínl1 .'.l mos :1ru1õl<lo as nos.rns rêdcs.
Pnss3du, cnlrc ran to, tnc ia 1101'.1 1 três do3 índios, do nos:i nó s.
Vinh am com 11m aml:rr g ingtHlo e z.iguczagucao tc,
,1cur va<los :10 peso tlc um honi to po rco-do-1u.i.to, que {ôra
morto por êle.!!.
f:lc.o; o cs t,1rnm trazendo <lcJJcndura <l o aos ombros, pol
interinétli.o 1\c uma varn comp ritb e forte:.
Verifiquei que os me ninos, de fáto, ec ],aviam co ga·
narlo , n r c.s pcito do local parn o nosso pouc:o.
E s te es tava ainda 1Jali .1 a lguma disr5ncia.
E ra mais para <l c:rntc, nnú to pr6ximo ila scrm.
P a ra 15: uos dirlgúnos, e fomos , ent ão, p3rar perto de
uni córrego, 'IUC cotria cncachoeirall o, e proximo do qun)
fim·ia la[!! h éu1 out ro pouso, n um:c gru ta formada por ou,
tro r ochedo 11cntlentc.
Ali, cnt:i o, n os inst:11.ímos.
Súhre as noss as ca h cças cst.n·a a floresta.
As raizcs: das ân:orC5- dchn1ça,·a1U•sc sôl.n·c as hefradaa
do rochêdo, clcsccndo até cm hais.o, e íorrnando u1na cspé~
cic <lc J1ioniho ou abrigo, sc1•a rnndo assim n caverna.
As rafa cs scrvfon1 ml'sino el e postes 1rnr.i ;1rwnr ns
nossas rêtlcs.
Dc:.c mpacotámos ns h';\g~t~Cn!. e ,rrmámos cntíío ns
m:Jqucjrn s.
Acen deu.se logo o fõgo.
O pol'Co-do-ru.íto foi lc\·aclo p ar,1 o córrego, que corria
prÓ;\-Ítno da pon ta mai s ahaixo da ca \·erna, para ser pelado
e prqwrac.lo para o uossn j:mt.u-.
E : U lll ;111it11:i l que JHllÍ{O se parece CUOI O D0.:!S0 J)Ot'CO
clom é~tico; 110 sc- u dorso, poré111, us cércfas ~iio m uito u1 oís
grossas ei mais comprià:1s.
Dêlc se ,le.sprcndc um fortíssimo odor.

~º ~rupo 1 npnrcccr:un junto

278

Au:nrn RussF.L WALLACE

Vcriíiquei que i:·.:,tc forte che iro p1·0,·ém <lc wua glân·
dula si tuada n cê r<"n de seis 11olcgada ~ ncima ela base ,fa
cauda.
De u 1u pequeno oriíício, situ3t1o no centro dessa slãu(]u1a, dcsprcndc-:=c um lí<ruhlo olc·oso, que é o que produz
o íor tí~simo e iulolcr::wcl chei ro, cnr.1tcri;;.tico de chiqueiro de porcos, tio qur1l o no!:;:o au im ~il domé.;ti co, pód c convir-ec, dá uma fracn icléia.
O CJUC os índios trntaram logo de fazer foi proceder á
cxtirp.::içâo <lc.:sa glân tlul a, (t U C arrnncarnm com um pedaço de als nrn.:i s polcg:idas de couro e de carne.
~lc.s imc<lia tnmcn lc a jogaram fóra .
Si n:lo .se fizor isso logo, 11izcm êlcs, o ,:pitiú 11 (cm português, ucatinga" ) ou chcU:o ruim não pe rmite que se lhe
coma a cnrnc.
O anima], dcpoiil de pelado, foi csquar tcjacl o, e al.
g:uns pc,1.iços foram postos cm llln po le de h.uco, p ,::u·a se,
rcm cozinlrn dmr a fogo Oran do e Jcnto.
Os f} Uarlos e o en trecosto foram postOA sôhrc o Iogo~
atf f ic11rcm hcw sêcos.
Por es9a ma nei r ar conscn·nm·sc muitas semanas, ecm
aal.
A m:iior parte elos inclios do no::;90 grupo ni nda n ão
haviam chcgndo.
J rmtõmos en tão~ C.3J>Cl':mc1 o que rcgreesassc m nté ;io
escurecer.
Anoiteceu, e, con tado, 11ão npnrccernm.
Apagúmo.s o fogo, pusemos n ca rne no ' 1 mo qu cm~', ou
cs tnlci r o, para cnfumnçã·la, e cn ímos 1 <:m t:cgui1l.a 1 n as rêdcs.
Na wanltú seguinte, quando p rc pnrá\'amos o ulmôço,
m índ ios, que cslá\'aruos esperando, che garam : trn zcn<lo o
p ro du to cln sua c:1çncJn.
:8lcs ah1da mnta111m m nis lr ê:i porco:i, e, como já fo ~~c
uw pouco tar<li;: e ~ ta\'am muit o Jistantc, lá mesmo ncam ·
parnm para paS!ar a noite, esquartejaram 03 animais, p u·
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scrMn 11:1 Iu ina!:',1 :is m e1hores p cç:t.s de cnrnc, trazenJo·nj,
cm ?:e~'l1ida 1 c11volvi<lns cm folh as d e palmei ra.
:f:ss:c.:- índios n ão tinlrn m arco5 nem flecha~.
~fot ar.-nn 05 poccos co m tuhm de a-;;sôpro e pequenas
set ns cnvcn cna da5 ,lc ]O po1cg:u1as tlc co wprlmento,
Log~' apó\o no~rn a1mõço, preparámo-nos p ntil o ntn·
que aos gn]os .
Xó.s nos r c p<1rlím os em três grupos, cada um se:;,'11iodo
di reção Oiforcu te.
O grn po, de que cu fa zia pnrle, deveria subir n serra,
uté onde ÍOS:EC JlOSSÍYcl
P at·! imo~ J o alto da u os;.a c,.w cr na, que era, como cu
já refe ri, íorm <ula pcfa l•;ise da própria se rra.
Corncçúnios logo a rnLir.
Atra\'Cfs;í ni os funcJ::i5 e ásperos grõtas, passá mos por
Eôh rc enormes hiócos ,lc ped ra e atr:ivés de somh rias lap as.
E tudo isso ali esta'Çn tlis.posto n a mais cx.traonl i nária co11fmão.
Al;umns vczc!, pnm galgarmos um. predpido, tinhalll05 qu e subir ag:nr:mdo-nos fü, raizes cfa5 ,ín·otC! ou aos
gro;.r ns e pcn <lcntc5 cipó3.
Outrn!! vezes, fomos arr,1stondo-nos de r ojo, num eólo
fonnado de p ontcagmlas r ochas sa1 ien!C3, que v.a ria,·am do
t:rnrnnho de um carrin ho de miío n u ma e.asa.
Eu não podia aerctlitar que o que a certa distâl1cia
pa recia cois.i insi:;:oílic antc puJe~c, as!itn <lc perto, ter
u m a~pc lo t.ío gignn têsco, tão rude e 150 bnit,11.
De i nstante a iusl;mtc, prcs!áva mo:!i toda n atenção
aos m ítlos 1 porém niio \'Íamo.s pás5.i ros.
Dcpofa: de a1g,.un te:ru po, to<lavfo , um í ndio vellio, tocando dclica ilatnentc cm meu l>tnço, murmurou muito b.i.i•

xo: - '•Galo' 1•
Após proeurá-1o por n1gu us in stan te.2 1 ]obriguei, então,
o liml o p ássaJ·o, pousado cm um 1ogor Olei o s ombrio, dcstncan<lo-se pela sua plumagem, que brilh ava como. ch ntn na
ele fogo.
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Dei um p asso á fre nte, p ,1r.:i !irar cm melhor posição,
e lc\..-antci minh a csp iuganb p ara nh-ejá-1o.
Quando cst:w.a jusra rn cnlc para flisparar a arma, êlc,
11cl'ccbcmlo-u,c, võoui antes que c u ti,·c,-s c ti do te mpo (lc
atirar.

Segu imos, en tão~ para <lcau lc.
N5o loogc, foi-me mostrado out i-o.
Desta v1!'.t: ti'l"e nicílior sorte .
Fiz hôa pontaria e conseg ui pô-lo aliai...'io.

Os intlio,; corrcrnrn 11a clircção cm que havia caido,
num a funda ~rot:1, por ~ulrc escarpado:; rochedos.
P ::i rn a panhá-lo, foi uccc~s:írio faz er uma \·olt.1 con.si•

dcr.ivcl.
Dali a al~ru1u minutos, contud o, a ave me foi en tregue.

Fiquei cst,n-rccido de admfraçiio pelo <lcslurnl,ran tc
h ril ho de suas f lãci<las e fano s«s pena:,;,
Não se lhe ,·ia m ;mcha de snn ~ c, nem s i,p1ér um:a de
saa s pcn3 s se quch r:.n:u ou fic!,r:i amarrotada.
Com o corpo ainda quente, muito mole e mui lo flc•
xivcl, ornado de cs\'o:i çante plumagem, era na \"cr<lalle um
bcl~simo pás;; aro.
De maneira a1gama, qualquer espécimen empalhado
po(lc-sc-ll1c aproxim ar.
Algum tempo npós, n5o !:C tc11<lo e ncontrado ou tros
~alo.:.. os índios 1·csolvcram fazer uma asccnç:io .í scrrn.
Iam subir 11or um local de dificílimo acesso.
Deixaram cm miulrn co mpanliin dois mcniuo.:.: po is
.11í dc,·criarnos ficar-llics á C.5pcra .
F icá mos, depois lfüso~ e;,,pcr:indo por êlcs a té cansnr.
Como os mcniuo;; me in[o rmasscm que conheciam o
caminJio p;'lra \·ohar par:1 a gruta. cu decidi n ão mais cs·
perar pelos fodios,
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Rc;oh i ,·o1tar.
E fumos cnt iio desccn<lo, or:J. pa.5.tiando por profunclos
ab b,110.:- 1 ora !:uhín<lo, ora rodea ndo, ora rofon<lo por prcci pi cio!õ. e, nssim , !:.'cm prc sul,iudo ou ,lc.scenJo, pnssámos
por nrnilas c.avcrnas! Iorimttlas pot· enormes l,l ôcos de p cd1·a$~ fIUC' ~e amoutoav::im por cima ,Jc nossas cabeças.
P:ll"cd.1 já que niio h:n·in mais gcilo algum de sai11no9
<lu mont:mha.
Outrns clcrnçõcs crgu i:mi-sc <lcantc de nós <! ou tras
fnmlas grót as tinham <Jllc ser '\"Cucidns.
Coliram1o íiuim o. fomo.s trcpn1Hlo pelas r;iizcs e cipó:J
que <lcsciam n pnum, tias parC't(rs n 11iquc1 ou en tão HO S
arrn~t,ha mos no longo <lc, cstrei ti.ssitJins pa5sn~cns 1 com liorrfrcis. precipício~ <l c um e de outro laclo.
Eu~ na vcnJatlc, nfio podia imagiiwr que .ili pudcs~cm
exis tir fiío pontcagurlas roch::i .:.
Parecia que a mon tanh a ti nlta s id o co tta<la e cntalha<la p or fôq;:as ciclópie.1s, que ai.r iram nela fendas e gro(a 9
<lo 50 11 100 pé.;. dC" profum1h1a<lc.
A cspi ng:anla, (JH<: cu cond uzia, era uma carga inconvcnientís~inrn, que enuito me atrapal ham.
Quan•lo era para su bi r por aq ueles p rcd11frios ou
ltci1·.1r Io ~nrcs c.scn t'p:ulos, tinha cu <JUC apoif:i-la na s ped ras,
tlc cncon lrn ás quais se emb atia, o que Jhc c;rnsa,•a 115:no.
Afina}, p:!l'ccia qnc havíamos chc~a<lo ao cornçiio t1a
mo11tauh;1;.
Ali; não !-C !ohriga\'a mnis ~ci 10 algu m de romper para
a [rente.

Só ::e via n dcrtsn florc5la. cm intric:ulíssim o ,nnuh ol,
que co hria por to<ln pnrlc os 'rocl1c1lo5.
E, vara dca nlc: só se, ....-.i.1111 mais p reeipícjo.s e n 1ais cJcYa!;êícs.

E as!:im se s11ccdin111 uns uo.5 outros, p o1· cutt(" t!Í·
g:an l~co;; J,Jócos ele ped ra.
Parecia que aquilo nn"o acabnva mais.
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Tornou-se, assim, de 1•routo, muiLÍ~sUDo cYi<lcntc <JUC
0.3 meninos t iuliam c-rr;ulo o caminho.
Como melhor alvitre, resolvi, portanto, retroceder.
Isto era tarefa lwslant e penosa e dific.il.
Eu j:i. m e sentia, ,·crd,1 dciramcnle1 muito fati~a<lo.
} ~ :'..l pcr::pccliva 1 qnc se me tl cparaYa, <lc outra <lificil
uscc nçâo 1 p.i.ra altal'"cssar pc1igosas cJern çõcs e arriscaclus
descidas <lc sombrios precipícios, n:fo cm lá, por mancirn
n1gnrna, agra<ln\·cl.
Era m es mo para desanimar.

Contudo, era neccs3ário per3c,·crar.

E, as.s im, n pouco e pouco~ fomo3 Yoltnmlo.
Um dos m eninos conduzia agorn a minha espingardn.
Apôs meia hora de penosa caminhada, couscguímos
chegar ao local de onde havfomos partido .
.Ali, já cnconlrálllos, cn tüo, os ou t ros iadios, que C!·
ta\'ll in á no:::sn espera.

DnU~ cul;ic., pntn rcgrc~sannos :i ~m tn, voltámos pelo
cinninho certo, que 05 índios di ~~cram eer o único 1n1.rn
suhir ou dc~ccr o montanha.
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Fizemos a <lcsr.i<la cm pouco tempo.
Pelo c.::<p1êrn,1 que acompan ha esta <lcscriçiío, Yê·~e wn
córtc dn monlaJ\ha, t:i.o :tproxlrnnrlamcntc quanto pos5ivcl.
A cur iosa e cx t1·,.10r<lin.iria di :;posi~áo dos rochedos,
~owo q ue parccjdo s com os <lentes de um a .serra, 115.o é de
todo c..xageraJu. e o que é ruaie .1dmim\'Cl e mais surpreen dente, é ,ruc j;rn tó se pcrcche quando se chega ao loca],
pois que, vis1n a certa di511incio, a ecrca parece, a penas,
uma lisa m ontanha , de um !5Uave caime nto, cohcrta de
m:ito e <le altun1 pou co considc.rávcl.
TodaYia, além Uns c nom, cs :;rotas e ~ pinhaços, conforme 1uostru :, gravura, n superficie dos precipicio5 é tál h a<la c1 a urnis c:,.: Lr,t0rdimí.rb manei ra, fonnnndo <lespcnha.
dciros a pique, na r ocha }i;a, ou, c nt 5o, p rofundo,; c,:milis
,·erl.icais, de h orib s ponrcagucb s, <l nudo n imprc&:5 o de
que foram form:ulos prlo gr.w\to cm estado plástico e que
c&tc fol clm·a <lo para cinrn~ conlrn as sun s d uras m:1:;sas ;mgula rc..~
AJcançam1o :1 c,nccna, 1Icp cnr i imc<liatnmcntc n ,ni.
uhn p rês:n 1 antes que fica.ssc ~c ur o.
E, depois, fomos lrntar ,lc fazer o jantar.
Nc.nhom galo mais fôra tra:t.ido n esse di~.
Aecn<lcu-~c o fo go , e a carne Jos porco :; íoi posta a
a s.snr.

Em ro<ln Jo fogo, esla ,.·om 13 inclio3 mf.s, IJUC co1wcrsavnm em um.i língn:\ desco nhecida.
Dois dêlc5, sô mc m c, sahia rn falnr um pouco de por tu b'1Iês.

Com êlc!I cn pn6!.UVn o te.mpo n coin·cr.:;..ir, rcspon<l l'.! ntlo-Ihcs Yti ria3 pergun tas c[Uc m e fnzi nm a respeito de on<lc
viulrn o ferro, como se foz o te cido de algo<lão, si o pap el
crescia cm ntf.U país e si uóa lá temos mandioca e bananas.
1::Ics, cnt5o, ficnl'am muito cspanta<lo.:; 1 ao ouvir tJUe
em nosso país só há 1tomcns brancos, e, tnais ainda, núo
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porlinm imaginar como êsscs ]iomcns potlcm \.·iver cm urna
terra on<lc uão hã fl ore.:; tas.
E, nssim, iam succ<lcndo outrns perguntas mais, pro·
curando êk.s s.ih cr de on<lc \'êm o vento e a cl1t1'\"a, e cOmo
o sol e ,, lun ,;olt:..nu (l:lrn 03 seus logarcs outra ve.,.., ap ós
<lcsnp:n·eccrc111 Je nós.
En tco ta,•a sn th:.fozcr-lhcs todns as perguntas, com as
ruinl1as explicações.
E, <l ai, então, êlcs, por sua vez, couta\'.am ns su.is lii.c:.•
tôrias lle 0111~m: 1 <l o;; p umas, <log ferozoo porcos !;elvagcn:,,
do tctrivd curupira, o demônio elos m:ítos, e do hom e m
sclvngrm, qoc tcn1 uma fon :Ia cnmla e que se cncontrn l."i
bem no centro da floresta,
Assim, inm-1uc con tando his tórias interessante!.
Dcn11·c es tás, l1á uma a respeito do tapir, que êles me
nnrrarn.111 , porém que, depois, outros me osscgurar~tm não
ser Ycrrl.a <lcirn.
"O tn pi"i·, - confin·aot-mr. êJcs, - tem o c.xqu isito e,,.
pricho de soll ar o seu C$trnmc sómc1Hc 110s logures om lc
cxjstc úgu a.
~'O .:cu c~trumc nu nca se en contra na 1uá1a, e, sim, nos
córregos ou nos Jogares on<le 115 água, mnito cmhor.n seja
êlc cm p clotas gr:m rl es e tão .:1 hun1lantc~, que n ão se po5~a
deixar de pcrccl1ê-lo 11.1 florc~ln.
'--S i o nnim:-il n:ío encontra ã~u:1, no lagar on<lc ,;e
:icha, fo.e, enrolo, um gro.:sciro ces to de fo lhas, e neste lc,·u-o p nm o córrego mais próximo, onde o joga" .
E o frnlio, p rosseguin<lo a sua narração, cou tou-me o
seguinte 11istória:
"Ern uma Yc; 'Um tapir, q ue encontrou 011tro na Ilore~ t.1 , quando in levando :í hoea um cesto ele Iôllrn:;.
- uQuc é qu e YOCê l<'Jn ní nesse cesto? - perguntou.
l he o primeiro 1.npir.
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- " Frutos, - rcspon<lcu o outro .
- "'Dá-me cnt,ío n1grnnns: - disse o p riruciro.
- ªEu 11iio as 11osso dar, - dccforou o outro.
,:O v rimciro l :l[li r, cntiio: arrchato u violcotamcn tc o
cesto ,b 1,õca cio ou1ro.
E111rct.1nto, ao aTu·í-Jo, vendo o sell conrcti<lo, :u.ohos
muit o cm•ergonliatlos um do out.ro e ,·ohouulo as c:iudas
u m p arn o outro, <li~p:irar,uu pela florcEla a fórn, cui tHrc,.
çõc, opos tas.
"E nunca m ais. se e11 contrar~uu outra ycz p erto d aquele
logiir, dur:intc toda a sua , ·idn " .
E, nssio1 connrsamlo, fomo3 passando as l1o r.l5, atê
cp1c, a pós algum lcm110~ pcn:ehfomos CJ llC o sôoo Yinha

chegando.
E íamos todos 1lcil.tr·nos.
:Xõs uos lcr:rnt:h-:imos toe.Ias :ios p duiciros cforõcs tio
clia.
Os índio::, corn os ~cu s corpos mís, <lc m adrugada sentem frio: e por isrn ~e Ic,·anl am, n~nviv:u u o fogo e folent
ming(rn, parn se ,u1ueccrem .
Eu~ por falta tlc café Jlar:-t ll cbcr, n:lo tinha outro rc•
uiêdio tiiniio t~unbéu1 toru:u: 'ªmingiiu" (c~ltlo Je farinha ) .

Depois, partiam lodos p ara a Clore:.ta1 afiw Jc e.içar.
Eu também s;iía e cncontra,'n sc01p re d istraçrio ua
serra,
Os dois íncliozinhos nco1npauh,w:uu•1ne~ como guiils e
como wcus au.xiliarcs.
A11ós andarmos. um boJU trech o, c ucoul rãuws :tl~uns
bouitos mutuus, trcpaclo~ c n1 :tl im; án·orc~.
Couscgui a tir:1 r num tlclcs e mat:í-Io.
E ssa n,·c e um grnncle jacama r foraw tn<lo que pudemos aclH1r a U'.
Dali voltümos par,1 ;1 n 0551l c.i.vem.:i .
.A' t.:inlc~ 05 ouh·os co11117anhciros ,·oharou1 1 porém não
ÍOl'.:1111

h cu1 ~u ccclidot.
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TrotL-...::erarn-me sómente um ~'galo-cht-scrra11•
No dia ll!cguintc, niío se tendo cncon tr.:ulo caça de cs·
p écic alguma, resokêm os mu dar o nos.so ncnmpnmc nto para
ou tro local.
Ficoa. m:scntndo transferi r-nos 11am o outro lado t1a
.!:erra, a alguma distâ ncia dali, e onde tl iziaw h a,·cc- um
Jo ga r Cfl.l C era mui to fr eq uentado 1>cJos êalos.
Consoan te essa r c~olu c;ão, par tímos para Já.
Si o JlOSSo primei ro ca.mi u ho foi h as l3nte ruim, este
agora cru si mpksmentc <l ctestavel.
Extcn<lia -~c alra,•fa de u m terrouo coberto Jc miilos
<lc tcgun do ctcscimcnto, que craUl mu ito roais cerrudos tlo
que na floresta.
Demaí~, o ca minho es tava al.!'nv,mcado de plantas de
espin hos garra nchcntos, ou, cu 1.ío, C-ll t ra n~ado de cipós.
No ca minllo, altcrn a,·am•sc trech os de lum o. e de agu·
das p o11!as de q uar lzo: que nos Ulachucm·am o:i pés.
A uosu p ro ,·jsão de Iariub a já C.:itava bastante l'cduz i.
du, e não le\·aria m uito .i. acnbar.
Assim, pois, comb inámos que a ructo.dc dos hom em;
Yo1to.ri.t D. aldeia, afi m de Lusca r suficiente prOl·isiio, para
p odermos <lcmorar•nos m.1 is uma semana na Hrra.
Ali nal, ch egá mos ao Jogar do no:so novo aeawpa.meuto.
Era uma. agradavel e ex lensa clarcirn, com l, oeguc3 de
ú. n ·or€6 baixas cm redor.
Noutros tempos, í ôru sétlc de n m pequeno al dciamcnto ind ígena.
AH, i ncoutcs l1l\·clnJcn tc, c1·a U1Ui to mais agra cl ,wc1 do
IJUC o n o~so orntcrior ncamp.uucnlo dn i;ru ta, que era completam6n tc fec1rnda pela alta e densa floresta e omle mal
podfo m pene trar 0,:1 raio.5 solares.
Hrrvia aü wuhas ún·orCE, de u wa espécie d e Mclnstoma, carregadns- de uma s fruti nha s ,·crwclhas, que são rnUÍ·
to apreciadas pelos galos e ou ll·os pássaro.:. mais.
H u,·i,, t1m rancho p equeno~ on de; cn poderia ex.1c11dcr
a minl1n rê de, porém que esta rn descober to.
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Nós lo go íizcn1os nele os nc<:cssãrio~ reparos e o co•
Lrímos de íol hns: Joi o no,:;so quartcl,mcstrc, onde nos íns•
talámos da melhor ma neir:a pm:sivel.
:X.10 demorou muito t empo que, logo após a nossa chegada alí, om·i s~cmos o agudo pio <lc u m g.i lo, J>ew perto ,le
nós.
Todos imc<lintamcntc sentiram u1u C.\:lrcmccimcoto, e
cu ti ve logo o prazer de .:1vistnr outra YCZ a l inda a,..c J> Or
entre a folha3cm. tfordcjanclo a wa p1umagcw 1 como cha,
mas ígneas.
1\Unha cspiu:;anla, contn<lo, tinha-se mo1ltado Uc m\•alho, na lon:;:a caminhada, e negou fogo.
A, larile, doi s limlos pás~ aros fo rauMllC trazido~, o que era \1m hom co111cço vara a uo:sa caç;;Hla.
:Xa tarde se::ru intcr o grupo~ «JUC Linh a ido ã uldcia,
,•oltou, tr,nen<lo-nos farinh a, snl e alguns mamõc5> que eram
muito Ok,'Ta d a\'Ciii e rcircscantcs.
Ali pcrwanccêmos nrni.s qu atro <lias~ com vários SU ·
cesso,;;: hmn·c clia s cm que uâo mntánros um pássn ro SÍ·
quér; e outros: d e abun<lantc c.:1ça, além ilc um ou dois
galo.s. Com os m:icacos: fagarlo.s e mu tuns, tínhainos ótimos mnnjarcs.
Um dht, sa í sózinho, e, tendo ficado :i espera, pacicn lemc.n tc, so b a có1in ,Jc u ma árYorc frut ífera e <lch,1 ixo de
cnsop:in tc cl111\·n: foi bem recompensa do, 1iois \JU<lc mat ar
um bonito golo.

Foram~mc também lraz.idoE~ aíntla ,..-ivos, dois «fole!.
Uw dêlc~, cu o matei e depenei logo, de wnn vez, e
o outro foi guardado pelo índio, que o apanhara.
E ste último, cu trclanto, pouc.is sem anas depois mor•
reu,
êlcs são apanhados cm armadilh as, nos looa.rcs onde
os m acho:! se reunem para <lnnsar e c:mtnr.
Estes log.arcs ficam nas xocha!! ou nns raizes dar:1 :Ít··
vores, r, de tanto êlcs os pisarem: fáo lisos e limpos.
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D ois- ou três machos encontram-se e c..xccntom, en tão,
uma espécie ,lc dansa, nnJan<lo e pulando para cima e
para Lab':o.
!\unc.i se vCcm, nc~sc::1 sitio5. :1s fêna c;1s e 05 filhot cF.
D este modo, ,·ós vedeis C5lar certos de apan h:u· ~ômcnt c os machos crescidos e ele linda plu ma~cm.
Nm1cot omi falar de <J Unlqucr ou tro pássaro, que tenha luí hito tão si ng:ular.
No último tlia de cs l:1J:1 cm 1,tl ,1c;uupa m c11to, at·ali.\·
r am-sc-nos as pr ovisõCE.
0 3 foJio~ re-gal.l.Tl\rn•s.e1 ~owcmlo um j.ica Lézinho: rrm·
]ia\·i nm m.11udo cm um córrego próximo; Juas ~se ,mi m :i:1~
com o seu cara ter ístico al1uitcar. que cr.a clcnui.siadamrm l c
forte, não tive estômago p11ca su 11ort â-lo; npÓ.5 tn ewpu rr.1do pela gucfo .nbaixo um p ccfaço da cmHl.i~ couclul o meu

jantar a penas com m n min gáu.
Ko dia scouin lc~ rcgrcs5:.Í mos parn a pequena aldei a.
Com doze cnç:Hlorcs, ilurnntc n ove di as na IJ01·c:::13: cu
havia conseguido doze u;;.n lo~·da-scrr.1'\ dos quai s dois .11irados por mim prô}lrio.
Além dessas nvcs, comcgui tamb ém dois honitos trogôni<lns, alguns pequenos manahins de to11ctc azul, alg,.ws
curio.s os pás~:nos harhados e U ll:i- Lôrdos-formicários.
Nessa al deia, passei cêrca de quin..:c dias mnis, obtendo ain da a l ~lUlS honi tos p:i:=Earos, porém Cj U C não eram
muito raros.
l\-íatci lWl curioso con·o, da espécie tlo de cabeça p c·
lncln (Gymnoce plaalus co. lvusL de plunrngcm cscurn~ o qual~
hcut que comum cm Caicna: é mui to raro n.1 região do
r io Nck,"l"O.
Ninguém , ele [ií. lo~ si n fio 05; índ io!:', jii lêm ,·isto êssc
pássaro.
Eles o ol,.scr\'a rnu1, como cu tamlifm~ co m a maior
coriosi dnclc.

V1,\CEl"\S

PELO

.A.\UZONAS

E

nro NECllO

289

Ain da pelei uma cotia prct:i, e fiz clcscnhos de mui tos
peixes curiosos.
Tendo o pnclrc quo ir ú Guia, os índios, quasi toclos,
queriam rn1t;:t r comigo. p nra nssi tit ,í. fcstn qttc uli dcl'in
rcn Jiza r•sc, e fazc1· bat izar, então, os fil hos.
Contt1<1o, cprnndo nó s chegá mos ali, ye rifi cáinos que
o p ndrc haYin prnt.i<lo par,1 outr.is padcs Ulais acima cio
rjo, <l c sorte que, sómente q u:mdo voltasse, é qu e havcrin
de parai· ali.
En eslava nflito p:i rn pu1·tir, t.ão <lcprcssa quanto po;;.
sível, cm clcmn1ula do a l to rio :;,\"egro, 11a Venezuela.
Nenhu m índio, cntrct::11110, poderia cu arr.,nj::n· para
seguir comigo llC.."Sa vi:, gcm , antes da volta elo padre.
Po1· is:;o lllCfrno, lÍ\•e de ficar <'lU Guia, c5pcrnn<lo p:t·
(·icntc e ociosunenlc o tempo p,1ssar.
Dias seguidos, fui ã florc5ta, mas lá uão encon trei pá;..
snro algum. que valesse a rie114 matar.
Os insetos crn 111 ig.1m lnicntc rnros.
A flore5t., era sombria, húmida e eilcntc, con10 ;t
mortlJ.
De qu:11u1o cm qu an<lo, eho\ria: e quasi todns ns tnr<1c9
ha"·ia tl'ovo:ulas: a<:01111,rmhaclns de clmva,
E. durante c1=.scs t.ri stonh os dias e cníadonluts noit es,
uâo â1th:i. cu outro r ccur.5o, siniio fic,u ouvindo as histÓ·
rias, jú muittl5 vezes r cpclitfa!:', tlo sr. L., ou a 5Ua h:ibi tunl
com·crs,1ç:í o sôLrc compra e venda de a]g:o<lão, eoihcita de
s;:tl1=aparrilha ou córtc tlc piaçalrn.
Afiual 1 111 um dia, chegou o padre frei Jo~é.
Vic:ra acompanha<lo ilo s.r. tcucntc Felisberto, cowo.n·
dante ele :)forabitam:i~.
Frei Jo3é tlos Sanlos-I noccntcs era al to, mngro, p rc.
eoccmc nt c c1ffclhccldo, ha3la ntc gasto e esgo tado em cou·
sequência de toda sorte 1le deboches .
.As suns iuãos cra11r cstrop imlns e tinha o corpo todo
ulcerado.
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Toda\'Ía ainda se tlcli ciava cm recor dar as pro csas d:t
mocitlat1c, e crcr tid o como o mai s origi nal e mais tlivert ido conta<lor rlc ane dota ~ da prm·incia do Pará.
Da nwrgen1 do l'iO para o alto tl o barranco, vciu élc
transpor t,ulo cm uma rêdc.
Antes 1lc eomcçar ns suas opcr,u;õcs cclcsiá!-ticas, gasl,.11 ainda un s pares ilc di as :t J cscausar.
Eu i:l qunsi se mpre Yi.sitá-lo, cm co mp anhia Jo .sr. L.
8 1c muÍlo nos divertia com o seu incsgo t:wcl r epertório de nnc<lot.i~.
Sahia tudo que :;e p:issava rrn provincia do Paní.
A respeito dos homens e elas coisns: tinha se mpre algo
ele cx tr.1n1 ga ntc p ara c011t11 r-nos.

A.e ~ua s ane dota s, cm sua maioria~ c-ram clc~a ~radnvclmentc picantes, 11on1ográfica s m ~ mo.
Er.nm, porfm 1 tão lrnhilmcnt c contadas, numa lin gu a~ t 1u Ião orj t,in.,) qu a nto cxp1·cssh·a e com t5o Jh·crtido,;
arrcmc<los <lc voz e de gesto::, que ~e- IOrua\'nm , Jc f.ito,
irresis li\•chucnte e ngrnça<lns.
llii semp re. adcmai3 <liss o, um part icular e ncanto cm
outil" Loas anedotas , qu.uu1o contadas cm unrn liugua cs.tt.angC'jra.
O d1i : .: te é, níinal, o lU.tis in tcrc.::::.: ante cio o1,s-curo m6todo de conseguir este iutcnto.
E o co nhec iment o, que adquiris, 110.s vá rios te rmos e
mo.lismos, peculiares 3. linguagem, cama um pruzcr: mu
lnltres.::c, inh;i rnmctilc 11istiutos 1la h istó ria propriamente
dita.
Frei Jo5é~ durnnt c o tempo cm que .:! e demorou co·
uosei>, n5o conlou Umíl só dos anedotas duas vezes.
8 a sr. L., quo já o conh ecia des de a1g;uns ano s, <l isscwc ½_de aiuda n ão ou vira muit ns <las <1uc fornm .igor,1 co u·
tadae,
Foi soldado, Õcpois frade de uw conven to: e, por fim,
era incerdote paroquiano.
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De sua Yi<la de convento conta vária:1 h;st úria.s, tais
c1u ais as que lêmos e111 Ch auccr, <los fei tos dê.stc em seu
tempo,
11 Don J 11.1n i\ com parado a frei José, era um inocente.
Blc di7.i..i, cntretnnto, que sem pre tC\'C grande respei to
p ela sua ha ti na, e n un ca fez u:ub. p.1ra <lcsres1u.dtá-1a, durante o ditr.
T ivcr..im inic io, afina], os hatfa3Joi:.
lfo"ia uli uma ~ 15 011 20 crianças índfrrs:, ilc toclas as
i,l.\dcs, que deveriam suhmctcr-!'e, <lc urna ,·cz, :í operação.
llá st.• fc ou oi to dtos distintos, na ccrcmôni.t do ],a.
tismo da Igreja C:.itci1ica Rowauo, e que são npropri.idos
paro cnu s.1r imtlr~::;3 o aos íuQíos.
Há o da .igua; o <los sa otos-ó]eo;; o da falivu, csp;.1rú tla 1w~ olhos; o 1las c ruzc5- no3 olho~, no n ariz, na 1,ôca
e no cor po; o da genuflexão, coJ.l'l ornçõc.s de 1,cnncio, lendo tudo i5SO suficien te scmcl h;:uu:a com as com plicadi:n;
opcraçõc.;; <los :!:CU ~ propt·ios 1mg1..:s ('ªconjurac1orcs"), de
modo a fozcr os índic,s pensa r quo ohtêw a lo'l.lurn co isa
m u ito hôa, cw txóc" 1los shillin g.s com que pagnm c::~o cc1·c1u ônia.
Xo di,1 scgujn tc! rca1iz;J r nm-.sc nl ~un:, casmncnto!:=, cuja
cct·<' mii11i.1 muito s:c parece próprinmcntfi colO a ,lo no.5so.

Em ~ceruida, frei Jo~C fez, cu tilo, ao ~rupo dos rcccmc:mulos umn cxcdcu tc prédica sõh rc ;1 vidn matrfotoniul
os ,lrYt'rc::: tlc cada um, a qual poderia rc~ull;a r num grn.n•
c1c l,cndício e lem alto alcance, si aos cp1c craru dirjgi<las
ns ,m.is p:tl,\\"ras Eos~c r•ossi,·cl com pree ndê-las, pois que
fafon:1 cm portug:uê.;;, o que êlc..s nií.o cnl<'.,:ndiam hem.
1-'rci Josf! não perdia r.cnlnmut oportuuidarlc parn exortar , i;orosa 1uc11lc os iudios a c:m1r e sal var :as 5:uas almas,
co chc11 do êlc~ grago.s a isso, as ;tl~ibci ras da ba tina.
Os doi:i: 1micos ho mem brnncos, .alé m de mim mc~mo,
a (í presentes, e ram, entretanto, p&simos exemplos.

e
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Eles n:io c nnn ca!-adO:S, nem queriam casar: w uito
cmbor:1 !o~:cm atnllos chefes de nwucrosns fomiHas.
O padre, ,,ara não p ns.:ar por chua <lia~o sem um repa·
)"O

qualquer, disse então:

1
·Nanc., ,os importeis coDl o q u e ê:stcs brancos fo.
2.cm. Qlcs irão to1los para o purgató rio. ~ ão scjai~, pois,
tão loucos de ir parn lá tamLém" .

.A css:1 al tura da alocução, o sr. L. e o comandante
dru-nm gostosas g.Jr:;alh.1<lnE, e nqua nto os pohn-s fot1los se:
cntrcolliava ru muito cspanta doi!.
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Afi nal, dep ois que os vi5itan1es pa rtir~mJ, com ecei a
fazer os 11rcp.-1rati\'OS p ara n ,·iagc m ao;; terr itó rios mnis
remotos.
O sr. L . me cm prcsiou u run cn nôa~ e comi go de,•eri am
i r q u:t tro i mlio3, dos q ua is sóm ente um ,·clho, de nome
Augustin ho~ sah in falar u m po uco ilc portug uê~.
E u lc,·ava comigo um relógio, um sc..x lnutc, uma bús~
sob, cai..xa.s Jrnr:i gm1 r dar insetos e pãssa rM, espingarda e
muuiç:io, cofo rc,, nnzô i~, rno rim e tecidos ordinários de
algodão para os índio~.
Os meus homens 1C \'a\•am as i;uas gravntá oas e nljaYas
de flrichns cm·encn:ulas, u m p ar de cnlças, c a m i sas, :re m os,
isqueiros e rêtlcs. que compi·cernlcm totla .\ hng,agem d~

urn íuJio.
No clin 27 de. jan eiro de 1851, dci:túmos Gui a, remondo
ri o acima,
A canôt1 havfo s ido cal::ife tada p o u co a ntes, e eu l ogo
,-crüiq ut. i que estava fn:zcnd o muita ilguo, o que me obrigou a csYaúã:-1n eoutíuunmc ntc.
(77) No orii;inul , os topônimos Cucuí e Cc:dquiare , ii o re, peli·
,·:i m.:ontc Grnfo Jos Cocoi e Cns5iqu inrc.
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A' tardinha, quando par;ímos par:'I o jan tar, fiz u cln
um cuidadoso c.:tnmc e dc5coh ri a c:111!-n ,ln penetração dn
iigua.
A carga era bem pc~.,<la e cs t:wa se ndo sup o rtad a llDr
um pequeno estr:ulo, quC' tlcscan ç:1va ::.ôbrc csc1ll'as ele pâua
roliço"', cncruzn dDS, no fu ndo dn c,môn.
As cx lrc1nicl:ules da s vnr as, inadver ti clmucnlc~ foram
coloc:ulas sôhrc um:1 das jun tas elas 1.thU &!, de sor te que
todo o pc::o das cargas se concentrava ali: tcn cl cndo a F.cpar.í-1as t<., cm con!:cqu êncin , pro11uzi mlo a en tra da da água.
Por ê5sc rnolÍ\'Oi fui ohri,g:ul o a ,J csc:1rrcg:ar complct:l·
ruente u ctmõa e a recolocar as \·arn 3 cm melh or JJosiçãO,
depois do qltc fiquei s,lti~ícitíssimo, vcriCi<:arnlo ({UC a água
en trava ~1Jl qu:rnti<l:ulc muito menor.
:Xo d ia 28, á t ardi nlrn, nlca nçiimos 3 p equena po\•onçãv de ~fo hé. o que f oi cm hô., ocasião, pois os ~c us }rnhi l nntcs e.:,tavmn aca ban<lo de r eg tcssar d e um a pesco.ria.
:f:Ics havforu ~pan li:ulo umo. grande quanti dade <l c pci·
xc, tcncJo para i~50 pré\•iamcnte C:n\·encna<lo as águ .i.s- de
um igora pC próximo.
Deles adquiri peixes. cm quantjdndc suficiente para o
nosso janta r, liew como para o ol môço do d ia seguin te.
Entre os dito;; peixes, achei ,·ário.; C.."CCmplarcs que cu
:,in<l.a não tinh a ,·islo antes., como uma espé<::ic pcquc1rn, mu ito cm ·ios~, aii.:ula ao Ce11lrarcn.s; eta o chamado
ª pcb::c-1.Jorbolcra~, por ca usa elo cx lraor<linário tltsc nvol\'imcnto d.1s S\1as b;.1.rbatanas e tamhém tle- ~uas cscuma~, muito un i<l.u e coloritla3.
r.·o Jju seguinte, 29, cêcc., do me io-<lfo, pas.símos junto á foz do rio Xié, tlc águas muho cluras, de volume rcgnJnr, ma s pouco extenso.
Il.i m ult o pouco co uu!1·cio r io .tcinrn, e os ind io~ 1 scu3
h ahitant~~ ,1ICm ele n:io ser ai nda cl,·iliz.1do~i !:!iío quasi
de&conheci<los.
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i'\o dia 30, cl1cgá u1os á l'Ísta da .:erra ([os C«baburis
1la C;(tcnsa cadêia ,Ic montanhns chamadas. Pirn.pue1ê.
("peixe con111ritlo") (78).
Consistem cm t>icos <lc gr ani to, qnc se sol,rcJc,·am

e

isol:ulos, como 05 que r:omu mrnte eN C'ncontr:nn nC'.;;tri rc!,!ÍiÍo.

No dia sr~uiulC', nkam;iunoil ) lnrahitnn:1 ~, ímnl r it·n fo rtificn rlo tio Brasi l.
En con tr.i m-sc- ali 11pcn;-i;. o~ rcsto.:t ele um pnrapeito llc
r :- tac:is ele rnadcirn r um diminut o tlcsro.Nmco to.
Como o com.indan te n5o C.:! lh·cssc :ili, dcmortimo-no3
;1pc11n.; o tc n1po nccc.:;.sário p;.lra comr,r., r 11lgum.is banan:i.~.
No 1l i:1 J.º de fa\"crc iro, alcnnc;:árnos a i;;crra de Cu cui,
CJtlC 1lcu mrcn o; ]imite:; cnlrc o Brneil e a Vc11c1.ucla.
E" UHW rocha granític:i, muito alcanti1a<la, t ~n<lo aproxi m:.ubmcutc •l fónna 11c um fra~··mcn lo de p r isma qna•
draugular, c1c cêr<•;, Uc m il pés <lc altura.
Erguc-!-C. nl1rllJ>tnmc 111l·, ll,1 florcstrt· plann, e ela própl'Ía, 110 !Cn cume e n.:i s p.rrt rs menos aic.mtil a,las, é toUn
t·ohc·Tf.'.l il c cspê:õ"::.:i máta.
Aqui os pinm: mo~111 ütos J) C1Jt1c11os que düo pic;u]as
tloloro :rn:::, e q11c- eram cm gramlc qu:i.ntitfotl<:-, atorml'ntaram-no!- l1asr :1nte. o rc.c:to do dia.
O rcm110 nior.t C::! lnv:t muito honito, e p:1ssámos a

noite, tr:i:nquih.mcntc, mnua lind., praia pcdrcgosn.
!\n noilCI sc~rttiotc. de DO\'O p:mimo.5 cm nwa praia
rochos:11 01111c cnconlr;Í.rno.:; n]~m.rs i11 scriçÕC3 curiosas, e sC\i.lpith1s ua roe li a~ :1h aixo clo n ível tfos máximas cheias.
T cntlo aquí um horizonte limpido e dar(), na direção
rio UC'i1uu, rm rumo sc tc11trion.1.l 1 (tUtlc então ver n 111inha
vclhn nm ig.i. ;i <"5ltrb )lUlar, cmhoru e-.u c3tl\'es.;c :.ipcuni
:1 um g1·á11 t· viHI(" minntt,,:. til• lntit111lc ~or le.
(i8 )

No origim1I N lá i:r:ifoJu Pi,npucó, .\los

:'I

própriu sign i-

fic;ição, dn1b .i111erp:1r<•111<!1ic:1111t:nte 111:lo :111for, pntellleia que a lórmn
1:x:.1~ é Pirnpuc1í.
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Viam-se díari:imcntc limfas pr.1fa.s pcdrc1::osas, .io 1011:;o
rlas cprn is cu rnui tas YCtc~ pa!:scm·a, enquan to Lniz, mn
rapaz, ia 1 com o seu ateo e fkclws, procurando matar pci~
x:cs.

:Êlc era muito experto e tra.r.ia sempre o seu arco e
nc ch~s a tiracolo, {' 1 q unn<lo nos npro:x imúvnmos de nlgum
hab::io: prcp:i.1·nva n .seta e nti rav:1 nalgum iu7.illio "nca•
rán, ou nuni " tu cunnré" de côr p r:llcnda (79).
Afinal~ na tarclc de ,1, tlc fc,·erciro, chcgiiwos a Sfi o
Cul"lo~, ~ principal aldeia YCnc-1.:uclnna do rio Ncgto.
& te foi o pon to mais remo to alcan~a<lo por Hum~
hol<lt, ,·indo <lc uma dircç5o oposl:i: e cu, agora, C!tiwa.
entramlo e palmilhando o terri tório atingi do por aquêle
ilu~trc Yi:ij:mtl!, há cêrca de cincocnta ano5.
Ao faltar cw terra, th·c a .igrndavcl s11r-prcsn de ver
ali um jovc1u portu guês, que cu já havia encontrado cm

Guin.
E , como i:Jc estava l'inj,mdo 1-io ,1ci1oa, parn Tó,no,
e deveria par:i nli sr·gu ir tlcnLJ·o <lc um ou do is dias, convillci-o para me c~pcr::ir ~ nssi1u potlcrmo5 ir junto!:.
Lcl'OU·JOC êlc ~ c,1sa do comll'~ório, a quem 1ne nprt::•

sentou, comcçmulo cu, ,lcs<le então, a familiarizar-me com
a lín~a cspanl1ola.
Fui e.:ll'alhci rcsca mcnfc tr.11ado peJa dita autoridade,
e nch ci~utc ali entre m11 grupo el e l1 omcns mal vestidos~
quo sustcn t;wam uma cou,·c~:u;:io variada sõlJrc as5untos
~c rais.
Lutei com :;rnn<lc dificuldade 11arn proferir, nes~.t
oc;1si5o, algumas pafa \;"rM, não .5-Ó por causa ,lc soa aCCll·
lli:11;,ío, mas InmhCm por causo. do número ,lc ,·ocá.b nlo.,;
11ol'o~, que vinlrnm }ogo ,lc u m., ,·e;,; ,i minha imnginação,
ntr.,pnlhando-lllc 5ohrcmanl!irn.
(79) Dêstc; pch:c;, o noml! do primeiro cshí grnfado "':icarri"
no oris:innJ.
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Si h em que o espanh ol !cja um a lin~u a rnu ílo parcri,Ja com a portuguesai nos verhos 1 nos pronomes e n os
:uljct l\'os. os snh st:mtivos: ent retanto, s.ío muito difcrcnt~,
tant o 11 .1 sua accntu,u::ão, q urmto na sua promíncia.
Dutnnll' a 110s:.:t pe r manência alí, tomáY:tmos as 1103.
s ns refc it;õc.:i cm cas:i do comi~sá ri o1 tendo !:!em p rc o ,Jclicioso ca r; ~ com o qual cn já me h::nrin ncostumndo e muito,
«fo fálo = aprccia,·11.
No ilia sc~uintc, fiz um pa!:!scio pela f1orc.5tn, ao longo
ela cstradn que vai pnra Solano, um a ..-ila á beira ,lo Cu·
ciquiare.
No tei tJUc o .sólo é ali muito a renoso e eêco~ cn con·

nando-sc poucos iufcto,; .
A alclciíl de S5o-Cwlos compõe-se tlCI. uma pr-J.ça e de
alguma s run s paralel as.
A c,1.:a pdnci pal: cham ada de Com;ento, onde os p :1·
clrcs cos tumam rcsiili r tcmp orn rimncnt c, cst.tvn sendo agora
ocupa,la pdo comis.:= ário.
A praça é com cnn«la limpa e hem cap in:id:i.
A~ ca~:is süo cai:ulas e ;1 .1ld c.in toda é comer\',ula m.:1is
limpn do tfHC as do Brasil
To ll ns as munhiis, o:. sinos toca m para as matinas.
Toclos os rupazc!! e moças rc un cm-~c: então, na igrcjn
e cantam hinos.
A mesma coi,:,a se Ycrifica á t:i.r<lc.
Aos 1lominto~, a igreja pcnnancce nhe rt a, realizaudo ~c vários ofícios rcl igio!:!o.5, que .:=:ío dirig:idos p elo comis!Ú·
rio e por alguns índios.
Logo apt;s cleix a nu os n nldcin, pn$Sámo3 pela barm
,lo C:il'itJU ia n·, singular curso de iigun q ue une o rio Negrorom o Orinôco~ p róximo ás cahccciras d e ambos.
~Jc é u rna misuu·a tlc água s clnrns e J1 egrM, onde o;,,
11105quitos pi11w;, cm ,Jcm:n.s nuvens, !!ão mn íti.:=s imo ab uudantes, alé nhn ixo cfo São-Carlos.

29r.

Ar.1~mm Hl'SSEI. \V ALLACB
P.a.ss-anrlo·~c a l,ni-ra do Caciquinrc, entretanto, êlc:i

logo llcsaparcccm~ e, ganl,antlo-~c a3 cahcccira.s do r io Nc•
gro 1 ficámos liwcs~ afinnl, àe.5"sa prnga.
A' t nrtlc. parámos c m um nMci:uncoto indígena, onde,
a tróco tlc um prato Uc sal, compt1Ímos uru bonito "cn·
beçudo" ou tartnrnga de cal, cc:a ~rancle 1 <JU C nos fo1·ncrc11
um cxcelcnlc jonlnr, o •1u al deu parn oilo 1,cs::iôa!,
Até ao dia scg uintl'!., ainda niio havia acal,,1rlo.
tempo agora cslavn firme e í:i zi,, muito c,11or.
céu c.:;tava muito claro, o que conlrastnva nofaycJ.
com as const1-1ntcs chu\'aS de Guia.
- coisn rnrprcendcutc p:ira se r cbtar, - informnrani-n os <1uc1 j.1 d~1lc; três m c.:cs a trás, não ti,·cram

O
O
mente
E,

urna chuva, si11uér, ali.
De fá to, 11oll iant ser ,·isto:, de t1ronto o:; d citos <lc
tal cstn rlo de cois:is, pois o rio C!!ltWa mui to haixo e nindn
con tinum·:1 a haixor.
O f.CU lr:ito é to1lo cl1cio tlc rol'hctlo,1 e c~ lnva t;ío ro so.
11uo ~e lornm·a p or Yl'ZCS difícil encontrar p ru:!!agcm pnr:i
as nossas cat1ôas.
,\o p;1:!~at· pela ,·il.t ele São-Migue), ce!! us i1ificu1dadcs
mais numcntaram, até 11uc chegámos a um logar; omlc o
úh-co do rio, de um:r milha tle largura, l'ra a pcna:1 um
Jeito de rncl1a.
Niio se cncontra,·a ali, cm parte alg:unia~ água lrn stantc
para a no~.!:' a canôa JHt s:.ar: em bora umo largura ele 18 polcg,1<la.s: fô5.5c suficiente para j.s:so.
Saímos por :i.qucla pluníc•jc :-.fóra, cw busca de uma
tioluçiío 11 ualq ucr, e, ~ó tlcpois de 1UUito pcsqui sorruo9, e
com muitu clificulthull'", comcguímos pm.::u· e ar rast ar a
no3il::i cnuô ,1 sôhrc o5 rochc:do?-.
P.1.s:s:imos po1· ,lo!ci ou trê; "canos·• ou c-:mai~, fJ l1e ec
ligant ao Catit111i11re, pol"u o qual muitos <lo:; seus hnhi.
lantes C!!tavam in ,lo n;;orn, c~pcC'ialmentc :1fim 1lc fazer
pro\'i i:io dt· peixes e de ealicçn(los, contra o "tfompo <1cl
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fa:w.i.Illo'', como é ~up1i rknomin:ula a estação <las águas,
oc:i:sHio ero quC' apenas pouco peixe e poacn caça po<lcm
ecr obtidos.
~o dia 10 de fcycrciro, alc~·rnçâ tuos Tómo, uma nlrle:in
sita ua harra do rio do mesmo nome.
O.; !CU 5 h nhit:w tc.:; $.ÍO lodos ín,llo..s, exceto um 110•
men1 ln-anco, portug.uê~, <le nome A11\ÔI1io Dins, rle qucni
cu muit o já otn·ira folnr cm Rarr.a.
Enco ntrei-o ali cm mangas de cami~:'\ e tlc calças, CO·
Lcrlo Jc poeira, e muito snado, quan <lo \'inha de ajudar
os :1cn.s. honic,1s nos traha1Jw~ de con.s truçt"lo <lc c:môas, que
élc e!- tarn dirigin do.
'tl C' rcccheu.mc hon<lo~amentc, falam.lo ums estr:mh11
mist u ru de pOl'tup:uês e espanhol, e arranjou•111e a casa dn
nuçãn ou .. ca.rn dos cstrau~ciros'\ mérn choupaua <le pnrc<lcs harrcnllas,, que I oi logo vai-ri<la e prcparad.,? C5pe,..
cial men tc para ::tcomodar-mc por alguns dias.
Como a maior pt1rtc <los homeu3 l,rancos t1c~tns pn rngcns, ocu pa-:.c êle exclusivame nte <la construção <le grnndes c:môns e escunas }H\\'a o comércio do rio Nc~ro e do
Anrnzona.s.
Lo~o que $iíO acahaJ;i!:'~ ~óme ute os seus criecos si\o le' atlO$ para h,tixo, pnr~1 Barra ou par:l o Par:i, geralme nte
coJn uma carg:a <lc pfoçalrn ou fodn h a: e n1í !l.io ,·c ndidns, t.anlo ;is cml ia rc.:itócs, como a::1 rcspcti,·ns ca rgas.
Es tava êlc, agor;_i, com uma <las maiores no eeu estaleiro~ parn 11mn capacidade <lc, cêrco tlc 200 toucla<la!, JJO·
rém, na sun maiori11 1 s:io construi<las de 30 a 100 tonela<ln9.
f;sscs grandc.s 1rn,-i os têm de <lesccr as c:u:h oeiras, do
rio Negro, e is.so sómente ~e cfelúa no tempo dns chu\·as,
quantlo, cn\:"'io, as â(;.ruas do rio estão hastantc allM, tendo
assiro s uficiente }J,r oíunJiJ:ulc.
E' p11rt1 admiral· corno navio3 tão gra n<lcs, quanto êssc,
pos~nm ser feitos por pc!:sôas que ignornin com pletamente
os principias Je arquitetura naval
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São construidos cxcJush·am en tc p elos ín dios, scnt ohc•
deccr a qu:1J,p1<.>r dC'scnl,o.
Dur.,nt c o tempo cm que o Brasil e Venezuela estiveram rnl, os go\·crnos de Port11;;ul e 11:t E spanh a, cst:tlH~lcceram-sn \·árfa:' oficinas para ., com=trnç~o des~as emlrnrcaçõ~, cm v:írioe Jogares, ou J c se po1lia encontrar ma -

deira apropriado, soL a~ ordens de :aquil ctos dos referidos pni5=c:<o ihécicos, nndos ê.5...c:cs tlcstin:idos ao comércio fla
costa ou <lo interior.
Posteriorment e: com n i ncfopcn<lência cbqucllls nações
americanas, to<los ê $5C5 e.:ta'hc1C'cirnen tos pa1·alizara m n sua
ntivi<fadc, ocorrctHJo cm regn id.1 utna sérjc <le rc,·ol11çõcs
e de <lishírbio~: q ue !C prolon:;nraru por wuitos anos.
Os í nd io~. qnc nlí tinlrnm sido empregados, contudo,
aprcuclcr:nn a arre, que n5o ficnrfa csquccicfo, e que foi
tra.11::::mit..id.1 af.iim aos ~cus Iilhos: e aos seus palr.icio5.
A olho e il m5o: ~ómen lc, fon.n:nn a estrutura de for .
tcs " iga~, e :1jnst:1111 aci. ~ro s.:;,as táhua s <lo assoal ho, comtru indo, a ~sim. í'lc:rnn tcs e ll cm fei t os navios~ ele 100 ou.
ma.is to nel:tda ~, utilizam.lo Icrr:uucnlas que niio ~ão m:1is
d o que mnch:ulo, macha<l irif1a e 01artelo.
l\luil~ por tugu~cs, que "t"aratncntc ou nunca vir-Jm wn
navio, senão du ran te a s.u.-. tra\'cssia para o Brasil: reun em n1cia 1hizi:i ac índios, ponclo-lh cs á frente .1lgnm vc~
lho carpfotcirn: hulio t.i.mhém, compram uma. dftzia de
milchatfps e uns po ncus ,ni}liarcs de prCgoi5 e, z:ís ! anio-1·an Mc cm comtrutorc s de n:n:ios.
Os -pr odu tos do alt o l'io .i'.rc~o~ prindpa l mcntc al1fto,
pi~çnh~· e foriuha, sõ.o mc1·cadorbs que fu·tcn1 gr.inclcs volnm('J e ncces.sit:un, pol' i5'.:o mesmo, <lt.>. gi:an dc;i n nvio3
p:irJ o ! <:U lr~nsportc rio ahaixo.
Como o vnlor c1c:HCS pto<lutoi', ('Jn !erco, tecido.a ele
n1god:io e outros mcrcudoTias roni9 1 pó clc ser tra zi do, poC"
eun vez, em canôns muito pcquei1a5,:: po ís os navios moiore3 nã o p o<lem stiliir as cnchoel ra~, a.s gr:uule.5 embnrca~
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~ÕCE, que se cons.trórm, no ulto Jo cio Negro, por c.;.sa
l'aZ;"io, nunca mais ·\·ultam ali, e os pcqucno.s ncgocialltcs
nnuahuc11tc compr:uu pelo menos um clêsscs rnn;os-.
.f.:lc.5 sã o, cm segu ida, cmprcg.1 <los m1 na,·cg.1ção Jo
haixo Amazonas e J c rodo:: os seus tr:i hut.í.rio.s, n:fo ohs·
1nti<los pelos rápidos ou pelas c:tch ociras.
Depois 11c prontas, cs~a~ cmJiarcaçõcs ficam muito hn·
rata s, poi,; que são tosca mcnto. acahnJas e raramcutc Eão
t•on 5t rnidas com as mel hoJ"cs madeiras, pois que es tas <li·
ficilmcnlc poclc111 ser ohtidns cm .m{icicntc quonlithulc.
Tnis cmlmreações, cn1 tempo llléJio, nã o duram mais
Jo qu e 6 ou 8 ,mo:i, - muit:1s ,·eics n e m mais do que 2

ou 3, crnhorn ~e encontrem ali madeiras ,,p1:o priaJas pnru
n sua c-011.Hrução, e que podcri.>m permanecer por C!paço
de 30 anos perfeitamente s:"is dentro tia água.
Devido ,"t cs.5as circun::tãnei=is especiais, h.í. con:1tnnlc
procura dêsscs ua,·io!- espnnhõi5, como êlcs são denomina•
J os, e a9 alfleias de Siío-Cn rlo $~ 1'iriquim, São-::\ligucl, Tómo e )brôa !:;io h:ihitadas qua si. que exclu~iv:11nc11lc. por
és!es especializndos conElrntor~ de C..'\nÔas.
Enquanto me demorei cm Tómo, as ru.1s Ja aldeia
es fa,-a111 sendo capinadas, e limpa,-a-sc o 1náto Jos qain•
tais.
Nihs.es scrviço5, o povo demonstra um exemplo J oa
eeus escrúpulo~ especi:iis.
l\'"ão se toca al í no s Jogares onJe haja estrume de cachorro ou rc-.s los de qu aisquer p.íssaros ou réptêis:,
f::lcs ]imi ta111-sc a capinar, com todo o cuidado, cw
roJ,1 ,te ta is inrnndi cics: fit:mulo, cut.ão, 11rn.1s moitas cireuforC3 <lc ci·vas n1,1reando os Jogares on<lc se cneontrnm
aquelas impurezas.

I srn, cm pnrtc, parece ser runi.s umn supe1·.stiçiio.
Por muitas ou tras ma11cir.1s, porém, ainda dcwonstram
n su.i r c pugniineia cw tocar, ai mlu. mesmo de lon ge, uos
restos de qu nisqucr nnimais pc~onhcntos.
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E fü.!:c preconceito é l evado tão a sério, que chegam
mc.swo, muitas ,·czcs, a clcsprezar os cufcnuo~, atacados
de moléstia confogiosa.
Essa espécie de i;c nlimcuto. ao qu e parece, é o mesmo
qne existe entre mujto~ animais, coru relaçã o á <locnça e
.i mor te.
O sr. A.nlônio Di n!:', u ,io ohslaote a frouxilliio dos eco•
timcntos morais ncst,1 regi.lo, µ,:ozn.va ilc uma fo1ua não
muito bôa, por cau.sn tlas suas tcmlêucias pa t riarc.::!Íe.
E' que êfc 1u:mtinha ,1 ]j u mil c3pécic <lc lrnrêm, que
se compunlrn de uma mulher, uma filha dc5ta e duas raparigas índia~, as quais êlc emprcg.:i,·n cm trahalhos ,k:
p cuns, o q ue fozia m com ~ran<lc hahHiJadc.
O p róprio :;r. Antônio , que possuia bom gosto para
o d~cnho, é que fazin todo~ os riscos e modelos.
Os "galos•<la-serr.1'1, a!- ak:1!, ga1·ças, os ros;idos colhe•
rciros, os rlourn<los jncnmare.si, os mc t:iJieo.s trogônidas, as
curiosas e pequenas tâna ;; t·:-is de sete côres, os vfatoaos
papagaios e outros pássaros mais, forneciam-lh e um va ria<lo e fai·to sort imen to de penas apropriadas í produção dos mais 1,izan·os cíci tos.
:f:s.scs traha Jhos têm ap1iea~ão pririeipalmcnlc como
guarnição ou franjas cfos rêdcs.
As rêdcs 1>ropriamcutc siio ícitaf com cordões de Iinis.edwas fihras de pnli11eira, c:1prichosaw entc tr:::i 11çadas e pin·
tad:is de \'Í\'ns cõrcs, amnreln, YerrucJhn, vcrtlc, e ouUmt
mais.
As franjas têm cêrc.i de um pé de hrgurn e ::ão trnn•
ç.1.<lns <le cordões do referido mn terial, colO graciosas w :1lh.is, e sôbrc elas pregam-se ainda, coru o lei te d:1 '"á rvore-vucn", cnriosus aplicnçóC!s <le penas, cmn <l~cnhos <lc
c!!trcla.s, de rum,1gcns e de !lôrcs.
1\-ns n1cl11orcs1 põe o sr. Antônio uos <le~coh os no centro, COD\ as cirmo s de Portugal e do Braaj}, artísticamen te
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executados. e ê!sc coajw1to, cm u m ca mpo form ado do
penas de garças, l>rancas como neve: é de um efeito mu it o
ntracntc e gracio::o,
O s r. An tôaio in formou•1n c que, dc,•ido á s águas cs-tílr em m ui lo h.i ixa ~, cu não podi a p ro ssegu ir viagem com a
minha cauôn, e, para isso, dcvc ri,1 cu comprar uma ''uh:í"
(80) índia: que é feita de uma peta Jc madeira, inteiriça,
:úim de pod er resistir aos c11oqucs e á sua arrastação eô·
1,rc os roch edos, parn ci ma de Pin1iehim.
?\o 1Iin 13, cm companlda do sr. An tônio e nn 6Un
ca nô,1, {lcb.:ci 'fómo, cm demand a de ?\foróa, umu aldc.ia
1Ü tua<l a poncils milh as pan e im n, on c1c cu, cn tit o, p i:e tcn,
clia co mp r.:u· u mn ubá. a<lc11ua da p ;.1r a o resto <ln ,,iagcui.
Era 11111a g rande aldcja, lia híta da !!Õurcntc por inc1io!J,
lendo um comi~s:irio iudio, que sahia ler C' c~ere,·cr, e que
estava tr:1ja ilo á mod,1, usando J,ot.is com correias e calç.is
larga!?.
A1í ol,LiYc, JlOr cw Jirésti mo, um a ubú, <lc um u cg:o•
ciante galego, e levei dois íudios, para t rnzcrem·o o depois,
na sua volta.
O sr. Antôu io ,·olto u 1rnrn T ómu, e cu, po r -volt a das
3 hora s <la wnnh ii, tam Lém p1·0SSC'é,'lli viag-ctn, n a ruinl1 a
J)CfJU cna e haJouça nlc cnnôil.
Cêrca c1e wna milh a .,cima de ~In rôa, alc,mçámo:, a
cutrndn <lo peque no rio P imirlii m, pc1o qu nl, cm ecgui<la,
forn os s uhiu <lo.
Mui t o p erto Ja J,:,rru, hn,·i.i um rochedo :1tra\'nncil.ll•
do o cmrnl, e tivcmo:1 grande <li íieul ilade p:1ra ,•cncê-lo.
Em :.cgui<la, 1rn usp0Ho ês.:e obstáculo: lirnwo 9 águus
p ro fund a:1. ;1té 11 111n hô:i d istânci a ; de pois, 1,orém, outra
l'CZ se tornou j un~ulo de rochedos e de l,nixios, cheios
(8lt) l'i~ ori1;ii1:il ··oLi ... Sõbrc .'.I ubú ma<la ua bacia tio uo;2 0
rio-rn::ir, \'cja-!-c lb imunJo Moro c.s, oh, cit., ,·ol. 11, púg. 158.

304

Au1um

HussEL

WALLACt.:

d e caniço~, por on1lc a n~sa c.:môa, basta nte carrcsada,
sóme nt e :í custa <l<"" ~r.,n<lcs c5forçí>5 lenta mente !:C ia dcs·

Jocnu<lo.
A~ 11oi tc 1 a lca uc_:ámos uma l,o ni ta praia arcno:01 1 onde
pará mo s; ma s nJí não ti\'C111os ~or le b as tante pari\ apa·
nh .1r, si c1uér1 u m p equeno peixe, q ue fC comc~o ao j ,1n·
tar, de ~o rl e <1uc ua da mais tornámos, ~\niio m in:;âu de

farin ha e u u1n ch íca ra <le café.
Dcp oi~, .1nmuulo a rêdc <lchab:o 41c u m ranch o de
fo lh as <lc palmeira, qu e tlc cer to fôra fei to por alg um \"ia·
jan te que pot nlí 11emoit:ira, donnímo s tr.1uqu ilnmcutç,.
Kosrn alinõço, 110 ilia scg;uintc 1 foi n repet ição d o «] llC
th·cm os ao jan tar. H~ , ·êspera.
E, viaja nd o r io acUna, tínhamos <1ue parar qu ni; i que
Je meia cm meia h ora, dcscari-cgar a canôa parcialm ente
e arrastá-l a, c m SCé,.'llida, sóbrc algum em p ecil ho.
E m m uitos Jogarei:, o leito do r io era mui to 1·ocho: o
e muito esc0trcga<l io , sõhrc o qua l corria sómc ute poucn
águ a, ou cut.í.o c.rn um.1 sé rie de sal tos, que forw:waw
pequenas casca tas.
O rio Iíeayn cadu vez wai.s es trei to. transfon11.m<lo-sc
1tum pequeno can al, que formava wu v~r<la1 leiro Iôsso <l c
15 a 20 pés de pcofundi<l,ulc, com u ma Jn tcrmin ávcl su•
ccssii.o 11c c m·vas e ,·oltas b ruscas, o u todQ.5 oa sc ntido.5 dos
quad nin tcs <la bússola.
A finaJ, tar<lc Ja noite, alc:mç.imos o 1,orto <lc Püniclün1, {(l1C ptlln it iv~nncnlc foi um a aldci.'.1 1 e CfUC ago t·a
tem só mente 1un.is du.is ca.s;LS de mora<l n.
E11con tr áwos alí TIJll tugúrio nlrnntJona<lo , s cm p otl:1s,
Uo qn111 só r c= tava o telh ado, - "a c:1sn <lo!:! \'injau tcs" , dn qun] tomámos posse~ p ura p afsar a noi te.
Encruauto o-, ín1lios d~carrc ~avau1 n cnnôa, fu i ,1 urna
t1 a5 choupanns, nfim de arranjar pro,·i~õcs parn o j anta r~
.iJí -cncontramlo um <le~crtor portuf,ru ê~, m oço muito s uapo e muit o nmin cl, ,1uc de unüto l1ôn , ·out:ulc me fon1c ·
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ccu .sómente a ünic:n coh:11 que ee podia eomcr, e quc1 ha•
,·ia na ca.sa um pcda~o de 11eixe sêco na fum aça 1 J}•ÚXC
éssc que estava tão duro como t ábua e tllo flcxivc] co1uo
C'OUtO.

:f:ese, eu o <lei ao s iu<l io~: e convidci·o, en tão, a tomar
uw a chícara de café cm mi nhn com panhi a.
Emho.ra élc Ü\·c~~c alguns ca feeiros no qliin tal! cm
roda de sua choup:mn, isso foi tint-a élc uw verda<lciro
festim, pois lJUC j;i nfio tinha ne nh um melado cm c.11;;1.
Dêsse logn r parte uma e:s trada, qnc, tramp on,lo o ~~·
p ig:ão, .s egue para o outro latia, pa r.1 .1 outra "crtcnlc, e:c•
lend en,lo•se pot- cêrca de dez milh ns, atrnn~..s da fl oresta,
nté Ja,-i ta, um a .1ldeia stlu a<la no Témi, t r ibu t.í rio do At a.
fJapo, que, por sua ,·cz, corre p.1. ra o Oriuüco.
Verificando que ali n.ula po1lia ('J1contrar pura comer,
e não podemlo~ por i~so mesmo, permanecer mais tempo
cn1 ln. l lagar, como cu a pdn cípio p retcmJ ia, ·d-me obrigad o a t rnt ar dos .urr.,njos tlc min has hag:igcns, que de·
veriam ser 1e.vadas po r lccra parn. J av:ita.
Resolvi fo zcr primcir.1mcntc u m pa::acio até lá, no dia
!:Cônintc, nfi rn el e \'Cr tõi ananjava os homens ncccssádos
para ê.ssc 1:crvic,;o.
A' tnnle 1 entretanto, pega n do dn c.=pjnga n la, sní vai;amlo uc, longo (b referida cstradn, e d.ilí, pou co aUca ntc,
1H1 florns1.1, ntingintlo ao log.a r onde c u cs la\'a ansio!O por
chcg;nr, fui hcw :rc<:ompens:1do, pois tfrc a sorlc tl e u hur·
rar com um <los " lor1Is" da terra; c1ue cu, tamhl! m hã mui to,
cs ta\'a desejoso de cncoutror.
Quan<lo c u caminba\·a lra )l{1uil nmenlc po1· ali: avistei,
de r C;J}cn tc, um eoor wc a nima l, pre to co1uo azc\'ichc, que,
,;aindo 1la flore.era, ganhou a cs trnda 7 a cêrca de 20 jardas
n;t m inlt a frente; cansou-me élc lauta Rlrp rc.ea, qu e a
prin cip io não pude :1 tin ar com a C3pêcíe de animal que
cm .
Cad. ::-.;
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Como êl c, p orém, csli,•cs5;c cti minhnn<lo \'.l::f:Jrosamentc 1
pndc distinguir-lhe pcrícitamcutc o corpo e a longa e cncurrnda caud a, que vjc.tam ficnr-lllc 1lcm ú vistn , no m eio
dn estra(fo : verificando cu, nc.:sc momento~ tJ UC cm uma
h onila onça prcra,
I nsúnti,•amentc lc \·ci a espi ngarda ao omlao, pat;i fa.
zcr a pontaria; ma s, nc!:'sn huríl 1 lcmhrando-rnc c.1c que o::s
doí!! canos estava m t:rt 1TC!!;<Hlos de clrnmho miúdo. e, si cu
disparasse a lgum liro. ~l po,lc ría cxasp cr :l-ln, t:-1~1 vez <le
m a tá-ln, pcnunncci silencio~o e fJUêdo, a oh;;crvá-la.
No 1ncio rl a cstrud.i, eh ,,oltou a ca hc~:i par.1 o l aclo
cm que m e achm•.1 1 parou, e, por al~ruus ins tant~, fic ou
a coHtcmplar-mc, m as, tcntlo, ao 11uc prcswno, ou tros ne,.
gócios urnis importa11tes para trata r, sorra tcirnmenlc rom·
pen alguns passos moi s pelo ca min h o, desn pa rccc1Hlo em
se!,'llida no máto 1 onde se .efundou.
E n quon to el a avança..-a~ puclc pr:.rccher a hulha <los
pcqucuo5 ;mimais e o hatcr de asas cios pássaros, que ee
achavam no só]o, limparnlo a~sim o c;nu illho pa t·:i o FC U
rcspei ta ,·c1 inimi go passnr.
Ê~=!C encont.ro m uito me ag.rn<lou.
De tão a<lruirado e ! Urprc rn q ue fiquei, rnio cheguei
a sentir medo.
Ti;-c, nfin:11 1 cm:cjo 4lc ve r, Lcm <lc perto, em se u eclrngcm lwbicac, a variedade 1uais rara <lo ruai s forte' e mais
perigoso anintal que JrnhHa .1s solidões do continente nmc·
r icano.
Não querendo, de fórurn alguma, n 1.·epeli~-.ão de um
cuco11tl·o it,'lial, e c omo jil es tm•a perto úc escurecer, jt1lguci muis prudent e voltar par.1 a aldeia.
Na manhã scgu.i ntc, m .:1 mlci l o cJ05 os meus índios pc:car, e saí caminhando ao lonvo rla c.s rr,,da de Javir.i, feudo ch cg:ndo: n essa ocasião, até no p011to da Jiuha <lhi!!ória
das ógun & das bncins do Amuzonat: e do Or inôco.
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A c-strada ê, geralmente fofomlo, rclnth·amcntc plnua,
consist.in<lo num :i s~dc de pcquen:is subid:is e descidas,
que i;c suce dem um:1::; .Ís ou tra::, cm p arle nlgmua poss-i•
vc1mtn:c mio nting:incl o mais do que a 50 pés de c]cv:1:çilo, e cm ~l~'ltnS trechos nt ra,·cssond o pequenos l1rcjos e
teHcnos :d:tga cl.í çoii: ao Jougo dos quai.s correm numcroJiOS file tes de á~~1.
:.'\c.s::as lr:wcs.:;.fos, Ji;i ,·ários troncos de :in·ocC6, to~e:t•
mente lavrados~ e nli extcndido= Jc comprido, sc n1ndo
de p.1s-s;1;c·111 011 de pequen as pcmlC"E 1 ao longo da s quriis
cruuiulrnm os pctlcHrcs.

A c·.s tr;ufa tem cêrc., de 20 ou 30 pés de largurn, t'X·
lcn<lcndo-se, m ai~ ou menos numa litilrn rclri, ntravê:; ila
11cusa floresta.
l\ O latlo tlo C"ami nho. ,·êcm-sc n u m crnsos espéci1uen s da
palmeira inajii. (.llaximiliana rég ia}~ da lmrití (Muuritia
de cn.ulc-s cheios de esp inhos, que ~e vêc1u no ~ brejos ou 1cr rcno3 ,11:ig.::nliçoE-, e a clll·io~a piaç.1b.a, d:i qu al
EC cx l.n1 cm resiste nte:;: e gro.:=sa.s fibras 1 muito empregadas
na uHmufotura ele vns.sourn s o 1Ic c:5cÔ\·:ts, nesta rcgi:ío,
para Iimpc7,,1 dM ruas e mais outros scrviço3 domésticos.
Éslc é o primeiro e qunsi o ú n ico ponto onde se p óde
Ycr cs3., curiosa palmeira, quando se .sc;:,'Uc poi· uma cs1n1da ou se na•·cga por um cur.;o de água.
Desde :t foz do Paclauari (llihut,irio do rio l\'c~-ro) ,
cêrca de 500 millrns parn cima de Barra), cln é cncoulra•
ela cw Y.Íríos rfos, mas nun c;1 nas mnrgens do rio princiaculf•td ~

pal .
Uma grn.ndc p:ulc da popalnçáo tio alto rio Negro
corta e colhe as suas íihrns, para c:xportnção, e, por c~a.

!ónua, I i11uci. cntiío s~ hcndo d e toda s as loca]j<l::ulc.5 oudo
cln é c11con trada: são :1s do 1·io Pa<lauarí, Jaã e Daraá,
n a lll:trgcm se tcutrionn.l 1lo rio :Nccro, e as dos rios Marié
e X:ié, na margem rucrjdíonal
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Nos outros dois rios, o i\foraviã e o Cabahurí.!i, <la
margem .Ectcntriona1, niio se ...-é um só C;(;Cruplar <lela, nem
também nos rios Curicuriarí, Uaupés e l çana, <la margem
mcricJion al , não obs tante correrem êlc.:, entre o;; rios 1farié e Xié, onde cb é alJUndan tcmcol c encont rada.
Em todo o território circnnviziuh o .10 ::1lto rio ~c·gro,
para cima de Sâo-Cndm, hem como no do Atahapo e de
-!:eus triJmtários, ela é cncontrarla 1amhém :.ihumlnntcmcntc,
e foi justamente cm frente á ald~ia de Tómo on<lC" cu a vi
pela primeira vez.
Ela cresce cru terrenos h 1l.Il.1i dos e é de cêrcn de 20 u
30 pés de .iltura , tcu<lo íofüa.; JargnE, pinula<las: 1naito
Heas e muito brilhantes e .regular~ .
O seu tronco cohrc-sc por intcfro de uma cspêssa VC!!·
tidura de fibras, que dele p endem como grossos pêlos, e
que brotam a té junto da Jrnsc das folli:1s, ru ::is ficando ade·
ridas ::io caule.
Homens, umlhcres e crianç:.,~, em grupo;;; mnncrosos,
vão ã floresta cortar-lhe as fibras.
Em sua região nativa, elas são comm1s. e granclcmcnlc
empregadas na manufo.tura «le cor<las e de cabos, para as
canôas e em barcações do Amazonas.
HumbolcJt fo.-. alusão a css:.i planta~ pelo seu nome
vulgar Yen czuclauo de chiquichíqui, mas ao que parece
êle não a ,;u , em bora h om,c::sc pas:!ado ao longo dc~ s~
c.stra<la.
Creio ecr c1a Ullla das e.5pécie5 de Leopoldinia, da
qu.il duas ou tr ~s outras. cspécjc;j te vêem no rio Ncbrro, e
que, como esta , sômcnte são cnconlracJas ali.
Eu não pude ,·ê-la, nem fl ore=cco<lo, nem frutificando, porém fiz um esquema <lo seu aspcclo geral, <lcuominando•a de Leopoldinia piaçaba (81) ~ tirado do s;:cu no(81) i\fanju!, que ji a h:ivi:J dc11omia,:ulo Aual'!~ junifcra, deu
também o~scn to ii dc~igmção cicnlific.:>, pra po~l:l pc.r Walfoce. Vcj-:H~
"Gl-0Haria linganrum h ra1 ilicn1iuru", p4!. i Ol.
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me ,-ulgar1 a:;s im conh ecido, na maior parte da região do
lrnbitat.
Quasi no fim da e:;tnafa, cheguei a uma "'roça", ou
ca mpo limpo, onde cneont1·ei um nh o e robusto inclio, quo
nü es ta,·.1 tr:tbalban<lo e p lantando ruaml ioca.
Logo que me vi u, vciu dar•m e O.!I seus uBuenos d ias",
pcrg1111tou-mc põ1ra onde cu ia e si cn precisava <le alguma co i~a p ara a :ildeiu, porquanto o cowissii rio, nessa oensiiio. 1:í não c::; tnl"n: e êfe era o c,1pitão.
No ruclhor cspanlto1, que no ruomcn to nrnnjci, re5·
pondi.lftc como pude, tudo fazendo para que nos com·
pl'cendê!õ:1-c mos muito hem um ao ou tro.
~]e ficou um tanto C5pa ntado, quando cu llie dh2e
<JUC pretendia pass nr uma tem11orada na uldcia, e parece
que ch e~ou lllC.:'JnO .t d uvidar d.e minhas iotcoçõcs.
Eu, en tão, informei-l he logo que era um "na tu ralis ta'\ e a li pre tendia ir com o in tuito apenas de cap turar
t' a1lquiri r pás~a ros, inse tos e albru ns outro:1 animais.
E, ,lcpoi;; clessas expl.icaçõcs 1 começou êle a en tenderme melhor, promt'tcndo mesmo, por fim, mnnclar-me, d.:ili
a dois dias, alguns ho mens, afim Je fazerem o tr.:insporte
<le tocfo s i!S ruinha bagagens para a aldeia.
E, lt!;Sim tendo eomhin:ido, voltei dali mesmo, eem ter
chegado á Javita, que a intla estava distante cêrca de uma
mmw.
Na minha chegada a Pimich im, verifiquei que os n1cu.s
índios pouco ê..'{i lo ti vcrnm na pcEcnrfo que haviam feito,
p oL$ sómente três ou C)llatro pérca.s foram tudo que tivemos para o nosso janlar.
Co m o nada. thésscmo3 que fazer no dfa seguinte~ orJcnei-lhcs que Iôsscm bem cêflo a rra.ncar timbó para. CD·
,·enenor a água de um riacho e ass im termos peixes cm
mnior qmmtid:1dc.
Enquanto asrnvnm fórn, entregues a essa tarefa, re,.
.olvi fazer, para distrair-me, aos pas~eios pelos arredores
!UU
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da ol<lei.i, e tive cn::cjo, cntiio 1 de obrervnr algumas de
snaa curfo5-i t1ade:, <la s quais tomei nota,
P1·cgacb. aôbrc uma <lns :;otcirns da nossa choupana.,
l-ia-sc a cahcç:i sêca t1c- u ma coJJrn, q ue 1Tcvia ter si<lo
mor ta uns pouco.9 <lias alcâs.
Era a.nrn jararnca, ele uma da s espécies <lc CrCJSped(>.
cephalus, qnc devia !ecr de um e1101·mc lam ,::mho, po is a s
6uas venenosas presas, em númr.ro de quau·o, tinharn se.
guramc-ntc uma polcgacfo de comprimcuto.
!\leu :m!Igo, o deser tor, informou-me, en tão, que ali
h avia muitas <laqncb espécie, as quais se e ncontram nas
moita s il c capim, próximas du casa, e <JUC elas saem ã
noite.
Por isso: era ncccs.:,á rio, scgun<lo êle rue acousc Jh ou.
que cu tivu:se muito cuidado, não só tlcntro ,lc casa, como
trunl1ém fõra dela, no quin tal.
A pica dn de nma coL ra, como cstn, ecrin ruor tc ccrt:1.
Em T óm o, cocont n: i e observei n:s tfaio.s de uru=i ro•
cl1.a c.su-ntifica<la,. que apa rece perto <la ~aldeia, .soh recrgncndo-sc <lo sólo.
Ali eurgc o grnnito, uuurn foge nclrnrn<ln, que nprC·
.Fcntava curi ofo a~pcto, vcu <l o-sc cmh cl,i<lo3 nele fr.:i.gm c ntos <le ou tra rocha de fornrnlo pontcagu<lo, de arenito cristaliuo, em leitos cstr:i lific.JdoB, e hem .J ,5:3im de <1unrtzo.
Até acima de São·C,1rlos, rcgi.strei i:cguic1:1mcntc o
ponto ele chul iç~o da água! com u m tcl'm(imetro <lc prc,.
c isão, para o propósito tle <le tcrm iu:1r ns .:,lt itudes nci ma
tio níYcl <lo mar.
Infelizmente, tal instrumento <::e quebrou, antes ainda
de cu chega r no pon to roais imcrcs:santei pa ra fazer tal
observação, e que é o <lo dlvisor das água s das baci as do
Amazonas e Ori nôco.
E!:tou, contudo, inclinado a p em:.:1r que é muito ex-11·
gcrad.:t a altitude, dadn 11or Humholclt a São-Carlo,.
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Ele próprio, quanto .1 isto, •liz mesmo ter ns su as dtÍ·
,·idas, porquanto o sen hnrômctro, tendo-se cnchiclo de nt,
foi por êlc es,·a7.iado e, cm schruida, de no,·o tapado, po·
rém nntcs de chegar 5 cos ta, oncle tal instrum en to deve·
ria ser aícri,lo, tmnl,ém se quol1rou , tornando assim Ítn·
p ~.sh·cl fa7.cr a comriarnção «las su.1s ol,scn·a.ções, parn us
ulteriores e nece.ssátias correçõ~.
Nessas circunstiineias, poi~, penw que pouco ,·ulor po·
deriio mercr:& as suag oh;e~nçõcc.
i\Ic.smo as~itn: alrihue êlc 812 péi;. á altitude de SãoCurlo~ ncimn do nível do mar.
Pelas minha e ol,servaçÕ('S, contnclo. l1 á umn diferença
de rnr-io m·áu Faltrl'nlicit na tr.mncrntura de chuliC'ão 11:\
ú:,ia c 11h'c Barra e São-Cnrlos, o ·que corresponde ; urna
altnrn •lc 250 pés. nos quais podcrno.:1 acrescentar 50 pé.:1
mais para a alturn ilo ponto cm qne t:zi!! ohsc t'1"açõcs foram ofctunrlai-. ('ffl Ilal:'ra. ,Jnl rcs11l tnndo, cnt.10 1 o totnl (lc
300 pé, .
Om ~ ::i :tltitude ele B:1rra 1 :teima ,l o nfrcl tlo mar, :1crcdi to ,pie niío dc,·c ultrapa ssar 100 pé.!!: pois, trrnto pcl ns
minlJ ,1:i observnçõcs, como pelas fio ~r. Spruce, com :mcróitle., sempre ficn\'a cm 11h·cl mais hnixo elo que o ele
Il('Jém do Pará.
Si a diferença de p rc.:;sâo atmo~íéricn fosse clcvíd:t uni•
c:1mcnte á altitu tlc, a colurrn lrnrôrnctrlCa tlcvcrin conscrvnr-sc rC;?:ul armcnte mni!- nltn cm Barra do que em Ilc,Jém.
Em vista disso, cn p c11so que São-Cnrlos nfio esteja a
111nis de •100 pé:, ou, q uauclo m uito: np:ncntcmenie, a mais
de 500 pés ncima do nível do r,rnr.
E stn circuustância i por s i só, compro\·a h em a fo111rn·
tica.bilidadCI de tal inst rumento para a tlctcrminação 1l ns
nltitude.s (Jc 1oca1iifodcs sitmulas cm pontos de pequena
altitude e gramlcruc1ttc afost:ulo.s uns dos. outro~.
Dc\·c haver, ,Jc resto, assiu, 11cu.so, in<lc1lcnJeutementc
dn iufluêncin tb altitud e~ outra cnmw, que concorre p nra
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a \'ariaçã o d.J. pre!:s;Ío m fJia <l:1 ;1lmosfcra , no in t<'rÍor e
aos costas <l.i América do S nl
E, assilll scmlo, torn ar··H·· :Í um ~L'amlc impccil ho para
eerC1bJ o1tida::, com a u ccc::sá ria prcc~ão, as altitu ,Jcs ele
localidades ~itua clas 110 interio r ,lêstc grande continC'ntc~
cm drtu<lc <lns dist:i.ncias sere m tlciuasiado :;ra n <lc.s e h em
assi m quasi. impcnctr.ivei.3 as fl ores.tas, para permitir o
traçado de umn li nha <lc n ivela mento cli rnto, através ;lo
J:C U

território.
Quando os ín dios voltaram com ns rni1.c5 de timbó,

ll(Íd todos imed iatamente começ3mos a quclu·;l.}111,; e <lcs fj .
hrá.Jas, colocando-as para faso sôJ1 rc ft ro cha e cbn,Jo-lhc.s

fo rtes panca ,las co111 um p:í n.
Em scgui1ln, foram 1c,·a,las e po5tas dcn lro de u ma
11cc1uc1H1 c:inón (82L que ench êmos de át,~.t e de b arro.
Tudo isf: o foi de,·idamcntc rcmc.xido e compri mido:
até que o sumo se tfosprc n<lessc hem.
I s~o fei to, lcY.:Un os c ntlío ~s;i ,ui stura p ar:t um rí ncho
próximo, p Oltco aci111,1 do Joga r onde cs tá\·amoe.
Aos punl.rn<los, e pouco a pouco, fomos jog:m do pnra
(lúntro do riad10 a mis tnra que havíamos p re para do.
E aü ficamos cspern nJo o resultado.
O veneno começo u a produz ir imediatamente os seu~
efeit os.
Os peixes meuotcs começaram logo n ngitar-sc, dn.udo
pulos pnru fóra Ja 5gua, e, daí, ficm·am boia ndo, conlotcc ndo-w e cncurvundo-r:c, enquanto outro5 ho inn1 m, \' irados c1 c la do ou d e cos ta s.
Os índios en tra ram na :.i..::,ruat com cc1>los, e iam ap a·
nhando lodos os que já c;tavam ne.5s;is condições, ou: t!n·
tão, rocrgu. Hi~nd o e nt1<la11do, ia m cm hu .5ca J c tlm maior1
que ás ,·czcs surgia, c.st outcaclo, l.i wui s ndenu le.
(82) De,·c ,er um côd10, que é fc il o pelo mesmo t>roce s;o cru·
pregado n:-t comt rução das 1,equcn::i s ('nn i1as on ubús dos índio.:1.
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Por C::!!'õ .l m:1ncira, cm d11 a9 h oras, conscsui u-se encher
um ces to, ~cmlo a maior parte peixes pcqucno31 encoot.rando-sc1: porém, en tre êlca, muít:-is espécies curiosas, que
cu ainda não h,wia visto.
Inúmeros pcixc.s foram lc\·ndos pdl" corrcntc7,n, por<JUC nã o I1a\·famo s feito um tapume para cerc:i-1os, e, uo
Ui a !:'cguintc, nos Larra uco;; do ;rio, ,·iam-se muitos outros
j azendo í1lí e já a puu:cfoier-5c.
Tive, assim, mui to que fozcr.
Scpí1rci uma dúzia dns mai s 110,·,1s e nrnis curiosas C5 ·
p écics, para <lcs.cuhar e d~crcvcr, e <lei a ~a.rtc.i restante
aos ín<lios, nfim de lim par, pôr nn água e prcpar:i-]os parn
t) jantar: que espcrá,•,1mos ffüEe melh or <lo qne o que tínlrnmos tido nos dias an tcriorc,.
No dia scguiutc, cêtlo, chcgnrnm 05 curregn <lorcE, uum
grupo composto de um homem e oi to ou dez mulheres e
ruoi;n s.

De neônio com

ca<ln

UD\

3!! c:1q.;,1;; ,

fo n1111

estas distrihui<las a

de1e5.

As cargas eompuuhum•!:'C do

wn suco de sn1, do cêrcn

de 100 l ib ras <lc pC3o, quatro cestos do farin h a, além dRs
cai.«cns e mn1as, um odre de nzcitc, um ga rcaíão de melado,
um gua r <ln~lom;:a portatil e vário9 ou tros ol>jctos.
A maior pnrtc dêsscs olJjetos for:irn distribuidos cm
pesos proporcionais :í forçn de cn 1la um dos ca rrcgndores, e dois cios meus íud ios dc,·criam também acompnuhú]os:, voltando á noi te, afim de, no din seguiutc, partirem
comigo parn Jnvi ta.
Até hem tarcJc, entretanto, não havjam nindn regres•
s.i <lo; ums, por volta de wcin-uoite~ cJ1egnram, ::ifinal, dizcu<lo que nüo ngue ut,n3ru a march a <los outros índio:; até
J.n\e"ita, e, tendo escurecido, qunn<lo ê1es ainda cs laYnm no
meio d a cstr a1ln : rcsoh·eraw \"olt ar, dci.·umdo a> ca rgas no

m ll to.
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N.J manhã ~cguiutc, ti\-cram do sair c1e noYo, para completar n sun mi .s.5iÍO: e fui ohrigndo a esperar que élcs voltassem, perdendo as~iru umis um di:i com o transporte das
mi11h as h:1gag:cns.
Empianto isrn, fui á flo1·ce.ta, onde ap::mhci nlguus inEelos, por4:'m êlcs all n:ío eram muito numcro.:as.
No din seguinte, não hm,cmlo nadn para comer ao
almo ço: man<lci, cêc1o ainda, qttc O! índios fossem pescar,

dando-llics positi\·as instrnçõcs par:1 que ,·olta.sscm até

Ó$

10 horas, afim de pnrtírmos, cm .SCb'1.lida, p.1rn J:tdt.i, e
lá cl1c gnnnos aind n ;mtd5 do escurecer.
:Mns .só ás 2 horas da rnnlc foi que eonscga.ímos partir.
Eu csta\·:i bem sobrccarrc~ado de pc~o, pois ia conduzindo rni11h:1 cspingnrda, munição, c.1.ixils ele insetos cte.
Pús-mc logo á frente do grupo, com um indiozinl10;
que o5o comprce:ndi::t uma só .pala\o'rn ,lc portugu~.
No meio do cmuin!to, "i um bonito nmtú m; mns est<>:
nd1a, a•sc um pouco retirn<lo d., e:; trnd~.
Aproximei-me dele, e como u winh;i. ~ pin g:nrcfo C:!tivesse carrcgoda .!Ó de cl111rubo fino: atirei, mns não con~gui ilcrrubú-1o, consegui ndo apenas feri-lo.
AinWl o persei,ui e fiz mais outros disparos, 1•orém
sc1n r csultn<lo.
E, como cu en tão n ota;e;.."c lJ\lc l'Cpcntinam.(;'ntr, h twin
cscnrccido, resolvi dcix:í-lo ali.
Tínhamos ainda al~'lmtas milhas par,1 nn<lar.
O .sol tinhn-se 110.;; to, <le· modo que foi preciso aprnssnrmos Jicm os nosso.:; passos.
O mea njtl(bntc con.scl"l"a\'n·SC srnrprc uniria aos meus
enlcnnhnrcs.
No s travessin.s dos hrcjos e <lo;; cónego~, cnco11 trá mos
a~ primeiras dil:iculdnclcs par:i acertar com o cominho, ao
longo dos estreitos troncoif: que serviam de ponte~.
1
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Eu cst ~l\'a clcEcnlço e, n cudn min uto, tropeça\'a na l,gwu
tô co ou n al~uma pedra sa licatc; outrns \'czcs, dcsvinva.m c
p :ua os la do s da es trada, e in pisando sôh rc coisast que
p arcci:1111 querer arra ncar-me os nriel ho.s.
Est:n•n c.::curo como breu.
Di!:ti ngu iam-sc, con tu,lo, as Ilc:5.'.Hlas nm·c n::t que se calnv:un forma ndo: ve ndo-as atr:wé!!. <las al1crluras, n o allo
das a re.ida! forma.d.is pelas fronde,; J as ún.-ore3 da fl orc..;tu,
ma s o cauü nho poi: onde scg-ui.:i mos Cicant totalntcntc jm.
perccptivel.
E u !!ahia que os jaguares eram m uito nhu ndantc:1 ali,
e, po r sn.:1 çcz~ muito almndi:mt«!-3 tnmhém as ecrpcn res 1 o,
dêssc modo, a cada po&so, cn c spcrnn1 sentir rc.•wala1·-se .solJ
0.3 meu s pés o frio corpo Jc uma tlcfos, ou, então, Ecn tir
e,tterra da s cm m inha s pernas a;; suas mo rtífera s prêsae.
Atta\'és da escuridão, que reinava, cu olha\•a fixamente~ c!!pcran <lo d e um momcnt<> parn outro c.5harrat com 03
\'ivos e l uze ntes oll103 azuis ir e uru jat,'l.lar, ou, então, OU·
Yir•lltc o Iortr- e sotu rno urro nas solidões <la floresta.
Voltar ou pnrnr alí de qualquer maneir:\ dava nn
ut<!:;lUU .

Eu sahia 1 po rém, que nito devía mos cs lar ain da muito
l(m ;c tla õli dêia, e: a':'Sim, ins istimos para ;, frente:, eont a
v 11~a co nfiançn Jc r1ue, depoi s de p ns.sndo u u lo jssp, n ad a.
de J csa.gr a<la\'Cl l1averia J c acontecer, e que, no àia etL
gui utc, cu s:ómcnlc teria q ue rfr dos meus temores daquela
noite.
'l'oda\•io, ag agucfas prêsas Ja cnhcça eêca <la coJ,ro ele
Pimicli im vinham il c quando cm qunmlo á minh a lcru1mm·
çn, hem como inuit ns das histórias da fcrocitladc e o.stúciu tfos on ças, não btl'reml o gcito "1gu m Jc csqneccr~me

del as.
Afinnl, cou!:- cgu ímo3 chcgnr ao locul dn dareiru ou der•
rnbadn, que eu havia olconça d o do is dias íl:!..tes, ficaudo a~
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sim Eabcdor ele que tínhamos :igora .sómente nmn cu rla
distância n vencer.
Tinhnruos, con tudo, àc atrav~s.:ir ainàa alguns córregos.
E ei; que, rq1cn tina mcnt c, pcrcchêmos estar nn iigna,
que npcm1s sentia.mos, e não podíamos ·v er, e ali tinlrnm os
de procurar a estreita p in gucla. que cruzava o córrego.
Nn t rn\'cssia dn.s 1iontc.::, ignorlvrnnos com pletam ente
a $Un a ltm::i acima dn água; e, y1ara comi nlt ar no longo de
uur tronco de 4 po lcg:tdas de largura, cm tt1 is circ1111stância.s, era, na vcrdinlc, u ma grande dHiculdnclc.
Para ;n•anç,nmos, colocávamos wn pé adc:mtc do outro, cquilihra ndo-n os fin ncwcu tc, a té que de novo ecutís·
scmos que cstll,·a w.os pisando cm ponto firlllc.
P or uma ou duas YC7.CS, cl1cguci a pcrtlcr o cqu.i líLrio.
Isto foi, felizmente, cm l ocal 5ituado um pé ou doi~
acima do !i.Ó)o.
Si fôss.c tle u ma nltura Je i.·intc pés, tlavn nn m esma.
Uns seis córregos e piDguélns rn~esas con dições, ti\·cmos
uós que atra\'css:i..Jos, além d as várias suhiJ as e dcsci<lns
da estrada .
.Afinal, emergimos da somb ri.1 escuridão du fJorcsta,
snin do então cm um espaço ,'\h cr to.
Nêss c momento, vimo3 al g:nmns lnzcs pcstancj:mdo lá
ao longe, anunci ando~nos, n:.5Un, que a aldeia jú se achava
p er to e pouco adcn n tc de nós.
Com uma caminho.da de um quar to de horn m ais, nós
a n1ca nçá m os.
Bati na primcirn. porta <ln primeira carn qne cncon ·
triimos, perguntando onde mornva o com issário.
Dalí, fomos m.amlatlo.s pnrn outra C3liR, situada do ou~
tro In do da praç.i; d~ Já, um vcll10 nos le\•ou á ucasn da
naçã.o!' (rancl10 com t1w n porta) , onde csta\•3m gu ardados
to dos os objctt:J3 que com11ituiom a minha. bngagcm.
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Pcrguutci-lhci si era pos.~ivcl arranjar alguma coi.rn
para cou1c1·; <leu-nos a1guns 0\'05 de tartaru ga e um pei"te
sn}g:ulo; e, cm scguidn, foi-5e cmhoru .
.Accndêmos fôgo, imctliat amc ute, com algunrns acha!! de
lenha , que ali eucontr.i mos; as:ii.mo s o peixe e fi zemos uma
sôpa de ovo.s <lc tartaruga, que comê mo.s com farinha.
Armei o rêde, dcitaudo-me logo ncla 1 e meu companheiro extcndcu-.sc no sólo, no lado tio f õgo.
Em seguida, dormi muito Lcm; e, dnrau lCI a noite,
11cm si~]Uér sonhei com as horríveis serpcntc:1 ou os lcrrivci!i j a~'Uat~.
No dfa segui nte: cêdo ni11cla, procurf"i o comissário,
pois o rclho: que cu hn \'ia vi sto nn ,•éspcra, era simplesmente um capitiío.
Encontrei-o cm ca5a.
O comissario era um ín<lio que sab ia lei· e cscre·\'er;
niío difcrin, entre tanto, n qualquer outro respeito, dos outros índios do Jogar.
Os seus tr ajes eram apenas umn cam.is n e uwas c:1lça3
muito c1tl'ta.;; não esta\'a calçatlo, nem ele hotinn nem do
botas.
Informei-o logo <los moti,·05 que ali me levavam e
mostrei.Jhe os meus passaporte.,; br.:: sileiros.
Ncssn oportunidade, pedi-lhe a cas a <lo conYento (uma
cas.i que os padres outróra ocupa\'ani, mas agora €Ó scr•
vin para o nloj;11nento tcmporãrjo dos viajante.E, (JUC por
ali passam).
Apó s alguns momentos de hesitação 1 êfo me en tregou,
aiina J, a clrn\:c, e cu, <lan,1o-111c, cm Ecguida, "boa t;ude",
fui então tomar pos:!e da casa.
Por volta elo rucio-<lia, os índios, que na ,·éspcra l1avi,1m pnrtido eomi~o de Pimieh.im, chega ram aü.
Ficnrnm de pouso na Cilracla) rcceiososi 1 como esltt\'Jm,
dn c.icuridáo du noite.
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:. \!andei logo var..:d' a casa, e para l á lrnnsportci e acomoclci todas as minh as hagagt:'llS.
A cas :1 linlrn <lois cômo1los e uma pcqucm1 varamln,
<JUc ficam n.i p :1rlc <los funclo !;,
No qu:nto maior: lun·ia uru a mê.<a;1, uma cadeira t: mu
hanco: e n o menor, que ~::.tava ,·a·1.io, ;\l'ruci a 1ninha rê tlc.
Ü! meus carrcgaclorcs tamli cm chegaram <lai a po11co:
e, Yicram logo receber o pagamento pelo tr;msporlc de min has h.:igagcus.
Todos queriam 1·cccl.lcr sal; e. assim l::Cudo, dei a cada
uu1 um prnto de sal e alguns a nzõís, pelo t ransporte de p cF.a<h ca r:;a, nu m trajet o de dei; m ilh as.
f.stc {: mni s ou menos o coc; WrJI G ,Te ~t' )h l.'s fo:~cr o
paga mento,
Ali, atingirn eu ao ]lOnlo mai5 remoto ua tlircç.ão que
c1cscjav:i alcançar.
Ha\'ia dci.'\'. ado os ]imites elo Yale elo podc ro~o Ama:z.O·
nas e cst:i••a ngoru entr:m<lo nas ca ln:cciras <le1 outro~ r ios,
cujas águas v3o cugrosíl:aa: out..rn dos maiores curoos à.e
flt,'lm do gloho, - o Orinôco.
Uma gran<lc Iall.1, que se faz:ia sentir cm to<l:1s as ou.
tras pnrtcs <la hacia do Amazonas, qu e cu havia percorrido,
é suprida aqui; uma cs tra<la a traYés da Ilorcsta ,·irgcm, p elo. qual se lonunn mais faci lmente accc,,5,s ivcis os fC US ma is
Eomlwio s rcccs.sos, e, .as5 im~ mai s $cgur,1mcntc podcriu cu
obter os curimos intctos de tão remota região, hem como
pfu!suros e outros animai~ lJUC nela hahilaru.
Eu estava rcrn1vido a permanecer .1li, no 1ui11.imo, um
mês. firmemente dcciditlo íl tr;1]i;-ill10:r.
·Diiiri :uneutc safa para &-se pi:opósito, pcrcol'rcndo
Jougo:: . U:ccho:; <la estrada.
D os índios: mandava cn alguns pClic.ar no pequeno r lo
Témi, e ouu·os, com as suas ~rm·atanas , caçar as bouit,1s
garçns ct nmi s outras nves, e h em assim. o5 wacacos e out.ro3
curiosoil animais <ln môtn virgem.
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Con tudo , n ão tive hóa so rte para isso, p ois q ue, na n1esm.1 noite cm que :11cnncei a al<lcia, il csan tl ou a cl1 0\·cr; e,
<lia após 1fü1 , .<:eguiu-sc temp o nublado o pl uvioso.
Três m eses ~otcs, }avit a havia goiaJo do mai s eap1é.n·
di<lo tem p o <lo Ycrão, com um céu clarn~ r·o1t·a mcn tc cl10~
\'Cn<lo <l u L·a.u. tc toda c::sa quadr:t.
E u h a\'Ín. dcspercliç,ulo todo ê~~c i1 001 tcrupo, que me
l1a'\"ia de ser tão favoravcl, no ch uvoso rincão elo rio Nczro.
N in gumn :1Ii me n,•is:i.r:i. tJllC .is estações, c m t.io curtus distâo cio.s: diferia m tanto, e a conSCll\\êncin <lisso foi
que c~1cgnci a J m'ltn justmucu lc quuu<lo o verão cs!;iYu
acab an do.
O invern o: ou estação chuvosa, começo u cê<lo êstc auo.
O rio comct;,ou a f llb ir 1·áphl.imeutc.
í nd ios co11stan tcntcntc m e asseg;ura.\'am: que era
cê<lo aintb. p ;ua o começo das ch \1vas do tempo; que havfomos de ter ho1n tem po outro nz; que o rio haveria de
baixar; e '1 ºº o n lual jnycrno n ão lia\oia Jc durar mais tlc
<luas ou três semanas,
I~so, contutlo, não se deu. Con tin uou a c1io\·cr copiosamente: dia e noi lc, e u us p oucos Jc raios solare~, pcfo
m 1.1 nl1 ii~ consti tufa m t u cl o com que éramos fa\'orccido s.
Os insetos: consequcnte ruc n lc. eram muito mais raros
do que Jan tes.
A Jtuwid:11.ld da alurosféra loroo11, por Elia vez~ extremo.men te difi eil e penosa a secagem e comcrv:ição elas cap·
luras q u e po díamos fuzer.
Não obstante tu<l o isso, consegui, com pen:crnra nça,
acumular um considccá••cl mímero tlc ~péci1:s, e o meu
maior prazer era que, q uasi <li árhlmen tc, capturava ulgumas es pécies 11ovas, que aimlu não ha\'ia cnconlra<lo no
hnb:o A mazonas e no rio Negro.
Durante o t empo <lc m inhn pcrmnnência nli (40 <lia!:i),
couwgui, n o .míniU10, cap tu ra r 40 espécies de hor b0Ic tt1t1 ,

·os
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que ernru inteiramente <lc5conhcci <la5 pílra miru, além tlc
uma con.si<lcrávcl co1cç5o <lc insetos ele outras ordcus.
Estou certo <lc que, na cs tnção sêca, Javita devei 6cr
uma ótima ]ocali<la<lc para qualquer entomologista pcrs c\'Crantc.

Como ali, nunca vi cm tama.nl1a almn<liincia as cnOl'·

ices Lorholctns de nsas azuis., JUorplto i'l lcnelaus, ;l/orplao
Helenor e tc.
Em algw1s trechos da cstr:ula, cu chegava a eocoolrálas ás dúzia~, pou~adas uo só!o ou nos r.imos~ no fado do
caminho,
Facilmente, si cu quizcsscl porlcria capturar uma tJ1i·
zia ou ,-jntc por dia.
Quanto ao.s pássaros e mamíferos, cu uúo podia fuzcr
muito~ pois 05 índios já estavam com muita prcs~n paríl
voltar e, nlêru disso, tomnram.;c muito indolentes e 11:lc
qucrinm mais .sair para caçá-los.
Nos rucu.s passeios pela ,fl ores ta , th·c ocasião ele ver
alguns agoutís (coti.1s), coatis, muitos ruucacos, trogônitlas
e serpent e!!.
Um <lia, trou.xcrmn-ruc um pequeno j aca ré, <lc uma
espécie rara e curiosa, tend o nurucro.rns csc:unas e uns tuhérculos cô ni co5 (Cnimnn. gibbus), que cu lo go pelei e
cnipalliei.
Os índio!- ,~ qnc muito se divertiram com lSiio, pois
u11 s seis rlêlcs. assistiram atcntomcnle á operação.
De pcbc.cs, obth-c tnmbém muitas cspécit'c3 no,•as, r,orquanto os meus lll<lios saiam <liariamentc para pe:car, n
fim rle fazer n Hos.sa provis5.o de h ôca.
A tarde: gcralmcnl~ lin1i a cu sempre alguns cspéci·
mcns pnra desenhar e <le:5c1·cy~rDa.; espécies meuo rc~, chegucj n fonunr uma Loa co·
Jcç5o , que c u co nse rva"·ª cm ál cool.
Em com a mnio1· <lificuld adc1 que cu <le•enhavn alí,
pois gcralmcnle voltava á, 3 ou 4 l1ora1 da tnn1 e <le mioh~
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explornçõcs pcfo floresta, e qua ú sempre encontr:n·a uma
espéde noYa; a, p.ira apro\'citar a claric1ad c do dia, via-me
obrigado, antes de escurece r, a fazer logo os desenhos.
Des ta sort e, cu ficava c.xposto á yontadc da praga dos
mosqu ito!-, o;; quais, tod as .'lS tarde3, cm <lemas nuvem , :10,
milli õc:;, a paraciam alí, parn: importunar-nos.
Picando-nos o rosto, a s orelhas e ns mãos, pro,;ocavnm•
nos tlcsagt·a<labili.s.sima irritação.
)fuitas nzc.i., eu era obrigado, leva nt an<l o-n1c hru3cam ente <la ca deira, cm que we achava sentado, n largar p rc"ipíh1d:unc11 tc o l:ipis e a sacudir as mãos no nr frio.
Era as::: im quCJ cu podia obter urn p ouco de so?.sêgo.
O sol ia haixm11lo rápidamente, e cu tinli a de Yoltar
logo para a m iu hn tarefo. ; e, a té q ue pudesse conclui-la,

m in h as m:"io.:1 ficnv;t m tão empola das e tão vcrn1cl ha:,, conto
nmri bgô:-ta co7.i<l:1 1 inchando muito <lcpois.
Contudo, h anhaudo-as mais tar efo cm zigua fria, elas,
após me ia l1ora Jc repomo, volt.,v::i m ao estado m1 Lural.
:?\o qu e diz rc.~peito ás pic.:idns J êsscs inseto:=, ninda
são clns hem m a is prcícrfrcis ás dos p ium; ou ás d as mtt·
lucas, cujos efeitos !'Cntíruo5 por muitos dias.
A :il<lcia <lc Javita é alp;um tanto espalhad a, Een<lo, po·
rém, todna a!õ su as r uas omito bem <lispoilas e muito bem
traça«l:.is.
A s.ua po pulação é de cêrc.3: <lc 200 h:ibitantcs, sco<lo
toJos ín dio:s de pul'o .!!:i nguc.
Ali não \'Í um branco, um mulato on m Cõ tiço.
A p rjncipal ocup::i ç:io daqueles índios é cortar pi açaba
nas flores tas das proxiruidaclcs, para a manufa tura tlc cordas e de ca bo.:;.
Eles se cucarrcigam t amliem de fa zer Lodo.5 03 carretos
de mercr:ulo rias, no longo tb "estrada ele J avita", estando
nisso lllllito r,r:ítjcos e bem aco5tumados, desde mcuino3.
Por ,·czcs, chcgmu n faz er por dia duas viagens, dez
m ilhas d o cada Yc~ con1 m eno3 fotliga do qu e q uul1111cr
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out ro h omem não .icostumad o a

e5tc

trabalho e fazcudo

uma yj agcm fÓmcn le.

Os rucus in<lio::;, quando rh pdmcir:1 vez saíram com
os ja\·itanos, purt indo de Pimichim, u:lo 11udcraru acowpa·
u há.los, e foram oLri:;aclos, conforme relatei, a parar no
meio <lo caminho.
O.s <le Ja\•ita vão ao longo <la Colrada numa espécie <le
trótc, e, para descansar, parant sómcul c duas vezes por a1b'llll8 wjnmos apena~, cm ca d a es tacionamento.
Pa~.s::rm por sôbrc c.strcitns pinguélas: com a maior Íacili <l::a<le, ulguma.5 Yct..cs Jojs dele.; junto.=, transportando pesa das cargas, que 11.ic.s pendem <lc ,·arns colocada;; i:ôhrc os
ómbros.
Além dê.s.sc.i serviços, ·vão todos, duas vêsu; por ano,
cm numerosos gru pos, liw p.u: a m clatlc <lo trecho de cs trad:1, que lh es toca, e que vai do aJdcio atê ao local onde
cxi~tc cl'éto um cruzeiro, ao Ja<lo tio caminho.
Th-c ocasião <lc asi!isti.r .a lUH <l esses tr.1ha ll1os, (jUan<lo ain<la roe cncontra\'a alí.
A aldeia to<la, isto é, todos os : : cus homens, mulheres
e cóonçus s:ien1 para fazer c:;se '!crviço, os primeiros cor•
regau<lo machado s e foices, e os últimos uns fcixce <le vara9, que scr\'c m Je \'Ossounas.
Distribuem-se grnpos, <le di stância cm <lístânci11 1 e vão
assim trahalli::mdo, atC' aJc:mçar uns aos outros.
Os homens abatem e cortam todos as ánorcs penrlidas~ ou que se aclwnt caí<las sôb rc o leito ela cS:tra<lo, cortan<lo-ll 1ce. todos os gnlhos, e bcw assim os arbustos c_reh-na,
que crescem ao longo e no lado <lo caminl10.
A:; mulheres wai~ i<losas, as moças e Oi! rapai:~ arredam para Iõra <lo caminho \ OLlo3 o; ramo~ cor tado s.
Em sc.'gu i<la, ,·arrem cui daJo~;rn1cutc, com as VOE.SOU·
ras <l c varas, aquele diõco, rc1uo\'cn<lo toclas as folhas mor·
tos e grnvctos, olé que fique tudo cowpletowcnte <lcsim·
peJjdo e perfeitnruente Ji mpo.
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Limp ar uma estrada <Je cfoco milhas de extcus.io, por
cs!!a maneira, não e ln uma bagateb.
Entretanto, c.xccutam c~s a tarefa com mui ta focili<lmlc
e wuito ea ti sfatoriamcnte cm dois dí11s.
Pouco depois dêssc scni~o~ o.:. h onicn.:. HÍcw de n oYo
du al<lefo, para faze r novas pontc.s ou cons ertar as que já
se acham cs traga dn5,
Tal Ecn;ço é, na vcnla<l(\ Lastame pesa do e p enoso .
.Altos árvores, de enormes troncos, têm que Ecr abatida s, a uurn 1·egu1ar tfü; tânda <lo local.
Em scgu iclu, OE tro ncos são lavr.:tclos a m adiado, esquadrcjado5, e aplain ndo;;, no tôpo e no pé.
Com o auxílio de: co rdas, de ci pós, ele comp ridas va•
ra:. e uJ;;nns tócos, ê:te:. últirnos colocados por baixo do:t
tro nl'OS, como rolete~, s,ío dali arr astado:. por um ,·inte ou
t.dnta h omem, até ao loc al onde vão ser emp regados.
Em seguitla, sã o clispostos cru Joga r a<1e,Jlrndo par a a
trm·cs-~ ia dos hrcjos e dos córrcgo5, fi cau flo firmemen te as·
t entados e escorados, lannndo-sc apen a& a supcríícic su pcdor, que é apla inada a machado, para tornar mais eegu ra
a passagem.
Po1· cs.=a maneira, ojto ou dez d~!aS pontes se fazem
<·m poucos d jas, e a c.strada assim fica cm completa e p críe'ita ordem.
f:ss~ traballtos são fci to3 por órdein do cowiss.iriogcral de São-Fci-uando, sem <1ualqucr espécie de pagamento
pelo serviço mesmo e Ecm ó prôpdo S1tiitcnto dos índios.
E tudo iêso se faz de hô a yontadu, com a m:iior ale~ria e bom humor.
~
Os hou1em1 de J a"·ita, q u:iudo no trah allio, u.::aw sóm c11le unrn "'tan ga"~ e, fóra dai, andam co mpletamen te nús.
As mulhcrl'5 coh rcm•sc haL irn almentc com uma larga
mant;:i 1 que enrolam sôh re o corpo, passan do-a sobre o ombro esqucnlo, mas dejxando o b raço direi to completamen-

te livre.
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Esta mant a di Irouxnmentc sôhrc o corpo.
Nos clomin!!OS e dias de fcst ;i? as mnll1crftõ trajam então u ma cspéci~ de 11ínica, de tecido de al go dão.
Aií cxi;:f(' o mes mo cos lmu c que <' nt S:"io-Carlo.f~ de fC
rcun h-cm, dr. manhã e á tarclc, n~t i:;rcja: OI( moços e as nio~ª"• para can lnr h inos .rcligio.rn,:;.
A aldci:1 é e5mc ra tlaiucn tc trata da ; conserva-se !cmprc
l impa e li n c de m ntagais.
Faz-se scmannlmc11te umu c.ivina. regular, parn tra.zêJa -::ou~lantctncn te lirupa.
P nra isso? o povo todo é conrncad n pelos ,:capitãe5n,
funcionaria:; ou r:,f icinis cxcrut ivos, que ~cn ·cm sob :is
ordens do oomiss:í do.
As tardes, que pa::sci .:il i, crnm 1uuito m o11ó tonas e <' li·

fadou11as.
Eu quasj u:io tinha com qnc111 cO?ffcrsar.
Além disso, niio ti nh a comigo lino algum.
L/1 uma ,·e;,: ou outra, cu tra,·ava u m a ]igcirn pa1cHra
cmn o comissário; mas o nmso "stock" (1<1 assuntos Jo go·
logo ~e exauria.
Por um a ou duas vc1:cs 1 fuj uss i;tir ás suas fcsla~.
l\'c~as ocasiôcs: faz.se grnndc quantida(fo tlc :xirac to
cnxiri (1 os hra;;ilciros) (83).
Todos hehcm lrnstanlc e íica111 m u jto alegres.
Ha ali um regular e yar iado mÍllt<fro <lc dansa.s, 111o nólonas e carntc6sticas , .as quai~ s~o :i:comp:m lmda s de C!!•
trnnli as Iiguraçô es e cootor.sõc:; <lo corpo.
As n 1oçao, ~crn lu1entc, comparecem esrncrn<lamcntc
,·csti dns, coJn o 5CU cabelo cui<laJosa mcnte pentca<lo e mui·
lo lm lroso, no quul colocam fi tas de côrcs vb to:!as. ou~ cu•
tiio, os ornuJn ele flôrC3.
(83> SôLrc o c11:cirí, ,·cjJ·~ o que Jiz Cbermonl 1Tc ?ttironda,
em 11cu '' CJ011!ário yinracnse ", piig. 113.
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Acnhado o xirnc, o grupo folgazão Jogo se debantla; no
c1uc parece, sem essa hehiàa, julgam que n5o podem dansar 11cm.
.,\s vezes, chegam íl. fnzcr tão grande quanti daclc de to.l
hd>idn~ que ili dansas podem, cntiio, clu.r,,r dois ou ltê:, dias.
Os ecus nú1n eros de dnnsas têm um cunho pcr[eitnmcntc nacional 1 porétn 7 ..10 que parece, tê m perdido a eôr 1oca),
porquant-0, a &:.se respeito, pm1C4 ohscrrnr .ipcnns ~tlgum
traços.
A lin::,'llll faJ.ula por aquela geme é ch am atl:1 mrmiua ou
l,a11h·,1. poréu, tlifere muito do hnnl\",1 do rio 'N(';ro, não
sendo tão a~pera e ti'io ~'11lural <Juaulo e5ta última; em
Tônio e \forõa, fofa.se outra Hnb'l..ln complctamcnlc difc.
rcntc. m.1s d1mmula lambem tlc ba1ú1m; mu pouco mais
p.1r:1 h.:lbco, cm Silo-Carlos, a l.ínsua fal:ula é a úaré (S.1).
A5sim, poi~, curfo. aldeia tem a sua Hn gua própri;i.
Os homens e mulheres tnais antig:0.:1 <la aldeia foliim
C'spnn l,oJ, toleravelmente, len do ;iprcnd ido esse> idioma com
OF, p::clrc~: <Juc :-intig:1mcntc morn,·nni no couvcnto.
Os mais jovens, pri ncipalmente os mcnino.s e .is m e,
nim,e~ os rap:tzc.;; C1 as mo~ns~ não tiv eram CH:1 vantagem,
C' fulam sómente .a lin~'11a nativa •
.AJgull.5 d ê)c.:-, cn t1·eum10, comprccn,lcm \11n pouco <lo
l'.spanhol
Lutei t·om grn odc i1 ificu1datlc, pura me fazer comprr.c rnfülo.
O.s J1ome-n s hrnnco~, qnc a.li Eiío chamados racfouale.s
("rac ionais~:), podiam compree nder muito 1Jcru u. min1u1
111istur:.1 de porlUf:.'llê.$ e de espnnhol; o~ imlio:!, en tretanto~
con1,eccndo pou co o espanhol, p rópri amente, nüu com.
prcc ndi:un 05 tlcs,·io; do meu modo de falar, de wi, tura
eom outra lí n~ua.
(8·U O autor ;;r,&1. mnnirn, banill·u. e barré. :\for1ius ("CloH:itin", pá g$. 230,231 e 261·2G2) J:í .1s fõrm:i.; barc, maní1.:t1. br111ibo, :i.il·
mitintlo, cntret:rn1u, :i 1le brmit·a p:ir.:1 o \·oc:ihulário do, inJio3 Jo
rfo Jrana.
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Julguei, por isso, <lo melhor nl,itrc fazei- uso eómcntc
do C5panhol, p ois que ass im êles poderiam coruprccndc1·
pou co, sim, porém mel hor do que com um grande esfor ço
d e expli c:u;õcs, 11uma linguagem mix ta.
Em algumas <las tnn1 c~ tdstc.3 e cnfnclonhas, q ue passei
nü, crupret,ri.1ci o tcm110, <l e que <l i3pun1rn, et creven<lo, tem·
do Icí to en tão u ma descrição <la nldcia e d os co:itum cs <loi3
ecua h ahito:ot ~.
Tal descrição n:io pass:t, afinnl <lc contas, de un s monótonos versos soltos, que b em <fomons tram as m inl1as
id éias e o mcn csta,lo ,lc al ma, naqucb ocnsiã o.
'l'ramcrcvo•os aqn í, cru lagar de um ::issunto m:lis Sé·
rio e <lc mais profun<la div3gaç5o, que cu agora p ro\'avcli:ncntc hnveria <lc tomar; e tra nsm ito-os tais quais o.s cscrc•
vi, n um c.stad o <lc \•er<lat1cira in<ligoaç~o con tra a Yi<la CÍ·
viliz ,:uln em ge~al, o q ue suh iu <l e ponto em consc<Ju ência
da m on otonin el a minha situa ção nli; e Í5.5 o náo está de fo.
tciro acô nlo co m os meus pontos de "ista, qunn <lo os paseci a ]impo em Londres, cm 1853.

DESCRIÇÃO DE JAVITA
Lã, 01u.!e :is ái;u:i.:; .!e fCp:n-:i m e Y.ão for mar os .i íl ncntes
Dd cJois cJos mn is poilcrosos rio! d o uos!o 1,loLo;
Lã, onde, ocu lt os e encoLcrzos pcfo:s sombrfos e eteri1:1s sch o.s,
AJ)crtodos o c ni c:: lreilo! lci10!, 11 :m:cm e correm os í'Órrcgor,
Qu-, \·ão, .l pouco e pouco, oumenz.1111lo tl c \·ci ume,
- Un 3, p:i.ro acrescer a s 01111:i.s tlo t ürbiilo Orinõco,
Ou lro3, tle ,nnior cu~o, p::i ro fonn:ir o rio Negro,
O rio, todo ~Cmt':i do àe ilho1::i~. q u e n ii ilcs.1su:ir
No m:ij cHoso ~\mn:zon!lS, rio -mor, rio,rei,

E. rnistnr::ido;; lcu:log os seus cngolfontc;; ofh1 cntcs,
Oq;u1 1..tosarucote

\ ·.>í

êle, cn lã o, tl:ir b:itnlh..'l :10 pr ó_prio oconno,
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Repelindo.o mc;;mo p:ir.i fôr:1 Jos !cus dominios:
Lá, cm 1ao rcmoL'I.,; p3r:i&cn,.,_ hti 1Jma, :1lJci3 indígeru.
Em 1õrno, c.stir:Hc a sonihri:1 llorc!l:i, perpétua e ilimit.'.ld:1,
o ~tcnt.rndo !l rn:i. \-:t r i31lis~im.:i C li utb íoll1:1:;C'n1,
Er;;o cnt·H!, por tod:i. p:u1c, cfhch.3s e. m:1jcst o!a f yi :ilmc ir::.e,
Conju11!:i1ncn1 c ('om inúmcr:is e iJcsconhcci J:, s á n ·on.-s,

Apclia:1,fa9 1011:u r,or nomec, c;;t r:mlios n ouvidos inslc~C'J.
Ali d c m or:i, por in~t.:rntcs, um único homem l>r:rnco,
Entro d u:1s centenas, t.'.lkcz, de :ilm:is vh·cntc3.

E' i;:cntc p:u· ífico1, qur. )C\';'I um:, \'id:1 simples e co11tcn1c,
nelos tipo.. ll c horn cn!!, S(' mi-seh'~i;r. 11s. scn1i·ci\·ili2.:tilos,
De (:i l1clo UC6ro e pclc ,·c nuclh:i,
Todo.,, porém, dir igido~ pelos fi lh os de Castcb.
A (,U:1 :11 dei:I e as su:i s cn~s cst:io sem pre limpos;
E:, u.'1 ,·éJ:pCr.'.1 tl ~ íc:;la!=, a o 1oqnc de ~iuo,
Todos :icorrcm e rctÍnl!'m·~e cm EQa care lrnl1:1,
P.1r:1 l ·:trrt: -b por d t•nuo e 1amhCn,, por flir:i, cm d erredo r.
AH, no lli.'.1 U!(;t1in1e. todos heni tr:i j:ido! fe rtúnctn de no,·o,
P:ir:, orar :ao ~cu Oeo :, como lhes foi cn~in:ido.
!~·{nqut1n m;mJ1i do rc~1.,~ :10 \'('r .tquelc :11r.id:inl ~petii.culo.
S:11t11 Mo, rrror<lci.mc- Jo Iur di.sr.., 1,tc, jJolatr:itlo.
De um h1 do, :ijndh:i,·o m·sc oi; homer1J, co tn seu! trajes ~lm plC!,
Que era,u J.,rg:is r:,Jç.1i e r.,mh.,s n e ,;rO~.!-cir o :ilgod:io.
Do oul n, l:t,lo, alinlia,·:im-sc os 1mdherC! e os crianp9,
De bonita":; e l>enl nr..inj:itlos 1r:1n ç,:1:-, e de cujos ombro1
Pendem, eorn muiro f:Ôslo, $C U S lentos muhicôrt".•.
~"-1 i;um:H t~m )3 ~;; de Iil:i. no <.':.1L clo.
C,1mo cl,u i:c parecem, si não fôr.;i a C'SCtlr.t pd~
.A um formo ; o t:tup o de .:11dcill foE;le..:1:11
Tod:wi:i. bem mais c11c:in1:itlor:is fâo. pt•la! ~u:u grnc.io~ns fonnm1

Pdo ECU Ji\Tc l'l:·c ~cin1 en 10, ~em foi:c..,f, !Cm nenhum aperto,
F. 1::uul>r:ni 11 cl.t :ilimc11l:1ç:i'o !!im11les, :ir puro, b.:wbos
E cu•rcicios tli:írio;., os qu ::ai!- c1iio tmlo 1\Uc a 11:iturC'L.., Jll!\lc
Ptu-a 1110Jc!ar um l'Orpo bt'lo e ~dio!
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Todos ilcs., al egres e contente~ rcúncnHe di5Yianlcntc.
B l á se vão p=ira o 1r:1L:illw. v:io de rrubar os gig:m tc.s Jus .i;ch-as.
Ou. então, ~3en1 eru can ô:is. para pescar de :i rpão e anzol ou flcii:a s.
Outr.is wzcs, saem paro colher os vnrirtdos proclu tos J:1 floresta,.
Com o s qu:i is fa J, rica ni 09 seus u1cnsíl io~. ccstO."I e rêd cs.
Enquanto os homens and.1m cn trcs ue3 a Cl'~as t::irCÍ:i!f,
As mulheres cH:i o 11as rur;.1s, a rr.:i.11e3m]o r:iizcs ilc mandioca,
Das qnnh, co111 muito trabalho, fnhric:im o se u p iio.
Encarrcgan1-sc t.:imhém t1os 111.tntio!', m .quclc. íét1il !ólo,
- Tcrr:i. 11u1ri z, lotalm c111t: "·irgcm, <iu c. o nr:ulo e o ClllC:it1ão,
Ou :i i;radc e t> ancinho não r:isg:iro m nunca.
As rnoç::if, tais qu:iis as rapa ri~:15 cârnb rio.i; ( 8.'i ),.
Carrcr;am " ('uhcyi, cm Lo11i1 0;; e be m foiios d 111;n o~, :i á~u:::i J c rio,
Ondo tod:is .1s manhãs e to1bs .is l:ircles tomam li:rnLo,
E lá, co 1110 .s<'rêias; cm dnlifautel omfos, se Jfrcrlcni, n:tdamlo.
A soa alMi,t é \lispos1.1 com gMto, tom um:i nrle simples:
l\"o meio ile cs1iaço;,.,-. 11 ra!:3, ~rguc-sc a cap cl inh.i,
E, Ucl:i cm 1õrno, parl em cHrci1.1 s rm1s;
Cre5ccw o ,·icci:m1, cnchcn(fo os c-:b.ros, rior entre r:u cns."ls,
As bananeiras <lc en orme!, \'crdcs e bflr-1.S folha!!,
Sapori:inJo 0 1= enormes c:u·}los de :ipctitoso fruto ;
E' aLurul:mte :ili :, Jclicfo~:1 lar:i nja, llem coruo .i lim:i.
I1cndcm ,·a;;cm compri1fas do in gáiciro,
Cujas flúrcs :,triicm l i11d íssi11tos Lcij:i-ílôrcs;
A goiaLa .mculcn l:i, o c:ijti :ti;ridocc
E o m:t is gr:ici05,3 das p::.lruck:ii, carrci;aJlM·e. tlc !rut<H,
Que se comcw m.idurn s e süo bom al imento;
1Uui1.1s out r,-.9 espécie;; b5 que la:n llém cHimum,
E que têm s ôm cntc 11omcs inlljgcn.ls.
As C3Sl~ 6:io fcíl:a~ de pâ11 o p ir1t11.", 1lo p~rcifos L:rrrcnd.::is,
.r\ sscnl:iJ:is e polidas com 11ura :1rgil:i brnn ca.
Suprcn t o colmo, c~11~a,~md o :,s folhas de u m!! p.,Jmeira,
Que o; toniam impcnt•lra \·eis .i s tonne,1t:i s e clm,·.,s do im·r.ruo.

(85)

Is.to é. do " Pafa.de.Calci", cujo nome latino é Cúmbria.
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r;cnbum prê1;0 :ili h:i p.,ra prender :is yig:,:J e os c:i ibros.
Tudo ê t ira,To tJn ílorc~t:,, euj:,s fic.,,: i,·cis e pcnden 1e11 Jfa.nas
Servem p:,ra prcndê-Jcs cm ru:,;~ firme e dj;:i.
Con, :-1s fibra s fl c.•,J çti, ,l:,a, folha;, de uin:-. põ'1meir:a em leq,1e,
Ele,; 1r:iç:1111 :i c; cord:,s p:irn o fabrico de .su:is m:,qneir ns,
V os ~ens 1:iç:os, cord:i;i de ;m:o.~, li11l1:is e r ides 11:ir:, :-i11:inh:,r pch::c~.
A S\l.tl tt1i111c\\ll\1ji\o ,'.; iimr,les: lH!i-xe I! l)Ü.o tle. Tt\:JOdioc.i,
Com ,·.irio> fruto! e :1l1;um:i~ ('.,ç.:is da fl orcot:i,
Tudo p rc11ar-.ulo coru foricF~ pic.:intes e :i nlcn\C! pimenuiis:;
l\rõl h os e muitos con dimcu lc.s e hchícla s di\'Cl'SIS
F:izcm L• prcp:ir:im co111 o 1:oco ,·cneno 0 o da m:mdioc:i
E com 11,ai ~ uma lnsuri:1 c ~lr:iuh:i, - qoe é o E:i l.
O ,:il, nquí. i• di11hdro; tl iári:un l'n tc, éle3 me tr:izcm
Ilolos rir, m:111<.lioC':i, 11 eixl!' ou b:111::m:is nm,1 ur:,s,
P.l,-!-:Jros ou imclos e o,·os de a ,·c,; ou de r;i.rt arug:,;
E~ qu:111110 d 1cs:uu, pcri;unt:im lo:;o 1u·lo rn), p:i r.t 1ro e.ir
Duas C'nllu~r c-; fla s de ch.i por um:i. t!IIOrme cc~Ll de clico,,
l 'or :tipi m. 110r 11111 ca cho de b:111:in:is on p or unu ".\"rc.

U, um Ui:,., cQn,~ o,; 110\s.o~ c,:i.m\10\,<!<;:c.s,

{'..l'U

ru{I.,;.

<.ac;a~

F:,zcm cutão a; suas Ít.'~l:is e lomLl:m Lcbcn, muit.l ccrvej;1

( Ccn·cj:, fei l:i Ja 01:i ~s,1 ,b manilioc:i fo rmcnt:itfa).
Cl1.1111:11la por dcs Jc :rirflc e por outros de C!UÍn,
l'o rém ,lc cfoilo e il c i:l hOr muilu iguais ao,; da ccn·cj:,.
Nl'~$.1S OC!l~iões, então, ê.lcs í.:il:im mui 10, grit.1:nn, c:mt:1111 ;
n11í ~lt.,;1, êl es têm p cquc11os 1aml1orcs e bem foit.:1 ;; sa il.:n,
Que o~ a coru p.:inl1::in1 cm .s u::i; mouU1on:16 c rudes c.:int ig:is.
E. :issim, hora~ sci;uitl:>:õ, dam:,m ie in .s mc11o r bdita·
As t r i:inps de mí!nor ;.l:':Jc ;)mbm complcumcnte nú:i~
Cs h oruens e o§. rapazt>,; têm apc rl:ubs \'CHeS de ~lgo diio .
Quonlo c u n\e delicia,\·:,. ao , ·cr aquelas cri::in~s núa~,
Com os !CUS co rpos c;;licltos, 11cm con forniado !'.,
E ::i m:>cio. e lustro~~ pele de uni p.:i. rdo,:i-rennclh:nlo !
0:,11:,::in ilo, dcnnncinru~ c:n !eus w>llcio,, ~r:if.;:t, ,·igor e s.aú d e.
E como girntn, como puhim 1 como gritam, como correm,

r ..;;-;
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Ou como D.:idnm e mcrgnlh:im n:i ,·cloz torrclltc !

Ou. cntõ: o, de. c:n1icç::, 1lcH·ohcrta, ~o h o ~ol ., pino,
Cem as ~U:I!> i;r.1,·:i 1:"u1a s ou :1rcos e flt:clt:i ;:;, ,·.:io·Ec :irr.:i sl,1ndo
Furti,·:Jmc nlc. p:ir:t m:11:,r os p:tSf :trinh os, 014 então,
Em 5U:JS c:111õ.1,, r3pi1bmcu1c Uc ~li ~:;im, 11:ir., fi~;!,1f nm p('i~c.
Qunnto c u lnstia10 os rnpnes ingl cFe!,
Que trazem o cor110 e o; 111!;; :ipc rt:idos,
ToltiidoJ o cm;crr::ulos em roupa:, e Lotinas!
Pdo uso rio c.::ilç-.Jdo, o; dcilos Jos 11és !ic:un rc:orcid11!,
E, :io peso Uo cb:ipén, {ic::irn
fronh:s dolorida~.
Pobre gc nlc cricn;:i. dn, ::irruin:id:i pelo lnxQ!
Muito :iind., h,stimo :1s r:l p:iri s:is
Ini:bterr.1,
Com a cinlur:i, o lrn sto e o s !CUS seios !l{lCrl adn ~
Por nq a clo \'il e lort11r:1111e iu ~lr11111c1110, d1 :un.11fo "col.:lc".

.,s

,t,

E, ::i ssim , p::im::m :i(J uclc:, \1ons Ín•lifls n .;ua ,·i.d::i. »imple!,
São um:1 r.? t.1 p:icíric:i; pouco! crime.- i;r:wcs
S.io <"onli cdtlo; entre êfo.;; não conb::im, não rnoiam,
E locl::ts c~"3S tom 11lir:iJ:1_; m:1ld::1.1)c,; e vil:rnbs

Dos hom ens dilos ci,·iliz.ulos ! fo :iqui. i::;nor:i.d.u .
Tod:J\;::i, não penso cm colocar, como ::ili;uns querem,
O J1omcnt i;eh~i;em acima Uo ch,-ili z.:ufo,
Ou dc.1:cj:i r que rc1rogr::idcmos e ,·iv:imos
A' mnncirn do,; noEsos anlep:iss:ulo !, :rnlcs d:, \·in,ki de Cé~ar.
E' YCrdoJo qnc :i s mi.~é r i:is, :i.; 11,cccssiJ:idcs, O!- infortúnios,
A pohrcz."l, os c1im c~ O!\ cOr.ltôe s cmp cdcrn iJo s,
:\s i111 cn~ s ngoni::i s m culais e qu.! :in:iH::im
O.,; li cmcns p:ira u m :1 1nõpri::i. Jt.~lruição,
:Fazendo-o s tcrmiu::i r o:, ili::i.3 n:i. céla de um 111:micômio,
0.:1 m ilhares de lormcnlof quo o ouro foz cair ~ol1rc nó ~,
As grande$ lut.is de morte, p::t ra obter os meio ! J c \·id:1,
- Tud o is,i;o o:> sch'ai;c11s iguorom e nüo sofrem.
F. dai os i;ozos, os p ra zeres, os tlt!lci tes,
Qu e n mcnlc :iÜ e hem cuhi\·:id.1 J c~írut:i,
A aprcd:.u;iio Õ!1S bt:lez..1E--t L"lnto d a uatnrcz.::i,
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Como <la a rlc; a Jigre:Hiio, ao in finito,

Oos 11i-;1;::erc~ e co ul1 eeimento~, (JUC o& 1ivro~ nos fornecem;
tlt: intiilc nlc; e Lle cê-n:lfios,
Que nos fo7. c nz ,·i,·er u ma '"i<la cm t3<l:1 ano;

; \ l't>m l:llHc 111111:ii;;io

Toclni c ~:ca~ t'oi ~.:i s o sckagcm uiio t-."tbe, rdi o goz:i.
Mas 1r:111quilos po 1lc111os nós lh!l'gunl:!r:
Forçar 11uc

~f.1

Pó<lc o dura. n ccct1s id.1d<'

gr.:intle íclicidadc <lc \·n eoc.'-hlir

P.irn scm 11re com a moll~l ruofa m:i ,;3 de scrc3 d esgrai;:ado!?

D C'\·cm muitos m il hões ! OÍrc r e~s.:is. mist!ri:i\l destniidor.u,
Enqu:.:i.nlo apemu 011$ p oucos é qac goz:tm de srn cio f;is d.i<lh":ls?
P ois niiQ há 11or aí. coníin:u1os cm u oss.ns gr:in<lcs chb .dcs.
Míll1õcs el e ho111,rnY, 1111c ,ivem uma ,·ida m:iis ,i l,
)J:ii:. clt•s11rezhc1, cm purez., de ifllc11 ções físic.1 s e morai~,

Do

IJUC:

oi. ho11te11s ~eh·all-CII ! dcsl.'.ls rc mol.H rcgiÕc5?

Não hã niilJ1a rc s, i1c ~crcs :meiofO! por dinheiro,
F. <"ujo~ p rmat11t'IIIM~ ele m:mhã :ité ;j noite, e d:t noite .í m:rn b:i,
E it âo ~ó

:i.

in JaJ:_:rr "con10 con~cguir Mai s dinh eiro?"

Qnc ~a h c111 la i.; hrmen s dai .1lcgri;1 s r. dos gozos iutclecl uai5?

T.:m opcna ;i uma a1egri:i.: o pr:izcr de oniontro r o onro !

Não c11co11lnm1 1lélci1c nos admi rÚ\'cis c ,1c:1nlos da notnrcw.
A \mica eoüa clo b elo, p::ara êlC!, é o ilinbeiro.
Os pcm:tmc ulo:3 Jos g.r:m<lu homens do p:mado, no s lh·ros nntigol'>,
A p.ii;iu::a .1rt1cnte de uni pocrn ou de: um hist oria dor,
Ou tocla s :t ~ n1-1rn\tlh:, s, que u ciênei.l 1r:1z 1l lnz,
Parn êles n~o cxhh:m . :F:.les niio têm tem po a perder
r:om tni! c 11trclcnim cntos: uO 1cmpo (dizem) é tlinhciro".
E, ! i ou \·em ínb r 11 rc~pcito de alg um ícito imortal,
D<! nlE; un1 nohrc, sa crifício tlc cncr~ i:i. ou de fortun:i.,
1':i r:t !s;l h-:i r um omi;;o oo umn rcpnt:u;iio im::a eubda .
Ou de uma ac;:-ão que no ~ Joça \'Ír !1 5 lâgrim:'.I~ aos olho!,
F. 11110 11 0 3 í:i zcm or;uJ hosos tlc 1erm o~ t::ii! scruclli:m1cs,
Ele; dizem: ··o; que faze m 1:a is ~.lcri!icíos. ~iio uu.,: 1010,;
Pois 11uc é :i. ,·id:i !cm o dinheir o od1Jui rido?"
Vc t•rcfcrênci:) a \·i,;e[" como wn rlêss~ homens,
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Eu aul C'~ quizeca ser um ínJin, e vivêr contcnlc,
VcnJo meus filho s crescer co mo :1s co rt,H .!lelvnbcn~,
P e~ca mlo. r:11,;:wd n, rcm :m1lo a minha c:môa,
Com ., .•.11icl1• no roq1tl e :, (laz n.:i :i lm,t,
R icoi. }cm ri(fucui e f.eliz<'l' ~cm 11inliciro !
J :ni1a, 111nrço ,le 1851.

A.W.

F.; ussim, 111.1 !=- ! r mpn: tr:i.hnll wn do na f ótm a 110 coslu·
me, conti nuei maÍ$ ct lgwn tem po cm Javi ta.
Lá um di.1 , pela man h5. quando m e le vante i, não en contrei cm ca ;:; a nenhum cios índios que cu havi r\ trazi do.
Na w1r::m<ln, o fogo c.sta,•n npa gndo.
J n]gnci que h o11\.·csscm s:i íc1o pnr:1 caçou; ou para pescar, como e ra, 1lc fáto , o ~cu costume.
Acen e.li, p oi!=, o ÍÔf::O, e trn toi de p rep arar o almôço.
Até e~sn h or:1 1 cntrcl<mtoi n cn1mm havia :tincb repare·
d<lo, nem dêll's tivera eu a menor notici a.
Reparando melh or nn c:iso: verifitp1 ei cn tfio que as
sn3,; rêdcs, focas, pa nela s tl c ha n ·o e outros 1io uc o.s objet os
mni s, qnc 1hcs consti1 u i:i:n tod n a ha g11 ~cm 1 não mais 6C
e1Jcontravam Q. Ü.
1'ndo que lh es pertencia lrnl'in eid o rctirn do dn casu,
tcntlo cl rbrnJ o sõm clltc o ,Juc era m eu.
E~ cr~:;iui. tiçc ]o~o J c conYcnccr-tuc ,lc que n ão havfam
fe ito ou trn coisa, siniio fu gir, o qn c realiza ra m dur;mtc n
noite, deixando qne en m e nrranjassc alf corno muito hem
pudess e e muito bem c ute mlcs!:C.
Uns <lias ;mt<:.s~ co utmlo, cu hnvin jú n otado que a ndn\'.t m algum t;mto Jcsn;.so:segn clos, perguntando-me !iegni <laru t: nte qu an<lo é que eu pretendia regressa r.
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Na Yerdacle, êlcs n iío est,w:rnt gostnn Uo de ficar no
mt•io d e gen te cstr.:m ha, cuja lfo gun niio en tendiam.
Nos liJtimos dias 1Ic sua c~ta<lu. , cu j á h;:i.\'ia obEcrvado
t:11ubêru que nnd avam g:as nndo fari nha dc5propo:-itacJa·
ment e: consumindo grande quantidaJc.
A.s:!im p roctxlcn<lo, o que êlcs Cô[ICra\'am era que, qua ndo s~ acaJ1,1::.:e o último cêsto, cu n ão pu desse adquirir uenhuu1 nwis na ald êia, e e:cda, por is~o m esmo, for çado a
voltnr.
Xo dia an te der ao (Te eua !uga, cnt rctrm to: cu co011mua ou tro cêsto.
15:~o~ !\O que parece", foi o moli\'o que decidiu, de fáto.
a qllestão: poii; que nssim ...'lra rn perdido o seu 1íltimo c.itíu1ulo, a sua dcrrndciru cspcrauç:a.
E foi o h..i~tantc, pois, p ara Jazê-los sa ir, voai· o mais
clcprcs~a po~!-i,·cl da CJocla terra e.skanha e do aiudn mais
estran ho liomcm hrauco que emprega '°ª to<lo o seu tempo
captul·,mdo insetos e (kspc rtliçan<lo hõa caclwça~ nela couscn·au<lo peixe~ e cobr,1~.
~siw, poh,, n:io tive outro remédio, si uâo o de conform ar-me coru n t_10,·a silu;u;ão.
}>cgan <lo <la rêcle <lc :lpauhar iui.e to.s: depois ele tc1· ar•
rumu<lo u casa, fcc h ci-:i à chave (chave feitu ele J.n.iclcira,
por u m íncl i.o). pú-la n a ulgiLcíra e internei-me n:\ floi:csta.
Pouco tempo r111tcs, til-e a so1·tc <lc eomp r.,r um excelen te q ueijo Hnczucl ano e al gum;, carne sê ca.
D c:. t;i sorte, t cu<lo ainda mu.ito p;i o <lc niandiocn e
hanan.1 s, JJO(leria dcmoral'-m c mais algum temp o ,,inda ali
e p:l5Síl ndu muito hem.
À tartlc , recebi algu.uia~ <lc m inh as cos tumárias visitas
el o ín<lioE, que ch egara m de improviso.
:Nã.o <l cix,1rnm ele fi ca r nlgom tanto tmrp i:c: os, qu an do
we \'iram n cuid ar do fogo e preparar o meu jnntar.
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Ao explicar-lhes as ci rcunstâncias a que fui obrigado
nujci tn r-me, logo di5sc i-u111 q ue 05 meus :ím1if}S eram "mala gente": insinuando .• no mesmo tempo, que- êlc 5 próprio~
nunca os ju1f;aram de Jónna m elhor.
Arranje i, entã o~ a lguns meni n os, p a ra .l]>an ha r e c arregar .'.Í C'll3 Jo rio e t rnzcr-m c tmnh érn alguns feixes de
.1

lenha.
E, assim, tendo cn fé, queijo, hananas- nssada!!

ei pão de
mandio ca: cu fa passando muit·o hem.
O café, cont u<lo, j ,i c.s tava quasi acab ado, e, flcntro ,lc
um ou ,lois <li:u;, cu não teriu nrnis ne nhum.
E eu dificilment e toleraria a sua falta.
E11 n iio podh1 pa!õ.!: :'.lr ecm êlc.
Em '\"jst<1 <li~so, fui a té á choupana de um índio velho,
o qual sa hi,l fobr inu pouco ilc c$pa11l1 ol, e) então, pcài1hc: ,:por n1nor ele Dio.:::', para me arran j ar um pouco de
café de sun pccp.tcnina Iavourn,
Nos EC llto cafeeiros, j á :;e viam al gun s gritos 111ad uros.
I ss o foi de m nnh5 , pouco depois d:l saíJa J o eol.
O ,·clho prometeu-me que onfonui-ia á Su3 fillrn que
(li.!so cui{fassc lo:,o·Jogo.
Cêl'en da s 10 horas, ,Hrigi-mc á fl oresta , onde passei
o dia, de lá EÓ lcmlo voltado ás •l li or:t~ ela tarde.
Ao ch egar á aldeia, ti,·c, então, a graw ~atisfação de
conslala r que o café ha\' Ía s i<lo arranjado.
Élc fôr-t colhi<lo, h vn Jo, pôsto oo sol p .t ra sêcar la
parte m ais demorada da l:trefo ), de5casca<lo1 torr:nlo, C\
cm seguida, eocado num pilão.
~leia h ora dcpoist pude saborear um a ch ical'a de de·
Jiciosisshno t.:afé, como eu ai m.J.:'1 1w11ca Jun:fa bcbú.Jo.
Como cu prctenclc.ssc <lcmornr nrni s uus 11ui11zcJ di M
ainda oa aldeia, cu tcudi c1uc po<lcria pcrsu n<lfr algurua ra·
p,uig.1 dali a fa zer-me os scrYiços <lc cozinh:1.
Mas ( coisa iucrfrcl de d izer !) ucnlmma delas quls
ílYCn turar-se n iaso.
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~as a ldêias do rio 1\""cgro, poderia cu, a qualquer mo•
mcnto que desejasse, arrnujar logo meio. dúzia ,Idas.
Entretanto, p or aquele ú n ico motivo, ("II 1ue vi obri•
ga<lo a co1,)nhat l)f\l"~ n1im m C:>m o e a 5er o m eu }Yroprio
criado pa r a todo o rc.-;to do tempo de minha pcnm rnência
cm Javi ta.
Havia chcgacJo iÍ alcJcia uu1 Yclho negociante índio,
vindo de )Ic,Jina, povoação que fica ao pé dos Andes, perto c.Jc B ogo tá.
Por ecu intcrméc.Jio bem como ,lc alguns outros índios mais, o lJtivc intcrcs~o.nt~~ informações relativas áqucla
1·cgião: principnlmcntc 110 que cliz rc;;pcito aos rios, <Ju"
descem das monlanhns pa ra o Orinôeo,
I uformou-.mc êlc llHC já h:n'ia .mhido o rio :\fuco~ o
qual entra no Orinôco, acinrn da9 cnchociras c.Jc )faipurcs,
e pelo mesmo havfo atingido n um po11to situado 20 milhaa
p.u,1 além <las cachoeiras do rio :\fcta , cm frl.in t c a )Icdina.
O rio )Iuco u ão tem empeci lhos par:i a ~ua n avegação.
É S.B C rio h anlw, cm lO(la pa rle c.Jo ECU ctn~o, uma região <le campos aberto::, e teru bonitas praias ,lc arêia .
.As3iJU sendo, en tre êsec rio e o Gn:n:iare es lú o término <la grande floresta do '\'ale c.Jo Aroa:r.onas.
O t empo agor., já não calava nrn is t ão c}urrnso,
Di,1s a11tcs, ele man h:i at~ :í no ite, d10\·ia copio sa e in·
cc~sn ntcmcntc.
Algumas poucas ho ras <lc !:O] eram meemo urna rnrida<let.
Os in..sctos eram pouco; e <lifíccis (lc capturar.
i\Icsmo és::cs poucos, qoc cu conseguia ap anhar, não
me era quasi p oss ivcl conscn ·á-los.
Si cu os secas~c nas eai:rn!:=, se riam <lcstrui <los pelo m Ô·
fo; c, si cu os tlcixas5c cxposto.s :10 ar, pur.i receb er em
algum calor solar~ uma;; pcqucuas ruoscas nêlc5 powrnri am
e, com os se us inúm eros ovos e l nn·aa, oi deatruiriam logo.
7
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O úni co meio pelo qoal eu podia ob ter algum resultado , era dcpcn<lnrii-1os duran te ,11gum tempo, todas as
manhãs e totlas as tanlcs, sôl,rc o fõgo.
Comecei agota n lamen ta r clc,·ér.1~1 e m ais do que
nunc.a, u p êr <la dn estaçiio eêca.
Es tou cada VC7. mai s convcn ch)o de que. podcrfa ter
aqu i conscgui clo mn3. esplêndida coleção.
Demais di srn~ ago ra é que os índios começa ram a cap·
turnr os c:::ca ravcfü os, e cu, as.sim: poclccia ajno tar uru:,
1Jclica da e in tcr e~santí1;.siurn (o1cção tlcs5a cla5sc tlc Inse tos.
Todas as tanlcs1 trn zi auHnc êl e5 t tê3 ou qua tro hceouros.
Entnwam cm nt iuha choupana com os seus tcsottt09
cm gômos tl c hamlni ou cu icfodosu mcntc cm•ohd<los cm

íoll, ns.
Eu rccom pc11.::-m·n u todo,;. cl,1:111lo-1hc u m o nzo] em trÓ·
ca cfo cada cscara,.-clho.
E, den tre os m nitos insetos Lr:izidos, cu cncon tra,·a
qu a.i.i sempre algu mas espécies curiosas e rara:s.
Esses colcôptcros, gcrn1mcnte tão raros noE r iucões
f101·c::; tais do Amazon us e <lo rio Negro, parccian.l ser mu i·
tl!:dmo almnJantcs aquí.
Iss o tah-cz seja Jcvido á apro:odnrnção das dh'lsus da
gig:intcsca floresta amazônica com os 11lain o.s <lo Orinôco.
Cow muito pesar, pois, co mecei os prepnrn. tivos pnra
dei:x::ir n al deia de J avit:i.
Tendo em co nta os ri gores <l,t es taç5o ch uvosn~ w c.?-mo
a~sim eu hn,.,ia fei to Lns t;-int c, e estava, por isso mesmo:
muitfashno Ea tisíciro pelo q ue con::c·g uira.
Si cu h ou\'esrn cltcg:a<lo m ;1is cêdo, teria, na vcrilluk,
feito m ai~.
Eu h avia coml>inarlo cow o sr. L . paru ftt zenuos uma
c..,;:cunfio no -inexplo ra do Ua u pés: e isso havia 5'i<lo m ar~
cudo pnr.:1 o m ês <lc nbril
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A sua co w panlii .J, cm tal c.,JJ cdiçâo, poderia sc.M ne
útil, pois que }rn ,·cúa tle torna r mais agi:mlãvel e ru ais dís.tr.a idn a min li a pcnna nêncin en tre 03 selva gens, e cu, assim, niio fieal'ia tiio entedi ado, c..1so h ouve!!;e de, ficar só,
fcm ouu-.1 pc~.sôa ciYi lizaclu.
Antes de p rossczul r .1 narr:atin1 ~ quero ainda clizcr a!·
:;:o a rc5pcito d e J a"·jt;}, a qu al n:a:01ucn do rios n aturalist:15
que 1le::cj.1rc111 C"ncontrar uma Lõa Jocnlid:idc na Am ér ica
Jo Sul; aírufa uiio c..-.:p lor11d,1 dci'idamcn tc.
Po1lt" r-sc-á alcnn';á- b foc iln1c11tc JlCbs indi:,s Oeidcu·
1nís, rin Au gmt u ra : e ,1:tli ~cguir pcl03 CUl"S03 ,1 0 Oriuõco
e. Atah:1po, ac-ima.
tora ül1r a. de. ill\7.Õis e U\U'3.S cinco do si.1, morirn~ e-O·
fores e tecidos ord inários de nlgod ii o, serão o su ficicn:e
parn <:ol>rir ro das as clP.Spc.5as, du1·,mtc a peraiauêucia ,lc
uns ~e is mc~cs n.tqucla região.
O Y.iajnu lc <lc.•vcrá cl1cgar ali cm !ClemLro.
Dc"ta eoi:tc, po1.forâ i;ozar iulcgTalmcn lc dos hc:n cficios
1la cswç5o~ 11a sua c1ua tl rn ru;) is fo'"o.ra,·cJ, p ois é quando
t<.: m c o ntC!,;O a sêcn, e potl crá pcrm:iucecr a té março, que é
qut111do tcrm iua a <l ita e;to1ção.
Só os insetos compc.usarão lJeu1 os eslor~os de quew
quer que a!:eim fize r .
Oe pci.xcs, por sua \ 'C".l 1 são ru u it i11.Silllo 11b und anv:s :a.l i~
o ude aindn se t:ncontra m muiras espécies no,·as e! muito
curioeas.
E 1 como todas as ruinhas coleções se pcrtlcram na ni.i·
nha v j ,1gem de Yoh a para ca~a, terã o aind a to Jas as \'an•
tagcns da novidade.
No Ui. a. 31 de mn:clio, muilo a meu pesa r, deixei J;:i.vita.
O comissário íu<lio tlulí h;:n·ia d.t(lo ordem pai:;1 que
uns sci:1 howen.s JC'i'a~cm todae ns minhas ba ga gens para
Tómo, '!:cn tlo que quatro tlêlei d.c,,.erinm ncompanlrar•wO
até 1ú.
C.d. ::1
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Os iodios de São•Corlos, Tómo e Marõa, entrct.:mto,
estavam naqucln ocaeiiio rcparaudo os trechos de rstrnda,
que lhes tocam, e, tcudo j á conclu ido os seus scni.ço~, se
apron tavam p nrn vo1t.1 r .
Em vista disso, alguus dêlcs combioaram ecguir cm
minha companhia, motivo por que cu pude aESim clispcn·
Mr de tal t'ncargo os ja,·itanos.
T a.is índio!!, quando ainda n o.s ecos serviços, encontraram na íloreé tn mui tos e.sca:raYelhos-arlcquins (Acrocinus
longimatws), que me foram trazidos cuidadosamente, guardados em fô]ha!!.
A troco de cada um dêsEes im~tos, dei-lhes cinco anzóis.
Chegando a Pimichim, vcri!iqu<.'i que o rio .tprcscn·
tarn um aspeto muitiss imo diferente do que cu havj3 ohS<?tYado quan do por ali p assa ra.
As roas margcn!!, ogo ra, estava m todas inun dados.
As águas cstn\·am qua.si cobrindo o ranch o, onde eu
estivera insta)ndo, o quaJ, naq uela ocasião, fi ca,·a distante
do barranco do rio u mas ,IQ j ar da.5, eituaclo cm local muito
alto e para cima da m,ugcni rochosa.
Antes de meus h omens fugirem, cu havia mandado
dois dêlcs até Tómo, afim ele levarem minha caoôa para
Pimichim.
O rio estava hastnnte crceci<lo, de Eortc que assim se
poderia transportá-la com mais facilidade.
Todavin:, ali chegando, eu não a encontrei.
Em s.cu Joga r, haviam tr:azido umn ~:mãa pertencen te
a An tônio Dias, que l1avia passado pouco an tes por J av ita,
a camialto de São-Fern an do.
Dêsse m odo, q uamlo houves.se de regressa r, h averia
de alugar outra caoô.t.
De:!cêmo;; rnpidamcn te pe,lo pequeno rio.
Vimo,; .tgorn melh or o extraordinário número de ,·altas qne t!]e foz.
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Com a búseola e o compns!lo, que eu trazia, fi z o lc•
, .n n tamc nto <lc um as trinta curvas.
Eutrcmcntce sobre,·eiu u ma tremenda tempestade do
l"ento e chuva, caindo.nos esta dirctawcntc eôhrc o ro sto 1
o que tomou qt:aa si impossi,•cl que pnclC!i!emos olhar para
e frente.
E, antC3 do tC'Dlpo melborar, b.ti.xou a noite.
Desta sorte, o levantamento dna curvas e dóbras do rio
Pimich iw ficarí\ na obscu ri<la<lc.
A região, por êle atraVC!.!ada, parece .ecr um trato de
terreno plano e nrcnmo, cohcrto <lc vegetação rab e baixa,
arbusth·a, muito parecida com a do rio Cobali, o qual su•
bí, ten do ocasião de chcgnr a té á serra, para colhêr amostras da rocha que o carateriza.
E ra noite, quao<lo a lcançámos Marôa.
Quasi fomos pas.sondo para bab;:o da aldeia, sem a
ter visto.
Fõmos para " a casa ela nação'\ ou, ant~ 1 para um
rancho pouco mcJhor do que o.s que comumcntc se ,·êcm
por aqui.
E, instaland o.nos nlí, fizemos fo go e passámos rcguJanucnte a noite,
Na manhã seguinte, mandei chamar o ar. Carlos B.uc•
no (Carlos Bom), um fodio "11andyª que ali clcsewpcnha
as fu nções <lc comissári o, e com êle fiz um pequeno negócio.
Comprei um lote <le cCS los in<ligcn as, gr.w atiina~, a1javas, carcazcs e nneno curari, dando-lhe, de •·alta, algum,
;mzóis e morim .
.Após ter almoçado em suo. companhia, ect,'lli para Tómo.
Aü chegando, não encoatrC'i o sr, Antônio Dias, que
ha-riu partido para São-Cnrloe.
Assim, fui !orçado a esperar pelo seu r cgre!!rn, durante
alguns 1lias, potquanto êle me h avia prometido man<lar aJ..
guns <loe l!CU9 homcn9 parn Guiu, cm minha companhia:.
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Fiquei cm cnsa <lo s1·. Domi n~o9 1 rrue, nac1uclo ocasião,
se uchnvn su1wrinlcutlcn<lo o acahnmcn to do g:ran<lc navio, a que jâ fi z referênc ia m1lcrionncntc.
Tnl cmhorcaç.io <Incria ser Jnn!;ada no rio com a~
águas altas, e (.'Flas j á lhe ha,·inm a tingi clo o un s tlois pés
do Cll5CO+
F iz vários passeios pelo c.1mpo~ lendo-me dh·crtitlo
m ui to com n minha ci$pÍngm<la.
=--Num a dessas cxcursõt.•s, con~cb,u i nt.itar u m ]indo pa·
pagn io, de pequeno porte e d a espécie que tem prcl a a phtmo gcm <la cabeça e a cio co i·po um lindo vcrde 1 m u ito vi'"°=' e p e nas ,le côr c.1.r111c-zim un F a!!UF.
O hi co é amnrelo.
Estas aves encontrnm-5C sómen te ue.sta zona.
Dcscnlici taml,ém alguns curjosos peixes~ <lcn l1·c os
qu.i.is se <le!! tacava w duas cspccics h em dcsc nvolvidni;. rlc
Gynmotus, do gcupo dos que mio são elétricos.
Enquanto c.s tívc na al<lêi,1, os i ml ios fizeram uma !esta.
Pa r.i esse Ii ru, prepat·n ram gran de quan ti dade de
~xirae".
As d.onsos duraram mais de trinta h oras.
A priucipal particulnridado do.a suas danen..s é que os
incHos ~ tavam trajados de vestes civilizadas de mistura
tom os seus ca ra ter íst icos ornatos in dígenas.
O efeito ass im cm realmente o mais c,:Lrnordinário
possível.
Es t,n-am trajados flc caw has e cal~as, muito li mpos,
de uma cõr mui to al va e lambém lista à.1s.
'rod os, contuc1o, além (1és~cs trajos, estava m ornado5
de co1nrcs <lc contas e de plumas ilc ,·ari:ufas cór~.
P ara compleme n to, todos tinha m ainda os rosto.5 piu·
to.dos-, de wancira muitísEiimo origin o! e ao mesmo tempo
muito c.'<. tra.vaguntc.
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Sôhrc os 0111hros 1 á h:m,b, rlependurarnm ainda as
suas rê<lc-.s, il g.ui~n ,Jc.. m:1.ntos, e quiBi todo., empunhavam
1111:- cilindros ôco~. COUl o5 qun.is. qnnmlo dansavam, daYam
fort es pancadas no sólo.
Outros cmpunlrnrnm lanço!: flechas: nrco.:s e varnpma
orn:i.<ios de penas.
Ao;; clarões Jo luar, Uansau do, o seu aspeto tornava.•
se vcrd,1 dcirmncnt c si n; ub.r e fcl'07..
O sr. .Antônio Di:ts cstaYa cu51:mdo a , ·ohar.
Antes que êlc, rcgrcss:u:Ec, cntretnuto, ocorreu no seu
<'Írculo domé.:=tico u m cscfmdalo, t.i1nz. mc;;;mo cu, conscfJUência ,la sua prolongncfa dcmorn.
Coiuo cm de cs1>crar, não poderiam '\'h·cr hem ali,
n~situ juntõls como estavam, tanta:. mulhcrc~
A rnulhcr mnis \'Cllrn, 1,ri11cipalmcntc, tfo hn Jcmasiado ciume tios outras raparigas ím.li ns.
Ela nptO\'Cita\·,1-:-:c tle toda e qualqu er oportunifbclc
pa ra nwhratã-faa.
E, ng-o rn , durante n ausênc in l1o chefe, -- n:ssim prc.suu10, procurou cnl iío dcsforrur-sc, aumcntamlo ninlln
mois os sc11 s máus tratos, p:trn. melhor Ying:n•sc.
E1n consequê-ncia di ~ o~ uma da s rapari gas fugirn.
Is);o foi, nlí n:r. aldeia, u m i11c5pcrndo ,lénoueml'nt,
que causou um ,crdadciro ah-orôço.
A fn:;itiva ern mou <las prediletas elo s r. Antôuio.
E, si por acaso êlc chegas!e nntcs tlc1u tornar a Yoltar, seria certo que êlc haveria de mostrar, de maneira ]ti.
n5o nmi to delicndn, o seu dcscon tcntamcnlo.
A 1·apariga fu gira <lnrnnlc a noite, levando cru ~cns
l,rnço ~ um:1: crinn<;a de um ano npcnas de idade.
A noílc c-5tn\'a ('scuríss imn e tempestuosa.
)fe.smo com o tempo nc=i:a,; condições. i~so niio hnve•
l'in <lc ser obstáculo paru uwa índia.
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En\liarnm ..se, logo após, mensageiros ã sua p r ocura;
porém, não obataote estas providências, não poudc cfo ser
encontradn,
Sob o tempornl, que então rei"n a-_·a, apre.,sadomcntc e
muito .iílitns, sai ram também em SUJ. p r ocura a mulh er
mais vcllia e ema filha, que, p ela mesm,1 fórma, n ão ol,ti-

,•eram melhor resultado.
Re,"tm•a, todavia, ainda u m recurso: - era o de ape..
lar para os san tos.
O E.t", Domlngos, para isso, mandou Tetirtrr da cnpcln
a imagem de. Santo .Antônio de Tómo.
Este san to, s egundo EC .:1credita, tem o poiler especial
de fazer descobrir todas as coi3 as <le~aparecidas.
A m,mcjrn, por ém~ de nsscgurar·!:C a suu influên cia~ é

algum tanto singular.
Para êssc propósito, o pobre santo íôra amarrado com
u ma corda, a qual lhe foi paEsada em Yolta do corpo, for·
tc,.ocntc atada, e, em seguida, fcou cxtcndido de costas n o
sólo.
Acrcditnva aquela gente que o santo, afim de obter
n rua liberta ção, havia de fazer com que a ovelha desgarrada tornasse o. voltar ao seu rebanho.
Aa.9im est ava sendo tratado o infortuno.do Santo .'Ul·
tônio de Tómo, o qual, tão jgnominio~amen te, ass im p e.rma n eccu cxteudido no eólo, a noite toda, sem rcsulto<lo
algum, entre tanto.
O santo estava obstinado e nenhuma notícia se .eouLc
a respeito da fn gi ti!ª·
Fizeram-se aioda outras pes quisa,, maa tmnhéru eem
resultado algum,
E aesim se pas.3aram ainda dois dio!!!, quan<lo, afinal,
olí cl1cgou o próprio sr. An tônio, de regrc:1so de sua Yía·
(;em, trazendo em rnn companhia a fugitiva ,
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Esta havia-: c, esco ndido em um sitio, pouco distnnte
tia .ild<"ia, onde ficára aeruardantlo 3 p assa.gero do sr. Antônio, 30 qu3} se j untou, quando êstc por ali paseou.
D e certo, foi e.la própria a primeira a conta'r a 60:\
história.
E, assim, o resto do hnrêm, além de umas pesadas
Ucscompostur~s, oinda ganhou, ecguodo estou ínclinado a
pensar, grossa p nrtcnd:>:ria também .
.Antes do deixar Tómo, com prei du33 lindas guarniÇÕCi!, trabal hada9 cio pena9 de a\'CS, de que já fiz alusão
anteriormente, pagando por êsses traballios três libra.3, cm
dólarc3 de prata.
Contratei. cinco fodio.3 para acompanlrnr-me na via gem,
os quais ninda trouxe ram uma pcqtrc.nn cnnôa, na qunl
dc\'edam rcgrcs:nr e levar mcrc.1dorios, de que o er. .An ..
tônio estava precfaan<lo.
Autcs de partir, ha,·fomos pago os seus e.ilirios com
lcci<los ordin;l.rios d e morim e algodão (os quais, na ln·
~la tcrr.1, ui'io \':1lcráo m::ii5 ,lo que <lois pence a jar<la,
porém que .tC[UÍ valem cêrcn de <lois s.hillings}, eaLiio, cohircs., caniYctc~ e machailos, tudo isso na mesma proporção.
No trajeto <la viagem, consegui dos índios de Tómo
um vocaLultirio da 1,ua língua, a qual difere da <las aldeias
abai"to e acima.
De din, rcm .h
: ·amos; e, á noite, deec.íamo!?, :rodando ao
sabor da. correnteza.
E, assi m, viajando fo.,·oravelmentc, alcançámos I\fora•
biumas, com três dias apenas, distância CS!a cm qu e h a,,famos gas to norn dia:, suLjndo o rio.
A li <lemorci uma scmnoa, fican do cm casa do cmnmdantc, que, parn êss(} prop ósito, já an lc:3 me havia convi..
ll ndo cm Guia, qu::in<lo cstc1-·~ ali.
Durante ês!lc tempo, contudo, pouco p ude fazer, para
aumentar ns minh as coleções.
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Não havia cnruinh os na florcstn:.
Além disso, os imctos eram raros, e po uco3 eram os
pássaros que vale-asem :1 pena matai·.
Obtive alguns cluiosos ~mimais, que 1êm o corpo ch eio
de cowprjclos cspinl10.s flutnanlc!.
D e p,hsaros, obtive apenas u 1n bonito c.;péci rncn, de
u)Jla C!ipécie que tem umas u1anehas brancilS uas pcnns,
a1iada aos cstorninhos.
.11stc p,íssaro ~c·m o nome de cíuci-uera (i:pá~,tro cstré.l u"), e ali ::tparccc cm bando$, um,, vc;,; por .ino.
Os h ahit.mtcs de 1\fornbitnnas siio célcl1rcs vcfos fe:4t.is
que fazem.
P:issaro ::t ,·ida, gílsta udo a m cHnde ,lo tempo cru tttis
festas e n outra metade cru prepará-las.
Ncss.is condições, hcbctn cach:tçn pur:i, cm grande
quantidade.
Ta1 bebida é obtida pclii distilação <la cana de nçú·
cnr e da mnmliocn.
i\'uwn dessas fosta s, que se 1·enlizou quando eu ainda
m e cncontra\'.l ali, coru:nwiu-se uJU euorme liarrH, todos
bebendo aquele álcool.
E m tod:J.s us c.'lsas, onde 6e realizam as dausae, qua~
tro pessôas ficam cou.sttmtemcute and.iuJo cm redor <la
Ealn, com uma gar.rafo e um cálice n a ruão.
Ni.ngucm recusa beber.
E. assim, passam u noite toda.
E, de.sele o momento em que .icc ilnis um cálice, de•
,•eis, cm sega.ida, beber nma série Jêles.
De uw gole, os índios c.s~azfam um cálice.
E, por essa fórP1a, cout im"ia 11 festa Jurant e Jois on
t rê3 dia :i niais.
Cerca de quinze dins antes J c cada fes ta, - a ,1uul
f.C ruprc se real iza por ocasião de um dia sou to da Igreja
Catôlica Romo.nu, - um grupo de 10 ou 12 habitanlc6 síti
cm uma cauôn, per-cor.rendo os arrc<lore3 e parando ern
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to<lo!. os ~ítios e 11 ldeiarucu tos in dígenas, si tumlos, 1ís vezes, chtlí a 50 milhos e a té a 100 milhn s.
Nessas cxcunões, conduzem n iJUagcm do san to , b andeiras e alguns jnstrumenio3 musicais.
Em todas as casns, aonde aportam, são m u ito hem
J:eccl,iclos.
Xcssa'! ocasiões, hcija-sc a imagem, e ím~cm-se, então ,
vá.dos <louat ivus para a fc&ta: um <lá uma galinha; outt·o,
algun.:; O\'OSi outro, u m cacho de b nua n ôl~j e outro, algum
dinh eiro.
Com rm tccc<lêucia, e para tal propósito, n1::,'llns :.ini·
ru ai s, n iu da: vivos, sã o <lado.s cm promcs;a :.i um d ctcrmiu ndo s~mto.
S l1 cc1 li a muita s YCZl:s, 1p1ando cu ia comprar ~'llgoma~
pro\·i~õcs tl c que estava p r cci.sau<lo, ter respostas co mo
cst.-: - ~"A Cfu cfo lei tão é <lc São João"; ou '~.Aqucb s galinhas .são do Di,· iuo Espírito-Santo~'.
DcEpc<limlo-mc <lo com nn <l.:mte, o ~r. tene nte .A ntônio
Fclishe.r to Cor.re ia 1lc AraujoJ 11uc me txalou com a maior
homhdc e a mais cali\'antc hosp ita lid ade, prossegui Y i:1gcm p:ua Guia , 11011dc ch cizuci cm firu <lc ahril, e oudc
c~per<lYa caeontr:tr o s r. L. j:í pronto, a fim 4}c partirmos
logo p.t rn o r io U.1upés.
Ali chcg:an<lo, cntrctn n to, fui ohrig:a<lo :t <lcmo rar lon•
go 1crnJJO, e isio por co. u.sa de tWl a ca uôa, que tinli a s i1Jo
cm•ia<l:1 até B arrn e ainch. niio ha-çia r egr cssa<lo.
Nós nã o poderíamos p urtir <lali1 enq uan to tnl cnnôa
não voltasse.
Ela já <ltwcda csiar <lc vo]tu ; mas, como era mane·
ja<la por iu<lios que uão tinh am o menor intcrêsse cm
volta r ntais <lc prC.S!l:1 1 e:ra prO\·avcl q ue cln demorasse ainda mais de um rnês cru vfaicm.
E, as:üm, ua verdade, foi qur: suc(•deu: pois que elo
! Ó chegou cm fins de m aio.
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Durante todo ê.sl!e tempo, pude farer muito pouco.
A estação csta,·a nmito chuvm:a, e Guia é uma locaJidadc muico pobre.
Os pcixe:1 consútuiam o meu principal rccnfi!o,
O .sr. L. mandava um pescador diáriamente eair, espccia lmcutc p..ira pc:!car e aíi ru de termo5 il ncces5ária provisão de pei."tCS,
E, assim, tinha eu quasi sc-mpre espécies no,·as, ..;ae
me ernm lr;t.zida~, para que cu C!!Colhesse e colcciona!S~,
dentre os pc3cndo;;, os que ai nd .i não houvcs~c ,·isto.
Por ~sa maneira, consegui obter muita& espécies <luconhecidas.
E aü, ma i& do que nuncn, fiquei de flt lo impressionadíssimo com a e.'-'.trao rdiaâria 1taricdadc e almnJância cic
peixes, que hal,itaw ê.stcs rio.s.
Eu já h avia, até aqui, fi~urndo e descrito 160 cspéeics, ~ÓDlcntc do rio Negro, tc:ndo, além dessa!, v?sto mui•
tas outr.:ts.
E outras espécie, dcsconhccià:H ainJn ocorriam tão
abundantemente, como si Io;:cru de outra local idade.
E stou pl enamente cOnvencido de que o .u úmero das
espécies, eômer.ttc do :do Negro e de seus trihutftrio!I, deYt!
atirzgir a 500 ou 600.
O .Amazonas, entretanto, tem a maio r parte dos peixes que lhe éio peculiares, principalmentt: nas õUaa mai.::i
aha.g cabeceira,.
Desta rnrtc, o nú.tncro de espécies distintas dos peixe~,
que habitam tocla a bacia do Amazonas, Jc\•erá .ecr imcD·
(86).
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(R6) Segundo a!I no!s:u c!lat hticn.,, fÓ O Amnzomu conto cêrca
dtl 2 .000 c!pécics, tendo o Dra,il o 11:i.ís ru::iis rico do mundo cm
pci1c& de iiguo doce. 01 rios europeu:1 contam opc.mu lStl ctpêci~-
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Afinal, a ambicionada c,môa, há lon(;O tempo cspern<la, ch egou, e imediatamente começámos os prcpurati•
p ara a nossa \·iagcm.
A.n zóis, caui\·ctc.::, colares, fora m 101;0 .separados para
os ]e\•armos, po r que corrcspoudiaru hem aos gÔ:! t03 dos
ndquircntcs, com os quais ora famo.s entreter relações, em
no:!sa c.'\:cursiio.
O sr. L. dcscjn·r a comp rnr fntinh a e salsaparrilha; e
eu, pci.xc!: inscto.s 1 pús~aros e to1la sorte de arco.s, f!cchos,
zaralrnta na9, cestog e outm.; curiosidades mai~, feitas pc!os
indígenas.
A'e 6 horas <la wauhã do di a 3 tlc junho, partimos.
O tempo h avia clareado uns dirui no teii, e esla\'a agora
muito h onit o.
Jam conô.sco dois ínclios, os mcamoa que h.ivfam ÍU•
gi do de Ja . . itn, e qu e h avi am reccbi<lo antecipadnm.en te o~
acue salário-2.
Por is.so, agora, para paga r 03 débitos, nós 03 fazíamos trab alhar,
\ "OS
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Os que liavlmn ch ega <lo de Barra, uiio qujscrn.m partir logo cm outra viagem.
E spcrá,·amos arranjar onlro~, 110 Uanpé.ci, logo qnc lh e
cntd.s!cmos no ókeo.
Kn mc,:;ma tanlc, alcnnçiimos Siio-Joaquim, á harra 1lo
rcícritlo r io, e, corno nli n:ío cncon trá5:,cmos 03 homens ,lc
que prccisán1mo;;, prosseguimos ii~as acim a, on de começaram rcílltncn lc as uo~sas clificuldaclcs, pofa tínhamos ele
\'Cnccr: suhimlo, a forte correnteza da camlnl,
.A principio, nlgmu:l:S bafos, onde li.wia contra-corrcntc~, no s fo.vorcccr.101: mas, irns par tes rnni5 cx:postas, n:r,íguns coninm com violi:nciu 1:tl 1 que os nossos homens,
que eram apc11a:; ,lois rcuwtloccs, 1nal da\'nm conta ,lc
rno,·er a cnnôa.
Sómente pocl íamo:, cou~~guir melhor rc.sul tnclo, Ecguranclo-nos aos arbustos, cipós e ramos <las ;ín·orcs, que se
aliuh:nn ú mnq;cm <lo rio, a qu al se veste ali <le uma Ycgetaç:i o ntn.is ou m cr.os florcst:t<l n, como n das tcrrn.s adjacentes.
No <lia ~c~uintc 1 cortámos compddas va.rns, com for<[Uilluis lJ3S JlOnta!, e as.sim poclíamos plL'car e arrastarnos a. nós mf€mos, com a cnuôa., e com ma. is vantagem,
ao longo ele toclos os trechos mais cli fíccis.
Algumas vezes, por milhas seguidas, tivemos <lc pro ceder dessa manci1·a 1 porém .1 cauô:i se ~n chi a., e 11ós mcs1nos t.imhém ficávamos colicrtos d e pic;111tes formigas, <lc
um;is ciucoc nta cspér ics <liíc1·cntcs, q ue csl <lYHnl nos rowos
da~ án·orcs, os quais no :; forroo:vam e mortli:.1m 1 ca<la qual
pro<laún<lo o seu ca r aterístico efeito, clcsclc, uma Jcyc picada até umn aguda ferroa.da.
Outra~, alcau ça n<lo-nos o ca li clo e n hnrhn, ou cn rrn udo-nos sob as vcs t<~s e pcrcorrc n<lo todas as p nrtes elo corPº: nilo crnni lá cla.s mais ;-igr:idávcis com111mhins.
Com os marihon<los, ch cg;.ímo.;; a cncontrar•nOs ta mbém alguma s vezes, ~harrnnd o cm suas cn3as, que fica·
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,·,un dissi mulnr1n s entre a fol h agem, vindo êlc3, logo~ fazer
05. seus fu riosos alatiucs aos intrusos.
Os fodios: com os seus co rpo:, ntis, não pocliam ofc.
rccc r t:m tn defesa con tra aquelas fcrro,1cfas, e, várias vc•
zcs, por isso JUC:!tno, foram êie6 as pri ncipais viti mas ele
tais a t.iqucs, e mu ito sofreram com isso, enquanto nós ou·
lros podíamos csc:ipar melhor aos tcrrh·cis in:.:elos.
Não sii o só estes os inconvcnicnlc$ que se po<lcm e6·
pcrar ele unia via~em rio ac-ima, no tempo das enchentes.
Est:.m<lo o rio com as m,ir::;.cns ahga<las 1 eómcn rc cm
nlb'lln S pontos rocl1osos. qnc- ãtimb se conscr\'a1u .tcini.t dn!!
ágnas1 é ornlc Ec p ôde ace111l cr fo go.
E, como ês.scs pontos fi cam ás vezes muito <listantes
uns dos outros, írcqucntcmcnle tín hamos de pa:5ar o d.ia
lodo só a fa ri ulrn e .:igua , com um pedaço ele peixe; .is:n·
do , p orém frio, ou, cntãc, uma banana.
E tinhamas de con lentnr-no:1 com isso e juJg;1r-nõs
aiu J .a muito felizes.
'fo<los êsscs pontos ou l oga rc.s de pouso s5o hem. co·
uhccielos tios Yiajontcs 01t dos comcrciautc.:õ, que cos lumam mwcgar no$ rios.
Desta so rte, cm ,p1aleJUcr clclc.E-, que nlcançá~cmos 1 a
qu alquer hora do di,1 ou dn noile, pará\·amo~, para fazer
cnfé e dcscau~ar um pouco, sa bendo q11c eóm cnle nlcan·
çarfa 1uo~ outro p onto, upós ·vencer outras oito ou dez horas tle pcsa<la rcmação.
No dia scg~intc, encon trámos uma pequena sucu rujú
(Euu cctes muri11us) (87) , de cércn de uma jarcla ele comprimen to, quan<lo se csta,·a aquecendo ao so l, cm certa
moita acima ela águ;i.
(Bi) Hii ::i:. fó1·m::13 sm..11rujri, wcurcjú e sucurúi, que rn cucootrnru cm ~fortiu:. (ob. cit., 11ái;. ·liú), t{ Uc, tod:a·ia, níio tl:i o ruai ;
Jong11, cmprcgndo ulé em \"Crso1, «Jue é .mrnri1iba, ucm o ma i.J cwm

e ruois popu lar, qUe é .sucuri.
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Um dos í m] í~ flcchoa-n, e, quando p arámos, á noite,
assám os a st?a carne para o jantar.
Pro\''ci um pedaço e ache i a carne excessivamente dura
e glutinos.:i, porém n,io tinha aahor dc5agradnvel.
Bem preparada, deve ser, sem dúvida, muito aceitável.
Em um sítio, onde parámos, comprámo:; um a galinha,

que cozinhámoa com arroz e nos deu c.,::ceJentc sôpa.
No J in 7, pene trámos cm um estrei to e tortuo50 canal, q nc !:C ramifi ca <1a margem ee tcntrio nnl do rio,
Cêrca de uma horn apó3, alcançámos uma taba ("ma·
loca") ou aloj amen to de índios sch'agcns, n q ual foi IÍ
primeira fJUC cucontrúruos,
A caêa era uma grande e ~ólida construção, de cêrca
de 100 pés de1 comprimento por cêrca de 40 de largura
e 30 de altnra.
O scn arcabouço é eolid:imcntc armado de vigas des·
cascadas, lisas e redonda!!, e é cob er to Jc fo lhas <ln pai.
mcira caraná (88), que tem um forma to <lc 1equc.
Uma das ruas c.xtremlllades era quadrada , tendo tnnn
BÓ :1ha de 1clhado, ê outra era circular, tendo go teiras,
qnc se apoia m 1:ôbrc parc<lcs baixas, quasi alcançando o
chão.
No centro da casa, há uma espécie de llD\'C' central,
form .ula pelas <luas carreiraa das priucipais colun as que
lhe su por tam n cobcrtora.
Entre cbs e ns paredes latcrai~, n o ecnti<lo longitncli·

nal, h avia outras carreiras de postei!, mais fi nos e ruais
curtos.
T o das estas vigas .são firmemen te travadas por ou tras
vigas l_ongi tudinais e- transverirnia, no tôpo, e supor tam tJII
caibro3,
(88) Al.,;m dc!i!l, b:i :is fô rruas CXJTandá, caron daí, carrmoiba o
carnaúba. Sob re c:6:l famo~;i 1,1 olu1cir:i lCopcn1icia ct!ri/era), vcj:i,.,;c
T eodoro Snmp!lio, " O t npí n:i gco;gra{U mciou:il". {l.iig. 210.
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Todas ns "·.i.gas e caibros são pre.5os uns nos outro!',
coru 1m1ita Eitnetria, por fortes cipós.
Ao fun<lo, cm direção ás paredes, de c.1<la lado, havja
outras r cpartiçõC5, feitas de tn)o3 de palmeiras, muito l!C·
mclhantes, no s eu arranjo, nos Liomho.:; ou camarins Jaa
casas de CBtabgcm ou <los teatros d e Lontlrea.

Cada uma destas repnrti~ões. é. um apartamento particular ele uma determinada familia, que yive .assim ú m a·
Dcirn de uma cowunitb<lc patriarcal.
Ao lrt<lo Uns. na.Ycs laterais ,·êcm•sc o.:, ftlrnos Uc farinha, os tipitis para c.xp rcmcr n mandioca, cnormcg fri gj.
Jeira.s e va~ilhas fciraa de barro, que servem para a fobricnção do cnxiri, e, alêm dêê!:es, muito s outros objeto ~, que
parecem ser de wo comnw.
No.; coaupartimcutos scp.i r a<los, Yêcm.sc 1rnnclas 111c110r c51 ca<lcirae, cestos, rêdcs, potes .Jc •igua, anuas <lc guerra e de cac:a e os ornatos, que s5o pertencen tes aoa rC6·
pdivos ocupar:tcs.
O corrc<lor, ou ala centra], fica com .:,, sua passagem
inteiramente Jínc, c fórma um bonito e comprido Ealiío,
ao 1011go <lc toda a cnsa.
1'a C:\"1.remj<lade circular, existe outl'a repartição ou
D.rca ec para<la, c1ue é fon.ua<la por l.Una balamtra<la dei uns
cinco p é.s <lc .ihura, e que .5C t1c.staca um pouco do ec.mi·
círculo, tcn<lo, porém, uma cntr.:id.i.
Nesta parte da casn, res ide o chefe CJU cabeça <la ma·
lóca, o qnal vi"e cm companhia Ja euaEi mulheres e de
eeus filhos.
Os parentes mais afastados rcsic1cm no.:1 outros cômo·
dos d« \.'i\'cnda.
A porta, éÍtuoda sob n aba lateral da cobcnura da
casa, é muito 1arg.:i e mui.to alta, cnquao to a da cx.trcmidade circular é muito menor.
Essas portas con.stitucm as dua9 únicas aberturas para
" entrada do ur e <lu luz. na casa toda.
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l"m.a parle da .nba Jo tcUiaJo é coherLa, mal-mal, de
folhas de ]l:l l mcira, que ficam apenas <leperuluraJas, atru'l'és clus quais cntiio a Ium:tça, que ee <le.spr~n<lc do.; nu•
mcro.=os fogócs, infihrantln-~e lcnt:uncntc nlí~ C'nconlra
Eaída.
Nn sua pa sFa gc m, <lcixa ,1 funwçn um a camn dn lustrosa e preta. coruo aZCl'ichc! em toiJa :1 parle intcrnél ,fo
c:obc1·tura.

Ao penetra r na ditri ca!:a, rc~ozijci-me t.lc,·érns por
ad,ar-lllc. afi m.LI de co n tas e de fáto, 1w presença Uo ;; mais
lc~íti1uo.; 1:c1,rei:ent,1nlcs cl:i florc,:. ta.
Um íntlio meio velho: l!Ul rapa7. e cl u..is mulhcrc.5 crum
os únicos que, n o 1nomcn to~ se ach~wam nH, csl8.11<lo fóra
os dema is mor,11:Jorcs~ ent regues {Ls suas ocupações.
As <luas mulheres est,1vam comple.t:nncutc mbs.
.A ' cntracJa ,los ''branco:~', cobrem-se apenas com um::i
tanga,
Nes ta. paxte do ó o, que fica no !le u haixo cm·so, tCm
elas sempre l>ôa prodsâo de tais nrtigo.s.
Toda,·ia, as mulucrcs só a~ coloca m cm ocasiões ta is.
Fõra dai, não as usam. anelan do completamente uúas.
O cabelo delas é pouco comprido; e es tavam <les[líO·
vidas \lc quaiequer ornato.::, exceto as li g;as, bastante íor·
tcs, com que cu.laçam com umito ar.côxo as pcmas, ahaixo
<lo joelho.
0 3 home ns, entretanto, õ ttUC 3ptesnitam o UJ3is im~·
dito e ai.n_gal ar aspe to: muitíssimo <lHcrcntc mesmo de
toda.s as outras raçn.s scmi-civHizadas, cnl'rC as quni s j.í.
lenho convi\•ido, há tão l ongo tempo.
Ant i! tal cêna, foi como si cu hou\'CS!:& sido xcpcnti,
namente tx:msport.'.Hlo para qualquc1· outro recanto <lo

globo.
Uê:un o cabelo rep:1rtido ao meio, ctúdado:rn mcntc
pentcnc1oe 1 a<lc:mtc das orc]hn•, e caido pnrn n frente cm
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uma longa trnuça, que lhes chega a uma jartla abaixo
do pescoço.
Os fios des.rn ll:ança cstavotu fortemente atados com
uma comprídn corda muito m3cin e mui.to Hexhel, feita
de pêlos de 1nacnco.
Traze m en lcrnulo ta mb ém, no alto da cahcç3, no c.i·
belo, u m pente feito do cerné de uma pnlwc ira e de taqunro, qu e é orna do de e.ida lado, em suas C."i:tremidades,
de penas dn cam..la de. tuca no.!.
As orclh ~1s são Iuradm,, e nessas cavidades intro duzcm
tms pc<JtICnos pctb ços ele. madeira ou sahugo de palha.
Todo ê;;f c co nju nto dá-lhes .io rnsto um aspe to verJa·
tlciramcu tc efemi nado, que urn i.; 11ot1wcl :1 inc..la ec tornn
pela ausência tola l, absoluta, da lrn1·b:1 1 de h ígo dc, 1cm
como de sohrnncclhas 1 que são c:xtirpado3 to1,ilmc11tc.
Uma pequena tira de "tnruri" (a casca intern a de
um.i .ón·orc) passa-Ui cs por en tre ns pernas e é segura
por lllll cordel, que rodeia a ci11tura, e as ligas, q ue lhc3
apertam 03 joclho5', constituem o fiC H único e simpl es Yeatuá1·io.

O rapnz c.5 t:n'a a halouç,1 r-sc displiccutcrncn tc cm uma
rêdc, porém 1.b lí dcsnp nrcccu, logo apÓ3 n nossa cntratla.
O índio lllnis Yellto, nc,;;;a ocasião, cs lnva ocupado, fnzemlo u ns cestos nchnlado~, manufatura essa que é pcculiat'
a et: l a região.
f:lc, porém , conc in\.!ou trnnquifamente,; cnl.Icgue á sua
tarefa, rc;;pondcudo ús pergun ta: 1 qoe o sr. L. lhe !ez
acêrcn dos demais habitantes da cn.!!a , cm uma incorreln
Jin gun geral.
Es ta língua é, re1ativamenlc, pouco conhecida neste
rio, sendo sôrucntc sabida na :> partes mah fri!qttentadas
do seu bai""<o curso.
Como precüis!:C'mos de arranjar u m ou doi~ homem,,
para DOS acompanharem ou viagem, resolvêmO! pouar a
noit e aü .
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Comrguimos comprar u w pouco 1Ic peix e frc.5co n
troco de a1g:una po u cos auzóis, pcixo tttie outro índio havia trnzido.
Dcpoii; ilc prcparar1110.5 o jantar e o c:i.fc\ levám os :t!
110.ssa.5 m a<1ucir:i.::; para a maloca? urut.1111! 0-ns uo meio drt
ala ccn1r:1I~ p ara aJ i pa!:<sanu o.: n noite .

.Ao c::c11 rcccr. muitos iml io.c;, homens e mulheres, chc·
garam a]í.
AccmJcranMcc 1o:;o. nu:. v:irios compartimentos <ln casa,
os fogõc~.

Pu~crnpl·~c ao fo~o as 11.inda.s, com caruc de 11cü.:c ou
ele caçn, para o jantar, e Iiz.c ra 111-.5c bolos de mnnd.ioc..i .
Tfrc, então, ensejo de YCr al~n~ homens c:om o .~cu
mais va lio~o, c::-ti ma<lo e cxq ujs ito omato, - um cili ntl ro
opaco, t1c uma roc h a csbrnnquiç:ida 1 p:1rcecndo m ,inuo rc,
porém <!llc era~ ;realm ente, quarlzo jmpe:1·feit:11n cnt c cristalizado.
E~.sas pedras são de quatro .1 o ito polcgndas ele com•
primcnlo e de cêrc;t de um,1 polcs:ad.i de di âmetro.
Siio 11olidaõ cm rocb e têm ..i s C."\'. lrcmidadcs achataJns, tralrnlho ê.5~c que c~igc 1uuit.t paciên cin.

Em ca11a um a Ua i C."\'.U·cmiJadc~. !ão {ur a<l.i~, e, nt r;t~
,·és dês~cs furo~, ~ iu scri<lo 1.11n conli\o . pnr;1 cOJJH.'. n ·ii.-Jns
1;mpcnsns do pescoço.
Pa rece inacrc11itavcl qu e i!lcs poosa w fo7.c1· t!:'~C5 furo~
cm tão dura suhstãncia, sem quahi ucr im t ru111c11to de ferro
a dequado p ara tal pro11ósito.
Dizem os índios que come:;ucn1 i:=.;;o po1· meio da
pouta flexível do hrôto <la J,,maucira cio mato, triturnn·
<lo•1::C a cavicladc. com fín.issi uw a rcin e um 1wuco de água.
Eu não tenho rhh.;Jo. al~ruma, conforme êlcs mesmos
dizem, do qu e ê~sc U;,Q]1alho levn alguns anot a SCL' feito.
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'l'o<l::nia, de\'crii collSumir-se um tempo muito llloi!l
lou ~o p,wa furar-se n p edra que o lu:cúua (89) ma, co1uo
.!-únbolo Je, sua autorida<lc.
Essa p edra, geralm ente, é <lc m nior towanho, e fíca
cm !:enú<lo transversa l sôlJte o pP.ito.
Para ê:::.sc propósito, é nccct.!ário :tbrir-sc o buraco
longitu<linalmc11tc, (le umn c.xlrcmi<la<lc ó outra <la pedra.
Segundo fui informa<lo, tal operação ocupa, n1gt1ruas
,·czcs. dun 5 cxis-tência!!.
Es5:a.s 1,c<lras são trazidas de u ma grande dist5ncia,
rio acima, prov.wclmcutc <lc hcw perto <las cabeceiras tlo
rio: na ha:;e <los Ao<lcE,
Efos são, por isso mesmo, mu itfas imo ce.titoailns e valio.;as, e rnramcnte se J1Ó<1e induzir os seus propdc túrio9
a \"('n<lê-fo s ou n scpnra r-~e deb s.
Dificílimo mesw o é consegu ir-se a<lquiri-lns dos chefes.
Comprei nlí nma ela,·a de 1u:u.lcira <lurí.$.S Ímn, de muu
côr vcnn clh a. cm t1:oca <le u m pequeno c.:-pclho; um pcnle,
nn lroc:1 <lc mci.i d1ízia de anzõi s; e nlgnro;1: ouLras ui~
uh.irias m,:ii9.
r ma parle sõmente do:, hal,i 1.1nlcs <la mahíe.1 ali chc•
gou, naqucfa noilc, 1iorquc, quan do chega algum ne;;ocian lc <lc 1·io, 01:: índios ficam recciosos Uc serem compc1i<lo:o a acompanhá-lo, e, pox ca usa Jêi~c temor, c.5contlcm-sc:-.
) lui tos in divíduo~ dcscla:s i{ica<lo.s e; de pé.;simo caráter, elo rio :\"CQ'TO: -vêm negocinr por aqui, e obrigam os
in<lio.!", eoh a ameaça de mat;í.-los, .i acompauhá.Ios n n
vi age m.
'fai:: in<lh·i<luo~, al~umas vez~, oão têm o men or eS·
crti pnlo tle lcYar n cabo as ~un s ameaças, vi sto como cstiio
seguramente cicutes <lc que ~e acham fóra <lo al caucc
t 89)
1'uslw1í11, iic> original. T11.W11a 011 morubi.,;ul,CJ, é o JÍtnl o
do i:hcfo 1i:m1-1oral , c nlrl! 0 3 tupi-su:u:1,ú9,
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mc~mo de qunlqucr diminuta porção de lei e <lc justiça~
que ainda lutam pela sua cmtência no rio Negro.
Nós passii111os a noi te na malóca, cerc:l<los de índio!
nás, e que ficnvnm acocorado3 em tôrno <lc seus fogões,
dcsprcndcn<lo-sc <lêstcs uo.s fortes clarõce, que iam rc[lc1ir6e: amortecidos no teto, enegrec ido pcln fumaçn.
Fóra, cm fortes Látcgas, caía a chuva.
Obrnrvan<lo o que se pas:sava n o. casa, eu n5o Jl otlia

deb:ar de admirar o clc,·a<lo grãu <lc socinOili<ladc e a bôa
ordem rein ante entre numcr-0.;as familia s, que ,,ivcm a5$im
juntas, cm patriarcal harmonja,
Na manhã scbruintc, o 6 l", L. teve a sorte de p ersuadjr
um índio, a íim de adq uirir uma "sáia" para fUa mulher,
a ecguir conôsco rio aci ma.
E foi assim que deixilmo.; .Açaí-Parruui (~o rio Aço.i").
Ao ]cyanta_r a esteira que cobria a uos.sa canôa, encontrei cnrodilhad.1, confortavel mente, eôbrc a tampa de
uma ilas m~has ma1.ls, uma peqncoa boa (90), de uma
<las espécies ele que po~m ia dois cxetup larcs. :tinda viy os,
cm Gn.ia; provavelmente ela havia cni<lo den tro <la cau~a,
durante n no3sa pa!:sagem por entre 03 arbustos dn mar-

gem do rio.
A' tarde, a lc ançá.mos outra ul <le ia, Eitunda a ca\·alciro
de um c.,trcito igampé consistindo cm meia dúzia de caeas, e duns mnlóco s, que se achavam a algumn distünci:i
<la mnrgcm.
Os seus moradores tinhom jdo quasi todos a outra
nl<leia yizinha, onde hn,·ia caxirí e damas.
Duas mulheres eôtl!cn te é qac ali ficaram, com algumas crfançae:.
Perto das em~as, viam-se m uitos: papagaio,, a raras e
mutnn~, domesticados por estes índios, que gostam de tratar e ter grande número <lc.:sas avce.
7

(90)

Gibóia (Boa consrrfrror ou Don crmchria).
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No dia seguinte, nlc:mçámos Ananá-rapicôrna ("dardo de nhacn::ó:') 1 a aldeia onde Ee catavam realizando ns
dnnsas.
Vinm-se nli umn grande malóc:,; e vária9 ca5as pequenas.
Ü.i índios dcesa aldeia, que já têm feito v ingens com
comerciantes do rio Negro, }lrocura m imitnr-lhc.s os costumes, e, n~ iaJ, j á se viio al!o::tumaudo a morar em caea1
separadas.
Ao cn tr:ir nn grande molóca, dcparou-sc-1nc a mais e:t•
traor,Jin árb e mai.3 original 11as ct:n as.
Algun s 200 hom ens, mulllcrc3 e crianças, esparrnmavam-ec pela cas.i tod a; tlns esr:wam deitados cm maquciras; outros, estavam agach ado;, ele cocórns, n o eõlo, ou
ecutado.s cm p cqu'-!uns cadeiras pintnda.s, ruÓ\'cis êsscs mant1fatrn:ados cxclusivnmcntc pelos habitantes llêstc rto.
E eta,·am qu.1si todos nú.:!, e com o corpo pintado, po1·ém aind.i conscrva,·am os p cn.ichos e outros ornoto3 ele
plumae.
.Algu ns:, contudo, pc nm:mccia m cm pC, e andaYam ou
palcstrav.im.
Outrn~, entr etanto, Ci:l:tYaw do.nsu nclO ou toco,•am pequeno s tambores e flauta !!.
A festa 11rinci pal h a\·ia ncabatlo naqneln manhã.
Os chefes e os p rind pai 5,1, 11omc ns j 1í hnviam tirado os
teus u<lercços de pen as.
Toilavia, tcnilo ainda rnhrmlo algum ca:riri, permaneciam ainila nli: cnqu rmto os ra paze3 e u.s moças continnn,·aw il nnean do.
E !! h~é trnziam o corpo todo pi ntado, cm regulares padrões romhoi<lnis ou trin ngu1arc9, de traços feitos com tintas de cõ r vcrmcl11:.1 , preta e amarela.
Os outros estavam também muito pintados, predomin:mdo, porCw, as côrcs rubras e azuie.
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O rosto era om amcutado de pinturas, cm Yanos eeti1os, com forte:; tra ço:; ,·cnuclho.:, de wna côr muito viva,
.oplicau do -~c nin<la grand e quantidade de tint a de cada
lado elas orcJli as, e continuando, de amhos os l.i.dos, ató
obaixo d as Loch cclrn.s e do pescoço.
E csrns pinturas Jav:1:111-lhes um aepct o h onivc], soncuinádo mesmo.
O furo ela orelha era ng:ora nclorua do com 11m pequeno tufo de pena!! alvas e felpudas.
Alguns outro.s tinham ainda uns pin gen tes, feitos de
três J)ClJ.UCoos cordões rlc scDJc ntcs. meti<los u a cavidade
do Jáhio in ferior.
Todos os h omem usam li gae, c~tas qu:1s i to das pintadas de amarelo.
A maior pnrtc das moças, que dansavam , tiuh am, a
mais, apcnns um p equeno a~cn tal , fei to de cont a9, de
cêr ca de 8 por 6 polegad.1s, traha]ha tfo ~ com m uito gôsto ,
cm pad rões diagona i6 .
.:\ lém <lês!'C nvcota1, a pinlura <lo co r po ntí crn seu
único orm:ito.
E b s não trazem ii. cabeça no w coos um pente, para
p render o cabelo, pen te (JUC os homens nun ca dispcmrnm.
Os hom em; e rnpaz<'s têm totlos os seus ornatos apropdados, contraria udot as~iiu, o costume t1o3 pa~ e.s cidlizndos, mas imitando n oaturC'..t:a, que invariat•elmcu te
a.Jornn co m as côrcs nrnis , •ivas e os wais no taYcis on1a•
tos ao .:cxo m asculin o.
Na cah cçn, todos trazem um penacho J c pluwas d e
tucano, :1wnrc1as e t·crmelh.i~, muito hrilhnolcs, que são
disposta!:! em um a ro <lc palha entrançada.
O pente, que trazem no cul,clo, é ornamcntatlo <lc
plumas e, alé m d isso, fr eq ueutc1nentc, algu1B t êm ainda
pin gcnte.3', feito5 J c nh-as p eua~ de garça, presos ao mesmo, e qu e cncm graciosamen te para trás, no pescoço.
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Em toroo do pctc<>ço ou sô l, rc um do::1 ombros, Yiamf.e g rande~ colares de 10uila:. filci rns d e conta! , bra nca! e
,·crmcll13!, h em como pedras hr,1 nc.1s cilíndric..,s, que s.io
furfl(lns e u nidas pelo 111cio 1 por u m co rdel ,lc :ilt,!l)ma9
)117:i,lias se mente!! prct.is.
A& pontos da cord,1 de pC'l o ,lc mncnco, que lhes pt·cudcm o cahelo, são orn:1mcn tad;is tle pequenas pl uma::!.
Do J1raço, l·aeu1 cm fci;,.:c.•s 03 piugenlC3 tlr. sr.mente.~,
ele cu rioso formato, ornnmcrrt:Hlos com pcuns 111• l1rillwntcs
cõrcs, p rcsns po r cord óc:, 1lc pêlo de macaco.
E111 rocb <lo co rp o, 11a ci nt ura, ,·<:c111-~c o;; seu ~ mais
c11rio!-O! om:i lo!, - que rclatir:unentc 11 ouco3 hon11•11._c. (>06·
~ucm. - os cinturões el e ,len tes de onça.
l•' iuaf uu.•ntc, preso~ no:, tornozelos, trazem :iind a os cachos de mn cmiorn fruto, de casca mui to ,Ju rn, e l(UC p ro<l 1!zcm u m sorn rouco: quando cst:ío dan!ando.
l\as ut 5o;. :1leuns .sustêm o :.rco e u m Ic ixc <lc curobís, ou sela,; de gucrr.i.
Outros tê m u m m 11rnc1í, ou l unça, de n ,a J cirn dnt'la!!jma~ li c111 pofoJ a e crn cniiz:ufo , ou, eut;io n ma c;1haçn
pin tadu. ,lc formato o,·al, cheia t.le 11ed riulw;, e presa u
um caLo,, a 1111:il~ (jU a nt1o ch oc.11lw da em il1t cn•al os rcgu~
farc.s, 1lu ra o tc as d,m .:;;15, produz \1U\ E.om rouco, fo'.l.emlo,
lt$ HÍ1J1 1 um ruidoeo ncom pa nhamen to aos dcmai, orna tos
110 ~ Jl ê.s e no seu ca n10.
O s;ng,nlar e sch-.i~etn a.spelo 1Jê3tes 1·ohustoa índios,
co m o corpo n ú e pinrn J o e co m os ecu5 curio:.os orna\03
e ;1rnrn ,; <l'c gunrn ; o smsnrrn dai! convcr ::.:ij; õcs cm u mn
Hn~nn c.5lra nh n; o rui(lt1 t.lo,; tnm borc~ e tbs n auta~ e 1h·
oulro.s in str11111c n1 os~ fci los <l c cani ço e J c casco:! de tn r taru~p\ ; 3S i;;nmJu, caha\'.aF de ca.xiri, que eão cons tnntc0 1cut c r..:no\·adaE; :1 enorrul' e soru b riu co5a en egrec ida
p cln fotna!:a: - pro1h.1zc m u ma sc ns:ição tnl ~ que não ! C
p,hlc dl"'~rrc\·cr co m jmtezu, e ,ln qual a vistn de m ei::i.
7
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dúzia <le índios, cxccutnmlo n:s guas ínntãsticas dansaE, <lá
apcn ~ Ulll:l idéio. mt1ito fraca.
Fiquei ol.Jsen•,mc1o tudo i~so: dntnntc m uito tCID}lO, re.
jubilando.me :1lt,1mcntc pela oportunid,ulc~ que ti,·c, de
\•er e.s~n gente cm um. de seus mnia inlC1'C.!!lnntcs e m11i,
cnrotcrísticos festivais.
Eu mesmo cm objeto de grau<lc curio:iitlndc, principalmente por caue11 <lc meus óculo~, que o~ eclvagc ns \'fom
pela primeira \'CZ. e 11?io ]JO<liam de todo compreender.
De todos 05 lodos, un: cem pares de, olhos, muito vie wuilo brill1::mtcs, constuntcn1cntc cst:1van1 convergidos sôhre .1 ntinlta pcS!' Ôíl.
Uru.1 íutlin "·elhn trotL.,.e-me três obacnxú-, pelos quais
cu luc dei meia dúzia do pequenos aozói5: o qne muito
a coutcntou.
O i.r. L. estava conYcrsnudo com alguns índios, tlc
m uitos dos qn:2 is jii cr,1 conhecido.
Eetavn coniliinando com um dêle., pera f:ncr u111a
viagem de '\"ários dias em um trilmtório deste rio, níim
do comprar sal!iaparrilhn e forio h a.
Comcgui comprar u m bem orna<To nrnrnçú, a 1u·UJ ci•
pnl in!igufa do tuxáuu ou chefe.
Tinha êlc gmnde estima por ê.s!c 01T1ato, a troco do
qnnl eu lh e dei um m ochndo e um foc,ío, ele que cstaxn
preci~ando.
ComJ)tCi tatohérn duas cign rrcira!, <le cêrca 1lc do~,
r•fa de <·omprimcnto cnda 1turn, na :; IJUnis se colocam ~
;::,antcsco5 cigano5, e que pmisam d«! m5o ci:m môo oo, !=CUI
fo.Jtil'nit•.
No mnnhii ?eguintc, apó., tcru10, !eito o pugoo1coto
<lo! objetos que }un·famo, Rdquirido, despedímo-oo, do

'"ºª

chefe.
Ui.a. pequeno grupo; 1,indo de nlgum legar distante
dolí, pnra lomar por te oo festa, citava fazendo a sua de!·
pedida, aa me.ma oc,.u iõo.
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Ficavam cm filo, cm ro da dn cnsn, faze ndo como que
uma re sm uugaç.ão n c.i.dn chefe de fmuilin.
A' frente ,Jn filn, Yinlrnm os velhos: trnzcndo lnnç:'ls
e. escudos; cm seguida, os mnis jo•,ens, com nrcos e flc.
xas; e, fjunl men tc~ as mulhcrca e moças, carregando o~
filbo:1 e un3 pouc o.!! de uteneís domésticos, que ha\'inru

trnzído.
Nêsse.5 fcstiYnis, !Õ1uent,c se fornece a bebido. em
imensa qunnticlade.
·
Cada p:rupo, porém, tem obrigação d e! trn zer um pouco <le hô1o ele mandioca ou pebc:e, pnra o ec u próprio con·
sumo <lutante o festival : que dum em[Uanto há ca.,;irL
A pintura do corpo é muito f i.xa e muito dur:n-cl,
pois nm1cn pas.s;:mt sem h nnbat•SC rluas ou três vezes por
clín.
Tal pintura permanece: uma ecmana ou 15 dias, nntc!I
de d e!!a p:ucccr complctnmentc.
Dcixnndo Âhami-rapicôma, chegúmos, na mesma t&r·
<l~ ao Mondií-Poraná (91), onde 11.í também uma tnba, a
qual, devido 5. grande alta <lns figuas do rio, EÓmcnte po·
<lcrja ser akanc;:m1o , -..•ade.ando-se atrn\·és da flores ta inu n·
dada.
Pcrnrnucci: ele propõ~i to, aü, p:ua tratar de acender
o fo go, qnc a ensopante chuva , qu e tl\'emo3 n tarde toda,
tornou uma tarefo nl~1m tanto difícil.
O H. L. foi, com u m índio, até á mnlócu, para Íazcr
uni " negócio" " comprnr pches pnrn o no!SO jantnr.
A.li Ilcrm:rnecêmos, para Jl8Sear n noite.
No m nnh i'i scguin1c; os :índios toJ03 vieram até á CH·
uii:i, para coinprnr elo sr. L. colares, eepclhos~ tccido3,
p:1rn calc;as 1 etc., os qunh, deveriam se r pa go.s cru forinhn,
~Jt1i nlrn!s e outros nrtigo3, no !!CU rcgrce90.
(91 ) Ri o tio mnmli, peixe (PimeloJr, .f 1MCt1lntris), cujo nome
,~mli<!m 5c cH" rc,·t'! n,a1Hlii, colntl ~e pó1lc ,·er em M::irtiu1, oL. cit.,
p:i:;:. 461 .
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E u ali também dei orcl em para me Íilzcre m uma pc·
qucna cnnôa, afim i1 c servir de amostra, e algumas pcneir aa e ie q.u ci ros:, que p n:;uci tnmbém com scrn clliantcs hu,
gignn gn5:,
Estes índios tão acosl uma<los estão n receber tudo
ndca nt acfo rn c11tc, qu e vós núo po deis dêles obter nada,
.ecm que rcceham primeira men te o pag,1 mcato.
No di.1 seguinte, 12 de junho, a1cnnçámos a ultlefo <le
São-Jerônimo, situa.da a cêrca de umn milha alrn i.xo t.l u
primeira e uma fbs Iuai-: pcrig:osns cachoeiras do rio
Uaupés.
D ura11tc cinc:o tli.i s, e:,ti,·c p assa nc.1o hem ma.l, a la ca<lo por uma forte 1.fü;ct1tcrj 3 e continuai. tlôrl!.$ Ue estômago. Vciu-mc i:.to~ aEsim o ac redito, po r ter co mido, a llla is
da con ta, o gordo e cxcc lcu tc peixe, qnc é a aka pimilm
ou laulau, três ou quatto vc7.C!;, scgn id:unente, fClll outro
u"fimeul o vcgc tuL
Qu[!n clo ch c~uc i a lil O!-i si ntoma ~ el a moléstia agrnYnrnm -.5c algu m ta uto, e. embora c u não es tiYe:;sc ah:1t ido 1
todavia, corno soubesse que t;i1 Uo cnçtt é u wa das muitas
de c•1rúler fatal 110s dimns tmpic:ôs. nem linha cu rcm t~<lios ou tncs mo .:1lin1c11tnçiío p ró11ria, de qun lqucr c~pécie,
íorços;uncn tc Jrnxcria de fi c,1r bastante alarm ado.
O pcor <lc tudo é qu e cu sentia fom e contínuarucrttc.
Entrclanto, não poclia comer 011 hch c r quan ti1fadr. al1:,'l.nu n tl c:'i qualq n<'r coi:.a~ 5('111 que scnti::Sc logo fortes <l o·
r cs no cstõma~o e no:: in tc:- tinos, o <Jut.• dura,·a mni1a;:.
horas.
A Ui arréa, ou trossim , era contínua: com cvac1wçõcs de
cntano e Uc M n t,-ruc, o rpic n minha tl icta tlc tapioca e
de cnfé. 1109 último3 rlilt!!, no que parece~ concorreu pnra
agravar.
FiCJ II C) 3 nrnior pllrte do temp o <lei tndo c1n m inha
mnqucira,
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A' tarde, trouxcr,1m-mc peixes, entre os quais .acbci
tluns espécies noyas.
P1is-ruo Jogo 3 fra}rnlhar-, dcscuhnudo-os, rc.soh·ido a
não perder oportunidade alguma de aumenta\· as 1ninha.s
coleçócs.
A aldeia de São-lcrôntu,o n5o lCtu malóc:i algunrn ele
índios e apcoa~ conta poucas casris.
.Eb fôrn íurnfadn pelos portuguet!C& 1 untea Ju i11dcpc11llêncin do Br:1sil.
A pOl·oação e3tá @ituacla cm bonito local, no alto do
barranco do rio, que é t.lc margem al cantil.·ula e que .ali
teru c.\!.t"ca <lc. rne\a milha. de hq;uca , h:J.,..ent.lG na outrn.
wnrg.cm terras .Jlta; também.
TenVic dali uw:,; Lonira \'islu par,, cima, cm direção
no cstrcilo can:1\ do rio, onllc as ágaas <lêstc pnssnm apcrti'fdas e c~pumn u tcs, Jc,·untaudo-sc no ar uma ucbliun, por
cawa ,b vfolência d,1 qué<la, -0u~ ;mies, tnnis propriamente,
por causa. da '1doci1.h.dc da ton~ute.
)Iara n.iqttcla povonção um "'negociante~ brasileiro,
c;1saóo 1 que ali rnsiJc com su:1 mnlhcr.
Como êlc cstive:.:-c tmnl1ém p:ir,1 subir o rio, nfim ele
fa1.cr compras de farü1ha: ficou comhinn<lo suh inno.s jantas.
Na manhã scgu i11tc? pnrlín1os.
Suhiiuo3 hcira ndo ,1 prnin, tili: helll. 11cr10 tla caclto•
eira, on <le a travcsgãmos o rio e fo,uo~ Iíe:1 r 1 c ntiio~ entre
a,; ~,1:1 s fcrventC!- e t';pt1111a11lc,s l1guas e ;!iraurcs rcflcmo inlios ,
Dali pcoelrárnos Clll 11111 pcqt1c110 igarapé, onclc ~1 cu11ôn fc\·c que aer de.:<.':trregaUa totaJmcntc.
Todas as c~rgas foum tru.n sportnilas por terra , cru um
c.11n inho ruim e sujo, atrnH~s d11 floresta.
A ca nôn foi alçncln: contornamlo·~e uma pontn de ro·
chcdo, anele a ,;olência dn correntczn e as agi tada s onda,

ALFRED

RL'SSEL

WA LLACE

da cach oeira lhe tornavam quasi impossfrcl, ainda que
fosse n1ua ubú. pc,11tcna e \•mda, a pas.rngc m, o que w cswo
assim seria com in:mditas dificuldaJcs,
O camin h o lcrmina,·a no estreito canal, a través !lo
qu«l, n a csla<;ão dnn-osa, cor re á ,\!U a ~ mas que, no \'Crão,
fica C'ornplctamcn tc sêco.
Não fôru êstc desvio, u passagem d~quele rápido, na
c.c; taç.::io das água~, scrjn impo.ss h,c1.
Emúorn a atual quédn seja iruign ificantc, o. violência dils 1ígua& é inconrehivcl.
A largura méc.lin elo l'Ín pótlc ~c r compara da r tão ..ipro·
,;\.i1.11:ula.mcn tc qu ;.in to pos.:fr cl, n três Yczcs a lar~ura do Tâmjsa: cw Lou d rc~.
Na cs ta çi"io da s águas, torna-fc êlc m uito profund o e
de co rrenteza muito fort e.
Na (flléc.fa, o rio passa coristringido ero um estreito
desfiladeiro <le uma garganta ro chosa, que tem aproxixnaJarue-mc a la rgur a do arco central dn poutc de LondreE.
Takcz scj:1 até menos hrgo.
Nada mais n ccc.ssito dizer, para pro,·ar a impo!!sihili•
dadc de subir-se àc conôa cm scmefüantc canal.
Hã alí i1Júm ero3 r cde moi ulio.:, que podem tra gar
gr:mdc.s ca nôas.
As águas rofam como ou<las do oceano, e,, po r int ci:·
va1os, cntumcccm: }c-çantam,sc e cs tonrnm, 40 ou 50 pés
pn: ra cim.i: como si fossem causadn:s po r e.xplosõc.:i ~ub.
aquosas: que :1lí estivessem ocorrendo.
Os índio;, :-ilgum tempo dcpoi5: chegaram com a ccmôa..
Esttwam se ndo ajudados, agorn~ por mafa de,. uma dúzia de outros imlio3, que v ieram alL'\'. iliar o olçomen to da
cn11ôa, ntrnvés dos ]iaixios, ond e a águ a em menos viol en ta.
l\fai3 ad eante: esbnniimo3 com uma grande diíiculdndc, idêntica á que já bavfamo, p:1ssa tlo.
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De 110Yo 1 cmhrcnháwo-nos na Uorcsli.1~ met..u<lc <los índios tmusp or tan <lo as cargas, enquanto a outra met.:ido
lrabaUtaYa com a cauôa.
E, assiw 1 prosscguímo3 a Yiagem, sucedendo-se outr,u;
passageus díiíccis cw ,·1.'i rios ou tros logarcs perigoso~.
Em to<las c.ssas passa:;cns, .repcti:im-sc os <lcsewharquc!, ns. dc:::ca rgas e os transpor tes <lc caq;as po r terra.
A lilthna qu écfo, que passúmo!!, foi <lc consi<lerá\·cl
pcrcu1-s o.
Para cima da qn Cda principal, o r io r~pentinawcntc
se alnrg.:i em uo1a c.5pécie de lago, mas é ch eio <l c ilhas
rocho;;as, por entre as quais EC 'l'ê uma confusão de pettucn..is qn édas e rápidos.
Contudo, como dispúultaruos de muitos ín<lios para
nos ajudar, pas.s ámas por todos &ses perigo~ sem no,·ida<le, 11onco depois do rucio-<lia .
A' tarile1 alcançámos uma taba, on<lc. parámos, p nr a
reparar os estragos o ra~gõcs <lns es teiras e tol<las da c:.mõa.
DcpoÜ•, limp timo:i a ca nõa e rircaujáw os <le novo a
carg:.1, <lcixa n<lo tu do 1>r onto, para pa rti rmos no dia s e·
g:nintc.
Com clojs d ias w ai:$ de via~em, alcunçinnos outra Ili•
clcin, chamada )uquira-l'ecõ m n on "ponta de eal" (92) ,
ond e parámos um <lia.
Fjquci mui to sa ti,fc.i to, qunu<lo ali chcgn.ci, por esta r
n sentir -me m ais animado e com scnS Í\'cis melllOras no
meu csta<lo de ~n tl<lc.
Is.so fôr n devido, us2hn o creio, ao fáto de ter f eito,
como último recurrn, uma rigorosa <lic ta, com abstinência
completa de ,1limcntos.
Durante doi2 <lias, ha\.-Ía cu J) ass n<lo !:Ómcntc com
um a pecruena quantidade d e calc1o de fari.ulrn, um a vez
em cadn 24 hor as.
(92) .. Ponta de s::i l " dc\·e &cr, 110 rn11í a m,17.Ôu ii:o , Ju,1uira,pccô
o u ]uquírn•pecú11m. Yeja-,c Strmlt:lli, oh. cit.
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SaiuJo <lc ]uquira, nlcançáruo3.i com um dia e meio
Jc ,,fagcm: Jauarité (93), uma aldeia si tuada; pouco abai·
xo <la cachoeira <lo mesmo nome.
:f:stc ê o Ecgun<lo grande ri1pido do rio Uaupés.
Hm•fowos r~ohi<lo par.ir alí a lbrun~ di.1s, e-, cm eeguitfo, rc:;rc~.:iarnto5, porquant o a cachoeira é ruuito perigosa para p.is:s;1r-se, e -por muitos dias de viagem, rio acima, conti.uú,1 a série de rápid o3, com for te correnteza, o
que torna a jorua<l.i: nesta estação, a ma is tediosa e mais
<lCEai:;radavel p ossh•el.

Tendo ficado n!lsbu rcsokiilo, J csca rrcg:hnos n cnnôa .
.As cargas fo ra m toclas t rn nsportatlas parn um n ca5a,
ou ruclhor, um rancho , que fica\•a perto da Jlrain, leito
cspcci.1lm cntc p:tra aC'omodnçfio dos viajante~, nesta paragem.
LimpúuJO-lo e tom.imos Jogo po0:;sc dc1c, instal aUllo·
nos nli da n1 a neira mais confortavol que era po!sivel, p:tra.
dcfcuo9annos c(os trab alho!, a q ue estivemos cxpo!tos, até
nlc.1 nç.:1r cHc lo:;nr.
Subimo! dnlí até t1 nrnlóca, pnrn fazer uma '\isita no
lll xáua.
E!ta urn lócn, no gênero~ era um etliHcio imponente,
de 150 pé.s tlc comprido, 75 de fargo e cêrca de 25 ele alto.
O seu têto e todo o seu viga mento supe rior estão
pretos como nzcvich c, encgred J os pcb fumaça que se
tlcsprcn de <los fogõc~, j á dc.!:~le muitos .,n os.
Além <l estn malóca, há ainda umas 12 outras ca~aE\
que siio re~ídências p;irLieula rce, e que-, cw conjunto, fo r
roam uma pequena aldeia.
Em roda <la aldeia, cspalha'iam•se inúmera;;; palmei·
ras pupunhcu (Gu iliclma speciosa).
4

(9j) ) auurill!, ou, mclli or, j1uwrc1é, contr.içii.o de j1115rtarcr~. é
nome túpico à:, "onç:t'',
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Os seus frutos constituem u ma iruportilntc par te da
al imen tação <lesta gcn lc, qu anclo chega o tclllpo.
Naquelu ocasião, os fruto:; calavam comcçanilo o ama•
cl u rccer.
O tuxãuci era um homem que parecia algum tanto
rc spei rm·cl e trajav., ca1<;as e ca ru i!m, que \'CStc c.;pccialwcn lc cm honca do.; vi si t.antcs h r auco!:.' .
O sr. L., co n tmlo 1 ,li~sc :ser êlc u m 11os ruuíorcs ,·e·
lh acos daq uelas hcira s de r io; nêlo não t: c poclirc fia r e
11inhra1c111 queria c.xpcrimcntã-101 porquanto Clc faz como os
ou tros in clios, que recchcm mcrcnciorias .acicantaciamcnte.
Rcf ozija-sc UJUito corn o seu nome ele C:t1i.-c10.
fl.lc m uito me a1-,'T.1<lou~ pelo !!CU nr honcioso e mancirns ulgam lanlo dclic:1clas e pacific;1s.
Dium q ue pos.s1íc ~randcs riqucza.5 1 cm penas e cicn·
tc.s de on~:.i. p ro duto tlc suas f.,' ltcrr:ts .1os mncrL,; e oulrns
lríli us de clil'crso.5 trihu t:5.rios <lo rio Gaupés.
~lc não gosta, potém, ele mostrar êEses o]Jjclos aos
1
' hr:1n co::.~\ pelo receio <lc ser ol,ri g:aclo .1 Ycnciê-los.
A lém d:.1 malóc:1, fiCJnci tmnl1ém muito s.itjsfcilo por
\ ' Cl" íllí um ca111i11ho largo e l,011i 10 1 que 1105 lc\.·ou, ntrnvés
ela IJorcnta~ até algu mas i-oç:1s ele mand ioca.
Nn ma nhã sc-r;,<11in tc, cê do, sa i com n mi nha xê<le, paru
c~plonn: a 10:'ila , e ach ei-:, lmsl;rnte pronllssorn qt1anto n
inse tos, lcn cio cm conta a csta~iio a lua ).
F i c1u c í muitis3 imo contente por encontrar a cat i.mnda
horUolc lí'I de asas cl.u·115: nlh1da á Esmera/dr,, que cu raramente cop lura\.'3 cru J :wita.
AJí ta ui liém ::qrnnhci um c:. pécimcn de ou tra do wc.a•
ruo gênero: inteiramente no-.,·a parn mim.
Uma Acrmn, de u~as 111uito cl:1ras1 .que cu cncori lrára
11cJa primeira vc~ cm ]u qrdrn, cm tamhém al,undan temcn•
t e cnconl1"Rcl;1 ali.
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E.o, uma :::rota~ perto de um riaclto <1ue atravessa o
caminho, tmco nl rc-i a :-Ín.f.!Ula1· pa lmeira, d1aurnJ11 i:J>ax.iúha-harriglHl:i''.
F.' uma li111b palmúcc:a: :1ha. um tan to retilínea: con,
u111a t:opa muito clc-~autr, e ,l<' ho11ita;:; folha!!.
,:\"'a li:tft' cfo eauJt.. tc,u <'Ja vcn1ailC'iro i·ônc flc raizcs aér·cas~ de J 011 6 pi-:: de a ltura, f.' que são m:iis ou
menos dc;:;e u\·oh·i<la~ eru todas .is c1,pécic.s de pa1mcit·as
t1êstc gênero.
)Ias o cnr:.ltcri.,th:o pri.ncipal dcstn sin;;u1ar valmc ira,
e do qual ~e Jhc dN·i,·n o nou1e, ê que o se u cstípitc, t11n
pouco p l! r a ci ma do rncio, C'ntumccc rcpcntimuucnL(', a tingindo ao duplo ott ás ,·czes m.:ij~ d.1 .r na prjwiti,·a gro=·
~u ra: e, <lcpoi s 1lc ullln curta distância, <lc no,·o .se COnh·íl i
e contintía cilíndti<'o .ité ao tõpo.
Foi sómente por C' Ucon lrat-.se pau dc ntlm<'ro clc;; t;i s iix'\'OJC$, t o tl a$, porém, com ê~te c;,r{-.lcr mais O\l mc no! ].l .ll pa\'cl~ 'J '-'C se poudc élC'rcdi 1:1 r 11 uc- i!-lo não é uma circnust:1 ncia acidental no in<livitlno e~ .i:im, ,·c r<l:iJrjrnmc11tc. 11111
caratcrístfro <la c:;1u!cic.
E' a Iriarlca r:cmrico:m de Jlarliw.
Tentei arrnnjJr uJ~uus Nt:",1Jorc.-1 e pe:-l·aJo rc::i: a.li;
t-Jl's, potém. 1150 forn111 hem sm·t'dido:, pois me traziam
poucos lH' ÍX<'~, e, lá cJc <p1:mJo cm quando, mnn 1wc.
Um p.:ÍS!=:ll'O c u rio!;O. chanwdo annmbé, von ,·:1 1 <' UJ h:m·
do~~ nus p nlnic iras p11puulrns.
Após mui to tr~1baJho, cou s~g:ui: .,fornL mala r um dele~.
Ê!! IC <:0111pro,·ou pku:1111cn l<', cou forwc L'U h a,·in pc11!!.t<lo, ser ot1 tra espécie int eir.:i.1111:ntc dfrcr.:;a do Gymnarfon,s nudicoli s, que é nma es pécie qu e muito se lhe as.5emclha , 11clo f:Cll 01oclo ele Yoar, e que é comuiu cm to ,1.u,
as nu:ixgcos J.o 1·io Xt!g:ro.
Eu ainda os persegui mniln~ vcze5 , p orêm llllll<'ll mni,
pude uutnr nenhum delei.
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E' que fa zem ape nas \·ôos cnrlo.s, e rarumc ntc ficam
quie tos u m momen to.
Perto das c;mJs, yi:un-::c muitos jucumius, mutu11s, e
bonitos papa gaio~, 0.3 auncás (Derotypus accipitrinus).
Todos au da\·nm e Yo avam alí por per to, cm perfeita
Jihcrdadc.
Foram a mansado~ Jcs11C' o ulnho, e Yoltam sempre
pnra procurar alimento.
Os í nd ios unupés :;o.:tnw mui to de .u11,msar pÍIS5aro~.
e são bem sucedidos nê5sc propfü ito, aman.s t:mclo aycs e
:mima~ de vúria.s C5pécic~.
P ará mos ali um:i sewau:t e cu ia <liiiriaweute á máta,
qua nd o o tempo não c.staYa chu \•oso.
Geralmen te, cu conseguia en contrar ]á alé,'llUW. coi~a
Uc intcressun tc.

Ettcoab·ava Ircqucntemcntc, na csh·Ada, grupos de. m U·
Jhcrcs e cria uças, indo ás ro ças ou "judo J e]as .
.Alb'lmrns vezes,~ corr i:uu e cHon c.li nm·~e na mó.ta, n tf!
<Jue e u passnsrn.
Outias "·ezes, cnlrctanlo: Iic;.i\'a m meramcnlc po~ta tl as
ao fa do <lo caminho, como que env ergonhadas e intimi<la<l as Je encont rar um homem "brnnco", enquanto esta·
vam naquele ~tn <lo de nudez, que cl:is hem sabem ecr
h!U3tnntc cstrnnho para nós.
Con tudo, qu nn<lo perto de suas casaf, u a aldeia~ indo
buscar águ a ou ,,.-indo de encher os potes, ou t.Íe banhar-se
no rio, mu.ito perto <lo raucho onde cstâvawos instalado!!,
eram conJplet.1mcu tc <lcscmbnratndas, sendo cada qual
como Eva, "ntfo e niío cm-· crgonhadan.
Bem que algumus fossem tlcmaEiadawcnte gorJ~, na
sua maioria tinham corpos c~hclto~, e muitas delas eram
na ,·cr <l.1dc bonitas.
An tes <lo rom per do d ia ~ todas se l cvan tnw e vão tom ar banho n o rio.
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E' eHa a urnis frfo. <1n.:1 2,J J1ot,1s do dfo.
E 1 a dS i1 ho rn, qunmlo csl1ivamo.s a puxar o cobertor
e a ahtlgur-nos dchaho <lêlc, ou,·iaruo.s o baru]I10 !cilo
pelos espirros tia :íg11;1, e m com:cquêuda dos pulos e mergul ho:= daquelas h:mlt i.~ l.is 111adrug,1doras.
P.:1r.1 cfos, p o,rco iu1porla que chova ou que vente.
E' tudo a JU C5 rua coisu.
El::is uu,1ca 11as..=:;av1 .sem o lwnho matin;il.
Os pcix<"s eram muito raros ,i li, e fomos ol>rigados a
pnssaT' (jUasi 11uc fÓ mcn1c ;:1 g:1liuh~1s, ,1s (JUJJii-, cu,hor.i
mui to go.s tofM~ quando hem cor.ida:. ou hem ..a ~ atla3, sclll·
prc com um co 11 cUmc1Ho qtrnJqucr, ou môlhos, eiio um
tanto se m g:ô:!lo, ,1u.111do simplcsrucu tc cozitl:is ~cm nenhuma outrn v,iriação na arte cu.linilrin, ou sem verduras.
Eu jã me csta\'a sc1Hin1Jo tiio idcntific::ido com a ,·icfo
(lcSlrt parte <lo pois, que> como um hah\tan!C daqui, preferia o peixe a qt.rnlq ul.!1· outra c.:-pécic de aJjiucuto.
De resto: a gente 11unca cnjô:1. de pei."Cc,
E, por ÍíiEO mes mo, dcw~ maig um.i vc:t repetir qu e
'i\UCdito que ha pchcs aqui que .:=.ío tlc f:ilo mclhore:3 tlo
qt1c os de qunlqucr o\ltta parte Uo mundo.
As ga1iuhns cushi.u1·no5 cêrc.i de um pcuily, cada uma,
e geralmente s-llo p:1:;as cu1 anzóis ou sal.

Desta sorte, cla5, eonsti.\.'lcm u~'l alimen\o (}\Yi! nio tii:.a.
tiio caro como as •roe 5c comem cm ca.!:.t, u,1s cida des.
De Járo, si u nia p t!SSÕa comprnr anzóis, sal, e outl'og
ai:tigos que taü·, cm .Belém, ouUc o seu custo íica 1)cla
metade por <tuc 1=ão acJquiridos crn llarr.:.i: o p1·cço de uma
t;:,,linhn não c.....:cc<lcr:i, 11.1 vcnfodc, de m eio pcnny.
E asêim, na ruesn\~\ proporç~o, os peixes, as pacovns
e outras coÜ!aS mais.
Um cesto de fari,1ha, por c..-xemplo, qtrc pôde d:..ir
n,.ulto l>cm para mu:1 pcs:1ôn, durante um mês, cu.:na cêrca
tlc três 1>cncc.
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Dê.:!~c modo, com pouca despesa, pódc-se ohtcr o h.t staute com que passar.

Os iotlios desta região fazem o seu pão de m~ndioca
por um processo nmitfrsimo il ifercn te, e cm melhores con·
clições do que os <le to<lo3 os rios a<lj:icentes.
A. sua massa prin cipal é de tapioc.'t, que se miHura
com uma pequena q mmtidad e da massa fe ita dn :raiz da
mandioca 1 fuzcnclo--sc, assim, wn hô1o meio mole, gr:mnfa<lo e <le côr csbranqu.içacl:t.
Depois de a1gum tempo, a gente se :.icostuwa com êle:
que, <le fá.to, se torna uru alimento muito agra<l:n"c) no
pnladar,
Os n egociantes 1Jraocos clês tc rio wni l o o apreciam
como nlimeuto,
Estes índios raramente comem :1 farinha fei ta propriamente da. mandioca, e a c1uc êlc9 fazem destina-se C.'\:clnsivamente ó. venda.
Rceervam para o conrnwo próprio a tapioca, qnc é :i
porção puramente g1utinosa da raiz da ruand.ioca, afim de
fabricar o se u pão, e a Eobra d e n1a ssa 1 que fica, mistu.
ram•na, então, com a mn!~a frm:ca da mandioca, para fn.
z;er a farinha,
A farinha, assim prepara.da, é de inferior qualidade,
e toru ,Me ?.tID alimcu to muito pohrc.
Todavia, a tul cetatlo de p cnt'iria está. reduzida u agri•
cu.ltu.r:i no rio Negro, c1uc a cidade tia Barra depende, cm
grande pa1tc 1 <lêstc refugo nUmcntar dos índios,
Anualmente, alguns milh.ares de alqueires <lesta íarinl1a s:lo aqui adquiridos e para Já enviado::.
O pei'\"c constitu c n principal alimentação dêstes in.·

dios.
Nns ocasiões cm que h á falt a dês te alimento, ou, cn·
tão, n ão têm c:irne de caça, fon-cnta·SC a pimenta, cm
grandc.:1 qu:mtidaclcs, para fozer-sc um môlho, qne se mis·
tu.rn com o pão.
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Em vúrios legares, por onde pa!!!ámoe, isto era. oferecido aos nos!:os homens, que comiam, com muito gosto,
tal guloseima excessh-orncntc ardente,
Os inhames e as )1atatns doces são ::tbundantcs ali e
muito aprceia(lm, e, juntan1e ntc cou1 ns pacov.-1s 1 com tituem unrn parle :importante <la eU:l alimentação.
Do.; côcos dns pa1meiras açaí, bacaba e patauá, bem
como ,te muita::. outras frutus, prcpnram ê\c3 delicio3a.s
hch idas .
.As grnndcs saúvas {9i,} e as formigas branca& Eão uma
vcnludcira delicia pnra êle!!, nas ocasiões cm que a p nccccm.
E, na C!ilaçiio Jns iigu~, quando não há meemo qualquer outrn co~o, comem as grandes minhócas, que vivem
nas lcrrns l1i1ixa.s das margens <lo rio.
Quando essas terras são alingídas pelas figua~, tais vermes rcfnginnM:e e alojam-se uns concm"ldadcs e ôcos <las
folhas de uma espécie de Tillandsia, oJH1c das, por vezes,
e5o encontrada!, acumnl::tru1o-s c aos milJ10rc.s.
Xão é sóme nte :1 fome que faz ês les ínclioa comer tais
vermes.
i.\Iuila3 \'Czc.s, parn preparar um pr11to apetitoso, êlea
os cozinlrnm com pci.,e.
Con~omc•se gr.i.nflc qu,mtidade de raiz de mandioc:1
para o fabrico de caxirí, ,Ie..stiuado ú., .iUas f csto91 que EC
rc:i:liz:un quasi <pie eeguidnmcn tc.
Como cu ain du não hon\'csi;e 3!!Sisti,Io ús suns daruas
tr:ulicionais: o sr. L. pediu ao tu:tãun parn fazer caxirí e
com·id:1r scw. :1mig:os e vassalo5, C3pcciahn c nte afim do
daru:arcm: p at":i o C(;lrangcirn ver.
'81e aquieEccu prontamente; e, como c.stá\•amos paro
partir dn]í a u ns dois ou trê.3 <lia!!, foi enviado um mensageiro o percorrer as e.1.s:1s do3 íudio~, que mora,·am mais
p crtoi para uvi.5'ii-los. e pc,lir-l hca a h onrosa presença.
{94)

Siio ;u tanajuras ou i~ás.
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O p r.i zo cr,1 c1l'mosin do curto e, ;is.si m scnclo, 1:ómcutc
os mora tlorcs 11rnis 1nóxi111os da aldc ja é (JUc poderiam~
ainda com tempo! ser para i ~:,o com• i(Jados.
N o <lfo ~cgu intc 1 muito de uuulrug.rda, foiciaram•se.
cot5o, o.:, nu tnc rosos prcp:ua th·os e p rovidênci as pa ra a
realização da fcstn.
Muito cédo ;1 inda, :1s moças csta,·am c m t:,'1.·andc atiYi·
dade, vfodo t cpctidas vezes ao rio 1 com 0 5 seus c.:\ ntaro:,
hu.scar a. água nccC5$á ria fi prepara ção do ca.tirí.
Mais tar de um pollcu! a p ós c~:,; as pro,•iclências p ara o
preparo da hchida, foram ca pin ar C lll roda da malócn .
.A. gi:audc e.isa tam bém foi dcY icJnmcot c prc p.irnda ,
borrificando-sc água no !:Õlo, qnc foi cm ~cgui.da \'arr ido.
As muli1ercs tra z.iam da fl oresta feixe:; de lenha sêca,
àestin:1d:1 ás fogueira~.
0 :1 m p az.cs:- lHJUÍ e acolá, c m gr up os c.5p<trsos, trnnç:n·
Y:1m corôa! de palha, ou C!'lta,·u 1u arr:;mjando al guums ou~
tras peças do:i !:CUS orn a l o!:,
A' tarde, q u nndo c u ,·olta,·a da ru:íta, encoutrci ain<ln
:ilg;uus deles f::t:lcndo as p inturils do corpo, enquanto outro3 já e.stavum co m ~ le.s arranjos p rontos.
As mulhe res também .5C pintavam ou, então, p iu tanuu umas ás ou tras , foze ndo desenhos, ele lindos pndróc:5,
por sôhre o corpo, com ti nt as de côree, p reta e ,·ermclha.
Tais tf~cnho.3 .e ram feito s c1u círculos e íigura s c ur,
vilíncns, cap1·icl1os:.in1cntc traçados n os qnndtis e nos Ecios,
N:is faces, viam-~c m:mch~ s rcdonJas, de cõr yenuc.
lh~, muito vivo, fJUC parccin ser a côr prcdominnntc.
Por trás da c_abcç,1 e do pcscoço 1 esparz.crn o sumo de
urna Íl1ila qnc ct: corrc cm íilcl cs ,1 0 lon.!!o d.i .s cosln.5, tingiudo-:is de llnJ. bonito purptírco c::curo:
Sem dút-idn, elas consideram tais pinturas como um
tra jo mWto elegante.
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.Aquelas he1dades pin ta das ocupn,·aw-sc tamb ém Jc
detu;i:- ;1 nrcsma opcraç5o cm ;;cus maridoa ou amn nt cs,
Algumas ficn,·nm de p é, cm1unnto out ras estarnm scnt nc1ns, como que <lirib•llldo e 1lando or<lcns .is haL cis nrtis•
tas, pnr:.i di sporem, ao !iiCU gôsto, ao se u agraclo 1 as Jin1rns
e as Li n tas.
Ha\'famos 1>ropo~italmcnte ptcpata<lo o J1osso jonlnr
um ta n to cêdo.
l'r.inci J>ia.n <lo n c~ru rccc r, jU5t::un cntc c1u~nc1o csllÍ\'a·
mos ncabando ilc jnntar, um mcn!lngci ro vcJu avisnr·oos
de que as c1nnsas já .se lrnvfam inicinc1o e c1c que o tuxáua.
cs lavn rec1arnando a no~a presença nn nrn lóc:1.
De ,,côrdo co m o a lcn c io.:o coodlc. saímo.'! log:o cm
dc m n111lu <ln ('a;; a f!ttmdc, e ali fom os levados parn o npar·
tmu culo p r í,·.::ulo Jo chefe, situado trn cxtrcmiJ.:1J c circular
1la c:t!-.l~ onde fomos p ol itla mcnl c rcct:hiclos 1>elo ru:ráu«,
qu e t'Sl:wn tra j ado ~ómcntc de e:illj:t e ca m i.:;n.
f~)c l ogo mandou q t1c n o,:; scnt.íEscmos na.s nuu pi ci ra:t.
Após :il~uns mom e nto.; <lc pnlestra , r etirei-me dali,
afim de oh~c1.·vnr ns <lama!'!,
Esta,·am elas E~ ntlo realizadas no cor po principal dn
mnlóca , cm uma gronilc iÍ•c-n. comprccntlida pelRs dua s
séric.s c1c colu nas centra.is.
N:iquc1c momento, dansaYam un3 quinze ou \'iate hoM
rucns de meia ifla1lc.
Ca<la um tinha a mão esquerda apo iada no outl1ro
dire i to 1Jo Yizi nh o e, em conjun to, fonnu va m um semi.
círculo.
Todos t razi ,1111 os seu,; ornutos comp1c tos de penas,
Pela pri mcin .1 ,·cz., yj então o:t ,;cus acangutáras (95),
ou aclorno,;; d a cahcça. que éle~ 1ê-m nn mni :; alta csti mtt·
çiío.
(9S )

Tnmhém ~" er,conirn a íórma co11 i.rnr.
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~ssc orna to consiste cm uma corôa de penas amarelas
e vermelhas, dispo5tas cm fileiras rcgularc.i!, e firmem en te
pre5-as a umn ntadura l)cm !ortc e bem tr.mçada.
Todas os penas <lê.-sse ornato eri o tiradas elo <lot·eo dai\
~randc3 arnra.s vermelhas.
Tn is p enas: cnti:ct:tnto, não ficam com :is côrcs untu-

1·nis da :we, pojs aqueles índios têm u ma curiosa arte, pela
qu al conseguem mudnt a~ côreS da pJmuagc m de muitas
a,·cs.
Arrnncum ns que desejam p in l3r, e, na cicntriz niu<la
fresca, inocu1am n ~ccrcção Jeitosa ela pélc de mu n pequena rã ou m~mo de; um @ap,o.
As outras pena s, que crescerem nU, ficarão com u wa
cô r nruttrcla on alaranjncfrt, n ão se notnndo qualquer mistura <lc nz al ou tlc , •erclc, como ns do e3'tado natur:..1 da
R\'C.

E <lizcu1 que, arrnncada essa p1u1ungem, n <fui! llle
Eucedc vem com a D1~sn1r1 cõr, ~cm !:Ct· p t eciso 1·cno vrirse a operaçã o.
As penas, colotidas po r êssc procc5so, rcno,·am-sc, 1cutn:mc-:u tc e, como precisam <le uni g rande n úmero, p ara
Jazer utt1.1 co rôa, ,·emas oi a razão por que os proprietários clêsscs ornatos tão uhamcnte os cnima m e ::ómcntc
cm lí:1thuo ca~o, na maior neees.sidode, é qu e se apartam
de1es.
P reso no pente~ no alto dn cnlleçn, vê-se um bon ito e
largo p l! n,1d1ot feito ifos .:1h·ns p lumas rl~B g arças, e lnaii,
rarnmenlc d:is p lum as tiracl:ts pm: baixo d:i s cnudns tlo.5
"gn,·iõcs reais" (96).
Estag ú ]timns são grandes, felp ud as e J>raoca.:i: como
ue,,c, CJlrnsi igua1and o em hclcztt ::Í:! nhns plumas tlo U\'f~!I·
truz.
(96) Segundo .!it: }C cm Coelilj (oh. cit., p úg . 50) , o "i;odiiorcal " (Mc rp fmu s l1or11ya, Harpy a d esrruclor ou ThrasaCtus harprtl.)
6 t:rniluhn conJiccido pelo nome lÚpico d11 urorü,
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Os Íthlios consc1,·n.m os "gadôc.s•rcnis" cm grandes vi•
l.-ciros ou ga iol:u abertas, aJjmcntamJo e;i,sas nohrc.:1 e Ci!·
Lcltus a,·cs com galinh a (con so111c11i..!:;e <lu as galinlms por
dia. ), 6Ómcnt c 1rn 1·n olltc t"·lhes as penas.
Como essas .wc.:, s.:io r:iras e (lificilrnente ~e criam a3
UOYas, ê3:?: c onrnlo, rclath·amcn tc, é um dos que pol1cos

homens podem possuir.
Das cxtrc111 i<ladcs elo pente pendem as cord as feita s
de pêlos <lc macaco, tlccorad:is com pequenas pcm1s, que
cnem Eôbre o pescoço.
Nas orclh.ts, YécnH;c 11cqucrws pcn;is felpuda!:!, caülae
e flumando para haho.
Eni conjunto, ê~sc.:1 onrn lo.; constituem um clo:1 mais
impottantcs e ruais elegan tes adornos <la cahcça.
Todo:, os q ue datlS3.U\ tra-icm tam.bém a pcclrn cilin.
,lrica, <lc gran de t:i.manho: co lares de alvas c:ont.is, cin ln·
rõcs de dentes tlc onça, l i:;as e chocallms Uos 1orno1.clos .
.Alguns tinh.nn, a1Cm disso, outro ornato, muitfssín10
cuciorn, cuja n.1 turcza me tlei.xou completa.mente crubns·
baca<lo : - cm parecido com um colar ou um aro, colocado cm torno da fronte, <lc comprimento varial'el, e con·
sisti u<lo cm pcqucn.,s pcç.'.ls C'ncun·aUas, <lc côr b r anca,
com um <lclicnclo tom <lc ro.sa, mui.tís!imo semelhantes .,
conchiuhas ou II C5Ulalte.
Dizcru os ín<lios <fl1C as ,1dquircm dos sc]\'agcns do l n·
p urá e de ou tros rio ~~ e que são 1uui lo carae 1 custando um
;uachrulo trê.s 011 C(Ua tro pcça g 1laqucle orn,1to .
Tais pcça-s parece.me serem porções <la~ lJoril.u <lc mua
gra nde condw, cott:itla cm pccl:tçog de tnmanho3 e de for.
mato3 p crfcltamcntc regulares.
E is!o justamcutc (! que me fozia ficar cm dú\•i<la si
~criam condins ou si crom de fóto fe.i1a.s pelos .índio3.
Cadn um sustinh;1 nns mãos uma lnnçn, um feixe tlc
flecb.:3 ou, ent~o, chocaJhos de cabaças pintadas.
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A dansa consistia sin1pJc-smcntc cm uma sé ri e rcgulnr
<lc p as.so5 para 05 b<los, que os fi gu nmtcs <'xccu tnm 1 .i
pouco e pouco, faze ndo~ em u m circul o~ t1ma Yolta com•
p1cta.
Shn uh :'m camc ntc, hatc m coru o~ pfs, fn zcn <lo co1110
que u m 11 com p :111 lwmcn to com os orna tos ,los tornozelos~
ist o é~ co m os chocal hos, :to seu can to 1 de fl OllCHS p nlavrn~,
e que repetem cm tom grave (97).
O efeito é Yer,laclciramcn tc a n imo<lo e Jltarcia l.
.As mulheres, cm .tlguns intci-..·a lo::, associ::\ m..sc a êlc$:
:ntlo ca<la u111ct fi car e ntre Ü<li.:t ho mens, sôhcc cad:1 u m tlo.s
q uais coloca o l,rnço, ci ngindo-o3 pel a ci ntu ra, e fica ndo,
com a ca beça pendi da para a f ren te, po r J,aixo tlos b raços,
tam Lém cxlcn dido:::- 1 ,los 11om<' ns.
Cow o essas mulh eres s3o quas i tod a.s <lc p equeno C.5-la tu ra, não atra paih a111 1 pol" isso mcsino, os m ovimentos ,lo.:homcn.!I.
Elns co nscn·am l,al colocnção , n a roda: d ura n.c um;1
ou du as voltas complct.is.
Dai, a um d a<lo sin:il, todas deixam n roda e J·ct ir:\ msc p,1ra os ha nco.; ou as~enl3tn·-SC no só lo , a té qu e ch c:.;:11c,
ou tra vez, o momento de serem ch ,un,u ln~ :1 volta r a oc upar.
na dnnsa, os logn rc; :mteriorcs.
T uis umlhcrcs, cm $U a m aior ia, tinh,un ,1pcn as H m:1
;'lnngo", ou peq ue no :,vental, fe ito de con La;.
As dema is csta\'.'HII compl ctumen tc n úas.
Algumas tinham como 01·a nt o w 1s Ql'a u des h ri ncog de
cobre, de !orm~lo ciH1111rico, qu e. tle trio pol ido.; que c~ta vam , p,1 reeia m d«! ouro.
Es<:c.:1 b rinco.; e as ligas, e nt re tanto, cons ti tu em o~ scu:1
1\nicos or natos, ~c udo 03 h r acelctc;, coln re5 e p cn ~ch os l n·
teirnmcn lt! mon opo lizado.; pelos h ome ns.

CSfl

(9i) O; caJere1ês ou cnlirn~ do sertiío muilo s~ assemelham
J.:im;::i .
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A pintura, com que elas decoram o cor110, tem um
cfoilo iutcrcr.5ante e dii-lh cs qu nsi a aparência de qu~ CS·
tão ,·cstitlas.
E , <'Orno t.11, n.o que p arece, assi m a encaram.
To clavi;1, m uitos, que ain da não presenciaram t.ío CS·
lranllils ccua~t po<lc•áo lahcz discordar <lc mi111; devo, po·
rém , reconlar ain d a a 111 inhn op inião de que hã mais iruo•
Uésti n nos lrnm,patcntu \raje; cõr de- carne e nos ormatos
de U05535 atrizes do que na perfei ta nudez destas fil has elas
sclrns.
i\"o espaço limpo do terreiro fron teiro 1i CMa, um gru.
po de mcnino5 e de rapa7.c.:!, que n ão tinham os ,aeus apetrechos completos de ornatos, clnnsavaw pela me~ma ma•
ncira.
A seguir, contu1lo, clet·am inicio a outro fo lguedo, qu e
1,ódc ~cr dcnomin:ido a i:(fo.ns.1,d:i,cohra. 11 •

tlcs ha ,·inru fe ito <lu as cnorruc3 cohras rutificio:ie, d e
cnpim e cJe pnllrn~ cnrofadns cm cipós, de 30 a 40 pés de
com primento e de cêi-cn de um 1,é de cli.5:mctro, com u,na
enorme cahcca de um feixe de fo)ha5 de cmbaú.ba (Cecropia) t98), c;da unrn ilc1a~ pintada com uma côr vcrmc1hn,
muito viY:1, ficando a s.:: iru 111uito parecida com um founiclnYcl réptil.
DiviJirarn•se cm dois grupo,1 eeparaUos, de 12 a 15 c:1da um, e, colocando as cohrns .'iõ ôbre os ombro,! começaram1
então, a dans::u·.
Imila\·aw : dan.sumlo, ns. ondulações J,1 serJIClllc, Cr·
gucndo a cnbcça ou cncurvondo a cáu r.I n dne co1ras.
Ora O!. e51tican11n, ora as eucolh inm, íic.:imlo, porém~ na
duas co brn~ sempre em pura Jc1o uma com a outra.
E 1 u.:;;;jm , <le cada ,·c1; 1 iam,se aproximando ]eotomente
da pórta da casa.
(98 )

No origim1I, umboübrr.
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Depois de várias evol uçõ~, chegaram, nCinal, com as
cahcças das c0Lrns 1 até muito perto cb porta; porém dali
de novo se of.15taru, e t orn arnm a aproximar-~c vári;1s
\'CZCS ainda.
O grupo, que estava dentro <ln mnlocat havia concluido as suas primcir:is dansas.
Após out_i-as aproximações, en traram os rapazes e meuinoi:, cnt:"io, na c;isa, com uma iuesperad:t nrrcmctida d.is
cohras~ r: ele 110\·o, se afastaram, iodo um grupo para u
esquerda e ou tro para n direita, na snfo .
Continuaram ainda os ecus pns.sos de a\'anço e de r~
cúo 1 até que, afinal, tendo feito cada gi.upo um ecmi-cír('Ulo, vieram a ficar face a fa ce, frent e a frent e um ilo
outro.
Nesse momeu10 1 as duas cohras parccinm como que
inclinadas a cntrnr cm luta.
Não foi, poréru, ainda d~tn \'CZ.
Sóme nte de pois de muitos outro3 tccúos, nos qu:li:, se
i;ci::,rtti.cam c.E tfrões com a cal, cç,"l e com a cauda, foi que as
cobras :nremctcram uma contra n ou tro.
Apó,:; mais umas <lnas vol taB na sab., gnqharam então
o terreiro da c.1.sa, concluindo-se assim o folguêdo.
Esta d nusa 1 no que parece, ag radou m u ito a todo3 os
espectadores.
Dur,,ntc to<lo ê..,;;,sc tempo, fozin-se copioso distribuição
de caxiri a todos os prcscnteE.
Havia tr&: homens constan tem ente ocupados cm tra·
:tê·lo e <listrihuí•lo.
Vinham um a<le,mtc do outro, nvançnndo pata o meio
da sala, com u ma grande cahaça ch eia de caxiri cm coda
mão, meio arcados para hai.xo 1 por cansa do pc~o.
U intcrcssrmtc é qne cxccuta,-am, ao ru~mo tempo,
como que uma cJansa de carrcirjnh as curtng, e fa zendo um
curioso ruido, uma espécie de zuml,ido.
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A1cantam1o a por ta, êles, eu tão, se scparn\•an1 p,, ra cada )aclo, afim de distrih uir o caxiri tios cah a~as n quem
tJUCr que <lcscjn.sse h cLê-lo.
Em Olll minuto, as duas fi cnY•nn completamen te vazias.
Os serventes vo1tarn m de n ovo a cnchê-1as, c1 de cada
\·cz qu e rc.1 pa rc ciam un sa1n, rc:pctinm :is m cs111.1s pc cu1iarcs form a}jd:1Llc:s, as qu:1is, C\' idcutcu1eJ1lc!, fozcm p:i.rtc da
etiqueta <la tlistribuição da hcLhln.
Cath cab aç,'\ comportn, n o mínimo, 1luas camulas; e,
n5sim scntlo, a quantidade de cr1.dri1 distriLu.ida pelo processo acima Ocscrito, ,Je\•crá , f:cm clú\-:idn, ser mu ito g r.u1dc.
Em ~,~:::,·uida, foi intro<luú do o C<lflt (99), n rc2pcito tlo
qual c u já tin ha om•ido o sr. L. dizer algo.
Um llltlio ,·cl ho a\.·an~ou para o mei o Ja sala, com um
srn ncJc 1,ote Jc hnl'r o, que p ;.1r ccia }Jint:ulo de 1,ouco, e q,uc
foi posto no d1iío.
(99) O capf ou yugé e uma )fal'l.l 11:i.'I fl urc:il:u, do Am:1zon:is.
P.ís o crui, ~e lê ~·111
yni;é''. p:i ::;f . 3 e 23, .. A pl :111 111 qu: 1117.
! ouha r ... ":
" O yai t\ cr.:nhcciil<t t :1111LC 1h reios uorm.•;; ele r.1a11i e ayfl hmrscn,
é uma lian :i pcr1curc11tc ;:i ínmilia das n1:il1ti ;?liiárl."a~ e s cr:1lmc11tc nJ·
IT1irid:i como ~c u,1 0 n 8w1ütcda coapí, de Sprucc.
"Exi.s\t:nt out ra s c:tp éc ic~. fon1crcdor;1~ J c ,·a;é ou cnn[li.
" E' M~im que !\'icdcm:u :idmit e r, cspédc llanüterfo q1_dttms:'.' ,

-o

Nicà.
'' Ouckc, r crc1U<."1Uc11 t c. 110 ,\ m:i:i:011:i~, ar;1l,3 Jc rc\·cbr m ai~ tm1:i
c~pêl'ie, fornct"cdor,1 11:t droga cm apreço.
"J. C r.rahlo K11J1l111:inn, cm 19:H, colheu cm Br.i~íli:i (Acre) m:i·
1cria l J u u1n::i. Durii.sterin, U&'lt.l.t 11:iquela re~i5o r,omo rugé, cu jo c.,pi-cimcn fC cncon1r,1 n o herbário 110 J :ml im Uotiinico, m;i s 11u c, v1elo
í :i10 ,lo n:io :, present ar 11cm rl urcs m:m fr uto~, não pô de ~c r a e~
11écic, possivclin cruc no,·a, Jc,;à:in1c111 e c1c 1em1in:ida,
.. Já na din3s.li3 dos i u c.1s se cncont r:i.m Jl r0 \':15 {ltO\'nil:i s do c ultfJ
110 J'oi;é.

i\fon1.1 Ocilo cr:1 11 dcu !a q ue ofiri.:i,·:i nos ritos s.1sr:11los do s lllca9:
n os qu.,is o yugé r cp r c.;;cnt1wa p :1pcl jinporl:1111c, e cujo cm1ncso ~o
cr:i pcrmili,lo aos p:idrc:. olici:intcs e ao:t ,·clLo9,
.. Ele.;; <011beci:im os efeitos. tlc cfo r iviJtnci11 e lelepafo.1 t1a til:1111::a ".
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Eutão, agachandO•!,C, o \-·cJho pcrm ,:m cccu ele cócoras,
cw frcu tc ao pote, e com eçou a rcmcxe l· o seu coutcfülo.
Em !:Cgui<la, encheu tlc liqui<lo dnas p cc1ucnas cúbs,
e, ergu endo-se, r.xtende:u o;; l,raços, :::u:.tcndo, porém, cm
cada mão, uma cúi.a.
Depois <l c pequena p <H1Sa, doi s índios .i,·an~a ra m cm
d ireção dele, traz endo os seus arcos e flecha s, e ilS ::; uas

lanças.
Ca da um, peg an do a oíc rccid:i cúiut hchcu a clósc que
ela continha.
P or se r cxccssh•;un critc amarga aqnda hehida. r .1cla
um fez umo cn ro. mui lo fr.in.
D urante mêio minuto taln:z, ficaram imô,·eis.
Rcpcntinamc-ntc! amhos deram forte prmc:.ub 11:\S c:or1la s d e se us orr.os.~ fazcurl o-as ,·il,rar; fat: udirnm ;.ls ':'Ua..;
lnuçns; h ,tlcra m com O!; 11és 110 sólo; r, cm sc~ida. fornm
procu rar os seu s as se n tos.
As pequenas r:Úi;i.s tle u o,·o .se encheram e pela mcswa
.f or m a fo rmn aprcscn ta,1.is a tlo i.s outro.; índ ios, que sc;1proxi marn.m e proceclcraw <lc maneira idêntica.
E a5sim, dois Jc caJ a vez 1 ele!! se ÍOtam sucedem!o
uns :1os outros.
Alguns, entretanto, ficaram como que mais Cx;tlta<los.
Empunhando as la nça!! 1 corrc1·3m cm scguid:1 p ela cnea, fm:iosamcntc, como si q uizc.!:::cm n1n tar um inimigo! !,;iteram com os pés no chão, soltara m gri tos e pularmn sclYngcmcu tc, num u atitu de guc~Tc irn e, ao mesmo tcrupo1
ten -ivcl.
E, como os ou tros to<los ta mbém o fizeram, YOll arom
depois, lnnquifamcntc, a ocupar os !!cus log:uc:::.
A m .. ior parte rccchc r ui dosos e fr enético.; aplaurns 1101:
parte dos :issis tentes, o que lambé111 é fe ito por vezes durante as <lnnsas.
A casa, na(fuela oc.1sião, conliulw, no mínimo, seguramente 300 JleEEÔas , en tre howem:, nmlhcrcs e crianças.
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1\Iautinht1·'5C na safa um contínuo 1uurmúrio com o
zum-zum Jas conYcrsações.
Uns 50 ta mh orcs e flnutm, conslaulcmentc e clc.;;ortlc1i,11la111c nt c, c:- t,n·um a ruflar e ;1 tocar, nmnn confu~ã o de
ruicios~ q ue u:ío eram H muito h armoni osos.
Logo após o escurecer, :1cc nclcu-sc u ma grande Io1::,-ucira, no meio da ca~a.
D e <1uamlo cm quando, e b se reaviva"ª• Ic,•anl.'.!.ndo-sc
Yivos cla:.-õcs, qnc iluminnv.nu os damarinos, com os seus
co rpos pint(ldos e toclos orn:ulo~ de penns, e os numerosos
e cstr.1nhos grupos. que se c~parr., ma,~m pela ~ala, cm to·
das as Yat-ie1ladcs de postur.i5.
.Eu hem quisera, unquela horn, ~er um h:;\Jtl pintor,
1rnra Íi.'\"nr numa téb , a:ii m ao ,·ivo, tiío singular, l1ío pito·
rcH·a e t.ío in teressante cê n:i..
Fóru~ uo terreiro fronlciro :i casa: accnJcram-sc laUJ·
héw ..ilgcnrns fogucir~is.
Os mcu íno.'i- o rap;,.1zcs Jivcrtiam-1:c ali, i:uhau<lo tôhrc
clas1 quando as su:1 s lah arc<las ~e ergu iam bem aho, íurio·
s:,mcutc, t!ivcrlimcnto es.c;c 1p1c, com os .<: cns Corpus nús,
parcci,1 ser de <lcmasia<lo arri>jo.
Tem.lo eslrulo a obscnnr lutlo iss o Ourante UDlaB trés
hor:.i.c;, fomos, cm scg ui<l:i, antes Jc rclir:ir-nos para a nossa
casa, despedir-nos do ·ztlxâu<t, porquauto cu não me eela·
\'.\ sc nli n,l o muilo di spoEIO a pcrma11CC'er co m eles a n o'ir c
to<la.
Encontrámo-1o ro<lcado c.lc alguns visit.,otcs, e, naquela hora , cstavnm fuwaudo, o que é lc\•a.Jo a deito! nessas
oc.isiõcs, ele 1uancirn nmi to c crc moniosa.
O cignrro tem 8 ou 10 pol c.ga<las de comprimcuto1 por
uma Jc 1orrossura; é foito de fumo, que, depois Jc seco, ti e
reduz a pó, em:ohtudo-sc: cn1ão 1 nuo1 d lindro, feito tlc uma
fôlha larga, de fumo t:i mhém, numa espiral.
E s.:: c cioarro é col ocado numa enorme cigarreira, <lc
cerca de d~s pés .<lc comprimento, como a !orquillrn <lc
um trinch~ntc de doi3 <lent es.
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A çxtrcmid~<le inferior elo cabo da ci g.i rrcira é pouteagudu, d e 5oclc <JUC\ qunn cl-0 1150 c.& lâ cm m o, pôde ecr
fincntln no sólo.
O Uito ciga rro foi. oferecido :i cuda uut <lc nó~, p.ir.i
que tom.:is.::cmos p art e entre 0 3 <1uc fum ~1nm1.
O .sr. L.~ como é u111 furn,•mtc in\·ctcraJo, ti rou <lelc
alêUntrts fumaças lJOr nÕ.5 a u1bo s,
O cuxiri eslava excessivamente go.stoso, cm vcrda<lc

(mtdto r.mhor:t a r.1iz Ja m:i. nll ioc;i, com a qual é feito,
eeja masci:ula por mua hoa porção de üu)ias yclJrns): e cu
muito nf;Tildci á umUi cr do lu.1:ú1111, c.svazin ndo a ctí.ia qHe
cJa me ofcrccc11 e tlizc!lflo-)hc, e nt ão, 11 uc a bchitln cs tn\':t
purangnrl'lê {''c:xcclc n tc:•) {100).
En1 s~gu id a di:=!"cmos Eré r'a<lcus~' ). e~ á~ escura!, ús
ap.:ilpa<lé!:t2, fômo~ dcsccudo o 5.!=peco camfoho cm Ucurnuda Jc 11ossa cas:i, na margem do rio, ou,·in clo al i, para
clormir, o monótono murwúrio Ja cachocÍril.
Na manlui sc~uintc, as daruas ain da pros~cguiaw.
Entrt: tanto, como o ca:riri cstnv.'.l. 1>crto de acahar, el.1s
tcrminnram ás 9 )1oras, que foi qu,:m<lo os vários comivas
tomar.1m o rumo de ~U~f ca~as.
Du ran t e as damas, Bernardo: um índio de Siío-J crô·
nimo, chc~oo de Yolta do rio Apaporis.
O sr. L. lhe havia niandndo um recado, por inlcnuêd io
àc .seu fiJho (o qu~l tfoha vindo c:onôscoL para arr.:mjarJhc o1lgu ns meninos e mcn íuas iniligcnns.
E le vc iu <tf.Ora , até m1u.í, cspcciahncntc para cn tcnàer-so co m o s r. L. sôhrc ~~e negócio.
A obtenção àos mcniuos índios eom,iste cru fazer-se
utn ataque a al guma taLa àe outra na'.:50 e cap turar, então,
todos os ,1uc puclcrcru fu gir, ou c1ue n iio forem 1norloe.
U-00~

.C:!r;ulclli {oJJ. cit., pág, 6221 dú a 111el bor form;, p1mmz11·
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O sr. L. já h a\·fo. tom:ul o parte, várias \'Czes, cm rai!
cxpccliçÓC.$, e escapa r,, milagrosa mcutc ele ser atingido pe·
lRs },,nf'.IS ou ~elas cn,·cncnadas do.s índios.
EJ1~ .Ana11,í-r11picôurn, 11:wfo uru índio com uma parte
elo pcsco~o e um <los ombros lotlos cheio:. de horríveis cicntt:iz:c~. cm couscquêucia <lc uwa fo rte <lcsc::iq;a <lc, chu111ho B. E., q nç o !:'r. L. l h e t inha disp.ara<lo, justamente no
momento ('ll1 <JUC aquele csta,·a com o ~cu arco Yolt.a<lo e
pronto pnra atirar-lhe uw a fl echa.
Prc:cntc mcntc, são muito J1on:; aruigos e negoceiam
juntos.
Os ~1ncgociantes" e ;1u 1orid ades de Darra e <lc Belém
encarregam ::emprc aos JJCgoc ian te.•;;, que co 11.1crceiam nos
rios com os in<lios, <lc arra njar-lhes um wenioo on menina, sahcndo de autcm5.o, pcrfcitamcutc., a única maneira
pela qu al podem ser ohtído~.
O govêrno, <lc f,íto, cm cc1·to 11011to autoriza t:il prá -

tica.

E' rruc os p róprios í111lios fazem guerra uus ao.e: ou t ro::i 1
piincipahucntc Oj rw tu r::ii s d:1 s ruurgco.; dos rios ao3 ínJios fJUc vi,·cm nos i;;uwpés m;,1is remotos, i,.1ra tomar-llics
:is ai·rnas J c guerra e os orna tos t1c pena!-, ou, então, para.
,·íu ga r·sc c1c qual quer iujúria, tcal ou iurng iu:iria.
E tbi, êsses índios watum :1 todo:3 que cncon trn m, C."'C·
cc\ua mlo só mente algumas meninas ou m oças, c1uc rcscn·:uu
po.rn ~u;1::, mulheres.
A cspcnm t..a tlc- ,·c u<lê-las <lcpoüi, aos n cgociant~, os
induz a (IOUpar mu itas, r1ue por élc1, seriam assassinadas,
Ew ,s m cnin:.is s:ío c<lucada.s .ité um certo gráu de civiJiza~)o (embor re cu muito 1ht,·idc que com Ülo fiquem c m
rnc111 or si luni;ão, ou !-cj am ma ís felize s m~mo <lo que- em
i;u a:! Ilo rc~tas na ti,•3s) .
.i\Jgtuu as vezes, .!ÕO maitrat:ttlas, e, cruhora E.cjam ]i:
,Tc.s e p oss.im deixor o.s seue senh ores a qualquer momento
que desejare m, rarumcntc assim faze m, Jtorqu,mto fo ro.m
toru:u.las ainda muito j ovem.
c~J. :!;
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O sr, L. lia\·ia recchido duas cncomcu<l as <li .Barra, uma das q uais cr.i. do delegado de polici a, ca da qual con•
cernente a uma rapariga índia.
E, como o sr. L. era um Yclho jó experimentado c.m
tais n egócios, csta ,·a agora combioamlo com Bernardo a :respeito de um ata.que que ê:itc dc,·cria lcvnr a efeito, }l nra o

que cJc foruece tfa polvora e churnl.Jo (pois aquele índio
tinha uma cspinganl.1), bem como algu mas tl\crcadodas,
estas, para êlc pagar aos outros imlios q ue fossem ajudá-lo
na etnprcsa, e, ao nte8mo tempo, fa:r.cr um po uco àc ncgÓ·
cio, .si hou,·~sc oportuai<ladc para tal.
Quando m u ito, êlc àcvcrJa voht.tr denlro de quinze
dias, e nós de,·etiamos ficar ii sua espera cm São-J crõnimo.
O t n:cáua vinha vis itar-nos di ád atncn tci p alestrava co·
nmco um pouco, e, .1lgumas ,•czes, tomava uma chícara de
café.
Sua mulli cr e aque]as de sua s {ilha.;;, que Jlossuin m
uma "eaia1 \ t am Léru por \:"CZCS ·vinham ll"azec-n os algm.tHl.is
pacóvas, ma.ndioc.:i.s e outras coisas JDaia, pelas quais eem•
pre esperavam receber uma gralifie,1çiio qualquer.
Comprámos. uli alguns tamboretes e .:ilguns cc5tos, á
razão de 5 ou 6 anzóis em tróca de cada um de tais ohjcto5.
Adquirimos também galinl1ati, papagaios, j acamins e
algumas a,·es mansas.
Logo que ali chcgâmo:!, quasi todos os h abitant es Ôn
nldcia ,•ieram visitar-nos, pedindo-nos, eatão, para ver o
que ha,·íamo.;; trazido afim de \'eudcr-lh ee~
De acôrdo com os ecus de,;cjo~, csp nrra w;i.,·.uuo5
tleantc dêlcs todo o 11o~so ':stock:' de auzóis, faca!', caJÜYCtcs, machados, espelhos, colareE, farp a.s para ilecha5-,
tecidos de algod5o, taorim ou ch.it.:i, que t:"lcs pegavam e
fi cal'am admirnndo p or uma on duns h oras, falando n J'(;Spcito daquil o tudo nn sua ininteli givd aigarm:ía.
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E : necessário fozer-se est.a e.'tlbiç5o de mcrc.adorlai:, cm
tod as ns aldeias, porquanto êlc.s nada ,·os trarão para vender, a não ~er si soube rem 1•rimeiro que YÓs tendes o de
que p recisam.
Dois dias após a dan!:a 1 despe dimo-no; de Jauaric é,
e, a o meio-d ia, alc.ançárnos J uquirn, onde dc\-·criaruo:, conforme ha\'Í:lmos rcsoh ido, pas!:la r ou tra semana.
Não h avia ali u ma cai:a adequada par a a acomoflação
de vfajanlc3; e, cm vista di s.so, th'cmos que alojar~no5 em
uma ch oup,m:\ desabitada, que o tu.,,.llua tinha p rep ara do,
para recebcr:-uo9.
Logo após nos i nstalarmos uü, , ·cr ific:imos qu_c c,sfávamos expostos a uma 1na:;a~ que é abundante cm todas a.s
cmrne <le ín dio:, - os "hichos,dc-pé".
De todo, não era só isso o que ali nos havia de incu.
mo dar, 1>ois os morcegos, sugadores de sangue, també m nos
apa re ceram cm grnodc núm er o.
Lo~o n a prüucirn no ite, os dito s morcegos pica ram o
H. L ., h em como o seu f ilh inho, l}UC, pela manhã, apre.5cntavll cm ambas as pernas si lJais de m ordidclas,
Via•sc sómcnlc uma p icada no dedo grande do pé, de
onde o ea u guc corria nbumlnntemc ulc~ e, como o menino
ficasse dcsasso.5:eg:3tlo ã noite, o tal m orcego empregou to•
dos os u 1cio.s para p ro duzir o s.i nguinãrio efei to, que eu já
referi.
Alguns índios tambem íornm picados.
Eu, felizmente, dclc.5 pude CEcapar, por ter agasa lhado os n1eus pé.s soL o col,crtor.
Ü.5 caminhos da mála não cr uw tão bons como os de
J amzriré> e- poucos inse tos pude apanhar ali.
Oe indi.011, contudo, crau1 algum tanto me lhores e roais
esforçados, e traziam-110.3 !!cmprc pá!!snros e peixe~.
Pude oLter muitos peb,::e• novos e algumus lindru e
.vcqucnas t.ânugrar.
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Em um lote ele peixes peque nos, que me foram trazido:,, encontrei sete cs péc:ics <lifcrc11tcs, cinco das q u ais crmu
complcl:imcntc ttO\'as para mim.
rma cs-pécic- <lc Clwlccus, ch:ima<lo Jatuarmw, cm. mui·
to nbuntlanlc ali.
E' c slc 11111 dc licio.s is!!imo 1>cixe, 11t1asi tão g0.:-tos-o q u:m-

lo o 11arac1í { 101), !linão i~al a este, mn :>: como c51c, muito
cltejo <lc esp inhns, sem.lo pr<'ci5o grnmle cui,lado e dclica<lo maucjo para extraí-la~.
i\.luitos inilios da na!,;iio cor,·cll, CJUC vi,•cm na s m ,üs <Ll•
las cahcccirns 1Ios rios, cstíl\'tt1U ali.
t lc,; clistinguem-~e <los out r os índios pelos lmracos <las
omlh:r::, fozc11<lo-os tão ~ran dcs, que n,io é difícil lla$s1. r
por eles um pc<la~o <lc maUcir,1 da g.ro!:'mr:1 tlc uma rôllrn,
tl:tii do t ipo comum.
Qua111lo cnti·á m or. em CU$.t clck~, logo l':'C scnt:ll':-1111 á
no~sa frente, no chão; cslav.1111 pondo no fumeiro peixes
e bôlo.s <le ru:uulioc:1: informando-no s, então, o sr. L. sct
este o geral costume (los í ndios de rio arima, os q11ai~ não
penlcr:1111 quai squer dos seus primiti\·os hábitos cm contato com os liraucos.
O sr. L. comprou uma ccrla q uan titl,ule ele coroá i_íiLras de uma espécie de Bromelia, 1uuito parcci1lns com o

liulio).
:\fanclou nquelcs e ,·ilr ios outros ímHos prcpar:t r al~uus fios; e eles, cnrohuu lo a5 fibras, fizeram um si111é trico
e forte corclcl, de <lois fios, e do.; c1uais tecem ho11ilas rêJcs.
C:ula índio: cm dois ou três dia~, produz uma hola ih:
cordio de um qunrto <le lihra tlc pc.50.
Ficaram muito satl.sfc itos com um pcc1ucno prato ,le
eal on ulcia dúzia de aw:óis: como pagan1cn10.
(101) O :i.u1or c~trC\'C 1rnr11cú; m.:1;1 qual ~e Yê cm ?tlartiu~ {oh,
cit., p;is. 48-~), ,,s fór m:1.s prcfcrí\"Cis :;-ão uurac1i I! t:aruc,í. E1:,c peixe
é umu c6pl!cie d:i sahoroi:r. cor imln,uí (o Pam 11r;;entcm tlc Spi:r).
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Tivco1os nli um ou <lois (lias tlc .sol Jnill1:mlc, g:r:t ç:is
ao q ual umn lin<la l'npilio veiu até hem perto da casa oocfo cstiiv.1mos, e pousa,.., no ~ólo, nos logarl's 1uímiclos; cou!;f'gtti cap lUr.ir dois cs péciincn.s 1lcfo, ,·cri íicando que .:t (lita
l1orlJO lera r. alincln á Papilio tnus, e, t,ro,·:1n lmcnrc1 h;í de
ha\'cr oun·a espécie-.
Eu já. ti11ha viHo

.1

mc~ma C5pCcic cm )nunrité. 1,or{·m

não putlc aJ»mh.tr c;;péci mcn al!,'llJ n :ili.

Comprei urna <las

,u ,1r,1s

de pc11n; pj11la 1lns. ilc

\'C'r1t1c-

H101 <:o n fo nuc a nter.ior.mcnrc j á <lcscrc,·i.
~. s 1·. L foi. ,·cr<l:Hlciramcn1c urnttiriznJo pelos " l,icl105-

1Ic.pc •
F1·cqucnrcm cntc 1 tira,·n um:t 1hizia tlê}cs por dia, o
que o fez ficar com os p és tão cheios ele-· Lurncos e ele feri·
da !': , que mal pod ia nndo11·1 tal C[Ual cu já '1,wfa expcrimen•
t ndo cn1 Colrnti e l.ivil.a.
Eu: cntrc lant o, cofüc-gu i: frUzmcnrc, li\·rar-mr. ilclcs
rn rii lo l, cm, r:11":tmcn tc rendo <1uc t írnr mnisi t1o qne dois
on 11·ê 1:! \ de cada l'CZ.
Em 1,artc 1 hcrcd ilo que isto íoi <lcvitlo o. ter cu pns.s,ulo
a m nior }laTI<' ,lo tempo íóra de casa, n:'\ f101·c:;1a, e fozcudo

sem pre U!:O 11c ch in cbs! qnan<lo estava t'JH cnE.:r.
Qn:uuJo u m.c r,csso a a pa nh a .sl>rncnlc uns Jois ou trêg
hicl10~~ Já u rua \ ' C7. por ou tra, jsw u:io é nntla cm ,•c rda<le; é c~isa :itô:.1, que 11:io pas~a <le 1u11a ni nharia qualqu er,
e JJOdcní .l ogo p cmar1 como eu m c.sJ110 sup uu11r.r, que o
medo 1los ~lüchos-c.lc-p é" não se j11stiíic:n•a 1 e que as narl'ali\'.:1s 11.is .suas per5cguiçõcs siio rnuilo cxa_gcra<la.s.
Que- ah,.,rém : contudo, q.uc a,5,.iim .uimla pt!n!c, lnç:1 1 CII •
tão, u m p:ts-.:;cio a csl~ p;trte 1lo m uu cJo, e pn.S5C um 1m~7,
llíl cns;i. t.lc um focJio: ha de il ~siludir-se c:1 h :.i ln1c nl c.
Após pcrnum cccrn,o:; a1i st!i.i cJin s: :1cl1:uulo JUCdUIO p ouco cprc fa7.cr, vro.sscg uiD10~ a \"i.ig.cm , dc!!cC'nilo p11r;1 S:íoJcrônimo.
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No dia !iCguintc, pc1a ru a n115 1 :1le:m~ámo3 Urubliquarn (102) , a m alo ca de Bernardo~ que ficn pouco acima das
quédas.
Dali, através da flore.sra, parte u ma cstr.:tda d e cêrca
de t1·ês m ilh as de extensão. rumo 4] a aldêia.
Como ttiio h nvíamos c~tcontríl<lo fodio:,, que nfü ajud::isscm n.t passage m das cachociras1 nós mesmos no!i dispuzcmo3 ,10 tralrnl ho àe transportar p arte das cargas~ :io longo da refe rida estradn.
A' ta rde, wn fi lho Ue Bernardo, que ]1;n·ia regressado
:inlcs de nóe, com u ma cnuôa entrega da de far.inlu,, uli cltc:;ou, e nôs o romoitno:! para ajudar-nos n pa5s~·r a cnchocirn
na 1unnlt â ee~ruintc.
O rio tinlrn crcscidci co11sidcra~.-cl mc nte, dcscle qne o
havíamos subido, e as áb'll a!!, agor:1, cs t;;rvam alca nçan do
um p onto, como h:í vários anos não se obscn·ava.
Os .rá pidos, poc i~!'O D1csmo, eram mult o mai= p erigo sos.
Preferi ir pot: tcrr3, atra\'1.!s llil flo~t;,,, lcv3n do mi.uh ... s
)u1g,1gcns e du as pe11ucn:1s Ilt:l.fo ~, contcu<lo c,;t ns os inse tos
que eu l1avín colecionado e os m eus dc.:enJioa de pci.~cs, n per da_ do s quilis tecia sido irrepo. ra;el para rnim.
A ruanhã es tava liu<l a, e cu fiz uma caminlIRda ar;ra·
d uvc], c mhora n C5trada fo 5sc muito t uim, tendo cn1 alt,'llll5
logarcs fortes subidas e dCJdd.1~: nas trnn~s~i as de grat as
e <lc córregos.
Chegando a São-Jerónimo, fiquei á espcrn do sr. L .,
cm ca~a do sr• .AuguttiJ1ho1 o jm•c m brasileiro tlc quem já
Iiz IllCnção, -0 q unl h a,ia \"olt a<lo de Jannrit é, ::mtcs de uós,
cow u m carrcg:nncuto de 100 a1queirc:: <lc f:u:inha.
Cércn do weio.d in, cJc3abou uma h:cmcnda tcrupcsta·
de J c Ycnto e chuva, e, Êl tarde, o sr. L. ulí chegou com a
sua canôa, completamente m olluu]o.
(lO:!) N() original, Uri.:buqua,rq_ O 1opônimo UruLuquflTa quet:
dhcr " moroth de urobú, '" .
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Informou-m e êlc, ent ão, que n travcssi n da cncl1ocia-u
fõra muito pcrigo~a e toda s M catf;:'.I.S tfre ram qu e ser tran s11ortnda3 a. tra,·és cfa ílorestn, com água á nltur.1 do peito,
cm lllD lon go tre cho do caminho.
E m alguns p ou to!, a .'igua e ra tão forte e: tão ~iolcnta,
que êlc:;; nuda rmn mui to perto de 3C r le\';1 do3 p ara baixo,
}>.ira a cncliocira~ ocàc !Criam rcduúclos II cacos.
HRl·ia a1i u m;:i l>ôa Cafa para os viajantes (bem qu e
~c m p o rtas) , 11a qu al tom ámo5 }JOssc e nela nos :instalámos,
afin1 ele passa r mai5 uns oito ou ,Jc-z dias.
Alrnrrotitm o~ Jogo :1 casa com as nossas. ea rg:ns <l c fa.
rinhn, pci..xc, cc~los, ta mhorctcsi [JÓ tcs de lrnrro, rêdc,5 , e tc.
Além disso, :d ml:1 trazíamo<J umns cem ga líu1ut!, cm
dois cuonncs jac:is quadrados~ Cicm1 do elas muito sa tis ícita s~ qun ndo se viram cm 1il1crd:ul c, e uma grnmlc coleção
de p np ag,:lios, macltcos, puiquitos etc., que faziam gra nde
hulha, com os seus ªb"l.ldos grito~, o que a5o era Já mu i1 0
:1gr.1 dtrvr.l.
To dos os pássaros fi cn rmu t,1rnl1 em soltos e , •oavam
pelos atrcclorcs ela al dcin; porém rn ltavnm ecmy1rc, ó procu ra de nH mcnto,
Os jncamins e os nmtuus :mdm•a m pcrlo das c.,sns do s
ín cljos e, por YCZCS, IicaYa lD sumielos algun!I <lias.
Fornm criados desd e mu ito n ovos, tirados ainda dos
1iioh os c .11guns m ~mo dci; dc, o ovo, e, a scsiru 1 ficam nrnito
111::mso~, e, com pouca proha]1i liela,lc, por j530 incsmo, de
fu g-fr pa ra a florcs la.
Tinhamos n o\'e lindos pa11a~aio!I, de p cnns prcl as na
cnl>cça, os qu a is. 1odns as noit es, procurarnm por !IÍ J.J1c.s wo.s
os cestos, que lhe,; eram clc:~tinados para pouso .
D o que vi neste rio , nfio h a nenhum outro logn r qnc
se lh e compare, p ara proporcionar umo bonita coleção de
}Jás: aros e de an iwn is ,ivos.
E frso, aliado uo desejo, qno tiH·, de pod!!r coul1eccr
outra região tão in lcrcsantc, qu nnto de::conhecido, inàu-
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ziu-me, após ui.1dura i-cflc.'.iio, a <lcsieth-, na presen te oportunic1adc, da minha prctcu di<la vi,tgem aos Andes, e suLs.
tiltú-1n por outra c.,cursâo 3o alto Uanpés; no núniruo
atê .alc:mçnr a cachoeira .1uruparí c~<lemônio")' a ullima
Tim/e ela maior pa rle dos negocia ntes dêsles rios, e que
fica dnqui a uinda m ais um mês de viagem r jo aClmn.

V.írio!i negociantes já h:1vjam i<lo até muito longe, e
mesmo a1guns in<lios, os quai s me as~cgm·;aam que Hn·
quclca remoto:; ri ncócs se en con tram muitos pfü,5aros e
muitos anim:1 i P, que 1mnC.J. se ,·êcm mais cm h.ai'to.
O quo ncima de t u<lo, porém, m ai!1 me despertou e
ntraiu a atenção, foi a iníormaç)o de que se encontra ali:
uma bouita espécie de aves, <la ordem <los celebres "gaviócs-dc-pcnncl10", de lincla plumagem hrnucn.
As diferentes ,nforma~.ócs: que th·c a esse resp eito,
craiu tão po~itivas, que, embora cu mesmo tivc:;se ainda
alguma dú\·i,la da m,; isteucia de t al pássaro, uiio poJc:ria
ma i; fica r qui eto, nem satisfeito, enqu anlo não íize~e u111a
tcutath·a mais para oJ>tê-lo.
A.inda que cu não o cucontrasse, pouca dfü.; Oa tinh a
<lc (fOC poderia obter outras cspccics noya~ para rccon1·
pcm::ar os meus esfo rço~.
De tu<lo j.sso, con tudo, o cp:te era pcior no caso, é q ue
nimla dc\'eria ir pd meirmuentc :í Barra, e <le lá, <lc novo~
voltax, ,,fogem de uma s 150 milhas, que, ele ce rto: n:lo é
coisn lá muito agr.ul,w el de faze r.
Entretanto, não tinha cu outro rcmé tlio, sinão assllu
fazer, JJOis não !: Ó ent Barra, como também cm G11 ia 1 est a~
vo.un consideráveis Jor cs d.is minlrns ,lil·cr.sas col cçÕC!I.

Todo esse m :-1tcriaJ deveria s:cr cncaixot;ulo e despacl1:ulo logo parn a In glate r ra, pois que, si cu :tsshn não
fizc,:;,:c, co rria

pelos insetos.

ô

risco <le vê-lo tlcstruido pelo môfo ou,
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Dcn1.:i.i:- clisso 1 cu não pn,Jcria cmprccncl cr a minh a
prc tcndi,la viagem .1 t;Ío inhóspita rcgiüo, sem os indispcneávci5 ar tigos destinados á troca com os índios, artigos que
cu sómente p01l cr in :ulquiri r cm narra.
A mel hor ocasiiio para suhi r o rio, ele resto, seria aincbli :i uns doi s 011 trê;; llll'SC!.
,\s1, im , pois, cu nacfa htC'raria, n em m e~mo poderia
f:izcr 11u.1l cyucr cois:1, si nin,b pcrni.m cccssc aq ui.
Os meses de nove mbro, clczcml,ro~ janeiro e fevereiro
são o:;; cl.:i. qu:ulrn d,1 "w1snn tc" ou d:1 1,nixa das á~ rn~, e
clní é fJU C comcç.:i o verão.
O rio, n;!:or.1, ar.rcsc11t,1 no1ii"\·cl contrnstc, t ornlmcn1e
,l i\"cr:rn nos seus nspctos.
Em tais oc:niôcs, ns via!?<'nS t orna m-se muito mais
~
:iir:ul:h·cis.
O rio fica com out ro a~p~ lo, hord:t1lo por t ocla por te
1lc l im1.1o;; llr:1ir. ~ de pc1lrn on ele :trei,1, on,lc se pôde comer
e clormir á vo11tacl e1 a rprnlqucr h ora que EC queira.
Üi! peixe.;;;, por sua i.:-ez, lorn:111H;e muiro mni9 :1hun1lant c!.
Dizem que, n as praia:! de sllns cahcceiras, 5e cncontr~,
onrr11 csp r ei c 11c tarraruga~, ., qu nl ileita os ovos <'111 frr.t nde
q nn n tid;ulc.
0:1 1Tclíeioc;os fru tos ela~ pnlmcir:13 lmcnba e pntmuí,
u c.:sn ocnsiilo, já se acl1:1m m :ulnros.
Os pri1=~aro;; e Ín.:f!tos~ ,lr. 10 11 :15 as cs péciC!1 s5o tu ai!4
f:tcilm cnt c cnconlrac1o!.
E u esperava, por i~so~ pít5ii3t :ili es~c!I quntro meses, e,
lo~o após: dc.c;ccr então 1wr:1 R:trr a~ dalí pari\ Bdém e,
f iuulmcn tc, de Ui voder 5C~'lti r para n In~lntcrra, crn julho
o u :,gos to, lcva nclo as minh,i.;; numcroiias e valiosas coleçóc3
11:t

c1c p iissa ro! e ele :mimai!- viY03.
Foi vor cama J êstcs 1íl ti111os~ principalmente, que resoh-i m c! rno aprcs:1ar n m inh a volta para a In glaterra, twl
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ano e t:1nto ,1n tes <lo pr.no fixado para is.:o, ,isto ser impossinl m andã~los sem n minha '";gilãncia e cuitlados
pcssonis.
E, :u;~im, ten do in cu tido cm min ha mente mais essn
";agem, com que prazer, com qu e delíci a cn jú estava a
pcns.tr n::i.s doçu ra s <lo ]ar! Que ,,cràadcito }>3rairn era
para miin o <l islnutc torrão natal! Como pensava nos múltiplos e si ngel os prazeres~ de q,uc j 5. estava há tão lon~o
tempo amc ntc; - as campinas ..-crcl cj.:intc;, os bosques a11rn·
zi•;cis, as estradas floridas, os jardins 11cm cui1la<lo.s, toda!.
í'Ss ns co isas que s:io aqui completamente clcsconh cci<las.
Que \'isões h avcrfo cu de ter, quando ficasse se nt rulo ao
fad o lia lareira! Que sn ti sf::u_:fio hm,.c ria de ter, á hora. elo
ch á, scn1,ulo ó. mc:-n~ YcnJo cm tomo os rostos fam iliarc!,!
Qac <lclicia jií me p:irccin o simples pão com nrnnlc:if!,d
E , assim, dentro <le n01 nno e tanto, talvez, podcrjn
cu acha r-me el e novo no meio ele Ludo is!!O,
Só de 11isto estar ,1. refle tir, já <lc:;;ejal'a que se pnssni;,
sem logo os longos mcsc!!, as cn L1<lonhns hor,1 5 ele ,·iagcm,
os ahorrccimcntos e trnbal h o5 <la s tc <l im as c.'.:cursõcs, que
c11 ainda tin ha tlc fozc-r e suportar.
E, ass im, n os meus solitários p.1ssc ios, trazia cu, horas
scguitlas, os pcmamcntos voltados para ca!!:1.
E nunca sen ti tanto, nem me.imo uos primeiros anos
cm flUe esti\'e perlustr.m<lo cftas I egiões trnpicais, a metade 1Ja am·icdn<lc, com que cu agora estava. projetando a
minha volta para n Inglaterra.
Nos!!a demora c1u S:i o-J e rôn imo teve Je prolong:u ,sc,
cm consequência (la espera pela chcga<ln de Bcrnar<lo, que
estnvn custa ndo ;:1 fazer o seu aparecimento.
Os inse tos não eram tão abundante~, como em J aun ·
ri té.
Ali fü:~ cu aimfo encontrava n1gumn coisa ele i.ntcres•
.!!.in tc cm minha!{ c.....:cunóc!, pois cousegui capturar duas
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Hndns cspécieg de satiridas, que eram in1dra1:1e11te no\'as
Jiora ruim.
Em um estreito cam inho, atrayés de campo alicrto,
mas de arl,us lof, e cruc fica 11 cêrca <lc u ma w ilha parn
além ,Ja .:1hlci:1, t1c1icici-mc cIC\'fras, pois ali encontrei muitas esp écies ele orcruídcas (103).
En nunca haYia ,·itto tantas espécies reunidas cm umft
~ó localid ade.
H a\.-Ía um ,·imito completo de orquíclcn9.
Em u nw l1ora 1 antiando por ali, uvistci cêrea ,1c 30
esp écies ,lifcrcutcs.
Alguma3 eram simr.lcs e milída~, ponco m~iores do
que ruu~gos; mas uma c r.1 maior, scm i-tcrre:!!lrC., crescendo
cm grupos de oito a <lcz pés de a1tur,,.
Poucne c.spécics, porém, h :win al i cm florescência.
As flo-rce, que se vfom, eram~ un ma maioria, 'flC<[UCn ns, ma s todas muito h onitas.
Um dia: cont udo, fiquei ,·cnfa dciramcntc cncutttado,
no en con trar inesperadamente nmn flor m ngnifica qne vi•
ccj,wa no cnnlc de umn árvore .:ip odrceida, justamente ú
allnra de m eus o]h o3.
Er.:i um cacho <le cinco ou seis flõre~, <lc trê.3 polegad as <le diâmetro, i!proxima<lamcutc redonclas e Tarfando,
n a côr, do delicado piilido de palli:1 ao amarelo vi\"o e
for te da porç,í.o Jrnsnl .lo 1ah élo.
Quão exquisitameutc bela era tal flor, nt11JUele local
EC'lva~em, dc.:crro. areno~o e estéril!
Um ou clois tlias depoi!:'., encontrei ain cla outra linda
esp écie-, cujas flôrcs nn<la se. pareciam com as da maior
parte Je5ta família, que tera vida muito curta, pois Ee
aln:em p ela n1anhã e \"Ívem sómente um <lia.
(103) On.,; oriJu iJe.i;:, hã cerca de 8.000 e5f)Ccit5 coubcdJns, cCI·
bcndo .i .América rnnis t.l~ melndc. 1.060 ~ o nUmero d::is c~pédes
br.tsileirna, IJ.UO se conhecem. De 10J oi oi {lai!cs do munJo, o Dr:>!il é o q nc pomie o maior número de n1riedldc1 Je orquídeas.
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Pelo seu bonito aspeto, rcsoki colhêr al gnmíls, afim
àe manchí.-las pat·.J n Jn ~laterra, porquanto de umn tão
distante C! tão inc:s: plon:ula locali dad e era ptO\'a•ocl que
muitas csprcics fossc111 novas e d c.sconhcci<las.
De acõnJo com esfia dcJ ihcrnç,í.o, co mecei, dc9clc
ní, u l ra1. c1· p:na cnsa, di á riamen te, vários esp écim en!:

qu e cu acondi C!iouava cm cestos tle fa rinha, colocando-os
11:ohrc su portes Jc u1:1 iJeira, coUI alguma s fôlh ns de haua.
ucira, para li\'rÚ.•los do cnior i.lo so11 até que me fosse 11ossi•
,,e) <lcsp achii -Jos.

Eu c;.,tnva nl f,rn m tn11to clu,\·idmo ti o êxilo qnc po de ri a
ter com c:=.sa in icia tiva, pois fom chegar .í. In glaterra an tes
do im·crno, e c.s tc taml,ém Jhcs 1>ocfod;1 se r 11rcjudicinl .
Em minha cxcur::ão p l'Ó ximo-íutura 1 espero, en trctan1.0, po clc r faze r uma coleção maior de tão bela~ e t:ío intcccssan tcs pb n t.ts, que dcYcráo chegar ao scn desti no C' lll
uma boa cst:iç5o do .'.m o.
São-.Jerô id mo é uma Jocnli.d .:ulc celebre pd n .th umlitn cía de pcjxes; porém, u cs la qua d ra do ano, e1.11 to<lo:; o.s
logarc.5, são êlc.5 algum 1unto difíceis tlc pegar.
l\fo:s:1110 assim, con tu do, tínlrnm os 11u.1si todos os Jius
o hnst.l n tc poxa o nlmoço t.: 1>ara o j anlur, e r aro c n> o d ia
cm que cu não tivc~.sc al~nws JlO\'.tS e cur io5-0.S espécies,
p .:ira acrescer a minh a coJcçiio.
Os pei..xcs d;ts esp écies m cnor<!s tlêst cs rios co11s ti m cm
uma adm ira ,·cl varie<l atl c, e, cm gra nde propotç5o, a5 cs•
pécic~ cnconll·rul:u, si:io cliícJ'cnt cs il n::i. q nc cu vi no rio
N egro.
Assim sendo, era <lc es perar que, nas partes mni s i-cniotas ,lo rio, ha,·crfo cu tl e c11coutrnr outra! inte iramen te
novas.
Ali, c~t:ívamo3 tole ravel mente lines dos "'Mchos-ilc·
pé".
Th-cmos. c m com pcns it;iío, out rn pr•t~.t~ h em pcior, 11orqnanto os seus toru1c:nto:s erarn con lÍUUO!:l : - cm toda s n~

VJAGE.""i'.S

l'ELO

A i\J,\ZONAS

J::

/ilO 'NECRO

397

pnrtcs Jo rio, por ondo passáruo:', ti\'cllto5 que supo rwr!
mais ou rucno~, a praga Jo,:; piuu.s, 11 uc ;ili afluiam cu , tão
lncon lavcis ml'riadc3, que se lorn:n-;1 qu asi impo.s5-i)·cl {i.

cnr-~e se ntado duruutc o dia.
De tudo isso, porêm, o mais cxlrriordinário é que: nos
.inos autcriorce, êles não era m conh cciJos ne: tc :rio.
O sr, L. e os fodios uuanirncmcnlc Jcdaravam que o
pium, até ali~ era uma. raridade aparecer.
Agora, cntrct.into, eram tiio abundante::, couio nas sun2
1:édcs lrn hilunis.
Tcu ,lo j,í, <lcs clc muito, <l ci: xa1lo de fo.·1.cr uso de enlça·
do , ne.sa;is "a ltit ud es'\ e não prcvc11cJo que h .'.l.vCl'Ía de cncontrnr este ffag(1 lo, deixei <l c trnz.cr t 1m 1rnr ÕC:' hota:-, o
IJUC teria 5Jtlo ,J c g,a ndc utilicbrlc para Jcfcud cr•me os pés
e os toruozclo,:; 110:! :11,u1ucs 1 que den tro <lc c.·,1.,:; a me fnziam
·os piuns.
O piu m é difere nte Jo,:; outros ruosquito~, pois 11ão
pas!:n ntraYés de qua]qncr col,erta, nin,l:l rnesmo que i;cja
fiua.
Nc.55-aS con<liçõc.s, os tormentos que cu sofria, ,ptando
JepcmtYa um pássaro olt de~cnl1aYa um peixe, c.lificilmcnte
poderão !cr imaginados: principalmculc 11or quem uuoca
os experimentou.
Meus pés fic.\ram col1crtm, por toda 11a1·tc, d.e 11equcn;,s rn.:iudw s ycr mdl rns, protluúclns pl'los pium, as 11uai-,
tomrt\'U Ul dcpoi~ u111.1 cór ,·crmcJlto-cecurn, ,1uam1o muito
jnflnmodos,
·
\tinhas mãos sofriau1 }ICfa mc1m1,t Ió rma, 11 orCrn. não
t•111Lo, porque est;.n ·a m mais cons1:1ntcinculc cm mol'imcnto.
O 1ini,:o mêio J c ohter um pouco de so,:,5cgo, <1uraulc
o ,lia: era cnvohcr cm panos .is mãos e os p i!~.
Os ·Íu1li os conserva m n.:, casas fccbntfo:., p oi.s tais ~ne<>
t~

não penctr:uu cm log:ucs escuros,

Não 1enclo port.is a nossa ca~a: n i'i o podiamos socorrer-,
u os dfüse cxpctlientc.
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Daí o poderem os pitms aparecer-nos sorcateiramcntc,
cm tão vasto n úmero.
IHo até comtituc um m istéi;o, que eu não pos...'-0 bem
r.xp]icar.
Cêrc.1 de u ma semana ª"PÓS h .,nrmos chc~ado "ü, al ·
guns Índios, que tinhaa1 s i<lo man<ln<los á Guia com um

carrcg3mcnto de farinl1.1, Yoltoraw da viagem e, então,
trom.:cram-nos noticia tbs mortes cptc ocOrrcram u a a1t1ci:>,
depois qne <laH linvfomos partido.

Uma era a de Jo~é, um iod iozinho da casa do .st·. L., e
que morreu cm comeqnênci,1 do vício de come r terra, hiibito fü:.sc mui to comu m entre os índios e mestiços 1las ::.as1s
dos llranco!, e- que, por isso mesmo, ás vezes ]h~ ncnrrct~
a mor te.
Empregaram-se todos 05 meios possíveis parn cu rá-lo
desse \.'icio.
Êlc fôra deYTllamcnte u·a t:ulo e até lUCffl"IO castigat.lo,
ficando, parn isso, pr~o 1lcnU'o rlc C.'.!'Sa.
Mesmo a5sim, quando não ~e lhe oferecia outra o por·
tuuidadc, cncontraYa b.tslante provisão nas 1rnrcúe:1 de ha r•
ro du caea.
Os sintomas pro,·enien tes <lêssc J1áLi to caraterizam-se
_pc1n inchação tlc todo o corpo, do rosto e <las pe:oa!.
E, nc.sec csta<lo, J e t:'io ·indrn <lo, rJUc ficaw1, m al y,o<lin caminha r .
Não tendo havido tanto cuídado na sua vjgilância, elepois que ~aimos <ln aldeia, com ccrtczn. comeu clcmn i5 a
eua guloscimn, e Yciu, afinnl, ;1 mon·er em comcquêucia
(lisso.
A outro morte era a de u m íudio velho, que cr.'l o
ªju iz-(fa.f~ta n tlc Sauto A nt ônio, a qual ocorreu logo depois que o deixámos.
EuYcncnn ram-no com ca:riri, uo 11unl foi pósto o sumo
de uwn rn.iz, q u e produz a mais horrfrcl i ntoxicaçiio.
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A língua e n gaq;an ta incham, pulrcfozcm·se logo e,
tn tiío: co mc i;nm a cah· aos pedaços.

Parece que se verificam os mesmos cfeito3 no ~tômago e nos :intes tino~.

Afhrnl, após uns dois ou três dias, qae o pacic11tc
pa!ÕFa na maior :1goni.i 1 Ycm, nfinal) a moncr.
N.io se, sabia

<j UC.m

teria eielo o autor ele tnl cnvcnc-

11amct1to.

Atrihuia·se, todavia, a uma rnpnriga, irmã de um fo.
dio C[UC JUO'rrera na al<lcia pouco antes, e cuja ruortc iwn•
ginavmn que fôra c 111 comcquê11cía tlc sorrilégios, e o am ai
assassínio fõn proV<l\'clmcnlc lcvaelo a efeito: como vingança dessa suposta injúri:1.
Dc!:couhccclll--EC aqui o~ meios par.:1 fazer um inguédlo, afi m ele a,·eriguar·.rn n autor~n de t.i.is crimes; e, as.sim,
sem es.5as forw n1ielnelcs1 cotcêrou-sc o ,•clh o, e n.ío mais se
falou sõhrc tal as!:un to.

Os seus ;nui~os, contudo, tahez recorram aos mesmos
meios, para fazer os suspeitos re.5-ponsã,·cis p.:1gac esse
homic ielio.
Poucos eli:1s depois de c5tarmos eru S,ío-Jcrônimo 1 mor.
Teca. íl lí um ra paz; e, <luran1c várias hon1~. fez-se-lhe, junto
,10 cad,ívc r, uma ~rr:Jnde farneu tação.
Em Ullla fogueira, 1103 fundos da casn, queimaram-se.
lhe a maqucira, o,;: arco~ e as fl echas.
De .icôrdo com o gcnernli2aelo costu me dêstes índios, o
coqlo foi , 1:lll ~cinida, enterrado dentro J n própria casa.
A su:t mái, durante muitos dias ainda, continuou n
Eua àeplor:íYcl e tri~ic fomentação.
As únjCas nàiçõe~, que Iiz :Í.5 miuhas coleções 1 elw·ontc
o tempo <lc minh;'t p~rma1u':ncia ali, fornm ns de u m''co·
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mcdor-de-form iga." (10.J,): <lc c,íutla pt·eca sil: e de u m pc·
qucno macaco, chamado j11rupnri-11w caco (ou 4'macaco-dcmõn ior.), que é uma espécie intim.tmcnle l igada á ch nrun da
íá, qnc h abitn o Solim Õc5.
Após uus quinze ilias <lc ans io!:<a es pera, Bernardo fez,
afinal, o 5Cu ap.treci mcnto, vi ndo ac omp an h ado de su as
1rê3 mulllcrcs e Je um batalh iio ele fill105,
E fôra mal ~u cedi do no seu prct crulido ataque aos índios, o qual ne m mo;;mo ch egou n lc,·ar a efei to, poi!> estes
tiveram notíc ia da aproximação dele, dcscobrinclo-1 hc todo s 0 :1 movi mentos, e, por i~so, re tiraram-se ainda a tcrup o
para a florest,1~ o ml c fi caram e::condidoi!.
Ele L:w(a tomado to da s as yaccauçõcs po~.:; Í\·cis, cn·
tr~ndo, pnra isso, por out ro rio <lifcrcotc tlaquclc cm q ue o
ataque deveria scx lc\•a<lo a efeito, e marchan do cm 1:c·
eruida. atra,.·és dn florest:t.
E sses !!Cll.'i rnovimcnlos foram julgado:=, ecm dlivitla,
suepcito!:, e o~ fo dio!' con5-iderar.im mnis SC!..'1.lro dc5vi:n··sc
<lc sc me1hau tc visita.
.Ble! es tá muito confiante, contudo: cm ser J,cw su cc·
dido uo próximo ataque- a out ro lagar, onde :tcrcdüa qnc
pôde ch egar inopinadamente.
Não ha,·cmlo, Hgor..t , outros moti,·os p ara prolon ~nr•
mos ruais n demora aqui~ carregámos n uossa cn nõa, e,
na ru an li:1 scguinr c, deixámos São-J erô n imo, <lc \·olt:i ])nr.1
Guia, onde clic;i\lnos no dia 2·1, pela manh .i, teo<lo estado
amcn tc.!, cm 11o~a c.xcur:;iio, 50 di as.
O que ocorre u de w.1is impor tante na a}dciu foi n cl1c·
ga«fo de :\fonucl Joaquim~ vindo de Ba rra .
( 10-0 O ''com cilo1··d l!·ÍOnnig.:i ", !l que !C refere o :111h.1~, é o 110:>:0
tamanduá, t.lo <tual h,í Ju:i.s cspCdcs: o gr:uu]c, 111mu11duú.i;um;1'i, nu i i
vul1;.1 nn e111c conhccitfo por 1c,mn11duá-l.m11d,:iru e lmun1Hluá-cm.:ulo
Ul)Tmcco11lwgn. j1rb~11J; e o pc,1ueno, ltt1rum,lurí.i ou tamriml111Í•
mirin, (Mym11:cuphr1ga 1ct ruJ,1c1ylu i, tlirlrict.~·lu), 1.:11nLC111 clum:Hlo,
no J\tn:1zo11:1.s, iumamlmí<olc,c. Vc.'j:J·.,<c M:,rliu~, ob. cl1., JJ:Íg. ,1;8,
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?lfouucl Jo:i quirn era um mestiço brasileiro, que r esidiu durante algum tem po cm Guia.
Era Ulll <los tipos de CC'tta clasrn ele homen-3 Jirancos,
qt1e ~e cnco nlr.:nn no 1.io Negro.
Fôi:a pr jmeiramente solda.do e towou parte cm .1} gumas das ntm1 ero::as rcYoluçõc:; que ocorreram no Drasj] _
Diziam que n!i'SOs5llw ra :, m ulh er e que, uúo só por
esse, mas lnml,t:111 por mnis al guns outro.; cô1ucs, fôra banido pa ra o rio ~c~ro~ cm vez <le ser enforcado, como êle
hem o merecia.
TjnJw o cos ltunc ele .,mc,1c:ar r: m atar os .í ndios, pa r.1
tomar-lh es :1s nmlLcrcs e ns fillrns.
.E!: p:mcou a mulh er índia, que morava cin s ua compan hia., e esta, lt.ltiru omcntc, fu g ira pa ra u floresta, onde cs tcYC escondida vários dias.
O p ovl.! de Guia fola\·a que êle h nvia as5~ssinado duas
ra p arjgns iu<lias e come te ra muitos outros crimes horríve i!!.
E,u outros tern poi , fõra a migo do s r. L., ruas, há coisa
de nns dois anos, aca ln 1r,1m hdgamJo; e, depois clissu, teu.
tau i11ccndíar-lh c a casa e tamLém m nta r UJn i:;olda.do, um
mulalo yc]ho 1 que era muito am igo do sr. L.
Por es tes: c ou tros crimes, o 6uhdc1cga do de policia. <lo
1listrih.> p rocef.sou-o e , dcpoi.; de tou1 ar os <lepohucnto, dos
ín dios e do sr. L., qa is ruan dã.Jo pre so para Barra; Ísio,
cntrelanto: u autor idade não poudc con.5cgui r, :(lOrt1ue n ão
tinha 5o1cla dos EoL .seu corunndo.
Ap elou-se, por isso nteslllo, pum o cornant1a n te de
Marabil ana!.-, que se achava em Gufa, nessa ocasiáo was o
coniaudantc era "compadre': de i\fanucl J oaquim e, totn.ando o part idQ f1ê.5 te-, niio mandou p rcn<lt:-lo e, sim, d eixou-o ir l i\"rcmcntc, cm sua canôa, ncompauhado p or. dois
soJJ.,dos, k,·;:indo alnd.n tun a. c.:i.rtu de r ecomendaçiio a
seu favor.
Es te triste acontecimento ocorreu p ouco ante!!. de ~a i rwos p:na o Uaupés.
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E, agora: 1 por oca3 iôl.o <lo no5~0 rcgrc.:-50, ver ificámos qu e
Mnoucl Joaquim j á h :wia voltado, cm grand e triunfo, J au·
do abraços e solt,mdo foguet ~, cm to,lns as :il dci:i s por
onde p ass;:wa.
Qle !oi :ité :i\Iarahitanns; porém daH, um ou flOi5 <li as
depois, voltou <lc no..-o: trazcn1.lo-wc cart..is e jornais de
Barr:1,
Vciu tmuh cm urna cortn para o sr. L. 1 <lo dcle:;rulo <l c
policirt de Barra, n ;.1 qual este dizia que Man uel Jonqu im
ec h.n ·ia nprescu tn<lo nli e que êlc (o clcl cg:1110) lhe tinlrn
pcr~mtn<lo s i êlc al i fôra como prision eiro, ao qu e )íanucl
Jo aquim , então, lh e rc~pondcr:i que '"n ão", que havi.1 ido
para tra tnr J e n egócios.
- "Pois bem, - cli:se~lh c então o c1clegn <lo. - como
o 5r. não <leu iruportânci:\ a CSfc p r ocesso, o mcll1or, no
c~!o~ é tratar os seus caluniadores e intr iga ntes com des·
dcm.
E e:cre,•ia, en tão, ao s r. L .:
- " Eu ncon.!:clh o o s r. a fazer o mesmo" .
E teve nssim c!se tlcsfccho a tentativa para punit•SC
um homem, qu e, .só pela metade el os criu1cs que lhe ern m
imputados, si ,·er<latleiros, dev eri a, de acôr<lo com as leis
elo Ilrasill ter sido c1Úorcaclo 1 ou, então, couclcnado a de·
grêclo por toda a. vida.
O pobre do suh<lclcga do, no que p:irccc, pela sua pura
igno râoeia, comc\cra nlorumas falta s, dcLxaoclo J e cumprir
urnas tan tas form ali dades no proccfso, e essa foi a razão
por que Manuel Joaquiw 1iio fa cilmente e t5.o gl oriosa·
mente esc::ipou de ser preso.
J\fos o m clltor e o wais Ínl<:rc.ssa nte ele tudo isso é
que existe eru Barra, e beru as.iim cm todas .,s outras cidn de~ um o!icinl cncarcegndo Je promover a j ustiç a, cha·
maclo el e u proruotor público' \ cuja fun ção é fn zcr cum·
prir u lei e faze r tnmLém com (_{UC todos os oa tros fun·
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óoníirios da justiça ou da polícia cumpram os ~cus t1c•,ci·eE, de modo que nenhum criminoso possa escapar das
penas da 1ci ou fazer-se uma i njustiço, p or <lesíd ia ou couivência de qualquer dêsses oficiais.
Tod avia, na comn rca do Rio-Negro, nada é niais fácil
para qu nl(rucr pcssôa, que poss lia a migos ou que tenha
<linl1ci l'o, frustrar as altas fi n a 1i d,ulc.s do ~ervjço da justiça.
Ti ve aincla ou tra i1tCSJ1Cr<1tln e incYitavcl cleu1óra, Ctll
minha proje tada YÍ:t~cm á Barra.
Urna <.:mtô a, que cu l1 a1,;n arnn rb<lo faze r, ainda não
ee .tchava pronta, e cu não sa'Lla omlc ohter outra, com
('ap.:1ci<ladc suficiente Jillra o 11:ansporlc das n1inlins Jia gng:ens e das minhas co1c~õcs.
Po11cos cfüts apó~. cntr<.'lauto, ali chegou um espanhol
ou ' 'CUC7.uclano: com uma canôa para Manuel J oaquim.
Êlc <lc\·ia voltar para 1\for:ilJitanas, e c u rc::ol1,· j t1pro ·
,·cit:i r o e nsejo p a ra csc- rc,·cr ao comam1an 1c, pcdinclo-lhc
crnprcstada ;1 ma igari f<\ afim tlc i r .i Barra e <lc Iá de
novo ,·oltnr.
f;Ic muito !Jonc.Josu111cutc me alcn<lcu, e, dali a urna
scmaua, eu ,t receb i.
En tre tanto , a:finnl de conta!!, vci u a dar tudo na mC:SUlil,
pois urna cnnôn sem homens n a<la p oderia adcant:1r-rnc.
Os índios, tcrncu<lo a YO]la <lc Ma nue l Joaf{Uim: ha\·iam
FUÍ 4lo lodos ele Gu fo.., rclirnndo-sc para os scui;. sítios, uos
mnis remotos igarapés e nas nrnis profundas e m:i.is ia accsst\'eis florcslas.
O co1r1,:u1<lanlc havia dado ordens aos dois ímlio!:, que
ti:ouxeram a canôa, 11am que ure acomp:mh nsscm na ,ria.
gcm; êlc; , cu lrctanto, cralll poucoi! e não bastnvnrn para
<lc!!ccr com .segurança as cnchoc iras e ráp idos.
Como o sr. L. c.sla~a parn ir n São.J oaquim, na barra
<lo U,mpés, .rcimh·j .ac-ompanb ú·lo: pnra ver si pode.ia ar-
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ranjar ali mais alguns homen s. )1cus indios ga.5tarant cêi··
ca <lc quin'lc di:is fozcu<lo as novas toldas para a cauôa,
serviço êste que u iio dá para m ais <lo que doi s dins <le traJrnfüo.
E <lní n c.liai;, quando "ºh ei, cmlioca <*t in~ssc JUul tu
.tflilo para continuar

.i

\'ingcm , nüo o.:; encontrei ali.

O sr. L . n iio tc\·c u m homem, si11uér, que co111 êlc
ficnssc.
file p róprio leve <111c trnzcr para b,dxo a .sua c:wôa,
,1fhn <lc tran.5portar as sua s mercadorias e a sua fomíliil,
qmm<lo, jun to:;! fomos p,w.i Sito-Joaquim, onde êlc vrctcuclia fiem· al gum tcmJ)o.
Eu estava pensando que, agora, pollcria p:ul ir l ogo.
Verifiquei, cntrclanLo: qnc iHo não crn ló. t5o fácil assim, pois todo íu<l io~ pnra quem cu :q1cJaya, tinh a algum
negócio ECU J)ara cuidar, an tes i!e po<lcr ir comigo pnra
Bana.
Um dizia que a sua casa e5tan1 carccc111.lo de urge nt es
com:crlos e <lcvcria pi-imciramcnle cuidar <lieto; outro di~ia que csta\'n com uma <lansa, marca<la para .lali a u ma
ou tl nas eemam1s, c 1 depois q ue disso ec dcscmharuç.as.rn, é
que lrn.vcria <lc scnir-rue.
·E, assi m, fu i obrign<lo a esperar um tempo mui lo ma is
loné;O e a c..xpcrimcotar o rcn1édio brasileiro, .rcccita<lo para
todos êsscc. contratempos e <liEsa11orcs: a "paciência:'.
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No <lin primeiro de sctcwhro, apÓ3 :i 11cmora J c m nis
outra se ma n:1 , consegui cont ratfll' 111ai,.:; doi s índios e nm
piloto, partindo logo, pnra fazer a minhn há Joogo tempo
almejada viagem.
Um dos índios, pnr:i. cu p o<ler persuadi-lo a seguit
comigo, foi 1Jcce!Sát·io m,11ula r outro.s qu a tro a.ju<lã.fo, Ou·
ran tc tr ês dins1 a limp ar a sua r oç:t de mao d ioca.
A ininh a cn nôa csl:1vn cxcc5s\\."n1rie ntc ca n egn <ln, pois,
a lént das bn gagcn3, cu Jcv:irn nin Ja um n certa quant.i<ladc
J e Ia r iuhn <le mnudioc.1 e várias outras ruc1·caJoti as tio
sr. L.
Por isso ntcs mo, c u e5tn\.·rt h,1s tnnte l'Cccoso da pas.;u.
gcm <los quécla::i, mais se me numen tnn tl o o receio pelo fiito
de 1:.e nchai- a11uln. bns l:rnlc cmbria.~n tlo o nicu pi )oro, cm
con:;cquência de suas Jihnc;õcs de ca.t iri.
O p róprio pilo to, por sua Y CZ: la1uliém se cuconlr:wa
uu1 tun to ou quanto reccorn, 11i1.c n<lo: qu e a can Ô.t cstm·:i
superlo tad:1; que uão conhecia It em o can al <lo rio, ;\haixo
Jn eachocir~1 tl c Siio-G:diricl; e CJ UC, dali até Cam aml11, c11
1lc,·crin ,1 rr:111jnr otll ro piloto, que o suh5titu isse.
(105)

O :mlor l!i<:rcn: 1rnn111c,ica , 110111ue reprt:scnla o som do
(I Or rc.

u, comu111cn1c,
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Os 1·1lpidos1 até dtl'ianno3 a São,G.ihrl cl, não crnm
muito perigosos, e~ muito )H!.r.t minha salisfaçiío~ apor támos nH, sem qua1qm:r noyi cl:uk. :í~ qu:\tro ho ras da tn n lc.
Dc.scarrcg,11110.s l1 nla parte tio que kxá\·au1os, .:q>cnn!pai·a passltl" o estreito ca u:11 cm frente á íor t.1lcza, o rtunl
foi ,·(' ueido galh ard,1111cntc.
Conto rJo, 18.so uão foi sem nl~'1lm peri go: pol:i, a CCt1n
altura <lo cmwl, ,1 cnnôr1 1:c <lc:.viou <la rota pró11ri~, e a3
iiguae, cm agil:ulns omlns, ~acudir;itn-na de maneira a1nrwantc, cimsaDdo-nos algum susto.
Coosegui, feli zmente, nrr~mjar um born piloto, para
levar-nos, na m.:mh.i segui nte, dali para baixo, ficando muito s:itislcito por me. haver êlc inform ado que, e:;tau<lo o
rio muito cheio, ;is cad1oriras e 1·ápidos não cr.im tão
pcl'igosos, e .3 C."I UÔa lrnvcria tle YCncê-los cm hõas condições <lc segura nça, e se m mais sc.r nccessáfio dcscarrcgá-fa.
Paguei-lhe, ele muito hôn voniaclc, o que êlc m e ped iu,
quo1 tro mil réis (cêrc:i de 9 EhiJlings ), e, 11n manhã .se·
guiu tc, tend o ca1·rcg.1 <lo de no,·o ,"I cn nôn , o1 p rcscn tá1nos
nossru; clcspc<lidas no coma ndnnJe ; e, com duas horas de
\·fogem , j ó h avfa mos pasE~<lo, co m tocl;i a ~cgunrnç.a, paro
lia ixo de C.:unanaú.
A navegação, nesta s quétfrts, é de um cará ter jntcirn•
mentr, <li,•er:::o d.:t de qualquer outra parte <lo mundo.
Olhnndo-se para o rio, vêc·m-sc·lhc as águas corrcn<lo
rá pidamen te, foruumdo·sc aqui, ali. neo1.í , rcdcmoinhosr
t·ehôjos e p equenos ro ch c<los1 que uiio parecem tão for.
mid:wcis, \'Ístos .0.5:!illl .:( dist.:i ucia.
Todnvfa, quundo vos adw is no 111êio ,Jclcs, fi cais vm··
dadciramcnle l1 orrol'iz;1dos, con!cm pbmlo aquê]c tumu) lo
de ág11as cm moYhn culo e cm ü1cc:: anlc cot1ÍÜto,
Turhilhounnle5 e fc tTcUI C5 red em oin hos. como si fo3.
sem cam:i dos por ex plosões: lá do fu n do <lo rio, inomr,cm,
por intcnalos, r.ruzanclo..sc-, ('lchatcndo-sc com outras contru-co rrcntc~~ <lUC inslnntâncumc nte tl-Obrc,·~ m~ fazendo-nos
qaasi ter ,·crtigcns.
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De uu1 dos hordos d:1 c,môa~ fortc:1 corrcntc3 puxav:m1•
n:t parn baixo, como para submcrgi-b, enquanto elo outro
lado hrot:r~am outras cut direção cont rária.
Ora é tuna corrente- que cmza p cl.1 prôn, ora é outra
que emerge, cm clb. gonnl, pcl:, pôpa, como nma espumante
Scylb de um lado e uma gir:i ntc CharyLdis do outro.
Tudo nlí <lcpcmlc tln halii1idat1c do piloto, que vai
rfü lin;!uirnlo, ]Jom conhecedor como é do rio, os po ntos
onde hâ roc hedos suhruer50s e pcri~o::~ rchôjos e rcdclll.Oinho:i, e clc~visM·c seren o de todos ês lc5 perigOs, or:1 ordcnamlo ia cquj pn;!em parn remar duro, ora para
:ifrou ~:ir. s i ns circunst:incin.s assim o exi~irem, - e dexlt.1·
mente p repara a canôa para rece be r a impe tuosa investida
tlc co rrentes con lrádr1~. que êlc a,·istn adcante, pela 1nôa.
Imaiino que, nas , izin h ança:>- dos arco!! da "Velha·
Ponte", ele Lon drc::. por o cnsião das marés mni!l fortes, fie
,·êem. enl meno r e~cala, perigos al gum tanto ~emelhantcs.
Qua111lo o rio c.-= tii b:ti:xo, a descida dos ráp ido:. ofere ce
maiores pe rigos, pois~ nfí o ohstantc a fôrça da s águas .!:er
menor, os rochedos suhmcr~os têm que r:cr evlto..dos, e,
pnra is::o~ <' nccc55ário que tenha o piloto ha=,tonte conheci•
ruento deles e o mnior cuidado possl\·el ao transpô-los.
Tendo vass.ulo c s5es l1 crigoS: i5simos ealtos~ cl1egám0!!.
agr,1d:n·ehncnte a S:'io-JoEé, onde ficp1 ei um dia, nfim de
e ntregar aü uma pattc das mcrcadOrÜ! s rlo s r. L., reenche ndo <le carg:ts o crmôa para a vingcm até Bnrra.
A' 1:udc , tfrcruO=i a .rnrtl."" de pescar um l> onito exemplar de j11caré, ele uma tlns cE pécies menores, e. cu pronta·
mente me tlistu'is u peI.í#lo, proruetcndo tfrar-lhc a crime
n tempo ai 1u.b ,lc ser p repara do p:1ru o jantar.
Só depois <le quasi uma hora de duro trabalho foi que
pu1le tfra r a maior parte du ca m e da cau ila, que é consider:u1o n melhor, gastando ainda mais <lc outro l1ora paro
tirar a do tronco, tendo d e dcü.:nr pura o dia ECguintc-, -
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o que fh: na cnnôa, viajantlo, pernas.

a limpeza !la cabeça e das

O S!!U comprin1c1Ho cm apJ:oximacl::irucnte de seis pés.
As c.sc:un as da harri g.1, eó as com.cguimos cortm; á
custa Je pc.5ac1os golpt-s de mal.""lé)o sôl>rc u111:1 foca.
Ê1c fôra apanhado por ntna <las nosstts linh::is, á qual
ficou preso por intermédio de nm agudo e forlc an"tol,
iscado com um pcl"c que ê1c enguliu.
O n.m:ol estava firmemente enterrado na. patcde tlo
c.~tômago <lo anim:d.
A stz.1 c.:imc tem odor mu..ito Ior tc, ::ilguru tanto .i,gra·
daYcl, ecmc1h:111tc nu tlc goia.ha ou qualquer outro fruto
muito almiscara<lo, se ndo bastante aprcci:ida pelos inclios e
tanlbém p or muitos JJr:mcos; mrts é preciso que o animal
seja novo nintla, e bem gordo, 11a minba opinião, para que
a sua carne ec,ja saborosa.
Tive ain da hnEhmte trnhal ho, no dia sq,rui ntc, para
nc.1hnr de fü11par-1hc a cahcça e os mcmhros, que forn eceram uw bom suprimento de can1c pnra o jantar tios meu~
índios.
Aportei no sítio do ~r. Clrng:J.!<~ com qt1em j.:í me hnvia
uma ,. ez cncontt.tdo cm Guia, <lêlc rcceheo<lo segura inform.1ção 1fo c,xi~têncin, no rio Unnpfs, Jc um "g~n~ião-dc
pcnncho' 1 branco, ten Jo Çle próprio visto um: que u1n dos
seos índios lia,·ia míltn<ló.
No Jia 6, a1cançámo.s o !iÍlio do !.t. João Cordeiro, sul1·
delega.do <lc polícfa; ali Jiarci para almoçar, tcudo com êlc
comhlu:u.Jo passar al,pm.s tlins cm s1Ja c;isn, na minha ,·iagctn de "·olto, es pecialmente pnrn pelar e preparar o esqueleto de um pcfrxc-boi, q ue êlc prome teu arranj:1r-me.
Tais pci....:cs são muito almmJ., ntcs .n o 1·io Uruba.xi~ q ue
faz barra no tio Xcgrn, pom:o acima d:. casn. de mor:1.<l11 Jo
H, Cordeiro, e oude ê.$tc, todos 0 3 a11og.1 apanha grautlc
oúmcro 1.lclcs com rêtlc e arpão,
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Ao almoço 1 eomên10.; mn pouco da carne do <l ito pei.,:.e,
q ue fõr.1, h adn tempo, conscn •adn, fri tando-se com n 6 U a
p róp ria go rdu ra e nesta fic.:tndo mer gulh ada den tro de
grandes po lcs el e 1,::ir.ro, pode nd o-se, as.sim, t,ri.1.1rd á-la durante m u itos mêsc.s.
~:\ m inh a <lcspedi,la ~ m andou-me ê1e ainda u m prato
de caru e e de 1ia guiçns, pa ra eu co mer cm , ·iagcm.
Ali, ,ac.:ihei tle eru paUuu:: o meu jacaré, tendo si<lo
nccc.ss.i rio p edir cntprestn<la uma púa, para abrir 0.3 h ura·
cos e cos:cr a· pélc.
Eu não tinha uma caixa onde pô-lo, nem mesmo h a\'la ~paço na c.1nôa onde cu pndc!-.sc guartlá-10 1 tendo sido
p reciso prcn <lê-Jo cut uma táhua e fazer uma coher t.q de
fol h as de pal meira, p a ra rC5gtiar <lá-1o <la ch urn, no tôpo
<la tolàn, on de foi colocado.
O sr. J oão com-i<lou-mc a visi ta r, quando descê3semos,
a sua "caco.1ric" (106) ou Irnrrngcm Jlara conecrvar p eix~, nti loriza n <lo-me a ti ra r tlnlí os q no me com-ié.sscm.
Assim fiz, e de pci.,;;:cs s,; ohrive u mn cu riosa espécie,
malhada , q ue era a inda noni. p a ra 1nim e que me dcn
um:t tnrdc <le tra h al lt o para de5c a har e licscrcvcr.
Hnvfo. aü la mbem cinco p equen as tnrtarugns1 de ca·
hcça Ycrmclha, qu e se rvem t0Icr::1vch ucnle parn come r, e
que 110s :..1h.:i.stecc1·arn de e::inie por .:i.l guns tl ias.
llrnssC6'llÍ fovoraYclmcn tc a viagem, algumas vezes com
ch uvns, outr~1s Yczcs com sol, as mais das vezes, porém ,
sõmcntc pas.:: ando u papas <lc farin ha e água, por não se
encont r a r terra firme, ou ele 5'C pude.s:;c .'l.ccndcr fogo.
1\fo.5, npcsa1· de to dos êstcs i nconveni entes cm tal oc-.afião, cu j á cs t:lY.'l. tão h em :1co::l11mado 1 que j á nã o m e Icm·
hrnvn (le m a is n ncl.a, d,uJUilo~ ,ruc, um a no a n tes? Iôrn p a r n
mi m u nrn gran d e e penosa p roraçii o.
(10 G) Ai'>;im c~l:i 110 odi;ino.l: mar, )1ela J ed11rn,ão <le ser um;t
'·k1rmgcm" pua peixe~. Je,·c ser !:> cucurí, a que jlÍ no:, referimo!,
em nota anterior.
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Nos cJh·crrns ritios aonde eu aportava, algum:13 vezes
recebia cncomcn<l:i s de compras, cm Barra, poi5 quem quer
que fosse, a quem cu já 1iou-.·cssc visto uma YCZ: num .segundo encontro j:i .se com i<lcravn um vcl ho .lm igo meu
e queria gozar de privi légio;; como t al
Lá uru queria CJUc cu Jhc troux:essc um po te de óleo
de larteru g,1; outro pc<lia 11u1 garrn fão ele vinho; o delc;;a·
do <le polícia queria que cu llt c trom:cssc um cas:11 <1c
gatos; o seu escrivão, dois pen tes de m nrfim, um dos quais
devia ser um pente fino; out ro in<lh•íduo cstu,•,1 prec isando de "·erruruas; e outro nincb, por .s uo ,,ez. que-ria uma
,·iofo.
Para toàa:; e5Sas encomendas, cu não recchia um 1ínico
,-intcm n<lcan ta<lo, was t odos prom etiam que o <li nh eiro
~cria ccrlo <lc rccchcr, qu e JU(;; pagaria m, á minha volta,
ou, então~ dari,1 m o seu equiv.ilcnte cm ca fé, fu mo ou o utra mcrca<lorfa qual(fUcr, corren te no rio Negru.
Diversas ou tras pC3sôa s~ - com as qu ais cu 11uuca h avia fa}a<lo, nrn s já era, não ob.stan te i5,50 1 11cm couhccidu
dcfos, ta11to que se dirigiam a mim, tratan<lo•me pelo -nome,
- me deram, po r vezes, a entender que estavam prccisam1o
rnuito de tais e tals objetos, e, t:cm pedir <lirc1nmc11te, de
um mo d o bem claro, que cu Jhos adquiris.!:e, insinuavam
apenas que, si cu lhos tl"OlL"CCS .!: C, ficarj:tm clns mu ito content es e de mim os comprariam e mos pagar.iam.
Os únicos :mimais ,ivos~ que eu tr azin a bordo, ctam
dois papagaio;;, que parí1 mim eram uma coo.st.ante fonte
de d istração.
Um deles era a pequena ".Mariana'', a macní dos ín dios,
um papaga io mi1í<lo, de pe nas pretas na cabcçn e hrancas
no pcilo, lendo no pescoço e n ns coxas penas vcrm cllrns .
O outro cm um anacú, linJj5sinrn :wc, c1uc é ornada
de Lonitas pénu.!: , Ji::!tadas de azul e de ,·erwcfüo~ no peito
e na h arrigu , tendo a caheça e o dor!o do peô!coço cober tos
de 1oogas penas ycnnclh as: com lindas listas azuladas, de
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um azul muilo YiYo 1 q ue êle sempre arripia 1 qu ando está
r,om fom<' ~ Iornrnu<lo-sc uma longa e elegante crista, simi•
Jhanl c iÍ tlo •;ga vi ão-real ' ~.

O seu uomc orni tológico é DerotypltS accipitrtmts
(107) ou pap:1gaio ele cabeça .a4Z:orina.
t.stcs pássaros linlwm uma uotó.vcl 11ifcrcnç;1~ qu anto

á im!olc.
O au«cii tinh a o feitio algum tanto solene, era pesado
p arn loco mo \·cr·sc e mui to h dt ávc l, en quanto a ' 1.lfor iana'\
pelo con trár io, era um a cria tu ra pequen a, irrccJl.l icta e
vh-n:r.; cm Ião h uliço.::a como uma m acaca e tão tl'nvê3sa
como u m a. ga t n ;: nuucn fieant qu ieta u m m ome nto siquer;
cst:mdo sem pre n an ,lar pela canôa tod:1 1 ora entra nrlo cm
qualquer fen da ou ahc rlur.1 qu e cn contr:1,ssc, ora m crgu·
1ha11do cu1 to dos -05 C(".~los, panelas e po lc~ que desco1J ri.t:
e JHO\·ava de tudo que nele~ se con ti nha.
Era u m .1 nvc que co m io tudo <JUan to achasse: arro7.,
fori oh.1 1 frutos d e qu alcru cr e spécie, pci.xc 1 carnC: vcgc t.iis,
e nprcci:tva o c:tff t,ío h em qu.a n lo cu mc,;u,o.
Qu,mdo cb m e ,·ia com a caneca <lc café na mão,
prn cura,·u logo, sofrcg.i mcntc, lrcp:ir na h cir:ula, e n ão
sos=ci;an1, enquanto n:ío receb es.se o seu quinhão, que sor·
via com a m aior s:i tisfação, pi.lran cJo d e quando cm qum1J o1 corren do cm 1·0,la o,; ol hos, com ares de 111oito c nten·
didn, l.'O JI IO parn d izei-: :'l":::stc café c.sl á muilo hom~'; e
hch ia,o, cm 3cguidrt , gulosamen te.
Ela, evide nt em en te~ nprcciava o vcrdnd eiro sabor do
café, e n iio o <lo açúcar.
Ela s ul,i;, na Cflfctcira, C: iuc1ina.ndo-3e-1hc á .sua bor•
<la , m crgu1hn,·n lá hem no fun<lo o hico. :::c111 a menor cc·
(107) .A!!Sim estô no ori ginnl ; mos o co rreio é D eroptyru. Sobre
cãsn o\.·c.·~ 1oinhém d1:imnda rnnaquiô oa ta, no :\m:izon:u, lein·Se o
que di z Coeldi, ob. cit., pág s. 122-12S.
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rcu1ônia: dcixuudo sótueutc aparecer n 11cqucnn cnudn; e,
dêssc gcilo, não só ali hchia o café: mas também lhe co-mia a h ôrra, durante uns cinco m in11to!I.
Os meus tripulantes da c.1uôa brincavam muito com
ela, seruprc jmitan<lo o seu l1ou ito e claro a~sohio e fo.
zcncJo-a corresponder com o seu , ao mesmo temp o (JUC ,
correndo o o1har em roda, ela se demorava cm vãs pt:!·
quisns:, pmcnrando o seu companheiro emplumado.
Todas as , •cze3 que aportáv:nnos paro preparar n comi<la, a "Mariana" era semp re uma cJa:1 primeiras u sal ·
tar cm terra, - não com o inllÍilo de quercl" íu gfr~ m a~
simple!mcntc para t re pa r cm um arbusto ou cm u ma fir.
~·ore, e ter o prazcL· de ficar cm uma posiçiio Diais clcrn.dn, ]ti Lcm no alto, n::soh inndo.
Da.s t.n-a pc1·cchcr qac a comi,la já cstlwa pronta, para
logo dali descer, aprcssadawen lc, e "Vir comer pcb:c ou hcbcr café..
O rmacá, mai:- sóhdo, gcrnlmc nt c permanecia na can ô.1, tr.·mquilamcnl c, .1 lé que, atr aído pelos gritos e ns..:n hio3 <lc suu pequen a, mas viva,: e alegre, comp:i.nhcirn,
1:1mh é111 se aYcntunw.'.l n sair <lc H, juntando-se n da.
Não ol,stant c os seus difercat c5; tcrnpcrmn cuto5;, cr.-u u
grnndcs ,1 mi gos, e fic a vam pousnclos um ao b<lo do antro ,
hon1s seg uidas, co ça rnlo a cabr.ça um tio outro, on lll'incaudo juntos, co m o um cão e uma gala.
A " )for iann n, por vczc.s, cxaspcm,·n tn nl o ao anactÍ,
ora com u:; sun ~ unh:ula3 e hicadn s, ora saltando por cima
dele, que i~.so nca!Jn,·,1 <lcgcncrarnlo em l uta, u qnnl, contudo, logo tcrminant, voh amlo ao seu primitivo estado cfo
uma n miiadc <JUa si fraternal.
Eu tencionava Jcv,i-l ns de presente para dois a migo9
de Barra, ma s j.i e~ tn,·n pc~:irorn de ter que me a partnr
dela~.
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No dia 18 de sctcmhro, c.xat::nnentc quiuz:e dias após
·ter dci"l'.<Hlo São-Joaquiw~ chegámos, ~cm novicfa<lc, á citl,ulc de Barra.
As rno1s ,1kas casas e ~1 "-ista Irí1nca <l a cidade, qu e
vi mos tfo Iougc, p:.i rcciam cn can t:1cloras, sohrctudo depois
de hm·cr-mc acostum:.i<lo com. as casas <lc parceles hnrreacl.ts e sepultas na florc::t:t J as :1l<lci.1s do rio NcgTo.
Fiquei lo:;o sahenclo c1uc meu amiso, o sr. Sprucc, ec
nch ~Y,1 na cidaelc. aH: C'S lando clc lido. como ~uccdcu t am~
bém com igo cm Gn.i.t, por folt.i ele h·omcns.
E sta,·:t êl c nuU1a casa CJIIC se torno u clássica para os
naturalis taii, pois ali tamhém rcsiiliu o dr. Nattcrcr.
O hondorn ,uui~o ;1rranjou-mc gcutilm entC! acomoda~ão 11a sua rcsi,li:·ncia para iodo o tempo ele miuha pcrm:mêucia Jia cid rnlc: perman ência _que eu elcscj,mn fosrn
t1io hrevc quanto po5.Sh·cl .
Ruins notir:ia!:, , •indas de Belém, csta"am a;;;uardam1o
a miulrn chcgacfo.
Curtas d.ttadas ele três JU C5C.."S pass-a<los1 <lo meu correspon dente, o 5r. ) Iillcr, clilvam-ruc i1úormaç:ões d a pcris osa doença <le meu ir111ão 1 que c.: l:n·a atilca<lo <lc febre
,uuarcl:t,
Qu.1n<lo a canôtt partiu eloli: trazendo a cart., que me
foi portador::x <le tão rnii!! noticins 1 os sint o1m1 e ela <lo cnç:i
en1m t.:ío abrmau tcs: que pouca c!ipCrnuça }ia,·in <lc um
rcstaLe1ccimcnlo.
A única infor mação a mais, trazida p osteriormente,
e:n1 a de que o "Princesa•Vitória'\ cou1 um valioso carre·
gallleo 10, se ha\'id perdido ao entrar cm Ilcléru, e que,
Clll consequên cia <lêssc <lc.sastre, o H. i\Iillcr, t en<lo sofri.
do 1un ;;r.:mdc alin1o mora1 1 tivera um ata que cerebr al,
cujo desfecho fõr a a morte.
De ninguém p u<lc ohtcr urna pnfovra siqué r de in•
formação a respeito ele meu irmão, ficanelo assim no. maior
;:msicdarlc e incerteza sôbrc a sor te <lcle_
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Por oulro ]ado, csh:anhava cu que nenhum dos- iuglci:es resitlcntcs cru Dc1ém me ruamfo!.SC ao menos nm.t linhn,
para in forma r-m e do fa lecimento de meu irmão, caso houvesse isso ocorriclo.
Fiquei cm Ilana quinze dias, porém muití§imo ocupado durante todo é~sc tempo, ora fazendo comp ras, ora
,1rraujaudo e c11cnL'.:otamlo tolfos ns minhas variadas coleções.
Eu mesmo ti,·c que fazer e enfardar as caixas para
os inscl0:! 1 pois o 1ínico carpinteiro que h,n-ia no Jogar,
tendo enchido i\ sun cnlieçn flc <JUC dc,·cria clc<licar-se ao
comércio, como todo m unclo Í:'17, .:iquí1 havj:l :::lido para
n cgoci:w 1tos rio.:-.

'fodns as tardes. e nos rnomcutos ele fol{!a, nó!'< uos
Jcliciá"·amos cm agmclm•cl palcstr.i , - para mim, alinal
de contas, o maiot, e :il i o m,ü s raro dos prazeres.
O sr. Sprt1cc! téln to ,1unoto cu p róprio, muito de;;cjava que pu<lé5ecmos j untos 5Uh ir o rio; mas ,, minha
canôa et·n <lcnrnsia<lo pcqncua p ara nos acomot.lat a am•
ho5, e os m cu.s homens eram tamb éw insuficientes para a
dele, carregada, co mo 1tavcrin de ficar, com as nossas ha•
gag;cns toU.o..s,
Em Barro, não .se cou;;cguia, nem por dinl1ciro : nem
por .:unizadt", arrnnj.ir homens para n viagem.
A& próprias autoridacles locaii: 1 quando precisam <le
fazer : i: lru ma tlili gênda, .são olaigadas, frcqu cntcrncu le, a
rcconcr, imp lorar me5mo, ao sr. Henrique ou a outro ncgocfontc.
Em couscquência das dc::ordcns e dcva s5idão <lo5 J,rasilcirm, clalí, a tal c:;tn<lo Ii co u reduzido e.e.se Jin<lo rincão!
Quando cu estava pnra par tir, e justamente na horn
de sa ir, o su lHlclcgado ma n dou avisnr,me que cu de\·cria
munir-me Jc um passaporte, - uma grande iruportnn~, çiio, de que cu me h nvia comple tumcntc esquec ido .
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Couhulo, onlro .remédio não h .:wla ~inão tirá-lo, porquant o o ctcrl'\'ií o não qucrfa perder a sua paga de um
''"cruz.~ulo~'.
Para ês1: c propósito, Uc\'ia cu fr primeiramente com·
prar o ucccsá rio sélo (e a repartição n ão estava aber ta),
e, de H: cm se gu ida, ir a ou tro ba irro da cicfa.dc, on«lc
morm'a o e.5c l°i,·ão, p ara ohlcr o passapo1·tc.
Como tudo j á ceth ·cssc a bordo da c:môa e cm cont1içõe5 el e par tir Jogo, fato não passav:t Je uma graotlc importunação, e o si-. Henrique rue aconselhou que scguizsc
Yi ,1;;cm, que ê1c tlcp ofa mo 1uandaria.
Sahemlo, a1ém di ~o, que o s\1 h·dclcgado, .só por t:e·
w cllwntc foha, n ão haveria ele urnncla1· á mi nh a procura
e fazer-me Yollat\ segui o dito (:O nselho e par li logo.
O :t·. S1>rucc tnmhérn me a comp:mhou, para fazer
uma pequena cxcur=ão, por :1]gu11s clias, levando dois m eninos e uma canôa pílra o rcgxcsso.
T h·enws Ycnto fa,·orm·c J, rp1c nos nju<lou bas tan te De
rr.1.YCss-i.i tfos grarn1cs bafas acima Uc Barra, e, cêrca el as
4, h oras t1a ta cdc~ apo rtám os a u m a praia :treno: a, próximas da qual havi a dua s choupanas.
Alí: o H. Spruec encontrou no,•a;;. e in teressantes espécies ,lc ãn·otc..~ e ali uns :11·hustos, cm florcscêucia, e cu
obtfrc cinco l'Spé ciw e ns t1e u m p equen o pci..'<c, um pacú
(108) : q ue era uma c; péc ic d e.;;conh ccida ain da 1io.ra m im,
c 1 n1:sím , uó.:- ambos t..ivcmos alguma coi:a para .fazer até
:i hor.1 do j.-:mlar.
Depois dis.rn, arm.indo as no::s11s rêdcs <la melh or maneira que no~ foi possivc}, .sol, o abrigo <lc alguns arJ,ustos, pa.:$5 mos ali 11 mR noite agr;ul avel.
Na manh :\ .sq,ruintc~ despedimo-nos uw do outro.
O sr. Sprucc voltou 1>ara Barr;,, e cu p rossc~'lti via;crn rio ttcima.
000) Poct6 i: o il/y/ctes cdttlis.
;'tfaniu~. oi,. cil., p:ig. ·166.
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Chcgarulo :t um sítio, onde cu havia clcixado, por precaução, a min1ia mon t:uj.i (109), c1n:rnclo desc i o r io: com
receio de que fosse rouh,ula cm Barra, Ycrifiquci que
aquele meu cuida do fô rn jmítil, p ois el a fõra Hthl rahb ,
poucos dias .1 n tes 1 por um índio do 1·io Branco.
Um homem: que ia para o Soli m õc:-, quiz co mpc] í-lo
a ir t am1)éJU, e, p ara is::-o, tomon-] hc :t ca nôa; C: assi m.
para defend er-se, o índio tomou posse da que c u hm·ia

clci.\:ado ali, podendo prossch'Uir •l sua vingcm.
Não tive outro reméd io, sinão tocar para dcantc, com
o inuüto, porém, de comvrar outra m onl:1ria, o Jtw is depress a p ossível, cm alguma o nl ra pal·tc.
Til'cmos ,·ri d as trn\·oadns (110) , l[ UC fornm algum
tanto perigosas, ,lc\·ido n cHar n minh:t can ôa muito car-

regada.
Um a dc1as, em p:u: ticular, ,·ci u com muita yjolê ncia!
do outro fado do r io, lc,·an l:.rn<lo lrcwcndas ondas, que
n os tcrjam ari:oj:ulo á pr~ti:1 e r eduzi do a nossa cnnóa :t
cacos, si não ti,·ésscmo~ ti do :t fcJidda<lc de encon tra r u m
hosqucte de át·vores no rio, ás quai s p rcndfmos a pô pa e
a prôa da nossa cmhnrcaç,lo.
A canôn ficou :1 h alouçar e r ofbr mai.s de um a hora,
enquanto nós: a tod n prc~:1, esgolíÍ\'a mo5 a ági,a, 1le q ue
l:C estava e nchendo: com o co n~tan lc receio da sua submersão, o que n os lcwni.1 a 1odos nós para o fundo .
Na m~mn tarde: cncoulrci-m c com frei José, ,1uc ia
rio aciuw , cm uma de s11as co.~lum:lrias yj si las pa!:i torais e
comcrcials, até Pedreiro.
Pa rámos no m esmo Jogar, para passar a noite, e cu
fiquei a conversar com êle, em sua ea uôa, que era h as·
lante es paçosa e cômoda.
(109) Montaria, ~cgumlo R aimonJo .Morae:, (oh. cit., \'OI. IT.
p1íg. 69), é a p cf] r. caa cmb:irc:ação CLII que :.e n:ixcga u remo no Am a,
zooa!~ com ICCJ metTos de comprido e um de hoc::i.
(110) No ori ginal , " 1ro\·-0ádos".
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palcsh:._.1 versou 5:Ôbrc a cpi<lemia de bcx.igas

que 11 :n-ia em Belém do Pará, rela tando.me ê1c, então,
unrn anedota a respeito dos seus p róprios recure-os diplo.

máticos, apli('.:t<los a um c:iso daquela tcrri,·cl molé.stia, e
<lo s qu:iis parP.cia orgulhnr•se ruuitíesimo.
- HQuando cu cst:trn na Bolívia (<lis:se-n1c êlc), lla~
via ali várias 1ribus de in<lio.; muito guerreiros, que rouh:n··am e a~snss ínavnm os ,;ajantes, no caminho que vai
para Sant,1-Crui:.
"O prcsi<lcntc mandara soldados cm perseguição dos
sclva gen~. e gastou-se muito c1iuhei ro com põlvora e li nfas,
was com muito pouco r csult:tUo.
'~Xa ci <ladc~ na quela ocasiiío 1 csran, grassaiulo a cpidcruin ,lc he..,;gus 1 e as roupa s ,Ic todos os que ruorri,1.111
eram Jogo 1p1ci111a<las, com o fi1n de c\·ita r•sc .1 propagação <lo ma l.
"l.!m <lia, cstamlo cu a convl'r5ar com s, ex.e. a l'CS·
pe.ito <la s cJ cprc1..l.11;ócs- cJos índios, SUi;Cri,lh c então uru
meio muito mais barato e mais: prálieo Jo qn e pólvora e
ha1as, para acabar com êlcs.
HEm vez de ma ndar queilllar as roupu s <los Lexi·
1,ruentos (disse-lh e eu), o m ais acertaJ o aeria j usto. mente
mand ar p ô,fos á beira da es trada, ao alcance Jos índi os,
os quais 'i:C apossa rão delas muito contcntr.a e~ <le11ois1 mo rrcr.üo como form iga!'.
"f:lc Ec~ru iu o meu co nselho e, em poucos m eses, náo
se ouvia nrni s fahr alí cm clcp rc <laçó~ dos ínJio~.
HAs hcxica9 1' (concluiu êlc) fizcraut o diabo entre
ê)es".
Dificil mente pudr. conte r uma explosão do meu
l1orror :mie tão ca lma n arrn tivn de Eemelh aulc mas'i:ecrc,
lcv n<lo a efe ito n~.;.im a san gue.fr io; porém, noquclu h ora,
cu nad a disse ao fr,ulc, consola n do-roe com a :idéia de que
aquilo não pas:sai::se Je ruais um dos cngenh oso3 produtoa
C.d.:9
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do fértil cé-rchro d e frc>i Jos;é, muito cmLora élc com isso
mo;tr:1.s~c que teria cucar:uJo a sua realidade como uma
a~ão nmilo Jom·ãnl e muito meritória,
Em Pcdrch·o. comprei <l ua;; J1onilas tnrtanrgas e pcr111ancci alí meio dia, afim de mata r uma dela s para comer;
cst:1"a cb muito gonla, <lc 1.Uo<lo que lhe frit:ímos toda a
carne na própria ban h a. e puzcmo-Ja mcrg:ulh.1Ua com o
seu pró1aio óleo cm 11111 grau<lc po te, afim ele conscrvâ-Ja
por ha~t:mtc tcu1110.
Co7.:n h ando a sua carne com arrôz. tínhamos ecmprc
11111 c.xcclentc manjar~ fJUando não podíamos ohtcr peixe.
A!'; snal- partes intc raa f, Iodai:; as qtmi!! se vodcm

CD·

mcr, juutnm<'ntc co111 a carne a(lcrcntc aos cascos supc·
riorcs e infcciorcs, e algu n~ m·os ( dos qu,1is Jrnvia perto
de 200), d era m alimeuta~.ío para to dli n CtJuipagcm da
cnnôa du ran te tlo is ,Jias.
Em Can•ociro, }>.arei um (lia. 1w.ra eouserlar .as mi nhas
c.spin ~ardas, fazer u ns anzóis maioreE, e a tol dn (a qual
os índios tinham .1.na11jaclo muito mal cru Bana) tawLém
recchcn reparos aií.
O sr. V.tscoucclo!:! deu-me ali mna tarl,11,1ga. tlc uma
c5pécic tias de cahcç:1 chata, 11uc cu airnla n ão h aYia CU·
con tracJo e qu e êle ~taY.:t co11scrvaudo ,·i,·a cw um pequeno tanqu e, dcsclc dois nno5 a tr ..í~1 teu«lo si1lo tr:.n::i<la
do haixo Aw azo nas .
AJí, tive for tes :s-iu tow ns ele fohrc, cspcrorn tlo de um·
momento para o nero u m .i t iu111c <lns mui.to tc mfrcis .,.!L'zõcs" (111) , que tornavam C;.irvociro uma Jocali<la dc céIchrc.
Qunudo cu aiuda csl:l\'a na canõa, fazendo ali uus ar•
1·anjoi;;, debaixo de llln m i umito t1uc11tc, já não lllC sentia
mui to lJ cm; e, Jogo <lcpois ele h aver dcixa<lo ê$sc i::cn i~o,
(111)

No ori;;in::il, '·~eizíios'".
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comecei a sc nlÍl'•JU C muitíssimo aba tido, com fortc.s dores
na cah c!;a, nas costas e n as perna~, e fe b re muito violenta.

P ela ma J1hi'i, cu iá ha\'ia co mc~a<lo u m tratamento
prc\.·cnlÍ\.'o, t<: mlo para isto tom,:u lo um p urgat i\.'o; e., nc,
fifo scgui11t e comece i cn llío a lomnr h oa a ,lôsc~ tk quinino,
J1 cbco<lo ah uu dnn lcn,cutc â~ua com óleo de 1artaraga.
De tão fraco e abatid o qu e e~tnya 1 cm 11or \.'CZCS coni
clificuhlatlc que me dispunha a Jc\.'an tar.UJC para p rc·
j) .lfá.Jo.

E' n esrns ocasiões que se sen te a falt;1 de um amigo,
de u m cria11o, p ois é impos5j,,cl cou::cguir que os fo.
dios executem C"53 S pcqti enas coisas com pa nc as c..x pJi c.i·
çõcs, ~c ndo prcci~o um ~rnndc esforço e paciência pMa
ensi nar·Hics o q ue devem fa zer, o que clã mais tralrn lho do
q ue se a gente mc!' mo as fizc~sc.
Com o uso, entre tanto, tl c outro 1>urga1.ivo~ de um cmé-.
tico, de l.tva~cns int es tin ais, banhos e qu ini no três vezes
po r cl ia. conse gui dominar a febre, m:ii.s ou m enos, cm
quatro e.lias, scn liu clo, cl cpoi5 J is:so, sôwcntc a f raqueza
que me fico ll , e que, com um d ia ou dois mais, de:;ar,areccu compJcwmcnlc.
Durante a m inha doença, o.s ín dios .saiam de cnnõa
quando IJCJU cnteudhnn , pois cu, Jura nte. 1fois dia.!; e duas
noi te::;: niio :sabia de 11;1 da ci o que se passay:i.
Em1 u:into p cr m.an cci na qucfo cs l.ado apáúco, cons t::mteuu.: nl c meio acordado, meio dor mindo, rccorda\'a a minha ,·icla pas.rn da e os meus projetos, chegando a imagin:u·
que c~L i\.'e5 sc tu <lo isso sentencia do tah-êz a !in<lnr-!'c, al i
no rio :Xegro.
l'ics.:a.s ocasiões, cu pcnsnwt, un ru:i is negra incr:r teza,
na EOrtc de meu ir1uão llcrhcrt. meu ún ico irmão sobrc\.-i\.'Cn lc, que est.:1 ,·a na Californi~ 1 e que tah·êz também já
pod.ht ler ~í.do ,·ítima do cólern, pois, de acõnlo com
;;is tiltimus noticias, cs:5n mo1é~ lia cs t,i\'a grassnn do po r ali.
011
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Com a voJ r::i: da saüdc, porém~ êeses sombrios pensamentos Jcsaparcccram coroplctaincn te, e prossegui a minha derradeira viagem m uito bem disposto, esperando,
com firme convicç5o, poder .11cançar nintla o lnr, o meu
doce lad
Eu, contudo, no meu intimo, fir. lWl voto de nunca
nrnis ,.; ;1jar: em tiío inhóspi tas e despoYo.::idas r egiões, 5cm
u companhia de wu cil'ilizado ou de um ajmlao tc.
Eu pretendia descascar a tartaruga, qoc ainda me r c.5tav a, cm viagem, e comprei nmn grande cnL~a para pô-la;
eonio, porém, não havia es paço bastante na canôa, teve
cfa q ue fi car dependurada por um dos pés, com u m cordão mnito apertado, J c modo qne este começou n pu trciazer-.sc.
Assim, fomos obrigados, de uma vez, a matá-la e a
aproveitar-lhe n carne, qne juntámos, em seguida, ao nosso
".stock" de mixira ( como é chamacln a carne cooscrvndn
em gordura) para a v.iagcrn.
Continuámos a nossa cxcura1io, progredindo wornsamcote, bem que eem oc.icleutee, até que, no dia 29 de outubro, clzegúmos ao sí ti o do 9r. João Corclciro, o subdelegado, ontJ.e. eu pretendia permanecer nlguas dio.s, para nilquirir o couto e o eaquclcto de um pch:e-boi.
Encon trei ali nm velho amigo, o l!r. Jo.:é de Azevedo,
que nos h avia visi tado cm Guia, e qae se achara atacado
de febre e p~snndo muito ma1, já desde mui tos dhts, tendo
fortes crises de vômitos e disenteria.
Como é de cos tume aqui, não estava êle fa zendo uso,
aheolutamente, de quaisquer remédios, evitando Lebidas
fria s, durante n febre, por consid::::rá-lns multo prej udiciais,
e sómente tomando cal<los quentes, ou cacltaça e pimen tas,
que são t idos cm cont:t dos mais ndcqundos meios <l c cura.
Com o aun1io de uns poucos sudoríficos e purga tivos,
bebidas e banho, írio3, e olgnmns dóscg de quinino, nos

VL\GENS

PELO

AMAZONAS

E

RIO

N:tGRO

421

intervalos dos acés5os, obteve p routas melhoras, - m u ito
p:rra seu cspnuto 1 porcp.tan to ê]c, antes, estava muito re•
ccoso rl e submeter-se ao 1ralnmcnto que cu ]hc recomcnilara,
Paese i ali umn @emana in teira.,
Q3 pesc:ulorce, que c n arranj nra, estavam tendo pouco
êxito, e, por espaço <le cinco <lias, não conseguiram npn·
nhar nenhum pct."'<e--boi.
Eu, contudo, tive tnuito que fuzer, pois Uescasquei
u nw pequcrrn larfnruga e uma malamatú (Chelóps m atamnta) (ll2).
E sta ê unrn grande tar ta ru gn de rio, com o casco t odo
cheio tlc tubérculos e sulcos 1 <lc enorme pe!.: cÔÇo, cn l, cça
la rgn e cha ta, cS tíl gunrncci<la <lc curiosos np ênc]jccs ]obu1osos e carnosos.
Ae ven tas. 1>rolongam-sc-lhc cm tubo, àan<lo ao con·
junto do animul o mais singular aspeto.
Os índio~ iam cli,í riamcnte 11cscnr~ leva ndo quo:si se mpre as suns rêdcs, e·, por essa mane ira, conseguiam pegar
m1titn.s e.spécics 110,·as, q ne cu tinh a <lc, clcscuh ar e dcsc.:rcvcr, o que consumi .1. mui to tempo <lc trahnlho, precn•
chemlo os intcn•,ilos <le fo lga pa1:a ver o ru cu doente, comer melancia e to111nr café.
E .:;ta é uma c.x cclcntc ]oc:1l i<lall c pnra pega r pcixc5; e,
1:nnhém, tanto qu anto to ca aos m es mos, tcrja cn cstim a<lo
pocler clcmornr-me nqui tlc mn a dois mes~, porquanto
muh as outms espécies no,·a s e íntere~santcs ,ün<ln eeráo
cncon trndn~, e cu aincla n ão h n,·ia con: egui<lo obter csp é·
cirn ens <lc1c!:,
Afinal, u ma tfas manh ãs, tive n sorte de ,·er o p ci:tchoi, pelo qual cn e!: to:v.1 ansioiinmcnte csp cr:mào, cl esdc
longo temp o.
lll2)
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Êlc fôra apanh ado na noite :interior: com um a :rêd c,
cm u m la~o situ ado a ,1lguma dist5u cia dalí.
Erra um macho, nrnis ou menos hem dcscm·o h•i<lo:
tcn<lo 7 pés <le comp rimento e 5 de circunferência.
Com o au..xílio de nma Comp t:ida vara e de co nfo s,
<1uatco í nd ios Jcrn r:m1-110 p .ii-a um macho. onde fo j p osto
sôLrc uma carna feita de folha s de palmcir.i, e, logu: do is
ou tn!s hom ens co:r;ncçnr am a tira r-lh e o couro.
Eu mesmo os ajudei u es~a operação, cncarrcg,m<lo-m e
da s b:uLatanas e Ja cabeça. oudc é mistér mlÚla clclica<leza, com a qual os índi os n ão c~r,io ~1cosnnn acloE.
Depois <lc tir ado o couro, u ma segun d a operação foi
c..xccuta <la, p ar:1 e.xtr air-sc a canrn<ln ,lc h an lrn, qt1c fi ca
por 1 ai'\'.o daq uele, e a qual dc,·cri a ~cr frj tn, para prcscrvar-H: a carne.
O fato foi cm seguida tirado, IJ e m como ns p ri nci pais
p cç:::151 de carne da J,;11·r iga, do lomlio e <los lados <la ca ud a.

A carne, cm 5egn itfo, fo i cond n2.i<la, [t mõo m esmo,
para a casa cio s i-. João. <IUC se jucumbira de prepará.la
pum n m inlia vi;:igcm rio nc ima.
Os ~cus hom ens já esta,·an1 hem acosmmatlos com êsses Een·iço~, cout~ndo u m 1·cgul.:u: ''score-11 cl c p cixcs-]J ojs,
qu e 1;ão po r êl c.s J)csc-ido.s e , r.atado.s -todos os a no=.
Ou rnn tc to<l.J ê:::sc te mpo, cu próprio eHive tra ha·
lhando nn l inl}>C'.i:a das harhatana5-, com o m.lximo <le cui <ludo e tlc atenção, para <{UC ~e não 11ci-(lc:;s-::: ou fos.;:c <lnli
lc,·ac1o a lgum ele ii:cus ossos.
Divi1li o e::;quelcto em }lci:as conv eni ente.~, tirei a 111c <luln c5pjoh al e lim pei cui<l:ulo!aJUcntc 03 1·~10; <1c c,1 mc,
(JltC ain da f: c.irum nos o.:rns, e, cm ~cguitl n, Jlolvi.Jlrn utlo- os
de sal, pú-Jos, j u11 tamc11tc com o couro, flenrro de um li:n i-;J, onde dc\•frnn fic:u· duran te toda a noit e, par;:i urnn
completa salga.
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D epo is <lêssc ,:;cn-jçoi m.:tJHl ei que os índio,:, fotscm
p rep.i r ar o j:mtar, e deixei-os comer ca rn e á fo rta.
:\;o <lia seguinte, depois t!c arranjai.'" de novo o couto
e o,; 05,so.~ 1 com a.lgu m trnl,nlh o, cu m esmo I 1ti prc ~ar a
t;unp a <lo h:uril, quan<lo então verifique i <JU c a su lmo ura,
que nele se contüih a, e;Strn.•.1 v:is:mtlo por to õo.s os latlM,
estando o sr.u ,.:a::co cl1êio '1c huracos Ic itos pol· cu r,im:..
f: stcs bw:acos cr.arn cru gr:m<lc mitucro~ ma::, com o
a,1xilio de dois índio;;, tr.i tci logo <le tn pá-los;, o qu e íiz.
com pcqu r.no:: pctl:u;o.s de m ~dc irn.
E sti,·c1uo.; ocup:ttlos ne..a.sa taJ·cf:.i durant e .1.lgu 1u;1s lio•
J-a.!:, e foi prcci.5 o t.1p:u· p.1ra m .;1is ,lc não sei qu :mt as ccn ten,1s rle h u r:rco;, até r1ue, nfi11.:t L depois de ur11 minucioso
e a tento c,.-::unc. não pu clc cl e3cohrir mais 11cnhuU1.

L"ma ~rnn <lc ga mda <lc snlnunna h a,·ia e-itlo <lc novo
prcp:trnd a . tL'n<lo·ie di s;:olvi1lo n ela .. com ;.igua fcrv<:nilo,
um:1 l, ô a qu:1ttlid a tl c tlc :-;11, e, c-onio a il f!:1.ln jll h ouvcs;,c
c~ fi-j.1 do 11m pou co, trnlei rl c p :1.s.;.;i.],1 p nrn o bardlr me·
d í.in l<' o cutp rêgo de um funil.
l\·c;~., or.;.1sião, n.io oh .::tan lc o nosso cuiJn doso t t:1ba lh o, o liq11icfo ai nda logrou esca puli r-se por um a <ll1zia de
c:ivic1adc:; quasi iuq1crcc p1í,·cis, que co ta,·om loculizni las
11 01· h nixo ,los arco~ llo lia rri l.
Ê5lt~ {1 ltl1nos 1,il.o ynu\crain sei· tapa tlos pelo pro cc..'5o
nntcrior me urc c111prc~ndo, e, 3;;,.si m !:cndo, a r ranjei uma CE·
tôpa fci l;1 1lc tr:1po!=, 11,~r n apc_rtá-la s.ôl11·c 0.5 n rcos, e ,1cpois cohrir tudo co m uma c:u u:ul.1 •le pixc.
P ass:i wo5 o dia rod o OC'up:.idru- co111 ê.-.sc scrvjço.
'['o<l,wi:.t. ou t ras hu r:ico~ co nstant~mcnte .i parcciana,
cm tli ,·crso.:1 lo~arcs 1 pelo .; quni:!- o lf11u i1lo conti nuav~ :.1
1\cn nllrnr-~e: e os hurn('o3, oh~tino.tl nnicntc <::e rccus::w.un 11
,·etl ar-se.
Xa <la comcguia a derir ii supe rfície h u m idccida ,lo
barril: e, <lcsia sorte, tivémos primeiro de .secar a par te
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de cima Jo casco, cobri-lo de p b::c. e, cm .sc:;uida, com pa·
nos, e, dep ois, pass ar outra camada. àc pi."(C sôbre êlcs .
.Mesmo assim, quando foi preciso remover o barril, ro•
1nndo-o, outra porção de Jiqui<lo v:isou-lhc culão pelo tôpo ,
o qual tc,·e que se r ta.mbem tr:ita<lo <lc maucire idêntica
á :mtcdormentc de!" critn,
Apó~ gran de trahnlho~ <JUanilo já pnrecia qac e:, t.1va
tudo pronto, outros furos mn.is foram aparecendo, por onde
o líquido con tjnuavu n derramar-se; como, porém, eram
furos pequenos, qt1nri impcrceptfrcis, e cu já ~ ti ves.se
qu asi (lesc5 pcrn<lo de tanto t r~1h.1Jh o1 Jcixci-os fie.ir assim
mesmo, na cspcrn nça de que, decorrido algum espaço de
tempo, a. infjltração ilo sa l 011 o cn tumccimcnto da nrn ,
<leira os obtu rru,.;;cm .
.1Vinal, quando consegui levar o barril lá pa:tn cima,
isto é, p ara a ca5a do St". João, a cujos cuidados dc\'crin
ficar a té á minha volta, já hnvia escnrecitlo.
E a::sim dei por eoccrrad:t n minha lnhoriosa tarefo
de Jois <li as Jc de.;;apradah ilíss ima peleja com o peixe-boi.
O sr. João hu\' ia-se inc11ml>ido de prcpa rar,mc u ma
lata Jc cnrnc e Oc l ingu iça!-, que ,Ic--reriam ficar couscrva.
das na gordura do próprio pci.~c, C: já cstonclo i!'=so p ronto.
tratei Jogo de 1cvá-la par:i a canôr., on<lc a acomodei, para
partir no dia segui nte, bem cê<lo, porquanto cu jii gJ st.5rn ali
uma sema na do mí'lhor tempo yrn ra a viagem.
Além do pei"(c -hoi, deixei ta mliém ali uma caixa com
qnatro cspécimens ele tartarul?a, os quais cu ha\'la em pnllrnUo, qnanclo :ili c::tiYc anteriormente.
Con timrn ndo "'iagcm, nada tl c part icular ocorreu 11c1u,
si n.iio algumas tcmpes l:ide.s de cl1u'lu e Ycnto, acompanhada ~
d e: trovoad:11: 1 que ora rcta rd n\·::m1, orl\ :1jud:t\·am o ª"·auço ,l n
nossa c.nuôa .
.Algumas <lee-::ni 1em r1 e.:il11<lcs eo.:H uwaru ter o c11rater d!!

verdadeiros fura cões, e o vento, soprando furio.samcote e
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hitamentc mutl11J1tlo ,Ie cl ircç,ío 1 percon e todo;; os qnadr,ml<'i' tla lní~so}n.
Si a UO .$?.t peq uena cauô,1 não esLi,·cdsc com n sua c:irgn
de sol <: de fcrragcn;; hem ]nsLrcn da, teria certamente F-01:so-

l,rnclo m1l!' a violê ncia 1laqnc] c.:1 tcmporni.s.
De um:i fcitn, ás ·~ horns 1Ia mnnhfi. fo1no3 colhido~
in (·::;p(•r;ulmnrn lC'~ e lÍ\.·êwo.;; 11uc cxpedmc~ttur uma daque la~ tcn111~tml<'$, justamente qunn tlo c.stá,,amo~ em uma pnrh! onrlc o rio em muito l:irgo, ]c\'a ntanào-sc en tão enormes
cmtlns 11uc 110s !:rtcruliam ,•io]cntnmente.
Um suhlto pf·tlr. -,·ento à cnillou-nos a vela de ré~ e foi
com .gr:111dC" dificultl;ulc que consegu imos de nol"O levantá-la.
A cllll\'.t cnía direta e oc:=n d:imcolc contra nós, nrna
chu,;a mui. to fria e que , iior isso me::mo, tomava muilo jncômocb ., n o!:sa sitaa~5o.
A nos?a montnrfa, rcl, ocada pel a pôpn, encheu-se tlc
á:;ua, e, aíurnlaodo·se, veiu bater vio]r utamente con trn a
nossa ca11fü1. nrr.inc-.indo os L;incos ,lc:it:i e fazen il o-a perder
o.e; rcrno:i.
Imcdfa ta mc oh! orcleuci que .se lhe soltn5:sem ns amanna,
jnlganilo impossi\·el poder .snh5..Jn.
Os. fotlio;. poré m 1 nssim não pcmaram 1 cucnrnndo a i;Í·
lu:tç,io por outrn manei ra, e 11m rlc]es 1 pubndo imedintamcnte n !l át:,.'li:t, mct·e'ltlhon cm proco r;t llcl n, consegui ndo elepois )cv,t-1a p.irn n praia~ onde ~ com <li í icuMadc1 comcgaímos l.tmhém d1c~nr: tratando l ogo ele p render n nossa cnn(ln, pela }lrÔn: ·,10 ;; nrhu::tos da p r aia, ~ h oç:m<lo-lbe outra
corda á p õpa, prcn<lêmo-1n tamb ém .i uoia á.n·ore, que
<'rC'.sci a n:1 ógua. nfim tle c,·itar que o costado da nossa cm·
harco~iio ficasse c.."Xposto :is ondas, que i-oln,·a m íu rio~nmen·
w. O~ nossos home ns JlCnunncccrnm em coosumte atl\·iJude, despejan do .t iigua que nos cotrnv:i na canôn.
E, nS:-irn, e.sverámos que rompc.55c o tlia.
'.Em c;cgu icla, :'I cada uru clêle;i, <listrihul tlmo hôo dó.se de
<:achaçn.
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Finalmente, a agitação dn5 ágtrn s diminuiu lrnstnntr
p crm itin rlo que conti nuássemos a ,iagcm.
E !E-s:1s lcm pcsta<lcs são a LÍn ica coisa que to rna. ali <l c,:;agra<lá\'cis ns ,·iagcns flm•iais.

E las são mui to ftcc1ucn tcs.; e, mesmo 3:a5i m , a ca da u111 :1
r1uc sohrevin h :c, cu. cm vc;r. cl t" acostum ar-me, íicav.1 m ais
r\!<:cio.rn do que d:mtC's.

E' coi~-.1 comum fic,ircm as c.1uôas cm pcr.igo, n o mcjo
do rio~ ou ::cr cm atiradas :Í!: p raias, onde anbarn reduzida .:. a
c.i.cos.

E o rio Negro tem esta de5a;;!'.r.i<lavcl notoried a de, 1,cfo
ElÍUi ta Iorn1.1çiio e fúrfo <las ~uas lro~·o,ulaE.

'.\fo i ta.s pC!>SO íl i! nu nca suspend em \"elas, q uando pcrcc•
Lc ul si na is ela ap roximação dêsscs ternpornis e, pnra aca nt cfor-sc, procurnm algum :thr igo seguro, ond e esperam~ a tt! <{llc
c1cs tc nh.1m p a:;s,HJo.
l\"o lfüt ] 2 1lc non•mhro, nlcnuc('i o sítio do ~r. C hagnf,
on<lc p:ircl, p ara 11:1s~nr a noi te.
Deu-me êlc alguma5 carla~ 1 p ara cu levar rio aci mn, .a

Siio-Gahrid , ~. just,:uu c n lc na hora cm íJUC cu csta\.·r, p:ir:i
panir, êlc vci tt ped ir-me o fo rn r r1c dizer a q u e m q11cr ' JUC
fos!!c, tJUC eu não o h:wia r: ucon traclo cm !'CU sitio 1 e, ~im, que
hn\.i,1. sni<lo para o ~má1(\·', afi m de colh êr sn1sn.
Co 111 0 cu com ~lc li\'t's::c l rn sl:mtc co u fi unç;i p.:ira tomar
essa lil,cr<ladc, dccla rci•lhc Jogo 1 com toda a frn nquczn, q ue
mui to .a meu pesa r cu realmente u iio po tlcria nisrn ser•
,•i-1o, simp lc-.nncnte llorquc C'll não li nlrn o ro::.tumc <lc
Jnf.ntfr: e ~i, por ac.1:.0, tran.:m iti s.;c o S('U rc~ac ln, cn Jogo
scrin_ apnn hndo e tido como 111cntiro~o.
Rc1mc:i rnl o,111e~ t' lc ai nda in !!istin no <1uc pcdirn 1 di1.cn do-m(" t ! U(" :iqiiilo cu poderia cx1,edmenta i:- com toda 11
se:;ur:i nça, e, as? im, logo ~prcnclc.r in u ment i r tão hem
como os md h orcs menti rosos.
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E m yfarn <li~so, eu lof!o lJi c cxpús que, cm mii1ha pá·
t l'ia, o imlivi1Juo mentiroso é con5-idcrado tão ruim como
o l;l.(h:ão, - ante o que me pm:cceu que êlc íi.cou algum
fanfo cspnnta<lo,
Fjz.Jhc e nt ão uma disscrt.'.lciio !'Ôbrc o falso testemunho
e o pcJour i?1 li o, como uni ~l LH·~,·~ ,lo quanto 05 nmsos .'.ln·
tcpass:u1o5 ,fctc:5lnYnm a mcnlira , o pcrj1í:rio, o CJUC muito
o edificou.
F. tnul o foi :1ssin1, fJUC êlc clrnrnou para junto de nós
o seu fill10 (um rucnino <lc nns il ozc ou quatorze nno5),
que estaYa acn htmdo de chegar th escola~ para que êsle ott·
,is.se o cxrmplo e .:1prove!tns~c n 1içiio, mo5tJ'amio com i s50,
- as:::in1 o 11enso, - que o po\"O ,,q u.í ! alie perfeitamente o
e11orme p r<' j n izo moral que rcsultn da prática daquele feio
,·ício; ma~, como o háhito é- constante e o costume :;cnern·
Jizado, t·, aci ma dc- tw[o, a fin gida poli11cz, que lorun incapaz :t (]lt<"J11 ,,uc1· que seja de n rga r com pál:tvras qualquer
coi!:a que :-e llt c pe de, lor11~1 a ment iu qnasi um 1n;:1l n1>Ce5súrio.

Qualquer 11.'t lnr,11 do pais led a coucor<lado com o pe·
elido <lo sr. João e o iria tr:rn~mit irnlo a lodos que fo:;~e cn·
contrau(io rio acima, nws pedindo-lhes clccl nrasscru que n ão
fõrn êfo que o lrnda di to, e, assim, solid tando uma m entira
de toUos .::lc5, em ,·cz de ser EÓ 11 menti rn 1Io se Cha ~as.
No w a nh ã scguint<'-, alcnnçámos Um,,wácn, onde fic:i
o silio do sr. Manuel Jncinlo, nlí param1o para almoçnr cm
sua comp:lU hi a.
~\, altnoço, então, tive o pra1.cc- tle toma-r excelente
café com leite e '~coafh nda:-i ou lcile azêdo, e <lc come r
ahncaxis e p.tcó,·us com queijo, ycrdadeirns delícin3 1 que
IOflos po deriam ter com fat·tura~ e que, no entanto, rnta•
mente se c11co11tr:un no rio ~cg1:o.
O seu sítio é: tal\'ez, o maÍ:3 lindo do:; que :e cncontrnn1
nestas beiras de 1·fo.
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E isw simplesmente porque c,dstc um pedaço aberto
fonua.do de rch-as, cm tomo ela ca!é:a, vendo-se espalhadas
a]gumas arvores fn1tifcras e <la flores ta, <lel>ai.xo de cuja
r;omhr,1 se aristam .1Jgum:1s rêze:; e alguns c:::i:rnciros.
Alí chcgamlo, o n05:!0 olh ar? há longo tempo fatign<lo
com a eterna íloresla, ecnte como que um agraclal>ilfasimo

n1hio.
Quando cu considero a soma e:x:cessivarncntc p equcnn
<lc trahalh o, que é nccc~ário nesta região, para com·ertet
a flo resta virgem em verdejantes prmlarias ou cm férteis
pfont:tçõ~, quasi chego a desejar vir pau cã com meia dúzia de amigoi; tl ispo.stos para o trabalho, afim <le usufruir
a rc~iílo.
E, com isso, cu 1>odcr ia mostrar a todos os seus }rnbilantcs de que maneira Jogo EC pode obter nqtú um venla.
dciro p.,rnirn terrest re, como jamais concchcram que possa
cxü:tir.
E' um cno vulgnrj~simo,. contínuamente copiatlo e rcpcti<lo J c um para outro livro, nfirmar ({UC nos trópicos
n exuberância dn vegetação sohrcpnja os c.s íorç03 do homem.
Justamente o seu invcrs() é que i: .1 vcr<la<lc.
A naturc1,a e o clima aqui eão perfeitamente favo ráveis ,10 tralrnlhador agrícola, e cu assegui·o, !'Cm receio,
que EC pôde ~o,wcrter a "primitiva 1 ' florcr:la cm ricas p astagc11s ou \"Cnlcjautcs pradarias, cm horta9 jar<lins ou po111nrcs, com ag mais va1·ia<las pro,luçõcs, com a metade do
tf3bn1ho, e o que é mais importante oincfa, - em menos
da metade do tempo qu e é nece.ss:írio cm no!'so eólo, mesrno
que se tenha de tral:i-1.i e capiná-la, logo qu e o campo flo1·c.stal cowccc a J,rotnr.
K \"Ctdatlc que o !=Ólo: uma vez rutlcmcnte limpo, pela
toao cira usn<ln gcrahoentc n~ re:;iüo, aha tcnrJo-se ~implcsJuc nte as ;ín·orcs, que s5o em scgulclu qucimaJa~, ficando
entregue. a si p róprio, cm um ano se co Ori rii. de tu:aa cerrada yeg:c.taç,ío de arbustos.
1
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)ln!l, si êle fôr rultfratlo e dc,·idawcotc capinado, os
troncos e co h·:u-.H, que nele ficam, em dois ou três anos
estar.ão apo dreci dos, o que tornará .i sua completa rcmoçiío
uma coisa muito facil de con::cguir-sc, e assim se poderá
foi-mar, então, uni )indo campo de pastageru.
Qnaisqucr :írvorC6 Irutifcn!- 1 que forem plan tada~1 ;1}canç .i rão logo grande porte, cm cinco ou seis anos, e muitas dc1as poderão dite os seus priwciros fru tos cru <lois ou
três anos.
O cafeeiro e o cac,iucii-o, por snn vez, 11odcrão p ro,luzit· alnw,lim1cmcnte, com um llÚninto de cuidado.
As laranjeirn'I e ou tras árvorc5 frutíferas llunea reccl1L' ll1 aqui quahp1~1· cuidado, e! si fo1cw podadn~~ p otler.'io,
ecm tl údda alguma, produzir Iruto.!õ de um,1 .superior qon·
1ic1ade e em maio1; q u:mtit1adC'.
Pfantam-sc aqui ahaf'"a.Yís, melões e melancias, e, qualido
ma<luroo. es tes frut os, o trabalho ê sómente colh ê-los, mio
necessitando de outro qunlquer cuidado intermctliório.
O milho e o arrôi. !'ão mais ou m enos tra tatlo!i por essa
maneira.
As cchola!:, f,n.-as, íeijõcs e U1uitos outros legumes mc-drmu lm.,iriau tcmcntc.
.Aqui uuur.a se rcvoke, nem nunca se aduha o sólo; e,
ei ;nubos estes proc~sos .forem aplic;1dos, é prova,·cl que o
trob íU lio ou o rC!i n1!:t do ::cjam ah ,1mcntc compensadores.
Ü3 ga,)03 ,·aC'um, lnnígero, ca prino e Sllino podem
criur-se cm 11ualqucr ~cala, e nin~:ucm jamais lhes dá qunl·
<JUCr coisa 1i.1rn com~r.
E estão ::cm prc ]JCDl gordos e bonito$.
Cri:im-sc ave.:, de toda s as espécies.
O melado, cu1 qual,1ucr quaotidade que se qucir,,, póde
fab ric;u--~c faci]mcntc: pois, 'tulln YCZ plnitta.da a cruin, esta
crescerá sem dur trabalho algum.
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E cu não se i por11uc o proce:;!.o domé.stico, em11rcg:u]o
no::: Estadof•Unidos p :1rn fazer ílÇlÍCa r Jc cana, não .seja
tamhfm nplic;ulo tHJUÍ.
Agor.:t cu .ifirmo, e ie::o H' IH he!-i lar, que d ua; uu três
famílias, cont:uu lo meia <luz.ia de hom ens e de rapnzes dili gente$ e trnhall1mlorcs, e que po~am trazer como capi·
tal Uut.ls 50 lihrn!;. cm ferramentas a~rfoob.5, e m três ano!::'
poilrrão ;i,clwr-sc de pos~c de t udo ,iuanto referi ac lm:i.
Suponh:Hc niutla que pos:;:n11 acostuuwr-sc cow o piio
de m;uuliot·n ou co m a farin h a <lc 11til110,

},~le_j não tcriio nct·ci-si ila dt•. :l!•::.i m. cxccc.;áo ;1pcnas do
qut:! ~e rcfrrc :1 ves tuário. de romprnr <1unh1ucr coisa mais.
Putlcr:io ter t'Om fartura ca n1 c <le pôrco: <lc vaca, de
<:~1r11eirn e rlc ;.:altulrn: o,·o:;, m a otcig.:t, l ei te e queijo, cníé
e cacáu. mcb<lo, açtíc.11-,. dclirio5'i5sll no.c-. pci."\'.cS, tartarugas,
o,·os de ta rt.ir nr!a, cnrm• de cnt;n. n umn ;.;m ude ,,a,·icclacle,
p :1rn nha;:,t('('('t ·l hr.'- :1.;. me~as 1 e t., rnúérn n·nluras e lcgu·
111c::; uão l he,; h.ío el e í.,ltar. hem como frutos. tanto os cul·
ti\·;ulos-i qu.rnto os s.ik e::lrcs. cm :;ramlc nb~udilncia e tle
uma qualicl:11.Jc que cm p:ntc al~t1111a tio 1i0Ho sólo pode·
mos proc luzir.
As l:tr:u1j:1s e o:; limõc:., o.s. fígo5 e as m ·as~ os mc1õcs e
as mcl:mc ias, ;1s j ara:5 e ;monas~ 05 :1naná~es ou abacaxis~
o.s eaj1í s e 03 urnmÕc!:~ são as (rui.is aq11l mnis cornuns, cn·
cp1:m to os e;ôcos rlc i ntÍm(·r:i~ pa l meiras e outros fru tos d,,
fJorc::ta poilc1·,io fornecer (leHcio:ii:;simas hcbifla:1, com as
r1t1ú:: qu;1lc1uc1· 11l·;:.s-ôo1 lo~o ~e ,1cos1umn muito hem.
E dai~ co111 o organismo hem nutritlo, ljUC honito., jarilin;:.: com :;.001 hri:1s a la111c da:, não sr poderão fazer aq uíl
Quiio ÍÓ.<'.il con5lrtlir uu1 ,·h-ciro na tura l de orquídcail:
11111 grupo tlc án·orcs ela florcst:1, e colecionar
a.::sim as 111:i is Jimbs C!péci~ que se e ncoutram nos !!!Cu.>
nrrc,lorcs !
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Que l1011itas trcp.!dei ras, aqui tão :llnuuhntc~, não po·
dcrão scnir 1rnril l'ohrir ,is ãn·orcs~ ou~ cnl:io, os muros e
parceles da casa, pelas quai~ :,uhirãet!
Em 1ocfo a rr~i,io cio A m:1.~onas, jarnai !'. ÍOrnm tt nt atlas
co isas como .i Jimpcz,1 e a cultura da tcrr.t.
E cu imagin o r1uaut.1 hr.lcrn e qu.tn la':i clistraçócs não
poderia nssiin ter a gente: para lh e compcm:rir a e.'.is têncin
na um ),ros.1 mono toui a da s floresta ~~
"Eughmd! my benrt. is trnly thinc, - tny loL·ed, my
nati rn cnrth!" (113 1.
Mas n simp1c<:: i,1~ia da li ôa éXis têucia: que se pode ria
lcvn r .1q11 í: linc de, to,1o~ os cuidados elos ne~ócios monr. tllrios <' cln s in.1portnnac;õcs da civilização, fozc m dtH·id ar, por
"\'t.'7.C.$, si niio s ed :1 mai'::! acertado ,lizer-te a,lcus a ti, p ;i. ra
sempre, e ,•ir parn cü, YiYcr umn vida fá cil t: <l e ahun~Jând a, no rio Negro,
Este rincão é s ul'crioc a qualq uer out r a p a rte do Alllazon.:i s e tul"cz mcrn10 a qualquCl' outra patlC 1lo Brasil,
pois tem u n1 excelente clima, linc de prolonga tl:1s t:êcas.
De I:lto, ,1 va r i:1ção tlns cltu ...as e 1Ju lu z sul.ir, aqui, cm
lo dn a roda do ano, é tão ampb, como na própcia Inglaterra.
E .,;ão C'stcs fatores que conco1..-em p:1ra a 1ic"t·c11c ver-

Jur.1.
H5 p :1 1"t c 5 do 1·io Nc.;;ro oil(lc a · larl:1n1ga e o peixe·
hoi e toJ.i a ~orle de 1ieixcs são mujto a hundautcs, \'aula·
::;cus e.:: tas pcfo s <1uai 3 tU ll i to s tmpol'tam os "'carap:mã s" elo
Solimõrs, :1s q uai.;:: Yrmt:.1gcns, en tre tan to, se po dem ter min i
ecm o fbgelo dos imr:tosc, l,cm como um C.."\:cr.1eutc clima,
muito próprio para os pro1ul :c: itos J ;i. :1sr icultura.
São t5o raros~ aqu i, os produ tos culti,·ados do sólo, que
tudo que aparece c1icout rn logo \'Cndn pronta: p or bon:J
(llJ)

"6 Iug)a 1ecru, meu corr• 'i: iiO ê h:u tH.tr hub a ,·itl:i,
l\finb., 1erra nn1:1l e lcrr3 IJcrr.queddo. ! ~
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preços, não só nn cicfo de da Barca, mas também entre os
ne gociantes, que não têm tempo ou meios, para êlcs pró·
pTios os pro,luzirem.
Fumo, ca íé, m el.i do, algodão, azcit~ milho, O \"O~, t,'<l·
Jiu h as, c.irne salgadn, peixe e óleos de totla s as cspécicE,
quei jo. man tcign~ são p rodu tos CJUC se vendem sempre cow
a maior facilicbdc, - pois a sua procura: é in"V.lrÍa\·chncntc
maio r do que a oferta, - e, a:-~ÍJn e.cndo, afóra a compra
cic tecido s e de outros pequenos cxtr,1!;, que nc.Ele cl ima não
passam t1c ninharias, todos 0 5 demais prod u to~ poderão
ser cu hh•ados ,, qu í (Jar.:i. se auícrir ,Teles um grande lucro.
Para se con!cguir is!fo, entrcl:t nto, é preciso ter alguma
experiência e" além cli5so, fozer u nccc!sá rin diligência.
De resto, nem uma clécimn p.irtc ilc tudo que foi referi do é ucce~sário, Jrnra .se lc\'ar aq ui uwa ,·ida Jomésticn
simples.
P or ,·o] ta ci o meio-dia, Jcixámos este , õru.il nvcl logm·,
prosseguindo, c ut :io, :, ,·ia~cm rio acima.
Ia mos ,·agarosmucntc.
Um cios meus melhores in1lios c:1iu doente., ,1lacml o ele
fcl,r~ e csltn-a so írendo fortes acc::.sos.
Outro indio, poucos <lias <lcpoi.1\ fôra tam bém atac.a<lo.
Era cm vão lentar conseguir homens p ara m e ajudar no
resto <la vi.igcm, cm qualquer sítio ou aldeia, por onde
pn.ssávnmo.s.
Nem U)C3 !1lO ofcrecc11do .sal.;rios maíorcs, induzia-O!
cu a que. 1lcixn.s.sc r11 as su:is cnsa.s.
Todos tinlrn1n uma desculpa qunlqucr, de ocupação
ou <l e clocuça.
D es ta sorte, fomos forçailo.s n arrastar-nos rio .iciwa:
Ja mel hor maneira qu e pudé::;;emos.
Daü .:i dois <lias, a hai'\':o das caehocir;1s, <."Ornprci uma
Jlequcna c.auôn, de nm 1tegoci1mtc portu:;ctê~, afim de po·
de r subir o rio Uaupêõ.
Ç.,d , 31
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Pas.sei pnr:1 eb a s miuha~ h ngagcns: fazeuclo Yolt.ir ;:1
outrn minh a ju11 lamcn lc co m a tlo sr. Lima.
Em Caurnn;ttl , consegui , r.0111 muita dificuldade e al~
gu m ali-aso~ arran jar utn p iloto e out rn índio. os 11uais deveriam i r comi g_o a lé S ão-Gahriel.
Apõs ou tra <lc mol'n <lc um di a, ,:::ncoutrci cloi ~ ÍH<lios ,
que aceitaram ,1 min1,a pro po1'1:l e combinaram com igo
.icou111,1 nl.i a r-m c a tê Siio -Joaq tri m.
Depois J c umas tri•.:= ou qu i1ll'O hor:is: :.ilém do prazo
que h aviawos comhinaclo pal"a 11 cspr.ra deles, Yerifíq u ci,
então, que h avia m fu gido do ,:; ítio, onde tínhamos pnnulo
áqucJa u oitc.
E stes fodio3 haYi:1m siclo p.c1 gos :mtccipadamt·ntc, com
Eolários dohra <lm~ para. a viage m lotla.
AH, contudo, aiuda tive a bô:i eortc de começruir arra njar >no:is trê.:i~ cm Jogar dos ou tros dois malandros que
h nvfaw fugi cio.
T(:nJo m nis outro tios w e-us índios também caid o <loen~
te, éram os rel.itiva mcn tc 11ou cos h omens~ p r1r:1 pas;; a r com
Ecgurnnça os n umerosos rápidos e .rocl1 etl os, que ob.s tracm
o leito <lo ri o.
De u ma fe ita, encon trámos, c JJrotliJ hacla na praia, uma
enorme mcurujll, a m aio r <JllC eu até ent.1o havia Yísto.
Na m.iolra p ressa , .111.sioso, como es tava, <lc capturú-la,
para tira r-l he o <:OUl'o, carreguei hcu1 a minha csping;nrdn,
e, avisan do aos intl ios qu e llÜo a Uci:xn;;scm cscapa l", f iz.

fogo.
Dutautc ,ilgum tempo, como atonloa da p elo ti ro, da
pcrm:mccera i 1nôvcl ; poré-111: cm segui da, começou a 11cscnro1:n-.se, ficando t:Om a cal,cçn pcmliJ a para h uixo, 110 h arruoco <lo rio, cm direção á água.
Evidentemente, e la c.: tm·a Jrn.sHn1tc frrhla, e cru a.;i mio
po<lia move r o corpo cm terr.i.
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Em ,·ão gritei :t05 meus ín<lios qu e a cercassem.

O piloto, u m tempos .Utles, fôra xu<lcmcnle 1norili<lo
por uma tfaquelas cohns, e~ l'ºr isso mesmo, cst:rva cow
muito mê<lo Uc :tproxiniaL·-sc <lcla.
O.s hona cns, 11oré-111, ao im,·Cs de ohc<lcccr ao que cu lhc3
h~n·ia <letcnuiua<lo, comc11araru logo a dar-lh es fort es pancadas, com grossas varas, o <Jllé fez cow que a cobra aprcs·
s:tsse a .c;uu (lcsei cfa, hnrr:rnco abaixo, p ara dentro <la águn,
on<lc mcr~lhou cm mu logaL· ba~tan te fum lo, atravancado
<le árvore:;, mortas, o q ue lhe tornou impos3ivcl a c:tptura.
'rifo perto quan to palie calcular, tal cobra <levia ter
<lc 15 a 20 pés de comprimcn 10 1 e era tiío groesa como a
minha coxn.
Em Siio,Gahricl 1 yj lam1H!m outra cohr~1, qunn<lo ec
ncl1ava aclormcc i<l,1 ~oh t·e uni rochedo; esta, porém, cr.1
urun <la:;. mais ,-eiicno:tts serpen tes <la América <lo Sul: .:1
surucuc1l (Lachesls mutus).
Este ofídio é <lc um a cõr parcJn, côr <lc terra, e li ndamente malharlo; tem denlcs tcrrfrcis, dois de cada lntlo.
Dize m que u sua mor<leJura é incm·avc], e, p o1· isso
mesmo, c~Ea cobra é mu.i lo tcmj<l a.
Ao tlci.."\ar São-Ga.Lricl, sofri outros acc~sos <lc febre.
Qua1ulo chegue i a São-Joaquim, caí comple tumcntc
11rostrado 11ela fch rc .
Os mctts íudios ap ro,·eitnram essa hoa opo r tuni<l,1d~
pata furl ;u:•inc t1nH1 xe:;ub1· qua 11 ti<l.1dc de c.ichaça, que
cu hnvia trazido especialmente para. a conservação <lc pci•
xcs; e assim procederam com refação a tudo mais, que podb.m cncontr:it ao seu alcance.
Logo após urna ligcfrn mcfüorn, fiquei muito satiifei to
por l'otlel' pagar-lhes os Sí11ários C: em fCguiJa, díspc usá-los.
Poucos <lias depois, a fchrc tlirninuiu de violência, e
cu cn t,ío j ul guei que já es tava dominada .
Ta l, porém, não foi o caso,
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Da í por <leantc, mn din sim, outro não, comccej a scn•
tir uma gran de tlcprcssão, e poucu ,·outadc <le andar.
E isto sempre sucedia cm a noite cm que sentia h.is.,
tnntc fclJrc.
Nessas oc.isiõcs, Ctl n ão po<lia nem clonnir.
Na noite- seguin te, cu com.e::.i'1lia invariavelmente dormir hcuJ, tr.'.'l nspirava profru:nwentc e, no d ia imctlinto, cu·
tão, cu podia :tmlar e .scnlia mesmo algum npeli tc.
.A fraqueza e a leb re, entretanto, continuavam aUlllCD·
tnndo !!Cmprc maís, até que, afinul, caí ou tra Ycz, completament e prostrado~ cm minh a rêclc; nada podia come>, de
t;ío entorpecido e il c~alcntado que cstuva.
O sr. L., (JUC cc;:1 quem me ntcutlia, já não esperava
mais que cu pudCE.s e sobreviver.
De tão fr.zco ((Ue ficara, eu não pod iu !alar inteligivelmente, e niío tinlu1 mesmo neru forçu parn eserc\·c.r, ou
para siqucr me virnr nn r êdc.
Pou cos dias depois diss:o, { tu de novo ataeatlo por ou•
tros fortíssimos accs;-;:os, que vinh.un rcgul::irrncule, ele dois
crn dois dias.
Fiz mo de quinino diáriamcutc, todo ê3sc tempo, eew
ter obtido, entretanto, aparen temente qu:1lquc r mcJhora.
Afinal, depois de uns quinze ilias, tais accs.:os foram
•liminnindo de intensidade, e cu fi<iuci ecntindo muita c.~tcnu:1ção e u ma fraqueza cxcc.:õsiva.
D4lí ;i mais uns poucos dias, cootudo, os ace.ssos da fc.
brc re pctin1m-sc, e co mcç:iram n vir cntáo diáriamente,
Est:is freque n te~ volt:i.s dos acessos. não foram de fórma
alt,'Uma ngradá,·cis 1 p orquan to, depois da criee febril, tiuha cu forrí~sima transpiração, que dura,·a clesclc o lDCio<lia até á noite.
Depois disso, tod:ivin, sobrevinha um ! Ono tr:inqui1o.
E. ncs~c c.5tndo permaneci até começo de fe ..·crciro,
continu:inào a ter lebre ~mprc.
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OjH o <lia, po1·ém, foi di1u.inuindo a .!!t.10 .in te.usi tl adc ,
Emb ora }JIC volLu~~e c:i ~1pc ti h: e cu jó. ptttlc~¼: co.

u1cr f n1g.:1lruenrn, fo rccupcraudn 05 mlnlia 3 fo1·fia~ tão lc.u·
taru cote, que er,1 cum difícol<l.ide que porli:t fi.çar de p é
ou cam iuh:ir 11Ii cm ui ctt quarto.
P mJ i$..-.o com cr1-lir, h:1vin ,le sC1r upni udo c c1 dois puus,
crue uic ~cn•iam como um :, cspi':cic tlc mulc hl!I.
Afina], ;"1 fchre de- apareceu.
Da í a urna .ecnrnaa m.1is, co jii podia c.1minhnr melhor,
,1pointlo numa hcugafo .
E~ il&.'•im. pullc i1: até ao hurr:mco tio rio, r., cntr::tn<l o
na c::môa, {ui uté S:lo-C,1l>ric1, C;:,~ peciillmcntc p.irn fazer
1w1a visita :-io ~r. Sp ru tr.~ qnc :1i nd a se <mcon tra,•a aü.
Pou co 1 Jcwpv ;111lt.::!, Clc dali tinlm Yindo \'c r-me..
Em Siio-Gnh r:icl. comprei vlnho e Lh coitos do com3D·
dant e.
De l á: vo lt ei de novo p ura Sõo-J o:,quiw .
Já ~ hffA priucipi.uulo n c:itílção <fa~ águo.J.
Cont u do, rcs o}\'i 1 mc:.9mO n: :::-ioJ, ~cguir pnru o illto Uaupé~, t:lO loeo cou.:c~ni ~'!c arrunjar os h omcas necessillfo.:i e
n m iuha cauõ,, íicn~-:t. prunt:. para ~~a u u,·n expcdiçã..:>.
e caci,u, 1uc!ndo, nçúcur, <lclici o.sis;,1mos 11ci..,~., tartnruga11,
crescerá ::cm dnr trnl,::ilho algum ...
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Afinal, 110 diu 16 <le fevereiro, dois wcscs e ,·jntc e trê-3
dias após minl1a chegada a São-J oaqalm, parti cÜt Jcmanda
do Uaupés.
Eu esU\\'3 150 fraco e tão ab atido, quc 1 para entrar nn
co.nôa ou sair Jcfa! crn com gr,:m de dificuhla<le ; mas, m esmo a3sim: cu m e scnl'fo tiio hem ali, como si C:!ti,.·csse em
uma ca!a.

Como n:;ora, de fónua nlg_uma, cu n ão q ueria Tct.1rdnr
o 111cu rcgrc3so à p.:1tria, resolvi fazer- ainda esto ,•1ag:("m
com o ptopósito e.'\'.clusi\'o de adquirir m a is alguns piiss::tro.s
e unimais ,·ivo:S, para levá-los em mjoha \'Olla.
Tinl1a comigo sete ínilios 1wupés, que o sr. L. h n,·ja
trazido de Sõ.o,Jerõnimo, cspcciolmcnte para o fim de me
levare m rio acima.
Trê.5 outros, que jã Ua•;í am rcccbl,l o p:'lg:uncnto p:ua
a yfagcm, não n1c apnreceram: c1nLora so ubessem muito
hem 'JUC cu haYi :1 murca<lo a mjnha partidn justamen te
parn o di:1 cm q ue devia J·calfaar·sc ali uma fesln rlc peixe
e de caxirí.
Antônio, o meu primitivo piloto tle Barro.: era um
dclee.
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Encon trei-o, qu3m}o viul1a êlc do sitio p.::ara .: a aldeí.::a,
e pcrcmptori.::amcn tc se rccmou 3 acompanhar-me, a niio
ser qu e cu esperasse por êlc alguns di as mais.
Propús--lh c le\·ar comigo ECU rapaz 1\lncii João, - cm
Jogar <lêlc, com a obriga<;ão de ir e yoJtar, ficando assim
pago o que ambos jii me deviam.
Aceita por êlc a min1aa propost.1, iniciei muito contente a min ha viagem. O :\ntôn io era um índio muito "h..
dino'~ (i.sto é, astuto)! como êlcs costumam dizer; eaJifa
falar o porlnguê:; , e eu linha forre sns pcita de que êlc não
11a~a\·a ele um refinado ladrão; não t'i rn pcsnr algum, por
hso mc.5mo. de ficar sem a suu companhia.
No dia 21, sahatlo, ia ta rde, chcgúmos a São-Jerônimo,
onde fui cordialmente rcrchido pelo sr. Augustinho.
Xo dia segui nt e, esli\·c ocupa,lo com o pa~amento do:J
m eus hom<'n~. e mautlci d1:mrnt Bernardo, afim de encnrte·
~ã-lo de lcw1r a rniuha canõa para cim a das qné<las e arr:::injar mai.5 imlio.:; para a no.s~a v in gcm.
Na. .scguudn-fcira, quando éle chegou, dei-lhe o encargo
de Jc,·a r a minha ca tiôa. pnra cima; não segui, ]lOr~m, com
êlc, pois na vé::pcra a fcl,re de novo me ata cou, e a quele
crn o din cm que cu c.spcrnnt ler nOYo acesso.
Em !!-na compan l1i:i, mu1ulci O': dois guanlus, que cr:1m
os homens du minhr. confiança: os 1prni:?- sabiam falar o português, par:t tomar couln da crmôa e dns rucrcad orita.!I que
~e acha \•nm neln, cnqnauco cu mesmo tlC\'Cria ficar alí :1.té
ao dia scbruÍnl C.
..l t.inlc. chegou, ,·itulo ,le cima, um pequeno nego·
1·iautc, o ,1ual estava mui.to hêlwdo: tendo um íudio infor..
mado! cntiío: no sr. .Augnstinho 11nc êJc se h3Yia Cm·
hriagado com a miuha cach.::aça 11ue os homens, que cu h n·
\;o tra zido, e aos quais ha\·in encarregado de tomnr conta
Jn minh a ba gagem, 1111\;am .1bcr10.
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Isto~ nR ,;cttl adc, foi por mim aYcrlguado no <l b se•
gui n tc, pois os cintos liavia m sido 1·01n11idos e de novo n 1·

d ement e coioca<lo.:, a fo&'.o, com um ti çiio cm hrasa.
Tais homem; cr.i m ín dios sem i·ch·iliza do;:;, que yicrnm
em m inha com)l anlii a como c.nçadore.s e como in 1etpretcs
de outros íu<l ios, com o ca carg;o ainda Je tornar <:Onta da s
nünh as mercadorias~ paga ndo,lhe., cu, po r jsso, salários
maiores.
Comirnn comigo, n ão njn rla\'am os outros í ndios a te·
nu:ir~ tendo s ido para êle.s ossás fort e u tcn tnçõo <le fi car
ii vontade, só~, apen as uru dia, junto de um gana fiio de
cach :1.,.,a .
Th·e de p as~::tr p o1· cima de tm)o isw , fingiudo i~nornr o ocorri do~ p ois, si eu procedesse ,lc ontrn m,meira 1
élc.s prontamente m e deixa riam ali, depois 1lc pago,;; já <lc
todos os seus sal.irio;. 1 e cu é q ue Cic.iria imposú hi1i ta<lo <lc
p tosscgui r a uúnh a vingcm.
Com o nmálio tlc Bernardo, consegui urr,mj :n de;,; rc~
mciros m ais para n minh:t ca nôn, tendo pag.o á ·m aior p a rte
<lêlcs coru mach ndos, espelhos. can ive tes e colares do m eu
rnrtirucnto.
E. assim , comcgttímo s uavcgar d c.rnml,a rnçn<l:uncntc cm
tlcman<l n de J aunr i té, om.1c chcgúmos na m:tnh ã de 28.
Eu cst.l.\'a ansioso Jtor pass::i:r logo n cachoeira, po ré m
a su a trnve.s.sia foi pcuo~a e dcruoradn .
Além tlj.sso, fu i ohri,ga <lo n pagar dois ímlios, que :rc;o1vermu nüo con tinn:w m ais u ,·inge m, e ti,·c de procurnr outr o:. que os s ul,stitni~scm.
O~ meus ,'lcessos tlc fe bre, ,mtcs t1c dcixur cu a vill n,
foram mu ito fo rtes, e cu ainda me en co ntrava m ui to fraco
e febril, quu n <lo ti,·e ele passar a cachoeira.
As ca rgas da ca nôa fornm ti rada,; e conduzidos alr.u,·és
da floresta a urua cousidera,·c) distíinciu, e, cm seguida, ar·
ra sto1i.:se n cn nôn para cimn tln s (1uéda;;: 1 o que foi u m1:1
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:rr:mdc <lificul<la,le, que só se venceu á custa de muito
tral>::i.lho.
D epois 1li~so, i-ccmlrnrcúmo.:, e foi cnliio que Bcruardo
íriamcnlc me iuformon que u:io podü1 ir além, e isso após
haver recebido o pa~nmcnto in tegral pnra toda a ,;ngcm.
Uw seu irmão, - disse-me êlc, - · iria cm se u Jogar,
e, quando cu Yo] t ;:1~i- C, ê1c me pn g:aria a eua dívida.
Vi-me oh1·igado a aceitar êsse alvitre, que me 1,arcccu
ainda a melhor solução; nrns: logo a·pós, verifiquei que seu
irmão C!;laYa dis1,os10 a ;i.companl1ar-mc sõmente até á cachoeira de fo caré: sendo cu, pot: cs:ia fórma, enganado 6egunda rnz.
Ao pnrtir, dl'i 11or falia tlc Joiio, f.ic:m<lo ent5.o sabendo
que êle já 110:1 li:wia ,Icb:,uio na Yil a, contm1do 03 gu:1nl.ts
que cJc d isscrn que h:i:,;a comhi11.1clo comigo ir só até ali.
t les n:u1a me falatam a êi..fe respeito, sinão ngora 1 que
já er a dem:1sindo tarde.
A di\·ida de An tô11 io ficou, por isso, sem liquidar,
acrescida ainJa de um canh·c lc, qu e J oão me pediu e cu
lh o dei~ D::l rupos iç:'io de que, J.?O r ê5's c meio, poderia acOm·
p;mhar-mc, mais sntiefeilo, na vin2'.ctn.
O rio estava a tomar•sc cada YCZ nrnis ch eio de rochedos, nrns. .'1 um gdu tal, que mesmo .o. parle mais ollslrni<ln
por êleE, no rio :Xcgro, era unw lnga tela.
Todos os roc hcdm 1 que o r:i :i;c vêe m, s:ío ha isos~ e fi.
ca iu cncohcr lo:. 11clas águas, por ocasião das cheias, enf[U.lnlo imJm cro.s ouu·os aimla 11crm:1ncccm :ihaixo c1o n i·
\·cl a tu al e contra ê-les con lírm:nucutc a noi;;:n cauôa cstm·a
a cmilalcr,
A' tarde, p:1.Ssámos mais quatro quéJns: Uac,í (nome
de uma fruta} , Uacará ('•g:uç;i"), ltfucura C::;aml1á") e Japona ("Iôrno") {114).
(IH) O wrrélo. secando ~tr:aclclli (ob . ciL., p:Jg. 4S7), i: lap1.ma,
e n:io Jop_om1.
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Em Uacará Iiavia u ma ta ha do m c~1110 no1nc: e cm
Japona ontr,1, onde passá mos a noite.
Comeg11ini.os transpor to clo.s ê.sses rápidos, sem ter nc·
r.~si<l ndc 1lc tlcsca rrcgar a c::mõ.1.; ruas o de Uacani nos
deu m uito trahaJho, ac.,rrctnn<lo-nos, além disso, atraso.
Na m:nihii segu inte-, 11uanrlo estávamos para parti r, verificá mos que ou tro índio havia desa pa recido.
P ara ê::se fim , cluran tc n 11oite, êlc se ocult ,ír,1, e ser ia
ele todo imítil tentar procurá-lo, pois soulicmos que l1a\'ia
\"o ll ado p ara a maloc.:i de Uttcará, onde êle prete ndera fica.r, no dia ante rior, <Juando por a1i passá mos.
Qual quer inform ação a seu r espeito scr-nc>::-fo n cg:aUa,
c,r1qu:rnto ê1c ali fi caria bem cscontli1Jo, não ,·alendo a prna.
11or isso m cEmo, m andnr buscá-lo.
Em um <los que já lia\' Ía m ;recebido pngamcn to iutcgrnl, complctamlo-sc ass im o t e rceiro que 5aía n clc\'er-mc.
E ssas ocorrências nii o eram lá ele hom n11g1írio pi:tr:-i o
co meço ela minha viagem.
P assámos, eê,1o :,i nda, pc1a ca cho ei ra <le Tainç,í
("porco-do -n1.:itoTI) {115); e-! c m .!!'Cguiela, fr,cn,os u m ho10
trecho <l e âgu.is t rnnquílas, nt6 no me io-dia, tJUC foi qua rulo
alcan çá11103 a cach oeira de Umnri (nome el e: um frmo )
{116)~ on de lia,·ia um 5Ílio.
Ao jnn tnr sohorcámo.; u m bon ito tucurutrú, qu e u m
velho, ali residen te, rn c vcnclcu 1 e contratci-1he o filho,
pela tentação de 1111t t1 rncl1ado, pnrn .\<"OUlpnnhar-mc llõl
viagem.
Alçá mos a cnnó:1 pura ci ma ela qué1la, se m n descarregar, o que 1·ar.imcntc pode com.eguit-Ec, c~cc:-to quando o
rio está mui to lwixo. co mo succ<lc agorn.
(115) No origin., 1, T ycn.s.\lt. TainçlÍ, dr:~ii;n:i1h·o rio <iuei:rn1frr
( D icorylcs labiaws ) no tupi ama-iônico, bml1i:m !C llplint a o pori:o
domé.u ico.
(UG) A ; rafin do au1uc-, Ocmrnrie, <lei,;n fiem da ro que §C t r..il:i
do 11marí ou om11rí, fruto 1la Gco//royn spinosa.
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Xo resto do dia , ti\'eJllo.s águas mansas, e parámos cm
um l"ocl1c(lO, pa ra prep nnu· o jantar e pernoitar ali.
1. 0 de março -

Pas:fnuo,s pela cachoch:a do ilfoc«co,

cêflo .tind:i.

Os roch edos, nc:;ta cacho eira, e particularmente perto
da c.ichoci ra ,l(' Umarí~ eram cheios de YCios paralc.los,
dando-füc-t o aspeto <lc c.;tra tHicados e como si h ouvcs::cm
s ido arrc111c~s:tdos vcrticalmcntc1 de b aixo para cimn; .são
de tnmito, scu1clh.i u tcs nos CJUC já temos yÍs lo.
AJc.ançá nlO~, CllJ .SC;!Uid:t, .!$ cncl1 oc ira s Jrá. e'mcl" ) C
I1acalu, {uma palmei ra ), encontrando-se em antlrní'\ curiosas
inscrições sõhre os rochcdo.s, tendo cu foito alí 11u1a parada,
cspccialmcu tc JWrn tira r uma cópia tlcla~.
!.\"n pa~.sagcm do {Utiruo rápido, tir::ímo5 a quilha fol!!a:
que \\-.e \1c pôr rmtc'3 <le ))artir, n{im \le c~it a-r, po&s iTci~
avarin.s i.lo íu111lo i.ln canõa, na fHn:tc. do centro, cujas tá~
l.in~s csl::JXani muito g.1s las e muito clclga clas, cm come·
quência llo sru arra stam ento sôhr:c os roch edos, pelo ~cu
prim iti\·o pro[)riet.írio.
Paro i~=-o, p oriimos cm uma praia arenosa , <lesearrc ·
gámos :t canôa, e, depo is 1lc urrancad,1 a referida quiHrn:
topámo~ cuidaJo~a meot e os huraco, deix ados pelos prégo5s
que fot;1111 logo Iirmcnicn tc ohslruitl os com pedaços de- m a·
dcir;t.
;xo dja scc-'1.lintc, passámos succssiv.:mtcntc pelas c~choc i.
ra s Arara-min·m. (arara pequen a), Tnmncuare {b:;artoJ (117)~ Periquito, Jap,f (um p.i.ssa ro), Aram, Ta1ú.
(}J7) Tn.nttu111crié, no ori gin::i.1 ; mns ê Tm11at;1,arê, nom e de um
fai; :mo q uo scn·c i.lc l:lHsrnü v u p uçanbu entre 0.1 indios do Aowzo·
11:is e que os sch-;1 g~ns 1fo U:iupl:!1 1ambCm :i1,lit'au1 .:i uma. co nstchçiío .(n Ca.uipéia).
{ll8) Jnp/í. (110 original, l upoC,J .; o noBo 0.#inops crisfnt1u,
1ambém chnniado \"olgnrmcrnc jaba.
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Amrma {clrü,. a}, Caméua (?} (119}, Juuri (tnrtatuga) ,
e, fin,1Jmtntc, cêrca dos 3 horas da tarde, chcgáutos á
C'achocirn de Carurú (pl..n ta aquútica).
A;; cinco últimas, antes <lc ch egai-mos a Cu rurú, dcl"mH-oos cxr ~ h"o trnb aU10 pa,·a ,·cocer ,
A paS.Wf!Cln fo zia-sa pelo meio do rio, en tre rocl1cdos,
onde us õ~as ~e, 3trcmctiam fur iosamente.
A;; quéJn s n i'io tiulrnm mai s tlo que trê..,;; ou quauo
pés de nJturn , cacla uma; mas ptL'\'.nr-sc pata cima tuna cn~
nôa carrcg.i dn contra as cspumnntcs e c ncokrizad:1s águas
1lc. um r io gi·:nid c e largo, era com grande clifi cul da,le qtJ~
E-e conseguia, di!:50 se desobrigando doze fodios, qnc 1i~
nh ani d e perman ecer nn água até 11 altura do peito.
Er.:i p..ira mlmira r como podiam êlc-3 lic or contra a C() f·
rcntcz:t e, muito mn is õlind a, c.xccu tar o occci.s.Írio c;; ÍOl~O
pnr,1 pux:i: r .a c:m ôa.

Na c.ich ocira de Arara, fez-se n passagem sô hrc o~ 10ch cdos sêcos, e, par::i ê.stc propósi to, foi n ecessário tirar \Jdas .1s carg,1s tln canôa.
Os índios, cmhora crup rcg,, .sscm todos os s cns cstotçog,
uão consegu iram suspender a pe:;uc1a ca nôa pnra cimn <ln
csc., rp ada e ,ispcrn subiria do rocl1cclo, tJU e era o lirtir..o
:1talho por onde rn podia passar.
Tcular:mt•no repetidas vez~, iuutihnent c.
Nessa ocasião, ~ tanclo cu já xcsoh·itJo a >umulnr pedir
au.u1io cm Cnrurú, po!: um vc]ho que nlí ruissava, cm sua
c:môn, com a11uclc tlcstiuo, ê1c próprio su ge riu que, s i cu
arranja.:i;c uns ci pós comprido.s ( que scn·cru d e ,·crdo tlci1·0.5 cahos nestes r io.s), poderíamos obter melhor resultado,
ptu:ao<lo a e:>uôn j unto ó mar:;:cm, o qu e j á Unh amos tcn·
t ndo, mas ba.ldad:m1cnte .
(119) No orii;in::il , "únn oú (?) ". Camêua ou rombé11a i, 6e 1;Undo S1r:>dclli. {oL. cil., pág. 392), "c.a ! ID de u1rt::irugn fl uvi::il, nlg1:1m11
cois.J ,1arcdcJn com o lat"JC3já.,.
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De acõnlo com a;, 6tl3 S intruçõcs, assim fizêmo5, cousc.
f!Uimlo, cmhorn. n cus1o de rmlcs esforços e muit.1s djficu).
,Jades, o nosso almejado iotcoto, - muito para min ha aa.
tisfaç:io, pois, si cu hom·cssc 11rnntl:.ulo lmscar rccurrns cm
Carurú~ tcrinmos tido uma grande dcmor:i.
O rio, desde J auarité, pód c.sc dizc1·, tem uma Jargurn
média d e cêtca de u m terço de m.Hh,1; lllilS os t-cus arqucu·
mentos e voltas eão tão numcro~os, cm todos os seus rá1>i·
elos e cachoeiras, e q11a3i sempre nestes logates tde se c.5·
palha cm tão fundas e fargas haía; , dh-iilin<lo-sc cm numc·
ro:;os cana is, entre numerosos ro chedos e ilhas, que, p or Ye·
zce, a gente cl1c ga a pensa r q1rn ..is suas águas estão r epeu•
IÍnamcnte fluindo para cima, cu1 u ma tlircção contrárfa
áqucla que an lcs cs t.i.v:un ~cguin do.
A própria cachocirn de Carurú é maior tlo que qualquer outra, q ue até então havíam os visto, - arremetendo·
Ee as água s violentamcnlc por entre enorm es rochedos e
despcnh nndo ~e: cm scõu ida, de uma :-i ltura tah-cz de 15
a 20 pés.
O único caruinho para vencê-la é arras1aa·-fe a cauôa
1,;ôbrc o.:. roch edos ~êcos da margem, que estão a cousidcrn •
vcl alturn acirua do nível das iígu.1.s, .sendo nnú to escarpa·
tlo!õ, e, cm alguns ]ogarc~, interrompi dos por fendt1 s ou de·
graus de 2 ou 3 pés tlc a1tura.
Foi nCCC=f ário: ali: d c.~c:irregar.sc a ea11õt1 e colocá-la
sõbrc x:na s e rmnos cortado!:, que se di<:pnuham ao longo
do traje1 0 cm que em arnstaila, para c, ·Hn.r·EC tJUc o ::cu
[uutlo fôsse dan.ific:ulo pelo atrito .s1}brc a roclrn.
Para .i sso conSCé,~ir-Ee, foi uecc.!sário ainda urnndnr
um mensageiro á ahlcia, do outro lado do rio, especial·
mente para 11cdir ao tuxáua qoe viesse com o;; seus hom CIJS
cm n o~so a1Lúlio.
:tle ,·eiu prontamente, com 11 índios, e imciliatamcntc
toclos se puzcram a empurrar e a pu..xar a canõa, o que era
feito com cipó!!.
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esfor<;os cottjuga clos de 25

11 0·

mene: a canôn só1llcotc l!:C <l~]O<'t\\'a pas~o n p:1~s o e coH\

mnita difi culcla<le.
É st:c ohstáculo, coulucTo. foi ,_.cnd<lo, e <lalí rnt,ío 11n.\
clirigfotos 11.n·n a nldc i:1. on<le o uu·iiu" nos. arran j ou uma
casn,

A c.iuôa, cm cer ta parle 1lo fuml o, já c~tnva t:\o cs\rn·
ga dn, q ue cu Iiqu ci r cccio.so de ~u cc,lcr algu m aciclc nlc, 11~1
cle.'! ci<la tias cud, ocir,1s, e, p:ira p reveni r lllll po.ssivcl dano.
r c.!!olvi ali fic.tr u ns cloi." ou três c1ias, para ti.orar a p.u:tc cslrugn<la e p ôr crn s-cu l o~ac ou lr.1 tólm :::t l,n stantc f orte-.

Entc cr:U1 10, !:Ó .igor.:1 11ot:u11lo que cs t:1 c:mÔí\ cm mu i.
tiss imo pc~nda p:ara c n po1lcr ::c.•;.;nir mai s lon;r.. cm )n iuha
,;agem rio aciin n 1 on<lc h :'i mu itos rúpido5 e c.:zclioch:1s n
Yeoccr, e cm log:ncs onJc não se co n:c~u c me~m.o ol,t cr
auxilio, e <{UC .sflo t :fo <liíiccis como n <le Ca rurll, re~oh-i
a hrir 11c5oci:içõc.i par:t a comprn de uurn Hbcí Lcm g ran clc,
cio tu.l:áuri, o que obth·c, :mtcs de p ros5:eguir, a hoco de um
m nch ado 1 urna c:rntisa! cah_;:a~, <lo is fa cões e alguns cola res.
D emorá.ma-nos ali cinco dias, Je\'Íclo á Jiiiclll<focJe de
encontrnr uma ávorc <lc boa m:i<lc irrt e de suficieo te gcosmra, da qual pud~sclU os tirar uma t:'thuu tlc 12 ou 14 pol cgu <l as ele l argura.
F ui força1lo, afi n al de conl:is~ a cont ent ar-me com cluas
es treita s táhuas, gco~tzcirn mc ntc c mhutidas, para 1150 fi car
b1ljci t o a uraiot dclon;.:1,
H :n·ia a li uma e randc m:1]oc.1 e consiJcrá \·el número

Jc

CllE llS.

A parc<lc dx fren te ,la maloca cm to<l.:1 pintach J c
cfrcuJo s, fe i tos com rhcos , ·cn11clhos, au1arclo~, l>ra nco.; e
p retos.
N os roch edos do rio, enconh:a-se u ma série ele curiosas
ins-criçõc:, tl as quais fiz um cs ~uema.
03 io<l ios tlal í eram tla tríbu <los a11nnás.
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Comprei alguns dos seu: curiosos orua tos de penas.
Trouxera m-me considc r:h·el quantid nde d e pejxc e de
111a11dioca etc.: p ara trocar por anzóis e cofo.rcs vermelhos,
que eram os nr ti g:os ma is co bi ça dos, e dos qua is eu tinha
c~an dc so rtim ento.
}>onco a1)aixo <la cac11ociro1, o rio n.10 tem m,1i:. do
C( IIC 200 ou 300 j anlas de farg:ura, no pas5"o que, mais pa ra
ci nta, tem qua si meia rniU1:1. com nlgu mas ilhas h em
grandes.
O ~tande pacú~ (lc pele c.ecurn, muito abundante ali,
hc1u co.wo al t,'11115 outro~ peixes, das C.SJJt~cics pcquenm=,
qu:1si ~<'mpr~ n os ci-n111 trazidos c m quan tidaac hast:mtc
par :1 ohstar que nos socorrêssem os <las g:aliulrns, as qua is
os n cgocianlC-5 con.údcra m o peor dos m:i njar cs que u m
lio mcni 11óde ter par.a .,Ji111c11t a r-se.
Tfrc:- ocas ião de come r :ili, pel a p rimeira vez: a cu riosa
t'rva flu vfo l drnom inml.i cantrií, que cre~cc u os roche dos:
c.'C pe ri1nc11 t:i mo-ln corn o s:i bcla e tam hém cozida com pchc;
1l1·. q_ualquc.r manc irn 1 é muito ~ostosa; e, qu~ndo cozida,
mui to ec 11arccc coru cspi113írc.
Tamhém yi e O U \·j, pela priwcirn vez~ o juruparí, ou
"músie3-do-diabon cios ín dios, naquela taba.
Uma tnr<lc, os homens csta\'a tn a bc1Jc1· ca.:dri,
Um pouco antes do escurecer, om,·jmos tllll l'!Om, como
que de t.J.·omhoncs e de h., ixo.s~ v-indo do rio, cm direção ii
aJdcia .
.Algum temp o dcpo i.s, s11rgira rn oi to índ ios: cad a u m
<los qua is locava u w instrumen to p areci do com o fogótc.
T raziam qua tro pa res, de <lifcrcnl es tan111nhos, dos ditos ins trumen tos, co m os (Jtrnis fo zium um a mús icu sclvat:cm, p orém asra<lavcl.
Todos toc~i\'am os .seus in strumentos ao mesmo tempo,
court itu in<lo o conju nto um con certo tolcravel; a melodia
cL"a si mples, mas dcmonstravn n.ss im mais gos to pela mú·
~icn do que até então h nvin c u notado entre oa sclvicola.s.
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Os ditos instrmnlmtos são fcitru <fo cascas àc ánrorc,
cnroln<las cm espiral, e- têm um boc:al, feito ta01bém <le fo .
lhas .
.N nQitc, fui á 111aloc:1 1 onde encontrei <lojs velhos que
cs t:iv,nn rocrmclo o.s instrumentos maiores, movendo.os de
rnaneirn .s ingu1:u·. ,·cr ti<:almentc ou para os ln.elos, movhncnto.s éi:scs acon1panl1mlos de- eorrc2poncl1.mlcs coutorsócs elo
corpo,
E as.:,im, durante. longo tempo, C.Sli\.""cram toc.1nclo uma
.sofrível tncloJia e acompanhando u m ao outro muito cox:·
rel amen te.
Desde o mo· 1~cn to cm que começa a 1nijsicn, lllnlhcr
alguma, ,·clha ou moça, po<lcrá pcrm:.mccct .-.li, pois Í.S!iO
faz parte das cs tranh~1s·mpcr.::;li~ões cJ05 in<lfos uaupés.
Comi.tler.a•.sc tão 11crigo.r n \'Ct a mulher um daqucl~
iustrwucntos, qnc, quantlo m:;s im :tcGntecc, ela é puuicla
com a niorte; e a exe.c.ução de tal pen:\ é, :,;cralmentc, l'°l"
meio de cnvcncn.nncnto .
.Ainda que os tcnh,'l Yisto ,'lci<lcnt:i.lmente, basL'l que
se ~11spcitc haja visto a mulher, mc:> mo inadvcrtidamcutt,
.n.lgt1m <los ,·c<laclos imlrumcnlos, não se JJie concede mercê,
sendo eh iucxornve]mcntc condenada á pena capital.
E dizem que o5 J>tÓprfos pais têm si do os executores
da. m orte de .:m as filha:: ou os JU.'.lridos os de .EUõ1S próprbs
capos.is, quando se <l:i tal cas o.
E u c.'- lava, de rc :: to, ani;ioso para comprar algum dn·
,1uclcs insttuntcntos, nos qu.ai~ tão curiosoi, costumes BC
ligairtr e falei ao tuxcíuci .:i. ês::e rcsJ1ci to.
tlc prometeu Ycnclcr,m os: mas qu:i.n<lo cu rcgrcssa.5ae,
estipufo nclo, po rCm que <lcvcrfaru ser cm h:ncn.Jos a alguma
distiinci;i <l:t .,lJd:J, p;ir.1 cvjt.n-.;c o ]>Crigo <lc ferem v-fato.s
pelas mnlhcrcs.
Na m:rnhã ela YésJ)cra de uo~sa p.1rtida, <lois tios nossos
índios, c1ue h~u·i:un rcl'chi<lo p.7_g.1men10 uv tccipad o, n o!'
abandonaram.
7
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Apodcrarnm•se <Te mon cnnôn e cscomlcram-sc, durante
a noite~ 1lci."'l:ando·me ali se m ncnhuu1 1·cmédio; e a 'ºch:rncc" íou ri~co) de \'ir cu a acl1.l-los cm suas casas~ no meu
rcgrcso, era nenhuma, pois riuc na1l.i tinham com que
pai;:1r-me,
Os índios aqui têm poucos traços distiuti\'os dos de
mais aJ1a i.',;O .
.As mulheres usam mais ('-Obres e pulseiras cru tôrno
do pe~côço e dos br o:ços.

O h l,i.o inferior é frequcntcmcn\c íuratlo, porn -recebe,.
o orualo LI<.' trê5 fil eiras de colares Lraucos; como, porém ,
as diforcuks nações cst5o aJi muito miHur.1,Jas pelo~ mútuos casamenlos, &te cos tmnc 1irovcwclmentc. dertv~ <lo!I
jncJios tucanos.
Al~um:1s mulheres e crjomças usam duas liga9 uaa per-

na~, urua p.1ra cima e.lo jocll10 e outr,1 ;ib::i:i."\:o e.lo torn_oúlo, :unh:1s 1011ito aperta das, <lc sorlc que a lmrrig:i da.
perua cn lumcec c.xtraonl inilri;imcn te.
Is~o, porém, é consiilcrado por e las como ttma g:rantlc
1,c1cza.
Os hou :c us, pela. ruuior parte, já fo ram até Darrn-i.lo-Rio -Xcgro, ncompanh:i.ncJo a1guns ncgoci.int cs, e ila i o molivo de U!:a rem cn hclo cort::ulo curto, como faze m os cristãos..

J.sso tnkci sej a Llc,-ido !arubéru ii influência Jo úJtimo
t11xcí11u, c111e fo i "utn homem m uilo ci\'iliza,Jo" .
Após uuui de mora de quatro di a.s, consegu.ímos, .,final,
partir1 ]c,•:mUo uru su prhn cnto, rclatinuncntc pequeno, de
índios. pnr.1 ,1jucl.rr.nos .a pas.sar ,·:frias cnchocfr.1.s, que 5e
succ,lcm e ficonl n1Wlo pró~nrn s uma5 das outra:;:.
Dcnom iuam-~c Pt!réan {ferido)~ Uacuráu (ruôcho),
Mauiu úra {fonn íga brnocn), MatnJJi (a rmnJ ilho de pesca),
t:,.J.)l
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Amana (clrni:a), Tapiracanga (cabeça el e anta), Tapiraiurrí (hôc.1. de <Hlla) e Jacaré (120).
Três. dclsas ca<:hoc iras for;1ru muito rnins de truuspor,
tendo si<lo ncc~E.5.irio descarrcga.r tolalm c 111c a c:..iuôa e, cm
SC!jui<la, arrastií.-fo sõLr c os rochc<loe, que era m muito acidcnt:11fos nas margens.
De todas elas a nrnis al ta é ll última, a c.:rc hoeira do

Jacaré.
As áortias rugem furioenwcntc ali e prccjpitani.::c de
alcantifaclos rochêclos tfo uma altura. de cêrca <lc 20 pés.
Carrega r e de.5ca rrcgar a canüa trê:; ou qua tro vezes
fJOt <lia, no curso il e u ma vjagcm, é gr :1m.lc ::ahorrc cimcnto:
gastando -se com isto muita s horas.
Os ccslos de farinh3 e de- sal <lcrrô. mam-sc, os bôlos de
farinha e as pacovas m:pnlham-~c pelo chiio; e, muitas ,..P.·
zr~, acon tece qucbr.1rcm-sc a 5 panela ~.
E , quando !iOhrcvém súbitamente m il aguaceiro, tudo
isso tem que ser amontoa<lo ás pressas e na maior confusão; eortam-sc, ~cru demora, .tlguruas folhas de palmeiras,
e com elos ::e cobrem os gêne1·os que não podem molhar-se.
Disto, porém, não escapam, embora se tenha to<l .t a
precaução, as malas, rê<lcs e :rnnitos outros oLjctos, na hora
cm qu e eão de novo levados para a canôa, o que muito nos
des:1gradava, pois que cr ::u n atir,1do.3 cam todn a brutalidade para dc11tro da cmlrnrcação.
(1 20)

Damos as (õnuas t:orrcl:l f, cm lo g:::ir das i;rn [i.is crr.idu

do ori~in:11: Nrã1co, Mauitt'Cira, TapirnctÍllba e TnpJra·cura. O uu·
curáua do 1upí an1:i.zônico concspondc ao c.iprimúl i;ide que tem o
uomo J o br.euráu no tupi da coscz. Muniuára é uni:i. espécie de F-1.\l.
\'!1, mas tio cõc br:::inc:::i, :i qual comtituc um do~ p ctisco!I dos ~cl">:i•
gemi do no~s o rio-rn:ir, qnl.l .!; e l ê cm Straddli, oh. cif., pás. 513.
Matapí, conformo esse m esmo escritor (pãg. SIR) , é ·' onuad ilha, qu~
eostum;, ser po.<1:i nos iJ;arapé~, com n hUca vira da parJ a corrcntc;,J ",
afim du pepr r1cixcs. No tupi :inm7.ônico, aca11ga e i11r1í (jurU, n o
nhccngntü) signific::am, rc;;pclivamcnle, "c.1.beç.'I" e " bâca·•, o qu e
nos lc,·ou u corrigir ns denowioaçõu Jada s pelo autor .is duns veni.i J.
tinias c.acbocirn!,
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Os p ássaros ou inse tos, qu e- cs taYam a secar, caíam ou
eram arre batados pelo Ycnto, ou en tão se molhavam com a
ch u\'a, ten do a m esma sor te o s meus l ivros <le n otas e to•
tlos os me us papeis.
Os obje tos, que era m 0•1.iar<la<los ew malas e caixas,
cxcclo q1111 n1]0 poilinm ser ,urumiulos com h astan lc
aperto, clcslocn\'aW·SC ele seus Jogar ~, cm consequênci:i das
sacucli<lc]as que sofria m, quanclo eram t.ran:;portaclos, ou
cntiío~ se cu ruga\'am ou m.ichuca\'a m.
E tu<l o is:;o servia como c.-...::cc1cn tc li çiio ele paciêucía,
q ue cu tinha ele suport,,r com fi]osófica scren ida. clc.
Com um tlia tlc viagem, conscgtúmos passa r totl:is as
cacho ei ras jó. rcít>ri<las.
A~ noite, doL1nímos cm uma práin de pc drai onclc h a,·ia um pequeno rá pi do e u m a casa; esta, porém, cst:n-n:
n a ocasião sem moratlo1·cs.
:;\°o <lia B: naYcg:ámos cm âguas to]cra,·clnaeotc ~ ·anqui•
las, lendo pas.:a <lo SÓJ11Cn lc por cl oi.s, pequenos rá pi do3, cl1a •
m~clo:i T(linha {"cri:mç,1'"} {121) e Pcri9uito.
-:\'o <l ia 9, p ela manhã, 3]cançúmo9 n cac11ocira dcnomj .
n acl.i J>ac1i, e cl ali por tl can tc, cmhorn o rio corrc!:1:!C cm
leito ro choso, ti\'Cmos 110w trech o r.lc águas t.ranqail u.s, até
de tarde, quan <lo co tão pilssãmos as cacho eira~ .M acucú (no.
me <le uma .irvorcJ (122), Ananás e Uacri (uma frnt.t).
To d.is essas cachoe iras for,101 ruin s de transpor, encon·
tr:rncJo•:e muitas <lificulcfocle.s a Ycuccr.

Quauilo saío1os tlc Curnrú, .is n o.!.sas p1·0,isóes <le fa.
rinhíl já .se achav,1111 h nst.1 n rc r eduzidas; e, como n5o Ju1Yia nenhum gcito para comprã-1.i, pois não ,.; w os ueu1mm
sÍlio l1nhita<lo, os no,;sos fo<l los Ü\•cratn <lc .rnjei lnM:c a
021' No ori ginal, TuUna; m:u; o correto é 'rain ha, como ;;e
pôde ,·cr cru S 1r.11Jclli, oh. dl., pág, 163 .
022) Árvo re quo dü tinto. t o llcx. mac11rutt, de que !rata Slr:1Udli, ob. ci 1., 11ág~. 508-509.
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pequenas ra~Óc!: ,h beij1í {]23).
p ara

:1

que '1:wi,m1 trazido

vfagcm.

De um índio .. r1ur por ali p.:1,!,:~a,·a: cowprci Hlll cel'tO
rlc w·u,.,1ris fl23-A J e alg:nns peixes.
O U('IHJlli C nru fnuo gr:m,1 c, elo Ion uato 1l c uma p êra,
lendo uma casca cxtcrn n mu ito dum e m u i10 ~ross a, <lc
tcxturn tlc m 3dcim. que C1JVoh ·c uma polpa delicada sendo
f:'Ela muito doce, mas cm J>cqucoa quanllda<lc, fica ndo a <lerhfo :1 uin g-randc carôço~ •lc forma to ova l, Cn\'olvcndo,o intei ramente•
.A su a po lpa é m u i to clocc, ma :; é t:lo picante que ch ega
r1 pro11u.-.it fe1·i«Ia s na hõcn e 11 n garganlu, 11u.mdo u sente
com e ma is c.k d uas ou tr<!.$.
Con1t11lo, Icr\'C'nlando-~ ,1~ frul u1-,. o seu sumo pcrtlc
c!:l.t propr icJ adc-, r dcfo~ s-c fa z, mi.stur:ualo-:c-lh e.; tapioca,
um mingiiu que é de ;;.osto muito ng:ra Ja,·cl e :.1ltamc11t c cs-tiu1:11lo QO r io l\"c ~ro, onde 1:1is frutas sõ.o muito .ihundantc:i.
São ucccs~.írios, no 111ini mo. dois ~a lamius <lc frut os
pn r a ~e faze r uma pcc1 ucna p,rnc la <lc miu gáu.
)i'o clin seg uin te; 10, .i t a rde, os íudioE, todos iuc:; pcr:a·
<lam co lc., .iliraram•sc ~-, águ.1 1 e 11o1da11do e mergulhando
como lontra~, cm dirc!jão i1 J>n1ia, logo 'JUC ~r111lrnr.1111 csW,
iutern:tr:un-sc ua floresta.
- ::o m.:uqui!" -- foi a rc~pos ta á s 111inhas pc1·oun taa

sôbrc a causa do ~cu Hí.h ito desaparecimento.
Eu , então, logo apÓ!', verifiquei. ftttc ê lcs tinhant Yisto urn ucuqti.izeiro, e Já Ior:1m apaultar-lhc os frntos, p ara ~atisfozcr os sen5 al"dcn tcs dcsr.jos de co111ê·los, 11ois parece

qoc a bôca e a goéln de u n1 fudio siio invulncrnycis .:102
(123) O aulor JJreleriu o ,ot:íl,u]o 111,erng(IIU, beijrí ou mbej1i,
:ios do tupí o.m:izõnic-o, que ~ão mbei1í ou 111eiri.

(l:!3-J\)
O aulor c ocrc\·e !'t:ntpr c oc:oki; m ns :i. c-56.:1 ::r.11i,l pre/1!.imos u. de IICUIJUÍ, 1irntla do. d e ucHkí, (JUe é o. odol:idu por S1r-.1·
dclli (oli. cit'? vãg. 699). Dc\·c ser o noHo c,u111i.
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d eitos de toU:.1;; e&;as ,:; uh~1ãncias escariücaulc:;., que tão for•
lc111en1e a.~em sôh r c n mucooa <la l,ôca do h omem ch; liza do.
A án ·orc é uma clns 1nr1is altas ,la Horcsta e o;; seus
fru tos. qunmlo m uduro~, c:icm~ poréw u5o se cstragmu Jogo,
por rau::::i: ile su n durí:::sim.i t'tl5C:t, qu,~ di ~so os JJ rcscn·:i:.
Ü.;, ínclios e ncheram ('Om aqueles frntos algu n s cestos,
a h~ as cal~n:;. e ns cami:--,1s. t rnzcmlo-o.:: e- 11!'$pci:mcfo.ns cm
~cp 1i 1lu na c1môa.
Determinei que c<1da uni délc.s m e tt·oux<'..sse u m p equeno ('ê.::10 e~ tlcssa maneir-,1, por lrê,: tlías 5C'~ui,lo.~, tfrc 1110::,
JH'b m rmhã. o ming:á u d e ucuq ui.
O:. rochêdos ele Cnrurú têm um as11cto ele e~cória, cotno
si o !:)":mito houv<'"3C sido d erretido .
.A J~mas w~zc-.'=, formam-se con glom er:u}o.s d e frag•
mcutos clc-rrct itlo.,;,: outr,15 vezes, um a roclrn lisa, ~om a
~ua sup crfíc-i c m uito brilhante, ele ap:.rênc ia m clo5n.
E m nl ~un.s lo~arCE', vêcnH:C' e ntcrr:ulos Íra1!,mc nto:: ,lc
mun rod1.1 ,}(, fin fa;i ma j'.!tií, p arecendo areia, te ndo llU·
>ucro~os ,·êio:t C' C'an ni~. CJH C s:c cn,za m u ns com O!I outros,
<'IH 1rê~ ou ,piat ro (n'il ('ns; c~sas roeh.,s s:io tão pnr ti dns
<' fcndidn ..; YC"rtiralm cnt (', qu<' p;1rcccm ter si do c~trnt ifi ca·
das e :uuontoa(l:1 s ali.
A::1 fõrm.;1~ arn•<louclll.l T., s e :,n:anjos COJJl'ênU'ico.s, que
.se obscn·:1111 na s ror.h nf do r io Ne~ro , sJo co nstantemente
cneon trn ilos n quí.
Q ;: intc r.stfrio3 cJn s tnassas arrc,lomladns e a ngulares
da rocha são, cm al ~runs loga r~s. pr eenchidos por uma
snb stiinci:-i cnrio.sn, dr.- or igem YUl('ânica, que ex teriormen te
EC 35EC11tC"lhn no pb:c, nms que cohslstc c m cscó ri ns~ areia
e :.r~il:1, riment an<lo-o!': •l i,·crfmncn tc.
~o diri 10. p:1s,:1,;huos pcl:t.:. cuel1oeims d i;a Tapioca, Tu•
rrmo, Tm~111wní i um 111·ixc-l . llarnrlÍ•piním u (um peixt")
(124) e- Taiuçií t ª 1iot<'o,do,nui 10").
fl Z-ll N"o origin:il, ú'nr(1l·IÍ·piuimi; rn :i.i o corr.:10 é pinímn, 11ue
quer Jizl·r "pinu1<lo", nome portui;uê,; ,bdo nli :10 ditu pci.,:c.
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A primeira foi muito ruim e tão di fieil quão llcrigo!a
parn se pnssar.
EOs

Efo consjstc cru ,·árfos quécfa s distintas, cnlxc imcnblócos de rochedo.

Em certo Jogar, a cnnôn ficou panul.t, COm t1lctnrueatc
itn obil izn lla, no me io daqu cJns :.íguns cs11um::mtcs, bem
perto rb. quéda~ àurnnlc cêrca de uma l 1ora, n ão obstante
totlos os esfo1:ços emp regado.; pelos imlios, que não come.
gninm tirá-la tfo.1i: de gcito algum.

:tlc;; hem qu e empregavam todos os seu3 esforços, cmpurrnuilo-a p;ir:i um lado e para outro~ mas se m rcsul tn,lo
algu m.
Eu j.:í. estava começando n Iicar tle!:cspcrado: reccioso
tle n ão poder sair daquela difícil 6ituaçáo~ antes <le cheg:ir a noite .

Afinal d e con ta! , inesperadamente, a canôa ee moveu
p:ira a fren te, e i!sO parece ndo ter si do realizado coni
um esforço tne11or tlo que o a.ntcriormcutc emp rcg.:ulo cm
vão.
E' que os índ ios er:i.rn de vá.rins nações, e, como niio
tinham u ma liuguagcm comwn, i::so tornav a imp os.si"vel
fozê-]os :1gir de combina\;,.=iO: ohe<leceodo a uma orclcru
de tcriniuada.
E foi prov:i.,·clmcn tc JC\' itlo ;i u m go lpe ele sorte que
t!Jes comh inaram os ecus esforço~, lirnmJo.nos-, a5.5 im, da
d~sagraU nhili~si ma si tuação, cm que nos encontrávamos.
Naquele ~alto: enconrram-re sôhrc os roch ctlo,s num<:·
rmo.! àc!cnhos ou jnsc1;çõc~, tlos qunis fiz uma cópia.
A ê5.5c tempo! cu já tinl1n uma grantlc col eção tlc
in~criçõc.!.
As lrê.3 quédn s seguintes cr,1ru pequenos rá pidos, rnns
a última , que :tlcaoçámos já hem <le rrirdez inha, e ra rcs-

peiraveI.
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O ti o fa z ali urna voltn brusca e entra n um cannl
muito ~5ln•ilo, que é uni a confu~a massa de rocl ,cdos de
to <los os tam anhos e feitios, os qna is ::,e amontoam tms
sõhrc os outros, :icumulando-se na maior confmão..
Totlos o:; r och eclos, (p.1c ,1p::irccem acima d n marco.
deí.-.;:a cla pelas nm is alt as enchen tes, são cobertos <lc vcgetac::iio, e, p or entre êlc3, o rio Ec nrrcmcte espum:mtc, torna n,1 01 por êssc modo 1 0: tarefo elo piloto uma dificnlchulc
gran de e pouco comum a ser ven cida.
Já cst,'.o·:i justamente p ri ncipiamlo a escurecer, qmmOo 11ós no5 sa íá mo,;; cbqncla tcnehrosa ap crtura f ga nh ando, cm Fcg-uicla, uma parle m ais larga e mais alegre do
:tio.
No clia ll , alcnnçú1nos Uarucnpu ri, onde lun-ia uma
:-1l<lcin e ,·,iria s malóc.1S de inàiosi a primeira, cm q1.1e
('nt rii m o:: 1 cr:i l1ah it a<l:1 T>ºr gente da n:1 ção cobclt.
lla vin alí eêrcn <lc 12 h omens l1 astante rohustos, com
:'l.!- penrns e os brn<;os mu ito limpo s e hem pintndos, orua<los tamh é1n <lc hrncclc tes e t1c cola res, tcmfo os hura.
co3 ,bs orelhas tapados con1 um p cclnço J e madeira do
tam:mho de Hllln rõluu comtun , n ::i poutu da qunl ficava
colado um p cchlço Je po rcelana, de superficic muito clara

e muito hri]J1anlc-.
Nes5a ocasião, com hiuámos co m êssc:1 h omens pnrn que
nos aj udnsscm a pass ar ..1 eanõa p ;:1ra cia1a das fJUédns;
e, depois, fizc111os um pas:;cio p c1a aldcja.
)Icn ,·elho amig,o, o s r. Cha~as, c..,tava ali.
Com ê}e ,,lm ocC'i, snhorcando nma c."'<celente p íraíh n,
1:1tmdo c.ste o ru· iwciro peixe que comi, J ep ois ele ruiuha
tiocuça,
Cou1 11lgun1:i. d ifi cu )c.lnJc, conscgrui comp 1<1l" do is ou
trê3 l'e~ loF tlc íarin fia.
Eu já an <l:wa ,:msioso por el.tcgnr ::to fim <lu minha
cxpc<l iç:i o, cuja parte <l t rradeira cHava, ago ra, muito per to

de
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Cêrca do meio-dia, continuúr.nos a vfagcD.l0 piloto e Eeu Iilho rc3olvcram dci.xar•nos alí, e,
nssim, fic:ímo3 com seis rcmn dorcs sóme nte, 1>orém dn alUein quau·o ou ci nco l,omens mais nos accm1pan)1 aram,
para aju<lar-nos n passa r as cachocirns 1·c.5t3nlcs, que já
cstnvam tawbém muilo perto.
,ünda não longe da aldeia, pass1í mos pelas caclioci·
ras Cururú C'sapo") e ,llurucurutú. (~coruj a~') (125), 6Cll·
do ambas algum tanto ruins para transpor.
Lo go aplls, chegá.mos :i flc Ua.curawi (mo môcho), a
última da s grandes quétbs dês tc 1·io, s itu:1da nb:iho da
cnchocira de Jurupnri, CJUC fica ainda muitos di:is d e viagem, águas ac ima.
Na cacl 1ocíra de Uacurn.rrn, o rio precipit<Mc de uma
rocha qua si Ycrt.ical , de 10 pés de altw·a 1 i;eodo, porém,
iotenompida cm :1)1:,'lm! Jogares.
Foi necessário descarre gar a canô.:1 completo1mcntc C:
em sc~id:1, a n astá-Ja sôbrc 0 3 rochedos Ua m:trgcm da
cncliociro , o que c-onscguímos levar a efeito cow g:mndcs
ceforços.
P .u:1 mais acrescer o nosso desconforto, enquanto estávamos JHB!!Hndn 'f)Or ess a cacltocirn, ,lesabou um forte
aguaceiro.
Ü.5 índ ios, co mo de cosl01oc, tinham posto no chão,
co niosa m cntc, todas as cargas que trazíamos, de eor te que
foi necessário cobri-las, o que se ÍC'L dcsonlcna<lamcntc,
com c.5lciras e fol11as de palmeiras, nté que passasse n
chuva, a qual, felizmente, foi tnnn das pouco dcmoraJns.
Cm-regando de no\'o a caoôa, pro.sEcgu íwos a Yingcm,
p;:issando ainda três pequenos rápidm , denominados Tu1ú,
Ucllqui (um1t .hu\a) e Pirmlleni (1\\n peixe} .
025) DcsHz p c1111c11~ Stri.A: :un:i7.ô11ic:1 diz Str:ulclli (ob. cit- JJÜl!·
559) o scsnimc: - '·Pn rc i:e :i..:r co nsidcr.1iln como :i mãe 110 so u o.
N::i , cau!igns d.'ls urnas indígcn:i~~ o mum cututú é ,invocado p:uo. d .1r
o !cu tono 5.-s cri::u1ços que castum ::i. dormir".

VIACE NS PELO A:>.U ZONAS E

ruo NECRO

4 57

Os ín<lios de l.hi rucapuri <lcixaram.n o.s aqu i, rcg rcssn n•
cio ú sua aldeia, te ndo 1·ecehido pelos seus sen·iço;; 0 tcs-p etivo pag;nncnto em auzóis e fo ,:-pns ele ferro pora f l ech as.

Dali por dcnntc, ti\'cmos !IÓmcntc águas mone as.
A' ta r <lc, p assámos por um a taha, on<le um <los ín d ios des ejou ir á terra, p;1ra ver ali os seus amigos.
Como nós n,io dcsej.íxamos parar, resolveu êle <lesi_,:;.
li r <lc acomp;mh :tr-nM; <les('ml1arcou o1í, e dêle nunc,1
m nis tivem os n oticia.
Nn nrnnl1:i seguinte, cedo .1imfa, nlca nç.:im os !i foc,irnr
oml c <lois jo\"cns brn'!!il cit"os, que já havíanto!I enconrrn<lo
mais nbai.'l:o~ cst..wam rc:\ii<limlo. e ali fazisnn comércio ele
~nlsa pnrrillrn.
E u havia a tingítlo ngorn á t"egiúo das tartarngns p int nd M e d o "';rnvião-clc- pcn achoH branco.

Rcrnh-i tlc> mo r;n· al i, n o mínimo, fJUinze cfürs, csp c·
cinlmentc pn r., obter alguns cspéeimens dnqu c1as Ti\rilladcs, qn(' j,í. <lcs<lc mu ito tempo cu <lcscjaYn .1dquirir.
Os s~. ~icolau e Dclarm ino h n\;nm sa i<lo de Yin:;em,
e ns snas pcqucna!I chonpn nn.s, cobertas <lc iol h,1.s el e paJ.
m C! ra, n5o !=crdam p a ra a minhn. ncom o<la ção.
A ,í.nica ema ::1 mais, que existia ali, e ra nmn cuba tíl
ele ín dio.:, feita t.111,hém i11 tcirame11te de .. pnlha.".
Coml,inci com o proprjc1ário <lesta ú ltima cc<lcr-me
mct:ulc <lcb, dnndo-11rn cu cm pngnmcnto um ca nivete e
um cspcfüo, com os q unis fi cou <lc,·é rn.s ru uilo conten te.
Limpiímos e w1rrêmos logo a p ar te d a casa 1 que ele•
vcrfa mos ocnpar; dcsca rrcg,i mos as nossns hagagcn5, e para
1á as transportúmos. inslnlnndo-1,os ali da melhor maneiro

po.5.sive l.
Dcpoi11 <lisS'O, mande i os meus guarda:=. a nm:i taba
onde se dizia h a,·cl· mu itos jn<lios, p ara in elngar tii êl~
d ispu nham de a lguma farjnh n e de p acovas p ara ve nder•
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nos, C', ao me~mo tempo, parli ci1rnr-lhes CJUC eu dcscj:w.:i
comprar póssato~, pchc.5 ou outros animais, que pudca•
i;;cm ananjar-mc.
ToJo:; o,:; I1o111e11s <le ] !Í c::tü·cr:m1 fór,'l, <lm~mtc o din ;
á tnr<lc, porém, vieram, em uumcroso grupo, parl.l ver o
uhrnnco", !nzcnclo um,, \'Ct(ladcir:i im·cstid a nos meus un·
:tóis e colares.
Trou.wram-111c- peixc.s~ pacova~, forinha e l>ôlos <lc
mandioca, e, a trôco <le cada um ou dois dfa:scs nrtigos
1ncus, rcccLi:t cu am Jos seus.
Eu já havia rcsoh"lclo <lar n mi nl1a expedição por
fjll{Ja aqui, porquan to não adinva mais pJao.;ivcl gastar ain <ln outra se m;i:na de viagem rio acima, sómente p:tra
'Ç"Cr a cnchoc ira •lc }uruparí, desperdiçando :Js.iim o
poaco tempo <lc que <lispunlra para. clc:;cansar, antes àc
começar a minha "ia:;em d e volt a.
Hn,•i.unos feito, nté aq ui, um:i. \'iagcm muito fn,·o·
rayc], ·sen1 11ualquN· ncidcntc ele monta, sul,imlo um rio
quasi iotrnn3p onl\"el cm virtude dos perigos e <lificul<ln ..
des de sua nm··cgaç.5o.
EuH·c grandes e pcquenns, )1;n,;nmos passado 50 c.1~
chocirns.
Algumas enm meros rápiclo3, outras eram furiosas catarntos, nlgumris dcstns. quasi a pronto.
Cêrca de 20 eram rápi1los, par.'.l. ciurn dos quais JHI:'.·
!1':l mos com o .1m:ílio de longos cipós, 1ruc se 1n·cndiam :i
canôa, no invé.5 de cordo s~ conseguindo assim puxá.lu com
aJgum.:i dWcul€b<le, junto <l:i marfem do rio.
Cêl'ca de 18 eram ruins e pcrigosm;, tendo $ido n cCC's;;ii rio tl cscnrrc~tir ,1 cnnô:t pnrcinlrnenle, qurmdo assim
cta poss iveI 1 e os mcns índios, algumns ·,:czcs com a ajuda
de ouh·os c1u e nrraujã"·amo:i, empregavam todo;; os seus
esforços pnrn fozC-b ganltnr o al to da quédn.
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A~ out r;:1 !' 12~ entrctunlo, er.1m t5o nltas e tão fur iosa '- , (JU C' foi prH:i"::o tlcscarrcgar a cn uôa comp1ctílmcntc e
arrns t;í.fa sôhrc os clcsnuclo::i rochc,l o::, qu e eram, por vczc.i:, m uito :i lc a11til:1clof, e quasi sem pre- com cliíiculdnrlc
ê qu e co u:cgufom os pns.s:i-la para ci ma da m argem dn
cad 1ocira.
E 111 Carurlt, como j á referi , 24 h omens co1n gran de
d iiicu lda,lc rmderam puxn1: a cn nõa dcscnrrcgad3 sôLrc o
r ochedo: cmho rn, pnrn atenuar :1s :1.sperczns dê.stc, se colocasse m muitos rnmo.s e cn·as, eôh re os qoais a canôa
dcslis:wa, e, no mesmo tempo, nssiw se p otlin evitar q ue
cfa se- Ja nifi cas.sc, :; j ar rastada ~ôLre 3 rocba uú11.
Es.s:i loi a r.azão que m e fez compra r uma _pequ ena
ubã do lu.níua, para poder c011tiuuar a minha viascm; e
foi muito acerhtcla essa rc;soloção, pois, do contrário, eu
teria 1le rc1roccdcr, e não 3.lc:mçaria n localidade, ., que~
.c!inn], ai rufa pud e chegar.
No di.1 sc~ruintc, 13, cw preguci o tempo disponivcl
1lcsenl13.udo :i1gmn as no\-·as C!:pécics de p ci..x cs, que me !or am trn:i:iclos n ,1 Yés11cr.1. :í tarde.
Os meus ínJios sai rnw p ur a c3.çar, e nado m e trouxcr:im Jc ,-ol ta, a n ão ser um gn'\"ifi o comum.
A' noite, o pni e u m irmão do i'udio, de quem cu
linvia nlu gn clo .1 mcl:Hlc da casa~ nlí chcg11ram, acom pnnh;idos das: rcspctiV'as m ull1crc:> e filhos.
Dêsse modo, com os meus seis índios e o5 dois caça·
clorcs, a cast encheu-se de ge nte, e havcríamo:; de fic.u r
nnm i;r :mdc aperto ; alguns tlos m eus imlios~ contu do, fo.
ra m clor111i1· cm out r o rnucho, e nós c ulfio n os ac0modó·
mos ela melhor m;mcir:1 possi\'cl,
A!I n1111licrc3 tio índio mn is velho e elos dois filhos
elo mesmo csim·am complernmcn tc níms, poré m pareciam
(JUnsi incon cicnlc5 1fü,so•
.A vcl li.1 vcs1ia apenas u ma usáin" ou "soiôte", que,
de <1uando em qu auJo , p roe:u r~wn ajei lar melho r no cot·
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po; ma~, 1Icpois que
gonh a<la, coroo uma
si lhe fossc na 1ira<las
cleiln il:i el11.1c,7çáo l'
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n~si m fo:<la, p a recia fic,1r tão c uvc rmulher civ.i!i1.n<la houvera ele ficar,
as "cstcs1 tnl e tiio poderoso é o
,Jo Juíhito.

T cmlo-mc i11for111n1ln o ~r. Chagns ffll<: h a,• ia mn ex~
cclcn tc cnçn<lor no Cc,dinrÍ: r io qu e ,cm do. dirc(,'.Úo E(' ..

tentrion nl e que faz l>arrn pouco nc ima de :\[ucnr:1: mcm<lci Fi1inc, ll m doe mens guard as, ir até lá, com o pro JI Ó5'Íto tlc con tratá -lo pnra o m e u ecrviço e também de
comprar to<lQs os J)IÍí-snros e outro,; animais v-1\'os, qu e encontrasse p ot lá.
No db sc:,iint<'..i :i cstavn êlc <lc ,·olta, trazendo-me
um Hmacnco -harri ~u do~ (Ln;:;otl1 ri:r:. H1m1boldrii) e <lois
n ap:i gaios.
Qu,'lsi qlJc ,liariamcntc tinh n cu um ,, ou d uns espéc ies
nova !:l de. pcb:<'~, pnra dcscn hnr: de pá s~nrog e fo s:etoi;_ só
rnuiro rar:m1cn rc.
Nnquclc Ji:1. d1c-~ou o sr. :\'i(!otí u.
Qu and o apo c-tci n ~fucura. dis:a;{' ranMuc cp1e êlc tinha
11rnn '~tnrtnru!!n-nin l:Hb". co m a qu;1l in JH<'~en1 c:u,mc~ po·
ré m 1111c (~lc }n·óprio ,lc:;f'j a,·q c-ntn·~ nr,mn , no c.Jin cm qnc
pnra ali \.·ol ta~~e.
Em \.·ii;I:-. di9,o, n ifo qni~ Nt int romC'tt'N11c c- m 1111 n c~ócio, a nt<'s «lo r etorno tlcle.
Os meu ..; índios t ivl'ram o<'nsiiío ele vê-ln num "currar', foit o Chi um NÍrrc~o qur- p ns9:n·.i p róximo d" c,1s a
dele .
Quando êle chc; ou, logo mandou bustá-fo ; po rém ,
llC'~Sn ocas ião~ H t·ÍÍÍ(·o1Hc que el a lt:wia Fu~tJo.
No d in amcrior, :1i mln íôrn vista ruup,cl c ccrc:ulo.
Pcr<li. n~sim~ tnlvcz, a 1inicn opor tun i<lnclc. que tive
pm·n oh!C'r e-. pro\'a,·clmcnle~ 11nra t.lescnha r e 1Jc5crc,•cr,
o que m uito dceej:t\';i cfc111:ui u mn lattn ru ~a fluyial d.1
espécie rl'fetida.
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O t cutpo dn cleso\'a jõl havia _passado 1 e, dcpoi,; dis::o,
elas r ctirnu r-::e pnrn os fogos, scnc1o, en tão, rarnrncntc vi~tas e dificilmente po(1emlo ser cnpLUra<la5.
Como o~ meus índios nada cstiYess.cm fa zendo aqui,
m andei três tlclcs, soh n elidia de Schastião, ao Codiarí,
com coforcs, n. nzõis, espelh os, e tc., pa ra comprar macaco1:1,
p:tpagaiM ou qualquer outra coisa. que fo ssem cncontrrmdo no trajeto, e também .Jlguw.J forioh::a, rle que cu não
qucri.J fi car pri,·n<lo outr,'l vez.
De:p,u~hci-0$ com instruç.ÕC5 p ara só tlcmorar 5 ou 6
di.1s, ordcnando-lhC"~ 11u c fosse m até no 1iltimo sítio e com·
pn:1ssem ludo qu .:1 nt o con"ic.::se aos meus p1-opósitos.
Dols d ias ,lcpois 1 p orem, rcgressa r;uu, não tendo pa~
s ido tio logat· onde Filipe jól. tinha ~ ta <lo, conran<lo-mc
Scha~ti:ío c1uc os seus companheiros não quizcraw ir além.
file, c11 lreta1110, t rousc-me nloruus pa p agaios e pequenas
ans1 a rcos e penas 1lc pã.:.!i'aros, e foriuha cm tal quauti·
<lac.lc-, que qnusi não potli a caber na mi11l1:1 ca oôa; e tudo
a<lcpii rido muito caro, a ju1g-,tr pela sôbi-a tios arti gos, q uo
ê1c Jcv.ar:1 para a:., coo1pras.
Estnmlo cu, agorn. numa pat tc do paí"', aonde a ntes
ucnhwu Yiajantc europeu h:l\'Írl atingido: lautcntcí profun.
d:uncntc a fa lta <lc íu::trmucnto:1 ,ulc<1uados par-a a ,lc tcr•
n\inn~fio do~ seus gráus t1c la1ilu1lc e !ou:;iLmlc·, hem como
<la suu :1hí1 u t.lc ;,cima <lo ni\·c J do rna r.
Pam as <lua.=. 1íhiwas, não pude tlc fórum ali:,ruma con~cguir qtrnhiqucr dc1c rn1inm;õcs, pois o meu termômetro
<lc ponto ele cbuliç:io tb ii;na quebrou-se, e outro menor,
<JUC cu l.11nbén1 truzia, perdeu-se cm Yiagcm.
E, rm1i10 a m eu pesar, não pu de p rccochcr a fa lta,
q uer de 1Un, quer 11c outro.
Uma vez, pcmci cm fc ch:ir uma garrafa. ch eia Uc ar1
para, clc11ojs, <lctcrm iJ1 3r-Jbc com to da a precisão o peso,
pois assi m podc1·ia cu fi car conheccn<lo a t.lcu si<lndc do
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ar, e tlcla, comcquc11 tc mcn lc~ deduzi r a altura, a que n
col una lrnromé trica 1lcnri a ati ngir.
)las lam h l·m pense i 1p1e, alént disso dar sómente um
rc.mllado i~ual ao de uma si111 plrs o)Jscr..-ação harnmélrica, seriam i.mmpcrn,·cis a E- clificu lclade:, p:trn fechar a
!Jotêlha de ar, por<Juc, si cu cu1prcg.is!:c o lacre ou pb.:c:
mesmo que a gartnfo ficasse herméticamente fechada, cu
teria ncccssidacle d e empregar o fogo, e, no momento cm

que êstc fosse apl icado, o ar con ti do naquele ncipicntc
Jrn,·cria de rarefozer-.!: c. acarretnmlo res1il tado:3 bastante
e rrôneos pnni tíio dcl ic~da opcr.ição.
Pelas min h as ohscrrnçõcs, cnu·cta nto, as a1Lurns tlas
s1uéd:is, por c1uc pa~s:imos, <lão u ma soma ap rox imada de
250 pés.
Si a êssc resultado adieiouarn1os tnais 50 pés parn a
incH n ação <lo rio en tre m: qu C: d11s 1 teremos cnt5o 300 pés
para a allu ra pro,.·,wcl <lo ponto que alcancei~ ., ci ma 1lc
Barra.
Ora ~ como cu a1:rc11i10, com b1Jas rH7.Õe::, 9ue êMc 1íltlmo não ~t.í. a urnfa de 500 jlC::-s :teima <lo ufrel <lo m ar:
teremos ni:sim 800 pés para o l imit~ p1·0,·;ncl tht altitmJc 1
a<'i ma <lo nfrd 110 rn ar, do po nto a q ue cu pu de atin gir.

O ~cu ,·alo r exalo. C'Ontud o, pura ,ser <lctcl'mina<lo com
a <lc!'cjacfa vrcci 5fio, só se com;cgui r.i com uma série <lc
obscn-açôcs <los pon tos de chuliçiío e das al t,ira s barométricas.
Achar a altura acima tia 1í lt ima :;ra11<lc fJUéd::s e 11c·
tcrminor o \·cr<laclciro car.w 1lê~tc rio, J>em como as suas
rahccci r ae, são tarefos que não compema 1n o,; perigos e aõ
despesas do ,.•iagcm.

D izem encon trar-se acllll a d;1qui1 a cêrca <lc umn EC·
mana de viagem, a cachoeira de }uru pari, a qual é mais :, h a
<lo que <] Ua]quct· ontr.i <l n:; q ue ficam p ura cã.
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Alfm <lc1a, não se encon tra uenhwnn ou lr.a quéd.i, e
isrn ,~ asSCé_..'ltr~ulo pelos ncgoci:mtcs, que têm viajado 10
011 15 <lia s r io .acima.
Acrescen tam êlcs que o tio ainda se cooscn•a tão lnrgo ou mais Jargo, lá, do que cá para ha ixo; qu e as suas
iie,,u11s sit o t5o claras ou tão lrnrrcutas, como as <lo SoliwÕc.'i; que JHU itas árvol·c~~ prisirn ros e p ch:cs: carateris ti·
cos do Sol imões, lnmliém sr.· cncontrnm lá ; que os ín<lios
têm foc.1~, poucho.; e moc<las cspauholns; e relatam ainda
que, mais pa l'a cinw, c..x.idcm extenso~ ,;c:unpos~\ onde se
cria ga<lo e os h omens andam a cavalo.
Todas essas intcrc.:;sa ntc;; particuforid,uJes parecem
com provar que o r.io tem as suas ca hcccirns cm grandes
plaiuo~ 1 que se c.,tcndem até á h asc <lo;; Andes~ e oudc
.:ts cal,cccir,1:; <lo Gua,·.iare c~tão locadas na maior parte
<los wapas.
1::stc último rio! sc~'lmdo as informações que obtiYc, é
wnito me nor e tem um cut9: o muito mnis curto.
'l'ernlo co1 tLi:_;o sóme nte uul sc.'t:antc po r tátil para trahulhos topográ íicos, sem nenhum ou tro meio pat·a fazer
,·isadas <lc dois objetos muito difcrcn te3 cm llrilho, trntci
de ohtcr sômcnle a lntitu<lc tã o precisamente qu.into pos·
~ivcl, primdrn pcl.t <listância zenital, ao mcío-din, oLti<la
por um fio a prumo e a imagem do s ol formada por uma
lente de cêl-ca Jc 15 polcga<la;; de fóeo, e, em seguida,
pela ;.1h itudc mcridi.ann 1lc u m n estrc1a, que e u ohtivc cm
uma noite culrua, por meio de rcflc..xiío cm wna cllia de
;ígun,

Tomei todas as precauções possh·ci9 para comeguir
um l'csultado bastante ~cgu ro, e acredito, com muito boas
razÕc3, que íl métlín de dun.s. oh!õcrvações niio tenh n uma di·
Iei:cnça de mais do que 2 ou 3 minuto.s da latitude ver.
cladcira.
::.\Tinhas (.~SJ)eranças de ohtcr p:í~s.1.ros ral'os e curiosos
clc~\'aneccram-sc completamente.
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O meu caçador e o .sr. Nicoláu mnlarnm alguns "ga,·ióc,s-<lc-pcnacl10''. m as da s. c~pécic.s <lo rio Negro.
Quanto ao ,:g:a\•j:ío-<lc-pcmu.·110 11 hran co, as infonuuçócs: que ali puclc- obtct·, era oi mui to c:ontra<litórias: mui lils p ~sôas nm1a snb ia111 a rc~11 cilo <lc tal pãssaro; outras
diziam que :-ó algunws Yczcs ou t."tr:m1cntc o ,•iam; <lc mo<lo
qnc estou indin a t.lo a pcn~ax que êlc n.io p a~~a de uma
varjcda<lc branca~ como sucede com o3 melro s e pnrdais da
minha pátria, e co1no ncontcce também aquí com os mutuns e os ag:utís.
Outro pássaro <lo qual hã. longo tempo estava cu dc!icjoso d e obter cspécintcns, ,:o nn:nubé-de•catiug;a'1, uma espécie 1fo Cyanums, íoi morlo a quíl e pcb p rimeira vez
o vi.
An lc.5 <lc m eu r ci:;rct-so, <"li oht.he ain da wnis 11u alro
ou cinco cspfcimcn~, niio só dêslc ü ltimo, como t ambém
ele alguma das. c5pl:cies m:tis co1uu11s, os quais têm pcno.s
pretas ua cabcç,1.
OUti"c ainda mais u m ou tlois pássaro.; pcqucn05, que
cr;nu ele espécies que eu ain <l n não conheci:.1.
~ses p.Í55aros 1 duas ou trê~ raras espécies de borboletas e cêrcn ,lc um;1 <lúzin de outrns espécies Ucsconhccitlas
de peixes, comprccm1em to<l::i :1 minha colc4;:iio tle históri.t
namml~ feita nc.slc 1·c moto e ainda não pcrlustratlo 1·inc:ío.
Tnl tlcficiência, cm parl e, foj dcvi<la. á minha dcsastra.cla e dc~conliccicl,1 clocuça, 1>ois os pássaros aqui eão cm
gf"ande \"aricda<le e ~.'.i o nl:undantemcntc· cncontr:ulos, porém o tempo melhor parn cocontrá.}osJ que é o tempo das
frot a~, já J1ada passado.
Os pci.\'.cs e tartarugas cr:tm tnmL em abun<lantes,
quando comecei n viagem, na subitln das <paé das tio rio) há
dois meses atr.Í!!.
E, duranlc ~se pcrio<.lo 7 que constituc o mais curto
verão de!!1a zoun ~ cnqnanto cu jazia quasi morto cm São-
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J onqu im 1 os inset os t.lcYcriam ser, sem t.lt1vicla 1 ma is numc·
rosas aqui,
Como, po rém~ não 1w.vin ngora ma i3 remédio, cou tcntci-J11 c co m o pouco que pmk ol,ter, e tratei, afinal, de
completar a m in ha colcç:to <lc armas, ulcnE11ios e ornnlos
incJjgcna!:.
Os índ ios d:111ui eram, na sua maíoda, da trilm do,;
cobcrls.
Comprei deles uns ornatos e tccit.los caraterístico!!, pnra
::uli cion:í.-los .l minha coleção.
Tawhém tiJ·ci proveito da , . is ila que 1110 fez uru tuxtiuu ou chefe: que conh ec ia hem a lío~un geral, obtendo
um vocahuJádo 110 seu idioorn,
Quando cu cst.1.\'a justamente para fazer a minh a viagclll de retôtno, ncchi uma notifi cn~Íl.o do sr. Chagas~ tt·
quis itam]o-mc, rui nome do tcncn lc .T e,m ino, o cmp rcstiruo
de minh a canôn, p ara êlcs sllb ircm o rio até ruo ito acim:1.
Coruo fosse mui.lo incerto o tempo q11e po(leriam demorar
naqucbs para~cns, foi oh1·iga do a rccu:;ar-lhcs a minha
cmJrnrcaç_ão.
O t.li lo tenente, lllll mest iço ignoranlc, fô ra encarregado
pc)o no,·o governo do Rio Negro d e levar todos os tu:rcíuas
ou chcfos t.las ruaC"gcns el os rjo:; Uaupés e lçana, a t~ Barra,
parn lá rcecbcrcw p atentes e pC"c~cn te.5.
Um índio, a m ~wdado JclcE, ha,·fa chcgnclo â cneh oei ra
<lc Cururú e tlcscjou com prar a ubá tlo tuxtiwi. depois que
eu já a ha,·ia compC":1do e 1rngo e jii ter tomado po~c Uela.
:\l esmo a~sim, êlc t cYc a pctulJ ncia de <.·.x igir que cu a
rcstituiss e no wxúua, p ara poder comprá-Ja ou pc<l.í-la cm.
prestaUa.
l\Iinh:1. recusa pcrcmp tó1·ia, Uc resto 1 foi motivo lrns.t a ntc parn o tlito tenente 5c jnJgar ofcnctiUo.
A 25, depois Ue nma estada de 15 dias :ili, deixei l\IucuC"a, u rnito dc.sa po nt ado com relação ás coleções que ho·
via fei to naquela alU cia.
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No m~mo dia, cu alcancei Uarucaparí, JouJc não
pude p rosseguir se m Un\ )liloto, pois as qué<las, Ja]i para
haLxo, eram muito perigosas.
Dificilmente se cncoa travn nas aJ,Jefos um homem: por
haverem os sre. Jcs uino e Chn gos conc.luzi<lo todos tio
nciroa, parn ajucl.i.}os ern um a taque que ia ser levado a
cfoi to a uma trílm, :i <los carnpanás, doe quais prctcn<liam
toruar um Jot'! de mulheres.

Também <lificihncntc

EC

cnconu·m·a alguma coi!!a que

ECl"\'Í5Se para comer; não se pegava fH!ÍXC alóUJJI, emhora ett
mandasse ao r io, diáriamente, os uicus íudios, e .ts gnJ:i.
n1rns, a pesa r ele aburufontc.s, aqueles que <l cfos csta\'aw to·
mando conta não no-las queriam vender, a.legando esta·
rcm ausentes o~ don os.
Afinal, qu atro <lias depois, consegui pcrsnadir a seguir
coru.igo, como piloto, o filho elo 111xóuu, qnc não resistiu
á tentação dos eanl\'ctcs, cofarcs e espel hos, que cu esparramei <lefxon tc (!ele.
Dificílmcntc conscglJ i colecionar alguma coisa ma is 11aquele Jogar, a n ão eer um simples espécimen do l1clo e
raro hcijn-flôr, ,!e pcecoço côr Je topazio (Trochilus pyra),
e nma n ova espécie de horbolc ta, do gênero Callitltca.
Ouvi dizer que nquí &e encontra a linda ]acouu. (126)
hrônzcn, mas os meus Cllçu dorcs u procuraram haldaUa•
mente.
Na manhã eeguintc á da nossa partida, \'imos um honito ycn<lo cm um h.inco ele ar eia, do qual nos estavnmos
apro:ómando; e eu, então, mandei que i.\fonncl enlraE5c no
mãto, pélra cercã-Jo~ cnquanlo pr.nnancciamos muito quic·
tos na canôa; depois de c.tmiul1nr pela prã.ia al~rtun tempo,
êlc en trou na água, para <1travess:1r o rio, saiu<lo nÕ3. Jogo,

e

026)
piaçóca.

~

a Parra jactmo, bela ~)·e, c11joll n ou1rs uipicos :!'.iiO juçrmã
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cm p crsegu i~ão dele ; e, cão obstante as 6Uas ycviravoltas
e mcrguU10~, p ara mcupnr, o pobre animal, apenas veiu á
tona, foi imcdiat.1mcnte abatido por utna p anca da na cab eça, Bcndo dali alçtulo para a ca nôa.
Pro.5fcgWmos a \.·ingcm~ e os índi os ficaram cou tco ús5im os, regozijando -se p ela certeza de terem carne para um
ou d ois dias; cu muito sincera.mente me associei á aleg ria
clêles.
i\'"a cachoeira Tapiocn, es tivem os p ar:u1os duns h oc.:1e,
para salga r e cozi nhar a carne do vcíltlO.
Em scgu id u~ clcscêmos a quéda , .sem <1ualq aer acidente .
.No cli a 1. 0 de ab ril, passá mos por umo. sé rie de c,1 chocirns, varan do a maior p arte delas no meio de pcrigo.ê!09 ro·
chc dos e rugid or es v.i~alhõ~.
Chegámos bem a Carurú, onde o tu:ráua nos cedeu a
sua casa.
E!! tarnlo n ós co m dtrn:; c.:i.nôae, f ômo.!I obrigados a esp erar ali a obtenção tlc mais j mli os, pilra o pro~segnimcn lo
da ll 05!a \.;agem.
E u estava a.inda muito fraco, e não 1•ude fazer cxc m··
i;õc.s p ela flor esta.
Além disso, cab ia-me o trat umcn lu ()03 p ássa r o~ e ou·
lros animais vivos ,1uc lr:izia: e ,1ue cr:11n agora •l macn·
cos: 12 papagaios e mnis 6 ou 8 iivcs pequenas.
D ava.ui-me trahalho consl íl ot e, prin ci palmen te parn ob.
tcr-Jh es alinicnto 1 que c-ra ruui 10 varintlo, e tnmbém impc·
clir íjOC fu gissem.
A maior parle 11êlcs tinh a de ficar cm lfücrd adc, e, si
colocados cm u ma gaiola 1 ficarnn1 constantclllcntc querendo
sa ir, ou en tão recusavam alimento e acabavam morrendo.
Quamlo- ficam soltos, pe g::i m a andar pelas casas dos
íudios, ou cu tr am na máta, e, assi m, por vezes .se p erdem.
AproYcit:mdo a oporluni<lnde dc.stu pBt~da, mo.ndci
fozc1· ,luae toldns para as xninh ns canôns.
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Toda3 as mi11l1õ'ls t~nt.i lirns pa1·a n.rrnnj:ir índios fo-

ram infru tifcr,1s.
Enco11lr;l\·amos1 cntret,m lo, galinhas e peixes: (.(UC e ram
algo ahund ,m tc:s, e, assim: famo~ pas::1:mdo 1uc U10r do qu e
cm Uaruca11uri.
No ilia iJ, .1 tarde, os EN. J c~uino e Ch ag,'\5 cl1c-g:n ram
ali, com uma \'erd;1dcir,1 frota de c:m ôas, lra:1.cn<lo para
mais de 30 pri5.ioncii'o5-, en tre os qua is apenas se conta,·a
um homem, se ndo os restantes mulheres e crianças.
Na ] u tn que tr:wnr arn , morrcrn. m 7 horncus e u ma mull1cr1 do In do dos índios, do.5 quais os restantes conscgnir.:im es,;a pac; o grupo ns.snlt:rn tc ic,·c sómcuic ."'\ p r r da de
111n horucm.
O homem~ l (UC ê1c::i trouxeram, csta,·a amanaclo, e as
mulheres e as criança s f:r.a. Ut cu idnc.lo.rnwcntc yjgiad ,1~.
Pc1a manh.í. e .í 1Br<le, fora m t odos le,·ados pa ra o rio,
p:ttt\ tom3rem b.tnh o.
A' n oite, 11a ahlêia, cu1 ho u rn nos 1·cccm·ch eg:n <los, hcbcu-sc gran de <prnntid.,clc de ca:riri e de c,iehaça.
Compacccernm todos os hn Lit;mlC!', que ee rcunirnm
na casa grande.
P edi a J csuino que me arranja!:-sc :.]guns índios, lcudo
éle prom etido a tende r-me.
Xa rnaul1ã seguint e~ cou tu<lo, o .seu 11dmciro at o foi o
de intintidar o mcn 1álo to, cow êle rnJhamlo ECVc rnw en te,
para que n íio me acoiupauh ,,~sc m ais; e tais :uncaças fc;,.
êlc no wcu. pohrci companhei ro: q ue êstc: cm cowp a nh fo:
do p ai, disp araram iu1cdintam cntc rio aba ixo.
A n tes de partir, porém, co mu11ican11n nos m cu3 guardas o que es tava acon tcccu <lo.
Rcsohi, ent ão~ interpelar J csnino 3 ê~c 1·cspcito, teudo é lc negado q ue hom·e.ssc <füo quolq1J cr coisa ao m e u piloto, mn s rccm:audo·sc, cntretnnto, a intimá-lo a pcnu nnccet
cm mín hn. companhia ou n cum prir o se:n tra to cow ig?,
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Logo dcpoi~, ] e.mino dci..<co u Cnrurti, tendo antelc', po·
rPm, ordenado n 5 índ io~ (Jlle me Jen,~scu 1 .itC ] auarité.
Desta sorte: pois, logo a1,ós :J. ma ~ailla, consegui patlÍr ramhéiu.
Os homens. fJUC ui rnm comigo, tlêlc hayfam rccchi<lo
imlruções rara ;i.cornp;111har-mr. SÓlllenle até a uma certa.
1lí&tânci:1 tla al t1êía, e isso com o propósito ele m e dci.'\";trcm
cm logar -011dc cu não pu.lr:ssc conseguir mais r ecurso

:ilgum.
Cêrca do wcio-cli a 1 cntrcl:i.nto, OHIÍlo para minl1:1 6Utpr('~;1, êlcs saltamm l)ar:1 uma pcqm:na ubá~ e <lcn:1.m , então. a p erceb er a sua inlcuç.'10 tlc 1·ctrocc<lcr, dizendo que
hm·i11111 recchi<lo ordem pnrn !11,:011q):111h:1r-urc ::ômcnte até
íltfUclc Jogar.
Ali, p orém, alcancei J esuino~ e, •ie n o,;o, interpelei-o
a re3pcito Jêssc caH>.
Emhoi-a os h omem ohcdcccs~cm i111ccli:atanrcnte ás suag
Gtd.c ns, êle rcc u :.:o\l·5C :l tbr-lk,s, dizendo 11uc 05 }1,wia posto
cm m inlw c.i:nôa ~ fJUC <'U, :13ora 1 me :irranj11ssc como 11cm
cnrcmJcssc.
De acórJ o rom as suas nlcgai,:íics, fu i c 11tcm1cr-m c
rom os índio$. 11romctcnrlo, 5( êll's me acompanh:i5!Cm
nté J unarité, dnt·-lhcs p:tg:tmcnto fJUe muito 05 contcnl nria, porérn ciuc, pelo rontd rio, si êlc.s ali n1c ileixnssem 1
cu n:io lhe.; dnr i,1 um :,'i mplc.s anzol siqner.
Os írulio.; s;1 hiam perfeitamente o que é que o sr.
.lc-:mlno rrucrin: c. sem me dhicr pal:l\'r:i, tlcrnm de remo,
JHna t rás,
E, ns!! im: alí fiquei, por êlcs ~hnmlonatlo, para nrran•
jnr-me como r u<lc.sse.
E m c:ufa unia de 111inlrns canõa~, tinha Cll sómente uu1
home m e u m r apaz, cont os qu:ti5 1c ria de [l.'.IS9ílr os d.pi·
d o:, 011dc1 11a1·., \':Hii·Jo~ com seguranl_?.i, .s:'io ncce5sár io.s (.i
ou 8 h ons rctn :1tlore9.
Pcrinnneccr c ru tal s ihmçiio seri:t de toc1o inutil; resolt·êa103, jlOl' isso, p roi:cguir u viugclll de q ualqaci- mancir,1,
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E, desta sorte, confando sómente com 03 no5jos pró·
prios recursos, a\·cnturámo•nos por ali abaixo, no caminho
hnticlo pelo sr. Jcsuino, logo após êstc., q ue, sem dúvida ,
muito havcrfa de rcgoZljur•sc com a nossa simnç:io. fa.
zcmlo itléja de que. pos.i;ivchnentc cn p er deria as minhas
cnnôas, ~inão minha próp ria \;Ja~ na passagem das cachoeiras, fic:mdo asãim 11cm YÍngado do c3trangciro. que,
EC atreveu n adquirir a canôn que êl c tem Yontnc1c 1lc
comprar,
A' tarde, com grnnJc risco tlc vifla, passámos por uma
cachoeira muitíss imo perigos a.
F cüzmcntc, cm um sítio que enco ntrei ruais abaho,
pude peri uadir alguns í nd ios a que me acomponh a5sern
até Jauarité.
Eu ia fazendo clivcnias pnrndas, pelos casns que fui cncontr.,ndo, para comprar galinlrn~, pnpagaio;;.: arcos, íleehas e penas.
~m um.:t de tais casRS, en contrei Iorn gido o meu 11i loto~
e fi .]o cnh:cgar-mc doi s ccstosi de farinha, por co nta do
1rngarucnto que havia rccch iclo nntccipaclamcnle para a viagem de Carnni até Jauarité.
Na última c:icl1ocira, já hem perto de Jauarité, qum1i
i;c pe r deu uma da s no s~as c3 nô as, qrnmdo se fnziu a sun
descida pela cacl ,oeira, prêsa por uma corcla.
r\°c3sa h ora, cu me udu:r,.· a na canôa,
Justamen te q uaudo dcsciamos a c,1ehoci ra 1 ela H' d~viou para o fado, e a água, que subia do fundo do .rio, produí':iu o curio:.o efeito <lc cmp u rrú-la parn n parte el a quéda,
onde permaneceu muito lClll\JO, hem ,·ira<la par,1 um llo:,
lados, correndo o risco 1 a to,lo momento~ Jc yfrar e nfundnr, sc.
Afinal, comcguímos safar-nOJ dali e alcançar R aldeia ,
o que causou grande 5urprcsa a J esu ino, q ue havia chegado
poucas horas antes de nó3',
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) leu am igo~ o sr, Augnstioho, d e São·Jcrôoimo, ach aali taml1ém e cu p:1ssci tlllla tarde agradavcl cm sua
comPa nl1in.
Coru êlc p alC3tr;mclo~ th·e oc3 eião tlc \.·erüicar qu e lrn·
via 11111a d h·crtênc in rm nossa cs ti111:itiv:1. da da ta cm que
C-Sl,ív::imos e. pel as nos!Hls con tas, a diferença em um di:i cb
s~m ;ma e 1.l a <l a.tn tlo mês.
Como cu hoU\.'CSSC gns l o três meses n a minl1a e.~cdi·
ç:'io rio acimat suplÍs l ogo que o c1-i·o deveria ser 1le roinli.,
p nrt c.
To1.hvi:-. , como \otnns.sc notas de ,:iagem diãri:m1entc,
eu nfio podia de todo a tinar por que maneira cu me J1a·
veria cn!!rtD:'ldo.
L!so .' eotrolanto, é coisa mu ito corriquei ra neste, r e·
tnotos Tincõc~.
Quando dois ~rnpo9,. um snl>in do e outro descen do o
r io, ch c~,un a c nco ntnr,sc, a p ri mci rn pe rgunta, logo ap ós
as 11ah ituais ~auda~õc~, tios qu e descem nos elo outro
grupo. é:
- "Que clí n os sr.!'. têm? "
Frequentemente ncoutccc que &ô.o tr& os grupo!, pre·
!ente.e. dos qn:i: is r. .111.i mn tem então nwa da ta diferen te.
E : par.1 a.ce rtar, come~am n f .17..cr comp ntaç,ÕC3 ha?ea·
das nos dins .s.,ntos pa:saclos, p :,ra o propós ito de pôrc ru
te rm o á con trove~ ia.
Quan do estive n a cnch ocirn <lc Caracll, j á. se rue ensc·
j a rn ·verifica r que os H!. Jesuíno e Cha gas dircrgiam de
mim , uc~~c im portan te assunto.
Como êlcs csliY~ sem i.·inj:mdo lul'ria j á nlgu m t empo,
prc.rnmi que êlcs po1Jeriam c~t;1r tiio er rados c1unnto cu
próp rio,
Agora, contudo: pelo ! r. Augns tioh o, que h a"ri.l chega do recentemente de São-Gabriel, donde deveria trazer
a dntn con ctn, tive de concorda r com aquêlcs, não obs tante
lhes foltn r autorid nde.
Vlh~C
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F::izenclo um m inucioso cxnmc nn s no tns de meu diá 1·io1 verifiquei cn lão qnc, na minha primeira estada cm Carurzi, liavia cu lornn<lo nota sómcnic de ciuco dia!!, cm
vêz de scÍ.i.

Os índios, cm Yiagcm, costunrnm cont::11: os dias com
muita precisão, e, p.ira is.::o, fazem nns p equenos cnt::ilhcs
numa "arinha, como fazem os meninos na escola, cm vé!!pcrn das fér ias.
No nosso caso, contudo, 1nc.smo ass im os índios esta ..
vam cngauru1os, pois cnqunnto alguns <lclcs estavam tlc
~côrdo comigo, Otllro:; tính:rn1 um dfo ou dois mai s ele
avanço, ~ desta sorte~ maior se tomou a noss;-i coníusã.o.
Os negocia ntes rC!'i<lcntcs cm alrJêi.is indígenas, 'lllC
p1u•sau1 ás >czcs muitos ruc1:es .sem ver tun a 11essôa qnnl·
quer, proccclc11lc de urn::i parte cidlizada, costuma m errar
tlois ou u:ê3 dia~, 11;1 compu tação de rla tns.

:"ifc.smo no s lo gatcs mais populorns, onde to<los os h:,bit:mlc.s dcpcmlcm do pmlcc ou do com:mdante: têm-se
,·criHcaJ o enganos dessa natureza.
Alguns domin gos e dias !!nntos, por vezes, não t~m
sido respeitados nos dfo s próprios, sendo as .scgumla::.-fciras e outro:; dia s comu ns gua rdado s como dias-sa nto;;, cm
seu logar, o que é u m verdadeiro horcor para todos os
bons cntólicoa.
Na manhã scguiutc, dei um:i voha pela aldeia, com·
prando cotão do 111.wiua rn,1is alguus papa gaios e periquilos, ornatos de p enas e pequenos JlOtcs.

E tl:t.lí, 11ão udrnndo pcs.s ôa alguma que quiz~sc ncompanhar-mc alé J.tunrité , tcuclo, ncs::c sentido, tentado c m
v:ío ui-ra.njar íudios paro irem comigo :1té H, tC5ok i: 1nci:mo
assim : Eeguir para São-Jerônimo.
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Ao <'h Cgar :'1 pri meira qué<la, o de Pirmpimi (127), ::ili
sómente enco ntrámos u m índio que aprovcittimos para m::iu<lar atC â aldeia! aíim ele arr-a njar~no.s êle alguns com pauheiros ruais.
Kaqncle il ia, porém, êle3 llfio cstaxa m di spostos a dajar, e pcr dêmo~, as.;;im , u ma excelente oportunidade para
o pros:wt:uhucnto dn viac:cm , 11ois o dia estal'a muito
lionito.
Xo dia segu inte, eousoa ntc já fC c;pcrarn, começou
amn chuwt iruporltma.
~í iiu grado êssc con tra tempo 1 os índios ·;icram, e , mc:1mo dcha ixo cJc chuva, p1·os,;;cguimo:1 a vingcm.
Por Yoh a <lo mcio -tlia, te ndo cstfo Jo um pouco, p n.=;~5. mos pcfa cacl1ocira de Pauoré, e aportámos com toda a
sec,'l.1rança, sem ne nhu m in ci d en te de5agra tlave1, ã alcleia
de São-] crôn imo.
Ali dc~c o1ha1·eiim os e «~carregámos as nossas ca nôas,
tomnndo poi:sc~ cm seguida, da "'casa-iln naçiio,,, a qual não
tin lrn portas.
Desd e logo íômo~ prcp::irau<lo o no.=;so esj)írito, afim
d~ pcrnwncC"crmos ~crcnamcu !e ali, a~ruar1lando oportunidnrle pa 1·a desce r o rjo: logo 1ruc arranjássemos 03 I1omcus
H CCCS~ :Í rio.!'= ,1 CS,3C füu.
~a m esma tarde, chegou ali, pnr!inilo, po rém, na mnuh ã seguinte. o n ·. Jcruino, o 1runl, com hon3 numeira.:1~
me pe rgu ntou quando e ra que cu prc lcll(1ia prossegui r a
Yiagcm, e <lizcu11o-mc, e ntão, que já havia folado ao tuxÚ1ta
para arranjar-me o.s in dios <lc que cu prcc isaS5c.
Dali a <loís dia.;;, contudo, o t u.nlua também Ecguiu
para Barra, sem ter-me urr:111jacfo ao menos um índio, niio
(127) P im'i-pimi (vr,j:Me Str:idclli. oh . cil., pãi;. l'íO I) o! nmnc J.,'!
uniu orli i; a mui lo com um no .,\m:i1;.ona$, e <l.1 •1ual .>e cern:m os j,J.
dios do Unupts p:ir:i :i cura de dor~ reuruát icas.
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ohEtuntc as promessas e nmca~as que, al ternativam ente, cu
lhe fi zera ;mtes.
Os dois índios, que estavam cotnigo, rc~olvcrnm dei·
xar-me, e os dois mcniuos, que t inh am v in do de S:io-J on~
quiw, fugiram, fi cando cu ali .sõzinho, en tregue ao meu
destino, apcnns com os m eus doi s ugu:ird.1s" e .1s dua s
cunôas.
Em Yiío mo!trci macl1ados, canivetes, colares, cspellios
e tecidos, que trozin, a todo índio que paE~a,•.a, tentando
.1ssim indu?.ir al gu ns dêles a .icomp::inhar-mc.
Assim, fi caria cu alí prisioneiro, por muitos meses, si
11:'io hom•esscm chegado, inesp eradam ente, o sr. Vitorlllo, "o
juiz de paz", e tamL ern Bernardo, o meu antigo piloto,
que me lrnvfa dch:ndo cm J auari té, e que estava, agora,
de dcsclda para São-Joaquim.
Ap ós um entendimento entre êlc.s, a]guns ín,lios rcsol\·cram acompanhar-me até Ca!:t::ml1eiro: ou<lc c u esperava,
aü chegando, que o capitiio RicarJo lh e~ dê.s:c or4lcns pnrn
me leva rem a té B :tr.r:a,

CAPÍTULO

::\."1ll

DE SAO-JERôNlllIO PARA BAIXO
IJf:~CE;\' UO O MIO :'\ECICO · - Cllf:C.\UA ,\ O.\IIRA - ODTJ:'.'\ÇÃO Ili, I' A5SA.
POIITC · - ,\D'.\11:",ISTH,\Ç:i.O 0 ,\ CIDAUE - AS 'rll,\'.\'..S,\ÇÕES OE: l'O II TGCl.! F..
SES r, OE nJUSII.EfllOS - 515TE.U,\ DF. CHt~DITO - CO;\ftJ1CIO - A IM O.
llA I. IO.\l) E r. Sl"AS c.u;:),\S .... l'AílTIDA UE íl.\ lUT.\ - LE~U.\ nA ~IOflTf, nr.u:,, no r.,nA - ,\ t'f.fllll;. A'.\IAUELA - l',\RT!n ,\ l',\RA ,\ I Xt': 1,A'IERlU.
- 1:-.ct:-.010 DO :,.'A.\'fO - DEl 01,\S Elt llOT ES - Ll\' JIC o.e ,\l'UROi \ "f.:'\"TOS CO:'\"Jll,\JUOS F,\l,TA D& f'f10\' l~t1F.S - TF.m' CSl',\ IJE :rn C,\/'i,\I,
- CUGCi\ lH ,\ DF.AL.

Afinol, 110 din 25 de n.bri l rlc 1852. com bluito tmtisfn~
ção, d espedi-me Jc São-Jerônimo.
·
Parei cni ,li\'crrns Jogares, para o Iim de com prar
beJ'.jú~ pnco,•.15, e p111rngniosr qu e fa encontrand o nu trajeto.
Os meu..:; incl ios j:im qua si tod ::as as madrug3<las no,s
igapós, para caçar r:i:-, que a11aul1avam cm grande ntimero,
e, cnüamlo-ns num cipó, traziam-nas e lmt avam de cozinhálns com entranhas e tud o, d evoran <lo-ast cru seguida, com
mni to "!!listo" '128). A êsscs nnfíhio3 Jc dedos l nrgos e
p el e de ~-nricg:llfos cõres, dão êles o nome ele "juí".
No clia 26! 3lcançúmos S:io-J oaquim, onde demorei
um ilia para o propó~it o <lc preparar algumas ga ioJns, clcsliondns ao~ 1ncus páss::iros, e de t!mhar cnr ,·:irio3 objeto8',
que cu h;w ia deixado com o si·. Lima.
No dia 23, dcscêmos para S,ío-Gahric], onde .apresentei
os meus cmupri mentos ao DOYo eomn ndnnle, tendo tido
oportuuida<lc ele c11co nt rnr ali mett amigo o dr. Spruce,
com qu em então manti'fc uma curtn pnlcstrut n qun1, ru c.m:Jo
a.ssi m, wnito me alegrou.
il2R)

Enc ,,oclllrnlo u11::inhof const::i tio ori~hi.,I.
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N:io eó aq ui, como iamb t'im cm São.Joaquim, per<li
mu itos elo:; tncus pá~saros.
Um pc11ueno m acaco, ele côr escu r:1, matou e devorou
dois, que J1 avi,nn fu;;ic1o •!a gafr•!;;.
Um papagaio (e5 péci>;:\!ll raro) J> Cr c1cu-sc nas descidas
das cachoeiras. 1,...::.;_I) caído nn .ígua.
"- :..,.~s.:.i c:mõa cr:i c1cma:.iad:imcnre pcqur no , et como
havia pou co cspa!;O, os animais com e ecrn asas, que cu
nela trazi a, 111c dnvam grande trahalho e muito incômodo.
Fiquei nmito eati.:(eito por ter consegu ido que o tO·
manàaulc mamfossc cm minLa cou1pa11hi a um clo:s seus
soldados, a que faz o eervi ço do correio. pollcu<lo e 11 .'.1:5 ·
e-im ter assegurado o pto~s~gui.n,~nto <lt\ minha "ia~cm, ati:
Barca, BCUl m:1is delon gas e sem rcce.ios, o q ue até cn tõo
fôra pnra mim um prohlcnrn (lc clificíHma solução.
Deixando São-Gahricl, passei a noite cm cas:i. <lo er.
Vitoriuo, de quem campeei alguns papagaios r.lc penas l ' l'r·
des e um hc1o annctÍ on p.tpagaio t1c penas Jislat1as de vc1·mclho no pcsco~o, este último para sub.stituir o que liaYia
c.,ido n:l :ígua e se perdem na p nssagcm tJ3 cachoeira de
S.io-Gnbricl.
No dia segu inte, :i.lcm1cci a casa elo sr. "Pnlhctn, e alí
cu fiquei mui to contente, <lêlc compra ndo outro anncú por
!CIC shiJlioge.
tstc, tamhém, ua ma,ih;i segu in te, morreu de frio, por
ler iguulmcn tc caí<lo no rio, conto já havia suced ido coui
o outro.
:tJc ficou cou1p Je1amcntc rcs frhulo, e, embora cu fi zCE-se todas as tc111ati1,·as poss i,,.eis 1 não consegui .snh·á-]o.
No <l.ia 2 de maio, aJcnncci o sítio de meu ,·cllro .'.l.migo~
o sr. Chagas, CJU C me fc:t ,1huoçar cw sua companh ia, vendendo-me, <lcpofa, um poitco <lc fa1·i 11hal café, sal e o\·os de
g,,linha-dc-Angofo .
.Ao partir, ah t açou-mc com 1uuito afeto, aprcse11 t3u<lo-n1e votos de boa viugcm e tle~ejando-mc felicidade.
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N n mc:>1).1.l noite, alcancei Castanh eiro, onde de!=ejava,
com grande empenho, arranjar u m piloto, pa ra levar-me 5.
oul r.t mnrgcm <lo tio e lá fazer lcv::i.ntamen tos topográ ficos, csr cci;1l mcntc para mc11ir ;i fo rg11 ra des te cxtraorcli·
nârio cttrso ele água.
O ::;r. Ric:irdo exerce .H{UÍ o cargo de HCaJllt ão dos lr aktlhndorcs"', e clcle ohrivc- uma or<lcm para tom:.r comigo
mn hom em, p or cuja e;1sa cu clcvc rin passar 110 di ~t seguin te,
e que (,lis~e-ruc ele) conhecia m u ito h em a outra margem
do r io.
~a 1u anl1ã sch•u in tL', ,Jcpois de ter almoçado em eu.t
c;ompomhi.t, àe ixcl Castan he iro, co m ft ee-p crança d e conseguir o 3(mc jit<lo inlcnto, que era o J c fozcr o prcten1lido lc,·;1nt.1 mcn lo do rio, que cu ha muito cle:: cja\'a Jeyar
;a efeito.
Ao chc~a r :l r cic ri <la ('.'.153, en tre tanto, c11coutrci-a va zia, com ,Ti; tígio~ eviden tes de que estav a desa bit;1ila j5
desde nlz;mnas scman:is, perlknilo co, ass im ~ lotlas ::is miuh:ts t'~pcran~as de rc ;rliznr nquclc ineu projeto.
To<l~wia, rc.:oh-i npclar aimla 1rnr:1 o .snL-<l clcga <lo <lc
policfo, J o:io Cordei ro~ cuja morada ale::mce i no dia Ee·
{;uintc, e tawLém 1,ara o sr. tenente Rico. r<lo, porém tudo
cm yJo.
T odos é!cs JUc <lavam a rr,spo.:-ta tlo cos tume :
- ~ªN,io lrn gente nc nl1um.1 a<1ul".
Assi1u, 11cm a pc:n r meu, foi ÍOr!;a<lo a continuar a
vingem rio a lrnixo, pelo ru csu10 curso que cu j ,í havja n avegado três '\'Cze:, porquanto seguir u m camin h o diferen te,
ecm u111 piloto, seria mu ito tcmerárfo 1 e cu poderia per derme no trajeto. e não chegur a!sim, dentro <l e ttm m ês, á
IlnrrõJ, conforme era rn cu <lcecjo.
Sofri outros ataques de fchre, e pas.;ci muitos <lias num
gran de: abatimento.
Tinhu moB ehu vu eom,t:m lcmcn re.
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Parn lrntar de ruens nmnct:oso.s p ils-saros e outros aui•
mais, era lllll gramlc traha1ho, <lc:,'1 <lo á halilun.lin e ntrn•
,-.·mc:uncnro cm que se ::tcha\-.1 a canôa.
A tudo i~.so acrescia a impossibi1itl.nde de cuida r de
1,ua liu1rieza, tlnrantc a drnva.
l\Iorri am a lgun s llos meu s unirnnU! qu:i.si dlúL·iamc ntc.
PoL· vc1.cs, chcl!ltci mesmo a deseja r nada mais ter que

fazer com êlc.s.
'fodnvia, uma vez que jú ha,·in pri ncipiado aquele cu·
C'nrgo, 1-r::solvi pcrscvcl',1r.
'!\o ,lia 8, a'lr.ancci Ilnrcclo.!ó: e aH s ofri muitas jwpo.r.·
lunações: tendo sido oh rigarlo a dar uma relação de tudo
que u ·azin c m 1ui nha canõa.
E, além disrn, ti,·c ainda de pag:u- ilircito5, JJO r n5o
permiti r o novo goyêcno de Barra qu e q uem quer que
fô~e, que por alí passasi;e, dei'7,1Sec rle pa gar os rcfcrido5
tribulos por tu<lo que lrolLxcsse a bordo de suas caoôa =1.
No dia ll, passún1os pela harra do 1·io Branco, e, pcfa
primcin1 YC7,, puilc então obscn·ar n curjosa e exquisita
côr do suas Úb'UD6 1 que .são, <lc fáto, ilc um amarelo-claro
de azeitonu, quasi leitos~, muito diferente s e muito w ais
clara! do que as âgu.is do Aruazouas, fazendo assim com
que t:e u nome J c ºrio Bt.tnco" sejn, na ,·crdadc, muito
adcqundo.
Na estação sl!ca, as suas água s ~5o muito mais clncae-.
Pela m ~m.h ii, alcanc ei Pedreiro, e alí comprei um11 tnr-taruga.
Para prepará-la, pará111os a uma curta di stância,
.ibaíso du po,•oação.
Eru nma tart.irngn 1nuito grande; cstm,·a muito g:or <la
e nós fritiiUJoS qua.si toda a sua carne, q ue foi posto, ccn ec~
guida, .na sua própria banha, afim de mcllior prc.;.crvú•ln,
para o resto <la nossa viagem.
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A' tarde, cm uw sítio, com prei dois papa gáios ; na ma·
u llã ecguiut c, Clll Airão, m ais cinco; e .i tarde, cm outro
sítio, um a arara azul, um nmcaeo, um tucano e um )lOmho.
A~ noi te, fomos colhid os por uw forte temporal, de
chuva e ven to, que nos impelia para o m eio do rfo, on de
ficámos ao sahor da ventania e tlas on<lns, duran te longo
tcrupDi scw p odermos comcgn,jr ,tlcança r a praia.
:Xo dia seguin te, alcançámos Aipurusá (129), onde pude
com pr:ir algum pei.xc e milh o.
Ali, tiYc ocnsiiio de ,,ê r C.'\'. tendic1o no eólo UJD liudo
"g,w:i ão re.il'", que o Er. Bílg;;itta h :w ia matado no Jin nnterior, c 1 depoi s de ter-lhe ü ra<lo as p en:,.s da~ asas., 1lcixou ,o
n dccomp,;r.5e,
Perdi, a~sim, por um ilia apenas, umn boa oportuni<lnclc para obter um espécimen desta a\"C, que eu tan to
1lc!õcjarn e que m mc :1 pude encontrar, durante n c.s tada já
de q untro an os no p l'.Ú!õ,
As drnvas csta\.·arn a torn.rr-sc cada ,·ez ln ais nbundnntc9 .
Totl as as noites: chovia copjosnmcutc.
A nossa vin g:cm, assim~ ia-se t oma nJo m uito monótona
e dcsagraàa,·cl.
Afin a], 11 0 dia 17~ alcançámos D:irrn·do-rio~Negro: que
era ngorn a capit..'11 da nova província <lo Amazonas (130).
Fni Londosamcntc 1·ccch i1lo a.U pelo meu h ondo5o
amigo, 6r. H en rique Anlony.
029)

)lo

orisinal, Ai p1mm.i. t •ro\":i vclrucntc t! corrupt cb de

pur~ u11, "[lUlo '".

(130) A JU'O\'Íne b do .,\ma2cu1as foi cri:uh 'pcln lei 11 . 582, de
5 tio .:;ctemliro ,lo 1850. El.1 e a (l o P,,r.:m:'i , cri:>t.la J1el.:. lei n . 70-1, de
29 do O!;OSlo de 1853 , foram a& rln.'.ls ún ica s drcumcriçõ e.s polílicas
n tabdecidaJ llc11oi, da independência do Br.i.sil, que perdem cm 1827
ri ro,·incfa Cisplatino, nnc.xada em 1821.
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Levei o dia todo a p roc urar uma ca~:1 1 o que naquela
oc,1.sifio era muito djfjcil ele conseguir, pois estavam (JUasi
Iodas ocupadas: e o.s aluguéis eram caríssimos.
Isrn tinha colll o principal causa o a!hi:xo ele numcr-o!!M
a<lnutícios e conicrciant cs, ali chcg:1tlos cm couscqnência
da inswlaç:í o do no,·o goYêruo n a ci,fadc.
Contudo, á t:tr<le, consegui ni-ranjar u ma ca;:a pcqucn.i:
de \larccics ltarreadas e coberta de fõU1as de 11almcir.1.
l\Icsmo assim, fiquei m u ito contcu te de ,1 ]ugá-Ja, pois
não sahi.i quauto tempo uimfo ha\·cr.Í.a de pernrnnccer cm
Bnn·a, an tes rl c c011scµ: nir um a 1u1s.sagem para Beié111-doPn râ.
l\""o 4lía ~e;;uinlc : !': Ó vudc <lc~cm harcm: todas .i.s minh:J:3
lmgil~cns, <lepois d.t ah crtura ela alfândega~ :is no,·c horas;
e tive ainda que pagnr 111;ais dirl'itos t1c to1las as 1,a~agens
que trazia, inclmh-c <las pe les de :1,·c~, insc10:1, jncm·és Cm·
paUta1fos etc.
E, assim, gastei o dia todo, a té á noite, prir:-t c::onse:; uir
ter tudo Üso na praia.
No dia seguinte, <lcspnchei os índios e dispús-nic a C.i·
perar pacicntcrucntc pcfa oportuni<ladc de partir.
Eu mesmo faz ia o tratamento tloE. animais de pêlo e
das aves, e assim tive de proceder até .10 ilia em que 1mde
obter uma passagem par.t Belém.
Dunmte três sema na:;, <andei nrnncanJo <lc um pé, por
caus:1 de uma ferida infhnnada do dctlo grattdc do pé, na
qual o.s bichos h:n·iam penetrado, p o1· h.aixo da 'Uu b u, o
q1.1e me impedia 1lc u.sar c,1lça<lo.
Tt."'u<lo s ido forçado, porém, a fazer muita5 cawinh.idas,
para <lar alguma s provi(lên ciae-, nos últimos Uius tle minha
estada aU 1 o <ledo ficou muito inchado, e fui, por is:o
mesmo, 0Lrig:1do .1t permanecer cm cas a, cru repouso.
Pondo, entretanto, ulguus emplastros e: ca taplasmM,
con=cgui, por e~sc mo do, restnbc!eecr-llle.
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Dur.:inte o curto te m po cm que os índio, c-Jti'Ç'crnw
dc.scarrega1Hlo as b agagens àa canôa, enqoanto cu csta,•a
clil igcnciando :n·rnnjar uma cn:::a, dci.."<ara m c.5capulii- tr&
dos nicus m elhores p:isE:i ro11, e cu ~ Jcsdc en tão, "i q_u c era
prcci.so ter muito cuidado com as m inh as nvcs, e constan·
temcJite as Yi:;in\"a.
Q 3 meus pnpagaio3, nuúto c5-pccialmcute, e.los quais
cu ti nha mais <l c 20, queria m sempre sai r para n rua , e,
assim, perdi a1g-um dos mcliiorcs, qu e Iicaram, sc nt dú,·id.t alguma, segura mente e~con«li<los nn s easn;; dos vi 7.i nh os.
Eu crn também muit íss imo importunndo po1· pessôas,
que {'.ons.tnn tcm c nte me procU1:nv,un, para lh<:s '\"Cmle:, pa·
paga ios ou macaeo~.
?\Itti lo embora c u, rcpc1iJas vcze:;, lh es IizeScc ec nlir
q uo tlcs<'ja,·;1 mesmo comprar ma is ,1]gu ns, is::o, por ntll·
neí,a ,1Jg u013, reprimia n insistência ;los meus prctc n,o3
fregucz cs.
A cidade c.s1.:i,·:t ..i.gora cheia de ra pazes he m ves tidos
e jnnot.:is, que eram o; fun cioná ri os púhlico;, cncancgaJo:3 <lo reccb imc n lo de i:cncl.u: ecrviços êsses que êlcs não
Linhn r.n compct f nc i.1 al::;uma par,1 <lcscmp cnhar.
Muiros clêlei não ~ahiam cscrernt uma dúzia de pabnns cm uma fôrmu1a já impressa, sem que comc tcs!!CJn
erro!;, ou, entã o, sem que ga stassem l1m tempo mais curto
do que <luas 0 11 trê3 h oras.
A ma importância parecia provit apenas de i.uas hem
lustrosas e h em Juzi <li.1s l1otina s ou <la9 enorrnes correntes
de ou ro de seus rclogio s.
Como cn ti ,·cra preci.:1ão ele tirar um pn ~sa porlc, apresentei-me no gnhinctc do clicfc J c policia para ê66c pro·
pósi lo, potéUl Já me inform annn q ue cu deveria pri1uei ram cnte torna r p ú b1 ica a minhn :io1cnção ilc partir, ey pnr.n
isw, deveria puhliur o compe te nte nvi<:o nns g11zcta.s l ocai!.'.
(".~d. J l
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De acôr<lo com essa "informação, :issina fiz, e, cêrcn de
umn semana depois, ,·oh ci uo,·nmcntc ll chefia Jc policia.
Ness.1 ocasião! pelo <JUC de novo me info nna r.am, cu
clc,·cria :i prcscu tar urn rcquc rhncnto: pa r.t que, uma vez
dcs p,rch.·ulo o mesmo, me fossl', cnt ii o, concedido o ptis.!'aporte.
Tratei logo de arr,mjar o requerimen to, e lá vol tei no
dia ~c.g:u inl c, para cu trcgá-lo.
O cl1c[c estavn, nêssc momento, m uito ocu p ad o: e eõmcntc poderia ai:;.inar a rcqu isi~5o, depois que despn·
cha!:-SC outros ncgóeio5.
Eu lá v olt ei no dia imediato, e 1 agora que a r equi sição
jii <lcv:ia E.Strrr assin:ula, a1í ~intla me foi forncciJn outra
Iórmulu cw branco, que de,·ia Hl' .5 c)ada cm ou tra repartição, situada cm um distante Irnírro da ci<la.dc.
Para lã me dirigi imcdia1:uucntc e COillJJte i o eêlo: que
foi :1ssinado por dois cscrÍ\':iCs, pa gando ea por isio 8
"intcns.
De pos.s c dês se documento, yoltei ao gaL iuetc do d,cfc
de políci:1, e, agot"a, muito para rninb a surpresa, o pa~ aportc já cetava extra ido e mo entreg:1ram, pagnndo cu ou•
tros 12 Yintcns (G pence), ficando :1~s im cm condiçõ c.s e
completanicult: dcscru Lacuçudo p:tra deixar- D,1rr.1, 'lu;1nc}o
hem me ap r ouve~ec.
Isso, tod.:tYÍa, já c~ta\'a, de fáto, fóra de ques tão.
A cicfodc cb Barra, capital da vro1-:i.ocia e 1·csitlé11cia
do presidente~ c.3t:wa passando p or um período de mi2érjn
c.."Xtrc.ma.
Dc::do cinco u,cs<'~~ aJí uilo ch cg:'\\·a nm·io algum, proccden lE· de Belé m -do-Par6, e ha..,·ia. alJsol uta fa1ta ele qua;:i
todos os g-ênc.to,g de primeira necessidade.
A farinha de trigo h .1 muito tempo que se h:nia acuh ~do: e, conscque11tc1oc11tc, não havia pão.
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Biscoi tos não EC cncontranun ali, nem tão pouco mlln·
tcign, açúcí!r, qu eijo, v inl10, vinagi·c e rapadura para adoçar o c:1 fé.
Es la tílcim.1 era coj53 ·r ara e mu it o dificil d e encontrar.
A cnclt aça ( l,cl,i1b :1lcoólica ,ln regi ão) j íl era tfio
pouca, que sómente 1>odi., ~cr adquirida a 1·~lnlho, e faso
mesmo cm quantida des min i1110:s.
Tudo que ali existia consisti a cm: fa rinha'!, peixe, carne
de vac:1 (duas vêzcs por semana), e carne de tartaruga
( esta quasi ecmpre).
E sta fa.lta de gênero:, cm 1JcvlJ a :1 ter-se percli,lo, um
mês ,mi e~, pc rl o da Bar ra, um n nvio, <1uc dnbn de Belém·
<lo-Par!,, ca rregado <lc pro,·isõcs.
Xaqucb época do ano, qua ndo o rio cs-tã cheio e os
,·cnto.; são conlráriosr ;i ,·ingcm Irequcntemcute dcmor:i 70
tlins a três mê5es, e tem de êcr \'Cncida quasi sempre vnrcjando, á cu.; ta de voõns colocndas n.15 prôas da s can Ôi1s,
para poder ecr ve ncida a~sim a fo rte corren teza <lo Amazonas,
V.í,·ios na,·ios estavam de saída para Belém~ mns iam
to,los t:ío carregado~~ que cr.1 imposs i,·cl oJ,tcl'-.SC pMsagc.tn,
bem como l<>g:a.r para as hagagcns, cm qualquer deles.
D cHa eorle, v:i-ruc ohrigado a c3pCrar pacien temen te
pela min ha couduçâo cm um., pcqucn,, cnnôa, que csl::n-a
descendo o S0IiJ11ões 1 U i\ qual o sr. Hcnl'jquc .wc garan tiu
que me :irr.,nj:u·ia uw laga r.
An tes tlc pro:.scguil' a n,1rraç.io cl., riliuh~ viagem, <lcECjo fazer algumas ou tras consi dcraçõc..; rnaü: 1 C.[llC ora me
ocorrew ~ n o que diz respeito ao caráter e a os costumes
dos h ah itan lC€ deste marm•ilhruo pnís.
Cuwprc que se cutcnda, d~dc logo, que cu q uero r eferir-me tão sóme nte :í prm·inein do Parii, pois acho p ro,·,n-e] q ue, para o re.s lo do pnis, .2s min11as oh.scrva çõc.s de
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rnoilo alsum s<:i lhe apliquem , tão tlifcrcntc! })Or vários mo.
tivos, deve ser esta rc~ão 1 ass im o presu mo! das demais
proví11cfas do impcrio: s itn::ulas mnis ao sul, e qnc sii o n!:
mais conhcciifos.
Não há no muml o, tah-C'7.r ncnliuma rcgi:io qnc, pelas
suas condições na tura is, ofereça t:111tas vnntag:cn.s e tantas
po.;sil, ilidt1dcs p ,1n1 ,1 a ufcriçiio de forgos pro\•entos com ,is
c.xp loraçócs .igricofas, como c sl n~ e que~ no ('TI tanto, seja t5o
]louco nprovcitnd.i p ara ê.::sc fiw.
N5o h á n coimma ontra região: onde ::e possn obter
tama nl1a variedade <lc pro dutos n atl\r.tiE, e, cn trc ltln lo:
cstc!l cstiio em completo almndouo.
Nenhuma outra h ã onde ns fac ilidades para a:1 comu•
nicaçõ cs interna s aprese ntem tant as possihilid a dcs, e onde,
todavia, seja mais tlificil r maie pcnorn <lo que nquí, para
n gente se dcsloc.,r de nm ponto n outro.
Ncuhuma outra h ó que ofcrc~a t.intos requisitos Hn·
1ur.1is para um imenso intcrc5.mhio com todo o mwido, e
on de n circul ação tl.:is su ns ri,JUCZ:lS seja tão limitada e t ão
insignif ica nt e.
Isto n.io deixa de causar .1tlmiraÇ"ão, principalmente
quando nos .rccordar,uos de qllc os habitantes bra n cos d es te
país eã.o os filhos de P orlllgal e seus descendent es~ - a
nação f{UC J1á poucos século,; te,·e a primazia cm todas ns
gra ndes descohert.as e este\·e ú fren te de grandes empresas
comerciais, que cspallion suas colôn ias por todas as par tes
do m ondo, dcm ons tnmdo, pclas suJs arrojadas ini ciath·as,
o mais nobre e mais elcvad() espírito cavnlhciré3co, quer
vencendo os perigos Jn navcgaç,ío ntravé5 de m ares tlcEconh cciàos, quer mantendo um grande tráfico comercial cn•
trc po'\'OS ]1iirharos ou oioda n ão ci, i) iza <los.
Con tudo, tanto qua nto c u wcsmo pud e oh.ecl"\·ar, 11ão
~e mudou o ecu cará rer n acional.
O port uguês e 6cus dcsc,c a dcntc.!!, oquí, continuam dc:rnomtrontlo n mcsmn pcn;cvcrnnça, a mcsmn tolerância n
1
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todas n3 fadiga s e ttabalbos, o mesmo espírito avcntw:ciro
que os lcYou, cm ouuos tempos, e :i.in<la os atira hoje ós
regiões m als remotas e mnis incultas, cm lmsc,, do comércio e cm procura ilo ouro.
Ao par <lisso, entretan to, rc,·clam tal <leEcas o pelos
trahnlhos agrícolas c pelos ofícios mecânico~, que 1>arcce
ser m esmo cnra\cxistico 1.la nacionalidade, Uisso -resultando
ficarem reduzidos á maig triste condição de inferiorida de
nn escola dns noç õe~, cm qualquer parte do m undo omle
êlcs se encontrem.
Quando as suas colônias ílorcscinm por todos og recanl o s do mundo e que O!I seus n av io~, c:1rrcgado 5 de espcci arfos, .1 bastccfom .'.l meiade do globo ciriJ iz., tlo, n m.:ú or p,1rte
<lc sua 1iopulaçiio cncou trnva ocu11.1.ção no comércio e na
<listrilmiç5o <lc~s:i riqueza, que estahc1cccu u ma cons tante
e forte conente comc1"cfol da América, da Asin e da .Africa,
pnra n.; suns prafoe.
E s! n corrent e <l cs'\;ou-se agor a parn outros canais, gratn:3 ã energia das r aças .saxôni cas, e II popul ação c.u cdcnte,
tuntbém avê e~.t á agr icullura~ n5:o encontrando arrimo no
diwinul"o comércio do pais natal: emigra p:i.ra o Drasíl, n a
cspcran ç:1 de nlc.Jnçar a riqueza, por urn modo mais ade·
qua<lo aos seus gos tos e iis suas tcndência9.
Ass i11l é que cnco ntrámo:3 a provillcia do Pan'i infesta •
ela de comcreinntcs, a 111aior p ar te dos qu ais nem merece m
tal no1uc, nem outro melhor <lo q ue o el e mascates (131) ~
(131) ~\ cinh:i rcnção, dcslinadu ao cc.>mérci',! amj,ulante, 1cm n o
,\m:izon:i.s o uonic de "reg.:itiio". R:iímundo Mor:i.cs de1<crc\'t!·:1 cm
meu dicion:irio" {p.i:;. 115),. :1.crcaccn1:m <lo que elo é "proprh:·
Jadti bojo do turco ; j i o foi do h cliráico e do português". Turco,
como .l! C ~:i.bc, é a Jcnomin:iç.io gc11ti1ie.i qnc 1:c dá crrad:irue ntc .JO
:,Írio, cm 1oclo o Dra ~il. O apcbth·o '' rcg:11 ão ", como aiml:i explica
o sol,rc1li10 ~!Critor, d:i-,c ali, indi ícrcn 1cincnlc, "ao do oo e :i g:i.Icola". Sôlire o ,·ociilrnlo " rcg~ 1iio", vej:1-sc \nniliém o qne diz Jo5.ê
Ycrfasimo, cm "As 110pulações im1ígcnas e nic! liç:u da Am:u:ô nin Sua linguagem, 5U:1S crenç.1s ~ ~e us coHumes" ("nc\". tlo In~1. Dist . e
Gcosr. Dr.:i.sileiro", tomo r.. p:i g. 31 1).
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i;om n. difot-ea~:i .,penas de que nquêlcs tran.;;portnm as suas
rucrcaJorin s cm canôas, c1u vez de carregá.las ás costas,
como fazem êste.s.

Com .i sua a'.-i!rs5 o y,eb .i g t·icull11r a, ou, ~mies, o seu
apaisonado gosto pelo cornércio, o que clificilmcnte p erniitc a qun lqucr deles fi:.;:al·-se cm um lagar qnnlq ucr e produzir nl;;unw cois:1 para comcrckir com out.ro5, o teu único
recurso cstii n o inclig<ma, que h allita .1 rCf;,riiio.
Por sua Ycz, sendo êstc pouco datlo ã agi-icuhura, Hmitaoclo-sc a p ro duzir avcna.s o nccc.ss.írio p.1.rn o seu sustcolo, d i~o r esult a (JUC sómente algnn.s· poucos a rtigos de
n1lor comercia l, como scj ao1 os pro dlltos naturais tia região,
cujo tr.tba]ho se rcsu ulc cm apanhá-los ou colltê-los1 é que
\':ÍO constituir o seu principal comércio.
:Mas, para Í!: $0, ê n ccc5,3;;írio lc,·:1r uma dcb irregular
e tle aventuras, \ltcfel'imlo i:Lcs acom11auh at os háhitos <lo
índio a dedicar os seus esforços ao ,; trrinquilos e con tinua·
dos trab alh os da agricultura.
O.s proclulos de v:1)or comercia l tla região são princi·
palmcntc: o peixe sêco e óleo <lo· pci..xc-hoi ou de o,·os de
ta 1·tam g.1, p.ira o cotnércio inlcn10;. .salsaparrilha, pk11;~lJa 1
gom:1.]aca, ca!:ta nhas, óleo de copaíbn e cacáu, para o CO·
u1ércio ele e~portação,

O cafeei ro e a can~1-de•nçúcar podem desc nvoh·cr•sc
p or lod;1 p,ulc: quasi qu e csponta nca meutc, e, lotbvia ~ o
café e o açúcar têm de ser iruj>ortados, pata o consumo Jo.
cal, de outras parte.:> <lo Brasil
A cnrn c de gado por toda parte é mim, e i~so !e deve
excl ush•nrn cn lc á. falta de pastagen s nas v::izinlumça~ das
grnn<lc s cid ades~ para onde i!S r e.s.cs são lc,•;:ula;:, ,·e nccndo
grandes distância~, e ali núo encontra m as in\'crnadas, im•
ptcscimüvcis ti sua engorda; e n i nguem cuida dis~o, CJU·
hora possa eer conseguido wuito fac ilmente.
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As YCrdurns e lcguu1cs e-iio raroE, e, além de· bastante
cliffreis <lc obter, são mu ito caros.
O mesmo acon tece com rclaçiio ás frut os, excctu an•
do,rn ns bananas e as laranjas, que, uma vez plnntada:1, o
trabalho é sti de col hê -lns, qua ndo mocluras, e vendê-las.
Uma g:alin ha, no Pará~ cmta 3 s h illings e (i pence, e o
aç1íc11r é ali tão caro coruo u a In gfo terra; e tuclo is~o por·
que n inguém cuida cle <lescn,•oh-cr a pequen a lm•our;i~ pttra
ttbastccer o merc:nl o com êsses arti go;;.
Ilá uma espécie tle jogo ,1c es timulo pelo comérc io,
q ue suplanr,1 to tlos os segu ros proveitos do trab alho, e
imí.rucrns m1Hiccs est ão comtautemcn tc al> andoun udo os
!CUS oficios e ob tendo a1gmuas mercadorias a crédito, ,wenturando-se pelo in tcrfor do pais, exclusivamente para ncgocfo r.
Não há, assim penso, nenhumn outra rcg:ifio do m'Undo,
onde pcc,·alcça, cotno aqlÚ, tão gcncrnlizatlo e tão in::cguro
sistema de créd ito.
RaI:'arucnlc aquí ! C eucontr:un, tJUCr o grnntlc, quer o
pe queno ncg1X!iantc, dos quais se po!cl~a tli1.e r. que diP.põcm
de nlgum capital qu e seja ec u .
Os negociantes <lo Par:i têm os scm cor re-='pon clcutcs
no estrangeiro e d&ilcs oht ê-m ns sua s mcrcadoi·ias a crédi to.
Ycmlcru,m'l:s: cru e.cgui tla~ aos ncr,oci,mtcs ou lo~st~
de Belém <lo Pa rá.
Estes! por suu vez, ,-e nU cn1-uas a credito aos nego ciantes das cidades próxima!!', dos quais o_.; ucgociau l~ , que
com.erccium rios cio: , compram também todas as mercadod as a cré,J ito.
E:tcs ocgociantes ;;u nhulantc:, c m pequenas parcelas,
entrega m as suas wercadori;:is aos índio 3 ecmi-civilizat1os,
O\h en tão, a outros nci;ocinntes, que a.s aceitam, para uegoc iá-las com as tríhu3 sch•agem, cm troca {los produ tos
naturais da região.

ALFRED

R USSEL

\ V,\LLACE

Aos íudios, conlU<lo, êlcs têm de en tre gar esta s mercadorias a crédito, porque êles não trabalham, sinão quando
são pagos com urua antcccdCncia ele seis mês.es.
E, a.s1ú m, ês tca 1íltimos uiegoci:mt cs \.":ÍO sCLº pago.a com
a .salsaparrill1a ou com o óleo tlc pcb.:c, que ainda estão
pnra se colher nn florc nt.1 ou n os lago!!.
Em cada fase dê~ec s.istcwa de crédi to: n ão ha .1 mais
leve fCgurança, mi.o há garantia de espécie a lgumn.
São ocon·ência; constuntc.s os a~.s:tltos, roubos e cleprr<l.1çõcs :is pl'Opricdndes alheias.
Par::r cohrir todo3 ê~Ees riscos. de pe rdas, os Jucro5 têm
de se <.·1evnr proporcionalment e, cm cadn fase, e o con :.: nmidor acaha pagaudo cp rnsi -1:c-rnpre, por excrn p1o. 2 shiJlings por uma jnrda de ordinário tecido <lc algoUão, que
mal ,·ale 2 pence.
E tudo m ais é u':sim: cm i <lênticn proporção.
Esta aparen te margem pal':t gra ndes lucros é qtlC atrúi
os mecânicos e outros artífices pnra o comércio.
E les não tom11 111 C!n con .sidcrni;iio que, devido :i po.
hrcz:a da regiã o, as transações têm de e: er maito liruitaclns.
e commnem um tcmp9 bas tante lougo.
Além disso, não tomam cm comiclcrnção também o
<'UOL'llJO mímcro <lc 11cgocinntes cm rcla~ão ao clo2 compradores.
Assjm, ã primcirn vi sta, p.irccc ser ótimo ucgo cio 1 ou
um meio muito facil de gan har <linheiro, vr.udcr merc~u.lo·
ria s po r um preço du plo do que por cbs se pa.~ou, e, tlos
prodntos obtidos cm troca, , ·cndê-los pelo tlup1o do seu
custo.
Or a, a. ruuior parte dos p equenos negocian tes mio con·
ecgacm dcscruhar aç.tr-sc Jc rnai3 de umna cem libras de
mcrcadorfas poL· ,mo.
Por outro fado, as ~uaa despens cow a familia, com
os índios, cauôaa e dfridns pcrc1idas1 os viuhoa e li côrcs, e
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as perda.e que iietupre ocorrem em todos os negócios qu e
se fa zem tii.o !!Ómeutc ó custa <l e crédi to, ficam, por ,·cz.es:
uo dobro daquela soma.
Não é, portanto, pln·a admirar que quasi todos fiquem
ew débito com os seus corrc.,ponckntcs~ aos qaai.s têm de
1rngar, dc.5tlc ent ão, os rci;pcth·o:. ju ros.
E ir:so não lh e.a ))Cnnllc l1cecmbaraçnr-~c facilment e de
snns tlfridas.
f':sse generali zado amor pelo coml:rcio é que :icnncla~
creio cu, trê3 outros gra ndes ,..fojo5, nqui prc<lomi11antcs 1 a Lcbida, o j ôgo e a mcnrira, além de .€Cu cor tejo 1le velbncarias, fraudes e vicios ele toda sorte.
A vida do um cci:;ocioutc fluvial .tdwitc pouco gô:to 1
priucipnlu1cute a uru ho mem fa lto de rccur5.os i11tcleet11aiE.
l\ão é ele admirar, por Íf.õO, que esses homem, u:i. ::ua
m1:1iorin, sejam mnis ou rueno~ d ados ao "."icio da 1>chida.
E, quando p odem comprar, a crédi to: tanto ,·inbo,
ql!anto êlc.;; qocirnm, há assim pouca poss ihilüJ:uJc ele rom•
per-se com êsrn 11.ihito.
Um homem nunca peusnria em l,chcr viul10, si h ou•
vcasc sempre de comprá·Io a dinheiro êi ,·isla 1 porém, com
o: facilidade de crédito de que dispóc, adquire logo 30 ou
40 ga.lõee, que lcvn para a sua ca11ôa, e, como nada llle
tenha cm tat1o e pouca c.stima dii a isso, n ão raro, quando
chega no
<la v:iagc m, jú não tcru mais uma :;:ôta.
Ncts cidades <lo interior, "'·endem~e bebi.das nlcoôlicas.
cm todas as loja!!, e numerosas pc~.sôas pa5a:nn o din todo ~,
heher, ingerindo um cálice cm ca cla logar onde pl!rom.
E ass im 1 aos gôlc5, mas hel,cnc1o eon.s tantcruc ntc, ar·
ruíno:m a saúde mnjs dcprc5sa do que com a cmhri::.gucz
("ompkta, em intcn·a1os maiores.
O jogo, em 1naior ou menor c.cccala, é quai;j geral.
E isso parece intimamente lil;nr-i; c áqucb mesma am·
biçiio de ganh nt dinhejro po1· umn via 1nais faci.l do que
com O trabalho, e que ntrái tantos indivícluos eeguida·
mente pttra o comércio.
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E um elevado número de comerciantes, não conseguindo fazer negócios, os qu ais, na \'erdadc, não chcgant
mesmo nem p:ita nmn terça parte deles, dc.scamham, então, pa:ra .a YcJhacarfo~ que é também gcucr.1Iizndíssima,
como jmto wcio ;1 ser cm p1.·cgado pa rn o fim cxclusi"o de
c1nl1araç:ar um comerciante novo ou arru in ar um negociante ri,·a] .
De Iáto, a vcnl.Hlc 1 cm w:-itfaia <lc negócios, aqui, é
coi5=a tão rara de se ver, qac., ao que parece, ptc\•alccc
cm tudo a 1ucntira, ainda mesmo que esta não possa eer•
"ir para propósito .i)gum.
Todos sabem 11crfcit:nnc11tc <la falsidade de tudo que
é alegado.
Entretanto, a cclucação pormgue5a não permite uma
p alavra ou um ollrnr de dúvida sôbrc n verncidadc de
tud o que Ee diz.
Eu, por vezes, nnúto me diverti,'!, assistindo <lua.s pcs·
sôas n. tratar: de um negócio qualquer, cada qual, cm ruÚ·
tua peleja, esforçando-se por cuganar ao outro.
Cada um sahia que :.,s alegações eram perfeitamente
fo1eae, e, todavia, cr.'.lm ti<las como fáto inco ntcsta,·cl.
Nas palcí:lras, predominam todas ns espécies da imornlid a1lc mais franca, e nisrn é impossivcl enlrar, scru
lll.cncionar f eitos demasiado e!:cnl;roso.s 1 para .c:crnm confia·
<los ao papel.
Vícios tle ta] naturez.1 a que mesmo cm ca5'a, na in·
thnid adc~ nem siquér se alut.lc, são aqui os aí:suntos ha·
najs da con,•cr,:;açúo comum, e ~ão exahados 1 coruo ei ÍOS·
sem a ios meritórios.
Não se perde oportunidade alguma para Ee pôr a in•
t crpretn.ção mais haixa e in.a is vil :;ôbrc qualquer fala ou
ato de um ,·izinho.
Entre as cau:,as c1ue tendem a facilitar o dcscm·olvi·
mento de tão espallrnda ituoralidadc, podemos admi tir e
reconhecer, talvez, como seus. principais fatores, .'.l posição
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geográ fi ca e as condiç.õc:s políticns da região, tenho ainda
mu co nt a o singular esta do d e sua a tu al ch·iliiação.
P ara um nativo, o clima tropical , n a verd ade: oferece
o m í nimo de p razeres, de exercícios e de ocupaçõci:, em
r cl açã() aos de u m clim a tem perado.
O cnlor, nn estação sêca, e a huruidatlc, u a cSl.'.lçáo
das água!:, impedem os c.'\'.c r cícios e Üi\.·erti mcntos ao ar
livre, aos qua i.5 os l wbitantcs de u m ., zona tempera da po·
dcm eutrcgar-:c~ <Juasl q ue constantemen te.
Os crepllseu1o5: aqu í, são h rC\'Íssim o~, c.l ccorrc ndo apcuns nlguns 01omcntos de intcn ,1 lo cnll·c os dcsluwLra n·
lcs clarÕC5 do sol pocn t~ e a 1uais 11cgrn escu ridão da n oite .
.A prõpri n n a tureza, vc.5l id~ el e um eterno e tfU asi
ÍD111t,íxcl gnrbo de verdura: apresenta-l he ape nas a 1ucsru ,1 mouóton.i ce na, tJuc desde a ilúã ncin êle bem conh ece.
Nii o l rn csrra clas ou caminhos, no iotcl'lot: do p afa, que
o levem para fórn das viJ as ou <l :ts cid.:11.lcs, ao l ongo das
1Juais mn:i pes::õa p o.::s a cam inhnr com conforto e coro
prazer.
Tudo aqui é florc.;ta <lcnsa ou, eu táo, as in trincadas
cla re iras.
Aqui, niio se ..-êcni os p r ados ornado3 de Ilôrcs 1 o:.
verde jantes campos de relvas, ou 511avcs ca minhos, á eombr;.1 de árvores~ p arâ tentarem o amante e.la natu rczrt.
Aqui, n ão se vê ncnl1wn:1 ~lra,la sêca, cncnscal had t1,
on de, mc!:mo nos intcrvíllos das chuvasi i:c possa faze r um
exercício E.:md úvcl ou u m p asseio agra da,·cl.
Aqu i n ão se Yêcm nw a campina ou estrada!! ao longo
de á ureos triga is ou p o.r entre l u., -uriaa tes trc..-os.
Aqui, n ão EC tt':m llS lo ngas tardes de verão, parn per•
<le r-se tempo, admiran do as lcn ta3 e gloriosns m utnções
do ~o i poen te, nem as longas noites de jnveroo, que i n•
fl amam o;; corações e fa zem aproximar em doce coo,·ú-:io
todo:1 os membros de uma fa mília, no mais ín ti mo e m ais
1
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estreito co11tato 1 nurucnt,mdo , as.!: Ím, o intercâmhio aocin.1

e os cu cantos do lar.
Tudo faso os h abitantes <lc uw dimn tropicnl apcuns
por nlto podem realiza.r (132) .
.1Vinal, chegou a cauôa~ na q ual cu de\·er fo f azer n
dagcm nt é Belém do Pará.
Tr.:it c.i logo de r.ombfoar o preço rJ.:i: mjnhn pa!!sngem 1
e dei as ncce3~ãria:i pro.-idênci.,s, para r eunir e pôr em
orclcm todas as 1ni.11has bagagens.
Tinlia cu muitas l)la]ctas e 1nnhs de roupa!!, uma e
seis das quais cr:1.111 mu ito g1·an dcs1 e cu ns haYia <lcix-i:1110.
um ano ;:mtc~ com o sr. Ilcm·iquc.
T u do i.5Eo a i. nda es tava cm se u poder, p01.-quc os graueles h omens de Barra c: taY:tm rcccio~os de que elas pu dessem conter :.utigos de conh·ahando. e n ií o ns dcix:ar~m
paeenr.
Eu agora poderia cmbnrc.'i-lo !, poi-fm f azendo pré\'lnmco.fc um a d eclar,1,;.:io d~ todo o .'iCn con tciído e paga ndo,
por is! O: um pequeno direito.
{132) Ne:tai. pá gin:,f, Wnlbce, num rcl:ince, l'r!'S Umc 1odn n vidn
an1:1 zôniC!I, fi xando os !cru :iipclos ~ociolõi;icoi:::, quiçá 11 .!IU:t biflÓrio.
Em 17 de m:iin, Jl::1$SOU êle J)cla ('itl:idc lh Dart':l, pouco apó! a in s1:il:ição d o s o\"êrno d :i rccern·cr iaJ c1 pro,;iuc i:i do Am:a.on:ie, que tcvr
como ~ lt p rim d ro 11rcsidc111e a Jo 5o ll:'lli.~t;i de Fi.;:11,c;i rcllo Tenreir o
Ar:mI1:1 (1 852 -1853)~ V.a ic :::t JlCn::a cnníra ntar· :tB su as con sidcr:: t çÕcJ,
quo fi ca ram n f!..)Ht9 auslcra s. p:i i;iua s, com o q u e aôb rc o mc~mo nssunto t ::i mhêm csere\·cu o nos~o gr,rn1lc Eudid.:: ~ d:1 Cunha, em "A, m 3.r·
jem d a bi ~lóri:t", p5g~. 2·1-2i {no -e:cu pri me iro c.t pÍ\ulo, in1i1ul3.d n
'' Impr cs sôu gcr.,is '", qu e b em me recia ~cr nq u i 1n mc rito n3. int.::i;ra ) :
"\rai•;oe do um a outro século, n.:1 in:i.lur:il mesm ice de renit entes
lcnlo.li\·.,s :ibortod:,~. As imtirc.ssõcs -dos mais Jücido s ohscn-adorc~
n.io eo .,h crnm, p crpé111;imcn1e dcsi11íluid.19 p el o e~rict.:icll1.o de nin
prcaenlo 1:istimavd, conlra polit O á ilu Eâo de um 11:lS~ndo gramJi ofo,
Te nrei ro Ar.u1ha, em 1852, ao crigir-~e ::,. p r 1wi11 cia do 1\1!l!tZOn:is,
u srnu1 iu n sua d frc çiio, e, numa rc~enhn rc tro.sJ1d iv:i, diz-no s do extra·
ordiru\rio raogr,c;H o que se tierJcu, rcferiudo·3.C :i " n1:m11folur11 .s pri·
moros.a~", .i um::i indi1~tri,, c,,.:li n ta, cm 11..ic " o ali;ollão, 0 anil, a m.iu·
diocn o o cn!ê th-eram cnl tur:i 1.11, que da ,·..J vara o conrnmo, i;obro.nd o

De u ma centena de auim.iis ,ivo.: 1 que ctt havia cotn•
prado ou mr. foram da.elos de prcêcntc, res taY;un a~ora sómente 3.1, <Juc era m 5 nrnca.coi;, 2 arnra.s, 20 papagnio:1 e
periquitos (de 12 espécies difcrcntc5), 5 pequenos pÚ.siia•
to!; ! l faisão hrnsllciro (de Hs1as 1H·ancas na~ '[>Cnos) e l
tnrano.
No dia 10 ele junl10, deixei a cidade ele Barra, co·
mcçando ri viagem 1nuilo dcs.:1fortunnd~mcntc.
Ao cutrn1· a l10r«lo d a ca.nôa, depois ele haver-me Ucs•
pedido <los ;nni~os, dei por foh:1 elo meu tucano: o qm:11 1
não tinh a cu d1h·id;;1 alguma: csc.1p1tl in tlc horclo, e, n5o
l<' ntlo sitio vh!to por ninêllcm, deYia ter-se afog:aclo.
Eu ti11J1.1 cui gr:imlc c!!tini:i aquele vás~nto.
t1c j:i csta,·a hem crc;;ci tlo, era 11tuito mumo, e cu
tinlia muita <'spcr:mça clc po<lcr 1c\·,i-lo ,·i,·o para .1 In;daterra.
No dfo ]31 nlcnnçãruos Vifo -No1,·,1 , cm cujn praçn, que
c•ra :i l 11timn <lo. província, ti,·emos c1c dt.·Hrnl)arcar, p inn
p:ira o c.,:porlação; e, .assim, as f.1briC!ls tle anil, as Cllrilo:iri:is J e pi:i.
çah..'l, de fiação , t~cidos e 1:êdc.i de ;:il,11dã.o, de palhinli::i. ou de pena~;
.:is telhas o olvcn:irins; a ccm ~1raç:ío ci"il e un\·:il, com h:ibcis ar1ist:is-,
{:izcnd o :ip.1rcccr lcmplos, p::ilúcios, oo po~~:intes emh:1rc.1i;ões •.. "
necua-se, poré,n, ex:11:iwenle 11m sécu.l o, :i l,usc:it o período dccaot:u]o, e, num i;rnnde dc~pont:i.meoto, ob~crva•1c, õ. luz. do rela.
tórjo feitet cm 1752 pt,r ou lro insi;uc sc.n·cm:idor, o c:1pi 1õo-:;ener.ll
Fur1:ulo de Mc11tlonr,,, que a "c.:1pi1:1ni::t est:tv:i. rcd 1nich :i: ultima
mina ... '' Assim se tlesconc:h:ivam 0 .1 p:ueceres, oi:;it:an do idên ticos
1lc!-Bnimo~. Ou, cnliio, se llarmoo\7_'\\·am de modo imprc!sion.:ulo r,
110 firrn:1rcc1 a mcs cra d«:ad~ncia d.:rs sentes 5i11sufa:cs. Em 1762, o
bi~(10 <lo Gr5o-P:id, aquele e:otlraordiuárío fr. Jo5o de São José, ~ct:l{ico ,·oil::iirc:i.no, que tiub:i. no estilo bmpcjos (b 11cn:i. tle Anlo·
11io Vieira, - 1\epoh de re~enh:i.t' os homens e ::i.s e.ois.alto "oHcnt:i.ndo
qae :1 r:>iz <los ,·icios d;1 tcrr::i é :t prc;;uir,:i '', resumiu o!I tt:>( OS c.1r::i.lui.-tico& d os h:1biun1cs JéHc mo<lo dc!:a1 cn1:1dor: - "bscjria, bebedice o í11r10''. Pa s~nm•20 cem :'IOO!I ju~t o!, Procnr:He ubcr ,i
1ado nquilo melhorou; :i.brcm·~e :u pá&in:15 :i,1stcrt15 de U.u1scl Wnllo.ce, e ,·C,,e qu~ a lguma ,·cz, c1u p3rccem 1r.1duzir, ao pé d3 letra,
os Jj zere, do Ctr 1 uro beneditino, porque n socied:1110 indiscipHn:uL,

,J9-I
e.·tlh ir os nossos passaJ>Ortcs, tnl como si estivéssemos c ntraudo cm um outro reino .
'.t\Tiío contentes com iss: o, :timh obri~a m alí 0 3 vi:ij,:mtes ::1 fa zer nova C..",;;i hição àc tais t1ocu mcntos, :1 cêrca de
meio <li il ele viagem dali para Jrnixo, na Jioh a exata das
dh·isas dns provi ud.1.: 1 onde todos os mwio;,; sio fo1·ç:ulos

a panrr sc~ntla ,,cz, como si () grmule ohjcliYo Jo go,;fa.
no ÍO!!C unicamente trnusforn1ar ns so as ordens cm hn·
portuna çõcs, t,í o dispen <lios.1s qu anto imiteis.
Fic1uc i satisfeito, po r t er conseguido co mprar cm Vi1aNo·rn rua ut ciga e biscoitos.
AH encontrei o bondo::o MCC rdotc 1 p n<lre T orquato,
q ue nos h a\'ia cutrcthlo e tra tiulo tão hospitaleiramente,
por Oca.!li5o de nos!l'.t viagem rio ::icima.
ê:le recebeu-me coru mu.it,1 lJonúa<lc, e muito lamentou q nc cu mio pu<lcs;c <lcrn orar ruais wmpo em eua com·

panhii.'.I.
paS!:I :r.Jc:1nto das vhl!ls ~urpn:cndid:u ilo si bio, - ,ldnkú,;, gnmbliris
o lyillJ;, - " bebendo, da ns:inJo, :z.omb:mdo", - n a m c~ma dolorosiBi•
m a incou~cii; ncfo. da \'ida .. .
,\s! im, e~,<..'\ imlifcrt-n,;:> p r-c:1 minos1 dos ::itribulos t upcriorcs, e~·
se !'i~tcw:ili<: o rcuuncfar <le c!c(Upulo s e e~•c cornç5o leve p..1 r::i o
erro, s:io ~cculace,;, e surgem de om <lol orO!o 1irocí11io LiHórico, qu.:
,·cm <la "rn.s:i ilo p.lr id." .i "b., rr.:ic:1" elo~ scriuguciro ;;. Compul~i
os nos~os ,·cll10,s crouisl.'H, com cspcci:i !i(foJ c o ima giuofO p ;11lrc João
Daniel, e :wali:1rci3 o lr3.\':lmenlo Jc mot i\·os lisicos e morai!, que lia
muico, .ili, c11 1ib i:u11 os c.:1r:u: 11:rc~. ~ l êde Tenreiro Ar.rnh:1, J osé VcrÍ!-Simo, dctcn:-ts de outro~. Nc~tc~ livros ~e c ~11alba111 , íracion:i cla !i
1od:u as ccn:ls d e nm Jo3 ruaiorcs tlra111:1s d:i, impic1b1lc ru bis1õri:>.
D epois, b::z o i11roer<'i,·el d::i fo1:ilitl :ulc fisit:,. Aquela n:nu rcz.:i
sobcran:i e brut:il, cm pleno c,:p::in <lir J:::is was cncq;i::i~. é um:1 :::id,·c r•
siirin do l1omc01. No 11cn1ét uo b:mlio <lc ,·:ipor, de que nos fol u
B:::ih:s, co mJuccnUc-.;c, sem Uúv iJ:i, :::i vid:J , ·cgCl:tli\'a sem ri;ros e
folgacfo, rn::is nã o a <lefic.:itla ,·iLrnç:io ,lo c5pil"i10 n,1 din.;rnic.:, J :i s
idéfas, nem ::a lcn ! 5o rnpcri o c- d::i vonl:idc 110; atos que !e .:,lbcicrn
d os irnpulsos incr::>mcntc cgoí~t ico3, Niio c:u géro. U m m él.1ic:o ila·
Ji:ino, - Lclís1imo t:ilc:nto, - o <lr. Luigi Busc.,lio ne, que (lOr :1li
::iudou há pouco 1cmpo, t:ir::itcrizo 11 ::is Ju:t s 11rim ciras Í.lic..i cb in·
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Presen teou-me com um curio~o animu], do qu~l ntê
então cu nunca ou\"ira fol ar, ucm mesmo fazer-se-lhe a
mais leve referência.
Era um "'cacltorro-do-mii to~', - um an imal qu e m u ito
se a!:scmclha ii UO .!'S D r.nposa 1 - tend o uma cauda espessa
e g:ran<lc inclinação para pega r galiaha, .
Ap:ircutcmentc, era u1 u aniot:tl muito mauso e muito
dócil.
No <li n .scguintc 1 pnss:i mo.s por Ohid o!:.
A corren teza do rio, estando a 3 :iguas agotn 110 $CU
nfrcl máximo: era bn!:tnlllc fort e.
A noss a vi.igcui , as5im, fa-sc faz:c ml o com gra11Jc rnpi<lc1..
fluên c: in cl imatérit:t ~ül,rc o for.i~l~ iro, n princí11io 50b n fórmn d e
umtt ~upcrcx d1açüo ih s fuuçõc.; p ,í<1u ic::,~ e $Cm u:1i!, :\C:omp::i nh::i Ja,
1lcpois, d t.· m Jcn to c uíraqncc:c r~c de 10J:.1s as far ul,J:u lcs, a c:onieç:ir
pebs ma is noL rcs . . .
Ma,, uc stc apcbr para o d ús~ico co nceito d:1 inílué1u::ia dimáti c.,.
csquccc:n -lLc, l'Omo n tanlo3 ontro,, o influxo, por ,·c:nlur:. !Ccumli.rio, m:.s :i prccfo,·cl, d:i própri.1 i11comt.:i11ci:i 1fa b:m? fi sic:::i, e omlc
! e :1t;ita :, !Ociclbdc.
A vol nbil id.,dc do rio cont:i:;::i.t o horu eo1. No Am:izon:is. cm
geral, succtlc í~to: o ol,scn;ador crr:rnte, que 1/i c pcrccrre :i b:.ic ia
ent bui ca do \·ariatlos a ~p~lo~, scnlc, ao ca lio d e cc111cn:ircs Jc milhas.
a iruprcn :io Jo rircular num itincr.irio fr ch:11!0, onde ~c lhe Jepa r.im
a, mcn na s praias on barrcirn:, on ilL:ts, e 39 mesmas fl orc:Has e is;:1pós, c~t ir:rndo~e :J pcnlcr 1lc ,·i~1:1 11clo5 ltorizou\c! ,·ai:ios ; o oh~cr·
vador inuircl, 11u c lhe c,t:,ciouc is m:irgcn s, ,ol, rc~ahci:1-~c: in lcrmi·
tcn1cmcnlc 1 de-ante 1lc tr.,n:íignraçõcs iuopin:ubs. Q5 ccn1rio:,, in,-.>d.l ,
,·eis no espaço, tr:msmutfam-~c 110 lcmpo. Dcantc tio l1omc:m crr:rntc,
a natnrei:., é cs!a,·cl; e DOS n lho s 1lo homem .sctlc nt~rio, que pfoneic
rn brnctê·h á esi.,bili,T:ulo J:1s cu ltu ra~, ap:irccc c~p:tnto!.:lmcntc rc•
,·õlta o ,·olú ,·cl, snrprcc ndc--o, as~:ih :mdo .o por \'czci;, quasi ECruprc
aíui;cnt:mdo-o e c~p:,,·oriuiJo-o.
A ad:ipL'.:l ç.io c.,::crcil:Mc pclo noro:rcl is-1110.
Daí, c: IR grande parte, a par:, Ji~i:i comr le10 da s ;;ent es que ali ,·:r,
i,;am, ha 1rês !éculo !, num :i a~ilaç:io rn mollu iirfa e cHêril ".
Em res umo, o qoe :\ Í fica , \ :ilc bem com o ::11.kcrtênci:i . . .
0
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Na noite segu inte, ti,·cmos <JUc afrontar uma trerncn<la tcmpcstn<lc, <JUC in1pclia e sacu<lia a no5.5a cauôa Ja

maneira mais alnrmantc poss.ívcL
O proprict.trio dn cnuôn: que cr,1 tun fotlio: ficoa l>ns•
lante atemo riza<lo.
Fnzia im·oca.çõcs à Virgcn,, a1fm de prorucs::ns <lc ·d.
rias lil1ras de cêra: si clít ao n1cnos llic !5.lh-assc a cauôa.
E <lai, a brindo a poria d,, pc qucnn cabine~ onde eh
cs ta\·a tlorm in <lo, cow a "'º"· mais p ie dosa, cxcla1naYn:
- .:;Oh! ntc u :uuig1J! Estamos. perdido!! !"
Em ,•ão tentei coníortá-Jo, garautinJo-lhc que u navio
era novo e muito forte: e, <lem.ii s disso, não cstan1 <lema·
sindam cutc can·cgado, não b ,wcn<lo, por conseguinte, nenhum perigo a tcrucr, - embora a noite estivesse escura
como pb.-:c e o vento cstiHssc a soprar Iuriosmucntc.
O.s pés-de-vento, cruc se levantavam, eram os m nis ,;o.
lentos e os m,-iis furiosos que tenho v isto.
!\"'ão sa bíamos si está\.·amos no tneio do rio ou pró:ti·
roos de nl;uma pr.:t ia,
O ünico pe rigo, poi$, n que nos achávamos cxpo;to~~
era o <lc cncalh,nmos ou 5crmo3 ,·iolcntamcntc impelido!
contra a mn.rgcm.
Cêrc,1 de uma hora 1lcpoi5: :1 cnnib parou, ecm qunlqucr cho11uc, pcrmancecndo, cm ~cguida, pcrfcitnmcnte
intóYcl, cmbor.i. o vento continun5EC soprando com graudc
violênci ,1.
E stava 1iío e5curo, qnc nada :!C podia en..xergar.
O mestre da canôa~ cxtcnclenclo o brnço para íóm:
eóbre o cost:ulo, verificou que cstávnmo~, de i.:Ho, encalha·
elos cm um do.; compnclos e gramlc-, Jeitos Je crvns ílu·
luantes. r1uc cm muitos Jogares se alinha m nas mnrgc os
do .Amazonas, n centcnns <lc jardas das praias,

Ali, portanto, scgnrnmcnte ancorados, como estií,·nmo!,
csperámo.3 pcln manhã, <lormin<lo tr:mqnilamcntc, com
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pleno conhecimento de que cst/\n1mos fóra t.l c qualquer
perigo,
No t.lin seguinte, cerca <le mêio-<lia, alcançámos n barra

elo Tapajós.
i'\uwa 1uontarin 1 fomos até Santarém, pora. fnzeJ: nli
algun1ns compr as e lambem vis itar os unligo,.
Lá cnconttci npcn1u1 o vcU,o cap itiio Hislop.
O 6L". lh tcs 1 n t[UCm cu m uito dce cja \'a \-"is: ilar e cnco ntrar1 nli uão se nclin\·a, tendo eaido uma semana an1C3
cm um n cxeursii o que íôra fazer Tapajós acirua.
Fiz nm !Jom ::ot"limcuto de nç1icar, vinagre, hisC'oi tos,
piío e carne fresca .
Em 5cguicln, pro~s cguimos a viagem.
Eu já c.5tn\'a bustanle ansioso para terminá-la e <leEeja\'n qoc is;o [ os3c tão dcpre2sa, quanto pos3i\·('l.
No dia 18, nlcnm;ámos Gurupá .
.No ilia 19, pcnclrfüuos no, cslreito.s cnu;1ie, que formam n comuoicaçã o com o rio Pa rá, despedindo-me, assim,
<lo incsquccivcl, majestoso e túrhitlo .Arunzonri9.
Logo cncontl'ámos unt n3.vio, que proccdfo. de Dc]ém.
Hnvin 50 dias que dnlí p::irl irn, tcntlo \"coci<lo umn distâo·
eia muito mais curln do que n que já hn"·iamos feito,
tlcsccndo o rio, cm 5 (lins.
No dia 22, aportáruo3 a BtfrCE, 111ua pequena vil::i,
com loja~ h em eortidas.
Comprei a.li meia dúzia de Uoni toA \"R!iOs p intados, de.
cuja mauufo1ura esta foca lidade é. ci:lchrc.
Ali t.in 1l,ém comprei for.:1 njas, que s,10 \"cndi<las .:í r,,.
zõ.o de seis por melo pcnny ou uma dú:,l ln por nm penny.
No dia rn;;uintc, pul'.in1os cm nm sítio, cuja ca!a crn
construida eohrc pilares.
Todn n região circun'rizinhn, ali, é otinjidn pelas
ma.rés.
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O 111cs1.re dn cauôn dcvin J·ccclJ cc nw lote ele ealsnp..11-rillrn, que eslava gu,,rcI:i<lo nli: como e ncomenda, para
o ,ncrca<lo <l o .Belém.
Pnr:i. arrnnj ;:ir e emharcar a su ,, carg:a, tul serviço h a,·c1-fa de .g:asl:ir u m dia.
A salsapn rcilha é uui.:i. raiz ch efa de c~pinhos, de uma
p]anta trc1rn dcira~ que é aliacfo 5 nossa com u m bryônfo.
Os índios an,1 nca.w cs t:i.s r:i izc~ e .uua rr;t111•nas ctu íci·
xes de vá rios com pdmculos e vá rios volumes.
A snn car ga é muito leve e por i:;so é nccc5s ário em p a·
co lar-se de um modo mais convcnicn lc, p ara n cu a acomodação .a LoC"<lo d :ts c1.môns.
Para isso, fnzcni-se feixes de vol umes e co mp ri mcutos uoifonucs.
Geralmente, por essa fónu a, são acondicionadas c-m
fcb.:cs cilíndricos, de 16 librns de peso ca. cla u m, tendo
cêrc.n de t1·c.;; e meio pés ele comprimen to por 5 o n 6 pole,.
gadas d e düimctro, os quais são cor1ado!! re nte n as !'i uas
cxtrcmidatlcs e siio fortemente apert ados <le uma ex trc.wi·
dade a outra co m a;;, ra izcs íJcxivcis Je uma espécie de
Pothos, q ue c re:::ce no t ôpo da.s mal5- altas árvores.
Est ns r aizes chegam a atinjir a um comprimento de
ruais de cew pés.
D elns se tiram as ca;;cas: ext ernas, c.spccia]mcntc 1rnra
o propósito tle fozcr tais :1 m arr::ulos.
Para semelhan tes arranjos foi que parámos al í.
A sa1.5-aparrilha, propri.iment c: já se acl>aYa ali dcpo·
sitada~ bem como as raizcs n cee.:;sárias para o su a auHl r·
ração.
Enquan to a tripulação d a c.:m ôa estava entregue a essa
ta refa, empregu ei o tcrnpo; de que dispunh a, cw fazer al·
guos de5coho,:;; eralll êlcs ,Ie a.lgtuu:is palmeiras: o que cu
aiu<la <le\·c ri n lazer, para cO WJ>le ta r a minl1a coleção.
Com doÜ! dias de \'Íagcm> alca nçámos t1 barra do To·
can tins, confron tno<lo com a qual l1 á uma grau<lc lrnía , -
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e tão ampla é ela, <J IIC as praia!: mais :1fo5 tndas chcgnu1 a

pcr<lcr-~c de V"ista.
Devido ã cxistêuf'ja de al~uns pcrigo.:os Lancos de
nrcia, um piloto, residente naquelas va rag:cus, iucuw.bc•ee
<lc guiar as crnharcações dos q ue tCm c1u c na\'cgar ali.
Fomos forçados a e.stacionar o resto do dia.

Ali p en1oi t ámo.::, : :a fim de p artir no dia segu inte, com
a mnré da manhã, que e a oca5iiio mais 1>ropic ia para fa.
zcr nquela travclma.
Enquanto me demorei ali, tive opor tun id:1dc de 011anh ar, nos passe ios que fiz ao longo da praia, algumas concl1a:, en tre tendo, <lc1ioi~, o rc.sto do

tem po a 11alcHr:u."

<:om o piloto, sua u1uU1ci- e !: uas duo s fill1n;, moças, ali.is,
muito vi,·as e i n teligen tes.
A uo5sa conYcrsnçáo ver..sou sôl,rc u hrC\•id ade e inccrtczns de n osstt viJa, a propó~i lo do que a es11os:i. tl.o
p ilo t o ilustrou a pales tra com a nana t i~:1 de um.t h i~tória que, ao que me 11arece, é uwn Y,u·itm tc da lenda do3
" Trê9 .t\'iSo9".
·~cm ho1ucm e :ma mulh c.t: csta\·aru a con,·cr.s:1r, Jamcutando corn profun do desgos to: sinão com terror, 3 for alidndc da mo rt e,
- "Si cu pudesse arra nj ar um meio de fa zer-me amigo
da )forte, - dizia o marido, - t~he:,. ass im cu n5o Ü\'CSSC
tanto temor dela.

- t.:Tuso você consegue facilmente, - re1>licou-lhc a
mulher. - Basta, parn. tanto, que você a con\·idc p ara
madrinha de noEso filh o, que dc\"c ser h:1lizndo n a pró:<lmu scmaoa. Ncs.rn oc.isi:io, ·v ocê poderá f:i:br-lh c a rcs•
peito dêssc assunto, e, certam en te, ela não se: rccu:ará :1
p rC3t nr-l hc uni pc qucu o favor, q ualquer fJUc sej a.
une acõrdo cow êstc alvitre, a i\lorle foi couviJalla,
e \'eiu.
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"Apó3 a ccremônia e ncabadn a fcsln, já se in cln retirando, quando o homem ~e lhe aproximou, e aesim lh<!
disse:
- "Comadre 3Iottc, corno há muitn gente no wtmdo
paro ·você levnr cmbom, cu espe ro e desejo que você
nunca venha hu.;car-mc, chegada que :!: cja a minlia vez ,1c
p:iga1· o seu tributo.
- '"E' muito certo, colllpn<lre, o qu e Yocê aca ba de
dizer, - replicou-lhe a :Morte; - mns a isso que YOcê
me es tá pc<lindo, cu, cutrctanto, decif1itlamcntc, não pos!! O
atender. De Deus cu sou mandada para o m istér qac
e.xcrço, c 1 quando recebo -0rdcus para ,·i r cá buscar alguém,
não tenho remédio sinão obc<lcccr. Em todo caeo, fare i
por você tudo r1uc cstin:?r ao m eu al cn ncc; e cm qunlqucr
circunstâncja, cu me comprometo, tlc.;de, j ;í~ a dar-lhe um
:wiso, com oi to 1lins de antecctlêu cin, ofiw tlc cruc Yocê
a.esim tli spoohn i1e .1l6'llID tempo para ee p reparar.
:i

uVários anos se pas.50.ram, até que chegou, por fim,
YCZ de Yir fazer.lhe a )forte a visita: fatal

- "Bôa noite, compadre ! - disse cla, a~sim qu e foi
chegando. - Aqui vcuho ho je para um negócio bem dc.sagrnda\"e). Jú rc.cchi ordem para Yir buscá-lo daqui n oito
di as; ma5, conforme eu nnlcs lhe h,win p1·omc1ido, hoje
"qni ycuho sómeutc para lhe fazer ê.stc a,·iso.
- ;;Ah, comadre! - C.'\:cfomou o homem, - Yocê \·ol·
tou muito depre s!: n! Agora, justamente, que. cu vou "indo
tiio hem em :mcu.s n egócio:, acho jsto muito i uconvcnicn re.
Si você conscntis:c cm deixar-me cm paz, por aqui n1c:mo 1
dcutro de poucos anos cn ficaria um hon1cm liai: tante
rico. Seja mais complacente para comigo, comadre! Em

meu Jogar, você poderá levar q_rrnlquer outro hom em. Estou certo de que, ecm nenhtunn d ificuldade, '\'Ocê por c.ssa
fórrua, ainda podcrii da.r-me um arranjo.
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- ºSinto devérns1 replicou-lhe a Morte; - mos,
agora, já não é possin~J, de gcito a1gum , ctn vir tude de já
ter re cebido a ordem e ter que cumpri-la. De resto, uwn
\'cz assim clccrela<lo, ninguém c.;,capa de pagar êHe tributo, e poucos são os que obtêm um nYi.rn com prazo tão
longo, como o qu e c u ncnho de couccdcr a você. Vou
tentar, contudo, o que nioda Iôr possivcl fazer cm Een
favor e, mesmo no c:t.so de .5Cr hem succc1i.c1n cm to] propósito, você só me verá daqui a oito <li.1s. DC!tle já, porém, po::so assegurar-lhe que ncohum:i espcrançu tenho de
conseguir 11001 rcsuhrulo. Até ii ,-oltn !
"Chegou finalme n te o dia aprnzado.
"O homem, coit:itlo, nnd:wa cm grnnde sohrcssa)to,
cont.:mdo certo que, daqueln YCZ, n ão escaparia.
"A sun mul her, no entanto, leml1rou-se de um estratagema, que decidiram logo pôr cm prático.
uHavia. na casa um negro velho, o qual era .o cocarrcgar.Jo do serviço de co7,ioh a.
"Fizeram com que o negro ,·cl ho vc::nis::c. ns roupas
Uo 6CU senh or e m,mdaram-uo, cm seguida, pnr.t fórn.
ºPor sua vez, o seu Uono, Lingindo o rosto de preto,
fez-se tão parecido, qu:mto JlOSFÍt'cl , com o velh o escravo.
"Na noite fata1, conforme havia prometido, a Morte
voltou.
- Bôa noite, comadre! - disse ela. - Onde é que
está m eu co1n pndre? Eu vim huscú-10 1 e ~lc h oje te m
que ir mesmo comigo . ..
- "Ah, comadre! - rcspon<leu-lhe n 1.UUliicr. -- l\!cu
marido niío cstnva mais eontando com o seu regresso. hoje,
e, cn1 vista clisso, foj IÍ cic1nc.1c tr:i. rar de negócios .. . De
certo, ogorn, só mu ito tnrde <ln noite é que \'01t3rá parn
C[t8R.

- HA~snz embarnçoen é a. sit uoção cm que agora me
encontro, - r.I i,se a Jiortc, - pois nuncíl supús que meu
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compatl1·c , ·iessc um <lfo n proceder assim comigo ... Que
descor tesia ! Deixar-me nc.5tc embaraço! Terei que levar comigo outra pcssôa. Quem é que está lá nos fundos
da casa?
,;Ante cstn pergm1ta, a rnulltcr mais se nlnrmou: poi a
ela supun h a, até cntão 1 que a :\forte logo dali parti~c~ cm
direção ú cidade, á p ro cura de seu marido.
1
• Dominnndo,
porém , a cmO!j:Ío, e considcrnn<lo que
.:cria melhor mos trar-.:e calma, respondeu, cnt:io, muito
awa,·c]wcntc:

- "'Aqui cm casa, coconlrn•se sómen te um negro ve•
lh o~ que está l:l un cozinha, acabando de p rep ara r o jantar. - Sente-se, comadre! Desca nse um b ocado. - 'fall'CZ, as;;im, dê tempo <lc m eu marido voltar.
E stou muito
contraria(fo. pelo iucômo<lo que iJc lhe está cnusando.
- "Xiio: en nõo posso <lcmorar~m c; não tenho tcwpo
a perder ! re trucou-lh e n :i\·lo.-tc. - Tenho a inda que
fazer hoje uma ~ri.·a nclc cami nha da. Levarei comigo outra
qunlrpter pessô:t. J\cs!:e caso . .. Deixe-m e ver ... Quem
sabe? P oderá fr o negro vel h o!
ªE, cncaminhando-:c pela casa a den tro, em direção
á coúnhn, Já encontrou aquele homem n fina:h- que ee
achava a tcutamentc entregue aos enidn dos do fogiio.
- _uPois bem, já qu e o compad re não vem~ como
cu ~tou presumindo, cm ecu Io~a r Yai êstC negro yc]ho: di sse a :.'\forte.
1
:E, au tc.s que a mulher pudc:,;s;c profe rir qnnlqu cr
pal.tvra, c..-...:tcndC'U o hra~o, e seu maritlo, cai ndo )o;:;o ao
chão, no mesmo insta nte já era cndávcr".
- Como o senhor \'ê - concluiu a m ulher do piloto,
- cl1cg.tda que seja n vi(l.l Lumana a seu termo íatnl, nem
o!i médicos, nem outros qoai.;quer, po<lcr?io retê-)a, e a
morte, qnc é incvitavc), nunca de gcito algum é .1op-ada.
Para es te ecu rno1lo de pensar, julguei que não vali.1
n pena fazer qu~lqucr objc!:ão.
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Cêrca de dois dia s ante!:, h a't"in sido a festa de São
João: sendo costume: IÍ noite, acenderem-se fogueiras e
sôbre elu :5 sa ltar-se, nto ê.stc consldermlo pelo povo como
umn imr or tantc ccrcmônia religiosa.
Como e.stivés:::cmos COH\'Crsando a ês!!c r c.spcito: n cspo~n do piloto, com M C.s n,uito graves, perguntou-me CU·
tão si cu snhia que os nfl imai.5 também sa ltam fogueiras.
Respondi-lhe imediatamente que não era ainda ea1,c·
dor de tal fáto, a respeito do qunl cfa, a sehruír, nos informou que: da li'. 11or dcantc, po1lcriamo.s aclmiti-1o como ,·erd adeiro, pois que ela tinlrn tldo u ma clcu,onstração ocular
do m esmo.
- Foi no ano p:issado , -- disse-me cl n - no Ji.1 eehruinte ao de S:io Jo::i o. Me u filho havia saido para caçar, ~ na voltn pnrn casn, lrotLxe uma paca e uma cotia.
Tanto uma como outra estavam com a h arriga com plewmenlc drn 111uscatla pelo fogo. Evirlcnlcmente: elas li a•
,·iam pns.sa do sôlire uma íoc-rueira, o que deveria ter .;ido
na 11oile :rntcrior.
- l\ías, - pergnntei 1hc ent.:io~ - onde é que elas
teriam arr:rnjado foh'l.leira p nra ea lta r?
- Oh! Deus arranj a ! - di sse da de prouto.
Dm1do cu a enten der que nem 5emprc ec. encontram
fogueiras n as mi,ta5, a n ão se r que as acen dam mão3 human as, então ela, uma vez que cu assim a co ntraditasse,
triunfalmente me perguntou:
- Hn alguma coisa im pos.sfrcl parri Deus?
Ao mc.smo tempo que a5s im me iuquir i:1., j,,zi~ a ollservaçã o <lc que cu tah:cz Ifü:s.e um 11 ro tce lante , e não acreclitasrn nem cm Dcm , n em nn Virgem.
A csiw altura do 110:;.so diúlogo, vi-me ohrigndo n rcuunci,u.· 5. no5sa palestra, :1.s..::.çgurando•lhc, contudo, que
os protestantes geralment e crêm em Dcnij e vão :í jgrcjn.
4
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Replicon,lo. dis:ie•me ela uiuda. y_ue disto niio ~nlrin \'.'
yue ~cmprc ou...-ir.i di1.c1' jostameutc o coutról'i o,
Afinnl, nc, dia 2 <lc julho, alcauçú1uos Ilt'elém-do-Pnrí\ 1
oudc fui hondo~ur.ncotc H\:cLicl o por men amigo, o .,; r, Ç,

Ne-ssa ocnsiãu, fiquei i;a.h~ndo 1 o que 1.nuito m e contentou, que e!:otavn no porto um navio, o ,1no.l dC\'c ri.t
pnrtir pttra Lontlrcs, po~!iv<':hucntc àali o um:1 ~cuwou,
mui~ ou Juenus.
i\"a viagelll rio alHÜXo, eu h nv:fa sofddo ,•úrio, acé~~Ot!
<lc1fcUni, e Cl! lDxa, po1· js~o mc!. mo, muito fraco aincln: nüv
podendo llb!:i olu1,.unentc fincr qualquer t!êÍOrço.
A Ichrc Dmnrcla, iw1 nno ,1nl~, )1.1\"jn ceifado 1Jltlhnrt'b
de "ida~, ~ aincfo. e~ta.vn at.:,c::rnJu a.li os 1-cccm-vindoa.
Rilru era o navio, surto n o po t lo, que 11Uo tív""~!ie 110
hu1;1pital utna consitl~ nh·t:l por~5o Uos teus tr.ipubn leia.
O tempo ilGO.rn r.31oYa lindo.
O vcrüo , ou cstaçiio Eêca. ~tuva justnrncute lH'incípiuu<lo.

A Ycgetaçiio JUO!:l lr.avn-:,c lnxori.:mlemcnte w:rde, o céu
1·e.spfondccia, e N ntm~fera çca JimphlR e frNrca.
Tudo i~!:O fnzi u parecer lmptr:ieÍ\·ul que pudesse aliri~nr-sc n1í o fat~l mi.ii;mn, que lmvia feito inúwcras vítiD1us, cntulLnndo o ccuUtério de fUnebrcs crttz~a.
Po.r tlll.la uu <luas vezr.~, tcutcí fa~cr }Hte~eio!i pcln Ilorcstn; m as ê~l:e.5 cxc1·cicios gcta1mcutc me provocam um
ccno wnl-c31ar e m uito6 arrcpio.s 1 de. modo que juJgnci
mais pruJcnrc gunrdnr uh~uluto repouso, tnHlll quan to po~sivel, nrê ao t.lfa <le minha partida.
Dc!i<l<.: (JOC en dch:,u u u cidade, csln lia.via !cito ulguw.
prog rc5'ito, eonlaudo-::c mllÍlos novos 01 eU10:rílmCntos.
VinW·!C ainm cdM de nru~ndoe irns e <lc oui ras ãn·orc.:i
p1nn4t<las ao long;<> <l:.i Oê U·u<la r1uc se,;uo para. Nazaré e cm
<fcnedot" do largo do P«lácio.
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Abrinnn-se uova!I ruae e cs.b:adas, cnlçoram•sc outra~
vins públic.oa, comtmiram-se mais alguns prédio~.
A outros a.!Spctos, a cicfa<lc era a mesm a coisa.
Vio-sc nl nda muita imundície esp alhada por todos O&
cn uto.; da ddn<lc; o mercado coutinuava desabri gado ;
viam-se ainda ns mesmas carroças pnra o tJ-anspo rtc d e
carne, o!! cst h'tHlo rcs negros com o seu c.int o grave e mo •
notono, ag rnpariga 9, índia'!! e negras, todas bem humoradas,
ve ndendo frutas e docca, e san<lnu<lo-rne como a um velho
conhecido.
O preço d a.a a•c3 i:; uLjra ilc 2 p:>ra 3 EiiHHnti! e 6 p en e<.': e as frutas e vcr<lur,i;; na ru c~111a p ro porção.
Na troca <le dinh eiro illglês por moeda Lrasileirn 1 cu
rcccbin agora dez; por cento m enos do q u e coslluuava rccc hcr nas anteriores transnçÕc!I.
1\faugrac1o is.so, todo mumlo ~md ava ali n <Jueixnr-re
<lc que o comércio cstasa muito ruim e de que os 1)\'CÇO!!.
corren te:, não era m quasi com pcusu dorcs.
Ou,çj contar vários casos a respei to de mhacu1osa11
cura s de feb re nm::ncla, q uando no ec11 p eríodo cr itico, e
o partido que os méclicos depo is tiraram disso.
Um Itu;a-sc cu rado, conic1t<lo gê lo; outro ~ah-ou,s.e,
hcbcudo nm a g.1rrnfa de vjnho.
O gêlo, de fó to, era adqui r ido cow g:rnn de empenho,
como um ex.cclcntc tônico, e Cl'.t tIEado diáriamen te, por
muitas pe5sõae, como um dos m ~is ú teis prcYcJltiyos.
Con trolei n miuhn pas9ngem no brigue Ilclena, de 235
tonclnclns, eob o comando do capitão John Turner, que
era também o seu proprietárfo.
Na m nnliã de i:;cgunda-fci ra, 12 de julho, cmbarcámonos, fa7.ernlo ass im :\ S 11 0:sas dcspccl idas ás alvas casas e
ouclu lantcs pa lmeiras de Belém-do-Pará.
A cargo do no"o veleiro consistin cm cêrcn de 120
toneladas de bo rrach a, gr~m c1e quantidnde de scmcntc3
tl c cacii u: u rucú, piaçahn e óleo ri c copt1ihn.
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Uns dois dias após a nossa parlilla, tive ninda u m li•
geiro ataque àc fobrc 1 d1cgando quasi a pcns:3r que CS·

rava con<lcu.ulo a mo1·rcr da t cn:ivcl lllolcstia que havia
ronba<lo a vjJa a meu irmão e a tantos outro.:; compatrio•
tas mais, que oi.:a xcpou sam perpétua mente c m tccra C.i!·
lranha ,
i\l:is, com o uso de mn pouco de ca1omcl.1nos e de al
guns aperitivos me dicinai s, logo pude mel horar de finúdc,
ficando de pé outra \'Cz.
Sentia -me, entretanto, mujto fraco e so frj,1 muitos enjôo:;;, e, por iss.o 1 pnssa,•;1 a m a ior parle do tcm}lo cm meu
camarote.
Durante três f:cmanas, tivemos ventos niuito brandos
e bom tcm110, e, no ili a 6 Jc .::igo.;;to, j3 tinhamas alcança do
a latitude sctcu trional d~ 30° 3ff e 52º de longitude ocidental.
~tl(JUe1a. mauhr,, a.pó.:. o ahuôço, cstaya cu l cn tlo tr-an·
quilamen te e:zn me u cam arote., quando ali desceu o capitão
Turner, dizendo-me entiio:
- J~s tou reccioso de que o meu navio esteja a inccn·
cliar-::c ! Venha ver o que o sr. pensa a r espeito tlisso !
Fôruos Jogo examinar o lazare to, ou pequeno porão,
que fic:wa por 1ab:o do convés~ e oudc cstaY:,m guardada s
todas .ts pro,•i.sõcs de hôca.
A]í, entretanto, parecia n:'io 1u1ver s inais de fo~o.
Prosseguindo a nossa inpcç:i o, diri gímo-uo s dalí par.:1
o convés de a,·ante, Yerifi c,,utlo en tão que unta <len!:a n u ·
vem de fum aça csta\'a a de~prcmlcr-sc do convés de p rôa.
AJJrindo-se-Jhc 1mctliatamcnte i13 e!:CO tiJha::.1 <lalí saiu
tombêm muit a fuma ça.
Q3 homens de Lor<lo comc çarnw lo go a tr:ib:1lhar na
r etirada de parle da c:nga dos porões.
Nesse traho.1110, eontu<lo: n:io en contraram q a alrJUcr
sintoma da aproxiruaçRo do fó co.
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Em ~eguida, ah rira m-sc as c.scotillias da pôp:i.
Al í, a fu maça era mui to mai s rlcuE.tf e, e m eu r lissimo
esp aço tlc te mpo, torn o1i.se tão insu portiivcl e táo sufocante,
q ue os h omens n iio pml e ra m permanecer no por5o, p .t ra
retirar m ais car é;.1.
i\o momen to, como melhor rnl ução, co meçara m a a tirar água alí, cnqumlto ou tros se d irigiam para a cabine,
on <le já encoulraram também muit a íu ru aça, q ue 6aía do
laz:i.r cto, a través das juntas do tabique qu e a !!&parava do
porfio.
F i,:eram-5C ,·,iri as tenta tivas p ara arr anca r o ta bique ;
m :15 as t:í hu :is era m rlcma:=.i aila m en le gros.rns, e a fu maça
~e tornara t5o in suportá vel, q ue fo i im11ossfre1 levar faso
a efeito.
Nenhum h omem p odja pe rma necer ali mais tempo do
cruc o h astan tc p a ra dar sómente tlaas panc.u<las .
.Hc11 1o veu-sc a mesn <l:1 snb de jant.1 r e tentou-se abrir
um rombo u o assoalh o: afi m de tomar possfrc) despejar-se
.ígua no fóco <lo inccndio, ,1ue pareda es tar localizad o
uo p on to em <JUC se ach ava gu a rdado o óleo de copaíhn.
I sso ton1ou algum tem po, p ois a fum aça já e t'a por
dcnrn is imfo c;mt c, co 111i nu an1lo a frr omp cr, cm de nsos r ôlfü, das ~colillrn s.
Ven do, afin,i."I de con tas, a poncá pos~i bifüfodc <lc e.xtinguir~sc o incêud io com os uoEsog próprios recu rso~, o
capitiio j ulgou mH is pruden te e mais acer tado trala r da
n ossa p róp ri a seguran ça.
Or ,Jcno u a toda a equipagem que arriasse imediata·
men te 1ocJ03 os b otes e n êlcs c olo cM ;;c tan tas p rovisões quan•
tas fôsscm nccess.l rias, prc\·cn<lo, assim, o caso de ser p reciso passa rmos p nra os bot es.
O b ote m aior ~t ava gua rdado na cober ta, e ga stou-se
algum tc m JJO pa ra ec con seguir removê.lo dalí.
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Esse bote ficou stt!!pccso eôbrc senio]as, lia quadra
de pôpa, e, cm seguida, dc.!!nrriou-se facilmente.
Todos a }JOnlo csta,·nni cm grande ativ.id.:idc.
Poucas pro,r-isúes pudct'tlm Ec::r retiradas das di.speusa ,.
Ordeuou-sc ao cozinheiro pnra tapar as C<l.Yidndcs e
fendas dos botes.
Ningucm agora sabia onde se nch nvam O:J remoa delca.
Os tolctc3 de pinho 115.o ~e nclia\·am no logar próprio,
e não se conseguia cncontrú-los.
Hn\'Í1l que procurar la m l, ém os remos, bem como os
paus, que deveriam scnir de W,'15tros e Yélas adcqu ado.s
aos rncBmos.
Panos EObrcssalcntcs, fios, cordo:i..lhn, sirgas, cabo& de
reboq ue, agu1ha3 p ara ,·elas, p régo9, tach a!!, Icrr.imcntas
de carpiutciro etc., foram retinidos e 1c\•mlos para os
botes.
O capi tão foi buscnr o crouômcu·o, ecxtantc, borôwctro, h ús!:0Ins-1 cnrlas e livros ele nu.,.cg:sção.
Os 111nrinhciro3 reunirnru as eua:, roupas, que traziam
clll c1101wcs sacos de ]onn, onde i;e cncontr3Yaru 1 misturndos, uniformes de piloto, cobertores, roupas brancas, vcs·
tcs de couro envernizado, calçn3 etc.
Eu aimfo desc i á minha cabine, que CElava agora rníocnntemcntc quente, tomatln pela fumaça , para ver o que
rnlin a pena eah-ar.
Tirei apenas o meu rclogio e uma pcqucnn c.:iü:a de
folha-dc.Fbn<lrcs, que continha algumas caruisíls e uns
dois linos de notas, com aJizuns desenhos de pfantas e
animai::.
Com dificuldade, agarrando-me ás paredes, consegui
sub.ir paro a cohcrla do convés.
Na minha c;:ima, ficoram a.ind a as minho.1 roupa, e
um graude álbum de desenhos e esquemas.
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Não tiYe cora gem ele aventurnr-me a descei- lá segundn
vez.
Nn verdade, sen ti uma espécie de apatia p ara tratai·
ele salvar o que quer que fosse, mesmo porque, no momento, eu dificilmente p odia atinar com o que el evia fa..
zcr, com o que valesse a peua sakn~ardar.
No convés, os homens dn ttipuluçiio estavam ainda
ocupaelos com os hotcs, e para estes estavam condu zindo
as provisões, que eram elois ktrrís de pão, um l ote de
carne ele porco, cnia, presuntoE, caixas ilc carne em con·
!!erva, \·inl10 e uma grande pipa ele ilgua.
A pipa leve de ser bnixa<la vazi a pat a dentro de um
dos botes, pelo receio de algum po.$.Sívcl acident e, e, depois de estar íinn cmeutc colocada no devido Jogar, começou-se a enchê-la ele ágtia, serviço Cssc qu e e ra feito p or
meio de baldes.
Tendo fica do os botes longo tcrn:po expostos ao Boi
tropical, e.itavam com 11 madeira bastan te re.sccada, ro otivo
por quo EC enchera m logo de agua, mollrnndo-sc os livro:'!~
as peças de roupa, cobcrtore!, sa pa to!, ca rn e <le porco,
queijos e tc., que haviam sido joga.dos pma dentro deles,
confu!:amcnte.
Foi preciso pô r àois homens cm ca<la um àos l>o tea,
afim de retirar n água que estava penetrando nc1cs.
Esta ndo tu <lo i5rn pronto, a IC9tan le tripulação foi de
novo cou,·ocaUa para. dc spcjur .ít;:ua nos porões e nas ca·
bines, dos quais se Ucsprcndia, cm gra ndc.s rôlo.s, espess o:
fumaça am arel a.
Já ~e pcrccUiaw, no fum1o do porão, ns crepitações Uo
óleo, que !:e acha vn alí a ferver, co mo ei ÍO.!!se uma grande
caldeira.
D espt:en di.i~Ec tlaü um calor intcnsissimo, íaz.cn<lo prea.
!lenti r que ns chama s dc'Ç'crfom irromper dentro cru p ouco.
E ae shn, de f ótor sucedeu.
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E m mcno5 de m ela hora, o fogo Lrotou atrm•és do
assoalho iJn cabine, conmmiodo dpiclamcntc a maclcira
sêca, de pinho, da qual se Icvaut,1vn01 cuonncs laLnrccbs.
O caJor era aràcntiss imo, no convé-, d e va nte.
Verificámos, desde logo, que t odas ;is nossas cspcran·
çns estavam perdidas e que, den tro de poucos minuto5, EC·
i-io.mo:; <l.:ili tocado s p elo tcnh·cl elemento, <levcmlo pro·
curar refúgi o cm outro elemento não menos perigoso, que
.!:C inch;n•a e se erguia cm altas oncfo5: aJguns milhares de
rnillu1s para cacla lado, cm r.cclor de nó s.
A.fin al, o capit,1o orclcnou que p,a ssá~scmos t odos pan:1
os hotc5, tcn<lo .;ido ele próprio o último a 1lcixar o navio.
Ti"c que descer pelo co5ta<lo, por meio de u uta caril.a,
1>ara gan Lar o hot~ que se erguia, d esc ia ou afastaya, ao
balouço e cn tumesci.mcn to Jo oceano.
E !:i tan <lo cu ainda algum tan to enfraqu eci do, meus cic·
dos, com o atrito d a corda, ficaram feridos, e fui cair e::<·
·tendido entre um monte de: objetos, todos m olhados e que
ali foram atirados na ma ior confusão.
Uw dos marinheiros csta\-'a tiran do iigua com um balde,
enquanto out ro, com um copo, fazin o 111csmo.
Parecia que a água n ão diminuia,
Dispmi.wc a alL~ilfri,]os naquela tarefo, po rém não
pude continuar, p or causa <la água salgada, que torn n.,·a
mais jotenso e mais pungente o ardor do.: meus dedos CS·
catificados.
Pcrmancc~wo :! junto á popa do n avio, ao <rual es tá·
vamos ain da atra ca dos, a!!sístjnclo de 1iordo dos botes ao
prof,rresso do fo go.
As clrnma~ j <í haviam atingido :is en., árcias e iis velas.
O espe táculo era estupendo.
AA labare das iam lambendo os pon tos ma is altos, on de
avultavam ariuaçõcs, que j á csta,·aru com o tempo contado.
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Logo depoig, o!! aparelhos e ycfa. s de prôa forn w também atingidos, e as chamas inompcrmn Uas. escotilhas, pelo
porão de vantc, vcn<lo •sc assim como rápid.imeol c o fogo
.!:C ia ala=trando, grnças á carga tlc cowh usti,·el.
Não t endo m:.1L5 nenhuma vela p .tra cquHihd-lo, o
na\'io pri ncipiou a rc\·o h·cr-sc, :1 ro<lnr, a lialnn ccar, e os
seus mastros, n ão podcn<lo por mais tempo 5Us tcntac-se
sem :is an1anas, começa ram a in clinar-se: est.11:,mlo, ameaçando cair a Lonlo a todo mo mento.
O mastro grande foi o prin1 ei ro a tombar no com·és: 1
p artindo-se a cêrca de 20 pés acim a d:1 hnsc.
O m::1stro de traque te, cntrcla uto, por mancccu longo
tempo a arder , dc.5afiamio a nossa mhuíra ção, o nosso a5soiubro, pois resist ia: firme: ain dn a queimar-se: aos for·
rc.s 1>alauço.s e ioclin,1ções do n a""lo; afina l, já estan do em
parte qncima<lo, chegou n sua Yez, n ão se sustendo de pé
mais <lo qac um,1 hora, .rtpós a <jll é<la de se u companheiro.
Nunrn iru ema fo gueira csta,·nm tramform:ulos 03 con·
vé5cs, e os baluartes, cm parte, já csta,•a m ECUtlo atingidos
pelo fogo.
A m aior parte dos 1ncus papagaios, macaco,;; e outros
:mimais, qnc esta,•a m a bordo <lo n a\'io, mor reram queima•
dos, ou asfi..'\.iados pela fumaça. ·
1\lguns dclc.5, poré111 1 rc ti r.1 rauHc para o corrimão,
pondo-s~ ainda a sako ,Ja.s cha uias.
Nc!=:Sa situação, en tretanto, em poleirados ali, assistiam
corno que pa!;lJlados ao que esta,•o. succcdendo, pal·Cccntlo inteirament e i nconscien tes <lo triste fim que
os aguardava.
Fizemos algumas tcntath·as no .eentido de passar alguns tlclcs p ara Lordo dos botes; mas parecia que êlcs, de
fórm a alguma, qu eriam aca11tcJar-s e do.s perigos que os
rnn caçavam, ncnlmma tcntatÍ\·a fa zendo para alcançar.nos.
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As chamas, den tro cm pouco 1 ati ngi:no á hru!c do p ar a•
peito, e n1guns del es, recuando, iam cuimlo no meio do
fogo.
Só om pa pagaio teve a so r te de cscnpn r t esta"-ª êlc
trepa do r: m uwn das cordas do parapeito, n qual , tcntlo
si do atingi<ln p c1o fogo: se rom peu pouco ac ima do 1ogar

onde êlc estavn pou<ca<l-0 e o fez call' na ô.~1a, onde ficon
:1 fl n tuar, e donde., fin.1lmcn lc, o ti ró mo~.

Sobrcvciu n uoitc.
O naYio, rl c um ~ pontn á outr:1 , era u ma só mnss,1 tle
fogo, da qual ec despre ndia intenso calor.
Rcsoh êmos pcrmaucccr perto dele, poin os ru h ro3 cfo•
rõcs <lo l ucên<lio h a\i nm de despertar a nte nçi'io de qualquer outra cmbar caçúo, ainda llle:mio que es tivcese a n u•
\·cgnr a uma cons i<ll•ravel di stfl ncia da quele ponto.
Desde mnnlt ã cê<l o, natla lin.vinmos comido, porquanto
li.v emos muito que fazer, cuidando de out rRs coi53;;, <ptc
impe diram n os lcmbrás,;cmos d aquc fa n cccssi dac.le.
Só mais t anle, qua rnl o a t cm pc1·ntura comcçon t1 lrni•
xar, t ornnndo-.;c mais fresca e wais agradavcl, fo i qu e sentimos que jã csuh·amos, de fáto, com muito hom apetit e.
E comêmos cotão bisco itos com águn.
Em eegu l<ln, começá mos os prc p:ira th·os para pa:ssn r
a prímcfru noi te :t bordo dos no ssos bot es.
Os cabos, por intermédio dos qnnis está\•nwoa aindtt
atracnd os ao n avio, qucimarnm•iC, fiC.\ntlo nós, então, á
mercê das ondas irr:iquictas.
A pouco e pouco: :.ssim, n ós nos famas nfoatando
dali'. e rcccftmos pcrtlcr tle vj;ta o nn,•io, tlc modo n não
!::ermos coconlra<los por qualque r out ro, qllc tivesse n <;O r le
de ser a trai do pelos clnõcs d o incêndio.
Os nt::ts tros dcspe<laçn<los e vá rfos outras peças <lc m a·
deira flutuavam per to do n.ivio, e, por ieso. li,wi a nccc~s idnde de 1:c afns tnrcm d.o.li o~ n ossoc hotc~.
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i\fa~ er::iru tantos os prand1õe~, ns tábuns e os pctlaços
de madeira, que anliam, IJntuando, penro de nós, que i~EO
torn ou a nmsa s itua çã o muito pcrigt1,;;a, correndo os 11os·
FOS h ote~, cm \'Írtu<lc do rc.scc.unc ulo da madeira, 0 sério
risco de Ecreru também atiogi ,los pdo fogo, caso c ntras~e m
cm cont2cto com aqueles paus cm chama~.
Por preca ução, pois, nós nos fomo.; afa sta ndo a pouco
e pouco: porém conscl'vando sempre de um quarto 11 meia
m i1h a de dislã ncia do onvio, remando, quando isso se fa.
zia mis têr.
Do mesmo modo que nó!!, tudo que tarul,ém se achm·a
n bordo dos nosso:. Lotes cst,wa encharcado de ii~"L1n 1 c,
ncS.5n sitn aç.ão, pouco podíamos rcpous,u.
Si, po1· alguns iustan lcs, nós no:. (.lc scuidá\•amos e dte·
gá vamos mesmo a coch ilar, logo Jcspertârnmos, as5us ta tlos,
e compr ecmüamo s, cnt:io: a r eali dade da situação cm que
nos achá 1.-a ru o5, con tempJant1o os ru bros cla rÕE6 que o oos3o
n.lvio, ardendo, ch.úam sô brc nós.
ETa um csp ctáeu1o dc\'éras magnífic o.
Os conv6.cs já ~lavam com{'lct.amentc qn.ciwaJos, e,
com o enlumccimeu to Jo mar, o navio, lc\'auta nclo-se e
abaixando-se ou rodan tlo, .tdcrn:n·a parn o nos_.:o Jndo e punha .i wostrn, cnt~o, o seu enorme bôjo, tra nsforma d o cm
uina só mn SEn de fogo.
Era u ma jmloma.,·el e ardente íoroalh :1 1 agitnodo-se !:em
ccsE ar i:ôbrc o oce ano.
Afina ), rnmpeu a maoh ã.
Os perigos dn noite pass aram.
Com os nos.:os corações chc.ios de c.;perança, t rnt.í. ..
mos Io:;o de levan ta r 03 nossos pequenos m11stros e cstic,u:
as veln s, qu e t ính :l01os 11oslo a bor do do,; l10$S03 Lotes, na
véspera.

E, então~ dizcn•lo adeu s aos restos <lo navio, que ainda
f'Stav a a a1 tler, •>S noHo.; hotcs, impelidos por um Lrando
CaJ, l i
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vento de lé3tc, subindo ou abab.:ando-s e, no eahor do movjmento dos omfas, lá !:C foram para a frente.
Uccorrêmo.s aos pnpéis e lapis, para a dctcrminnç5o
\!1.1 nossa 1·óta e pnm calcular também n distância a que nos
achávamos th.s Bcnnudas.
Vcrifkámos, então, que o pauto mai s próximo cJe tcrr:ii

no imenso deserto de águas que

!:C

cxtcrnlia cm torno de

nós, cstm·a, no mínimo, d::Jli n 700 milha5.
Assim di sta nt es ainda, fomos, con tu do, esperançosos e
confiantcs 1 sendo levados pnra a frente por um Ycnto Ía·
vor,wcl, e cnlc11lii 1uos qu e, si êstc não mudasse de direção,
poderíamos fazer nm;-i s 100 mil has por Uia, llc modo q ue,
dentro de sete dias~ alcança d amo5 o desejado porto.
Na noite 31~tcrior, h::rrirnnos co mido muito pouco; por
isso, pela m:mhã, muito cêdo ti.inda, já tínhamos Low
apetite.
Com pres-anto, carne de porco, hIBeoito~ vinl10 e água,
que tínhamos a Lordo dos nossos botes, fizemos uma EÓbria e cordial 1·efoição.
Emhon crún: achámos que a c.:i.rne não dc"·eria ser
menosprezada, pois ncnlrnm fogo poderia .irranjar-!!e pan
prepará-la.
O clia cstaYa lindo e quente, e us algas fJutunntes, ou
sarg.:i.ços, cxom .3.]í abundantíssimas.
Os Lotes . ainda tinlrnm que ser esw1zb tlos constante.
mcotc; e, cml1ora nos houvéssemos adcantado pouco, os
rontinuos borrifos do mar DO.!! deixavam sctnprc liastau tc
molhadm.
A' noite, prcndêmos um cabo ao Lote grande, para que
êle nos r chocaesc, e, dê.ssc modo: não nos afoe tii.sscmos do
mcswo.
i\'avcg:imos muitc a par, dc.;;fraltladas cm ambos as
vclasPu.se:ímo5 uma tolernvcl noite, uaquclas novas circunstâncias.
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No dia segu in te, 8, o céu eEtava boni to e limpo, YC n·
do-se ainda muitas algas marinha s, que flut nnvnm ahundnntcmcate 11crto de nóe.
Vinm·!'c também inú mero;; peixes voadorc~, aigw1s dos
quai s cbcgar:im " cair <l entro do;; nossos Lotes, enquanto
ou tros pcrconinm imcns,1s <li.stâncias, voando por Eôhxc
as onda~.
E u já tin ha os m ãos e o ros to muito to stados p cio sol,
e, por isrn, os semi u artlcr mui to Uolorosarucnte.
A' noite, dois '•loucos~' , gr:mdcs aves marinliae, de côr
escura e de a!!:-t;; muito lou ~a~, "\·o.1ra m pc rlo <lc uóe.
Tive oc.uião <lc ver a qu t!'da ele vá1:ios mctcóros.
P,u-a hem oiJsc.rvá,los, 1u1 ,.-enla<le, eu nfio po <lcr fa ca·
tar <>ru mel hor p o.siçã o, deitado de costas, co mo me euco ntra\"a, cw um pequeno liotc 1 cm pleno .At15ntico.
Uns p equ enos pássaros:, f lll Jwu dos numerosos, cstn·
, ·am voando e fazendo alegre 1·ui<lo com os !õcus cliilrêioe.
Os rua ciahciros não sabiam que aves eram aquelas.
No Jia 9, ti.vemos, oulra vez, um b onito dia, porém
l,a!:ltantc <p1en rc, e minhas miios cst.ivam exccs.::i\'amc utc tloJoritJas.
Aind a n?io ;nistáramo,; h arco algum, .ipcsai:; de jú e~
rarmos cruiando o 1·otciro <los n:wios <l as lntlias Ociden tais.
O temp o toniára•.so a]gum tan to Lo rcascoso.
P assei todn aquela noite m u jto uer\"Oso e incomoda do.
Os nossos Lote.5 já nli o cs tn·vam mais fazendo tanta
água, o ,1uc foi pru:a nós uma grande eatissf.1ç;io.
O dia 10 co n tinuo u horrri sco~o, e o vento virou repcn·
tinamcutc parn sudoeste.
Desta fórrna , j á n ão podi:amos mais seguir a róta para
as Bermudas.
P elo co ntrário> c.;1ávam os semlo levados para outro tli·
reção, ao norte delas.
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O mar Jcvnntava-Ec cm grandes e nhas 01ulae, e súb itos pés-de-vento freq uentemente. faziam inclin3r demais os
nossos bot~, cnnsnn do-nos, <lce.ea mancirn, verdadeiro
alarma.
Em seguida, ti,·cmos alguns chuvisqueiros; muito grato
nos teria sido escorrer algum a :ígun fresca; porém lEEo

não nos em passive], pois todas íla 11oss.as roup a.a e velas
esta,•am snturn<lns de sal.
Ao meio-dia, a nos!!n posiçifo era de 31º e 59 Norte
por 57° e 22· Oeste.
O <lia 11 ainda continuou tempestuoso e bastan te hor -

1·.nscorn.
Viam-se agora menos algas marinJi ng,
O ven to soprou ainda mais n a direção de oeste, de
modo que fomos obrigados a seguir npro~macbrncu tc
rumo do norte.
A m rttlcirn d oa no ssos botes c~tava agora bastan te cntumccida e, por isso, faziam eles muito pouca ógua.
Durante a noite, apreciei o espetáculo <lc mais aJgumas csti·ela.s ca<lcn tca,
No <lia ]2, o vento ainda ec nos conscr11ou dcsfovo·
ra\·cl.
Já c stâ,·amos quasi eaindo do ro teiro dos uavios e com
muito po uca probabili<la<lc, assim, <lc alcauç::tr as Der•
mudas.
O bote gran<lc passo u hoje sôb rc águ:n ,·cr<lcE, sinal
evidente <lc que provavelmente <lcrnriam c.\::isti.r al í alguns
rochedos a m:na p r ofund i<ln<lc modcrntla.
1\Iu itos delfins nad avam perto dos nossos botes: :i cór
dclce, quando vistos n a ;i~ua, é esplêndida 1 pois tem magni·
ficas mntizes melálicos, de \':tricg.1dos tom:, vcrdcl azul e
ouro.
Eu não roe fartava de .admirá-los.
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No di a 13, o ven to continuou na direção de oc11 te, rnprilndo exatilrucntc do ponto que dcsej:h·o ruos alc,mçar.
O di a estava mui to bonito, e vfomos muitos futio!::os e
irritan tes tcntilhõcs ou filhotes da ave clrnroada ~mficCaroliua ", 09 qnai& ,·oa,·am pert o tlc nó!:,
J:i cstárnmos nos ho;.c~, havi a 111ua scman;1, e nos cu~
contr:ivamos sómente a meio cami n ho das Dcrrumlas ; por
l!:co, tfremo5 que im ror-nos todos o9 meios p;ixa cncurtur
as rações de água, ante.; que ÍOEsc demasiado tarde.
O sol c5tnva ardentíssimo, o calor era opt'CE-si,·o e !OIríamo5 sêt1e Iortís.sima.
O dia 1-t de correu ca lmo, e quasí não podínmos
:wnnçar.
O sol csta,·a vcrilndc iram cute c9caldan tc, e não tínhamos o menor ::r.brigo.
Ar<lêmos cm crudcli-,!sim~t eêdc o dia todo.
lnúrnero3 delfins e pciX<'i "pilotos" vinham até hem
1icrto dos liotcs.
A' noite, &op rou um ,·cuto muito brando; era-nos, po.
réru, f :worave1.
D uran lc o <lia, como tivéeecrnos t ido bom tcwpo 1
comeguimos cn.,"llgar uos.!:as 1·oup:ls e dormíruos hem.
No <liu 15, o \·eulo de 110...-0 amainou, e th·emo3 out1·n
calmaria.
O mnr C..!:ta,,a cheio <lc p eCJllCDas medusns, ,lcnomin1.1das pelos marinh eiros ,iorligas-warinh:ls1' ou '~gordnrn-dchnleia"; algumas eram wéras W;!.! ! a.9 orni.s oa esféricas,
wuito ak as; outras eram de côr pardo; todas, porém, lind:i.mentc adonrndas de uma espécie de to uca; cm u1ovimcnlos rápido~ , inm nadando, á cm la de alternadas contrações e <lilalnções que fnzi:uu, e, assiU1, i.lm·Ee cmpun·nod o
para. deantc, sô brc n flgua.
O c1Uo1· eitnvn fortíssimo e s0Crêmo3 uma sêclc horri·rcl.
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Jft está\'omos qu osj <le:cspcr:mçndos de ,·cr algum na,;o, ou, cutão 1 de alcançar as Bermuda~.
Cêrca <las 5 horas ela m an hii, justamen te quan do tom ilv:unos a nossa lniltinal rdciç:io, no t,í mos que o l1 ot cgr.l n dc, que fo a alguma distância á n ossél fren te, r cpc ntinauacutc virou <lc J, ordo.
- E les dcnru t er visto uma ,·ela ou algum nayjo ! txclamou õ capitão.
Correndo o olh;1r cm ro<l:1, clis tin~íruos, então, um
navio: que ,•inh a .ip roximadamcntc cr,;;- nossa tlirc<;ão, e
que <lc,·eria es tar a umn.s cinco milhas Jc distânci:l.
E<:!t:Í\':\tnos s,,lvo3~

Os h omcn!:', LOméldos (b m:iior alegr ia, hchcrnm lo go o
resto da 1·:iç:ío de águrt, e, tomando <l os remos, rcm.ira m
vi.;;:o ros11mcntc. com a maior e:t lisíaçiio, parn o lado tlo
navio.
A's 7 ltota!, já cH~ \'nmos atrac<u1os ao costado ilcl c. O
seu com;1u<la nte rccch ca-uos hon<losn mcnt e a lior<lo.
Os no!isós m arajos logo acorreram ,is p ip as <l c úguu,
n c1unl son·i:un a s rnn<les goJcs.
Nós tamhérn sôfre ga mente uos jurttümos a el es.
Em sc~ui <la, Uxcmo..'- a já e.s:q ueci ila clelícírt de uma chi-

ca rn de chá.
Por ter csl:ulo tão longo tempo cnco lh ic1o no hotc: cu
qua si não po dia ficar cm pé, quando cut rci a hor<lo do
navjo.

Nn quela noit e, não pud e rlo rmir.
As sand,ules de casa, com todas as suas a]egrfos, vicraw
á. min)1c1 1em11rança, e pnrcci a que eu j i, m e e ncontrava d e
posse <lc tuclo ii:so.
Tais p em,amc nt os vi nham-01c em tropel, num m ixto
de csper anç:1 e <lc temor.
E, assi 111, tÍ \"C que pns.sar cm ,·igili a aquela noite, a
qual foi da~ mais d~assos~êgadas que tive, wesmo quando
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ainda me encontrm·n no bote, com pouca esperança el e l ivrar-me dos perigos do mar.
O na vio, q ue no.; recolheu, cm o Jordcson, sob o co•
mando do cap itão Veuables, que e:; ta,•a rumando para
T..on<lrcs; 11rocedcnte de Cuba, com u m carregamento de
cedro, tatajub a: e outras maclciras.
Fomo3 recolhidos na latitude de 32º e 48, Norte e na
longitude <lc 60º e· 26' Oeste.
Esta.vamos ainda a um.t <listâncin <lc cêrca ele 200 mi•
Jlia s <las Bermudos.
Durnulc alga ns clbs! tivemos Lom tempo e ventos
ruuito brandos.
Íamo-nos arrastando a umas cincocnt.1 milhas diár ias.
Agora , toda";", que todos os perigos pareciam aca ba•
dos, foi que comecei a scotir fundam ente a grandeza do
1niul1a p erda.
Com que prazer eu con temp lat"~ cndt1 um dos I'Btos
e curiosos inse tos 1 que .1jun ta 1,·a Ú:J mi uhn s coleções!
Qaaotos vezes, quasi morto <lc febre, não 111 c hm·i n
nn·astm1o até it IJon::.:! ta, onc1e era rcco mpcmrn do coin o
captur;i <lc mais alguns c.xemplares de lionitas e raras e~·
pécies <lesconl1ccidas!
QuontO!! logans1 que ncnl1om eu ropeu h a,fia aiu<la pi·
sa <lo, sin ão eu mc!!mo, não sctinm tr,n.idos ú minha lcm·
hrauça pelos piissaros e infc los ráro~, que capturei, quan<lo
cu pud esse contemplar as colcçõC5 que al i fizera !
Quantos dias e mesmo semanas, fazendo os maiores
sacrificio.; e suportando todas as fatlig::a s, uão havia c u
gasto, para fazer a:; min11as coleções, ahrnrvido unicamente
pela apni.'\:onntfo esperança 1lc trnzcr pnr.1 e.isa muitas coi·
~as intercssan lcs. e línda! daquela s inhóspitas regiões!
Quão caras n ão sedam to das el a!! pa ra mim , pe"las rc·
confa~õcs que h averiam de C\'ocar, sctdndo ,,inda p:irn
compro,·ar IJUC eu fôra 11cm rccom prn!!a<lo cm todos os
meas esforç os !
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E quanta ocupatii'o, e, Lcm assi m, quanta clistração~
não ha\·crünn d e Jnr-mc nincJ:1~ tlurnnte muitos anos!
E, agora, tudo EC perdem!
Já uão tenho mais espéci men algum, para ilustrar as
dcs conhe:cidas e :rcwotas terra s que pcrlustrci, nem mesmo
para 111c trnzcrcm rccon1açócs das terras Eclvageus, que
ali contciupici!
Convenci-me de que todo s estes pt<!atcs agora eram
iuúteis.
Assim, poi::!, fiz todas a9 tcntativ~ para p cn~nr o me·
nos poEs h·cl cm tu<lo q ue roe sucedera, procurando, por
C'.!'Sa Iórm n, rccoucilirn·-mc com o no,·o es ta do de coisas.
No dia 22 de agosto, Ü\'C ocasião de presenciar a
quéda ele trc.;; trowbas de água.
Eu, ha mui to, dcsejtl\'a assie tir n uma tcIDpcs t;i<lc cru
nlto war.
Este meu desejo foi assim pleirnm cnte ~atisfcito.
No começo J c sctemhro, ti v<=mos fo rte temporal.
O ba rômetro havin baixado, I1 rmcamcn tc, cerca de
meia polcgarb.
Pela manhã, o Ycnto sopr3\'a fortemente.
O ua,.;o ia navegando com todas as suas velas cxtcn<li<la.s.
A certo hora, o cap itão começo u a cncurtá-1.:ts.
Antes, porém, de. conseguir o Eeu inlento, umris qu:itro
ou cinco foram :reduzida~ a Iraug:alhot= .
i\Iu i to lcJDpo foi g.isto p.:ira ergi1er ou.tras devidamente
nrruruada3, cru subst tuiçiio daquelas.
Á tarde, n a\·egá\·arnos eoru velas duplas no mastro de
U1ezcna.
O mar quchra,·a-sc em espuma::, arremetendo-se contínuamente sôbrc o nosso navio.
A noite, levantavam-se cnonnes vagalh õcs.
O navio jogava e sacud ia-se l1orrivelmcnte, causando•
U0.3 verdadeiro pânico.
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& on das encapelarias \in h am quebrar-se no com·és,
inun da ndo todos O!! porões.
O navio, por causa ele tão fortes h nlanços, estava con10
um hom em embriag.1do.
P.1!=~ámos a noite <lcsa!=sossêg.1damen re.
Uw enor me vagalhão quebrou n c.Ecotillia da no~ea
cabine, molham.lo-nos comp lctamc11 te.
O ,·clho navio rangia, E.1cu d!a-~c, EUh ia e descia, tio
loucamente, que receei mesmo que nos aconl cces!e algum
de~as tre, e fôssemo s todos tragados pelas ondas.
As bombas estiveram funcio n ando n uoite toda, para
c!go tar :t ãgua que hwadia os porões.
Sõ ús 12 horas do dia seguinte, foi que o uavio pou<lc
ficar linc cla água.
O vento, cm seguida, nmaiuou.
T ivemos bom tempo on tra vez.
Toda a equipa gem ocupou -se, cm segu ida, de exten<lcr
outras ,·elas e de repa rar a lgumas já Yelh a.:, que fie:mtm
estrag.idas pela bo r ra sca.
1'i,·emos ocasião <lc apanhar Yários dcUim:, rrue niio
eram mais pa ra ee come r.
Quando morto!!, não ha tanto que se lhes admirar nas
côres.
Elas níio ee com param cout as do pe ixe ainda ,ivo,
quau<lo ,".isto a nadn r nas transparentes e ozulac1as úg:ua !I
<lo mnr.
J ã citá\·amos com scnsi\'el foha de provisõe.3 de hôca.
E i~o fôra de,-i<lo ao elevado número de pe::sônl!, que
ec en contr.,vam a bor do.
Já não tínhamos mais presunto, nem qnejjo.
As cn-ilhas. igualmente, desde muitos dias, es tava m
acabn <la s1 e, <lní p.ira c:í, não tivemos mai s sôpa.
A ~cguir, esgotou-se a p rovisão de man teiga, e tínhnmoa, assjm, de com er o.J bisco itos a st!co.
O pão e a ca rne tlc porco j á c.;tnrnm quasi no fim.
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Foi necessár io, por isso mesm o: estahe1eccr o regime

de rações.
Comicguímo5 obte r algumas poucas prmisõce de nm
na1,;o, que c11co 11tcii1uos cm no ~~a rota.
Tiaham os seguidamente ·•,cnto5 contrário.i.
Tfremos que suportar um noYo tcwpora}.
E, ~ssim, a nossa ,-iagcm j,Me pro1ongau do cacla vez
mais.
Comeu-se o último pedaço ele can1 c de porco.
Daí por denote, EÓ ti,·cmos mcd.iocrcs refeições, que EiC
limita,·am a biscoito e água.
Fomos-, de no,.·o, socorrido.s por outro ua,·io, que encontrámos.
E ficámos muiti~.s.irno contc t1 tcs, por te rmos con:;egu ido
um p ouco de caruc e algumas rn11nduras, DC$Sa ocasião.
Na noite de 29 de setembro, já h avíamos n1conç,1do o
Cnunl (133) 1 qunn do sob revci u violcn tissima tcwpcwulc.
Grandes fotm:n as perda~ sofri tl ns pela n11,•cgaç:ío.
A} guns n aYi os, que Crllm de mu.i to maior resistênda do
que o nos~ o, €05sobrarmn ncs;;e di:1.
.A hordo de nosso mn;o, uo diu 1.0 <lc outuhro, en trou
um pil oto.
Eu e o capitão Turucr dcse inharc.í mos cm Deu],
Eu h avia .gasto, dcs,fo B clém do Parii nté ali, 80 dia~
de viagem.
E 11ssim, hnscndo escapa do u tnnto.s e tão continuados
perigos, J'Duito me alegrei de ter ninda podido pi?'ar, ruais
wiu1

,·ez, o sólo pátrio.

(l33) "O C:ma l .. (Thc Clwt1dl), tom co11rt, é como dcnomin:im
os ini;le;es o II que damo s a crr:i.d;i cxrm:ssão 11c "C:mal d;i M::i.11chri ",
ern n~z do·"C:irrnl da !\fansa ". Tcnt1o :iquclo pequ eno hraço de w:ir,
qoo fica entre :i Grã-Urclanh:i, a fü:l; ic::i. e n Franç.:,, a fórma tk
"m:i nsa do ve;tido ", dcr11111 ,l bc os seõsr11fo!i snulcscs a (lcnomin:ição
de uLa M:in cbo". T radJJzimlo-.1 p:'lr:i o nosso ~uh~1a nth:o ''m :iricho",
cfquecêm o•no!i de que, cru frn ntê:5, lal p:ilano [l Orl 11guc!a tem como
correspondento "incho" e não "m.:tncbo",

CAPÍTULO

XIV

GEOGRAFIA FÍSICA, GEOLOGIA E CLIMA DO
VALE DO Al\IAZONAS
a)

GEOGRAFIA. F1SICA

A hacfo cio Amazonas ultrapassa, peln eua extensão, u
de qualquer outro rio do globo.
Ela está situ a<la inteiramen te nos tróp!cos, cm nmhos
os fados <lo cqun<lor, e .recebe !Ôbre to<la a suu õupcrfícíe
as mais abundantes clrn\·as,
O volwnc <le água <locc, transpor tado pelo Arnnzonas
parn o oceano, é, por ess a razão, mui to rnaior do que o de
fJ )rnlquer out ro J."io,
E iHo nâo só no ~cu senU<lo uhsoluto, mna tnmbcm
possivelmen te crn r clnção IÍ sua área, pois esta é quasi to<la
cober ta <lc densas florestas virg:eD!, e as ch m·.us, qae nelas
penetram , não f:Ofrcm 1;wtn ernpor:içfio, como <prnndo
ciiem nus arclcutcs pl:1inos rlo Orinôco ou llOs clcscompa <los
pampas <lo }>rata.
Pela riqueza ela s pcoc)uçõe.s \"cgetais e geral fcrtili<lllf)e
do iôlo, o scn territorio é im~g,.1al ,n-cl uo globo, e apresenta-se ;Í nos::n ohserYnçiio como uma rcgi:l o n:,tur:il, capaz
de s 11::tcatar1 mais do que qualquc1· 011trn de ignal cxtcn•
:;ão: uma gran<lc população~ podcn<lo supt i·la, da maneira
mais complc ta, de tudo que e nec~sário á ví<la.
Dês tc .:!<lmiravcl rincão pa~sarcmos, cro scsuida , a dc.sctc\'Cr as suas principais parllwlari<ladcs físicas,
Dc:,.<le a latitude de 4 g rãus Norte até :í <lc 24 gráus
<le fo titude Su.1, toclo rio que fl ui <las ,·ertentes orjcntai!!
dos And ca é um tributário do Amazona!.
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Is to é i:oruo !!i to dos os rios, de!de S5o-Pctci-shurgo até
~fadritl~ uuisscm totlas as sUn!> ilguas, par:t Ioro1ar um só
e ,·oluruoiw rio.
O )farnn h.:io, que se comi<lcra gcr.ilmcn!c como o p.r.in.
cipal formodor do .Amazonas, merece tal título, por nírjos
motiYos.
D entre os grandes formadores do Amazona9, é êlc o
que nasce mais a oeste, recebend o, por su;i. vez, as águas
de todos o~ rios q ue corrc1u mais próximo:, <lo Pacifico; é
t.uuLéru o nrnis ::ifosta<lo, ctn linha rela , da Larra do Awn zooas; e p ct·corrc mu a conaidcravcl d :Os t7mcia no vale mais
ocidental dos Amlce, 6(:patado apenas por un, degráu do
Pacüico.

No ponto onde élc i·ompc a cadêin, a Jé~tc <los Am1cs,
na Iongitut1c de 78 :;rãus Oeste, já é uw rio Yol mno.so e largo,
num meridiano onde qualquer outro rio, que pudesse rci,·i11dicar ô direito de ser considerado o forru.i:dor do . A.mazOoos, uão tem absolutamente existência.
Subiu<lo-!!c o Aniazona!I, dc~dc a sua ío1. no Atlântico,
é éle o cun:o de :íg11;1 no qual se pôd e vencer a w .i:ior distância, na direção geral de lés te pnrn oeste.
Si se considera o atual comprimento do .seu cur.so,
ainda ele mantém es ta colocação, pois ..:tcl'Cdíto que JI:Í(l
<lc\'e ha\·cr wna difere nça de mais do (J UC dez ou Vl!.Hc
milh as entre êlc e o Ucaiáli {134), entrando cm cont:i "
ca beceira m.:1is cxtcns.i: <lêstc último.
De r c.sto1 o seu clirio é prcscutcmcntc Ião iuccrto, que
só os futuros levant amentos topogr:Hicos poder.ia aumcn~
tá-1o ou diminuí-lo consideravelmente.
Estas considcrnçõe!!, confonuc prC3umo, <lccidctn a
quc~tão q uanto ii. prioridade de comidcrm:-sc o )laranhão
como o vcrd:ule iro formador do A mazonas.
(IH}

No orisia5}, Uaycall, m.u dcTo ser crrn t.lpognifko , cm

\·ez do Uccyali.
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Acreditn-~e que, cJesde os sua, cabccciraa 1 no lago
Laurieocha, até á sua harra, m1 longitude de 50 gráu.s Oe.ste,
acom panhando a3 prjncipa~ cun·as que êll' faz e desprc•
zando as suas voltas ruenorcs, n wn Cl'.tcus5o é Oc 2.740
mil ha s inglesas.
Em linha reta , n sua cxten!ão, de léstc a este, é {lc
cêrca de 2.050 milha~, cohrí nd o os eetJs trihutário31 de norlc
a .rnl, um percurso de l.2í0 rnillia!!I.
A rnpc rfície lotul tln l.rnciri do .Anrnzonas, nüo incluin<lo
a do Tocantins, que cu con;iidero um r io cfüt into, é de
2,330.000 milhas quadradas inglesas ou 1.760.000 milhns
quadrada.s náuticm.
f:s tl'S al garismos representam mais de um terço da úrcn
ele toda a América-do-Sul, ~l'n do ainda igua l a doii=; terços
dn superfície total da E uropa.
A Europa ociclent.! I pódc c:,ber toda den tro de sun
árcn , .ec m tocar os ECU5 limites, nela podendo conter.i:;c
Ull'êm o toJo o nos.;o jm pério d as indins.
Oa. uutucrosos tributários tlo Ama:1.on:\91 muito s dos
quais podem comparar-s e aos maiore s e ma is volumosos
i·ios d.: Europa, di ferem notavelmente entre si, pela cõr
das águn s, pelo caráter d.o. vegetação ele 5 t1a.; ma rgens e
pelos :miwai5 que oc1as habitam.
Podem <lil·idir-sc cru trê.; grupos <listinto.s: - rios Jc
águas csbranqniç:HJas ou clara!, rio3 de águas az.ulad;1s e
rios <le águas c::curas.
No seu curso principal, o pró11do .Amazonas é um rio
de águas cbra2: aplic:mdo-se esta categoria a todos os que
sfio de .ígna,;; de uru amarelo·clnro, côr Jc azeitona.
f'.:ste seu coloádo, no que parec e, não de pen de C.'1.:clu·
sivamcnte das matér ia;; tcn0:.1s cm suspensão, mas tal"t"CZ
seja dc\."ldo a alguma outra m ntéria corante, que se con::cn-a cm solu ç;io nns 6uas águas.
Xos lagos e cmca das, 011dc .is águas são tranquilas e
poJerjam, por faso rucsmo, depositar todos os .sew 6c<li-
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meatos, elas ain<la consc1·vn w 1 no entanto, aquclu sua côr
cnrntcr.istica .
As úguas do Amazonas continuam eom a mern1::a. eÕl:,
p:1ra cim a ela 1rnrr:i do Uc:1i:ili, e tb.lí tornam-se elas :1zuIa das ou traueparcn tcs, começando daquele pont o pnrn cima
ai: :i.'.:,'lJas c1 arJ6 do seu refer id o tri hut .lrio.
E eta cir cu nstância tem sido toma da como pro,·a de ser
o Ucniáli o principal íonna<lor do Amazon:u,.
N ão posgo adruith·, c ntrctanto 1 que isso pos!!a ter al b,'1..lma coisa com a q uestã o.
E ' cv id c11tc qucl s i ih,11.rnis quantidades de 1íguas clurns
e lurvns forem m istura.e.la~\ o rc.suJtndo difer ir.l mui to p ouco, cm côr, destas úl timas; e: s i as águas claras c nlrarc u1
e m qu.i ntid adc consi dcravel1ncnte m aior, a misturn r ~ ultaute ainda será turva.
A. diiei:enta do (.o1m·h\o das 5guas tl.os t io:;, l!UC as
têm c1aras e azulutla~ é cví<lcntc mcntc ,Je,.·iJa á na tureza
dn região que êlcs a tra \•e;sam.
Uma zon a <le terras r ochosas ou ;1rc11o~as terá ~cmpr c
rios <lc úgnas cla ras e outrn 1le terras argilos:::is ou de aluviíio 1eri1 semp re r io~ <le águas a m nrcla d;1s ou côr 1le
azeitona.
Um .rio , por isso mesmo, póde na€ccr n um rincão rocho!!o e., após al gum trecho do seu curso, atrm·essar u mu
hac.ia de te rreno s de alU\·iâo, on de as iicr"\Jas de resto de~
verã o mudar de côr, indcpcndenlcmcn tc de 11uaL'l quc r trihutário:i, que possam nêlc entrar, perto da.s junções da€
duas formaçócs.
O I ç5 e o 5apuTÍl têm muha !.lmilhani;n, pt:.la cÔl: ,l c
suas iiguas, com o Amazonns.
O rio Branco, tribut ário do rio Negro, da morgem
,-;e tentrion al, torn .:He nota\'C l por cnusa da côr p eculiar de
m as águas, c1 até tiuc cu mesmo o visse, 11:io po deria acreditar que m cl'eceasc tão hem uqu clc nome.
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Os índios e coinc rciantcs diziatn•JDC sempre que êlc
cru realm ente hrn11eo, muilo ma is do que o .Amazonas.
Descen do o rio Negro, em 1852, no pas:iar-lh c pela
J,arrn, verifiquei (fllC ns sn as :íguas eram de uma côr Icilos:1, quasi azei ton ada; par eceu-me como 8i um a üct enninada quan li clade de ;,- rêda ~th.-es : i c cm solução, r es tando·
me 1,ou cn <lliv.ida, clcs tle en tão, tlc- h aver em sua s m argens
consideráve is leilos de pura ::u gib, qu e ocorrem em m uitas partC3 também do Amn7.onas, e c1ue coucorrcm, por
isso mesmo, para dai· ns suas itgu:ts aquela hrancnrn. ca·
rat críst ica.
Os rio5 i\Indc ira e P uni s têm tam bém :í.guas csln:anquiça<la.;1 n a es tação <ln s ch uvas, oca5iüo essa cm que as
6trns águas fi cam com forte correntcc:a e tr:msportmn os
detritos cl.:is aluviõ es de suas ma rgens.
Na estação sêc.1, p oréru ~ cbs são trnn5paren tcs: tendo
uma côr d e :1zei tona, par <lo-cscttrn.
Todo~ os r ios qu~ 11a.cccm nas montanhas tio Brasil
t êm óguas cla ras ou azuladas.
O Tocantin5, o Xin gú e o T apajó~ são os principais
rios <les ta dassc.
O Tocnntins per corre, no seu baixo curso, rochas vulcâ nicas, e as ma5 úg:uas siío lill(famcn tc traa sparentés.
A mai-~ con l1uJo, por êlc a\.·m1 ç;1 n]gmnns milh,15, tor·
nnn<lo-as llírhi.da5.
A1:siru também sucede com ns Jo Xingú.
O Ta pajós 1 que en tra no Amazon a!!, cêrcn de 300 milh as ncima de Bc1éru-<lo-Par.i, têm águas cfarns na eu a
harrn , Ionuando uOl .1 tlmiravcl contra!: tc com as água11
awarcla clas <laqueie.
E' p nra cima do ~fo<leira que se ohscrva, p ela p rimeira , ·ez, o euria5o fenômeno do3 grnudes rios de águas
escuras.
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O r io Negro é o maior e mais not:1Ye] de todos o!
rios dê.:sc grupo.
füe uascc n a latitude de 2º e 30' Norte, e as sua)
água ~, nas su:i.s cahcccira9, e.ão muito mais escuras do qu e
no parte inferi or de 6CU curso,
To<lo3 o~ tributárioa de suas cnbccciras, principalmcn,
le alguns <los de me nor cnr!'O, têm águas muito e.scurm~,
t!: onde êlcs correm sõbrc alva areia, dão a esta llnl matiz
de ouro, i~o por causa da forte coloração de sua.s ág:uaí!,
as quais, nos trecho= onde elas são profun das, p11rccem
ser tão negras como 1jn1a,
Os pequenos rios, que nascem no mesmo distrito e
rlcsngá nw no Orin óco, caratcr iznm•!::C tnmbém peJns sua ::
ãg:uas, que têm igunlmcnte umn côr escura.
O Caciquiare flúj primeiramente com águas claras ou
côr de azeitona. parda .
Maia abai"Xo, o Caba burís, o 1\farnvHha (135) e alguns
ou tros riot1 menores, que eão d e ,águas claras, a.judnm-no
a dil1ú-lns, e, en tão, fi nalmente, llic traz o rio Branco a~
suas águas de côr leitosa.
Niio ohstn ntc tudo is!!o, o rio Negro, até ã sua barra,
ainda com:crv.:1 tão CEcura.s como tinta :'.l.S suas águas.
E' sómente cm .águas pouco profundas que elas porcccm ser mni s daras do que mais pnra cima, e as nrcias
não se colorem com .lquela gcnuina côr ele ouro, tão not:wel alí.
No .Amazonas meridional, )1á também algum; rios de
:íguas cscurns: o Coari, o Tcfé, o Jnruá e a.lg1ms outros
mais.
Os seus l1abit:mtc5 disso tiram vantagcmi escapando (b
praga dos mosquitos, se ndo as cida des de Coarí e Ega lo·
garcs de rcf1ígio p,, ra os Yiajant es do alto Aruazona::i, pois
(135) Ar:111jo e Am:12on;is (oi,, cit., pág,. 89-90 e 196) prefe·
re :is íõrm.is CuuollllrÍ e ,'ilaruui,i.
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düicilmcn lc: !e cnconlc;un os importunas jm:cto.s nos rios
de .í.guas cscu raE.
As c:rn~;.1.s do pcculi:lr colorido d as áb•t.1.ts dêsscs r ios
não são, p enso cu, t5o obscuras.
Qucr~mc parecer que isso C <lc\·ido á dc.compo5ição da
folha gem, raizc.s e ou tras suhslâncio.s de orl;cm vegetal.
Nu Ilorestae virgcmt onc.lc a ma ior parle dêsscs ri os
téw as suas cabeceiras, os córregos, ribei rõ es e riachos são
mais obs truüJo s pela folh agcui mo rt a e gafüos pôdrcs d:1 s
án•orCE, que neles caem, e, p el:t sua decom posição, fü c.3
d:fo ns .íguas vário3 matiz<.-s escuros.
Qunm.Jo êsscs ribeirõc.s se reunem e se acumulam pnra
fotmaT 11m rio, élcs de resto j á têm um ca r.rc ga ilo ma th:
pardo-escuro, tuuho p arecido com o das águas d:os n ossos
pânta nos ou ãgv as de turfo, si n ão coucor.rercm ouLrns
circnnsl5:nci.Js, pa ra modif'.cá~Jo.
Si as sn:ls ton cn tcs :1 trav.cssa rco.1 um terreno de arg ila
1las aluviões, a côr de suas ,1guas terá de mo<liiicar-se e
predominará in1árao1catc n par<lo-cscura.
P cmo que isso de\-·crá infl uir na .inotnalia, que se
ohsena, de lere m rios da 01e31m1. região i guas de diforentcs cõ rca.
Aqu eles, cujas cahcceir.:1s são bem conl1ccjdas, acomodam -se so1, taiB aspetos.
O rio Negro, o At,, b apo, o Jçana e vário.;; ou1ros rios
rueuorc.s têm s. 11as eah cccirns e to dos os seus cureos no seio
de profundas flores tas.
Corre m, e m geral, sôbr-c lei tos de claras roclias de
grauito, e a velocidade de su as ágaas é pequena, de modo
que, assim, não se u llna m :..t9 pari~ molc~3 Je suas mar•
gcns,
O Içá, o Japurá e o :iho .Amazonas, ao con trádo, percoucm c~.ten~os trech o! de t cn enos <lc a1uviúo, e, tendo
as cabeceiras uns Yertentcs doa Andes, muito mais sajci•
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tas, p or conseguinte: aos efeitos el e I01·t cs corrcu tcza:: 1 cu m
m:\io rcs. vcloc i<laclcs, tr:msport::nn grande quanti dade de
sc<limc uto.
i\-a ,·crda<lc, e i<:so parece ser hem cb rn, conhccC11·
elo-se o curso ele um rio , pod emos traçar, pela côr <lc suas
águas, :n d.ria !> pccul ia ri <lmlcs da região, atr:l\•és da qual

élc corre.
Excc tu:m<lo -sc os cursos de :i:;ua que n a.::ccm nos An·
<lcs, as: cahcccir::1!! m ah: rc mol:1s <lc l oclos os tri l, utill:ios, qnc
ddimitarn a lrn.cia <lo Amazonas, no norte e ao .:; u}, xcla !i,•,:J1ucn tc po uco ~e cle,·:1111 aci m a <lo ni,·cl do mar.
To«.fa a :1 ua ba<'Ía, c-xcc tuada uma pctJ ncna porç:io, é
um.1 pl.rnfoic <lc aspe to pcrfcir.uncutc regular.
A , •cr<l :u.l cira altitude ,lc su a ca h cccir:t, n o lago LnH·
ricoc h a~ aind a n:ío {oj ilctcnuin:ul.t co m a uccefSária prc·
ci siio.

Em Tomepend a. cakulou Ilu mbohl t a nh llml c proY:i.·
\·cl de l.320 pé~ acim:i. llo nh·cl do mar.
J.,.;so é Ião t1Jlroxj u1:ulo ,puuuo as 2.000 mil ha s tl c sua
d i.5 t;i nc ta 1 cru linh a r ela, atê. á $Ua fo z.
Des te modo, o scn caim c1tto mêclio se rá 1lc 8 polcga·
dn.s po r milha.
Si tomo.rmo:õ, porém, n sua :iltu rn c m T ah:tlin ga, cuja
nltitndc, de ncõnlo cow S tl ix e :\b rtiu :.~ é. de 6i0 pé.s. (' li·
con tr nr cm os, H ndo .1 sua di s l:lacia de cêrca de l .-100 mi•
lhas, q t1c o ~cu caimen to é sómente de 5% polc gada.s. por
milha,
Si frç-ésscmos com p rcci-são a altur., el e Barra-do ,UioNcgrn, n ão dm·idnríamos admitir que o f CU cttimcnto, de5·
ele aquc1c ponto, ni'io pnssar-á de mais de 2 ½ polcgadas
por tnilh a.
Orn, ~eu do nrn di stância, cm linha reta, de cêrcn de
700 rui llt a.s, podemos, por consl!guintc? ~ Limar a 6 \l n altu ra pro,·a\'cl cm menos de 200 pés: tnk cz ncw mesmo
mais do qu e 150 pée.
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Esta alt ura: c.s tou !Ilc]ina do a pcmar que é ainda l, ns•
lan te dcYa da, e isso crn ,-ir tu<lc c.lc a lgum as o bscr..,nções
qnc fiz i:om u m termõmctro <lc prec isão, de leitura tlc
décirno5 ele grá u, «.ln tem peratura tln ebn)içâo <la iigun.
E s5c resultado é has tantc ap re:c!m·cl, e demonstra que
o ba rômetro, ali, dc\·crã, n o rn iixio10, maulcr a a lt11ra de
tri n ln polcgacb s, e, a não 5Cr assim, nos meses de rn aio
e Jc rtgosfo: com.iclcravclmcn!c mnis oltn tio que o nível
do rn ar, n ci <ln d e <lc llarra cs !min pouca coi!:!a mais al ta
do que o nfrcl do m nr.
Pnr,'t a ahitudc d a reg ião rrns prox imid,1dcs d as cahC·
ccirn s do rio i\"cg ro, H umhoidt é a nossa tí n ica a nlorid:ul c.
Fixa êle o vnl or tlc 812 pés. p ara a ahlt ur.lt· di.:: São·

Carlos.
Tod,wia, êlc próprio alc~íl que c,;; ta dctcnn in açiío t al•
,·ez. scj:i. clm·idosn , clrvido a u ni :1ci tlcnlc oco rri<lo com o
seu harô mC'lro.
E u p os:=o, por com c;uiutc. crnhora co m ;rn u<le t iml·
de·,:, arr iscar·lnC a pôr as minhas <lúviJa:; taml,ém quanto
11,ptclc r csnlt:nlo.
A d istância, cm l inha re ta, 1lc Ilarra· do·R io-Xcg ro a
São-Ca r1o~, é mu it o mcuor (lo que Jo mesmo ponto a Ta·
balin ga, cuja nl t ituJc é tlc 670 pés.
A con:cnteza tia& água s, cm Ta batin g-a, e n tretanto, é
m ui to m::1is fo r le Jo que uo r io Ne~ro.
E.; tc, no ~eu lJaLxo ent:; o: tem tão pouca q uétla, que,
no mê3 de janc:ro, quaudo u A 111 azo11::is co mcçn a clcvar
o nfrcl tle su.is ií guris , es tas n ele penetram pe la sua b.1na
e ton1:11 u·no como q ue nm rio de :igu:is cslagnaJ as, n u ma
c_...:tcnsão tlc Yárias milhas de ~cn cu rso, para cima <la foz.
A~ cnch oei rns Jo r io Nc~ro, pcJo q ue presumo: soma·
das todas as suas a l tnras, n ão têm m nis do q11e 50 p ós, e
la n te tla rn bai.....:o, como pum ci ma delas, o rio uiio tem
forte conentcza.
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Ora, .1ssim sendo: !iÓ por esta circunstãncin podcmM
,;ilnar Süo-Car1os cru menor altit udc do que Tahating:t, on
!:Cj a numa :i. ltitud c de 600 pé3.
As minhas oLscn·açóC:1 1 íci las ,1uaudo excursionei no
rio Negro, deram rc5uha clo3 hastnutc seguro!:'.

Em Castanheiro, cê rcn. de 500 ruHhas para cirua 1 a
tcmper.i.tura <lo ponto tle ebulição foi de 212, ,}. º; na l>arra
do Unupé.s:, 212, 2°; e cm um outrQ pon to, pouco abaixo
de S:ío-Cnr)o~, acima de Barra, não dcvcr.ú. ultrapas~ai.·
250 p é,.
Como ha"iamos estimado es ta últim.i na a1tura de
200 pés, acirun <lo nfrel do nmr, a .-.ltitudc de São-Cado.~
tornn•se as5Ím cm 1150 pé:!, resultado êase que cu prceumo
oão estar lon ge da , ·crda<lc.
A velocidade da correnteza dns águas varia con1 as
diferentes époc.i.s do nno e com a largura do rio.
As informações, que temo~ a êesc reepcilo 1 sf!o rnuito
csc.is.sae.
Pclo3 trabalhos realizados por brasileiros da ptovíncin do Pará, cstabelcccu-ee para velocidade média da corrcotcza do rio Madeira 2.970 brac;..,s, ou cêrca de uês e
meia milhas por hora, na estação d.is :ígu:i:s.
Em Óbidos, fiz uma obtcn•aç:'io cm tnl fiCntido, no
mês de no\·cm.bro, quando o Amazona3 e; tá no teu nfrcl
m ais baixo, e achei que a sua '\'elocidadc é de quatro mifüos por hora.
Tod:nia 1 este resultado de íórmn alguma repre senta a
&ua '\'clocidade no tempo das úguas.
Descendo cm demanda Jo Pnrá, no mês de junho de
1852, verifiquei que .muitas vezes Da\·cgá\·amos 5 millias por
11ora~ e, como o vento sopr.issc diretamente, rio acima, ha\·cria pro ..·avclmcntc de retardar-003, cm vez de :tLL"'Ciliar·
no~.
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Demais d is.;o, a c:i nôn em qu e viajá.vnmos 11:io csLavn
bcru aparelhada de cn:s:árcia~.
Jfo r t.i us ca lcula cm 500.000 p és cúb icos, por !:cgundo,
o \·o1mnc de ,ígua que 1rnssa cru ól,idoe.
J.s;;o cstií <lc p crfoi10 acôr<lo com os rocas próprio.;;
cá lculo~, po1·ém de conío rmidn<lc com ob scn•nçc:ies ícitns
na e~tação séc.a.

Quando o rio cstú cheio, deverá ecr muito maior o
seu ,·ol umc.

Num cálculo apro.,;:im:i<lo, si supuzcrmos que 72 JJOlcga<lus ou 6 pés Teprc~entcm u altu ra das chU\'.'.lS que
ciícw anualrucntc fÔhre todo o vale do Amazoua3, js,so
.laró. nm -çolume de 1.500.000 pé.s por !:cga ndo, de cujo
rotn) uma p.11·te clc\.·crá C\"apor ar-.:e e outra parte irá e!·
coar-se na foz do g:rnnde rio.
Si .1 crcsccnnos de mais de sun m cta rle o valor dado
por r\fn r tiru, para cakularmo3 o valor da ya são no Lai.."'o
Amnzonns, como valor medio <lo ano todo, teremos, então, q nc a cvnporaçã o corresponde á metade ela quantidatlc to tal de chuva.3, que ali ciicm nnualwcntc.
E ' fato frequentemen te referido, e qu e parece plena•
me nte comprovado, (lllC o Ama,:01u1s ia\'nde o occ:.110 com
as éUílS iiguas dôcc.3 a lé uma di slância de 150 m.ilhns da Í07..

E' foto tamliém geralmen te .Ea bido que a marC nvançn
rio a dentro a té óbi<lo~, si tunda 500 milhae para cima da
bflrra do Ama.zonas.
E stas duas ocorrências parece m irrcconciüá\•eis, pois
n iio é fãcil comprccndcM:c como as mnrés po.!!Aa m a tin·
glr a lal <li õtâncin: e~ todnvfa, n5 o transporte m n enh uma
ágli a ealgada.
Mas o que parece tn m bém ser fáto verificado é que
nnnca a maré corre de todo pelo rio acima; as ágnas do
Amazonas Jcvantam•sc apenas, e, - tanto durante a prca-
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mar ou maré ,1 lta 1 como durante :1 li aixantc ou ,•n~antc, ns suas águas eomcn'a m-sc corren do rápidamente pa ra
baixo.
Isto s ucctle até hem pcrlo díl foz. elo Amazo n.1s.
Sa ilha de )lcxi :rn.1, qu e já se adrn exposta ao Alto
mar, as suas .:Íf..rtla s s;ío H'tuprc do ces, e póclc-s:e hei.Jê-b 5
CJü

to da

,1

roda do ,mo.

Sendo a ág::ua P:t1gada mais pesa da cio que a â1rua
<locc, aquela poclcrii corre r no funclo do do: e nqu an to as
água5 doces correm po r cima: aimla uu~~<=mo que seja 1]j.
fiei! concclJCt:-5C como é rp1e isto poss a \'C r ific.ir-sc cm
lo<l:.i n .s ua cx lcmão, c fC m que a parc'i:a á~ua salgnda nas
marge ns.
O lcwaotnmcn to das água s a trio grande distàucia do
acima, no cntantoi Jtód~ ser explicado foci lmcntc1 e serYe
para p ro\'a1· t:1111h ém lJUe o declive do rio, até aon de a
maré dc i..'l':a ele proclm:ir ~CUs deito::.. niio clc\'C ser gran de.
De resto, lcYa nt:rndo-s.c as águas do oceano~ as do rio
de~:criam fica r re p resadas:; porCm ,1 ,·clo cidatlc d:1 su n
corrcntcia fó rça as suas águas a romper para dcautc.
Não é I.:ícil comprcendcr-s:c como as água s porle:111 lc,·antar-sc, ficando com um nível m.iis aho do qnc .rs do
ocea no, q ue são a causa, a final, ele 1.il levan tamento.
Podemo::, po rt a nto, supôr q ue cm óbid-0s. oaclc a
nrnré cc:sn de produzir os s:-cu5 dcit os, o rio C!ltá jmta·
111cn1e ao nÍ\·cl do -0cc,mo 1 JI:.15 s: u:1s mais all m; lJlarés.
Fcuômcno algu m tanto itlr.ntico é o que se Y{'rjfir,1
n a barm cio rio Tapajós.
Ali, no fim <la e.staç.'fo ~êc:i., o ,·olumc de águas fica
JJ11stantc rcdu zhlo, e estas correm com uma Yclocidadc
muito fraca.
O .A1nazonas, to cla,·b, co llt as suas marés:, 1c\'anta-5e
considera,·ehnent~ e n.;; s: u;1s á;..run~, fic,mclo cm ni\'cl m ais
oito do rptc .is ,Jo Tap.1 jõ~ 1 u~.:::tc penetram c c 1111iurrnm·
Jhe as águn:. pal"a tr[1s.
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.Assim, \·cmos entiio o Am,;2onas correr 1·ápi,1 arncnlc
p:aa hn ixo, :10 m esmo tempo qu e o Tapajós fica COtt'Cn<lo para ci m a.
P.u·ccc qut é nfo d ,1 uma qucst.:io muito d i.sc:u tida pelos
gcú~rnfos .;;cr o u não o rio Pará um hruço do A um zonas.
Pelas ob ~crva ÇÕe.3 que Iiz, son d cciditlamcntc de opiu~ão 11u c não é.
Acrcd it10 que seja sim11 lt'SD1C11tc uwa pa~:;ageru ou
\'olt.:i t1o Toc,m tius e de num clOffü outros rios menores.
O c::mal ou p assagem do Tajl puní, que se li,:!a com o
Ani azú1rn 51 e por i ntermédio do qu nl se f.iz loil o o comércio entre o Pnr:í e- o interior~ é u ma rêdt~ com p]c t,1
de ca nnis, ,1.0 lon go llos qua is :15 marés pc11 ctro u1 com os
ecu íllL'\:.os e t"cflu.xos~ masC"ar:1ndo~ por essa. m,;ncira, a
vcr<la<lcira d ireç ão e ,·clocid:tdc da sua corrcntcz,1.
P arece, pl'Oyavcl q u e nem u mo. gota ele á~aa do Ama·
zona:,; procure c;11uinho por é s?c ca nal <lo rio Pará, e
íund o a minh~ opi niiio nos ~C~ tl nrc:- foto~.
E~ r..oisa sah ida q uc 1 cm ma rP Ilm·ial , ;1 h ab-:a-lua1: ou
l ..1sa nt e con 1jnü11 maÍ.5 temp o ,Jo q ue a marê alta, porqu e
a conentczn do rio nccc~snl'iawc n te tem de i;cr Ycncitla,
e, ass im , ret arda o começo do fiu.'\:.o! c1ue, pel o con trário.
fílc ilit:t J1 a Uail(:a.ma r.
I sto obscn ·.:He uo s 1icqu<!nos r ios de per to cio Paní.
Tomando isso co mo gufo, pod cmo3 en tão cl izcr q na)
O caminho que as iigu.is procurar:i o c3t:ihclccer no Ta jipnrú, indcp cnde11tcmcntc <la j m ar&.
Na minha 1-·fogcm '1c Bc1ém#Jo-P,.,ríJ par:, o .Amazo.
h3S, a uo;:sa cu nôa sómente r,otli a tthri r cami uh o: quand o
a m aré era favor:w cJ.
Por i~ o ruE smo, tínhamos 5cnip rc <1ue demorar na
praia, :í ~ua esp era. r uquunlo ho m·cs:c corrcutc:r.a contra
11ós.
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Sem t1ú\·id a que havfamos de ficar nnsioeos por Ycr
,·encido o tempo d os nossas forçad as e fastidiosas para da6.
Até cer to ponto, de resto, tínham os ecmprc que espc·
rnr mais tempo do que o que !,p1stiivamo::i prõprfomcntc cm
viagem, provando a~s im que a corre nteza fi cava contra
nós, isto é, cru direção n Be lém.
Entretan to, dcpo i& que pass:i mo~ tal ponto, onde Ira·
V1n umrt curva no rio, e vá r ias outras correntes, que ali
fazem Lnrra, tivemos, dali por dcante, npenns um curto
tew po de espe ra JJ Cla voltn da ma ré.
E esta 'Permanecia a n o ss o fa vor dru-ante um tempo
muito mnÍDC', prO\·nndo também, por essa m:i.neir.1, que
ela agora cst,wa vo lt ada cm direção ao Amazona!.
Evidentemente, h al"eria d e <lar,sc o contrário, e-i houvesse qualquer correnteza permanente, fluindo do Ama•
zonas, a lravé3 do canal de Tajipurú, cm direção a Belém.
A!!sim, po;,s, encaro o Taj ipuní como um can al for•
mado pelos pequenos r :os que en tre o Tocan tins e o Xin~ "'áo fazer h a rr:i, a um ::ó tem po, n as proxi micb.dc!t tlc
'M elgaço, e que correm al i ai ra vé,;; de uma região formnJn
de baixios e <le terrenos alagadiço~, distribuindo,sc, cm
..seguida, cm duas dircçõe3.
Numa, as ng:uas correm em direção ao Amazonas; na
outra, cm direção ao rio Pará.
Nas marés altas, M águas tornam-se a li e,1lôhras, .1té
um pouco ac ima de Bcléut-tlo-Pará, e dalí a umas poucas
milhas para ba ixo elas eão fot ciramcntc ealg:a tfo s.
A maré avan ça muito rápi dam ente pelo rio P ará ..1ci·
ma, e prossc;nc ain da cm todos os r ios a<ljnccutcs, até ás
aJturas da metade do canal de Tajipurú.
Isto con;;titúc o utra prova de qu e uma pequena por·
ção das ãi;uns do .Amazona:1 1 s i a h ou\·cr, ali está a opor-
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O curio!!o fenômeno da ';pororóca 1' , nos rio; Guamá e
1\foji'i, jQ o de.scrcvj e tentei cxplic;1r cm meu <liiir!o, ni:io
havendo por isso ucccssi<l:11J.c <lc ·r nltar a C.:!lc assunto
(136 ) .
O.s couhccintcntos que temos dos \'Crcladcíros cursos
d:1 mnior pnrtc <los trihutãrios do A.m3zomts a.lo :iimfo.
muito imper!citos.
A torrente princ:pal está tolcr,n·clmentc rcprcscntnt.la
nos mapas, tanto no que di?: respeito D. <li.rcção geral do
seu curso, como Mmhéw ás i:.un3 curvas mais jroportantes.
Os scu.s <lctolhc!:, contuclo, !:5.o muito incorre tos.
As sons nnm cro~ns iUrns e cnna is por.ilelo~, os seus
p:raudcs bgos e ensea da~, as suns profunda~ baias, a snn
lurf:'11ta n1ria·.-cl, são quasi que iuteiramcntc <lcsconheci•
dos.
1\f~mo o serviço de Jc,·.111tnmcnto topo grüC:co frao·
cêg, do Pnrá nté ôbidos, o ünico sómente que n1crere fé
e c1uc tem mais preu:nsõcs cfc prccis:io ele dc t3Jltes, dcixn
muito a dcscj .'lr, pois não rl:i idéia a1t,,uma <lo rio: que é
ali representado apenas por um can:11.
Obti,·e, cm San r.1ré1n, o nrnnmcrito de um ruapa do
curso inferior do rio, que é mu ·10 ruai3 correto do que
qu alque r outro qu e cu até então hrn•ia visto,
A cópia de tal mapa , Lcm como a maior parte (los
meus papeis, perder~un~c na minha v ia gem tlc volta para
casa.,

Espero :iio<la, en tretanto, obter outra cópia rle t!'.ll
mapa.
O rio J.Iadcirn e o rio 1\c!?ro sã o os <lois ún=co3 ou.
tros afluente:, <lo Amnooas, ;ujos cursos são em par te
ninís conhecidos~ porém 05 seu.; 1111.1pa:: são <lcficicntÍ6.s i•
mos, cm tarlo qt1e <liz. :respeito n detalh es.
(136) O autor m ond.1 vc:r ., p ú:. 7!'.> d~ 'l.ª c:d ii;ão, a qt1al corres,
11011do .:i p ág. ISG dc~l:,. tradução.
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Os outros grandes rios, Xin~í, Tapajós, Purús1 CoarÍ;
Tcfé, JutU:i, Jutaí, Içá, Japm·á e oa h:os, bem <JUC !i~ucm
todos em uosfos map as, ní são locados npcnas por conjcctur::is~ ou pelas iufonn aç-õc: d:1 direção geral do s se us
cursos.
En tre o Toeau tiu s e o )l:ulri rn e en tre o :\fodcir:1 e
o Ccai:i1i, h á <lois tratos 1lc tcnitório. 1lc cêrca de 500.-000
mi lha s quac1ra<las ca<la. utn, ou cêrca · <lc <luas vezes o tc rri!úrio r.la Fr:mça, que s5.o tão incxplorado.s aiur.la~ como
u inter ior <la Áfricíl.
O rio ?\cgro C u m <los r io; mais <lcsconhcei1Jo5 nos
SCU::1 aspetos mais caraterísticos.
Todavia, como cu anteriorme nte já refe ri: o se u curso
geral es tá íi:,'llrado com eof rível preci~iio.
Em meu di.lrio: <'Xp liqu ci os ruotixo s que me ofo;ta·
ram de sal tar na sua margem nort e~ para o p ropósito ele
comp1ctar o lc,·.::m r:un c11to topogriífico, <JUC c u c.iln,·a fa.
zcn clo do seu cur~o.
Um <los se us ma is n ota \'C:i.s a5-pcto.1 é a cx lraoreli nii rü1
1argu ra com qu e se C"xpa n<lc, prhu cir:nncntc cnl'rc Barra
e a fo z do rio Brauco 1 e clcpois até ,is pro:cim.idaelcs <le
Santa-Isabel.
E stou conve n cido de que, cru al~ns logare~, êle tem
de 20 .'.I 30 m il1 1:1s <lc laq;ura, e, nu ma grande di ;; táncia,

esta é de 15 a 20 millia.5.
As cabeceiras elos t·io.;; Uaupé~, Xlé~ I\c;ro e Guaviarc
es tã o rcprc~cntadas nos mapas <lc um mo•lo muitissiUlo
incorreto.
A se rra de TumlÍ, (lc um mod o gera], ali csl.Í figu,
rada como u ma ca<lêia <lc mon tanlrn s que :1lra\'CSSí1 lodos
êsscs dos.
Or.:i, essa serra compõe-se de um gm po el e pi cos iso·
)a,los ele gran ito, (]e cêrca de 2.000 pés <lc a]lur a , situa•
elos na lll::11";'.j<'Ul no r te do r io l ga ua, :i cCrca <lc 1° <l c l.J.
titnde no1·l f:> ,. '70º (lc longitude oeste,
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O rio Yai p ara além deles a ind~1 u ma consiclcnrrcl
dü,tância , ntrnYC5Sa ml o uma rcg:ião pfoua e ele Ilorc.5-tas e
procu r and o, caeln YCZ 111 ai!:', a tlircç.â o de oes lc do que
mc.:mo pnrn o rio ~c-gro.
Demais ~1 i::rn, h á u m caminho .1t ra ,·éa clc..~ cs terr itór ios, cm d ireçã o ao ri o In ii:i:á, qnc é um afluente do Gua•
vi.ire, que n5o atrn ,·es~a crn ~c u trajeto n enhum outro r io.
A~sim: poi5: co ud ue•5c qu e nlí não pôde C:\.;.Hir o rio
Xegro, conforme csf;í fignr:ulo cut no!!.30S wapa 5.
i,';:1 minh a cxcm·,:;ão pelo rio U;m pés .icima, eu o atiugi
.1té llc111 pctlo d:1 lon gi tude d e 72º oc.s:tc.
Cinco <lias :i.inda pa r.1 .:,Iéru do ponto que cu alcancei,
ou cCrca de 100 m ilitas para cima~ fie-.i a c.achoeira )rt rupari, que é .1 últi111 a q m-'tln flh~c 1·io.
Pnra cima dcs::a cnehoci ra, os n cgoci.:i.,ucs Y.âo ainda
u ns doze dias ele jornatln! percorrendo m n tC'ech o ele rio,
ondc as suas ãgn :1s sii o cnhna~. 'Jlla.:'i sem corrc ntczn, mui to
se parecendo, pelo colorido dela,:; e pelos aspclos da YC·
gc laçiio mar:::..ri1rnl, com o alto Amnzon as.
Em todo é.::se pcrcur.:;;o, eleve êle ch egar muito pe r to
el a h :1,;c dos Ande$, conentlo através el e florestas virgens.
Di zem os i ml ios, entrc tnnto, q ue li ~í c:m1po u:1 parte
rnpcrior <lc seu cur::o, lá Lcw adcan te.
Acresce ntam ninda q ue os seus Ji.ah itanlcs, ali, possuem focas c~pa nholns e outro~ ar tigo~, tlcmonstranelo
a~si m qu e êlr s têm co,uu nic.:iç:õcs com os h ab it an tes da
região situ,1<la a lé:;tc de Uogo tá.
E 5tn rnin lrn opinião é for talcc ieln por outrns infonnaçõc.c;, rprc ob tive dos í ndios tle Javit a, os (Juais, ::mu nlmc11 tc,
na cswçfio sécn: .': Obem o rjo Guaviarc, p nrn v cscar.
Infor mam ainda •111c ê:sc ri o é muito pequem•, n a
p arle ~upc ri.o r do scn cur.$0, onde .se cnc·cn tram uloumas
monl:mhas,

510

ALFRED

RU!Sl.L

wALLACF;

Onde a Ilorrstn tcrmin n, o rio não tem mais <lo que
100 jardas <lc largura.
O rio Uuupés, en tretanto, no po nto maio rcmo lo nlcam;atl o pelos negociant es, ê ai mln mn rio :;ran<lc e lar go_.
tendo <lc um qunrlo a uma milha de lar gura.
O Amazonas e to<lo3 os seu tr.ihutário s, como a m,1.ior
pnrtc do.s rios iropicais, estão .m jcitoa a cnchcotcs e :í
bnixn <lns suas égnas.
Na to.rcutc principal, be1u como todos os eeus tr ibutários que de5CClll doa Auàc!, ns :igu ns cowcçam a suLir
cw <lczcmLro e janeiro, qu::m<lo us chun1s :;cralmcnte começam a cair, e cootinúam 5Uhin<lo nté junho, qu:m<lo &C'
iui cia: j11stamcntc o bom tempo.
A ocasião Cm que as águas começam a bni:tor fica
perto de 21 de j unh o, des1r;ando-~c, raramen te, ele nns
poucos d ias mais, dessa du ra.
No s afluente~, quC" têm as :rnos cabeceiras cm outns
direçõ es, como o rio Negro, nito se conhece l,cm o tempo
cln sub ida elas águas.
Nesse rio, ns cl1 u ,·as nõo começam a cair regnlarwcntc,
einão cm Ic,·creiro ou marçoJ quando o r io então começa
a sill,ir fOm grande rapidc-t: e gcr.ilmcntc fie:, complct:i•
mcutc cheio em juoho.
Daí, catão, começa a bahar de nível: jnntamcnte com

o Amazonas.
Assim C que: nos meses de janeiro e fevereiro, q uando o Amo.zo nas es tá r ápid:nnen te auhiuclo, o rio Negro
ainda es tá J1aixanclo 1 na p,n lc m aiõ a.ltn elo seu cu~o.
As ,iguas do Aurnzonas, [lOr isso, correm para den tro
<la barra <lo rio Negro! fazc n<lo es te ri o to11rnr•Sc como
q ue um lago, ou mesmo, ele qu.1ndo cm (JU:1Uclo 1 a fozê-lo
corrct· pnra trás, cm di reção ãs 11uas cabeceiras.
A altura tota l, que a.s águ as do Amazonas alcançt1m
por ocasião c1a cheia, não foi aiuda <lc termil1a<la com pre-
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cisão, e hso, de ! nto, só poilci-á !Cr feito com um nl\·cl
de álcool.
Esi!n clcvaç~o, ecgurnrucnte, o5o é men os do que de
qnarcnt'n pés. e pr ovavelmente, algumas ,,ezc.e, de 50 pé!! .
.A.!:sim, p oi.e, si tomarmos cm consideraçâo a enorm e
su p crfícjc colicrta pela., águas, clcvando-.e c 50 p és, c1Jtilo
po dere mos ter, por oulro p onto de vi~IJ, um:1 idéb da
ime:nsa q uan tidade ile água que cái nnualmeutc no vale
do .Amazonas.
Pod emos represe ntar o comprimento do Amazonas e
Jc se us aflucnt~, no mínimo, por 10.000 milha s, com
uma lutgu ra média de duo.s milha<?.
Dê!!rn modo, a su p crficie total d t'\·c rá sei- de 20.000
miHrn s qu.1 dradas, a qu3l se ele"a a 50 p é5, todo.s os an08,
por oc:.,siü o <l:is enchentes.
lfos não é E.Ómcutc c;;s 3. sup er fíc ie do seu Jeito, própri:i mcn tc, que ec Jcvauta, pois uma grande extcusáo de
tcrr:1 1 fts mnn;:cn3 de todos í'...;s cs rjos, é lamb e m inuu iladn
:i 1é uru n grnn,Je dislància, fôrn de ecus Jeitos, por oca,giâo
das chci:is.
E ssas terras inundada., denominam.se, de acôrdo com
a lio gunr;c m da 1·cgi:ío, igapós, constituindo um dos mais
singulares aspetos ilo Amazo nas.
Por vezes de ll m lado só, por ,·czcs de nmhos, atê
uma di~ttlnda t.lc 20 a 30 milh a!, ,lo lei to do rio ptincipnl, o Ama zonas, cx te ndcm•w êSScs igapós cm grnodes
porções taruhém de todos os ecus grande., t ributários.
Ê.sses tratos de te rra inu adados são todos cohcrtos de
wna ilcnsu Ilorc.sta virgem, de alt.a.9 árvore3, cujos troncos
ficam tocloi; os anos, durante seis meses, soh a água, de
1O a 40 pés de altura.
Nc::sas fl orestas intmdadas, os índ ios cncontr:1u1 ca·
minl,os para ns suoe cnuôa:s, atraVC!!!.lDUo-.l!! de um r io
para outro, no qu e j.á est5o muito acostum::ulos, u[im de
:."·itar a forte correnteza do rio principal.
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Da hana do rio Ta1>ajó.s ao rio Coari 1 uo Solimões,
uma cn.nõa póJe naveg.t r !!Clll 11em•trnr, um a !=Ó vez siqucr,
no lcHo <lo Amazona~.
O c:1winho c.x lcm.lc-sc al.J.·:ivés <lc Jago:1 1 J>Ol" cJJtrc ~strci los canais iut c riorcs e a t r;n·és ,lc muit as millw~ <lc
dcn ;;a flor~ ta inu ntlacla 1 ct·uz,111clo-~c o 1·lo ~IaJ cirn , o Punis e uns cem outl'os rios menores.
Tn<lo nessa r cg i."io, desde n harrn do rio ~e~ro a lé
á hôc:i <lo I11á, é nma imcn~:i. cxtcm-5o Jc iga pJs, que
,wança m tmul,éni a té bem acima, rn:t direção Jo se u eur.so
superior.
:\fcsmo perto das cah cce irns tl o do ~ cgro e no alto
cur~o do U:tupés, l1:í extensos tratCls de tcrc.1 , <jnc ~ão
:1&; im onua lmcntc cohertos pelas á gu as.
Em toda 3 rcg iiío circunvizinlt.a ll hnrra elo Ant:.t"-O·
nas, no rcflo r cb gr:nulc illrn tlc i\fornjó, e nas 1n-oxim f#
(.bdcs clM r,~uras <lo Toc:mtjfis e elo Xin gli., ns rnn rés di,í•
:rins e quinzcn.1is ~:ío muito ru.:.i i.:> ::c11tid:1.5 nos :;cus dri los
do q ue a cle\'ação e h,1ixn das águas nas encl1cu 1c.;:, que
quasi uõo se p ercebem .ali.
As tcrrns pouco clc\•:tdas são compJc 1a mcntc iouucbJ:i..s pelas marés baixas ou cm todas as maré~ alta~: de 15
cm 15 ili a~, rnjeitando toda n sun Ycgctação I I novas ci rc u nst.:iuciru.
Hfl ali cons idcravcis trntos ele l ci:ra aimla cohcrtos <lc
vcge ta!;5.o, porêm t,io hab.::o.s, que são ntin~idos c 1u turfa
a alta cl ns águas, \'urjando n.ssim, de novo, as com1içóru da
sua vjdn vcgctnl.

b)

GEOLOGIA

Pa ra Len1 elueitl:tr a geolog ia elo vale <lo Amazona!,
é necess ário dispõr de muito m:i is tempo e pl'oceder a
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ma ior número tlc pc!'quisas tlo <JUC cu próprjnmcn tc pmlc
real izar, com êi'se intuito.
A sua :írca é tlío vasta e t:ío cohcrta <lc !lorcslas, que
:is .su:1s secções m1tur:1is se !ornam rclali\'amcutc muito
1lifící'ÍS e rara!'.
Desta :aortc: co m ns pouc.:is e clistaulcs ohi;cna.çõcs que
t:C fazem, uão se pó<lc chegar a co udu.c:õc.:; defi nidas e <lcfi n iti\'as.
Desde logo~ é <le notar que cu nunca pude e n contrar
ali quai.;;tJllcr restos <le fós.;;cis, - 111:m mesmo wna simp ie.;; couchn. ou um fragincnto de m.1<lcira, ou q·uaisqucr
ou tros 11rntc1·ia i!', com que Io:-sr lícito fazer uma conjcclll ra, qoanlo ao csta rl o cm <JUC o nilc existiu, cm u m perío1lo q1rnlqncr.
Xiio poclcino;;, por i,:so 111 c .m10, dizer n i<ladc geoló.
gicn: a que pertence qualquer 1los seus \'ii rio.s Jeitos de
rocha.s ( 137).
As minha s no tas e unrn rica coleção <le rocha.:, do rio
~cgro pc..•nlernm-~c, e cu, cn1ão, poucos malcriais tive,
cow que fazer as rninha.s fu mbmcn laçõcs.
O gran ito pa rece .=cr1 n a Amédca-clo-Sn J, mais largamcnlc C:iJtallia<lo do que cm 11u;tl1jucr outra par te <lo no::.::o
globo.
D an,"':lu e G,u<lncr encontrar:11n-no por toda parte <lo
interior t..lo Brnsil, no Rio-<la -Prata e no Chile.
Nn sua C;.'-CUrsão pelo Xi nZ"Ú, o prjncipc Ada1hc rto tia
Pní~sia encon trou-o.
H1nuhol<lt tam bém o ent'i)U t rou por toda a Venezuela
e Nova-Grn nada.
Ao que p•wccc, const itúe êk .' lrn~c <lc todas as mon•
t:mlrns do iutcrio1· da Guia n a.
(137) Os curioso s :,r r nitC$ de :\fonlc-,\lc;rc lor.:tm os únicos
fJUC dcs<lc loi;o pucler:'1111 •n clclcrmin:cJ<>~ como pcrtrnccnlcs :,o pi:-rioclo crc1âcco (Nota do ,::,roTI,
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Eu 1UC.:! 1t10 o encontrei cm todo o cur~o 6Upcrior <lo
rio Negro e pelo Uaupés acima, seguindo cm d ireção no!
Andes.
Pelas fonna.çõc.s gra níticas, que pude ·•,er, no nlto rio
Negro, parece que es ta r ocha se csp:dlw :1lí. cm imca5as
e ondulantca íi.rcas, as cavidad~ d.:t!I quais se cuchcram
com os <lcpÓ!!itos das aluviÕC.!;, tl:rndo formação assim aos
leitos de barro e ele terra, que se encontram cm \'árias e
extensas ó.rca.s, por to da p art~, no meio da formação gra•
nitic,1.
NcS-SC3 logatt!3 vicejam as f lorestas vi rgens, no p3S=O
que, nl1.3 .'.llcantiladas rocli:i.s, que cob rem as formações
gr.n1íticas e onde se encontram os leitos de areia, estão
as fl ores tas mais abertas, conHhuidas pelas caatingas, tão
diferentes Un.quclas1 n5o só pelo seu aspeto, m:is tamb ém
pela sua ycgctnç.iio caratcríHica.
O que m.1is no:= espanta , nc.ssn granclc formação, é a
qu~:lsi perfdt:.1 plnnurn <lc toú a a reg ião.
Não llá ali cadCfos ele montanha s ou m esmo pfon allos
(138) ligeiramente clcYados.
E' tudo plano, exceto os al,ruptos picos que se sobrelevam stibitarucatc úa planície a uma alturn. de 100 a
3.000 pés.
São muito numerosoS 9 no al to rio Ncgro 9 êsses picos.
O primeiro deles é o qt1c se Úcnomin:t "Ser.ta de Ja.
cnnú'\ situado um pouco acima de Sauta-Is,1bcl.
E r gue-se muito pc1·to da m:1.rgcm mcridion;t) do rio,
a umn altura de cêrca de 600 pés.
Encontram-se vários outros, espalhados; ns €erras de
Cur.icuriaá sã.o, porém as mais ahas.
Consistem elas num grupo úc três ou quatro mouta·
nh:i.s, que 6 C sobrccrgucm abruptamente a u ma altura de
cerca de 3 . 000 pés,
9

(138)

No oriGiD:tl, plotcaiu,.
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Nos flancos <lo;; seus cumes. h:i .imensos precipícios,
mas um tanto menos a1Los.
·
No Unnpés, h .3 üill m cr.'.ls c1crn çõ~, sendo .'.llguu1 as ele
con íormação cônica, ou tr35 de feitio tlc ctípolas, todas,
porém, conscn·ando aquele mcHuo car.:ítcr de elct'açõcs
nbrnptas, in teiramente ilistint3s tio perfi l gcr;i) da rcgiiio.
Perto ilns cachocllns, no l"io U::ntpés, há pequenas imi:·
né ncias <lc gran ito, que se espa lh am na ru:tior con íus'fio,
Ocorrem a]í enormes 1leprcssõcs e fcnd;.1s.
Piln.rcs ret ilíneos Jc 1·och n erguem-se para cima d:1:i
Jlorcstns que os <:cn~am, co rn o s i fos::cm troncos mortos Jc
c-normcs e gig.'.ln lcscn3 :'.it-vorc3.
Para ci nrn do r io Içnn.1, as ntouta.nlrns ele Tuuuí cons..
titúcru um gmpo scmc11rnnte e iso1ndo.
O Cucuí é uma massa. qu3dr;:mgular ou cúbica, J e
cê rc,1 de l.000 pés de cie,·.1ç:io1 que fónna os limi tes entre o Br11sil e .i Venczncln.
P ara dcanle: cst5o o }lirapucll {1.39) e a ecrra do
Cah aburís, qu e 1rnrcccm Ecr algum tanto mai s cxtcusas e
fo1·rn a m lllC!:lDO ,,l guw,1 coi::a mais pareci da a uma orde m
co111ínua J c elevações.
;,\Ias :t pdncipal singularidnJc de toJas é que elas nl\o
se ergue m a pouco e pouco Ja r egião.
LcY:mtanMe nbruptarucu tc, como s i ÍOEscm em11urr.:i.·
das por :ilguma for ~a ísola rl:1 local.
Suhi a uma das mcnorc.s tle~s-as :::erra~, atê qnnnto me
foi pra ti ca,·c1, e reg istrei minhas impressõe;j cm meu ,Há·
rio (l•lO).
O seu i!':ohmcnto e o !:CU alnupto cmpm:rnmento para
cim:t nüo eão, toJ a\'Üt, sc w p nrnleio.
(139} 1'o oric inal , "P;1.:,1locó"~ ,n :n o correio é piropuc1i, "Jlc i:-;;c
comprid o".
(140) O autor m.imJa ,·cr á pág. lS3 tfa 2.ª edição,
re~ponJe ú pá:;. 262 tlcsla 11':lllm;ão.
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Isso ocorre até nos pr óp rios A nd c.s.
Esta cnom1e e importante c:ulêin ele n1ont:mhas 1 ecgundo as i n.form nçõcs que pude ohter, erg ue-se de um
plano. aparentemente ni,·cla<lo, com qtrnú igual ca. rf1 kr
nhru pt o.
Os An des de Qu.ito e o sudoeste do Amazonas as sc-

ruclJrnm-sc a uma imensa pb tafórma rochosn, qnc co nfina
com uw grande p laino 1 o qu al ec c..xtendc co m impcrccp·
tível e contínuo Jcc1lvc desde o oceano Atl ântico ,'l l é á
6Ua base.
Constih.icm nmhos um dos mai s gr:mdiosos aspetos
ffaicoe <l,, lerrn, - u m c.."'\:tcn.s o e ininterrupto pl:malto,
sem .solução de- co ntinu idade, d::i:q ucla a]cantibcfo c:1. ,
dc ia de mon tanhas.
As 'rochas de granito do rio Negro contêm, cm gcraI 1
muit o pouca mica.
Em alguns Jogares, con tudo, ê:!:'sc mincr;'.l] é a hond:mtc,
6cndo encontrado em grandes lit mina s.
São comuns os veio3 ele pu ro quartzo~ ~cu do algum
<lc tamanho muito grande, e nu1ucroso;; lei tos de grn11 ito 1
de côres e tc.x turn:s difere ntes.
A tlireçã o clelcs é geralmente mais p rósi ma tlc l"::IC·
oéste do que de norte-sul.
Justamen te ah.a i."Co d.as cacl1 ocirns Uo rio Negro é que
se encontram as 1·ochas de a ren ito: ar>:n.·cntemcntc sn indo
através do gr~m ito e inclinan<lo-.sc cm um â ugu] o d e 60°
ou 70° sussu<lo cstc ( estmn}l~ X, e) .
Perto <lo mc.;;ruo Jogar, um conglomerado de rocl r:is
granít icos C.'\:ihe g:ran<le cpia11tidnde <lc Ycios de q uartzo,
eu.riosame o te <lobrn<los (c..,;fampa X, b ), -ç-a riao<lo <ln es·
p~!urn tle umn linh a a algumas p olcg:adas de diâmetro,
e que eiio dobra<lo.:J de maneira juterce::ante e muito rc·

gularmente.

Roclu•, ,·êio1 d o granito, ele.
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Em uma illia, no rio, perto Uê::~c log:u·, cnconlrnru-.;e
Jiudas roch :1..5 cristalitu13 e liucfo.mc n tc estratificadas, incli•
nanclo-sc ele 70° crn refação á vertical, scu<lo nlgu mns \'C·
zcs on dc:1 cl.ts e curoladas.
O grn uito mui tas vezes encontra-se cm uns arranjos
de ]âminns cottcêntricas, pa rticularmente nas grandes mas•
sas do forma to ele cúpofos, no lei.to do rio (cstnm p::t XI,
a e e), ou cm porções, fóra do sóio (cslrm1pa XI, b).

Perto de São-Gabriel e no Uaupés, cncoutram-sc cuor·
mcs blócos de puro qu artzo ; e os preci pícios csb r nuq11iç.1àos e muito brilhantes, elos flanco.· elos cle!íiladciros cln s
ecrras, são <lcviclos, não ten ho diss~ düYida nlguma,

;i

ll1C5DH1 C,'\usa.

Em Pimichim, perto das cabeceiras <lo rio N egro, contém o gr:mito nmncrosos fragmentos <lc rochas estrntifiw
caàns de um arenito ruolc, embutidos nele (estampa X, u) .
Tão dislint.1mcute as.sim, não os \'i cm qualquer out1·:t
localidade.
Bem par.1. cima, no rio Uaup és, h á uma forma ção
mui to curiosa.
Ao longo de todas as margens do rio, cncou tram,sc
roeha!I em Iragmcu tos irregulares, con1 os iutcrstíeios cheios
,le umo s uli!tfineia, que se pa.rcce mnito c..""l:atamcntc Cl,)lll
o pb,e.
Ao cxamiuá-fo, Yerüic.1-se q ue ê um conglo me rttdo de
areia, àc argila e de escórias, :dgu urns n .·-zcs muito du.r:?!e,
outr-ts ·..-czcs como que de teriorada!;, farináceas e parti ndo-se facilmente cm pedaços.
A sua p osição sugere logo a idéia de terem si do liqui·
da s~ pois os fragmentos d e ~ochtt parecem ter si<lo mcr·
gulhadoa nela.
EncontrJm-sc, uumJ :írca muito e.~teosa, gi·osseiras cs·
cór ills vulcânicas, com aspe to vítreo.
Ocorrem: ctn C.zripé, perto de Bclém-tlo-Parú, pnra
ci ma de Baião, no Tocantins; n:l harrn do T apnjó!: cm
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Vifa.Nov;i; no Amazonas.; ncima <l:l. Dal'ra elo rio Negro;
e, ele novo, ,io alto U.>.upés.
P:n·a .>.lém <la c1 cl adc de Sa11tarém, na b.trc.i do Tapa·
jós, C.'{is\c ,nna ))Ct}\\Cn-a co1ina cônica 1 que \ em o foi\lo
de um cone de, ocigcru ,•ulc5nica.
R.\s Yizinlrnn ças <le Dcléru-ilo-P:mi são coPslituídas pot
uma pedra grosseira, ferruginosa, que prorn,·elu1cntc ó .a
con linu .a~ilo <las rochas cnco n tr:l tl as JJClo sr. Gar,lner no
:\[aran li 5o e no Piauí, e que êlc eonsi1lcr a pertencen te ã
format":ão calcárca.
P~Jo Toc.,ntins acima, enco11 ti::tm•.!c lin<l.:is l'och as cri stalina!:, cHr~tificadas~ conglom erados <le escória& ,·n\clln\·
cas e lei tos de ardó5-ia de fina gr5.
l\'as quécJa!:, oY istmu,sc roch as mct:unóríicas e ou trr1t
<lur:1 s p edras crislaliuas.
:Muitas des tas partcw•sc cm la gcs chatas, Lcm adapta•
da s ás construções: ou w csmo ó pavimentação, cm vez el a!!
pedras ., gora ímportada9 de Portugal p aru Bc1ém-do-Pará.
N:is serras ele )Ioutc-Alcgrc, na m a rgen1 iscleutrioua\
do Amazon as: cncontra,.:c 1..1 rua gramlc ,·ari cdo<lo <lc 1·0.
drns: conglomerados onlin;irfo5 de quartzo, um honito p. rcnito cristalizado, <:amadas <lc are nito mole. de côr l"Cnnc·
lhn ou a marela.
·
E ss.:is cnma:das siio todas 11proxiwa<lmucnte horizon·
tais~ poréu~ muito fend idas e íra~mcnt.ida.::. \'crtic,,1mentc.
AJtcmnm-sc cn1 camadas duras e mo les e, pela eua
dureza iJcsi:;m1l: delas é que ec têm 01·igin:td o os pcdra!I
suspcmRs e as curiosas caYcnrns, que dcscre\•i em meu
,liácio.
A iwprcs:;fio gct·al: produzitfo pelo c..""ta l}Je d a rcgí5o,
é que ~~ ,.~ aH: o ú1timo ei:.táí:,,\O de um. 11rocc!:So, qur; ec
prolongou dor.ante todo o pcrio<lo da elevação dos Andes
e dns mon wahas do Il1·asil e Ja Guiana, acitnn do oceano.
No coutcço d&ee p crioc:lo, a m aior porção dos ,·a]cs
tlo Amazonas, <lo Orinôco e do Prata clE:--;c ter sido parte
<lo oceano, que ~ep a ra\'a as Hh as agrupada:! ( <las q uais se
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form ar am as tercas clcrn<le.s, no seu pri meiro apareci•
mcnto) uma s <las ou trm!.
Dos sedimen to~, que fora m transportados para o mar
pcJn s Iortc:3 e rápi <las to rrentes, ns quais il~ eiam pelos
fl auco:3 Jc~sas 1no11 tn nhas1 n tendência era para encherem
e nh·el arcm as sua1: <lcpr~.:õc., mnis profun ilas e m;1is irre·
~ular~, fonnauclo- ~c, nssi m, os grandes U'íl. los <le depógi;o~ das a lu\'ióes, que en con tr;uuos agora no meio Jos terren os graníticos.
Ao mesmo tempo, as força:. '\-.tlcfmicas estiveram cru
aliddndc, como demonstram os picos isobdos de granito,
qu e, ('lll muito s loga r cs 1 se sohrec rgucm <lo plano rjocão
íJorcstal, como ill1as <lc uw mar <lc ,;er<lura, pois que os
<lcffilacle iros e ..-ales, que os !!eparnvam, forn1u, de.:llc então, ficando cobertos e euch..i~os pelos depô.sitos .sc<lim cntarcs.
E-sta ac;:ão simultô.nca <las forças aquoEas e vulciin..icas,
dos tcrrcw otos e <l:is corre ntes marinhas, como que sacudindo pnra ciwa e ni,•elanc.Io a massa e.Ias ma térias ec-

1limcu tare.s, tr.1zi<l as para a superfície crc.:ccntc de tcrr.t
firme, foi que produziu aquela UJara,•ilhosa rcgularit.1.i.c.Ic

de su perfície, aquele gradual e impcrcepú,·cl caimen to
que cx.i:!lc .sôhrc t:i o iwensa área (141).
~o pouto on<lc :1s montanh as tla Guian a urnis .ec apro-

xiuuun tl.t c:ulcia <lo s Andes, a ação dees.:u; !orças vulcâu icas p arece tc1·-.::e prolong:ido no intcn·:tlo que as separa,
r, rrcm cs.sau<lo para o alto as sccras tlc Cu r icu rja ri e Tnouí,
Lcm como as numero.:as e pequenas c1c,·ações c'l:a oitieas
do C'aupés.
E foi atí, prov~n.·rlmcntc, que primeiro apareceu a
tena firme, li gando a Guiana e n Nova-Gra nad a, e forOH)

~\, cúpofos e p ifares í~oh11lo! de srnnito mo stram que

loila ;1 ~u:1 :irca foi originórfamcnle coberta de e~[le53as roch.:1s ~cdiWt'nla re~ ;:is quais for.:iw rcin o\.·ída s pcl:i de.mud:lção (Nora do autorl.
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mnu do-ee 1 então, at1uclc C5pinl1 .1ço ]íg.ciramClllc clc,·atlo,
qu e íórma :i ec p.2 u'lllo das á~'ll:IS das bacias do Odnôco
e do Amazouas.
A mcswa cois 11 ocorre uri pílrte meridional <lo conr i.
nl'n lc, pois lá onde as m onlan.:h,\3 do Brasil e 05 acsJi\a.
dc irns do s .Andes l>o]i\•i:mos se prolongam, para lig,u-sc
unias aos ou tros, é que os dcpõsitos scdhncntarcs, naqucl.t
part e, pílrcccm te1·-~e crgnitlo primeiro nciJJ1a das :ígu.15,
!ixan<lo-sc, assi m, 05 ]imit es da h acia do Amazonas, ao eu) ,
O \·ale do Aornzc,na s teria: então, fo.n u:1do uw grn u<lc golfo ou mar int erior~ de cêrcn ,\e 2 .000 milL ns tlc
comprimento por 700 ou 800 de fa rgura.

As torr cnt c3, c1c.: <:cndo tfa n10ntanha, cspalh ar:nn•sc por
lodo s os fados, gr:ulnalmcntc cncircndo aquela grande Jrn.
eia; e a ação dos forças vulcii nicae, ainda vfah·eis nas CS·
ol'rias Uo Tocantins e tlo Tapajós, e as tl~troçaàas rodrníl
de l\Io nt c-Alegrc, tcndcnclo to<l::i s :1 faze r o ni ve1amcntu
ela .s ua vast:1 árc:,, formaram: a~sim, o~ canais dos futuro s
rio5".

tssc processo continuou por século~, tcmlo, afin a),
constringido aquele ntar intci:ior i\ t é qu asi para dentro
tios lim ite:; do tcrrilórfo <JUC conslitúc ,1gora os igapôs ou
terras in undadas.

Os cs1>i11lrnçoi1 clc\•:uulo -se grncl ua1o, cntc uns poucos
de p és nciina das águas, tcria n1 ECparn clo as ton:cntc.s triJ,u táriaE, Je,•ant anao-sc daí, com 03 refht'\:OS e corrcntczils
Jn s águas, os h auco.s de arcin, como 0 s vemos agora.
E

a3

111uda.nçns, tod:wia, aluch pros:s:cguem.

Formalll·Se uov,, s ilhas ,muahuentc no r io ; im ensos
!ra tos <le terras i1nmcla1las estão n elc,·a r-sc pcrccptivcJm c11te, graç.is aos clcpõsitos 1leb::H.los sôl>rc c1as ; e o:. m l·
m crosos e gra ndes lugo3, es tão {icantlo ol,struido,; p c],,~
pl:uHas nqu á ticas e enchendo-se tlc sedimentos.
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A grande extensão ele lena pb. un. das margens <lo r.io
;timla continuará a ser inund a da, até que no\·os terremotos
a Jcvantcrn gr::id ual mc ntc aci m a das águas, c 1 duran te êssc
1cm p o, a torrc1Hc ca\•;1rá por Ei m esma nm }ci to maia pro·
fnnd o e mais fargo: com capaci<1adC' para conter a s águas
,1ue ncfo se acu tnulam.
:Xo currn das id:ules, is,.;o lC[•SC.-Ú. \>Totluzi<lo, ta.hc7~
pela açiío do vróprio rio, pois que ccHn ~s suas :i na nd,1c;ões anuais se fórum um depósito de scdi01cntos, e nqaclas terras dc\'cm, por fa.so mcsmo 1 estar scm1rre a d evarsc, e, com o t cru poi tornar-sc•âo 11crmancn1cmcnt c altas e
rtcim a (las m aiores e nch ente~ do r io.
Toso, co utudo~ gneta rá tcmtio muito lot1 õO, 11orquanto,
;10 p aê.so qu e as ma rgens se c1evau1, o do, não 11odc11do
espalhar as áftruas sôh rc a região atljaccntc, snbirá mai:!i
;1lto e nuirá ntais rãpidam<'n te do <J.Ue ante:::, e: assim, se
c.9p11:1hnrá cm um a região mais alt:i do que o nível das
:,uas prfotith•,15 lnundaçõcs.
A história complct :i dessas tra usfor maçõcs, - os pc·
río dos de elcvaç5o e de repouso, o tcin po cm q ue os CS·
pinha ços primeiro se ergucr.im aci ma das 6:guas e a r cl.it iva anti_guidade elas torrentes tributá rias, - não poderá.
ser dctcrn1inada , nu tcs qu e a r egiã o tenha sido cou..-coi cn·
temente explorada, co1hcndo-se· os restos orgânicos, que,
sem chh·itla, devem c:cistir, 1>ti r,1 dar.n os 11 ma infomrnçüo
mais acurada a respeito do surto e do crescimento pro·
gressi n J <lo Ama zo nas..

e)

CLI"lA

O dim n do vale <lo Amazonas torna-se nota,·el IJclo.
un iformidade d~1 tem11craturo e pcb coustii nci;1 do supri·
men ta d e hum icfa dc,
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Na maioria dos cns.o~, hii ali um período que corres·
ponde a seis me.5CS de estação de águas ou de chunis e
outros seis :meses ele c~tação de .eêcn.
Nenhuma dc:::::;a,;; estaçõc::, contudo, é t.iio ri~oros.1 cm
:Seus efeitos: como cm algum onlros paiscs tropicai~.
De junho a dczcmhro, decorre a cs taç ,í.o da ~ê<.'a, e
de janeiro a maio a c:-lação das iiguas.
Na csta~:ío da sê<'a 1 de quando cm quanJo, 1..•ncm al1,rumas chu\'a5', principalmcute por volta do clin de Todos~
O!ó:-.5rmto:i, e.ui novcm1iro.
Durante a esta~:io das iihrirn~, há intervalos de tempo
firme, de mnnltii!- rnuilo cl arns e alguns dias de chu,·as
mansos.
E ' esta n feição geral do clima cm todo o cur.so médio do rio Amazonas e de euas imediatas circrnwizinlrnn.;..ns.
Hã notnvcí s dcsyios, entretanto, dessa rolh1a geral, cm
algumas localidades.
A pxôpi:ia llclém-clo-Par.á, :.i li.i:=, é um dê:=:=c3 log:;:trc~
excecionais.
Ali, as est:1ções modificar,un-se tanto, que tornarn o
seu clima um <los mais agrndiivci.s do mundo.
Daran tc toda a cstm:;ii o ela !:êca, nunca se pu ~sa um
intcn'allo <lc 111ai:1 <lo que trl's <lias, ou, quando muito, de
uma semana, sem um ]jgciro 1cwporal de trovoadn:a, acompanliadÓ rlc pe.5u<lo :igu:1cciro, que em geral <les-abu á tarde, lá pclts ,1, ho.ra s, e ás 6 hor;-is já passou outra YCZ, <lei·
,;:ando a atmo.sféra delicio9amcntc fresca e pura, e to,la
rcfreêcada .e tonificada a dd:1 animal, hem como a sua
yida vc;cta 1.
Hou...csse cu julgado elo clima de Belém só111cnte pela
mínlrn primci1·a rc:aiclência ele um ano alí, po deria acretli·
ta r qnc íôrn i.mprc::sio naclo pela nO\' itl.idc do clima tro·
pical.
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j ! mc111:1s de tempcutur:i, o.
mais ah.::i., :a méUia o a mais b11i:'t:l, ele Uclém•ilo-I>arú, cm quauo nno!.
As du:a curns rJtlC ~e ,·êcm n.::i. p:me inferior rcpr~cnbm D! mêdi:as
de temperatura mcnsll. a mai., olt.:1 o e m:iis bai.'-1, ctn Lood.rcs.
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Euttctaoto~ na minha ,·olta tlc um a excursão d e trê.i
a nos pelo alto Amazoun s e p elo rio Negro: fiquei igual.
ruente cspa11l atl o com o ,uh11ir.,ycl hrilho e h em assim
com a frcsct,ra <l::t :1 t1J1os: ffra cm llclém, com .:is !mas I,als:5. mic.is e suaves t:trdt.!~: qu e não se encon tra m igun is cw
nenhuma qualquer outrn p:nlc, que co. h aja percorrido.
A es t.ição Jns águas não tem tantos di as de temp estade~ n em são t:I.O nuhlndos, como cm outras localidades.
Altcronm-sc os dia s <lc chuva e àc rnl brilhante, e o.;
di as são rcln th·a utcnt c cl aros e nlc;rc s, mesmo quanJo
(']J U\'O!O~.

Gcrnl mcnt c1 a w1rinção máxima tcrmomé Lrj ca, cw mu
<lia c1ualqucr: uão C.."Cccdc de 15º; 75° é n temperat ura
111nis ],aixa e 90° a mais nlta.
A ampli tud e máxima da Yariaç,io, cut u m dia! n ão
pal:sa, assim o JJtcs umo, <lc 20°.
Durante <piatro anos, as temperatura s mai~ a1ta e m ajs
baixa, que ali regi5 trci, foram as de 95° e 70°, <lam1o
ass im uma \"ariac;;:ão cxh:cm,'1 de 25°.
Não existe na face d,'l tcrca, pi·o,•,:n•elmcntc, uni climn
Liio nnüonnc ass im {veja.se dia grama, esta inpa XII ) ) .
!\a frontei r a da Guiana, n as ilhas .Te l\!cxlana e L'tb·
rajó, as estações sã o mai s for te mente m arcadas do que
mc.,.c; mo na parle superior do currn do Am.:i.zonas.
Ali, n a estnçfio da st!cn, durante qua tro meses, rnfo
cái nunca ucnhuma chuva; e, na estação das águn~, .ns
chm•as sã o qu asi qu e ininterruptas.
E' n o tcrcit ório do rio N<!e,;º, en tretan to~ que se 0J,sc1··
va a mais curio~n ,1nomaJj3 q ue modifica as e:; taçõcs.
Ali, a u niformida de da Ciitnção tropical da sêc,1 quasi
ch cgn a dc.rnpareccr, Ja avenclo, cm troca, uma coos tautc
al tcrnnçiio <lc c:huva e àc dias à c sol, rlura n lc to rlo o rodar
do ano.
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Nos meses el e ju nh o, j ulho, agmto e !:clcmb ro~ qua 11rlo o ,·crfio .1.mazôuico e::1á no a11ogêu, lemos .ili sómente
uns pouco:> dias de sol , mais ou menos cm junllO.
Dai começa a cl10,·c r ouh'a vez: sc,guiflnmenlc: como
sempre.
Em janeiro ou fe,·creiro: qua mlo principfa a cst:tção
das ::í~t.ls no Amazonas, há. alí g.ernlmcntc um mês ou tloie.
Jc Hndo tempo fin11c e de !!ol arclentc.
E' aí que o rio, qac até ent ão tiuha c,:ta1lo a haixat·
lculamcn tc 1 dc.s<lc julho 1 hai.'\'.rt ráp itla111cntc 1 e cm março,
~crnlmcnlc: atin g:c ao sca m .iximo.
No começo de abril, súbitan1 cn tc~ começa a suhir, e,

pelos fins de ma io, c1c,'<H:c então de 20 pés; e co ntinúa
a subir lentamen te, a té julho 1 q uando .1lcanç.1 o se u p onte,
mrí::dm o; e, d aí, começa :1 h aixar n ova meutc.
A região ele m:tior qua ntidade el e cl1u,·a, ou, autcs, de
m aior número de tlins C'hU\·osos: parece ;;c r multo limit a·
d,,, e5tant1o ci rcu nscdta, u m pouco :1b aixo das quédas ilc
São·Gab ricJ, a :i'lfnrahit anns, nos confins elo Ilra.sil, onde as
montanhas <le Pirapueíi e Cucuí e a scn-a 1le T unui p are·
ce m como que fo rmar u ma sc p arnc;.ão <ln zona J a Vt'nCzucla.

Há ali um ve rão mais regula r, no.s mcEcs tlc <lczcml1ro,
janeito e fov~rci.to.
A temp cratlml da9 águas <lo rio Negro, 110 mês tle
~ctc1uliro, não ,·arfo ma is do (JUC 2°.
Infelizmente: perd i os meus termômetros; si não í õra
eEsa ci:rcunstância 1 cu teria feito uma série regular de
oh~crvações, nas cabceciras <lo5 rios que suhí.
A '\"ariaçiio ex trema <l o l1nrômctro, em Dclé m-Jo.P:mi,
tlura n tc três anos, foi '!Órocn tc 1lc 3 décimos <lc uma 110·
lega da ( Yeja-.sc o di agra m a, CE lam JHl XIll) .
A sun altura média, fcitn.s as ncccss1.í rja~ co rreções,
parece se r quasi cx:it nmc nle de 30 11olcgn,las.
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Contuclo~ j;i «Jci tiE; minhas r.czõcs, scgtwdo n.s CJUai3
acredi to que dC\'C ha,·cr uma cousidcrá\'cl difcrcnç:n de
pressão atmo,;férica no iutc1·ior da 1:cgi.:io.
1\""o mê;; de maio, diz.cm qcc :1 nunlm cnte l1ú algun~
dias de muito frio, no alto . A.mnzo1w3 e no rio :Negro.
Eu mesm o nun ca notei, cnl r cta nlo, qualquer difcrcn•
ça de temperatura, que fosse digna de referência.

i\Iuitas prs:::ôns, contudo, a:.scgurarmn·mc que o frio
ali é algumas vezes tão rude, q11c os habitante5 llic sen tem
Ucm,'lis os efeitos.
E o m ais cxtrnonlinório de tud o isso é que dizcrn que

os peixes chegam a morrer de frio nos :rios.
Adm itin do como ·verdadeiro ês!:c Iáto, não posso explic.i-lo, porqu.:mto é dilicil conceber 1.ruc um aliab.:aw ento
de 5º a 10º na temperatura, que, quando muito, é o que
deve ocon·er, po ~sa ter: a~siw, qua]qu cr efeito mortal.
- Tive fofonuação ~cgura a rc.:;pcito de uma chut·a ele
IJC<lr:i. que, de uma foít.a 1 caiu no alto Amazonas.
Essa notavc1 ocorrência dcu-5.c numa local iclndc situa·
cln sómen te 3º .ao sul do equado r e cêrcn de 200 pés acima
<lo ufrcl do mar.
As criançns, no momento, cstavnm brincando, e leva~
ram para os pé1Ü:, m uito atôn itas, umn substância que hu,·ia c.-,i<lo ,las 1rnTcns, .i qual lhes e ra inteiramente dcsco11hccic.fo, e que cm, por sua ,·ez, muitis:!hno fria .
A pcssôn, que Dlc contou isso, é um portuguê3, e e3:1a
iuformação D1crccc absoluta confiança,

Diagrama dos 111!!.W11 do prc_ssiío :atmodérica o da quéd:i. d1u ch nvns
em DclCm•tlo·P~rá. em trc;. anos

C,u•in!Lo "-.ºY

VEGETAÇÃO DO V ALE DO AMAZONAS

Não há , tahc:r.~ cm parle alguma elo globo 11111a rc•
gi,io qualquer que eontcnli:i em sua sup erfíc ie ta manh a
riqueza fl orestal, como a do vale do Aru azona!:.
Em todo o ::cu território, cxce tn nndo-sc :ilgumas pcqucnns vorc,;ões: é êlc co berto de deusn e altn floresta primiti\'a, sendo, .:io mem10 tc1upo, a m ais dilatada e mais
.5 eJvagem, fJUe cx.istc n a superffcic (la terra.
E' es te o aspeto predominan te <lo seu vas to tcrcitório 1
revela.ado-se, ele pronto, corno rcgifio única, sem igual.
Lã mlO é como nas co::-t.1s do Brasil mcrjcJional ou tia s
praias do Pacifico, onde poucos dia s de jornnda h:i stam
para fazer-nos pas5ar :além dos rjncões florestais, cntran·
do-se logo nos l11ainos rc.;!:cquidos ou nas serras rochosas
<lo interior.
Lá, no Amazonas, pó<lc a gen te viajar semanas e até
wcscs, pelo se u interior, cm qu alqu er direção, 6CU1 encontrar a. raddade <lc uma gci ra de terra <lcspro-..ida de ;ir\'Orcs.
E ~ mais para o centro ào seu ter ritório que êC encon·
tra o grosso dessa m!ljcstosa floresta, e n ão no b:1.ixo Amazonai!, próximo ás co!!fas, como cm gcrnl se supõe.
Tiran<lo-sc uma linha imaginária, <la barra do Par11.tiba, na lou git utle de 41°, 38' o~tc, cru tlircç:io a Guaia•
quil, ru mo exatamente do poente, e]a irit alcançar os
limites <la grande floresta no. ]ongitude de 78° 130\ com
um percurso total de cêrca de 2.600 milha~, e te1·á passa·
do cm seu cen tro, divi<lindo-se cw duns porções aproxi•
madnmente ignai,.
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Para as prirncirn~ l.000 milh as, is to é, atê atin:;it.· ,í
longi tude ele 56° oc~tc, a forgor.1 tln floresta" de norte n
_!:.UI, é de cêrca de 400 milhaE.
D ni, cm .,;ci;uid11 1 cfa se estira: t.1.oto para o norte cowo
paru o snl, alcauçunLio: na longitude rlc 61º, as ma1·geus
do Orioôco, na latitucl c de 7° norte, e, parn o su l: 0 ~ dcsfilmlciros a nordc~tc dos Andes hoHvfono s, na latitu,lc de
18°, numa distôucia total fle mais ele 700 milhas.
De um ponto .sitnaclo a d·rca de 60 milhas a sudc3te
de Tnhatiu ga , traça11do-se um círculo com o diâmetro rle
1.100 milh:i s, totln n .úrea nele eo111prce11dida será ., ti.is
florestns virgens,
Ao longo <los .Andes ele Qui 10, 1les<le PaEco atê Guan~
cah:nuba, ela chc:?a atC aos de~filadciros mai s haixo3 n
Jéstc da conlilhcir~ andina.
Na região mo<lcra<lamcn le clcv1uJn 1 entre os. rios Hut1l,
foga e )íuranl1ão 1 a flor ~ la cxtcndc,s:c sórucute sôhrc a
pol'ção oricnt,11 1 principiando na s \-izi.ri.hanços de Moyo1,a,nbo.
::\!ais Jl.'.ll'D. <lcnnle, n leste de Cuzco e L:1-Paz, chi cs·
palha-5e pelos plainos clerndos do:s, dcsfilatleiros <los Andes liolidanos e passa uru tJouco .i léste de S,mta•Cruz-de,
Ln-Sicrra, e, depois, inIIctindo para nordeste, atravc55a os
rios Tap ajós e Xingú, ruai:s on menos perto tlo meio de
ECUs curso~, e o Toc.iutins, não m uito acima <la sn.1 eonfiuêne!n com o Araguáin, e <lai pelas cabeceiras <lo rio
ParnaÍh.1 1 :JO qual acou1pnuha~ :ite ii. sun foz no AtJãnt ico.
A ilha tle ~forajõ, na foz <lo Amazonns, tem na wa
pnrtc orien tal planícies de po uca vegetação, começando a
ílorcsta próprioll1CUte na sua parte ocidental.
No 11ra!:o se tentrional tlo .An1nzona~, desde a sua foz
:1 l é de fron tar :\fonte-Alegre, estão si tu;ulo!> campos flbC["·
tos ; poréll1 defronte da bôca do Tnpajós, cru Santaréw,
começa n floresta~ e parece que ,e extcnde a té :ís liCrras
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<lc Cur uwoni, no rio llranro, f', tlaí: .ihrk;a•!:C ela pau.
oeste, a fim àc juntou·-sc á rc~rífto fl oreslnl <lc ll-stc ,lo Orinôco.
A oeste <lê.s~c rio~ ela cornc~a 30 sul <lc Vichada, e,
a l rave:s,;;:mdo as ca ln~cciras elo,. rios Gua\"Íarc e Lnt1Jlé~, alC'anc;a os Andes a lés.te ele Pri:co, ondr compç:inno~ c5'ln
dc::ctiçiio.
Em parte :11guma do gloho hú ílore.st.1<:1- t5o C'XlC' ll ~;'l!

e tão sck ,1gc us como es tas.
As dn E urop., ccnlr;il 1 C'O tnpnr;1das com das, sio in•
!-Íb'l1iíic:1 ntc-.:;; nem 111 c.::1110 a~ ,1.i Íncli,1, cl1t'i.a:. de isOlui.:õcs
àc r.onti11ui'1 :11Jc: s:'io t iio "'-1(•11 .::,1~. fl)([U :111to o lºC'S.!n d:i
.,\ sia p:srecc ~cr uma n';.dão de pl,111ir:t'~, colJC·1· ra:. ,lc- u mn
\'cgctnç.ão rala, tlc cHé[IC~ e tlc de::crtos.
A .,.\ fríca cou la a l~m11:1s. z01w:; fJorc;.lai!- cxtC'mns:, situaUas 11:i: s u :1 co.s ln ociclcnra] e orit•ulaL he111 co rno 110
interior, -ao sul <lo c,1 11a<lor; todas d ;is, 1;oré- n1 , rruni,fn::,
são urna p cq ut'na po t·çiio, co111p::inubs com a do Am:izo·
uas.

Sómcnlc na A111éric.:t•(lo-Xorlc (-. que há, Je ccrlo
111 0'10, .alguma aproximaç5.o, pois toda a 1.011a ,1 ]foit c do
Miss issi p i, próx iUJ a do.~ grandes fago: 1 é ou foi um e.xtenso e qua.si iui11tcrrup10 tc.-rri1ório f!otc$laJ.
Deste ,·ápi<lo ªll;mha<lo <los :tspctos <la ICtrn, 11odc11105, por i5so mc.smo, co11!:ide1·ru· o So,·o-Mu mlo como T<'·
gi5 0 p rccmiucntcmcnlc ilorc.staJ, cOntr,1sta11tlo fortemente
com o Vclho-1Iundo, onde as cstêpes e tlcsc1·to.:1 comli·
tuctn, na .sua rn.1ior })i'.lrlc, .is fci ç.ócs mais curn tcrisli cn~.
Os li m ites ela floi.:csta amazônica, a té aqui, não formn
.ii n<la 1lcmarcado.s com a nc cc:-s:lria prccis.i.o.
Os plainos .1.hcr tos <le Caj::,"Uan supõcuM'C muito maia
e.··denso.s do ,1uc rea lmente o silo, e cu <lctcrminci-lltcs apro•
~in1a<lnmcntc 03 lirn ilc~, tm íro ao sul corno :1 Jéstc, nfio
i.Ó por ol,scnr1~ões 1 que cu m c:imo íiz, como lamhém 11c1as
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inforUl3ÇÕC3 que obtiYc, cm minh.:i.s Yiagcns até ás cabe.
ccir..18 do Uaupés.

l ~so, outrossim, ocorre n o Uc-aiáli, onde foí um treclio
:1s=.:,in:1lrul?, 11 0 ~ 1na1~as _como .:i. n~giiio ,}o3 ~'Pa mpas Jcl Sacra ment o , e que e h clo como Jc campos ,1 hcrlos.
;\.5 margc-tt$ ,lo Amazon:1s~ para ciu1.1 ifo l,:1n:1 <lo
Lcaiáli, são cr.rcada.; <lc c~ pc~a fl orc~l;\: e os srs. Smith
e Lom:, que .'.l.lrílvessnr.m1 o pampa cm dois pon lo.s, ali
não c1h'Oulr.-ir:1m c-antpos nbcrlo::.
Grnt;a~ n, s uas ob ;:c-1·rn,;õcs, li<"m como iis <l9 tcucuto.
:\fm~c. potkmo:=, !'Xlrmh'r ., z.011:1 íl or<'"' l:1.I :!lé ás p roximi11ndcs tfc \Im ohaml13~ a ocs le dr. II11all:1!!.a, e :1té .is 111on·
l:mh~_.. a Jt-;~I~ de l'a,;co e Jc Tarma.
·
l:m nafrro Jo ]~11uatlor, Item fa111ili:1ri:r•.i<lo com a
rc:.dfío~ iuíonnou-mc 'JtH.~
l' io3 i\azio, ·n~rc, P.is lmi: a e
outros ;ufj.:1ccn tc-~, C'orrc m :tlra,·j;s de (lcnfa floresta, Q i! •
E-C cxlcn4Jc p :1ra C'Üna de H:1c-zn e Canélos e sôJ,rc totlo!'i. o~
mnis hai.~os dc~íiladci t·o.s ,Jo:;; . ,\1uk :-.
'f.~c1rnél i inlon un-rioc que os rincões OorC!! lai~ comcç:nn
rm toclos os <lcsfih11Jch-os ao uortc e ,1 Irstc <los Andes elo
!'crú, perto <lc Uant11, e cm Uruh:.unha, ao norlc tJo Cuzco.
U1u ca,·alhciro 1 n:t lu ra l J e La-Paz, informO\Mne tam·
hém quc1 logo :1põ~ ;1 lra,·cs.sía <los J\11dc3 ]iolh·iano::1 1 da(JUcfo ci1l:Ulc1 hem como 1bs cid :111~ tl c Qropcsn e SanlnCrui., po<lcis pcuclrar nas flor e::.tas~ qttc se cxlcuclcm por
toclos ru. tributfirios do '..\ladeira.
Nc gocfontcs do alto Punis e ele tocJ03 os tdbu lfirios
n so c1oéslc <lo alto Amazonas n u nca c ncontrar.:1m, nem
(1cl:t~ nuoca thcra1u uotíci.a 1 qu:t isqnc r terras abertas ali, de
modo que n c11hw11,1 1lth ·icI:i rc~t:i. ,Ic q ue o t erritóri o rcfc•
.rido .scjn um:1 vosta, inviolável e verdejante floresta.
As florcs tns ,lo Anrnzonas cli!:!ti ngueru-~e Jc qu.1i squcr
ou u·f!s <ln maior parte tlc outras rcgióc.s, pela imc11sn
rícdadc de ciipécics, que ndas ~e cnco ut ram.
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Ao invés de cxtenso.5 trntos 7 cobertos ~ômentc de ár,·ores da mesma cspécic 7 - corno ~e vêem aqui os pinheiro~,
os cnrvnlho~, as fâias, - rarnwente êc encontram alí. dois
indiriduos J:i 1nesrua espéc.it'.., ex.ccto cm nlhru11~ cnsost principaLne11tc 110 que .Ee refere .is palmeiras.
Urna grande cxtcm:iio dn.; tcrr a:s baixas e alagadiças
da foz do Amazotrns cobre-Ec <lc palmeiras miritis ( Jlfou.
ritia Jlc:moslt e t.:ini/cra) ; e, c1u mui to3 outros logarcs 7 J.
palmeira açai (Euterpe e,lnlis) é igualmen te cncoo tradn
com abundância.
As mcsruas e5pécic!l 1 geralmente, repctctn SC npenns cm
intervalos distantes.
Em um;1 estrada de dez milhn s de c.·,acnsão, ntravês
da floresta, pcrlo de Belém-do-P,1rã, Ji.i. sôu,en tc dois cspêcimcns da muçflrmuluba, ou an·o1·e-lei teira, e, a través (le
todo o lctritório atlj:1.ccntc. 1 clo.s são igualmente taras.
Na estrada de Ja,·it n~ no 11lto rio Negro, oh::en·ci n
mc.:sma coisa.
No Uaupés, de uma feita, precisando de fazer uma tÕ.·
Lua de detcnninada es pécie de madeira, w :mdei dois índios procurar na flores t.1 a respectiva án-orc, e por ló cstivcrum três dias, tendo cncon tr.i.do :ipenns n.1guns espécirucns ainda no\·os e 11cnhum de suficiente gros.sur.1 parn
o dcscj~1do propósito.
Certas csp l!cics de madeirns duras aplicam-se de preferência, no Amazon.1s o no nlto rio Negro, á cons trução de emúarcações desti nadas .í. navcgaçiio fluvial.
A dificuldade, porém, de obter-se tabuado de uma só
qualidade para tais 11arcos ê tão grande, que, na maioriu
dos caso!!, élcs eão acnhado:i com peças de U1cin dúzia de
JUadeirns diícrcotcs, nem ~cmprc da mesma côr ou do
me.;mo grá u de <ln.reza.
Algumas á rvores fru tífcr:is, ou ([UC têm propr iedades
snedicíuai!~ fi cam ãe vezes tiio afas tadas 11wss dns outros,
4
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que sómente umas duas ou três, .situadas mais próximas
d as po,·oaçõc~, é que su prem todo a popuh çiío com as suas
utilidades.
Esta particularidade (b sna cfütrihuiç:io, para a cxplornção e comércio de m;ulci ras su.scctfrcis de qualquer em·
prPgo, fóra daü, .será por· isso rue~rno nm gr:tndc ohstácu1o
pa ra n sua cx1iorta~ão cm ma ior t::5cnla.
A s scriugucir.15 e castanllcir:::i s não fa:tcni cxccç5o a
cesa rc l:,'1\1, colhcmlo-sc os seus pro dutos em uma -vas ta 5rca
da região, onde inúme ros 1:tgos e rios oícreccru acc.;;so ma is
fiei} .
O pOJJtO principal da colheita da hoi:raclra é a r e·
giii o situad a cutrc os rios Pará e Xing{1.
No :1lto AmuzonM e no rio Negro, ela é tamb ém c 11cou trnda; nws, nté agora, aimla n ii o foi. colhida ali.
As castnnha s br:isileira~. d:i Bcrllrnlletia e:rcd.sa, colhenMc principahncntc no int eriOt\ pela w aior parte nn
r~gi:ío ci rctul\'izinlrn ás ]rn.rr,u <los rios Negro e ::\fadcira
com o Ama7,orrn.::.
E ss1s ár\·orcs gast~m mal! Jc um ano p::i.rn proJnzir
e ama Jurc ccr os fr utoe.
No mês de janeiro, ti\·c ocnsião de ol,scn·ar algumas
J cesas árvores, quando cstm•am carregadas, ao me?mo
tempo, de Dôrcs e de frutos amadurecidos:, e tanto nm as
como os outros estaY:1nt cai ndo.
Desta eortc, as flórcs só ;;e lraosformariío cm frutos
110 ano seguinte, devendo decorrer prornvelwc ntc um prazo
tlc Uczoito mcse.5 para que atinjam, destl c botão, ao ecu
completo dc.sem·oh•imcnto.
Os scu.s frutos ~ão aprox:::i mndamcntc àc tama nho e
peso de um:1 ba la de ca nhão, e cáeru co m tremenda :fótÇéli
de uma altura de cêrcn llc 100 pés.
Na qu éda, fazem estalar os galhos da 1aópria lln•orc
e os arb ustos qu e se c11contl"am em h ah :o, os quais ec par•
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tem cslrcpito~antentc, em con5equência do vio1entíesimo
clioqae que rccchcm, quando por ::icaso são ntingidos .
.Algum.is pess ôas j ;i têm sido morta s por êlcs, sendo
frequeu temcnte "ithnns de nei<lc ntcs. tlê~se gênero os índios, cu1pcnha<los cm sua colheita.
Ü.5 fru to; são apanh ados, logo :tpÔ.; ri quéda.
São recolhidos cw pequenos moulc.s, proccdcn<lo-se,
cm segu ida , á sua abertura, que é feita a nrncha<lo, operação esta que cxi:;e al guma priitica e muito cu idado, auancnncJo.sc-llics, por fim, as no7.es trianf,rulnre.5, que são Uili
tr:rn5portadas cm eê.Hos p:ir.i as canôas.
Out.ra3 órvorcs J~ m c~ma fo uúlfa (L ecythida:;) .são ali
muitQ ahw11Iantes e tornauMe notáveis por c::m::a dos ecus
curiosos frutos, que eão pi-ovido,; àc tamp.1s elo fonuato
ele pótcs e <lc copos, e <laí a sua denomin ação de " nnorespótcs".
Alt-.-uns frutos menores são chanrn dos pel os nath·o9
'cúia5.f.le-macaco::.
Em seguida, um 11o,;; prodnto~ nalur.ii c: de mai.s importãnci.i ~ na reg ião <lo .A mazonaf, é ;i s.a l,.:ipnrrilha , raiz lia
Smila.1:: sypldlitic,t e tah-cz <lc outrns e.;pécic3 sua:; nliadns.
E~:;a pbnta ~ :10 que pa tcl·e. cncoutrn-~c c 1u toúo l> ICl'·
ri1órlo Uore~lal ,lo _·\ 1ua1. 011 a~, ela Vcuc,.ucla {1 Boli\·ia e <lo
baixo Anwzonas ao Pcni.
Perto ri o~ gnrnde~ rios, geralrucnre, eln n ão é Cn c 011·
t rn<la, e, s im, bem mais J1ar,, o ínle[' iol·, nos harrancos <lo5
córregos e rfücirõcs, cm lerrcnos rorhoso.5 e :S:CCOs.
E' co]J1icb pdncipahncn rc pelos índio~, na sua maioria
pelas tn'bus menos civiJizad.: 1s~ sen <lo por êssc lllcio que
se comc:,,uc p1·owoycr com êlcs um comérdo con~ider:ivcl.
A noz-ruoscn<la: ptotlu to da l\"cctanclrum puclrnri, cn·
contra-se 110 lerdlório coruprccnclido JJ CJos rios :i.\cgro e
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O curnurlt, ou fon-a-tle-Touqni ru, é iuuito ahmula nl e no
nlto rio )fogro, scudo .:-ucontra<lo laml1ém perto de Sanl:i·
rém, no Anrnzonas.
Uma cns:c:1, ('hama,la pelos pottuguc::es ~'crn,•o-do-:\fo..
r:1.11hão", Lle um odor mu ito íor1c-, é tirnda de urna .úrvorn
<lc peque no porle, que cc<'.scc .sõmcnlc eJll um ou dois tri·
hntá rios elo rio :rYcgro.
L"m óleo tr,111:.pn1·cntc, de du:• iro c:1ratcrfatico de te·
rdicntin:t, cl1:i111;1 do sn.ssafra;; 1,clos ,·enczuclano.::, olitcm-sc
fo 7cn,.Jo a inci.são Ctu u 111a árvo tc, comum no alto 1·io Nc·
g:ro, s:cn do dali cx-portndo p:1ra n cida de da Barra, oudc é
)uulto cmprc:~ado no pn:•paro de linl. a~.
:\'o Jrnjxo Amazonns 1 um óleo .:unnrgo, chnmndo a11diroba, t' romumcntc ciuprrg:ulo em him11adun~, ohtém-~e cio
um fruto da :floresta.
rma rr5ina es:hm nqu içad,1, com forte cheiro de c.in ·
fora~ ê abun chmtcmente colhido no rio Negro e no Am:i·
zonns~ e é co111Utn('Utc em pregada paro. pixn.r tod:is as cm·
lrnrcnçÕC'.=i mnion·s ,lo país, enqu:rnto as {jl,ras dn ca~cn jn·
tem a da!: :ín·or<'t, :iim;;i lcnrns, ela Bertliollctia cxcclsr, sio
cmprcg:i~lns como c51Õp:i, para cabíctaç5o de c:môas.
Entre ac. :in·or<"s flo rcstai'! do Amazonas, as lc~uui.no~s a,ío n.s m;i is 1·icíl$ c111 espécies, ,1trnindo n atenção JH'lci3
~c us c1uio:;.os fr ulo::.. muita::: v~c:;. ilc t amanho e compi::imcu to c:<trao rJjnário.s.
Alguns ing,uciros e Yilrios ou lros gêncro.9, scllS .1: li:1 ilo!,
têm Y.:t~C"n5 tlc um:1 j ar«1u de co111priu1cr1to, mui to 1'cl~.t·
1ha:õ. cnqnaltlO outrns !-ão curta::, de 3 .:1 4 polc=u1hs de
htr~u1·a.
Desr.1 fami l ia, nl~mt1as espécies pro,Iozcm ínuos cudo,
sos, d~ctwohcmlo-~c n ;l cxtrcmi1l:ulc l1C' uma haste nmito
,lc1 f:!ndil e ele 3 .i 5 pés de co111primcu to, p.trcccuJo, ;1s.si111,
11u c ,dçucm houves.se p1·opo~iraclfllnC'ntc pren d ido oli crn
'3c l1.s guJhos 1 11or Jougos cordéi1.1~ lllll gra mlc mi.m ero 1le
fo\'íH.1 ,
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As fiorc5 dessa familia, pelo 5cu vigoro~o bril ho, estão
cnlre as ruais ,•islorns,
As suas fo]has pinuladM~ com li ndos rccórtcs nas hcir .'.ul:i.s, têm igualmente um a5peto muito gracio5o.
O Cfnc ahaixo se SCt!UC é umn lista dos principais pro•
<lutos vegetais, de n1 lor comercial: procedentes cbs floreslas amazônicas:
Gom:1 clfü:: t~ca~ d.1 sêiv,1 da Siphonia elastica;
Castanha !: Jo Brasil, .sc01cn lc5 da B crlliolletia excelsa;
Sahapnrrillrn~ r.:-iiz cs <la Smilrrx sy phililica;
Cumorú, sc mcn tcs d,1 Diptcrix orloraltt;
Puxuri, fntto tia 1Ycctamlrnm puclmri (1112);
óleo de sn~::afraz, árvore não conheci do ;
Carnju n í, 11 111 preparado de cõr venncllrn , dos !o}has
th1 Biguo11iu cliica (143) ;
Breu, c...xtrnido ele uma :ir rnrc <l:i flores ta;
Ca cán 1 .sementes <lo T hcobronw cacao e de ou tras cspé·
cics ma isj
Cravo, <le urna árvore descon hecida;
Canela , casca Jc Cm1clla alb n.;
Bnuuillt a, frutos de ,·arias espedcs de Vauilla;
Guar:má, preparado <lc um fruto : que é 1·ala<lo e m is·
lurn<lo com ágmi, cons tituin do uma. l1cbida a.gra.davcl e
mctlicina l ;
Pia.çahn: fibra s <los p ecíolos de uma. pal mii cca (a Leo·
,,(Jhlinin. n. s. ) ;
Õ]co <lc cop,1íhíl, <lí1 Copai/<>ra o/fici11alis;
Pftina: de v:i rt:ls eE-pécie3 <l c Hombax.
(U2) Erulrn1.t s r:i fo 11uchury 110 uomr: dcnlífico, prefere o :i.u·
lor a fórm:t puxirí p:ira n tlcnomiu:i çiio vul~r; c!l:i., enlrc1:i.nto, de\·c
t er l'aml:Cm pu.ntrí, como ~e lê ;i pâi;. 9 d a~ ·'Sombras n'âs:un " de
Alberto Raoi;cl.
{H3 l No ods in:,I , rrujurti; ma, o uom c 1!:1110 ll Arrabidca ch!.ca
é co.rnj11 r1i, ou, coníorm1.: n 11ro5Õ!tin tlo rnpi anu1zõ nico (\·cj:i.·! c S1r.1tlclli, ob. d !., p:i.g. 390), car11i1tr1i.
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'Em a1g:uns trech os elo meu diário, cu referi, por \'czce,
que nqnêles que têm \;aj:i<lo I! CEcri lo 1:ôhrc o3 países <l11
zonn intcrtróp ica c..xn g.cr:un o encanto e o C9plen<lor tropi cais; fazendo llf!Ora uma re\.-Ü::'io mais calmn de tudo que
cu ohser\'CÍ nos lo;nrC!l que percorri, quero, llimfa uma
,·cz, insistir nfaso.

Há, <lc fáro, g.r.111dcza e solcnid:ttlc un s florestas tropír.iis; mas, ao p.n- disso, nota•5c que pouco de hclczn e
(lc \'Í:?Or po!-!=tÍe o ecu colorido.
As enormes ón·orcs de rai?.cs arcohotautes, :is dr.
Lroncos f('ncFdo,;. as de c:ctnorclin:írfos raiu.a aéreas. as
Ti.an:is entrclnçanclo,Ec e relorcendo•EC. as p:z1mcir::r5 ~om
os !=Cll.S clc?"ontcs c~tioitcs. tudo is~o sccluz n no.:!sa .i tcm;üo,
enche o no~Eo cspfrito de .:idmira('..;O) de snrprcM e de
1·cspcito.
1\fa s tud o :ili é g>llll>rio e solene; e .sc utc-sc um erawlc
:t]h·io, {f ll a rlflo se toma n ve r o az ul do céu ou n rec.cbcr o
nr<lor <lo3 ra ios t:olar c!;.
É sómtntc ao l on J!O Uns mnt!!cns dos rio3 e t.las cst r::,.da~
f!UC ec ·\'êcm todrts as l1clczns da· VC!!C l açiio tropical.
V;m·!!C alí cno11n es Icito3 <lc r ch·n, arl1mtos e án·o·
J"e~, de io cl os os pó1·tc3, trcpnn11o un s sôhrc os antros p::ira
~e exporem ti l uz hrHhonlr. do sol e ao ar frc5'co, soltando
ílõres e fruto~. ouc !!Ómcntc n o fl oresta se ostentam no!
g:a1hos mo.is clr..Y:ulos.
Al! .5uns flôrc:!, <lc vh-o colorido, e n s11a ycrOejan tc fo.
1ha~cm, comb inan1 os ~cus cncnntos; e as trepadeira;, com
os eeus festões c:irrcgados de; flôrcs, cobrem por inteiro os
lisog e de~nuclos troncos das m·vores morta:;,.
Todavia, reparai hem nos mais formosos s itias, onde
as wni s lindos fl õre::i dos trópicos expandem as su:ts pú.
ta las, e p ara ca ffo tJ: Ol:l dessas cenns cncon 1r :11 nos outra <lc
igual b eleza, aqui mc.!mo, cm nos!n piitria, com o 111csmo
vigor, com o m esmo brilho, no !:C ll colot i<lo.
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R ep a rai num cnnt ciro Jc- h ri 11co.,;.dc-rni nh a e de nw rgn·
1·icl:ts; no ffo nco <lc uo1a co)irn.:~ cohcrto de tôjos e de
giesta~; num inou tc di r io de u rzes, com :lS su,1s flõrcs purpurü1:is1 ou no ;1:r.ul- celcs lc de uma darci ru da fJorc ~t...i!
atapetada el e j asmius Eih-c.:tr~.'-: - tt.u1o i!so !'~ pn.:·fl:trú
n uma co mpar.ai;:iio com qual,J .~··r ccn:l <los tróp iC'os.
Eu nunca \"i coisa mais 1i n<la elo que n waciciril cui
plena florcsc&ucia.
O cast:mhciro J .1 indi.1, o lib z ou o lalrnrno riv,.iliz;rm
com q ualquer dos mais escolhidos arhm,to~ ou ó.n·orcs dos
tróp icos.
Xas :í;?ua.s tropi cai~, as plnn ta,; :ic1u.ltira:= nã o si!o m:iis
hcfa s <lo que os ll0.5:0~ lí rios do s Y.,lc~: com a:, sun ~ Oôi:cs
ah-as e nm nrcl:1s! ou as no~sas iris, ou os u o::.~os junco::,
ca rrcgat.Ios de flôrcs.
Eu niío consi tJc ro a Ilôr Ja 1 \· itóri:i-régia" tn :iis l1cla
<lo que a n o$5n ~Yy ,np/rn-C!a. nllrn, c ml 1orn a11ucln seja ,n n lto
m a ior do que cstn , nem tão pouco n<1ucla é ormm1cn10 t ão
comum Jos rios tro picai.s, como c.:l a últim :i. o é <l.:i.s uo:-.. ,,s
úgtt as.
Semcllt:int c q u<?stão, porém, não se póJc tlecidir p or
uma compar.u;iío iniliviUual de p l:m tas, nem p elo:; e fe i tos
que cb s possa m pro clu,.;ir Eoh um Uc1crminado aspeto. e~
Úul, pela (rcc.1uência com que cbs <t parccem, tc mlo alncla
cu1 conta o -vigol"o:rn colorido <JUC poss ucw, c m rc1nção a
out r;J$ me nos n ot;Í\;ci~.
;\fcu ami go, o !:'r, Sprucc, q u r se ach,1 :1 tual mr 11 tc fazco<lo l 11Yes1i~n1,;õc.3 de hot:iu ic,'l no Amazona.; e no rio
Xcgro 1 aíirma que só tem <:ncon tr.ttlo p lantas que, u;t t::un
nwiori,,~ têm um nr<lc 11ouco vi f!;oroso e .só pro<lm:cm flô rcs nlrns.
Com rcl.,ç:ío ;í fre quê ncia de tnl I.ito, não e ra parn
mim coisa fórn <lo comulll 11assar:- di a.3 seg uido s ,•iajnndo
1:io acima, sem ver uma. :l.n·otc ou uni ;u·h u:,to qualc1ucr 1
crn florcscênciu, e 11 uc m e c;1u.sa5.:c ;1d11Jirnçiíu.
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l s!l o Pru par te se c~plica, pois as flõrcs Une án·orcs
tropicai s eão gcralmrutc <lcci<luas.
Aimla hem não <lcfahrochar;'lm com pletamen te e já
l"Otntçam a ca ir.
Os "mcb~tomos", cm p~rticular, geralmente ninem
su.is flores pela w nnhã e no <lia seguinte estas j ,í. estão murchas, C: 110.3 elozc mc::cs elo ano, :ts árvores não êC carregmn mnis ele flôrcs.
l s:;o cxplicn tmubém porque os arbn.5tos e .árYorc.:; tropicait , em florc::cêucia , niio têm a pompa (f'1C era ele esperar.

PcJ.1s narr.1..ti\·as feitas por pcs.~ôas rncrccc<loras (lc toela
fé, acrc<li:o que ns florc- ~tas <lo sul tlo.5 Estaelos-UniUos
a (U't'~cntcm aspC'lo mai s \-i~oro::o e m.iis vivaz <lo que as da
América tropical.
llumho ld t, no!\ S<'Us "A~pctos <la nature za:', faz \'CT
rq>ctidamcutc o contra..'- IC entre ::is cstépcs ela Tartá ria e
Of llrnuo5 tio Orfoôco.
Os primeiro~: na zoun temperado, são ciJcjos <le ,·iço,
proclm:inelo Ilôrcs tl c <'Ôrcs vivm, cnc1uauto uos tíhimo~,
l!pc-:--ar <lc trópic:iis, só se vêem rcl\'as c juncos. e ~ómcnlc ;i}.
t nmas poucas e notiÍ.\"eis pln nla s em flor~ ~cência.
O sr. D.,n\'in rcfci:c que ao Yiço ela s flõrc;;, 1p1c adorn:un as plauícics de )lont<!,·i tl,!u, juntamente com 03 luxu-

riante s cardos elos pmnp:1s. 1 dificilmente r, oelem ignalaN:c
os cn wpos do Brasil tropit:a l, onde, com :ilg-umas exceções,
a tcrrn é parda e estéri l.
Q :; int:nn tã,·cis e belos gcrônio.; e urzes do Caho não
.1:pnrcccm no:; trópico~, e u:io temos noticia (lC plantas
i~unlment c viço~as e admi ráYc is que lhes possam s up ri r a
fu.ha.

O que podemos logo adrnltir, a rcõpcito d:i \·cgctru;iío
tropical, é (JUC há nela waior níuucro tle espécies c maio1·
vaticeladc tlc fórm:1s (lo que 11:..t dn:1 zouas tcmperacfos,
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E no meio dcssn grande varjcdade de fónnas, como ra•
cionulmcntc é de esperar, cn conh·auHe ali ns mai s a dmir:ivcis e .is m ais vistosa$ Ilõrc~: bem como as mais notá,·ci,;
c::u-aturas <lc cúul cs e de folha gens.
Mcr: mo a~;;iw, entreta n to, ncnl111m.t prova há que demonstre que a proporção de es pécies, que .ee carrcg:ml «lc

flôrcs de . colo rido roais ,·ivo, cm relação ás 11uc se ca ncgam de flô rcs pouco au·acntcs, seja hem mnior nos tt·õpicos <lo que nas r egiões temperad as.
E, com tclnção aos in<l i\'lduos, - que é, de rcElo, o IJU C
realça os efeitos d a vcgctnç:'io, - p arece mais proYa,·cl
que se encontrem cm maiores g:ropos as espécies <lc co lorido mais vi,·o o mais JJclcza pa i!'agís tica n~s plnntas elas
zonas temperadas do que nns rcgiõc3 tropi cai s,
Várias i.;áo as razõce- que 1103 fazem chc;;;ar a esta Conclusão.
Nos trópicos: cm maior proporção, a rn pcrfícic do
::;ólo cobre-se de densas ílorcstae, ou, então, <lc <lescr tos CS·
térci~.
Em qualquer dos casos, vêem-se ali poucas flôrc~.
São pouco co mu m,, nos ti·ópicos, as pbntas .1:ociai!:=i
encontrando-se menos fr cqucntcmcutc grandes grupos flo1·i<los.

Individualmente, certas planta s podem ter grande v i.ço
e <levem, por j5so, ser m ais apreci a<l as; o cfdto CJU C pro du·
zcm, ent retanto, não será tão notó.vcl como o <lc menor
uúm cro de p1antas ele men os .,·iço, nias agrupan<lo-se cm tufos de ,·adcga<las côres, como se veem Oótcntau<lo 03 prado::
e bosques <las regiões tcm pcrn cl as, <l c man ei ra tão admir ,hcl.
A mutação <lc côrcs no outono e o verde dclica<lo da
primavera, são belezas parti cuiare5: que uiio se ohscrva111
nas regiões tropi.ca. is.
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Tudo que l á e.'\:iste não supera es ta !! hclezíl5.
N ão se vêem l1í 03 tratos tlc sólo c.•qJandirn1o-!C cm ,.-erdejan tcs pradarias ou cm ricas pasragcns, que faltam cm
abrnluto.
Contndo, in<li\'ic.Jun lmcntc, m uitos objetos poderão iru·
press ionar e ca usru; n1cs mo es panto, sendo o efeito das paisngcns t1i stan\c.s Uechli<lamcntc superior ao elas regiões
temp er adas do mundo.
As scnsm;:õc.s <lc pr.izer, que e.~perimentnmos, qu::tndo
observamos 0 3 ohjctos natnrni!:!, dependem m aie das associações de itléias que fazerno5 sõbrc n ,ma uti1id adc, a ru n
novidade ou a sua hi st ória.
Que é que causa as scnEaÇÕC5 qu e sen timos~ quanilo
conte mplamos um on<lu}nnte enmpo de trigo?

.:\,lO é, rngura m cntc, n mera Lclcza do seu aspeto, d:i:
sua paisngc n1 1 e, sim , tla associa çúo ele itléias qa c fazemos.

E' q ue nós logo o cnc.iramos como uma verdadeira
bênção nacio11nJ, como um regulador da vi da:, como um
elos mai s p recio sos p ro duto~ do sóJo.
E tu do isso é que o 101-0.i. vc r1l.i. dcirnn1entc mai:; J,c1o
ii nos!:'.1 v.iet n.
Assim também sucede no3 tróp icos, quan do , ·cmos as
hananei ras com as s uas folh as lorgas, que já eêio 1,clns por
si m esm as, pe lo seu :-ispcto, porém que se tom am du1)bmentc heb s, quando pensamos que, cru dado tempo, num
Hniitaclo csr1aço~ elas siío capazes de vroduzir maior quauri<la dc de .ilimcnto do que qualquer outra planta.
E isso nó s tommno,; co010 padrão d.i fertilidade do

.sólo el os trópicos, e, contewpfando as suas 1argas folhas,
rcp.ir:mdo que são O proJ.nto de .seis m e.5C3 de crescimento,
pensamos logo nos scue dclido!!ís.simo3 e utilíssimos frutos.
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Da WC3ma l.llaueiro, uiua lavoura de cana J ~·aç1íca r
ou pfontaç5.o intcns h·n. de alg.oclão produzem cm nosso ~
pírito 6Cnsaçõcs scmcllumtcs.
Pensa mos logo :nos miHi:trc-:=- de ,ivcntCf, que deles tir.im o seu alim en to on as suas Ycs rce.
E ns5im, cm c.spírito, nós os ornat110~ de helcza..
As pn lrnc irae são ol,jcto ,la m esm a influênci:1.
Elas, por si, j5 sã o clcgautrs e grarfo.sas 1 e são qu asi
todm; lllcis ao homem.
Elas comp:u·tiUrnm rio csplc1Hlor e do ca lor Jos trÓ·

picos.
E, pot· css,t fóruw, adqu irem uw iutcrc.:.:;c ndicion nl,
outra hc1cza.
Para o na lumlis la , no.s lTÓpico=-, tudo dc~pcrta c~sa cs-pécic de iutcrc.<:=sc, por uma ou por outra r:-.z.:io.
Si uma planta tem uma forma tropical, êlc examina-a
com curiosj<ladc, com \'Cnla dciro deleite.
Outra l ig:a·::e a uma C$pécie curopéi.:1, eun ronhccida, e
isso é o lrn st,1 ntc pura ntrnir tod a n su n ~tenção.
De ,dhrttrnns, ns e:struturns são-lhe d~ conhccitlas~ e eis
por que fica êle UlUito contente, cx,uninnn<lo-ns com todo o
cuidado.
De onlras, a ]oca]idade C ,Jcs:con hceida, e êlc sente
gramlc praze r c1u clctcrmimi-ln.
Ali, êle cst.í Eempre a teo to.
Examina várjos ohjcto5, nm 1,or um, e nêlcs, por ,·á·
1·las cúu": as, cou fuud c o seu próprio intcrc~sc.
E daí1 em raz5o ,las se nsações produzidas pela bclc:la,
é êlc então Jcyndo a fazer <l~c1içõcs e..-xng:cradas da cxuberônci~ e do esplendor da vcgct:i.ção tropical.
O cx1.1gêro da s idéias, qttc :;crnlmcntc fazemos a Ie3·
peito dos trópicos, provém da ]eiturn tios lrl!bal_h~s de
natu rnlistas, que .são cm grande número entre os ,·mpntcs
daquclD.s rcgiõce.
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Si ~u d1e~uei a tun a conclu::áo (Jifcrcnte~ não é porque cu seja incap a..: d e apreciai· os esplend ores ,lo cenário
tropical , porém, i:; im, porque acredito que êlcs não i::ão da
nnturcza ou <l a c-,pécic com que gcralntcn tc são p inla c1 o.s.
Os ccmi rios <l a nos3a terr a, p or su.1 pr<Íp ri.1 nat ul'cza,
silo insohrcpuj:n ·eis.
1'ntfa há nos trõ11 icos que se lhes •111ro:dmc: nem os ccmírio; Jos Lrópicos sã o como os que se ,·fom aqn í.
1,,i. ·~ Fiu~··ularcs c::trnturns <l e c,mlr:- e <lc li an;t\ fo.
}h .:l.i:. gig:.:ml c$t' a $, p aJ 01círas. cslicll ns e as \)fout:1s, iud lvi<lu::\l.
111r11 tc1 ten<lo vi~tos,1s fJ õrc$, :ão os a::pclos c:uatcrís.tieo:, .
.A<pd, - um in terminável t:tpctc J c vcr<lu rn com w fos
de vistosas flõrcs, dos wais, vari<Hlos m 3lizc::;, e um~ consl:mlc v:,rir:<latlc ele pla n ícies e <lc florc.9tu~, <lc prn<los e
,Jc hos q u ce., •1uc, mais r1o qu e 0 3 ol.ijc los ind h-irhrnlm c nl c.
e: 11chcm tle vcrd ,nlt·iro delei te o C!pC<:: t a d Ot'.

CAPÍTULO

XVI

OBSERVAÇÕES SôBRE A ZOOLOGIA DO VALE

DO Al\IAZONAS
«)

MAMIFEROS

Não obstante n cxuberfulcia da 6 Ua vcgctn ção, que pôde
aupôr- irn cap az de sustentar, tlirct.i on inditctamcntc, roda s ns espécies 11:i ,·ida animal, o ..·nlc do AJJ::utzonas é uotadamcn tc pobre <lc animais de grande porte.
Dos mamíícros, geralmente falando, tem êlc menor
nt'1mcro, tant o de espécie, como de indivíduos, do que
qualquer outra p.1rrc do globo, de igua l extcneão, exceto
a Austráfü1.
Três cspêcic;; de pequenos ·ycado.;, que 6C cnconlr:rn1
apcn:ts r aramente, eão os 1ínicos r cprcsentantc6 <los enormes r cb nnhos das incon tá\·eis espécies de \·cado~, nn tílopcs e 1Júfa1os, abwulantcmcutc encon trado;; 11a .lírica e n:i
..\sia, e de ovelh as e cnhrus !:-eh-agcns t1n Europa e tl n América-do-Norte.
Dos elcfontca e rinocerontes do Velh()-:\fundo~ ê o
la p ir o único rcprc~cntnntc.
Dans ou trê5 espécies de grandes Jclídios e dois pequenos porco!! 1;ch-,, gcD!!, a capivar:i e a pnca, quasl que ah ran·
gcm toda a caça de g:ramlc porte.
E ê5tcs são quasi ~emprc en contrados em número c.,Ó.·
guo, espa lhando-te sô1n·c umn grande c:xtcnsão do pnis1
n unca fendo encontrados em hnndo5 nnmcr'lsos, como EUcede com os animais de ou tras partes do mundo, dos quai~
siio êlcs os l'cprcscntantcs.
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Aqueles Efac.s ei ub'Ulare$, as preguiças, os tatús e os
comedores de form igas (1llm 3ndu:is), são os w.:ii:1 geral·
mcn distrihuitlos; mas, m~-nJo nssim. rnrnmcntc Eio cu•
contrados, e qua si sempre siuguhrm~ntc.
mais

~sh::rt~~:~

agutís ( COlÍt:19) são tal\'CZ nJgum tan to

0:1 mn ca cos s~o 11uasi os Ún :cos ,:mimnis que :rll podem
.e:cr encontrn1los cm bandos numerosos, e são os mais nhundantcs, tanto cm espécies, como Clll indi ... íduo5:.
:,ão êstcs 03 únicos mamíferos, que emprestam algnm.:i
vida áqur:las florcslns intrincatbs, que parecem hem :-11bp·
t:ul.H pa ra o seu dcscuvoh•imcnto e .:aumento.
Encontrei 21 espécies dê.:tes an im.:iis? alguns dos qo.:iis,
poi-én1, não tive opol'tunitla<lc de examinar bem.
Existem várias outras cspccics; ma:1, parn conhecê-las,
é nccc.s·~ári:i uma pcnmmência ma is tlcmo1.iàa, de nlguns
anos, cru caJa localidade, para o fim de cncontr,1r todos
O.'i seus dife["cntes grupo3.
Aprescn10 abaixo uma lista d.is espécies e das Iocali·
daJcs onde foram encontradas:

Myceles carltya. Grny - a1to rio 1\mnzon.,s;
Mycctcs se11iculus. Gcoffroy - rjo Negro e JE3rgcw
sctcnt["ional do Ammwnns;
3) Mycctes becl=ebub, Britü:h i\lu~cum - Pará;
4) Lngor hrix IIumboldtii, Gcoffroy - alto Amnzonn!l
e margem ociden tal do rio Negro;
5) Ateies paniscus, Geofíroy - Gui:tna, margem se·
tcntrion al <lo Ama·wn::i.s e oci,lcntal <lo rio Negro;
6) Cebus apella, Erxl. ( ?) - · Arna1.on::15 e rio Negro;
7) Cebtts gracilis, Spi.x - r io Negro e ;'.llfo .Arnazo nns;
8) CalliJhrix sc:ureus, Gcoffroy - cm todo o ·yalc do
Amazona•;
1)
2}
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9) Callit Ttri.i: lOr<Jufltns (mnirlll s, Geoífroy) - alto
r io Negro ;
10) Callithri:i: ]'<'r so1w t11 s, Gcoííroy - m nrgciu me.
l'Í<liona l do A111azon:1!e.;

11 ) 1'\·yctipitl,ccus trit,.ir;;arus, Iluml,o]Jt - alt o r io
Negro;
12} -:\"yct ipit/, ccus fí!lizms, Spix - nlto Am azonas;
13) Pit hccin írrorat a (hírsuta, S1J ix) - nia rge w me·
ri,l ioual do alto Amazonas;
14) Pithí!ârt .. . - norte d o al to Amazonas;
15) Brflchiurus $a truws, British ::\luscuiu - Guiana 1
ma rgem oricu tal do r io :S-cgro;
16) Brac!iiuru.s onknry, Spix - alt o r io ~cgro;
l í ) Rraclâurus rubicundus, l !$i1I. - nlto Amazonas ;
18) Brachiuru.s .. . - rua1:gcm mcti<lional <lo alto
Am azo nru;;
19) ] acclws bicolor, Spi.x - no rte do Anw.-1.011as e
r io Negro;
20) J acclrns tamarin, British Museu m -·- Pará;
21) ] <tcclaus n. s. - alto rio Negro.
Os pri mei ros s.c tc têm cauda!' p rcê uscis, cm·a tcris tico
ê.sse q ue sówcn tc se encontra cutrc os m ac.1co3 da Auu~ricn.
Os r oncado res on cru .t ribas, que form:im o gêneco
.l /yccl<'s, são os maiores e mais fort es:.
Po~sucru uma glâmlub carlrhi gino.!!a, ~ilu,1da .;1lrnixo
tla ~argau tél, e têw o pe ito p to\•itl o de nm resíslca rc aparelho muscula r, que os aj uda n emitir os iCllS graYC'S e
soturnos u rros~ como 03 1·uidos fe itos JlOl' um cugcnho,
quando es tá fm1cioua1nlo; dis.so cJcri,·a o seu nome, o q ue
fo.z parcccl' que nm itos dê1cs estejam sol t~n do os seus gi:ilO !I a o mesmo tempo.
Nüo é ês!rn, ro<lavia, o caso.
Um mn cho h em dc~c nvoh itlo, sózinlw, é capnz de ínzcr fftl ruido, qnc se 0 1n·c ge ralmente á n oite ou á aproximação d~1s chuvas.
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A li~l:1 ali:1h:o, do11 oulcos maiores ma1u.iforn5 da regino do Am;1zouas, H•n·it·1'i p:1rn con fi rmor a Jll inha a:~crção <lc gr:11ulc. 1iohrC'za. <lc-:.:~a zona 1 <:Om relacão a tal classe
rlc ani1u:1i s.
..
Ded,Jo ú p rnla tlns m inlrn.:;: notas e do.s cspt~cimc11s qu e
<'o lccio11ri, mtd tos <los nome~, nela inclu i<lM, s ão dm·icl oEOS,
arhando-sc a~~in:ihulos os mc:; 11 105 com u1 n poulo de iulcrrof!:tção.
Pl1yllostomn lrnstatum - E 1 o mo tce~o com um rfo Arnazo1rn:-~ e ci-cio .::cr êle tl lÍnico que caus;, ~ trrnlo tlâno ao.s carnlos e rcs:c.i:. . ~ngarnlo -1hc5 o .san~uc. Esta c.5pécic de u1or·
c<-1!.0S suga<lo1·c.5 ataca tnwhém o homem, quando se lhes
oferece oporlunid:ule. P.ircccm mllÜo numcro$OS no inlC?rior. .Xiio J,ahitíllu ;15 cas;u, como fazctn muito.5 morccgo.5 Íl'Uf!ÍYoro~. mas nelas J)Cnctram, quan do csliio imcr:;as
ua escuridão da uoite, p:is::,intlo atravé.5 de qualq uer abertu rn, que encontrem. Alnenm gcrn Jmente a pontn do tlêdo
grn ndc tlo pé ou ou lra parte qualquer do co tp o, c1uc CS·
1cja exposta. Eu próprio, 1,or tl nas Yczc:, por êles fui
-"n~atlo: - a primcirn vcz 1 110 dei.lo Jo pé; a outra, m1 ponta
<lo nnriz, na cl a lendo se nt ido 1 cm {prnlqucr <lo3 c.1rn~, e EÓ
acorcfo111lo depois de acali.11la a sugação. De (JU C maneira
efetuam e5sn oper:ição, é I:"110 intcirnmcutc J c.?'conheciilo.
A !criJ.a, por êles Ieitn~ llCS.?'c áto, é uma peque na cavi<l atlc!
redonda, <1<" onde b rola o s:utguc, se ndo n hcmorrag.ia, as.si1n pro\·oca d,,: muito <lificil <le se es tan ca r.
Dificilmente se J)O llcrá acxc,litnr que i~o provenha de uu1a pi·
eoHla, porquanto fada o pacie nte flc:5 pc r tar. E' mais pro·
v;tvc l que scj:1 lcyacJo a efeito por meio de uma corr l.Íuua
e sua\'e an-n.nhadurn., com os se us pontcn guflos dentC.9',
nhrimlo a pouco e pouco a péle, ou po1· lneio de uma tritnr.tção, com ,1 1,onta da lingu:t, até que consiga o morcego
o scn desejo . )leu ir mão era frequentemente 5ugado por
êJ~, e a suo opini,ío era n <lc que o morcego lhe aplicava
um <los lougos caninos C: daí, yonndo contínuamente cm
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ro,la , tend o o den te como centro, in êstc agindo e penetrando
co mo verruma, couscguindo, ass im, fa zer um pequeno furo;
êlc acordou clh·crsas vc2c:! quando o morcego ainda cst:1,·a
agindo; por ém êste logo fu gi-::.: e a sun im1nc:;;são cm a tle
qnc n opcraçfio Iõra rcalizacln pela maneira anteri ormente
descrita. i\Iuitas pcssô:is eão de prefe rênc ia 11cr.::cguidas
pelos morcego~. Um mufoto ,·cl110, ele Guia, no alto do rio
Negro, era por êlc::. sugn do, q11as i todas :,s noites, e, aimla
mesmo que frequ en temen te d orm isse no mesmo quar to com
meia <luzia <le outras pessôa.;, era semp re o preferido tlcn·
t r c as dem a is tlo grnpo. De um a feita, aparccc11-no3 êl<" cm
l.1stima\'Cl c<-taclo, <liz cn<lo q ue cstti Yn cre nt e de que os
morcegos qneri mu da r-llL c cabo da pt:Je, pois, tendo cnro·
lado os pés e as mãos com uru cobertor, mcsruo assim h:1,...;am êlcs arranjado um gci to de utacã-lo, il~cemlo pelas
franjas da r ê<lc e su ga nd o-lh e justamente a parte mais importante pat:1 a sun pcs::ôn: picn nc.lo-a a travé s <lc um hu·
l·aco das calças ! Anlc t nl cat.;i~trofo, ui'io no3 foi poss h-el
conter o riso ; para êlc, porém, o caso nntln t!nhn de CU·
grnçado. O sr. Brnmlão, <lc :\l:ma<1ucr í, informou-me que
tinha c m casa uma rapariga índia, que era muito pcrscguj1.fa
pelos morcego$, os qunjs a sugavam con~t.1ntcnic11tc ; por fim,
cstnya c]a tã o cnfraquccicfo, cm comcquêocia da cont ínua
perda d e ~a nguc, que ê1c ch ego u a receai." pela sua vjJa,
,si os morcegos continuassem os :cus at,uiucs 1 e viu-se ob1;.
gado n mund ú-la cmLora dalí: pa ra outro logar oudc tais
hematófagos não fo.s.sem tão aJiundao tcs. A Icri dn, feita
por eles, é muito di fícil J e curar, princl p,1lrucnte n o 1oca1
l1o costume, - o <lêdo grand e do pé, po js geralmente im·
11cde o uso do calçado, por um ou dois d ias . .A coo clus iio
n que se chega, após a pómci ra yez, pelo: curiosi<la«le só-mente da e.,pcriência, é que ser picnclo por um morcego
é eoi:a mui to <le: agradavcl. Eles rarnmen tc 11cnctr.:im em
cômodos ilum iu aJog, e, por cs:;a razlio~ costumn•sc gcr,,1.
mente conscrvnr uma ]ãmpadu nccsa dttran tc toda n noi te,
nos q uar to3 de <lormir.
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Tapirus amen"camts - E' comum cm todo o Aru::JZO·
nas, wns cm parte al:;urua alrnn<lantc. Alimcota-!:e <le fo.
lhas e de um grande núwcro de frutos de diferentes cspé.
cie.s: C..'lllS,1ndo iis vezes grandes danos ás plantações de man•
dioca dos índios, quando lhes penetra nas roças. A cante
é umi to es timada ; é consi<ler.aJa muito saudavcl; e dizem
mcemo que sc r,;c de remédio pa.ra n cura de febres. E'
uru ;J.ní w a. 1 unúto tíutido e :wtiito arisco, Ya:;nndo p rin tip nlmcn te á n 'l~ tc. Quando os índios lhe dcEcohrew o l oc.il preferido pnra a nl imcnl.:ição, armam um estrado, enlre duas iiz:xorc!:, cêrca de oito pés acima Jo só lo, e ali
c5tacionam, logo após o C.5cm·cccr, armados de esp in garda
ou de arco e flccha s1 para esperá-lo. Embora s-cj .-. o tnpir
um ,mimnl muito pesado, 11i:.;a tão -:; utilmcntc como um
ga to, pcrccl,endo-sc-Ihe a .:aproximação simplesmente pelo
leve ,le3 Jocamcnto do,; l'amo! e galhos, cm que êlc esbarra.
O m:1i5 leve ruido, ou qualquer cheiro que perceba, é o
lrnstantc para ala rmá-lo: e, por isso, qunndo o índio está ú
espera cl êlc, pcnnnnccc imóvc] , como si c.sti\.'essc morto, clu·
1·,:mtc muitas hora s, .:até q ue o :mimai se aproxime o J,a5·
tautc para ser atirado, C."tcc to quun<lo éstc, farejando o
seu iuiruigo~ <li spara ]ogo, cm (Hreçiio contr.lria. Eu acompanhei os ín<lios nc.:sas cxpccliçõcs, porêm sempre sem
ê.'\'.ito al!!Um.
Co~us ncmorit:agus e Coa.ssus rufus - são pequenos
,·cados, de pê los hrauco s e ,.·crmclho~, das florestas, e cncontrmn-.sc cm tod as a5. p artes do Amnzonns. Têm ch ifres
cm galho, porélll n ão graudea.
illa=ama campcsrrfa? - O ~',·cado g::ilhciro:• (143-A)
ou veado do rio Branco, é pro,·avclmcu tc tlc=t;:i espécie. Tem
pequen os chifres cm gu )h o e hnhita os c:1wpos al>er tos,
unnca ~cn do cncontr.ido na c:5.pcsrnra 1la floresta.
Dicotyles tniaç11 - E' o :-,porco-clo-máto", chamado j )Clru índios t aititlt.
{)4.3-A)

No original, ''yfoiJo snlcrn",
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Dycotyle.s labintus - _\ espécie mai or é esta , cha ma da
polos índios taiaçti. P ar<!rc <Jll c ha nirnla uma tcrccit n cs•
pécic, Jo me.mio tanwuho qu e a 1íltim,1.
Arctopitliccus Jlac:cidus? (ní , na lín:;ua geral) -- Prc•
guiça. rca1. E~ a p rcé,'lliç-a graudc.
Bradypus torqtca(us I ni, na l íngu a {!Cral 1. - E!-ta e
outras c~ pécics de prc~uiça não ~ã o inC'on nm:-. Alimcn•
taw-sc fÓrucnlc de Jôll1as, p rd crimlo .is tias CPcró1Jim1. S,io
muito pcrEcguidas pelos g,u·i õcs-rcaig e t,1mLe111 1iclos Íl1·
dio! 1 qu e .1s com cn1.
,llyrm ecophnga jubatn. (1amn1rduá-açú, ,:o ~ra111 lc C'O·
metlor de Ior migasº1 na língua geral) - E5lc animal ,~ T.t·
ramcn te cncontratlo, mas é larga me nte distrHrnido. Quwdo está chovemlo, susp ende a lon:;n cáurla, c::-p,1l liarulo-a
Fôhre o corpo: ao longo <lm• cus l&> ~, e pcrruaurt:c iJnó\·c1.
Os índio!:!, q,uta do o cucontram, Sílcoclcm as f ôlh as tios n1mos, imi tando o r nldo ela chm·a quando c.-::tfi. c:1imlo, e o
au irual cxtcndc logo, Ho ]ougo tlo corpo, a s na longa cat11l:1,
np ro,·Clta;nJo cll tâo o~ sch-a~cn ~ c: .. a opor:tnnitl:ul c p;'lr:i
nrnt,i-lo, dau<lo,llH\ co w um pãu. uma Ior tc 1rnncada na ,·aLcça.. Alimcuta•fC tla:! gramlcs térmi l;t~ ou uiormigas•Lran•
ca.s", rcvohcwlo, cou r as pod cr o~::i.'5 ;;:.rr a~. a tcrr,1 e Ul.t·
dcír,1 apo1Uccida, oudc C'fas 111!lran1. Q.; íudios as~c;ura1u,
positivarnl ntc~ qu e êtc C l'a pn de lutar <' m at::rr o ja:;u:1r.
:1 Lrn~a ndo-o e npcr t,m do-o com ;1~ enormes unlrn ": at1': cp.ic
,uuho5 acah:i.111 Yenccn Jo um .io out ro. D in m \;nu hi::m
que ê~ tc~ ;mimais Eão todos ftm c:1:-, .:1crcdit,rndo que o
ECU macho é o ••curupiran ou tltwôuio <l as Jlorcs1as. :\
culio sa oq;:,miz aç-;ío do au:wa l. prov.1vC' lnicnlc: é cpt c 05
leva a ê.::::c êrro. Vh·c ::.owcntc cm t(."rrn.
'l'<t1J1n11cluá lc lracladylw,·? Ê o pC(] HCn o romellor
,Jc fonn i~as. de c;í utla prcf:u?:1, \ih-e sómr ut e 11:15 árYo·
r<:'f , alimenlanc1o-.rn clf' l Úrmfl :u que euco utra nas mc:--ni::~.
.N~o faz ahr igo e de i r1 ·. uac forqn;Jltas da ~ árvore~\ fi ran·
do cow a caLc!;a escondida cm Lab:o ilo corpo.

VIACE:".S

l'ELO

A:H:\ZO:\'AS

E

mo

1'Er.no

583

Cyclotfo,rus diclrrcrylus (lrwm1uhuí~ na Jjnpw1 ~era l)
:t o pcquC'uo eomulor «fo form:gas, «lc pêlo scJô.so.
E~l;i cs11éc ic vfrc lamb em uns a r vores e é algum t a nt o
:ihundan tc. Há ainda outra c5pêcie mt'no1·, tlc pêfo tiío
ah-o cnmo afoo,lã.o. B mm, e n unca o cucontrci.
Priorlout~ gip1s? - T:1 1ü.;ii:1í (na lín gua geral). - E'
o l.1\\1 ê:,tn mlc. nlµum t:mto 1·aro.
Talusia Sl!pll•tw;iuctus? - TaLÚ·açú (na língua gera l).
F~~ t;i e on lrns CS: (lécif's mcnorc1; 5Üo muito co0tm1s no Amazo na s; wa s rarann· nl c sã o cncontradas, C:\;CClo tprn ndo
N•:adas coru cii.C'::-. Tnrl:, ;; c..:rns cspédc:; se eot11em ; n
cal" nc (' muito l,ri\nta e «ldicada.
Dide/pflis .•. - (Gamh.i, mm·ura . 11:1 Jíu~u:i gcraH.F.ucon1nuu-!(' Yá:·ias e~pécfr~- Fl'CfJ UC'nia111 :l!' ,·izinh,111 c;a!'=
da!-i ca~a;: t• :11acam as f!.t linJ1as. Ü!'= filhote,; são trnn"' por!adoo. C'JU uma li ol~a alulomiu,,I. cowo 01; t·.tuf!Ul'Ús, tendo
c,;í.udm= pre.ên~eic:. que se cm·o5l·;:u11 .i. (fa m:'ii.
Hydrorlrne.rns cYtpybora ·-- C:i pi,·.1ra I ua líng:11:1 gcrnJi
- .Êt !c ani irwl é cnrnntrado :w ]on;::o <lc toda:; .:ts lll a rtiC11'1
ilos l'i05. i\l im cu la·sc tlc cn·aõ', e prncttra a agua~ ua <1u.i l
10cr~11lh:1. qu:uulo IJcr.;cgui<lo. A sua carne não é COH$i-

,lc rrul:1 muito hôa, scud o, cn trcl;;mlo , coutl,la~ me smo a~im.
CodogC'uis pt,ca - Paf.i (na língua geral ) - f':slc
animal é gl'.!rn lmenl c aln1111la11te. É noturno e muito csti~
m,ulo, por cau ~a de ~u a carne, qu e é ,1 111eJl1or r111c se e11co n tr;1 na reh'1úo: muito g-orcfa, àclicad,1 e -tenrn.
Dttsyprocta u;gric1111s, Na ttcrcr - Cotia prcla - Cotia
(na língun geral). - E slu cspêcíe ê encon trada no do
);cgro.
lJusyprocla prwc1t11a? -

Cotia ~1111arcla - Es ta é,
cs1>ét".ic t•omn m Jo 1\ mazonn s.
D rrsy procta ago,ai? - Co1iny;1 ína língua ge ral) É uma e:;pfcie u1c11or: lar~amc u:c 1.I::- r!Luitl::i. Com c-.!'C·
]be :i carne-, was é algum t anto eêc!l e sem gosto.
JH'Ol'1t,·clmcutc 1

ri
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Cercolabes prelwnsilis ~ É o porco-esp inho Lr:isi]ciro.
Os índios comem-lhe a carnl'!,
Echimrs? - Há vário5 J êstcs cm·fogos animais, esper-

É um :animal r;1ro.

to s como r atos, que são encontrados no a]to rjo Negro.
Ccrcolcptcs caudivofous --- É o potlo {l,H). Trat:1-se
de um animal uoturno, q ue lrnbiln as margen s elo alto
Amazonas.
Nasua olfracca? - Quatí - liá <luns c.spCcic.5, (l
"quatí11 e o "q ua LÍ mun<lé" (1•15 ) dos índio~ 1 que s.e cncontrnm no Anrnzonas.
Lontra bra.silictzs.s? - L on h:a brasileira - É aLun<lantc no rio Negro.
Galem barbara - Irara (na lingna geral). Dcntc:1:
6 iuci5!h·o~, 2 caninos e 4- moJnrc.r; cm ca tb maxiln. É 1un
curioso an imal, algum tanto alia<lo aos urso:;. V\·c Tifl!i
án·orcs e ali m cnt :?-~C de mel. Dai é que provém o seu
nome indígena: de irá, •' mel'\ na língua gera l.
V ulpes . .. ? - É. um âio selvagem, ou raposn, <la s Ilorc."S las, e an<l::i cm pequenas matillias. Domc~tíca-rn facilmente; m::is .só se encontra muito raramente.
Lcopardus concolor - Saçur;ma (na líni;.~ a geral) l::: o pmna. Snçúrana quer dizer, no tuJ1í, '\·cado dissimufodo", por causa da côr que tem este nním,11.
Leopardas onça - Jaguar, jaguarité, na língua geral
-'"O cão gr;1n<le" 1 e:s o signifi cado <le jaguarité (146).

04-0 t ptcl\"~\"cl qnc o :i.utor h3j3 ennfundid o cHc Ccrc:.olcpteJ
caudii:olt·uJ, n que :itribúi o nome àe b(Ílo ("pollo")~ com n So,alio
brtuilicn.sU, a propósito d .1 quol nos utili?amos das in form :::içôcs elo
eradilo e compc lcntP.; J osé Vcrissimo .
(145)

No orii;in3l, "co:iti niomli''.

(U6) ]1?g11aritii ou jai;r,arcté quer dizer " do ,·erà:iàeiro, for". • "•
e Jliio "ciio gr:rnde".
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Leopardus onça, variedade nigra. - Jagua r negro,
jaguarité pixun::i. (na língua geral) - É o "tigrci' do,
espanhóis (147).
LeopanTus pictus e Leopardus grismts - Onça pintada. M arncajá ( Língua geral) (148) - O jaguar ou onça
muito ec aproxima, pela fôrça e destreza, do ti gre da
índia. Anualw< ntc, muitas p~sÔa.3 são mortas ou feridas
por ês tc an·mal. Quantlo poclc-m ohtcr ali men to por
outra maucir.i, 1·:iramcntc a lacaOl o how eru. 05 índios
asseguram, contudo, que espera o homem para at acá-lo~
surgindo,lhe, rcpentinanumtc, á frente, e a poucos pés de
distância; si a pcssõ,1 rcclÍ,1 1 ent ão é n:tacado. Os caçado·
rCS·\ por Yezc.s, quan<lo apanhados nesim, frente :i frente,
matam-na a facão. Ü.5 ín dios também a ruataw e para isso colocam n ponta <le uma lâmina yc)ha de foca na ponta
da flecha. E dizem que não se <leve envcrgnr mui to o arco, porque, do con u:ário a flecha ulia\o·esMttá o .1nim::i.l e
não llie causará tanto <lauo, como q uan do fica cntran hadn
no corpo. Pefo mci::m:i rnz5o, quando ntiram neles com
esp ingarda, costnmam empregar uns cilimlros de chumho.
com a superfície hem :íspcr:i, cru vez de balas, pnra fazer
uma fcrid3 maiol:' em tôrno ao ponto atingido e 1:cm alrn·
\"e.:;sar o corpo do an im.1.L Ouvi con tar o caeo de um j a·
b'lJ:lr que entrou cm cnsa de um índ;o e o atacou, quilndo
& te Ec achava deitado na rêdc. A onça, dizem o.; índios,
é o nnimt1l mai s astu to da fl orcstn. Imita pcrfeitamcntC'
0 5 piados e berros de quasi todo5 os pRs.saros e animais.
afim de atraí-lo$ pai-a perto de si. Coetuma pe.:car no~
rios, batendo com a cáuda ua á~ua, jmitnudo assim ,1

(H7) T;gro é voc3Lulo U53ilo 1:11110 pelo, csp:i.nlióis, qa:mlo
pclo1 JJOrtaguese!.

(J.t8)

Mcracajá é nomo que i e :1p1ita oo "g:ito-do-mato'".
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quéda t1c fruto ~, <": c1uan<lo o peixe $C aproxi ma, fü:ga-u
com as ,1 gu das gana~. Pé~.:l e come a tar1t1ruga, lead o
cu 1oc:-1uo cnconh·a<lo a)g:uns: <"a:.co:; tlos an iu1ais que h:i.via111 si<lo dc,·ora<los 11or cfo'.!-, que: com as podcrotas t!il rl.l~~ Jlics nrr,incarmu ,1 cnr11t• e outras parles ma i!-, dei,
xaa<lo•os complelruncntc limpo~. O prõ1,rio vcixc-hoi é
a!arudo pe lo jaguar. no elemento d,1q11elc; e 1wrn testc111tmlrn m:ufar 1lc tal Iiito .'1 $!-l'~rurou-mc q\l c, tendo Iica clo

ii l':<prcil.t. vara ê.s.::c pi·opõ.sito, ponde oh<::cn·ar ,ündí\ uurn
om::1 t·a rrcgar 1rnrn il 1aaia o cnonuc an ima], que clc\'ia
ler o pê:::o igual ao J e um hoi. Vm raraz lwrtuguê~,
nc-;;ocbu tc, contou-nt c qu e i.-i u (o que 1a111hém muilu .s outra ~ pc~ôas j:í. Juc lrndam dito, Jlo!s is rn tem acoJ1tcci clo
,. árfas ,·czcs) uma oui;a <lt'Yornr, viyo ain<la: um eno rm e
jac.tré, do <1ua l iil arr,,nramlo e comen do pctla'i'.os da cucuc ,b táuda. .:\s ,·e.zt".5, a onça se ,1f,1strn,1 um n jard,1 ou
<lna::. e ~ quamlo o jacaré fazin qualqu er lllOVimen to para
locoruo,•cr-sc cw 1lin:ç_ão ao rio. ~:dta\'a sôbrc êlc e pc·
gm·,1 Uc uo,·o a comrr-lhc a t.·auda. Enquanto csliw.i :1'5·
siw a 1lc,·orá-lo. o jaean: pcrmancda pc ricilamcntc l 111ó,·c~. DB uma ícila, c::= tln•mos oh.sl'n·amlo uw {;alo brincar com uma fogarli.-..:.:1. e ambos c91Hportavam-sc tle ma·
ncira idên tic.i, c~ta lcnt audo lol'om onr-fc, quando .1quclc, por un s juglanl e [::~ a <leixa,·a. m;1s d:tí 1ml.1rn sôhrc ri a
e- t1c JJ o,·o a agarr:wa. A~~ e;.,'1lrou-me o refor.itlo informante (jUC viu o j.ig.u.ir 1,roccrlcr da 111c rn1.1 maneira com
o jucaré. A om;a é i11hui~a fi ga tfol do,; ciic~, e mata-os
de prcfcrênria a 11ualqucr out ro ,1niurnL Quarn1o uma
qu:11qucr comclc deprccla~üc~, é coirn coJHuw .unarr,11·-sc
wn ciio a nuta .í..n·or<', á noite, o qu.il , <'Om o seu fotido:
;1trâi a onç:...i~ lJUC ,·cm fo go agarrli.-Jo. Nc!:9 ocasião, a
p c:;.:: õ,1, que C5lÚ ii espera do jagu.ir: hem C::3 COodidíl JtO
lol'al: só as~ im é (j\lC cou ,.egnc a tirar nele. E ' crcn<_,;a gc1·al, tutre O.!> ímEos e balJi!J:HL:s Oraucos <lo BrnsiJ, qu e a
ouça têm o poder ele f::i s:cinar os oulros aullna is. Con-
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taw-sc muitas his tórias a ê:=.c:c rcscpeito 1 e que comprn·
vam iss o. Dentre das, uma p~!Ôa m e in for ruou que já
h,n·ia d st o uma onça, ao pé <lc uma al ta án·orc, alcnl;tmcule olhando pnra cima; uo topo lla :\1.:,·orc, e~la,·a uma
p.u ari l, a (ou maC"aco roncador). q ue oll1.1 va se mp re par:i
.:1 ouç a, en quanto~ muito ;.1 ~ilnd.1 e pu lando de um 1:ulo
pat·a outro~ soh,n·a os unos m,1 ís lasti moso;;. A onç a, cm
f1;iixo , rcrmanccia imóYc], e o wararo. pu lmulo <lc galho
cm gal110: m il$ ca cla YCz Yi n tlo m ais p:ir.:1 bai:.,;o e t:cmprc
.:-.olt:llldo urro:1, ,·ci u dc.:ccmlo! até q ue, :t!inal, ca iu p crlo
1l:1 tlnr;a. que o aga rrou e dc:Yoron. i\[u!lo.s ca!!O!' dr ~~a cs·
pfric são rr l;1ta<l os po r pc:=::Õa!i 11ue chcg.iraan a 1uc~c11ci,í.los. Si i;ão cx.11:!cr.1(los ou im,1gi n:í rio::, isso é Jific:il de dcciflh·-sc. A t.' lTJJça a ê~!C rcs1ieito, por p.irlc el e pcs::õas que
ti ru con ltc<.'iment o 1los hábito3 do aninwl, é geral.
Varteclades - Dos ti:,ircs-gato•: mcnorc::. há ní.ria s C:il~écici,;1 pon:111~ tcn tl o p c r1litlo a mini.a colci;ão de p éks,
cu. nã o 1,0~50 clr ~t'TC\·ê,lo~. Com=hlcra•:!e o pnnrn m u ilo
rueno s fe roz do 1111c o jagua r, e, por i!=so. é 111uito po uco
tcmi1lo pelos hnh itante~. Hã moi ras varicJ:ttlcs de jn~rn r.
que os índio s cl btingucm por tliícrcu tc.5 nome!. A Yadc·
dndc ucgrn é ma is r:tra 1]0 que as outras~ e acrcdltt1-.s:e, cm
~ern1~ CfUC é inlci ramcut c <listinta. Ew nlguus lognrc!,
é- ,fo::co11hcrida, cn11u anto cm outros ela é tão nlnrndautc,
fJ11;:mto .i piu ta1b.
R ocdorr>s - Os (lf'fJncno.~ roedores~ - cs11ui10.s:. rnto::
ele., - cm grnnúc n ti mcro, ('omplct:un a li,; ta cios m,lmÍ·
foros te rrestres <lo vale do Amazonas.
Cetáceos - N.is ••h,'lln s d o .Amazonas, até m cs-rno per·
lo da hu.s:c dos An ele~: hahil am '\'á rias ~péc ics Je legítimo s cetiiccos, cios quai::, con tuclo: .<;Ó consc~uimos muito
pouca.s infoi-nt:t~Õc.!'. Duas (:::i mio ruais) e:pt!c ics de dei·
fi ns: ~üo co mun s po r toJa pal"l e elo .á.m~zon:i..s e cru qun.:i
todos 0 .s ~i! m trihutá1·io::. São cnconlrnclo5 pa r:-i ciwa 1kiz
quédas <lo rio N1.: gro1 no Caciquiarc e DO al to Orinôco.
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O seu tnmnaho e a 6Ua côr ,.·nriam; rlois deles, porém:
1
têtn nomes in(,,1igcnas die-tintos: o piraiauClra ("pcixe-cáo"}
e o tucrui (149). Refere ,rOrh;t;ny que os habitantes da
BoJl\'ia os matan1, p:na extrair-lhes o óleo. No baixo
Am:izonas e no rio Negro, n ramcntc sâo apanhado::, e
cu náo pude ob ter nenhum espécimen deles. A es pécie
descrita po r d 'Orhi gny é prov:n·clmcntc dis tin ta, po rr1mm·
to a por êle mencionad a tem vinte 1,és de comprimen to.
enquanto dos espécimcn.s cp1c cu mesmo vi nenhum excedia
de seis ou sete pC!!. Eucontr.;110-sc tamhém os cetáceos
herbívoros no Amazonas e são cham:HJos de peixe-boi pe·
los braeilciro.s e ele fouorawi pelos índios. Todavia aindn
não se ver ificou si o peixe-boi do Amazonas é o mesmo
!1Ian.atus das Índias ocitlcntais e elas costas da Guiana. ou
si é uma c.spécic di sLiotn. Todas ::is descrições <lo M~rmtus amcricanus d:i.o-no como tcodo em média de 12 a 15
pés de comp rirucnlo, alcnnça ud!l algu mas , ·fücs 20 pé~.
Os elo Am::izonas parecem ter sómente 7 ou 8. De 5 ou
6 e.5pécimcm, que cu vi, nenhum cxccd:a dé::.:c tamanho.
O tcocntc Smyth Yin um no alto Ucaiãli, com o mesmo
tam anho que o íUtimo referido, e Condatuinc igua lmcn·
te dcecrevc u m , que êlc Yiu também, e que uão era ma ior.
Ü.i h.:tbitnu tcs do Amaionnó d5o noticia de três espécie!.
que acrcd :1am scj:,m distiu tn~ sendo uma 11 maior e ou·
tra tn<:nor do que a espécie comu m, que delas difere.
tamhém, t anto pcln c.a.tra tm:a da cnuda e d3s harbatanaf 1
como pela eÕ l'. A espécie das fndins ocidentais é sclllprc
descrita co mo tendo unhas aparentes nas c.xtrcmidadcs das
barhatnnas, ou membros dco ntciros. l !so cu nunca oh ECn ·cj nas espécies do Amazonas. Toda\'in, tendo cortado
~Str:idclli (oh- ci1 .. pág. )32) :idmitc 1rês ,,:'l.ricd.aJc,; do
bôto, á~ qnnis dá os nomes !c guinl c.s: pirti-iauara, o Ycm1 c:lho i;r::i.ndc ;

:::, COO~::~ J~~~:r!,:r~IJC~x;~
"pclxc-cacborro".
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as e,:;trcn1i<la<lC6 dns harhn tann!l, para tirar O! ossos inteiros, eu <lcv cria tê-fas visto, si fossem tii.o proeminente! como gc·ralwcntc .siio Jcs-crit.is. O tcucntc Smyth nem ns
mcm:iona, e <liíicilmcntc ter-lhe-ia p assa tlo <lcspcrcchido
tão ~i ngulaI" caráter c.,.:rcrno. Estou, por conseguinte> incliua<lo a pensar que o Amazonas po!ÓSUe nma ou <luas espécies <listintae. Tendo cu preparado cu ida dosamente a
pélc e o ~c1uclcto <lc wn boni to macho (o~ quais, <le resto, se pcn1ctam na minha volta}, n ão posEo fazer um a
<lcscrição d es te aninrnl tiio minuciosamente, como poderia
por outro modo fazê-lo; \·isto, porém, conservar algumas
notn.5 1 referentes aos cspécimcns m.:icho e fêmea, ,ajndn
acrescento R(JUi o Ecg1.1 inte:

,llanaws do .Amazonns (peixe-boi) Jo3 portugueses;
,.:aca-nwrina Jo:; cspnu}1óis; icurnrauá íl50), na língua geral tio índios do Brasil) - As fêmeas têm <luas maminhas,
cada quaí junto á base de cada ba:rLatana Jeantcira. O
fo ci nho é cwhotatlo, carnoso e coLcrto <lc uuwcroso:1 pt.._
loE, bastante duros. _i\s ~entas es t.io na parte superior
do focinho e têm a íórma <lc mêia lua. Os beiços aão
rrro~503, canlOsos e eriçados~ e a língua C áspcta. A pél~
é côr de cliumho, com algun s poucos p'.gwcutos de um
brnuco-ruarmórco na bnrribª· Outras têm to tio o lo mbo e
as p:utcs dcantciras Jo corpo cõr Jc creme, e :2lgunws
wanclws do mc5mo colorido na parte inferior, <la cautlil,
A pé1c é inteiramente lisa, tcnclo o aspeto de borracho,
com a espcssm·a de uma polcgacla nas costas e cêrcu de
uru quarto tlc polcga<l::i 11a barriga. Os. pêlos eiío curtos
e muito espalhudo.: 1 Iicrmdo cêrca cJe uma polc,ga<la <lístau:.c3 uns dos ot1tros. Pot· baixo <la }>élc, cnconlt·a·5C urn::t
ca mada de banha, de um a polegada ou wais de cepcssu·
{150) O nu lor e~:rt\·c juaro11á; m:is o correto, como so pôde
ver cru Stradclli (ob. cil .. p:Íi, 285}. é Ít1UDT01Já.
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ra, que cn,·oko todas as partC'.~ do corpo. Dc1·rctcn,l o-3e
essa banh:,, catla auim:ll foru cce <lc 5 a 10 galões 1lc óleo.
O comprimeu lo lOta.l dos aninw:i s Lcm <lcsenvolv:iclos é
Uc 7 1iés, Os seus. intestino s 5âo muito volumosos. Os
pulmões têw 2 p é5 <lc cou1primcn to e <lc 6 a 7 JJOlcga<las
<lc fai·t,,ura. Quando ch êios <le nr, muito se parecem com
uma cãruara llc ar i\lacin losh. As costelas são .i: proxim:1<lamcu tc ~cw i-circulares, arque:iudo•5"C para lrás <la c::.1li..·
nha e IorIDau<lo, assim, uwa couc~wiJ.a<lc ou quilh a inlc·
rior. X as cosi a~. cm contra-se um:1 gruudc c:tma<l~ <lc caruc. Os ossos são e..xces.s ivamc,uc tl uros e pcsa<los e riiticilu.tcnte se consegue quebrá -los. O C5 !l·uuic ;u;scwclha~e ao àos carnlos. O p clxc-lwi alimenta-se de cn·as <lcts
wargeus dos rios e tlos laj;>OS. ..l!:' cap luratlo que.e cow
arpão, q uer com xêclc1 co1oca udo-sc esta última 11a cn ti·.;1·
e.la tlc aJgllll.l lago, on de êle vai {t noítc, para alimcutar·~c.
1'.1111>ora 05 seus órgãos yjsu.iis scja.w muito diminutos e
tendo também dirumu tas cavi<la tl cj para. ore lhas, pcrccl.Jc
e pressen te cow grande ai_;u<.lcia. J!ara captu.rá.. }o, pois, é
p reciso o wa1o r cuidado e muita precaução. E Jizcut o:.
pesca<lorc.5 que não h~ ou tros aniwais que pos-:.aw ouril·,
,·c..r e seutir me lhor <lo c1uc o peix e-boi. (Ju:m<lo capturu<lo cw 1·ê<lc, é mor to a p aucatlas, b:ucndo·H~·1h c na.5
\"CJ1l3S com u w pedaço de pau.
O úulio, entã o, enche de
ilgua a canôa, e, fazendo esta mergulhar sob o corpo tlo
peixe-boi, le\·a-o, as: im, cm <l ircçiio it 1>raia. Daí, r uwa
para casn, com uwa carga que requer uma dúzia de homens
para arr.i stã·la ua praia. A su a carn e é muito Loa 1 e,
tanto por es tn, colllo pelo seu óleo, o .iniuial é muito cs·
timado e proc ura <lo. f;Ic sóhc a nrnior p arte J os trihu ·
tarios ào Am;1zona~; niio pase n1 cutrct..into, para cima da3
cachocír::i s e Jos ní.pi<lo3.
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PASSATIOS

Os pássnro3 J o \'{1lC' «lo .-\mazon::i s ~ão tão uum crosos
e 1101 :ívci~, que n?io me é 110,:~ín•J s:i n:io mcnciorwr ::ir_rui
::i1u-nas n. lgu n'i tlos mai3 ÍnH·rc;.~:mt c..: e do~ mai s hc>los, t5o
~ó111e utc parn ,lnr uma li~eira r ~crn l idéia cJa orní1olo_gia

daquela região .
E n tre n3 a,·cs de rnpina 1 n!> mais not:í ,·ci:'.' s;io: o
m ·11hli.-rci (Sn ,.ro rh«11tJJI1us pn.pa\ (' o f:~\\" i5o-rcal \1'l1 ra"<tf•ios lwrpya)~ encon t ra ndn-~~ .nuÍJ03 em todo o lrnixo
.\ 111azon;1s.
Ila t,u nh ~lll uma gra nde ,·ariccl,ule de f:-.lcóc51 milh a-

,,ue

ftc:- e moch o~- prov,wclm t"ul c r. nlrc 20 e- 30 c~ péciN,
.se en con tram nas circunl'izi n.l1 anç:1:, tlo P.i r:í.
As duas Jlndn s águ ias - o Spbaiitus ur11 (1 tus e o Morfll,rws !!"in.11P11sis - habita m o alt o Anmzon:1'.'l .
N., ortl cu1 110.s tre padore s. ele meno r JtOrlc, o.s til·:111!)S:

dt' p ena s ,,m:1rclas no peito~ :llrii em logo a 110.;:,:a atcm:.lo.
\·cndo-sc pou::ado3 n as án-orc_; ~êca.s dos cn11 1pos aberto -=.
Nas florestas, oU\'CJJl·Sr. os curio,:o.s r u i<los do..: [tie:111·
~os {'l'lwm11ophilinacL hem como os rcpeti,los e al 1i.s.so11 :mt cs ~r ito::; do g: ra11dc Sílbiti :;; papa-111 0.~c-a!>!"'I ILip,11r,;11s
simple:c ) , (JttC 1c m urnn p Ju ma ~C" m ,]e côr c-'. u zcll la.
A curiosa l,ioagr,, {Cnlosp:":=n tatáol (1 51) , pc1p1cui110 piis~:i r o, J c li mlfasirn n pl um;J -!!Cm tlc ;_;. r ir c:ôrr s, e 11111a
ciapéc ie rt:io menos h eln do que e~tn, d e plan1agcm r-:;cnr1JIC

escu ra

(/Vmmplwcelis nigropdaris l , n:ío .se encon-

trnnl sináo (JUantlo al cant:amo$ o rio Xeg i-o e o alto Am:i·

zona!.
As co lin g:a s const itu em uma (fas ma is esplê nd it1as fo.
mílias de p .íss uros. i\""o Amazonas, c11co11 trn0Vic :i)r.,' 1.mHlS

~ 0 1,111gtmi, i;cgundo as~cgur:1 ) brtí11.>, oL. ci1., pãi;. -180.
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das ruais lindas J ag suas espécies, ta i!l cowo: Catinga
caywia, Catinga cocrulcrr, Plcoeri icu rus cnrui/cx e milita.
ris, que se cncontrau1 no Pará; Catinga pompndou ra e
P/zocnicr,r-us nis.roguln ris, no alto Amazonas e no rio
Negro.
Oi. vcr<lclhões, de n inho3 sus pensos, espécie de Cmsicus, Eiio 1rnwcro$O~, e, pcb p lumagem de côr amarela,
vermelha e prct,1, e pelos curiosos ninhos, cm fó r ma Jc
pêndulo, cons tituem um dos mais not:i,·cis car.,tcrietico~
d,1. ornito log!a: cln zona.
Os 11icanços, os papa-môscas, os lindos j;icamarC3 e
ltogônidas, de plumagem de côrcs mui to vh·a!!, e hrilhantc~ como mela i, são numcrosí::-simos, tn Hto cm cspécic.t=,
como em individnos.
i\fas, de to das as forw1 ius de páss aros, que hahi tam
esta l'Cgião, 0:1 papag::tios e os tucanos siio tnkcz os mais
caraterísticos. São aL un danl cs, tanto cm C$pécics, como
e:m jndi\·íduo~. e ,·êctn-sc rn uito mais frequenteme nte do
que qu.1isqucr outros pás~;uos.
Do Pará no rio Negro, encontrei 16 espécice de tU·
c.1oos.

Destes, o mais curio~o é o Ptcroglossus Berudiar,uuii,
ou '"araçctri de crista auclo.dnt', cuja lus tro:5:a cdst:1 de
anéis prc tos1 cór neo~, c.,is tc sómente en tre êssc.:. páss:irot.
De papjgaios e 11cric1uitos, encon trei, no mínimo, 30
~péciC!I distintas, vnriaudo cm taru.1nho, desde o pequeno
Psittaculus passcrinus, pouco maior que um pardal, até
:is magníficas araras ver melhas.
Quando se sobe o Amazon:is, vêem-se grandes b::indo!I
de papagaios, to<l3s as 0 1:mhús ou tocJas as t::irdc5, cruzan do o rio, cru procura cJos EC ttS pontos de aliwcn laç5.o
ou de po uso.
Toda\.i:1, sejam q uantos forem, voam sómcnle e sem·
pre aos p ares , como fazem també m ns nroraEi, no passo
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que os ru:Jo.sos e pequeninos peri q uitos se re une m .::m
h::rndos, indiscriminnJ:Jmcnte, e voam <le án·orc em árvore,
com uwa rapiilez que poucos p:hsaros 11odc111 ultrnpassar.
Bem qu e o.s l,cij:Jflôres petlcnçam qu:1~i inlcir:11nen1e
ii América lrup ie.11: são mais abundantes nos logarc:; mon•
fanhosos e alcanilouJos; os d as flo r~las nh·clnd ns do
Am:uo n.1s sã o compar:i th•amentc pouco <lignos de nota.
O mí mero tota l de espécies, que encontrei no ba ixo
Amílzon ns e no r:o Nci:;ro, n5o exce de <le 20, e delas poucas 5fio as no táve is.
O 1elo e pequeno Loplmmis Gouldi, que r~ramcntc
.se cnconrrn no P.1rá 1 e o ma~níficeutc 1'opa~a p)ra, que
niio é comum no nho rio l\""egrn, t;ãO, contuclo: exceções,
e não :uhnilcm com par:lçáo com quni.squcr outrn,; cspé·
::ics desta família.
Pro"avelmc ntc, no mundo, n cnh urna rcgiáo con télll
maior variedn<le de pás! aros <lo que o ,·ale do J\ru3zonn,;.
Ernbor;1 cu n:io tcnJrn colcc io11ado aE.i:Ídm:nncntc, ohti,•c para c·ma J c 500 e.:;péc i~, u úmcro hcrn maior do
que as que ~e encou trnm crn toda a Europa; e uno h esito
<:: m dizer que qualque r colcciona<lor, que !H' 1lccidir a trnhal h ar, poderá cm 5 ou 10 anos, sózin ho, obter uma:; 1.000
e,;. pí·cic!' Jifcren lc~.

e)

RÉPTEIS E PEIXES

Como toda5 n5 regiões tropicai: 1 o vale do Awnzouas
é, na ycrdadc, abundante cm espécies <lc rfptcis, encontrando-se ali muitos dos de maior tanrnnho e <las mai!'

úngulare..; estruturas.
O.s !'.Íurios e os ofíJios s:i'ío par licubrmcn tc abundan·

te-=, e en tre
n osas.
Cad, 6?

êstcs últimos há ,·:irias espécies muito YCDt.."-
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D as serpente.e, as mais no tãl"ois !ão a Boa e a Anaconda,
quo chesam a atingir a enorme t.nwauho.
A pri?ncira l.rnhita a terra, e, bem que mui tas YC7.cs
nt inja n nm grande taDtanho: toànYia .,s n .?.rrath·ns nrn is
a utênticas e mais vc ro~iwd:3 tlc scr pcnh~3 ,·crdadcir,'.HllCO·
te 111on struosas referem-se Ü última, - ;1 Emwctes nwritws

tlos naturalista~, -

que ,ivc tanto na ~ígu a corno cm

terra.
03 foclios sabem fazer

a <listin ç.lo genéric,1 dês.::(s
Lichos, J euontinam1o o primeiro tlc gibõia e o scgu mlo de
sucurijti.
Os maiores cspécinicosi (JUC encontrei, uiio tin h am
mais tlo qu e 15 :i 20 pés Je compri m cn lo; OU\'Í, pon•m:
contar casos a respeito ele algumas que lora111 mortas, e
11uc, depois tlc m c <litla~, <leram o compri mento <le 32 J1 C'3,
Têm-se visto C!: péciu1c11s ainda ma iores; corno, porém.
se pótlc logo ;w oÜi.ff, s:io mu iro <lificcis tle matar ou de
cnpturnr, dc\• iJ o à ma tcnacida<lc <lc ,ida e ao.; seus 11:Í·
bitos nqmilicos,
E ' I5 to ín<liscut i\•cl que podem <lc"·orar c:n·alos e rc·
Ees; e é cren ça geral, na região, que elas atingem, :1lgt1·
mas vezes, a 60 ou 80 pés <lc compl'imcnto (152).
(152) Como pou co-3 cnropcu s é qnc 1ê 1n ,isto e~t:u cnonues
serpente!', scutlo ,·cr<l :ulc cxistircn1 nlsnmn s <lc t:io cxtraorilin:irio t.:t·
m:mlio, quo 630 cap::izc , i1c cn&ulir um boi ou tun c:H-:rlo (uo qud
diíiciJrucnlc so a credita ) , nquj acccscc1110 ::i scsuinte h:Jrrn1h·:1 ilc :ia·
tori;i Jc u m compctcnlu oL~cn-:idor o cicntist:,, o bem conhecido ,;iu·
j :m lo e botâni co, d{'. Gori1ner. Em 6Cll li\·ro uTr.1vel s in Dr:1zil .. , ti
pág. 356, iJiz êle:
"Nos brejo s dê.E.lc v::ile, n::i pt'.o,;nci:i de Goiii 5., perto ale Armb~,
cnconlr:i-sc n Boa con$lricror. que dicsn, por ,·czc:, a .:,tintir :i gr.lnile
l:irua11bo . N.io é rar.i~ pois que cm toda c! ln pro\·íncia, e princip:i lm cn10 n os n1iilos d;u; beiras i1c faõos, brejo! e córre~o~ é comuincnlc
cnc:ou lr:ida. A1tnroas vcze5-, eheg:i :i atingir ao enorme contprimcn·
to d e 40 pé~ A n1:1ior, que eu nic~mo \;, era dcos:i c::itci;ori:i, porém
11iio c~lan1 vi n1 , .:\J s 11rn:1s ~c111:1no.;, antes 1lc nos,a <"hc;::ida :i o &i11C,
r., C.'.)rn )o <lo scb Jo H. J.:lgorirn, que h:a,·i:1 siJo puno 11cr10 J:.i c:as;-1
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São ::ilnuulanlcs no Ama1.onas e em todos OI! seus tri•
b1t1 .:h-ios, lrês ou quatro espécies de jacarés .
.-Uguus <los j:1caré3 menores .siio co,uidos pelos nati•
V0.!' 1 os quais, a sct1 turno, 11or vczeg são também devora·
<lo!j pelos maiores.
Em muit~ nld cí:ts, alguru:,s pc.ssô.is já foram mutibclas por êlcs, e muitas cri:mças, <{Uasi todos os anos, são
por êlcs clevora<las.
Das diferentes espécies <lê:scs répteis corucm-sc os
o ,·os, embora tcnJiant um cheiro forteme nt e almiscnrutlo.
As 1u:1iorcs espécies tlnc11ré nigra) alc.in'3:am o com,
pdnienro ele 15 pés, m :tjs rnramcn tc de 20 p6.
03 m.:iis intcrcs.t=:m tcs e mais 1ilcis Jos répJcis llo Ama·
zonas .siio con tudo, as tnrl.trugas ele ii gu:, ,lace, as q11 ai,;
p ertencem a ,·árias espécies, fomccc11do to<la.s um .ilmnil:wtc e sa lmar ,1lime11to.
Do.:; EC U3 o,·os 1>rcp11ra-sc c..xcclcn tc óleo.
A maÍOJ;" e mais alnmc.lante é a gran de tartarug:1 do
Amazonas, ou a jur11rú Uo!i índios (153).
7

7

a p:1~1:n·. uão hou,·e 11ossibili1h1lc de ser cncontr::::ido, eml,ora fl:llr.J.
i Hc, boun!~~c .:;ido feito um rii;oroso e cuidadoso r.:inl}ll:'ÍO cru toda
:tqucl:l fazenda . .Pouco d~poi~, um ,·:iquciro, IJUtm tl o fa p:us.lndo
junco ao JU:ÍIO 1.fa m:1c~ent Je um rôrrci;o, ,·iu um,, e norm e Roa, .susJ1cm:1 n:t forqailL:i de uma árvo re, que pendia sobre as úr,11:is. Ela
t':1~'" mor1:t; m:1~. cviJ.c.1\krucntc, rr:iu aü fôra anai1:ul:.. ainda ,·i\·:i
11or uma rcccmc inund.::içio, e, acb;im]o-~c cm CJ IJdo i nerte, não põtlc
tlc..,cn1L:1.raçar·se eh fon1uilha, :111lc:, de b.,i.1 .arcm :is úi;u::i!. E la d::ili
fõr11 rdirnda l> :in.i ~l:ul:t par.. o campo, poc dois c,n.-:ilo~, , ·erif..ic:1n1lo-sc eut.:i.o 11uc mcdi:i 37 11Cs de comprimt:nlo. ,\brindo-se-lhe os
(111c..s1inos-, cnconluram·se·H>o no yentrc 0:1 osso:> Je um ca,·alo, ai•
s uni l;mto partido s o jii e!il.ando ~emi-pulrefcita a c.arru:. O! ~S50S.
J.1 cahcp nad:\ b:i,;am sofrido. Por C!~! circ.an~bnci:lS, condu1mo3
f\Uc a Boa ha,·ia engulido o ca\.ilo inteiro" (Nota do autor).

{lS3) Scõundo Slr:,delli (oli. dl., p:ig. 336), d:\ gr:rnde tnrl~rug:1
:1111:-11:ôui <":1 ~ó .i íême:s é CJUC 1e n1 :i dc11ominaçifo de iunmí, poi, .,o
marho tTão os iudí&tu:i s o u ornc de w 1Ji1ari.
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At in ge ao com primento de 3 pés e tem o casco oval,
um tan to achatn<lo, de côr c.scul'a e inteira.mente li so.
E' encontrada almn<lan tc111c11tc cm todn 5 as águas Jo
Amazon~.s, e na 1u:lior pnrtc dos log:ircs é o alimento comum <los hahitantc.s.
No mês de .SC; tcwhro, logo que os bancos ele areia. começam a ficaJ: d<.:scohcr tos, as Jê1J1ca :! ali <lcpos.tam os orns,
foz cn <lo Jrnr.i.c os na a reia, <lc consitlcr,:wd p roiun<li cJadc,
cobrindo-os cm seguida e ,1!.sarufo-os cuida<losnmcnrc, ewprn~anclo todos os rucios para compr iu1ir a a reia ; e ainda
caminham de ltn:Y~!:, várrns vci.1..~, sôhrc o JocaJ, cm \"árias direções, para o propó~üo de di ~s lmul á-Jos.
Em alg t1m as praias., <lepo.út:,m·n os cm tal nún1cl'o,
q u e aquele;; lugares quasi s5o uma EÓ mass.t de o,·o,; all:ii-

xo da superfície.
Os índ ios vão colhê-los alí, para fazer óleo~
Encl1cw :..s suns ca uõor; com o.s ()\'O s que, cru segui·
da, <lentro da pi:ó prrn canôa, suu qucbratl os e m1s tu iauo!
a um só tempo.
O óleo ~obrc:oatla 1 e, cm EC~ itlil, ê cscum:itlo e cozido,
sendo gua r<l,ulo, depois <lc$Sa opt r:1:<:iio, .1J1m cic ser usado
para a ilmu.nação ou culinâr iamcntc.
Deslroc1n·se as::im, :mualmenlc, 1uilhõcs tlc ovos.
Em couscquCnciu dessa dcvrrst.u;ão, ctlào·se tormrndo
cada. vez m.tis r.iras .is lart,:u.-u tia s grn ndes (lo Amaionas.
Nas prai as muis cxtcnsa5, chcg;1,se n p roduz,r dois
mil potes <lc óleo por ano. Ca<la p ote c011tétu 5 g.i.lões1
e são necessários cerca de 2.500 o,·os para catl:l pote, o
que clã a cúra de 5.000.000 Je ovos J.~,;\ruidos CUl uma
eó lo calidade.
Dos que escapam, ,;ó uma diminuta porção é que
co nsegue Tingar r, alcançar a matuddildc.
Quando as tartarugns nov:is saem. dos o\'Os e correm
p ara a águil~ j á lhes estão à espreita mu itos inimigos.
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Os grandes j 0;catés alu:cm as enormes inao<líhu fos e
cirgo1cru-u'as :f.s ccntcn,'?e.
Os jaguares cla fl oresta vão cspc rá •LB ali e com ela~
ec aliutcn tau1.
A~ ãguias e o utras ;1vcs <lc ra pi ua, gaviões e ma.r ti 11sp csc.1clorc.s cla região fJo ~·cs tal, a H fica m :i:guarclan do o seu
rc[) aSto.

E~ quando cl1egam a escap ar <l c loc1os ~.ses in imigos
.:;cm, hil ai n<la mu:tos Jicixc.;; vorazc:::, que as agarram no

do.
Os inclios a p .n1lrnm ns tnl' tnrugas a1Iu lt ,1s, quer co m
anzol~ qt1c r co w rC<lc ou a Hechatb e.
O ó1timo ê o !lléto,lo rnais cugcnh o::=o: exigindo, porém~ grantlc per icia e mu it,1, h.1.b iJid:ulc .
.A tartaruga nunca expõe o 1Io1·so do ca~co nci w a tia
5gu il, sómcutc Yinclo à t ono pn ra 1: c:;;pirar , o q ue faz e~tir.1 rnlo ,1s ,·cutas~ qua si C{UC imp crccp ti ,·clrucntc, .>cima d n
su1>crfícic.
O índio~ fio rém, :rnsas a '.:CU 11cnct rantc e pcr.spica7.
ollrnr, lohriga·a. incsmo nesim, a mua cousi.tlcr:ivcl cl is.tüucin.
D stc.mlcudo o arco, <lc!é11c<lc, então, um3 flcchri que,
bÍ fosse ntira da ol,Hqu:uurntc: rc.;va fo ri.1 pelo e.asco liso
e adrnt.1tlo, e mio 1>ro1lw.iria ncnhwn efeito; po1· isso, êlc
a tira parn O a r, ma s com tiio p recisa ccrtcz::i, q ue a flec h a
,·ai cair aru-ox.:w.ada[Ucu t c cm <lircção ve rtical sôbrc a
concl1;1 1 na qu al pc r1clr:1, p ermancccr11Jo firmcrucu tc fi nc:1d;1 11,1g cost,1:3 ela l.1 r l~1ruga.
A ponta ou Ia r p,1 é sóment e .,justada, ficando quasi
sôlta da fle cha , poré iU é [}tesa a c3 ta p or intennédio ele
um longo e fi no corclc.l~ cui da c1 ota mcn tc enrolado cm vol•
cle1a.
A tart.1ruga mergulha, e as duas pcç,1s scpt:m:irn-sc,
ficando a IJ.cch a sc n •ju<lo tlc .flutna clor, que o índio ap a•
xi11 a, C: pelo co rclcl <JOC a prende, pu..'(a o prêsa para n
can ôn.
t!I
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Quusi todas ;is tartarugas '\'Cntli<ln!S nu s ci<laJc 6 sfo
apnnhndns por ~sn tunncirn, poclcmlo-sc ,·e t· no casto a
pequena cavi dndc quadrnda e vctticnl cln poJJtu ela [Jc.

clrn.
Além dn grau Jc larlarn ga (Potloe11emis expa11so). há
vádns oulrns espécie..<; mc11orcs, ta wliém muito cs limailac;

pnra a ,1limcnt.ição.
A H·acajá (Em)'S trncu.ra, Spix) e o c,,heçudo (Emys
111acroccphala, Spix) (15.1) foram desc rito,s. pelos natura•
1istns fran ceses Dumer il e Bihron 1 como uma t: Ó espécie.
soh o nome de Pdtoceplw1us ·rracaxn.
Elas eão porém , jntc irarncn tc ,Hstintas, r , c mhor:1 os
ecu s earactércs DÚO ecjam ta l vcz. f.'.'lccis de distiuguir, não
podem nuuca ecr confunclidas 11or qmil quct· p~sõa que
as tenha c.,ruuinado ainda vivas.
Sfio encoutrad:is em dife ren tes localiJndcs.
A tr.1c.njá é almmfonlc no Am:1zonn~, no Orinôco e uo
Guavi nrc, por terem totlos C! tes rios á:;Has claras; C muito
rara n o rio Negro.
O cabeçudo é muito almnd:111tc no rio :Xegro e 110
Atabnpo, porém não é cncon l r.lclo 110 Gu;niarc on no
.Amazoaa!, parcceado q ue o !:CU lmbilat ~e .uh,1 confin ado
aos rios ele águn s escuras.
Obtive 10 esp écies d is tintas rlc tarl~1rn g.is tlc rios 1 ou
Cltélit!as, e liá .a indn cluns: ou três espécies rlc tartm11~;1:1
terrestres, que h alJitam a rcgi:io aJj ac.:cutc.
Como é Jc esperar~ há 110 111,1 ío1· rio <lo globo rnn:i
corr~pondcnte ahw1clânci n e "ª riccl mlc de peixes. Comtitucm êlcs a p rincipnl nlimcnt;u;ão :J 11i mal <los iri Jio!:I, e
(15,1) O a11tor t'H'rC\'1,.• scmpr..:: rracaxa ; mas o nome ..,..NJ :ulcir o
,..é cm Str:ulclli, oh. til., p:'i g. 336; o
ê tNU:.ajá ou trucaiá, como
"c11bcçuJo", &cguudo ê.;;,;o 1ucnno cscrilor, é cl1u111aJo muçuã no lupi
aD1nzõnico.
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em toJo e •1uulqucr tem po siio sempre al.>1111,lnnt~s o maia
fáceis de ()htt.:r tio c111c os pii~saros 011 n caça da florestà.
Dunrnw mi11h ;1 rcs iJiocia no rio Negro, cu i,laJo~n·
mente desenhei e dcscrc,-i toJns a:i, espéci es, qu e se me tlc·
parnrmu nlí.
E n a oc,'lsião cm que cu rc~rcs.sn\·a 1.fali, niutla csla,·am npntcccndo outrns cs rêcics, quasi que tliáriamcntc.
Os pci....-:c.s tlc LarLalauas. moles são nmilo mais nu·
1ncro;;o!. e co inprccutlcw r11c,-1111i.:1s ,las melhores e.spécie3 ,Jc
;"tlimcnto.
Dos Sciluridtts, cn o1,tiY c 51 espécies; do.s Sc"'1Snl·
nrus, 2-l ; dos Clutlc(•us~ 25; Jos Gym11ottts, 10; e e.los p ciXC'S de C!õpinhas e flc barlmtanas (.Acanthoptcrygia) 1 42.
D~ Iodas as espécies de rcl."i:cs que r.11 contrc i1 205 eito
csd u~i:vnmcnte do rio Negro, e c,5tas, di~~o CEtou cer to,
F-<ÍG um ,1 pequena porção Jas que e.xistcm ali.
fü• udo ê]c urn rio de iigaas c~curaE, a maior rnrlc ,los
:::cm peixes ~ão c.1ifcrc nH'5 t.Jo.5 q ue se cnconlrnru no Aruazona.s.

De f.lto, e11 1 toe.los 05 riachos e cm lliícrcntcs partes
rio mce wo rio 1 cn con lrnro-sc csrécics Jisti 11 tas.
A ma ior 1,a,·te das quo h:ibitmu o ,1 lco rio Negro n ão
são cncontr.ulM per to da su a: k1n-a, h:wcmlo mui tas OU·
tms cspécic.s, igualmen te dc sc.onh cci<las, uas .:íguas mais
d,1rn .s, 11Jais esc uras e provn,·cl mrnlc mais frias, dos ecus
rnais altos e mni.s rc1notos tributários,
Pelo uúmen> 1Jo cs11écic.s 110,-.,s., co usw nterucutc cn•
contraJ11s cm todns as localíclntlc~ e cm loclo cc.:-lo <l c pcscatlor, podemos c5LÍmar que, no miuimo, 500 cspécic& existam 110 rio Negro e 1103 seus trihu1ário:,.
E' imp ossivel cnlculor, com qualquer apcoximação de
rigor, o mí1ucro de espécies de 10Uo o \'nJc. elo .Aruazonor'.

600

AI.FRED

d)

RussF.L

wALLACE

INSETOS

Porn de.scrc\·ct· as iucontáxcjf tri!Jus 1lc insetos rruc
cn.'-::amci.i m nas frond o~as Ilore stns do Am:1zonas 1 sõo ncccssát ios mu itos \·ol umcs.
Em nenhuma outr.1 par te <lo mundo li:í nrnis var·c,1adc e mais beJcza, e cm p nrtc algumu, si u.ío Jii, c ncou·
tr:am-sc cspCcic5 m:1:orcs ou ilc cõre.s m ais vi \•ns e m ai~
brilhante,;.
Vêc111.sc ali M cxtraon1in.'.irios 11 cscaravd l10~-nrlcq11ius",
os ~igantcscos Prion i e Dynastes.
Este:!, porém, consti tuem cxccçô'.io no tocan te it g,ramlc
m:ts:Sa de Coleõpteros, que, cmho r:t contan do llncm:o mtmcro de Yaricda<lcs, s5 o, con tudo, de di minuto 1am:1n l10 e
de colori <lo pouco b rilhant e, oferec en do assim n otanJ
contraslc c u1 rela çã o :is CSJlf cics <la Aí rica tl'opical 1 <la
índ :a e da Austrá lia, que são geralment e e5plénd ida.c; e
de ~randcs taman hos.
1':i!J outras orclcns, :1pli ca.;::e-lli cs 1>eni a mcs m.i regra,
r~"(cc lo qunnto à dos Ilym<mó7,tcros, que cont a numerosas
esp·éci cs :;i:;antcscas e nolá\·ciJ;.
E' n a cstiln atla ordem d o5 Lcpidõptcros, ou horbolcta!, t]UC :l.s f lorest a:; do Ama..:ooaq, cm rnràadc, mi o têru
ril'.1 ·~, quer Qonsjdc.-cmos a infiuitn varic<lnclc, quer o
grande t ama nho , qu er, final men te, os esplêndidos coloridos das espécie.:, que ~e c11 con tra nt al i.
D ê5sc grupo cl.c inse to s, :i 1,:nte ma is rica do mun<lo é
a A mérico- do-Sul; e o Amazon as parece scc o l crri lório
mais fecundo da Awérica-do-Sul.
E~sc cou tinc ntc di stingu e-se de qualquer outro, p or con•
tnr :1 ma is cxtcmn. e a ma·s peculiar f.:nní\i,3 da s Hclicónidas, das q uais somente uma 1bica espécie é que se encontra, quer na Europa, As!a e J\fr icn, quer 11,1 Amfricado-SoJ·tc (c.xcc tu:1Jo o ::\Jé."tico).

VIAGENS

PELO

AMAZONAS

E

mo NEcno

601

Outrn família, mai9 numcrosil aintla, de liorholcta!I
pequenas, pocém lindas e de co1ocido Lfaarro, <1S Erycinidcos, é tamhém qu:1~i ']UC só pccul inr ao Anrnionas.
Dê~,:;c grupo, poucas espécies .sómente !:C cncon tram
aa Asia e na África.
Dcs:s.;19 foruílias, o .A.1uazonas é particularmente rico
de ambas, as quais lhe .!iio pcc1diarc.:, de modo CJUc podemos consider,í:·lo como o (JUartc1·gcnera1 <los Lepidõptc.
ros <la Awérica-do-Snl.
O prop rio P~1d, pela v:uicdadc das suas cspéc~es,
t:1kcz scjn a mcf hor loca1itla<l c p ara :i Lcpi<lóptcros d:ur.
na.
Sciscc11tns cspécie.5 cHslio tils podem ol1tcr-se cm uiu:,
cxcur~ão, de um <lin sómente, pcln cidade.
Em Sn utarém, li\'e nuwcn tud:t a 1ninl1a coleção p nr.:t
700; cm Bar ra, para 800; I! eu teria trazido 900, ~i .:u1
uiiu frns coleções ltouvcs.:eru aqui ch cg,.ulo cm perfcira 5e.
gur,mça.
O sr. Ilntcs, que 1cm dedicado a su:1 ate11çâo qua!fi
cxeln.!;ivamcntc nos imclO$, diz (ptc j :i obtc\-c alé n:;ora
1. 200 espét:ie9, coleç.í:o vcnla<lciraruente tuaravilhosa, que
uma flCs::ôa pôde fazer cm uma região onde n:lo ha qu.il•
q uer ,·ariaç5o ,li! clima ou de as)lcl O:! Iis·cos e oridc cm
parte algm1111 o terri tório se clc\'a a nH1is de 500 pés ~ci·
ma tlo ni,:d <lo 1nar.

e)

DISTRIBUIÇ.W GEOGMFICA DOS ANBLUS

Não ha nenhum outro rawo tla bistória natund mais
interess ante e mais im,txulivo <lo que o cstuJo J a distribu'ção geogrii fíca dos an inrnig.
.
.
E' bem sabido que regiões, as quais poss ucm <'lima e
só]o muíto semelhantes, podem diferir quasi completa•
U] cn te qu:tnto :Is suas produções da vida :iuimal.
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..Aõ.3Ílll: por cxcm pJo~ a('o;nkL'C com rc lac;iío à Eu,·op11 e
Am érica-J o-~ortc, qu e qunsi não tê m u m on imn l co-

mu m

,1

amlw.~, un :.tona temp cr:1 <la.

A Am'-;rien-do-Sul, oferece o mesmo cont rnste com a
qost.i frontei ra d.i .:V rica, en quanto n .Austrãlia tliforc
quaEÍ il1lcirnmcntc, cm ~u:is pro,Juçõcs, doa JogarcE, sol,
o mesmo paralelo de btitmlc mcridiona1 1 11a Á[riea e da
Américn- clo-Sul.

Em todos fases t".150!' 1 ld u u1 .t ,·,:Lsl a cxtcusiio tle mar
ecpa r a ud o todas c5s as r cg:iõc::., e pot.1.cos siio os a uimais que
po,lcr.ío a traYcssá-b.
Dê~tc mo do, e. up ór-::c que as pro,luçõc5 nnhuais for:un
origin[1riamcntc JiHinta.::, ~ uão pud(ram misturnr-s:c, cm
consequ ên cia dessa separ ação.
E m e.ida uma das referidas zona~, cnroutt,nn-sc ri ucõcs mcuorcs que ofc rccC'ln 11111a di\·cr gência nrnilo bem
as~in al:1<fo~ 11oréw i55o 1wrecc (lcpcnd cr m,1is d:is condições c.:1i m:.i ti ens.
De mo do gcr::tl vê--sc, clci <le logo, que :'1.5 rct-riões tro·
pi<'ais da .,.ifric:.1 e <la Amér ic.i. têm ani ma is distin tos ent
e:uln uma c.Jclas.
Com rcfoç-ão aos animai s Jc <]Ualqucr i-cgi:'io, crn suas
menores 1>articubd<lacle5, vcriiiciuno.5 que êles se sul1divitle m aimla cm grupos m<'norc~, focais, e c1 uc <jua si lotlos
os logarcs posrnem animais qu e lhes são pccuH,t rN, os
quai s 11:\0 se cncoutrnm cm qua lquer outra p:irtc.
Assi m, ;1s grnurlcs catlcias de m o utanlrns po dc111, ás
\'CZcP., sc pa rar rcgióc.; que po::sucm as mais rl ist intns séries
de n11im.1 js.
Os montes Hocho3os separam do is di st.ritos ;-;oológicos
<l ístiu to.5: a Ca lifóru ía e o Orcgou , de lllll fodo 1 p oss uem
pln nt as, pÍl~~aros e i nse tos, q nc n ão !:C encon tra m e m p orte algum a <la América-do-No r te, a ]IEste e.l a referid a co.tlci1t
de m o nt nu has.
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Há <lc ha,·c r1 cnlrctnulo~ ainda 11111itns outra, espécies de delimit ações que, nlém dessas, indcpcndcntcmcnlc
elo clima, dctcrmiunn1 a ordem dos nnín1ais.
Em log-ares que não distau1 muis do que 50 milhas
Uu1 do outro, há muit:ts \'Czcs algumas ~pécics c1c imctos e
ele pássaros qnc se cncontl'.im num e não se encontram no
outro.
Por conscguilltC: dcYc haver out ra sorte <lc 1iclimitação1 que determin a a orc1c1n c1c cada espécie; de\'O
hn~·er alguma outra pa rticularidade c.xtcrna, qu e J cmarqnc a linlan que ca <la uma niio dc\"C ultrnpo ~~nc.
Essas delimitações nem sempre comti tucm barreira ao
n\o,.-irucnto do animal: cmhora mu itos pá"?saro; EC coníinem
~lll umn região onde unc1a Lá qnc O!! impeça de vô.ir
p,1r:i outrn direção qualquer, - COlllO é o caso <lo nosso
rouxinol~ o qual é inteiramente c1cscouhccido ~m .tlguns
c1o~ con1lndo5 ocidentais <la Ing:latcrrn.
Os rio~, geralmente, não dclcnuinam a Ji.strihuiçiio
<los c.spé~ies, porque, quando pequenos, poucos .e.lo os
nuim.iis qne os possa m ntTn\"essar; mas, com os 'rios muito
:;r:mdes, o coso já é d.iícrcntc-1 e ~.ses po<lem 1 como é
licito presumir, - <lctcrminar o esp aço de tuuitos nnimais
de diversas or<lcns.
Com rcbção no Auiazonas e 5CU3 maiores tril1t1t á1.·ios.
\"Crifiquci ser ês~c o carn, e aqui wcnciono alguns fálos
<JUC o compro\'am.
i\'a nrnrgcm se tentrional do Amazonas e a 11!.Stc llo rio
Negro, cncontraui-.~e as tn"i.s ::,cguintc.s cspêde3 de macacos:

Ateies prmiscus, Braclciurus

saluuas

e Jacclws bicofor. Chc·

ga·!: C n encontrá.los :ité j1mto 11as margens do r io Ncg;ro
e do .Amazonas, mns nunca nas margens opostas ou frontC'irus de qualquer deles.
Núo posso asscgnrur eí :ilgum <lcks j,í l<:m sido cucon·
trn<lo cw q uo.lquer outra padc <la América-c.1.o-Su1, n n õ.o

601

ALFRED

RUSSEL W ALL\CE

~er ctn C3icn,1 • e nas outras Gufauas e nn par te odcntal
da Vcnczncla, região C5Sa que é lim ltada~ ao sul e a oéste,
pelo Amazonas e pelo rio Negro.
A ru:pecia Pil/iécfo. (número 14 de minha 1:sla) cncou tra-sc na 111:u·gcm oéetc do rio :Xcgro, na cxtcmão ele
vádas milhn!:, eh sn a barra pa ra c!nw a té ao rio Curj.
curiarí: mas nunca. na sua margem orjcntn].
Tão pouco é cfa conhccicfo na margem mcridion;,] do
Amn.zonas:, ontlc ê su bst" tttida por outra espécie, sun alia•
dn, o Pitl,ccus irrornta (P. f1irsuta , de Spix}. o fJll al, cmhora alrnndantcn1rnte cncoultaclo a li, não i,c vê n a margcw setentrional
E $.::eS f.ltos siio, as5Ím o penso, suficien te:; para cowprovat" que aqueles rio~ ac idcntahneutc dcfünitan1 as or·
dcas de a)~r'\lmas espécie,;.
Nos casos orn referidos, a f'Viclênc:a é l,as,tanlc sati!:-

fo tõria.

o~

m acaco.::. 5.Í o animai.:;; m uito h em conhec idos do:;
c3çaclorcs nali\·o=, tanto ass im que s:io c;u;:ad os p;ira, ~crvir
de alimento, e lodos os 1ognrcs por êlcs ftcquc11 1.1<lo5 siío
clcvidamcnte procurados.
A5sim sem lo, as locnli1hdc.;; que scparnut as difr l'Cll·
tcs espécies são, por vezes, nssunto da s cou\•crsações dos
caçadores, que, a respei to disso: lram,m itcm \JUS aoi; outros n]gumai; indicações.
Desta sorte, ê in1,iramcntc imp os.;il"cl que uma cspé·
cie qua]qucr li em conhecida po~s;i existir cru um <lcterminaJo r.inciio e ~c r ignorada por homens cnja v:cla se
passa nas sch-ns, qua.;l que ocupados cm conhecer IJCm
os lrnbir« ts daqueles usu frn tuários d a flore sta.
A' 111argcm meri dional do h:iixo .Amazonas, na s \' iúnl1:mças do P:ná, encontra m -se 08 do is macaco s .Uyc<'i<.'S
bcel=cbub e ]acclws tumarin, que nfio a t ra,·css.lll l aquele
rio para .l sua margem O(l05l;1 1 par.a o notte,
!.\unc:n OU\'j ,lizcr que macaco na<las~c cm qunlqucl'
l'ÍO.
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Dê.stc mo <lo, tal espécie de <lelimitação pó<lc ser encarada como m clhot· dcfinid.t , nc5scs caso.:-: do que cow outros qu,1clrúpcdcs, ,1 1naior parle tios quais pr ocuranl pr ont:.1mcnte os rio5.
)fois para ns cahcccirns, os rios, ao que parece, n ão
co ust itucm tl clim!tação Uc C3pécics <listiuta~; m ns, m c!:=mo
assim, as que se cnconlrarn ali, cmbor;i pos~:1m .i1r:n·cs!:=a r
parn amho.s os fotlos os rios, por ..-czcs não se c.•i:Icm.lcw
para lrnLxo, cm tlircçâo à barra.
As~i1u 1 no alto r io Kc~ro e 5cus trihutári.o~, cncontr:1m.5c () Calrtltrix torquntus, o N)·ctípi tfi ccus trü:irgatu s
e o Jn cclws {número 21), nenhum dos <JUais hahita o haixo rio Xcgro ou o Amazonas .
.G1c~, pcovaxclmcntc, c.s t5o confinado3 ao.s tcncnos
granitico5, q u e se C..'\'.tcmlcm da Guiana, nltavés d as c.ibcccir.1:- <lo r=o Negro , cw direção aos Andes.
En lr:c os p:íssaros, era de esperar que, nito se pudesse m
encon trar mui ta !< prova s de rio5 que Hics dclim itco1 o cs·
paço.
'fo<ln,-i:t, h ;"1 um notárnl cxcD1p1o ele três espécies de,
füni1adas pelos rio.s, isto é, as três espéeic~ do gênero
Psoph:·a, !prc siío a P. crc.pítnus (Liun.J, a P. vfriclis {Sph:)
e a P. lcucoptera. (Spix) .
.A espécie P. crepitam• é o jac::m1im comum da Gu irma .
}:ncontr ;:i-::c por todo o interi()t do tcnitôrio, além das cahcccins do rio Xcgro e do Orinôco, cm <l ireçã o aos Ande.;, e cm dirc(_;âo .ao A1uazona.;1 tnnto na ruargcm ocidcn~
ta.1 como oriental do rfo. Negro, lJn nca, pocém, scn ilo cncontr,1<lo na margem meridional do .Amazonas.
O 1\ viridis cneontr.'.l·St' n~s fl orc:l:cs do Pará, cm Vila·
Nova, na mar gem meridional tlo Amazon:u!, e pelo rio
:Madeira acima: ou<lc é .:n-istado cm B orba, n:i sua m ar~
gcm orien ta].
O P. lci,coptcra, um a das espécies mais bonitas 1 de
penas brancas no <loreo, encontra-se tamhém na margem
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meridional do. A mazonas, em São-Paulo, Ega, Co.:irí, e cm
fren te á Ban:a-do-H..i o--Xc~ ro, m.l! n unca na marge m o rien-

tal do i\fa c1c,ra, on<le começa a espécie que tem pl wuagcru Ycr<lc nn s costa3 (155).

Todos C.S!!C5 pá!!saros !-ão muito estimados prlos brasile iros, e totlas as três espécies domesticam-se e podem
.ser Yislns n.sslm, cm B:1rra, para oudc são l evadas pelo,;,
comercian tes, que as. ad<Juirem nos Joga res onde elas são
encon trad as.
ll:ih it a1u as Hon~.sta s densas e vô:u u mui.t o Jificiln,en te.
..A!!sim scuclo, vemos a raz5o por qu e os rios poJcm
trio r igorosamen te d elimitar-lhes as espécies, as <Jlrnís, di,;souinando-sc clll todas a3 diceçõc.s, poderiam, ele outro modo, mi!! turar-sc.
E' 11ro,•aycl que, si a s du:is espécie.; h rnsilci ras ~e rx·
ten dem atê tis cahccciras do )fadcirn, possam ser a inda
c11eon t1-adas hnl,itnndo a mesmo rcg"ião.
Dos pássnros m enores e insetos! que, sem dúvida, po·
,lcr,i o p roporcion ar muitos fú ros intcrcsf antcs, comprol,ath-os tio que a eaJio de alegar, un<la p osso tllzcr, porq uanto as minhas grnnd~ coleções de cspécimeD5 tio rio Negro e do alto Amnzom1s, t odas do muita utilidntlc para os
meus es tu dos, se pen.leram na viagem de vol ta à pa tria,
De res to, cm uma questão co rno e.sta, a exata dctcrmi·
n:i!::io das csp~cics é tudo.

Das dua s lindas borboletas, Cnllitlica sapliírn e Callithea Leprieuri, - que foram orit:,"lná riamcute encontra•
tias, a primeira 110 Brasil e a scgw1da nas Guiana s ca 11turci cspécimcns n os mar~cus opostas do Amazona::,
(155) Sôbrc ês~C5 jn•.Yimins, l cia·~c o que di1: Cochli (ol,. cit.,
p.i i;s. 50'2.SOGl, 11uc se rdcr-c .í d i~1rilmiçâo 1los u1cfmos, :icim:i ex·
posLa !'Or '\\'alfa ce~ o :iinda expl ica :i. ra zão do uoruc fr1111111clcr, 1bJo
pelo:, n:ih1..il ist.is ini;lc, cs uo P.soplda crcpitm1s.
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poucas milha!! ele <li!ltuncia um11 da outra, ncoliurun de·
h.!, poré m , Ecndo cncontr:ula cm nwL3..5 as m,u,.cm
elo rc0
fetido rio.

.t

O H-. Bales, depois dü=w, <lcscohr jn outras cspêcil's,
às quais ,leu nomes, e que foram 1rnr ele cuco11t1·,1Jas na
min·gcru rucridion.:tl <lo .Amazonas.
E urua quarta espécie, distinta de qualquer uma de.si;al'!', foi p or mim cuco11trada heo1 acima, cm uw dos Lri•
hutiil"ios de n oroéstc do rio Negro.
E' prov.avc], pois, qu e esp écies di.; tint:ts dê5sc gênero
hah itcm p rnias opost.is <lo Amazon as.
O "gaio-dn-scrrnª, Rllpicofo crocea~ !:'1 por ou ll·o la do~
uui no,·o exemplo, por ser u1ua n,·c qne tc111 a sna $édc
definida por u ma formação geolô;,;ica e pelo a:=peto Ifaico
da 1·e1::'lão.
O seu habitut c.xlcudc-se cm uma linha iuffct i1h ao
lon go do cen tro <lo dist rito won taulio:o dns Gui:tJJa~, a rr;ivés dus ca hccci rns Uo tfo Negro e cio Orinüco, cm <lite·
ção aos Anele~.
Assim senJo, tol es paço está circunscrito inteiramente pela fo rmação grunític:2, e j mtumc11te n:i parte onde
aparecem 03 numc1·osos picos e rochcelos, nos quais os
}HÍfS:aros fazem ~em ninhos.
Si ele ;1tu.1Imcnte alc.ançn os .Aneles, ou ocorre no
mesmo território elo seu ~liaJ01 o Rupiccla penwimw,
é coisa (!UC não e:c sabe.
Segundo i nfon11açõcs pessoais, que obti,·c nos lo~atcs
por ele h i1bita<los, parece couipro\"at-!!c que é ailstrito ao
l'~lrcj10 Ira to que r cforj, cutre as latituelcj de 1 ° Sul e 6°
Xorle, cxlen<lcn<lo-~e <la.s moul,1nl1as ,lc C.:1icna oté uos
Ande,, .ao eul 11c Ilogotli.
llá outr,'l ave 11uc parece tau1J1é111 confinar-se à for
111:u;.:io gcoJógic.i.
4
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O papagaiq comum, Psittacus festfou s, de plumagem
\'errnclhn no dorso, encontra-se en1 toclo o ha i."\': O Amazonas; porém, eubinclo-sc o rio Negro, acha-se-lh e o lim ite
do ruo,·imcn to a norcléstc de San ta-Isabel, justamente ond e
termina a região das ah1 ,·j ôc:; e começa a Jo granito.

1::1c é avis tado p c]o Japuní aciru a; n:i.o passa, cntrctauto, o Uaupés, que tem a ~u a hacia cm tcncno g:ronítico.
A bonit,1 arara nz ul (Arn hyaciu1hina) hah itn os 1inclcs cla rcgi,ío montanhos,1 clo .sul <lo Amazonas, dcsclc o
litoral até prova\'clmcntc ao do )ladeira.
Para hn: xo ele Santarém, é comumcnte cucou trada ,
até n as ma rgens <lo A1uaz onas; mu s, segun do dizem, nun ca au-m·cf"su êssc r io.

Nos niais remotos e mai.5 nlto!:' tributários do Tocantin s, elo Xingú e tio Tapajós, é onde c1a tem os Eeu.; q u,1 r-

téis.mcstres.
Posso nind a citar aqui outro exemplo <lc um páss1 ro
que não ntravc.;sa o Am a7.01ias ~ é o lindo arnçuri de crista
aneb da (Ptcroglossu s Bcnulwrna.sii}, que se encontra na
ruar!!Cm mcr: diou ol do alto .Amazouas, cm fren te ao rio
Ncio, cm Coori e Ega, e que nunca se enconll·a na mar·
gcm se tentrional.
O jacanrnr <la Guiana (Gnlbuln viridis} ~ de pluinagern ,.·cr<lc, aparece ao longo de toda a margem se tentr ional elo .Ama 7.onas, porém n5o é cncontrndo na marg:cm
mcrid.i:onal, onde é suh slilui<lo pelo Gnlbuln cyanocollis e
Gaibula maculicauda, os qua is ::e cncontrani nos arredor es do Pará (156).

(156) Sôb ro o~ no~so! ; ::ilhúlidas ou "c:wadciras", lci::i·~e o l'JDC
diz Gocl <li (e,h. cit .. pá i;~. l72-li5), qne oin<lJ cita o Jacamuops s~nndi3 o ,·irios gãlbnfas (ruficauda, cl1afcoccphala, lcuco1;a.stcr, pnru.d,sca
11

i1J orr.a1a] d3

re&iiio nro:i:tôuica.

c. ,P1w1.0 xnr
ABORÍGENES DO VALE DO AMAZONAS
Comparando ns n arrativas fei tas por ou tros Yiaj autc s
com as minhM próprias obscn ·a~õ~! os íntlio9 <lo vale tlo
.\uir1zonns pn1·cccm ser~ a muitos respei to.:! tanto Hsir;i
l·omo in lclccttra lrnc11tc-, superiores aos ,lc out r.ns tríhu !5 do
:::ul do Br.i~il e de mu..itns on lr:is par tes d :1 Amfri(-n.rlo.

Sul.
As.sc mcll wm-sc muito exa tamente ús nol.ires e inteligentes raças <1uc hahit nm a.:: pratl.,rias ociclcntai:; ,la AmêCl\•do-Norte.
E ste uieu: pon to <lc ,•i:a a é 1,lemuncnle conÍlxma tlo
pcJo prínci1,c Adal hcrto da P riíssia, 11 uc foi o primeiro
que Yi u e estudou o.s imlios inciviliza tlos rlo sul do Ilra~il e, c1n seguida , os tlo Amazou::is, e registra a sua surpresa e rn~u10 admi rm;;Uo pcia grande supe r io ri<la<lc
dêslcs ú ltimos sôl.>1:c aq ueles~ n.ío só pelo vigor Ií~ico e
Jicla hdcz:1 do corpo, m.i.s l:un lJém pela noh rc2:1 <l!13 <lis.
posições de c1ir.i tcr.
Eu mes mo ! Í\'C oportun itln<lc: vnrins vezes, de obscr·
nu· os nborígcncs do int erio r, cm ]ocalic..latlcs ond e ainda
conscn·:tru to dos o~ seus primitivos e caratcrkõtico:, hóL itos.
Os fotlios YCrtfodci r:unentc iuciYiliz:tdos têm sido
pouco '\' i~1os pelos ,•bjautM, e sómente poc.lcm .ser nimla
encontrado,:; cm tal cstalio, imlo -~c muito alérn <las zonas
lrnbitadas pelos l1rnoco~, e Iõrn dos Ol'iliuôrios ró tns corucrciai:;.
C.aJ. ~I
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Nas vi z.i nlrnuças da ci\'ili:taçfio, o iutlio 111uito p cr<lc
elos seus co:.tumcs caraterísticos; tróca os .5cus moclos de
,·.ida e os de sua caim, os seus hábitos, a sua lingua; torna-se imhuhlo de preconceitos ila cívi)iznção; e ,ulo1a .'.l$
práticas e ritos <líl rclib"15o co tólica romana.
Nc:;ta situação, torn.1 -se um ~cr difercnl c do le!!itimo
tcprescnt:i.ntc das flol'c.stas, ~c rulo mcswo para tcmcr~·CJua ndo n sua ci,rilizaç5o não , •ai além di~to~ t1 11 c <'lc se con\'Cr t.a nnm degradado otz num dc,g:cucrn<lo.
E é nc~lc cslíHlo ~ómcnte que ele tem Ei<lo t.•11contrado.
- p ela maior prtrle dos ,·iaj:mtcs do Brasil, - nas mnrseos e.lo Amazonus, na Y cnc1.ucb e n o Pcní.
Não 1nc i-ccor<lo de 1mm sim[•l~ circunstânc ia~ cm
111iuhas viagem, que me causasse tanta admiraç-ão e tnut a
suq•resn, 01.1 que snti.sfizC5H? tanto :1 todas ns minhas e:;,
l)<!ctalisas, como o meu 1n:imci:1:o e.o-o.tato C.O\ll os legitimo~
habitant es )nciviliznt1os <.lo rio Uaupés.
Emhorn cu já cstiv es5e, c1cs<lc a·ês ano;, 11a rcpão, e
jii hou,;csse visto índios de todos 03 tiJ> Os e <le lotlo;; os ma·
tizc.s, quanto á ~ua côr, e cm todos os gráus <lc civili~.i1)io,
sen ti, en tão, pela primei ra ,•cz 1 que es ta va, de Iáto 1 num
1neio algo desconhecido, ficando ,·cn1adciramcntc e stupefacto, como nunca me h avia s ucctli<lo, como si cu h oun•s:!c
sido insl:mrnnea1ucn tc trnnsporlndo pnra TIUI país di sl:rn te
e <lesconhccido.
Os índfos do Amazonns suhrlivirlcuHc cm inúmer:ts
tríbus e nat;õcs, tendo todus elas línguas e costumes caratcrístico.s, e lllUitas dela5 distintos caractércs fí.::ico~.
•rodos os indios1 que se cucontrnm agora no l"'nrá e
nas regiões próximns do Laixo Amazona s, j ií. se tomaram,
ha tempos, ch-ilizadas; perde ram a su a própria língua e
ía1nm o vortu gu ês, &entlo gera lm ente r.011hcciJo:: pelo
nome de "tirpúius", que é aplicado a todo~ o.e úrdios, e
que rrnre cc u ma corruptela de 1:tupisi ', uomc êsse dado
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aos nat:vo.; do~ tH.•:frjto.s <la oda nrnr iti ma. nas primeiras
Í:l!: cs 1lo povoamento élo país.
·
Es.scs índ ios s-:io haixo.s, robustos e hem fei tos Jc
corpo.
Aprcn<lciu proutamtnte, e h cIU, dirios ofi cim:, sendo,
cm gcr:il, pacüi co.s, inofensfros e tlc how natural.
Cons Litucm, na suu maioria, as tripula ções Jas cn nôas
que fazem comércio com o Pará.
Lm tl os .::cus principaiõ caraterísticos é a sua peq uena
c~ ta tu ra, que se ohscrva. mais elo (} UC cm quai::cincr oul r:1:.
l ríLu s que chcgaci n conh ecer.
Ai1tc.s <lc proS!!eguir. menciona rei os prlncipais carn teri~ticos Jos íntlios J o Amazonas~ dos quais várias ou tt:is
trílms .se <lifcrcnçn ru apenas li:;ciramcntc.
Eles têw a pele parela ou côr Jc cobre, <lc Yarios matizes, por vezes m uito per to <la sua\'e côr do cc1Iro de
Homlurn i;: ; c.:ihclos lisos e p re tos, co mo azcdch c: muito
esp essos e nu nca auc1ntlos; olhos pre to!, e muito pouca
ou nenhuma b arba.
Com r elação .is suas feições, é iwposSi\·cl Jar quais·
qu('r ca raterísticos gc1·ais.
Em alguns, o rosto é awplo e u m tn uto ncha tado,
11otéru n unca lhe.; vi u111a ohliqui<la <lc íóra <lo comum nos
ol hos, nem tiio p onco os.:os sa lientes na face.
Em wnitos dele:!, <lc ambos os sexos, existe a ma is
perfeita tcguh.ridtulc de feições; e imímcroE há que .só·
mente pela côr eliícrcm de um 11cm p,1rcc.iJo europeu.
Os seus tipos siío gera]mcnlc sohcrlios e cu nunca tive
t anto p 1·azcr cm contcmpfor tão lin<los exemplares <lc CS lêltuãria, co mo são os <les tas virns ilustrações ele Ji elcza éla
espécie 1uwrnna.
O dese nvolvimento ele ecu tora'\'. é tnl, que acred ito
nunca tenha cxi.sti<lo en tre os mni.s J,cm conforma<lo.:1 europeus, pondo á mostr:i uma espl ên<li tl a série Jc ontlula-

612

Af.FRED

Rt.:ssr.1..

w.,u.AcE

çõe.s convc.xas; sem uma cavjcfadc siquér cm qualc1ucr
pa r te <lo corp o.
Nns margens dos rios Guawii, Capim e Acilrli, pouco
:,cima ,Jo P::irá, cxjstcm a1gum.1s tn1ms, nnth'a.s daü, m as
a respeito da s quais p ouco posrn <lizer.
Nos territó rios <lo alto Tocantins e do alto Araguaia,
h;í numerosas tríhu s de índios bem cor1form:1dos, algum:
clo5 quni s. ti,,c ocasi ão de ohscr,·ar no Pará, mH.lc êlcs aportam, cm canôas procedentes daqncbs 1·cgiócs.
l\fuilos têm as orcllrns c.,traordio.iriamcntc a1ougatfo~
e caidaj sôbrc os howbros, h~o prov,wehn cut c por moth·o
<lc pc:;os suspensos nos lóbulos.
No r:o Xincrú , hil. muitas trilins natívasc, algum.is <l;i!quah foram vh!it:iclas pelo príncipe Adalberto.
No rio seguinte, o Tap ajós, hahitnm os umndurnc1ís,
q ue se cs palhatn sôbrc l1ôa cxtcusão do interior~ nos ter·
ritórios dos rios Madeira e Pu.rtis; formam nmnei-osns trílnu, e muita s de1as estão civilizadas.
Os m 1i ras (157), outra das tríbus mais 11opulo5as, já
CMÕo cm p ~rtc civilizados, nu 5 proximid:Jdcs ela s li:inas
Jo5 · rios Madeira e Negro; Dia!I, no interior e no alto
Puní5, n1uitos ainda conserv11m a sua primitivn ferocidade
e o s<:.u estado eclvagcm.
Ao longo <las margens elos principai.i 1·ios cJo Amazo.
na3, Soli mões, Madeira e óo Nesro~ h abitam índios dr:
\'ária s raças, cm. estado scmi-ci\'Hiza cJo, os quais já pcrdcrnm multo dos seus costumes e idiomas primicfro~.
Os traços <lestas particulnricJades, contudo, ninda po·
dcm ser encontrndos nas pinturas de vasos 1nnnufnturado :,.
cn1 BréYc.s, n.1s bonitas c1üas tl e 1fontc-Alcgrc, na~ cnhn·
çns de Eg;i, ecmprc pintados com motivos geométri cos.
Conteçand o perto <le Saatarém e c.,:,tenclendo,sc entre
t odos os índios semi-civilhrnc1os do Aniazouns, do rio Negro e
{157)

No orig-in.11 0 mórn~; 111.:u

de,·e ser erro tipoiriifico.
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tlc outros t·ios, a língll,1 geral: 011 lingun geralmente falada
pelos índ ios, é empregada, e, perto d11s viJas e. cidndc3 Dlílis
povoados, é U5ada indiscri ndnadamcnte com n língua por·
toguesa.
Mais pata dcantc, C .a ún ica linb'lla conhecida; e, mais
para o interior, é falada cm comum com a língua nnlh'a
de cada trihu, a que os i;C.U3 habitimtes p crtenccu 1.
As;;im, no h aLxo Amazoaaei, todos 03 índios sahcm fa )m·
tan to o português: como a llngua geral.
iYo Soliinões e no rio Neg-roi a líug:ua geral é a únic,1
oli falada.
No inter ior, nos lagos e nos tri lmt ários <lo Solimões, as
llnguas uwrn e jurí siío <le u~o com um com a lín gua gcn1L
como meio t1c comunicação com os n cgocinot c3.
Perto das ca bcccira.s do rio Negro , na Venezuela : ni=
línguas baré e baní1.:ri são as usaclas en tre o.; ín dio~.
A língua gernl é o tup í, u o1a língu.1 in iligcna~ já cn·
co ntrn da n o país pe1os jcsui l ..iE 1 e por éstcs modificada e
u<lap ta<l,1 para U.50 en l t:e tod as as tríl, u.3 abrangitlas pcb:i
suas mi ssões. Ela agora espalha-se por to<lo o interior <lo
B rasil, cxten<lcn<lo-s c mesmo para o P c11i e Yc.ue7.11ch:
como tawhéw para a Bolívia e o Paraguai , e scn ·e como
meio de cornu ni cação cn h ·e l>rasilciros c índios.
-É uma língua simples e eufônica, que iuuit ns vezes é
a preferida pelos curopeas, que a aprendem fa cilme11tt e
cl r?ln fazem uso.
Conheci um fr;mc~, que cste\'c vint e an os n o Solimões
e q_uc .só conversava cotn sua esposa e seus filhos na lín gua
~eral 1 e sabia fa lnr com waior facili<la,1c esta última do
,1ue mesmo o Irancê.s o u o portuguC:1.
Vi, por vezes, filhos do negocia ntes porwgucfct, os
quais era01 incapazes de fala r q ualquer o utra 1ingu.i.
.Azor:t, pros?cgu irei n n enu meração ele vá rias tdbus,
que .::e conservam ain<la e m to da a sua in tegrid ade uath,a
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entre as flo restas intrincadas, e não pi!:adas pelos civili.
zodos, do Punís, Branco, Japur:í, Uaupés e Iça na , e perto
das cahcccirns do rio Negro.
Como cston m ais fam iliarizn<l o com os inclio:- elo r io
Uaupés, farei um rel a to de tudo que !:ci a respe ito deles,
indica ndo tamb ém as par tí culnri <l adcs c m que ns outrn~
nações diferem deles.
As tn1,us que lrnbitam o Uaup és, tão longe quanto
os negociantes têm podido alcauçar, e tias CJUais ohtivc alsumas informações,

1;:í o

as rnguintcs:

NO RIO PRlNCirA L,

l)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Qu.cianás, cm Sâo-Joaqnim;
Tnrfonas, nas proxin1i<la dcs de São-Jerônimo ;

Ana,iás, nhni..:o de Jaoarité;
Cobcús, perto tl,1 cach ocirít de Carur1Í;
PiraiurlL ( 11 hôca!:-dc-pci...:c") ;
Puçús (" rê Jcs" ) ;
Carapanás (um mosqu.it o), cach oeira <lc J u rn·
pari;
Tapiras ('-antas");
Un.racií.s (u m peixe), acima de Ju quir,1-P,mmâ;
Co[dfos;
Tocartdirus (umns formi gas);
Ja camís (og pássaro.; "ca\'adcir:ts");
iUiricís (palmei ras Mau ritia), Ilaca tc-Paraná;
Ornáuas.
1\"0 R IO T IGl:!E;

15)
16)
17)

11Iacun ás;
Taiaçús ("porcos-do-mato");
T íjucós (ubnrr os") ;
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NO JAPÚ"·P,\RAN,\,

18)

Arapt1ços (upicn-pitus").

NO RIO APAl'ORIS,

19)
20)
21)

22)

Tucauos;
lJacarás (';garças 11 )
Pircis C'pcixcs'~ );
Dcçarms.

NO

23)
2°1)

25)

QUIRIRI,

l pécas ("píltos");
C1macl1 nllos");
Cáuas ("\'C3pas" ).
Gís

NO

26)
2í)
28)

ruo

;

ruo

CODALUll ,

Corocorõs (ªcolhercirosi\ uns íbis "·erdcs);
Ba11rí11 as;

Tat ris (158).

058) Fizemos ::ilgum,1s rcti:fiC.:Jçõcs 11:is ;rafi:'ls desie;,, nou,es
lri L:1i!', duns d:u qu:1is merecem Eer c:,-plic:ul.1::. Uma é tocandiro, e~·
cri ln l11c1moera peio :iulor; como ~e lr.!La de uma formi(? nolu\"Cl pcb
.!!Ua :iplic.:i.çiio :1 ccrlo cofluml! <los índio!, rcrnclcmos o leitor :io que
<liz Stradclli, 011. ci!., p;is!. 6i8-0i9. A oolr.r, grafatln pelo nolor co1íu,
f cáua, como 1.irnb ~m !e _[IÓdr. n~r cnt Slrndelli, fl~;;. ,105.
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i.'óO CANICI-PAHA:'!A,

NO JUQ ülRA-PARANA,

30)

,llucúr(ls (~'gnmh:is"} .

Q u:tsi to,Ia s c:::<:as trilms têm algumas parLicularidaUC'~
<lo lin guagem ou de costumes, todas se sa b mctcm ao nome
é!cral de " u aup és" e distinguem-se, como uru só grupo: dos
lrnh ita n te.s de outros rios .
D.ti o E,er clrn mada aquela c:md ol ele ' 1rio elos Ua npê::;°'.
11cm r1uc o seu nom e própri o seja Uaca iari, e é !:cmp rr
;:issi Ul <lcaowinado p e1os índio!!.
Os uaupé.s são um tau to ith03: 5 pés e 9 a ]O pole~<1·
<las, n ão sen do uma altura incomum, e são mu ito fortes e.·
bem confonuados.
Seu cabelo é preto como azc"ichc, liso1 e sómente !IC'
tomn. gri5.t1ho n n. C.'\'.lrema velhice.
Os h oU1Ct1S não cor tam o cabelo; <lcixruu-no pender na
frente cm louga trança, prcn<lemlo·tl cm 1·otfa com cor das
ou deixa nd o-a cnir no meio do <lon!O, mui1n s nzcs até ,i~
{'"OX.tS,

A cabeleira <las mulheres cái,]hcs i;Õll.i sôh rc as csp:Í·
c1ua:1-~ e é co rt ada com um ruoc1 crn<lo corupri1ucnto.

Os 11omcns têm mu ito pouca bnr.lrn, e mcm10
1>ou{'"a ê1cs arrancam: ptLxnnilo os fio:!.

c ; l:t

(159) O 0111or esc reve, 1c11imú1íca, m ae. o corrdo é tm1imb1íca ou
1miim6ca, como te põ1le ,·c1· cm St radclli, oh. til., p âs, J.10.
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H omens e mulh eres: todos arrancam tauilicw as EO·
J,raucêlha3 e pêlos dos so,·acos e das partes gen itais.
A côr da 1,clc é de um v iv o vcrmclho-panlo, un iforme
e luzcutc.
São p ovos que !e dctlicam :í agricultura, tendo rcsi,
clênc i.i! fixas, e culti"am vário3 11roduto, da lavoura, tai s
como : mandiocn (Jat ropha tmmiftot) , c.tna-dc-ar.Úcal·
(Sncclwrum, ofjicinurwn}, ho.1 ata doce (Coni.:oh:ulus bawll'ls), e:1rá, inltamc (Dioscorea spcciosa) ~ palmeira 1mp11·
uha (Culiclma spcciosa), cocura (um fnuo como m·a},
.ih:u::a.xis (Annunssa sa tit:ri), mi lh o (Zea mays), u rucú on
a m oto (fJfa:a Orellana), 1,a n :mas (Musa speciosa) , abioa
(Lucuma caimito), cajueiro (Anucardim1t occidcutalc) :
ini:_:á~ (/nso iipcciosa), pi menta (c:apsicum spccios11111),
l alHlCO (iY;cotiana tabucmn) C ]llnut as para tint a5 e COI·
cloallias.
Todos. mesmo u os mais remotos distrito!!: j á maru
ma chados e facas ,lc ferro, embora os macl1ado s d!! prdr3,
que priw..itiyawcnte U!a\"am, po:~am ain da ser eucontra«los
entre ê]e&.

Os J1orucu:; a?,n tcm ns an·ores e a rbusto.; ela !Jorc.sla,
os qu ai.!j! apôs ficare m alguns mrsca para eccar, süo. cm
scou ida, quci.mados; aí é

IJUC

fazem o IU3 ndi ocn1, scrvii;o

rcalizntlo pelas mulheres, as q uais plantam conjunt.::zmcnlc
1,equcnas toucciras de cana, ba tata dôcc e ,·árias frut as.
As mulh eres tambem urr11ncam a manJioca e dela
p reparam o pão (h õlo), que é o seu principal a lim ento.
As raizes sã o trnzidas da roça p ara casa, cm grandCi!
cestos, cl1:uvndo.s nturás, fei to~ de cipó e eómcotc fnb ri•
cadoa por estas tribw.
As raizcs da mo.ndiocn: cw segu ida, são foyada.s e descascadas. sendo c!ta última operação fcj 1a com os ,len te~,
depo is J o qnc süo ralada!, cm graudcs raladores de m:idcira, de cêrca de 3 pés ele compri ruento e uro. t1c lnrgura,
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meio concávo~ e cobertos c w toda :1 su.i supcriicic po r
agu~ado s pc<laços de quartzo, que são inse1·idos cm diago.
n.1.J, nnm padrão rcgubr.
Êstcs n1los são nrti;o <lc comC rcio cm todo o nlto
Ama:w ua s, J>Oi s são JJla is h:u:tlOs do que os tlc cobre~
usa dos cm outras partes do Brasil.
A 11ôlpa é colocada a ~correr cm uma ~cande peneira ,
fcit,1 da cas ca c1c uma planta ac1untica.
Dcpojs, é posta dentro ele um comprido cilindro clãi:tico, fei to d;,1 casca e:s:tcnrn de uma trep adeira (p,1l mcir~ ·, .
tuna es pécie de Desmoncu s.
Enche-se êstc ciJindro com a sua pôlpa, meio efrn.
sen do êlc cm .scgulda dependurado ew UD1R trave, entre
dois postes, e é estirado por intermédio de uma alavan ca.
colocada na cxu·cmidadc mais afast::ula, na qual a mufücr
se assenta, í ozcndo pl'.C~'!ão par,1 haix.o~ e. aBim se cxpr<'mc
o r~to do Jíquido.
f:.stcs cili ndros, ch aru.1 dos 1:tipitis'"1 com:litucm tmn·
bém um coJ1 siclcravcl comércio, e os portugueses e hrasi1ciros, al iás, ainda não introduziram um sub ;:; titm o qual·
quer para e5sn ruclc prensa intlígcnn.
A polpa tr:msfonua-sc cu1 massa cow11acta, sêc.1, rpu.·
so tJnebra, separnndo-se cm segui<1n os p edaços duros e a:.:
suas fibra!.
Torra -se dcpoi.s cm grandes fô1·no3 chat o~, que têm de
4 a 6 p és ele diâmetro, sendo n stta ho rdn i nclin ndn, e de
6 pés llc altura.
Tais fôrnos !âo feitos dt. argila mis turada com. as cin·
zas da cnsca de uma ii.n•orc chamacla "'cmjpé~'. e são suportados por parede;; de harro , de cêrca de ::! pés de .i1tur.n,
tendo u ma hirga abcrlura, em u m dos lnclos1 pcfo. (JU3l se
foz o fogo com achas de Jcnlrn.
Os 1,õlos Jc mandioca ou bcijtis, nssi U1 prE- Jlarados, :-iio
doces e agr:1ihíveis ao paladar.
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Gcrnlmc ntc, as índi a3 deixam as raizcs I ic.3r de molho
na água, durante a1b'llns dias, e nssim c;;las umolcccm e
fermentam, ficando com um gosto azedo, muito apreciado
pc1os nntivo~, por ém cruc 03 europeu..~, entretanto, niío
;1chnm lá tão agrudavcl.
Êst cs h olos cowcm-:;c diáriamente, cuquanto frescos-,
pois, c1uan<lo a sun massa se c:fria 1 tornanM:c duros e muito
mcno5 agradihcis ao pabdar.
As m ulheres têm sempre muito5 en ca rgo;; de que d:i.r
cont:i. porquanto, cfo 2 cm 2 dias pelo mcuo~, cfas têm de
fr á roça, eitua d., nl~ruruas YCZl'S dali n uma ou duas milhas,
par., a rrancar a 3 rai:te!I.
Djl\riamcntc, todmci:i, r,,bm -nas, prc11atamlo a rua~,; a
e cozendo o pão.
Qstc const.ituc a pa11c principal ,Ta 511:i alimc uta-:iio,
e nmit;is vcze:; paNatu dins seguido? sem come~ qualquer
outrn coi sa, cspcci.,lmcutc quando 03 homens c..5 lão ocupa·
<lo3 110;; serviços dr. dcrrttÍ)ada ele mát o. ua~ !1orc51ai.
iXa maior parte <.lo ano! co1nudo, 05 liomr.ns v5o ili;·,riamculc pc.5car.
Em ta is ocasiüc!l, lcvíl ru ecmprc uwa bõn pro\'i~iío do
seu aliutcn to foxorito.
As carnes <lc e.iça, gera lmente., só ::e eQ111cv1 de quando
cm qu a ndo.
Dão ptefcrência ã do jaholi ou ta rtnn ,~3 terrestre, ii
dos macaco9. inhnmbtis (Tynamus), tuc.:inos e :is doa rrni·
mnis <las e:;pécics mcoor<:J: do "porco-Jo-má to" (Dycotik.s
torquatus).
Não comem o grande •• pol"CO•do-milto'' (Dyco1i.les lubiatus), nem a anta (Tapirus m11ericanus) , uc:m C). mutmn
de r.1ho hro.aco (Crr1.t: globiccro?).
Comem grande qnantidaJe de 1•imentn, de preferêu ci,,
umas p ccp1cnas, que são d e um ardor exccss i,·o.
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Qunudo não há peixe, costumam fcr\'Cutar rnnas
lihr.ts de.o:;.s as pimentas, cm um pouco de água , e no ar<lcutc 1nõlho, ass im prepara do , molh:,m então o 1ião.
Do sumo venenoso~ que sa i cfo raiz da inandioca,
quamlo fer men tado e Icnido. preparam-5c ,·i:írios mõlho5
e 1chi<la3, <le hom gosto e <lc peculia r snhor, que êlc.s

muito aprcci3m.
Qua.ndo fa liricam o pão: usaiu ainda outro proccs~o,
que u ão se nota nas triLus vizinlrn !!.
É o de cxtl'air a purn ta pioc:a da wau<lioca 1 quc- mi~·
lura m com a polpa ordi.11áda, fo rmando nssi m um bôlo
muito bom.
Ap reciam muito as ha11a nus, co1ncn<lo-as como fruto
ou fazendo dela s nm mingáu , sendo para isso ,H frnl:l!
cozidas ou ~ssa<ln!!: b:itcn<lo-sc cm seguida a sua polpa.
nlé que es ta fiqu e hem mole.
Torn<HC a hannna, dêssc modo: um nliu1cnto mu ito
aprccia<lo.
Do3 fruto das palmeiras brrco.brr, 1iatarui. e nçai
(<Euo cnrpus bacalm, <Erwcarptt:i pntauá, Euterpc oleraC<'«) e outras cspéCles suas nliatlns, fahrica111 várin:i hchi<la~, tHUito nutr it ivas e m uito saudávcjs.
Além <lêE lcs, come m aiuda e multo apreciam as ha·
tat;:i s doces, inhames, milho cozido e muilo.;1 frutoa d:i
florcElíl, dos cruais e da rni7, <ln mandioca fazem bchi<lns
fcnucntadas, que tê m o nome gera l <lc caxiri.
O qoe se f az da r.iiz <ln mandioca é o 01ais agradá,·cl
e tem u m gosto muito parecido com o dn hôa ccn·ej:i
de mes:1.
Em suas dama s e fostas, consome-se imensa quanli·
cfa<lc de ca.xiri, e,. ao que parece, esta hchh]n nüo lh~.':foz mal algum.
l\""essas ocaaiõcs, usam ta.wbem u ma prepa raç :fo unli·
tíssimo excitante, que se foz ela raiz de uma pLm la Ire·
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padeira, ·- di amada cnpí, - e cuja nrnncira de u:3ar
llc.Ecrc,·i cm m e:11 rli .i. rio ll60L fl. l8í.
As }>rincip.i.is 3rrun~ para a guert:l e para :1 cac;a.
usR d,1s pot· ê.st cs foclios 1 são o.s arcos e ílcc11:is, z,•r.nhal::i·
nas~ lanças, e.lavas, e tamhém pequenas rêdcs de 1uiio,
Ynr,1s e- Jinhas para pega r peixe!.
Os nrcos ~ão de madeiras de diferentes espécies, muilo
dura s e muito flc.·<.Í\·eie 1 ~c ndo mui to hem feito.E e 1cnr1o

fie 5 a 6 pés de comprimento.
O eordúo do arco faz-se <JUCl' da fihrn da fo lh a da
]l.tlmdra t ucum (As trocaryum 1/lllgarc} , qurr da Ca ft :1
iutrrna tl,1 :irYorc eham:tda tururi.
As flechas .siio de vúrias espécies,, tcrulo de 5 a i pê,,.
<lc eon!Primento.
A •·arcta é feita da 1rn$tC da flôr da ca na-fJcch.i
(Gy,1crfom. saccharirrns}.
As seta s de guerra ou cu rubis, fei tas <lc nrndcfrn dur issima, são eu itbdosarucntc .,pontudas, e ::d gumns lri lH1s
colocnw o ferrão <la arr:Jb: o ,1ual un iam de ,·enc110,
tendo ain,b Jojs ou tr~ en1 a1hes, p aru o pro pós it o 1lc
f11 zer um., :::;raudc cicatriz.
As fl echas para matar pehC$ jó. 3iio prol"idos 1 qua~i
sempre, de pont,1s de ferro, <fUC são rcmlid:1s pelos nc;!,ociantes ; ma s m u itas tríbw ainda usam pontas fcila!I il c
oss os de m acaco, com uma farp a par o fisgar o peixe.
As pontas de ferro ab rem-se pa.ra os lados, lellllo as
extremidades re curvad;is e form:uu1o uma fisg,1.
E s.!! as pon tas sã o firmemente prê:::a.5 i1 ,·areia po r co rJéis, sendo estes untnclos de phc.
As .se tas l eves desti nam-se a matar pá!!3arôs e outras
pequenas caças e somente essas Ilccl13s 6 que são pro.,·i.
das de penas na ·base.
~ O :itJlor rnauda n :r u p:í.g. 20:i do ori gi ual (2.n «ii~ão), :s
11u.:ll c:orn:;;p ondc :"i p ~i;. 381 JC'~l:i. lradu~:io.
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As penas, gcr.11mcn tc cmpregn<fos m:.ssas setn.s, :::ão
n.s <las asas de araras.
Pelo mo~lo de co)oc-á.-fos nas v.1rc tas, o Íllco1a mostra
o seu conhecimento do princípio que se aplica aos canos
de rifles, qnc são fcnclidos internamen te, cm espiral.
Colocam-se três pcna.s na h asc ela flecha! cm cspi ml,

de modo a formar como que um pequeno parafuso.
Isto tem corno principal efeito fazer a flecha rC\"oh-crsc n o se u cu r.so p;1ra a frente e, nesse mo ,·imcnlo: cem
<l1í\·icla a tendência é fozê.Ja comcn·a r um.:t trajctórfa
retilín ea.
A m:meira pela q ual as ?.arnba tanas e pcqucuns setas
são fo itas, hem como os seus emprego!!, j,í o dcsc rcvj cm
:meu (Jj:irio (161).
As p equen as rêil cs de mão, para p cgur peixes, siio <lc
d uas espécies : 1uua pequena rê dc ci rcul ar, 1:n1cladn: co 1110
uma rêdc de hor<lo; e outra m ais larga, q ue se J csdohra
en tre duas varas, tal qual ~ i:F:dc 11.sai.la pelos cntomo·
Jogista~.
EstitS rê clc;; são muito empregadas nos rápid o~, entre
os roch edos, e nos r c<lcmoi nhos, e com clns se :tpnnliam
umito3 peixes.
Os fo<lios costu,n,:u u 11csc.1r t.rm1hém <:ow v:1ras e
1i.11has provi d as d e an zóis, co11rnm jnJ o•:iC gr-a nclcs qu anti·
dadcs dêstes últimos.
P1·ov:1Yclmcntc, nunca mcno3 de 100.000 anzói s são
,·cmlidos a nu alm ente no rjo Ua up és.
Ali, to<lavja, ainda se cncontralh m uitos anzói;; fc í1os
pc]o3 próprios índios, engenhosamen te, de espinhos de

palmeira.
Por mui1as ou1rus man ci rí! S, aincl a consct,rtJ.cm p egar
peixes.
061)

O :iu lor m:m Ua ver

1ual correi:ponde :'is

p.:Íf;S".

3

p:ig. J.17 Uo ori&im:il (2.n cdi\;iio),

2i0-2 i'l dc.sta 1r;idn çú0.
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U'rn a delas é po1· m eio de t1111 lH' fJ UC110 cone, feito ele
t.iqua1-.1 011 de vime, cl,;mrnclo malapí, que se coloca na
e nt rada el e uut córrego> no, igapós.
A c.xtrc uridadc mais lnrg,1 é intei ramen te ahcrtn, e,
assim~ ,i primeira vjsrn , p.1rrcc inipo,:,,.::frcl que possa npn11har-sc peixe com um tal dispo~itfro.
'fodnvia, :11)anha11Hc com êlc pamlcs 11uanli11.ldcs.
Os peixes nele pcuctr:un, e, não cncontrnncJo espaço
sufic icnr c p:1 rn fazer a Yoh:1 e não podendo nadar p:irn
tr,is, ficam retidos alí.
Por ,·czcs, c-nconlram-w ncs::c.:; mat:.1pis três on quatro pcixe:3 que ficam cxprcrnhlos, apertados como cun l, ns,
llólS cxtremi<l,1tlcs: d c.; las 11equcn ns nru1 adilhas: e com ae
csc:i mn 5 e 11clcs d a calicçn clilaccradas, em consCc.[Uê nci:l
dt' suas i·:ís tcutaü\'·as par.J paSSólr para dcn.ntc-.
Há nin1la .1lguns ou tros matapís, que .silo maiores:
porém cilinclrico~, com uma cnlrn d,1 c<J nica r<=,·ersn (como
:is nossas rntoc itns ,lc ar:imcl , a qual impede :1 Yolt:i
cio peixe.
estes Ia1.e1n,s.c. de. tama nhos relativamente nmi<o
gnmcles, e co1ocam-sc nos cór regos 1fa .fl o resta e cm ca.nnis
cstr<"ito.s, entre os rochcilos, on<lc o peixe~ ao tcntnr pn s.i!!:.i r
par., cima, n clr.s pencttam e fic am retiJ05.
A melhor inaneira 1 cuH·cr;inro, de pcg,u: 1,cixcs, é ,,
(Jllc tem s ido gc rnliuco te :1dotada pelos próprios curo1>Cll.5 1
na rcg-iiio, e que é a dos caem-is (162) ou topuwcs par;:i
:tpnnhar pci'.:es.
São do prcfcrêucb empregados nn épocu <l:is cl1ciu~,
na ocas iúo justamente cm qnc o peixe cscaest! i:i.
São cons truidos nas m.1rgcns J os r io$, por meio de
forre.; esteios de madeira, que são l ir!Dcmcntc fincndos,
por ocasifio àa hai.'\'.;t 1u:ixima <lM .iguns, quando o lo c.i l
Cf tá complc tarncnte cru !!êco,
(162) Cacurí é o ,·crd::adciro nome \"Ulg::ir, como jã ,·imos ; rn::a:; o
%1Ulor C!>C:rcn1 scm c,rc cricon,-fo.
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Nc.:;scs pos tes prcn<lc-sc, ao alto: mua i:,ruar<la fej l a de
acl1:,9 (lc c:mle.s, fcd1ada:;; Je 1>,1lmcil·as1 form a.rnlo 11m iin-

~ulo {lc cntl·,'.Hla. tC'mlo no seu vértic'e urna C3lrci ta passap.cm,

O peixe quasi sempre viajn contra a correnteza, in a3
procur:i, de prcfcrên cin, os Jogares onde es ta é mais írac-:i..
Os peixes ~nc:uninh:1m-sc pol' e ntre as du as nla s fatc-

rais: cm
tur:i , no
ca m inho
Dali

dirci;íío :to rlÍtfUC 1 passando pela csn:cita ahcrqual então !icam retidos, niio enco ntr:mdo ma is
por onde pos.rn m sair.
siío tir:ulos por clh·crsos modos, quer mcrgulhnn<lo-sc no <liquc pnr1t pcgil-105 :i w5o , C
.fUCr pcsc.audo,os
com uma piç{i (peqn cn:-i rêdc), quer fisgando-os com ,un:.i
foca on cani\·cte.
l\"e.sse.s cacurfa-, n1rnnl1aru-sc todas .is e.spêdcs de pci·
xcs, grandes ou p equenos1 hem conio ns grandes e 1>cquc11a!. tartnrugas de r ios.
O índio, antes de entrar em mn cacurí, gcra lment r
o examina heru primeiro, com m.;:'la , ·ar:i , p;ffn Ycri fi ca;r
si .ilí uiio se encon tra n1gum peixe elétrico.
~esse ca50, este é o primeiro n tirar-se, o que se Iu1.
com uma rêcJc.
As piranhas, que são uma d.i s espécies de Serrasa lmo,
.!êiio tumJ, ém algum lan to perigosas.
Vi certa ocasião um i n d ioz.inho voltar de um cacuri
com um <los cJcJos <lcccpado por um dé5~ C3 peixes.
O giráu. (163), to<la\·i:1, é empregado cm mnior cscula
<lo q ue o cacuri.
E ste outro vrocess o <le 1>cgar pch::e;; é usado, cJe pre·
forênci:a, nos loc;1lS cncoch ocir ados, e muito se patccc co\1\
as an naclil lrn;; tl c p c~o 1· cngu ias 1 CjUC l'C colocam nos moin h os e a~udc., dn ln glntcrrn.
(163 )

O :\ Ulor ~r:ib geraii. O giráu é o mesmo IJIIC parí.
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O f!ini1t n:io é mai5 do t( UC 11 mn pcneim de m a<lc i,·a:,
do fci 1io de uma gra cle, que se coJoca no me io de um:i
c:tchocira, de 1uodo a I"Ccchcr tod a a ógun que dela cii,
nela hatcn<lo com rnuita ÍOJ:Ç:i e pa~:mdo através del a.
Todos os 11cix.es que são trazidos pela forte corrcn tc~:i
íicau! r etidos ne.3sa grade, oude !!ão apanha dos cm 1:ccuid:1.
.As vezes., ~ão apanhados cm tão grande número, ,iuc
servem de alimento para uma :,ldcia inteira.
Em muitas quéda:5 do Unupé3, constroem-se ce.scs
giráus, e, para êsrn fiin, 05 habitantes reuucut-se num c~íon;o mútuo para construí-los.
Enormes vi gM, cntíio, têm de i,cr cravaclas cm toda s
:is fenda s dos ro chedos, firau:nneu tc, pnra poderem rcsi$t.ir
il forte correnteza <las águas, que se 1lespenham cottt gran·
de força da mon l:mtc da quédn.
Os peixes, que n.'"io .!:io comidos na ocasião, colocaUJ·
-::e cm uma pcqucua platafórma (16.t) , feita de varas, .rnhrc
o íogo, e :ili Iican1, a. tê se !ornarem completamente -!' éco,
r t~ucgrcc idos pela fumaça.
Por C3Sa maneira podem êlcs conservar-se c1u pcriei•
t:.i:i coudiçÕc!:., durante muito tempo, e s5o, por i~~ mesmo,
apro\"citados para viageus.
Os Yiajaotcs se mpre os compi--'m, e1nbora seja \U\l alimen to muito insosso, clcd<lo U fal ia do sal.
Estes ín 1lios dão 11ouca estima ao sa l, o que n ão sucede
com os de várias outras t.ribus.
De preferência, :aceitam anzóis e cohi:rcs, em paga·
mento 1le qu.>.isqucr artigos, que \·Ós delc3 comprardes.

As pimen1as, mais 110 c111c o sal proprfom cnte, agra·
dam·lhes IllUito ma i!!.
Do~ frutos tia s palmeiras imrjti (.lfo:ci111Uinun regfrt) e
jn r(Í (Lcop0Idi 11a major) e t.1mhcro do cnrur•í. (,mm cspé·
cie ele Lncis, com nu1cntc encontrada nos rochedos d:1s
~ l o q t 1 c 1 1 1 , que Teodoro S:imp:tio (ab. cil., pii;. 2-1.?) dc~cre\·o como "i;:r:id e:ido de m.'.ldcir:1, !Õli re Lrn,.'.l s, Jl.'.lt"!! :i~~:ir 11 c-:ime •
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cachoeiras), fazem umn <J.nnlidadc de forinlrn, 11uc tc, 11
iahor saliuo, e com a qual t emperam os aHutcntoE.
Tod.1s as tt il,us do Uaupés constroem as moradas obedecendo a m u <lctcnninado pbuo~ que é d eles o caratc•
ríetico .
.As sua s casns são o dou1icíüo comum Jc m1m ern:ns
f amília s; , algum as yczcs de todn unrn lrihu.
Em plano, a casa é um par,1lclogrnmo, com u111 .semi·
círcu1o cm um a das cxtrcmhJnclc.s.
As <limcnsõ c3 de wn:1, que \'i cm Jauta rité, crom Jc
150 pés àc compârucnto po t' 75 de brgu ra e cêrcn de 3
de altura.
E sta casa comportava cêrca <lc doze fnmHi:1s~ aproximad amen te un s cem indivíduos.
Nos tcn1po s <lc ícstas e de <lausas, põdc ela abrigar
tlc 300 :i 400 pcsaôas.
O tclh::i.<lo ou. cohcrlurn é Ruporlado por Lonitn.; l'
c..~l>clt as colunas ciHudrica!!', de troncos de iirvorcs mui to
li sos e muitQs r étQs.
Xo meio <la casa, no sentido Jon gi tndin al1 há um cs·
paço linc, de cêrca de 20 pés tlc largura.
Aos Jndos, es tão os pequenos cômodos on r cpartiçôcs1
colmados com folha s de palmeira, di.vidindo-!!'c cm quar·
tos, para sepa rar as diversa s f:rnu1i.1s.
No co rredor central, vêem•!:C, f1e cada lo.do, os grnnUes
fôroos de fazer fo rinl1 a e as gi;pnle3cas p :111elas pnrn o
preparo do caxiri.
Na p11i-tc Jo ccu lro, fica um espaço U,·rc~ onde .is
crianças Ldnc:nn e onde ta:mhéru se realizam as dauças,
No s quarto s dus moradas particularCB? guarda ru-!:c os
utcu sis domésticos, anua s e ornat os <lc pêna!:, pcrtcnccutcs aos que os h abita m.
Na constru ção destas casas. o:; índios demonstram o
seu capricho e .i. sua lrnhilhla<lc, o que lhes dú granUc
trnbnlho.
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As vigas pl'inClpais, hem como as tra\·CS, cáihros e
mais outras peças tlc rnadcir3, siio muito retilíneas e com
Jimensõcs p1·011orcion:1is aos e.;.forço!I que c.ida um tem
c.1c suportar.
E toJo êstc ntcalJOu~o é amarradfJ com tírns <lc cipõ~.
TuJo, porém, ficn tiío bem amarrado e de um modo
t:io engenhoso. que causa admirnç3o a um marinheiro.
A cobertura da casa foz..:e com follu1s de numerosas
espécies Jc palmeiras, muito 11cu1 :idapraJas parf\ esse prop ósito, ficando dispostas firmeme nte e com muita regularidade.
As pJreJcs 1:itcrais da. casa súo muito hai.."l:as e feitas
1nwbém Jc fôlhas de p almeiras, mas são tão cspc~as t:
com ::15 folhas t~o Leru unidas uwas n5 outras, que nem
flecha nem bala uclas podem pcnctrnr.
K1t parle central da casa, na aha do telhado, Yê·!!c
uma gr::aodc ahcrtu.ra, à maneira Jc uma p orta, de cêrca
de 6 pés de largura e 1lc 8 a 10 pés de a.lturn.
A pol"la é uwu esteira de &uficicn te laq,;rura, que fica
prê.sa sómente oo topo.
Durante o dia, é suportada por umn ,·ara, dci.'t;uaJo
a<.:.sim n entrad:. ]ínc,
A noite, tira-se n \':tra, e ela cnt:fo se flha ixa, fechando
a cn trnc.la.
Na c.'li:trcuiidnclc semi-circular, existe UlJla porto menor,
cuja cnLracJa é pti\'atÍ'rn Jo tu:táua ou chefe, n quem CSID
parte <la hnl,itaçiio pcrlcncc cxciusil-·nmeotc..
A parte mais húxa da a1,a da cobertura, de cada lado
<la cn traJ a, cohrc·sc com grorn1s casc:1s de án·ores, que
fica111 colocadas vcrtic.i]nieal.c ili.
.Acima delas. "êcm•se, pendid.1s e flutnando, fo1hns de
pnln1ciras, que são coloca.Jas .!.Õlta!, e por enu:c os qua.i&
circula a furo.iça, que se Jesprcndc Je todo3 os fogões da
lrnhitoç.ão.
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Em alguwas casas, as ahas da cobcrt ura são atlorna·
das <lc curio:ioS <lcscnhos, feitos de ,·árias cõrcs, com 1110 .
ti\·os simétricos, com o as que se obscrnnn na cachoeira
ele Carurú.
O se u mobiliário con:llste principulmcnte cm lllaqucira.s ou têdes, que EÚo tran çadas de cordões, feitos das

fibras d~s folha s dn illcwrilia Jle:ruosa.
São xêdcs abertas, de cordões, que EC t1·ançam 1 cru·
zaudo-se uns com os outros, em intcnralos de um pé.
Os punhos, cm ca<ln e."\lrcmicla<lc, têm u1nr1 corda, que
aperta esses cor<lõcs e passa cm tôn10 deles, sendo por
inlcrruéJio deles que ns rê<lcs podem !!Cr cxtcu<li<las e
ficar suspen!!n!!,
Os índios umtpi!s fozc m granclcs qua ntidades <le cordões e 1lc cordas, não ~ó dcs:M fihr.1s, mas também de
mui tas out ras maie,
Êlcs enrolam os coi-dõcs e cor<lns com brande r:ipidci,
pa!:san<lo-os cm tôrno do pe ito ou d:i s côxa.s.
Em su:1s casa!!, e11contrn-se !:empre um g:ran<le sortimen to de pot es, hilhns, pnncla~ e outros utcnsís domê:Hicos, feitos de barro.
E!:ses utensílios ::iio <le tainanhos v,1riadof.
São fabricados de argila, tira<la <los leitos dos rios ou
<los cónego~, scn<lo amnssa<la conjuntamente com as cindos córregos, sendo amas.sada juntamente com as ciopor áriol! ,
Faze m ainda grandes quan1iclmlcs de pcqncno!! cestos,
chama<los baláios, que são muilo eE-limados e procurado:
pelos JrnJ,itanfes maia de baixo do rio, coJ1.S tituincio um
comércio cousidcra-çcJ.
Os tarián..as e tucanos, duns tribus tJU C h abitaw o
curso inferior elo rio, fozcw u n;; pequenos bancos, de uma
peça inteiriça ele macleira.
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Esses ~s!!Cnto s. i;ão enven\\1.;lllo., e orna1lo!ô de l,ouilo5
dc.sc11ho: 1 feitos com o maior capricho.
Gn stam-sc m u itos dias no fabric o de tais cscabêlo!I,
quo t:iio cm seguida lrocado3 por ons pou cos de anzóis.
Fa zco1 ..1:, suas canõas <lc troucos inteiriços tlc .in·orc~,
os quais sú o cavado~, dcixan<lo-~c tran:l·crsalmc ntc os asecu tos, que são ent alh ados e scrn:m par.1 lrnv,,r a canõa.
Na t>nrle do fund o, essas cn nõas são muito gro~sas,
afílu de r csisti tem ao m.o e estragos, a que es tão sujeita~,
na sua passagem e :irrastnção sôbrc os râpi<los e rochedos.
Q3 rêmo3 são c.lc cêrca de três pê.5 de coniprimcnt o,
tendo :t rcspccti1,·a põ. um fotmato oval
S1\0 feitos de uwn ~ó peça de madeiro..
Estes índios libertnm-sc dos c.ston·o3 Uc ,·esluârjo,
tan to quanto é pos..sfrcl con ccbcr•!'C.
Os ltomcns usa m só mente uma J) l!<j lJ ena peça de tu·
'rurí, que lh es p assa por entre ::is pernas, e prende.se .:t
u 1ua conln, que lhes cinge a cinturn .
i'tl ~o10 C!.SC co5t Umc, as mulheres o dispensam tot al·
UIC nt e, uiio 8C cobrin do com quulquer coiim que c.'\'..isla.
Vi\·em cm n udêz complet:i, e isso é gcncral izadíssimo.
En tre os índios uaupé.s, n.io se abandonam tais cos·
tUlUCS,

Parece que entre êlas a pintu:ra é consi derada comu
uw suficien te vcstu1irio ; e, p or isso, nunca estão sem cln,
crn pa rte algum a do corpo,
No!i seus festh.-nis, princiva1mcntc é que el as eulão
cxibc..m a s11n ycrdntfoira :rrte: ornando o corpo com <lese·
nhos ,•ariados,
As cõrcs \·Crmelha, amarela e preta são as preferidas
e gcralw cn tc as m11is usaifíls por elas.
.
Fazem tai.;i pioturm; em padrões rcguforc~, rnwto ,parecidos com os dos desenh os com que ornnmcuto.w os EP. 11 :1
hancos, canôtts e oulnt5- peças de 2nobilillrio,
7

7
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E sparum na c:1heç.1 o su mo tlc uma árvore, <lc côr
az ul, muito viva e m uito fo rte, clch::1.11<lo-o ~correr cm
íiJ ctcs pelas costm;:.
Na face e n a fr onte, fa zem, com tinta vcnnclhn, uw as
manclias redondas.
O uso dos ornatos e outras n in har ias ruais, ê qu3~Í
qac c......:clusiYarncutc elos home ns.
As mulheres têm a penas uma p uh;cirn , n ão us.1 ado
colare~ no pc~côço, nem pentes no cahelo.
Além do brncc]êtc, usam a p cuas uma li:;a~ ah,iixo doo
joelhos, qu e con~n·aw se mp re b em justa, he m apcrtad .:i.,
i::so dc:;dc a inf5.n(':ia 1 para o p ropósito <lc e 11lu mcccr A
b rtrriga dns pern as, o q u e consideram uma grnucle beleza.
Em seus f~tivnís, qua ndo dansam , as mulheres p õem
então uma pequc n,1; "t:m i;n", ou avental , feito de conta~,
di spostas em padrões rcgu)arcs, com muito go.sto e muito
cn pricho.
Es~a. tan ga tem cêrca <lc seis poJcgndas quodrad.1!;
cm ou tras oc:isiõ e!!, nunca é usa<l n, tnu to qu e, acaba.ela :i
festa, as m ulheres Jogo a ti ram.
Os h omem;, entre tan to, conservam o cnliclo cui dad o·
sarn ente pe ntc.1 clo, l"C[Htrtindo•o parn os Jaifo_;, e atam-n o
ú fr ente, numa trnnça,
Nos rapazes, o cabelo é conse:n·a do com prido~ fn1.cnclo-sc-lhcs longas tr,1 nça s, que lhes caem sôl, rc as costa~.
No alto da cahcça, )m·arüwcJa1cntc, prcgn•.Sc•llics uru
pente, o que lhes <lii. um aspeto muito efcwiu ado.
Com os seus enormes cobres e Uracclêtcs de contas e a
cuid:u1osa exti rp ação tfos b arbas, ain<lo ma is se .,ccutll:1
esto aparêncin.
Tomau <lo cm co nsideração tal circunsrã nci.\, sou dccicliclmucntc de opin ião que a lendo das ama=on as foi criada,
~ssim, pelos primeiros "·iajnu tCii que os virarn1 e )Jclo D. j•
pe lo efeminado dêsses gucrrchoc,
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Sou Jc-,·ad'o n ler ~sa opíni5o pe las primeiro:! imprcss(lc3 que cu lllcsmo rccchi, }Jois foi ~ómcntc depois de um
".l.'.llmc ma is detido que r ccooh cci serem homens.
Com as partes ,Tcantci r.15 do corpo, cspccíalm cn! c o
peito, coberta s pc]os escudo~, - pois é o~sim que êle.s Ecmprc os u sam, - estou con,.·cncldo de que qualq uer pessôa,
,, uc dêssc 111oclo os "ir JlCl.i p r ir.icira vez, acl-cd it.-rá que
s5o m ulheres.
R esta-nos, por h.::o 111c.m10, su por s.implc:-1ncntc llUe
índiOE, p ossuiudo cos tnmcs ~cn1eJJrnntcs aos cJêsscs qu e
;,gora l'it-·cm no rio Un upC~, h ah it:r.·am as regiões onde
d i:ccm q ue :is amazo n::is foram \'i stus pela primcirn vez.

E tcJJJos .t!sim unia exp licn,;íio m uilo racional dnquilo
c1ue

t :111 10

tem co nfundido o~ geógrafo:. .

.A única objeção a. cst;.1 cxplic.:Jção é t{Uc dizem c.,XÜ,tir
entre o:, aborigC: nes esBa traclição, ., pro1iós ito ele u uta naçio
li.e unrnlhc rc, ~Clll nrnrid on.
Dcs~a lra<líção, contutfo, não c:ouscgu i olucr r1ua1<1ucr
\'Cstígio, c 1 assina, po~'to imagin ,'.ll° fociJmculc que lsso se
criou si ni plcsmen lc pelas m:;eslõc.s e pcrgn nl :u1 dos 11rópríos europeus.
Qunmlo a lenda d:1s umo1.011.13 p r ím itfrnmcntc se csp:1lhou, tornou-~c de res to of,jeto de fod.1 g.1ç.io de oulro.;
viaja n t~, não só para nrificá·b, como pos.sivcl ment e p;n:a
oh1cr csc1 arcci m culos sôl>re a C."1::is lêucia de la is muJhcrc3
gucrreir.is,,

Ora, os iudios! po r isso mesmo: <lc,·cm ter siJo e5W:l ·
com pergu nras e su~~tõcs nesse scnr idof e, pcosan<lo
q ue os l1 omcns, branco;; tl c\"criam s,nbc1· mcl.ho r do CJll C
ê1cs 11rópr io~, transmiti ram n .c c ué d ~ ccndt"n tes e ., suas
famíl fos a idt!ia da cxi~têucia de uma t.il na ~:íío, CIU algnm:.1
uut ra região do país: hem dis tante dnü.
~.-11] 03
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Outros ,·fajantcs, que "\· icraw po5tcriormcntc~ cnco 11 •
traram cut5o os traços Jcssn i<lêi.i entre os índi os e tomaram isso como pro,·a da e.,;s tência «las ama1.onas.
A~siin, cm vez de ser, na YcnlaJe: o cícíto. a prin ci•
pio t de um wéro cqui"·oco, criotH•c tal lcJHfo., que se C5pn·
Jhon cntt·c êl~

não se .s;ihc com o, pelos viajantes <1uc os

prcccJcram, procm·an<lo ohtct cn tiio cscfarccimcnto do
assunto.
Em minh:is comunicações e pcrgunl ns, entre os índios,
sôbrc Yários ol!$Sllntos 1 sempre tl\·c a maior prccançrio de
c\.·jtar que chc:;:asscm n conclwões crr:u.las.
E stes índios c.stão sempre prontos pnra afirmar que
\'Ós p odeis acreditar naquilo que êlcs Yêcm, e, quando não
comprccndcJll as \"ossa.s perguntn~, rem hesitar rc.,;poflllcm:
:'Sim ....

Por C5!: a mancir:1. 1 foi como obtive muitn! inform::u;:ÕC!::
que eu presumia fossem m u ito scgu.ras ; porém, dcpoh
diss o, out rns pe!=SÔas, qnc conl icciam 05 ím]io5 e eram ui ais
familiarizadas com os fáto:1 r ela tado!!, me asseguraram que
cran1 completamente fofans.
Tais oh~crvaçõc.5, todavia, só se :1plicam aos índio~ de
tríhus quasi incidlizndas, e que Jl:ÍO comprccudcm clura·
men te qualquer lingua~ por inlcnnéd io d:t qual vós porlcis
co m unicar•vos com êlcs.
Sem pre co11íici, por isso mc.smo, mais uas informn·
çõc.s que se podem obter por in tcimé<l io dos índios que
falam ou entendem 11cm o português; e :tcrcdito que é
sómente por intermédio dê.stcs 1lltimos qu o se poderão
o1Jtcr muitas e melhores informa ções, dignas <lc crédito.
E :1 te núo é o ca~o que se tlú com ns tríbus selvagens,
que siio nb solutamcn tc inca pazc:1. de comprccmlcr qualquer cncadcinmcnfo de frases u.o. líug-un, po1· intcrmétlío
<l:t qu:11 se llrcs <lirigc .1 palavra.
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Acr edi to, ponantot cm vj sta el as r.tzõc~ qne c:cpcm1t~
q ue a Mstôria <las am azonas não. pt1SS it <lc u ma lenda, a
qu al <leve se r colo cad a en tre outr., s tai s, como :is que <l izcm rc:.p cito aos sclvn:;cns " h omens-macacos'\ ao3 qnai!.
linm}Jol dt fnz r efe rência, e cuj;i tradiçlío tamh cm ali c u('ontrd, .:i.o Cll rupir a 0 11 demôni o da s floresta!, e ao cl1rlnínculn, do alto _i\m azom1s e elo Pccií.
E <l c todas es tas sup erstições u ão ti\'cmos a té aqtú eluci,laçõcs t ão .!latis ía tórim:, com o p rcsomo a qu e foi d:i<l a
:i rCSJJ cit o ,las amazonas gu errcirns.
Vo ltem os: p orém, aos índios !cmtpés, p nra fo lar .:1100
~, ind a sôhrc os !':eti.s trajes,
Nas suns vest~ costu mór ins, cucontr:l ln os a in<la al·
gun !l outros orn atos! além dos já r eferido s.
Em roda d a cabeça, u sam êlcs u ma faixa cufcitrula de
pe n a!> <ln ca11Ja dos p ap agaio::, e, al ém d isso, u~.1111 :iiml.,
., pedra cilíndrica, de qu.i.rtzo, que c n j:í dC3crc~-i cm m eu

di,írio (165) ,
F.ssn pedra, colocam -na J1ahitua1mcnte ao pei to~ fi c,rndo susp cma de u m cofor f1c coul:is de sc ru cu rcs p re tas.
Nas suas dans:is, ou !est ivai~, ornam-se nio cla com um
traje co1np1icado, cv!citaUo de pen as m.1 cahcça, n a cin tura ,
110s b r aços e nas p c rn ns (166) , como cu jâ r eferi m inu cio•
somen te (167) .
P assemos, :igora, a descrever al:;nm:is pnr ticularid.,d~, que se lhes liga m ao n:is:cimcnto, casa ment o e morte.

:i.

(1 65 ) O ::i utor m:tnd3 yu o p ii:. 191 do ien fü-ro (cd. de 188?),
tiual corrc~ponrlc ú pág. 35,i dc.st:i. 1r.1tlut:io.

(1 66) fü: es in1crcss.antí~simos trajos, muito 113rccidos com um:l
fant asi:t c::irna,.1lc~ ca. com todos os 0..-n::uos de~criJO;j por Wnll:1cc. t"n•
conltirnM~ cm n oeso l\lU!CU N;icion al, ond e 1>odem se r vi~tos na ~ccçã o
J o Emo:;r:i.fia.
(167)
.a 11ual

O .autor m,rnch n r a pág. 202 do eco lino (cU. àc 1889) •
;j p:ii;. 358.359 de~l3 1r:uJu~ão.
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.As mulheres, g:cralmcntc, dão á ltiz cm casa, cmh ora
a}guurns ,·czc5 j550 p05Sa succ'1cr lnmhcm n n Ilorcsln.
Quando se dá um 11ascirncn10 1 <la c:1sa ond e o mesmo
ocorre retira-se para o terreiro tudo que ncfa se encontra,
mcm10 as panelas, po!C!I, arcos, flcclrns, :rté ao dia seguinte.
A mãi, cm Ecgui<fa, com .:1 crfonça nos braços, vai para
o r io, onde ~e banha, Lcm como a criança .
A parturiente, cm geral : pcnnanccc cm 't'epom;o ua
:rêdc, 11 ão fazendo durante quall·o <li as qualquer espécie

de trabalho.
A criauç a, princi1rn.lntcntc si fôr mcnin.:i , é suhmctiJn
a um regime especial de ali m en tação.
Nfio se lhe permi te nlhncnt ar•5C de carne de cal?, nem
de pche, C..'\:CCtos os das espécies JOCnorcs e que têm muitas espinhas.

Ela é al ime ntada 11rin ci pnlmcnlc com )1ôlos de ma ndioca e fruta~.
As moças, aos primeiros shiai s d::i puberdade, têm que
sullmeter-!!e a nrun prova.
Primeiramente, desde u m mês ,mtcs Ja sua rca1iznç5o,
ficam separadas, como q ue redosas em caga, scm.lo,lhcs
permitido alimentar-se sóm en te de pC(JUCDn quantidade
de pão de mnndiocn e de úgua.
Vencido êssc prazo: reunem-se alí, num dia designaclo,
os parentC6 e amigos dos pais, que ~ão para isso convida·
dos, trazendo carla um deles u m. pedaço.; de cipós (uma
trepa deira flexível),
A menin a é, en tão, trazi da p;1ra Í ÓC'<I da casa! perfritamc utc núa, pru-a o meio do grupo, que rn ,1cha 110 tcl'·
reiro fro ntei ro Ã hahilaçiio.
Cacla um dos p resentes, n essa ocasiiio 1 é obrign<lo a
àar-lhc, com o d pó: 5 ou 6 fortes chicotatbs, no peito e
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nas cos tas, de traYés, até que ela cáia prost.1:acla, sem seu·
tidos, acontcccn<lo disso resultar-lhe pot: vezes a morte; si,
cu tre ta nto, e];1 recob ra o D.nimo, aimla se lhe repete a OJle·
raçiio, um as <runtro ou cinco ,•ezcs, com in tcn·al os 1lc
seis hora s.

Considcra-~e uma grande ofensa ao3 pai9, quando ;15
pancadas não eã o dadas com mu ita força.
Durante essa prova, preparam-se, cw enonnes panelas, todas as cspécie3 de carne e de pci."ie.
A se~oir~ os prc::entc~ molham nclnr; os d-pó.:1 1 que aão
<lados, logo após, á menina, pnm c.5ta os lamber.
Dní por dcan te~ ela poder:i. comer <lc tutlo ,1ue desejar.
E, desde &se momento, é então considerada mulher.
Ela, as.sim, c.s tii. apta para o casamento.
Os rapa zes, po1· su::i ,·cz, têm taruhew <1nc ser sulnnc·
tidos a uma pTo·,·a iilênticn; c~t:'l, pot:êm, não é tão Eevcrn.
Com Ecrne1lrnntc prova, ficam inic ia do:, na virHitla de, e
<leEtle aí se lh es pennitc conhe ce r ., m1i sica do jumpari,
de qn e já fiz uma descrição cm meu diário.
~stcs índios fazem tatuagens, m ns em pcqucnn ~cala;
pnra isso~ praticau1, ao longo dos braços, umn fil cít,'l de
picadas, ele forma to eirculnr.
03 tucrmo!. clistin~cm-ee das demais ln1n1s, por trê!!
linhas azu is e verticais , (JllC r~cam no lãhto superior, cm
lognr dos h igotlce.
Os índio5 desta tríbu fur:i m o l.ihio inferior, através
de cni'as cavidades paesam os .seus pingentes, formados de
três fiJciras de contL1s brancas.
Todns ns tríhu s furnm ns orêlhas e pas~::i.m, atr~rvés
dos buru cos, pequenas varns de gramínea!!, ornadas de
penas.
Só 0 5 cobczís é que dilatam grandemente essn!! C<l\'i dades, ntrnvés <las qunis se pódc fnzcr passar uuu1. rôfün de
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garrafa, do tipo comum; colocam n el as, gci-a]mc ntc, um
hatoquc de madeira; nos dia s de festa, p orém, imerc 1111
cm logar do rncr.mo, um feixe de pcquen:is sctns.
Os homens:, por via de regra, têm apenas u ma mul her.
Não há , porém, parn i~so~ um l imite espe cial~ poi3
muitos dêlcs têm duas ou três.
A.Jguns ch efes têm mesmo ainda mais.
Em seus: casmncntos, uão h á p róprjamcn tc nenhuma
ccremônia. A tínica parlicnlaridadc que há, nc~c .:c11ti do, é o costume de arrchatnN'C 3 forçn :1 moça~ o u~ cn t:io.
fa zer-se umn cl emonstraçã o de f[llC ass;im se pocl c fazer.
mesmo quando ela e os páis cstiio de perfei to acôrdo com
o cas.amcnto.
Na maioria dos caso~, não ec casam com parcntc.s ou
mesmo com os 'Vizinhos mais próxim o!!, dando prcfel'êu ci:i.
aos que moram mais lo nge, e ;i té aos de outras tn1m!'=.
Quand o tw1 rapaz clcscj.:t ohtcr em casamento a fi]Jrn
<lc outro índio, seu ptii ca,·in a ês tc ú lt imo um mensageiro, p:1rn participar-m e que êlc1 cm companhia do filh o.
preten de fazer-lh e um a ,•isit a.
O pá i cL moça então resolve o caso.
Si fõr de seu agrado, in icia desde logo os prcparatirn.s
para uma fes ta, que co::tuma durar dois e i1s ,·czcs tré..s
dias ; aí, cn l"iío, chega o grupo do noivo e an:clmt.t a noin, i
que é levAdo: (lnríl a cunõa do esposo.
Si nculmnw tentativa se faz paro: frustrar-se o plano,
considera-se a moça, daí por deante, como casada.
Em algumas tn1ms, como n dos uacarás1 os moços têm
de submc tcr·F-C a u ma prorn, que cousiste na <lcmon::trariio
de sua habil idade p,1ra a tirar de ar co e Ucclrn.
Si o rapaz não accr:t,u- no a h:0 1 a moçn o rccu::n, pois
que êlc assim demonstra ser incapaz <lc atirar cm pe!xc!'
ou de caç.ar para o sn~ tcnto da familia.
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Os seus ruorlo~ siio qu.tsi :cmprc sc pult,ulo.s nns p ró ·
prias casas, com lJracel êtcs, IJok1s rlc fumo e oulr:ts ltugif!!lngas mais.
Q g enterramentos Inzcru-sc no mesmo ,li.1 elo fnlccimento.
Qg p áis e os parentes do ruorto íicJ.lll cm contínuo
pranto, farucntarnlo·!C sôLrc o eadavcr, dc:de n horo do
dcs(>nlíl cc até no m omento do cntêrro.
Poueo.s dins depois, p repara·5c uma grande quauticla.d c de cco:irí, e cor~vidaw•sc, cnt5o, todos 03 parcutc5 e
amigo3 do morto :i compJ.tcccr, para 1awcntar-lhc o íalcci mcuto e clamai· pcln sua mcmõrin, dm1sando·EC e c~m·
tando·SC n essa ocasião.
Em algumas das maiores c;isa::, ltá, ús vczc~, mais <le
cem 5cpultm·a.s; e, qua ndo as ca.!las se tom an1 peque nas e
já estão muito cheias, fazem-se, então, as SCJJU1tur:t3 íóra.
Os Utrionas e luca,ios, hem como algnma s outr:1s tríhus, cêrca de um mês ,1pós o funcraJ, dcsculcrram o ca<lá,·cr, que já c.5tá em a,leantadjssimo c.st~do <lc tlccompo·
síção, e pócm-no cm uma grande panela ou fômo, eôhrc
o fogo, a té que se lhe C..'\:ting:om as partes moles, o que
~e faz. com o IétiJ.o mais horrí\·el, ficando, por fim, .lpenas
os ossos e.i.l'honizados, que são imcdhttamcnte triturndo3 e
r edu zidos a pó.
E ste pó~ cm sc;uida, é coloca do cru ,•ários côchos
(168) (cubas ou tinns1 fcita3 de m acleira) enormes, cheio:,
de ccU"irí.
O grupo pr esc utc, cntfio, LcLe o ca:tiri, até acahar-sc
n última gota.
(168) No orii;in3), "c0 uc hés ''; ru:13 b:1~ln a c~(llic:ição inter~·
rcn té1ic:1, 11::idn pc1 0 11rÓ(lrio aut<>r: par:i 11u e !e ,·ejQ que se 1ro ia J c

côcbos.
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f:lcs crêmr :issiru procedend o, que ns Yirtude.s do morto se transmitem :i todos os qnc in:;ctiram esta bebida.
No Unupés, sóntcn te o;; cobc,ls é que são l"cr dndciramcutc canibais.
1!:lcs comem os de outras trílms, aos quafa nrnl:im
cm bn tall1a.
Para obter carne h umana, aind a fresca, fazem mesmo gu erra com êsrn único propósito.
Q uunào a carne ul tmp:t!!Sl o que 11odcm comer de uma
,·ez, secam-na e c n fumaçam-11a ao fogo, e assim pódc cfa
fi car gu:'.l.rdada po r m uito tempo.
f:lc3 queimam as caheÇ:as dos moi·tos e Lcbcm-lhes
as cinz:is, com caxiri, <la 1ueswa maneira que ji foi <lcscritn nciwa.
Cada tdb u e cac1a "maloca:. (como süo ch amndns as
su.13 casas) ~ têm o seu chefe, ou "Lwcú ua", o qual dispõe
<l c ou to ri rhul c lim itada, que se. r esume cm fo zcr a gucrr:i,
p r epa r ar os festivais: rcparítr ;i m.,1oca e conscn·ar n al·
dciu.
É ê.lc também o intcnncdiál'io en tre o:> ncgoci:mtcs
dos r ios, nos quais fornece 05 homens necessários para
o p rosseguimen to de suas \·fogens.
A suce5~ão <lêsscs chefes é estritamente l1creditária 1
na linha 1nascnl ina, ou transferi da da mulher ao marido1
q ue põdc ser um estra nge iro .
O chcfo legítimo, h ercditário 1 nunca é subs titui J o,
sej a embora esn'1pido, tôl o ou cova r de, quan to possa ser,
Os uaupés têm muito poncas leis.
A roa uómrn principal consiste na mais estri ta rcprceália e desagravos, õlho por ô1ho, <lente por dente .
Um assassi nato é punido por idêntica Jt1anci r.1, pela
mesm a arma e pela mesma fórmo, com que foi cometido.
Têm êlcs uumcrosos pagés, uma e,;pécic <lc saccrdot~,
qn c correspondem no3 uJ 101ncm-<los-rcmé d iosº dos sclvico·
las no rt c-nmcricano5.
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f:ssC$ 1mgês, c m uziio dos 1:cu2 pod('rcs, t>ão muito rct·
pcitatlo.i e 1i,los eDl alta c1 int:2.

Ctu·:un toda s M docnçai:c, ]mr meio de im.-ocm;õcs e
rlc for ics sôpro~, que aplicu1u sôbre a parte ri ser ctm1da,
como tnmhém por ln tcnnétlio de alguma~ rc.~mtwgações
quo cantm.u, fa zendo oo mc.::mo tempo os scw eoconta-

1uento~.
.Aqueles íodios ucrcdit;nn tnmbém CJU.,; os teu s pugú:s
têm poder p a ra malar os inimigos, fazer ou rle~fozcr us
dm,·.ls, lk! lru.ir cã is e caç:1 1 fa zer 05 JJcb.:es rlci..~:tr os rio~,
e ufli i;Í·lu& :i ê l1!f. W CEWO$: com Y.Ír.io s docuçu s,
Siio sempre muito con.sul t.ulo;; e ~uzatn J c maito cl'éàito.

Em gernJ 1 fiiio hem !C1Ulll1Crt1do$ pclos seus ~en'l~oi.
Um índio, qur15 i ecmprc: tl:i tn do qae tc111 :t uw pagé,
qnon<lo vni couimllii-lo, na oca::iãu t!W 11ue se ticntc üntcnc;udo de unt pcdgo qualquer, r c;1] 011 hun~iuário.
Purcc1~ que dificilmente ncrcdi tn m qnc.- a mort e seja
natural
bupnrnm-na s e1np1·c quer a um envencn.'.lrueH to direto,
quer ao ~u1· tilégio ele ~1lgun1 inimigo.
:.Nê!t C último ci~o, procurmo vin~ar,.sc; e i:S:o, gl' r«l·
mente , é 1cn1do ~ efl'.i to por meio de cm·cncnmuento i:, pn.ra
os quais t êm dinirsa.,; prcp i11·t1!;ÓeB de t6xico.: os l.113.iS DtOr·
rifero!:i e m.1is t c1Tív,:: Ís , pelos 5cu.,; efeitos,
~ sE c:;; Yeoenu s eáo (ladu:1 cm .ilgnm íestivn~ nuw,1
cliia de ca.-dri, que é o mcUiot· ro odo para dcna ruur-.se
sem pre uma grande dó: e~ .modo :.ssim. certo que tod u :'l
dó:c ..;crú tomada.
rm dos ,·cncoo~ comu1uc-Dtc usailoõ é o de um tóx..icc,,
teLTí,·cl pdo.3 :;cus cfcito 5,1 e qne pro,·ocu o apn,lrccimen·
to dn língua, (]3. ga:rge.n tu, h t:ru como dos W1cstino~, que
cácn1 uos 11edaçus.
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D esta maneira .. o cn.,-cuctrndo tem de sofrer muito
duraute aJguns il ia~, C{UC pa55a cm tremenda agouta.
'
Em tal cnso 1 ês tc liomíciclio, de resto, por sua vez
será vinga do.
E, ass iru, talvez seja ·v isado, ~cm ruzão, outro grup o.
E u ma lou ga succ55fio do h omicíd ios poderá então
resultar de méra suspeita, sem fundarucn to, pelo primeir o motivo.
Não posso dar os devidos cJ;clarccimentos sõbre si têni
êlcs uma cren ça qu al quer, que p ossa considerar-se como
ecndo rcli gino.
Ao que parece, n ão têm uma idéi a hctn àcíiuítla tlc
um Deus.
Qu:mdo se lhes pcrgunt,1 sõhrc quem êlcs jul;;am 11uc
fez os rios. as floresta~ e o céu, respondem que não !!n·

Le1u.
Por vczc.5, replicam que supõ em que foi Tupii11n
(169 ) , cxprcssiio que j)Orccc correspou<l cr ao vociibn lo
un cus", a respeito do qu al, porém , nada sabem.
Têm uma jdéía iuclh or definida el e u m HCSJlÚ-ilomáu", o jurupn.ri, ou demônio, a quem l'CCcia m e, p or i!:!'O.
procuram os seus pn.gés, para fazcr-lhC3 propiciações.
Quando tron:j a, dizem que o juru pn. ri está co1u fo me.
e, seg11 mlo as suas idéias a r espeito de morte natunI,
pcns;,w que o j11ruparí. os quer matar.
Q uan do h á ecl ipse, acred it am q ue .iquclc "es pitilO·
m áu" e:;tã m ata ndo n lua, e, en tão, fnicm tod a espécie de
barull10 q ue p odem, para afug:entá-Jo (170).
(16\l) No orii;in.il, "'Tup5n:m"; m.is no t upi .»mazõni co o r.or•
reto é Tupúna, como ~e 11ótfc n:r cm St r.ulclli, ob. cit., pá~. 68~.
{170) A propô.silo de H! n1dh.:mtc crendice, eis o <Jta, cscrc,·cu
J o~é Ycrí~simo , n:i YRc,·. ilo Ins1. llis1. e Cco;r. D~úlciro" (tomo
~ 11:ii;:1. 351-352);
"De en,·õh .i co m u ui:i. intcir:i. c.irênci:, de conhecimento do sistcm:i
~ol:?r, Cle.; lêm :i cre nça :istrolú:;ic::it :ili:Í! tlartilhad:i JIOt todoij os JI0\'0.5
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Umn Jas suns wais singubres superstições é a tJQe di:l:
respei to :tos .seus instrumentos de 01\l!icn, oa qunis mrnm
em seus festi\',1ÍS e dcnominnm de '·música do jumpari",
Tais .Ws trwncntos consi~tcm cm oito (ou ás ,·czc.s doze) tuLOd Oll trouiLclu.s, leitoa de L.11nhú ou dos caules
ócos de p almeira, alguns cow Ionnnto n1e~UJ0 de trnmbet.1, feitos de casca de án·orc e com bocais Jeitos de nrsila e de !ôlh.12.
Cada par de iu.strnmcotos dâ uma uota difcrcutc, e,
quand o toc::a.dos couj untamcnlc, prodtucw música algum
tanto agríl davcl, por vezes parecendo como fJ11C um conjWlto de clarinetas e de hui.....:os,
f:s3cs iustruwcuto!!, contu do, súo comcn-ado3 cm t al
mistério, que mulher aJguU1a, cm tempo algum, pôde •ti!·
Jos, sob p ena de morte.
Ficam ~cwp rc guardados cm um igarapé, cm locctl
hem ecguro, a certa dist ância da malóca, e de onde súo
trnzi<los un:J oca.siõcs apro1>ria<lus.
Quando se lhes percebe a a p roximação, toda:; as mn•
Jhcrcs r cllram-.se imcdi.atnwcntc para a Horcs111 ou para
a.lgu wa chou pa!]a v1ziuha, que élcs gcrnl.u.ic u1c já têm!
ali perto, para êsse p1opÜ5ito, e onde ee cacondcm, ato
que se acaLc a ccrcmônia.
Depoi.3 desta, 09 instrumentos !'5o de no,·o lcn1dos
l'ªra o local on<lc costumnru ficar guari.lodos, e as mu·
lh crcs, então, sácm dos seus c.scoutlcrijo9,

110 cstaclo tcolú;;ico, ela inil11C11cia,_ p otlc~O$.l o dircia, ~a lua tühro
11s coi~:is 1crre5het , D ur.inlc o cchp\e J cnc :1s1ro, CAI _3 Jc asosto
elo ] 877, 0 povo d., c:311it.:tl cJo Par.l fez um L::irulbo _enorme c:om J:uas
\'C1lrn•, fo i;ucle!, i;:ritos, LowlJ.1,, o :atê liros tlc ~(llll~artb, po~a nf11•
sentar ou matar O l,icl10 r1uc tzll<'tia comer a lu1i, como c,:pl1cnv.:11n
~cmclhantc ccn!I"". E
not:i.: "Em Cawpin:is (Sôo P:iula), Jcu-w,
o mesmo f.i10, !csurulo li num jomnl ".
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Ilasta supor-se que uma mulher os viu: quer ~cidrntalrucnte, qu er intcncionalmcotc, Jlara que incxora\•clmcntc seja punida com a morte, cuja cxccuçüo se faz, geralme nte, por meio ele envenename nto.

E, nesse transe, um p ai não J1csilar:í cm sn crific:n a
fi lha, ou o m ar ido 4 mulhc1-.
Com relação ás mulheres, têm élcs aind a muito; ou.
tros preconcci10E1.
A.esim, acred itam que, si uma mu1hcr, durante :1 gravidez, comer carne, outro an imal qu alquer so frcni e~
comcqu êuci~s <li.s!:' o: f Í for o.nirunl <lomé.Hico: ou nye
amllnsa<la, m orre rá; si for um ciio, ficará inutilizado para

e.içadas.
Acred itam, ainda, que mesmo o homem 1,ódc ficar,
clcpois disso, inca paz de matnr q ualquer c.:;pêcic ele caç:i.
Cer t:i feita, um índio, que cru um dos meus cnç:u]ores, np anh ou u1n lindo "galo.d,'.J:.Scna'': ainda vivo, e C>u·
trego n-o á .sua m1Uhcr, para que esta trata~se d:1 a,.-c.
A poLrc 111ullicr, para isso, foi obrigada a passar a
1150 de mandioca e a frutas, tendo que abs ter-se totalrucutc de todos os alimentos de origem animal, pimenta e
sa l, os quais, segundo ec acredi ta, siío a cau:;a <ln mottc
J o p.issaro,
Não ohstaute toda5 eMas precauçóc!:I, o pássnro Yciu
a morrer.
A pohrc mufüe r, contudo, tomou u m:1 formidnd
tuudn do m arido, o qual j ul gou que cl n uâo Iôra cnpoz
de fazer a neccssfírin abs tinência dos alimentos proihidos.
i\fuitas dessas exquisitas p ráticas e superstições são
couscn·aflaa com muita tcnuci da<lc, até mesmo pelos índiO!
que se dizem civilizados e cristãos, e muitns delas t~m
@ido adotadas pelos europeu,, resident es uaqucJ.1 rcgino.
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Ilii .nº. ri~ Negro p~rtugucsc~, que receiam o poder
elos pagcs 1n<l1os e que 1un111cu tc acrc<litrun e ahraç.o.m to.
cbs ilS superstições indígenas a respeito de mulheres.
O rio Uaupéo é o c:mal por onde .is m .o.nufatu.rns curo péins .,cham o ~cu escoadouro parn n!!. C."C lensn.! e cl<:3l"O·
nhcci,lns rcgiõce en tre o rio Gu.o.\'Íarc, rlc um lado, e o
Japurií: do outro lado,
Cêrcn de m il libras de mercadorias entram anualmente no Uaupés, sendo a maior parte dessas manu fn. tura~
lnílcharlo.!!: foi ce.:\ f.ica9, a nzÓi$, farpas ou 1,on tas d e forro
para sctns, sal. r;;pelhos, cola res e a1gun5 tecidos de nlioclão.

Os artigos, dados cm troc:i, séio: sahaparrilhn, 1·esin;i,
farinha~ cordas, r êtlesi J,anco3, cês tos, ornatos de penas r:
ou trns curiosidades m ais1 to<l:is indígenas.
De todo3 ês::es a,.tisos, o p rotluto m:iis \·alios:o í! n
sa1saparrilha, qu e é uw dos ro ais e:..:portndos.
Grnml cs qunntidailcs ele ::irligos ele fahricação curopéi.,
são trocados, pelos próprios índio!, com os dos dist rito3
ma.is remotos, pcln salsapnrrillta1 que depois cnlrcg:n m nos
negociantes.

E, por fase m eio, inúiner;'ls tríhn:i cnll'e :t:, 11u,1is jamais ~e perdeu uenhmn h omem civilizado, são hem sup ri das de w cr ea<lorin.:; tlc ferro, e ns5im cxport.1m o produto do seu trnhalho para os mercn<los europeus.
Com o fito de cbr umn i <léio do cstat!O da iudústrfo e
tlns artes entre aqucJes povos, acrescento aqui uma lislu
Jos objetos 11uc colcciouci, 11ua11do cutre êlc.s, para ilust ro.r as !:Uas maneiras, eo::tmuc.s e graus ele ch·iliznção,
ohjclos ({\Je i nfortnn:tJamcntc !?C pcnlcr.,m todos, u a minha viagem de vohn para ce~.:t.
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LISTA DOS ARTIGOS MANDFATUJlA DOS PELOS l,';DIOS DO
RIO UAUn5
~IÓVE.!S E l,;Tl:;:,.sf:i DO)IÍ.STICOS

1) Rêclcs ou maqricirns, Je fihr:,s de pnlm~i1-:i, 1le m:11cri:ii ;,
l·iircf e t c:1:1nr:1s d iversns;
2) Pequenos ns~cn1os de rn:u1cir:i (bancos). 1lc ,-:1rios 1:mumho1,
pin t.:1dos e cnn•mi7..::ulo3 (cJt:nnp 3 ).._\7, tl);

3) CcEtos :1d1.:1t:idos ele <',,sr as tr:1111::icla s cm p.1drüc, rtgufore~
e de v:iria s cürc~;
.1) CcHos m::iis íuntlo~, rhn111:11los ":, 11.mi:," (c~1:11n11:1 ~I.Y, ,1);
5) Co.bai;:i:; e ouha s ,-a~ilh:iJ, el e ,."trios Com1a1 os e de drio;
1:11n:mb os;
6) Diib:is de agu.:i ou pot~ tlc barro cmwnizado;
7) P,:rncbs de Lacro p:un co2iut1::i.
ART I GO:>

t:S.\OOS

:-.o J>nCPA ltO no 1•.liO DE ~IA'.-nl OCA

3) Rabdorcs dt: m:mclioca , feito s tlc fr.i;mcn io s J e qn::i rl to, cm·
huticlos n :i ni.:uJcira (estampa xrv. n);
9) Tipilis, ou p remas cilíndricas e cl ;ífl ic:a s, de \"ime;
10) Pcncir.i! p:ir:l coar n tiolpa;
ll} Fümos pnro cozer o p ão de mamliocn e n farinha (e 51::imp.1
XI\', b);
12) Ah:mos 1r:11u;:H1o~, pnra c,·hitt -O íogo e ,·ir3 r -OS bô l-0~ ilc
forinl1n.
AID.l,\'5 l'S.\OAS NA

Ct!cnn,,, ~,\

l'E..5CA E l'>A C!\Ç.-\

13) .Arcoi;, ,le drbs m:'l dcira s e de diícrc1ucs tam a;nbo!;
1-1) Alj:aw1s de curu hís ou íl ccL:13 cnn.•ncn:i.d:u pa ra n guerr.i;
15) Flcd1as com farpas de OHO ele m:ic:ico;
l G) F1ccl1as com fa l""JlaS de ícrro, par:i m:ilar p eixe! ;
17} Zara.b:ilnnas ou tubos de sôp ro , cic 8 :i J,i pés de comprilllenlo;
18) ,.\Jjams ou r:ucnzc!', de tnq1111r:t ou ele m:idcir:,, pa r:, guardar
fle cha s cn\·en ennda!,
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19)

P equenos

110 1c:>

Hussst

e r:ih:i ç:is

WALLACE

r1.1r.1

SUJrtl:i r o curari ou veneno

11,urÍ;

20)

C r:inJcs d :n·:u, e.:eulpid.a!', d e ru.:ul cjrn durir.s im:i;

21)

L::iu,;:u c;cul piclas e com ormllos do pena~;

22 )

C r:rn1les c ~cmlo,~ do fo rm :ato circular, lrabalbados cm taqu.1 r.1. ;

23 )

Gra nde,; l'!cm1o:;, colu:t"lcs de co uro

2-0
23)

Rêt1C$ par,, a pc11co (puS'ás) (lil) ;
Vau! e Tiulrn:J, p:ir.J :i (I C.9c.1 ;

110

:mra;

2.6}

~\ 117.ói;;-1

!?7)

Pcrrncn:is a rru:ulill1:is de t:iqn:ir.i, pnr.i :1p.1 ulrnr pcixei. (ma;c-

ícito! de c~p inh O! Jc p:t lmcira;

11i~).
,~s-rn l"31F.:'i'TOS :'1ll"5IC,\1S

28)

Um pequeno tambor;

:?? )

Oito i;r.ind..-s 1rombeto;, p am :, mú ~ic.1 <lo ju rupari ;

30)

Dkcrsos pH:11105 e íl.mtas de can iço;

31)

FJ:rnlas, fcit3S de o~ so de ,·c-.1do;

J J.3)
32)

~\uo bios fe it os de cr5nco1 de •:c:-ido;
lnslrumentos de 11crcu~<>5o, leitos de c;1!cos de joboti e ilc

cãi;;:ido.
OR~ ATOS, '\'ESTCÁnt0S l: msCEL.\~E.\

33) Cêrn, do 20 1liíeret1tc.1 r,ctM, que compõem os om:ilos de
pcuos pora a cabeça;
3-0
Pe ntes do m:11.J cil-a, í cito;. J o c.:mc de pal mc ir.1, onu'ao!
ih: p enas;
3S ) Colores, feito! de Hmc ntcs di\·tri.l 5 o conl~!=;
i6)

P et1m!I de q ca rl to, do fci1lu de c:ilin(lros, pro,;dos de furos;

(171) O outor prefe re a graíi;i JJisós ; m .19 a rêdc 1l ~ 1U1adn ií
pcsc:a, co mo se pôde ,·cr cm Sir:ulclll (oL. clt., pâ i;;. 623) . é pusá, 0 11
ruclbor, puçâ.
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r.,.,

d,,

ordh.1s;
38)

llraccletc.i de iitna~, d e !t111c11t e11 e do rnnt,u;

39)

Cin1urÕe!, orn:i.do.s de dentes de onç:t;

,10) Cordócj e cord:u, fei!fls d:i. / ibr:i. do caroá, de mi!lur,1 c om
11êlos d o m::icaco e do onp 1 tornando-os :1u im molci e flc.xiçch, e quo
~ijo m ;;ulos parn prerulcr o t.ibclo " 1>3rn •flirios outtos propót.i to,,
cu1 di!crc11te.s orn;itos;
41) A\'cnt.1is oa 1:uJi;1u, pinlodot o lr.lll!:i1do5 com :t caacn in,
«c-cn.t do uma iin·ore;
,l2}

T::msas 1le cont ou , p.sr,1 :1, mo111ercs;

,SJ}

Choc."llho! o omotoJ do pcnJ ~, J1:J r.1 11s pcrn:u;

4-S)

Ligas de caroé, l ortemcntc rr:m,:ul,s;

H) Cab:iças e cab:as. co:c11l1,iib~ com uns pi&171en1os de côr
mclb.:J, t imd:::i do caroftuú;
.J6) Comprid.1s
mente prcp:ir:ubs;
-\ 'i)

l'C'5tci,

Ycr-

!r.l11ç3cfo.s Jc c:ums de :irrn rc e <lC\·i(b;.

EnanTitS. forquilli:i.• do maclcira, c!colpi1b!, p:11.i prcmltr

rii;artos (e~t:unpa XV, b);
,18)

Enom1cs cigarro~, U!3dos eir11:cialmcn1c nOi fe.sti\·nis;

49 )

füp:íto5 da pal meira boçü (illai11icaria sacci/cra), t1S."tdos

par:, ~u:ud.1r orn;it o, de pen3s etc.;
50}
5) J

Esteir.13 fJU 3drat1a!;
C:mi;iróes de b:uro, pioL"tdos, utHiL1clos p:::irn

:i.

distribuição

do capi, nos !~th':iis;
52) Pcqucn03 potcc', p:1ra soanlar pimentas si:c::i:;;
53) Cbocnlho!t (r.:.a,nctÍJ), us:ldos nas d11n s.1s, feito~ do c:ib:iça,,
,·H·ulpicla s e 0 rnan1cnt::iàas de pcn:i. ~, ltllll() no inte rior pedrin11as ( e&·
larop:\

XN, e);

S.O

Traje.; pint:ido,, (ciros de- cami s tr.:mc;.:idas (toruri);

55)

Cord ões e nol"êlo~, feito s <le d i\'crs.1;; !ibra~ e ele ccouura,

tfi,·ci:sns;
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56) Cestos do formal o tlc s:rrraías, p:1r3 gu:mfu os Hu:. p~.
thcos de íonuii;a;
57) Estojos rlo U:inibt',, c.scnT pido~, p:irn gu:u:dar Í:ica;:, fcius coro
o~ o,·os tirad os dos ninhes de form.i g:is;

58)

Pcqucu:1s c::inôa~ feiras Uc tron c:03 Jc ãn·orc;

59)

Rêmos u!,1dos p3ra o m:mcjo d:1s di1n.; canô:is;

60} Fcrr:uncutas on cn L11I1:nJcir.1 3 lfÍ:rn;ub rc!, par::i. a rnmuÍJ:·
1ura dos pequeno~ as!cntos (bancos) ;
61)
1ab:ico;

rilão o a rcst1cth'.a mão, us:idos para triturar 11imcnb

1;1

62) Ilohas ou !e:l CO f , tr.mç.)ilo, de c:isr.:is ou Jc rort içi, para gwr•
Wr ~um:1úm.:i, p:iina d:i Uoml,a_,: e ~cl.:is de z..u:ibat:m:1;
63} Arcas lrmç:ufas de íolb:i s de palmeira, 1iar::1 (;Ulrdar
n:i.t os do penas;

01

or·

6.J) ?.t.focL,dos tlc pcdr::i, () Uc c r:im 1m11los aulc!> d::i introdm:Eo
dos ru:idJ:ulos <lc ferro;

65) Cilindros Jo ars: il.i, para suporte de panci:J,; e oulro3 uleusis do co7.in1:::i (e.n:imp:i XIV, e) (li:?).

Oa índios do rio Içau a s:ío rcb th-nuum Lc pouco nu•
mcro.:o.:i, cm compnrnç.:io com 03 do do Un11ph.
Além dj!:sO, aqnc1c do não é tão lar~o e tão ahun·
dnnte de peixes, como c.stc último.
As tríLus do rio Içana têm os nomes segu intes:
Banfras ou manit:as ('=manilioc:1s") ;
Ariqucnos;

(112) Q 5 objetos de número& l, 2, 3, 9, 13, 14. 16, 17, )8, 21, 3~,
36, 41, ,~7, <19 t! 63, d c!l:i li5ta, for::im cn\'fa1los p:ir:i t:i!3, por 1otertne·
dio do meu ou1iso R. Sprucc, E:q., e 11odcm ecr ,·is1os no inlcrc:i!:lll•
IÍBiino Ma!CU d os Rrois J ;,. rdins Botãnicos Jc Kew {Nata ,Io m,!or>.

0/.

Art cfotos e u1cn~is J oi índioi
ct)

r , ..1u

1,) ~l;: •nrir• ; e) r.uur i : UJ. su~clo (br.to )
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Ccucis {4:c.::trclas") (173) ;
Quatís (1\'a.sua. coatimrmdi);
Juruparis (':<lcmônios' 1) i
lpéca~ (' 1 patos:') ;
Papunauiis (nome de utu rio, que é trjhHl:írio <lo Guadarc e que tem as suns cohcceiras mui to próximas: do
rio Içana ).
Estns 1ríhus muito se asscmelltam cm to<los 05 seu!,
coslumc.i, diferindo das ào Uaupés !:Ómcn le pcJag língu:Js
que Inlaru.
To<ln't'ja, consideradas cw se u conjunto, o[ercccm ~CH·
si\·cis L1-.1ços que as difcrc nciant das do rio Unupé~.
Eles muito se pnrccem, pela sua estatura e pelo s..:u
:'IS})cto; porém não costumnm arrancar os pêlos do corJJO
e elas faces; têm uiais barba; cortam o c.1hclo com uma
foca: c 1 cm falia des ta, com uma graminco muito ãspc·
r:i e muito dura,
A.s~iw sendo, a ausência das tranças consti tui 11m notaxcl cnrnlcristi co distintivo, no seu aspeto.
Qu;mto nos trajes, há tnmbêm nlguma diicrcr1ç.,: ns
mulheres usam !:Cmpre uma tanga cu rta, tl c tunni, cm
\'CZ de an darem completamente nfo, como !:Uccdc entre
os índ ios do Uaupés .
..!Uém dcs.sc h ábito, u~a m tnmbém mais colares e mais
braceletes, euqunnto os homens !:e nclornam rucnos e n ito
fazem tanto uso de ornatos de pcnnl:i e ele outras decora·
çóc~, cm ~eus Íeêtivois.
Cadn fouulia \'h'c cm caso separada, que é pequena.
de formato qua<lrndo, tendo: porém , portas e janelas.
(173} No orii:;inil , ciuçi. (.!ic). Ceuds, qtte é a fórm::i correio.
h-cj:no Strmlclli, ob . cit.. póg, 415), não quer dize r "estrefo, .., e,
&im, de.si~3 :i coustclaç3o d:as Plêí;ulc~. C,md i; t.:ambém o noro~

da mfo do jurupari.
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.\s c.1.::as fic:mi grup:ulas p róxinrns, constituindo o ecn
conj u n lo pe qttcnas a)J c-ias, que <listam liem untas das ou•
tras.
Os fudio:!. do Igana fazem pcqu cno5 ces tos acl1at.ulo.:1,
cow~ os do Uau pé::; porém não f::ih ri c:1111 .:i~~cnto!!, nem
aturas, nem usam a 11cJrn Jirauca cilín<l rica, fp.lC 09 ot11ros ta u to estimam.
Casa m com uma , du as, três m ulhcre~, preferindo parcu las : casa m-se primo5- com prim a;'!, tios co m sohri nha51
soh riult os com tias, de modo que, cm w1rn aldeia. são to.
fl o.s a p arentados uns com os ou tros.
·
O,;; lrnrucb:1 s:io mais gu crre.U:03 e mais woroso.ii c 111
snns di sposiçócs do que os do Uaupfa,, por <1ueu1 s;io mu i to
temidos.

E1es enterram os morto.; nas próprias casas; ! ic:nn ~
11o rém, cm prolo ngadas Jnwcn taçócsi e não fozcm ÍCêl:l em
ocns iõcs tai~.
Di zem que o9 índios do lç,1011 não são tão numerosos,
nem p ro liferam tão râ pi<lnmcnte como 03 do l'aupé~.
Tsiw t a h-er. seja dc l'ido <10.i ecu~ c:muucutos consan.
!;1Úncos1 no p a5-50 qu e es tes ú h imo3 in<lio3 prefcr c 111 r~ t ra nlaos paro o matrimônio.
Q3 ariqucn.as movem guerra ih ou tr.:1:s tribus~ p..:ra o
pro pós ito de fa ze r prisioneiros, de que se ali.cocnrruu, como fazem os cobeús.
E111 suas sup cr.stiçõc., e idéias religiosas, niuito se parece m com os do U.i.u pé.s.
O.s macás constituem uma das tribos de fod:o~ mais
iu fcriorcs e mais incivilizados ilo vale do Am:rzono..s.
H al,itnm as flo rc.strts e serrl\5 p róximas nos rio Ma:r ié 1
Curí-curiarí e Uru lwx í, e Ie~·,::,01 uma ,·ida errante, n5o
lend o casas 1 neru la ga res fixos parn <lomidlio.
De rcsLo, u ão us:i m siquér ,·c::tu5,;o~.

652

ALVRED RussEr.

\\'ALLAcE

Pouco cmpreg.iw ou qu:isi niio têm Icrrawcnt:u mct.iHcas, utilizando-se das prê;as do ,:porco-c10-01âto.,, para
1·aspar e íazer os seu3 arcos e flcch::i.s .
Esta3 sáo unt.:ulas com um ,·cneno tcrril>ilis~iwo.
Dormem, á noite, eõhrc um fe ixe de p.ill1ns de pal·
rncfra, ou põew por cima uma s poucas folhas, par,1 fozcr
w.n rancho, si csti\'er choYendo, ou, al:;umas ,·cic~, fa.
zcm umn rude rêdc de cipfü, de que !:e utilizam, contutlo.
sõn1ente unia vez .
.Alimcataw--1:e da carne de 1>.hsaros ele toclns ns eêpé·
cics, e de tod" sorte de In,tos silvestres.
Os macás, por ,·ezes, :1t.icam as casas ,los outros índio:-.
s ituadas cm Jogares soli tário!!, e trucidam todos O!! liabi.
t.intes delas.
Com esse proccde1:, têm até despovoado aquela rngino:
originando-se dai a mud.inça de "'·ários aldciamcntos.
Todas as outras trilms de índios os ca ptur~un e con ·
ec n °.im como ~cra,·os; e, cm wui las alJci,,s, vêcw·!c ;,].
guns deles n~s:1.s condic;õcs.
DjHinguem.se, desde logo, das tribus que o.s cercam,
por cno~a do c,,bclo encrespado e quasi anelado, e por t;ercm um lanlo ma,g:ros, dcsc,:1rnados e de u1cmbro,; m"I
conforw ados.
Estou, contudo, incliuado a pensar que c3te último
c.initc r é~ em parte-, de\·iclo ao seu wotlo tlc \'Ídrt e 35
fad igas e exposição Ú3 iutcrnpéri~, que suportam.
AJ:::"l.ln.s, que cu \'i cm c.1rn dos negociante!, eram tão
hem con!ornrndos e ião perfeito~, como quai.sqncr ou tros
d e outrns tn1JUs.
Os coretlls são uma triba que h.,hita a rcgiüo próximn ao rio Apaporis, ent re o Jnpurá e o Uaupés.
Enco ntrei ,1Jga11s índios dcstn tribu no rio :Negro, c
a única peculiaridade, 11ue ne les oLscrvci, crn que a.s ma·
çiís do rn.sto crnm urn tnnto mais proeminen tes cio que
gcr,1 lmcnlc se vêem.
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Dêlcs e de um índ io içaria, que os tinha \'isi tnd o, oh·
ti,·c algumas informn!rÕC5 a r c: pci to dos seus co:tumcs.
Usam c.2Lc]o longo, como os tio Un upé s, e, como ns
dê5tc, as suas mulheres and am complctawcnte mias.
Pint.2m o corpo: poréru não fazem ta tuagens,
.A.s snas casas süo grandce e ci rcala rc::, com p:trc<lC':I
<l c folhas rlc palmeira e com uma n1tn cobertura, ann:t·
do em fomialo cônico (como al{:'llm:is cobe rtas tlc ch aminés) cm ~u a parle rnpcrior, de modo 11oder a fuma ça
CS<-'npar-sc, transpondo .a aos Ealtos, ~cm permitir a C'nlra·
da ela chuva.
Kão vngucium pelos arrcdorc~1 t csi,Jin<lo cm pequenas
aldeias p crru:.mcntcs1 go ,·crn,1 das por w u cl1cfc.
Dize m que têm ,•ida longa e são moi lo pacifi co~, nunca querelando ou Ia.i:cnJo guerra cont as oatrns trih us.
Os homen s têm apenas uma ruolher.
Não l1 n en tre ê]c5 pa1;és ou sacerdotes.
::B1cs niio têm n cuhnnin idéa de lllll se r supremo.
Culti\'alll rnand ioe.a 1 milJ ,o e a lG1JnS fruto.!, aJ;m cn·
tnudo-sc mais de c:iça do que mesmo de pcb:~.
Entre êlcs ni111J:1 nã o es tc,·c nenhum homem ci\·ilizn do .
DeiSln sort e, dci!couhcccn1 ccrto.s usos, como o do sn l~
e de ÍCl'rnrncn tas de forro têm npc na~ um ~c::i.sso sor ti·
menta.
Obtêm o fogo por fric<;iio de peda ços de mndeirn.
Dizem 1:1u1bém que ainda <lifcrcw ,1a maior parte
dos outra.s trílm s, por não faze rem uso de bchicfas int<1"'
xicnnlcs.
A sua língua é cheia de sons Juro3 e :ispirados, alia u•
<lo.se, ulgum tnnto, á do:. tucanos e cobctis, entre os uaupés,
No cu r:o inferior do J np ur:í, re!itle m os 11ncnambetts,
ou índios b eijaíJõrcs (174).
(174)

Dei joílor, no tupi oma~ônico, ICW iu íorruns inom;, innmbi,
Vcj:i·se SirndcUi, oh. til., p:ig. lli .
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Encontrei alguns dê1C's no rio :Xcgro e obtive algumas
informações qnan lo aos ~rus costumes. e 11 ~un língua.
Em ccrtns particulnridaclcs, ê~tcs ín dios muito se pa.
rccclll com os cln trílm anteriormente referi da, particulnr,
mente oo que diz respeito .i.s euas wor«uJa50 1 que s:io cir.
C'ulnr~, Ít sua al imcnt:u;:ão e ao seu mo,lo de vido.
Como .a'IucJes, tnm~.1m ns fibras da; folhos 1la palmeira mcúm. (Aslro caryum vulgare) , pal'a tecerem os slrns
rêdc.!!, enquan to os ín(lios ~aupés e içu,ras usam sem pre,
ptmi: c.srn mesmo propó.sito 1 ., folha da p,,Jnieirn miriti
(iUauriria. flexuosn).
Disti ng;ucm-s:c ainda de outrn:s trílm.5, por nm.1 prqucnn 1uorc:1 n1.ul, qu e fozctn no fohio superior.
Os homens tênt de uma a quatro nrnlhcrc:,,
As mulheres cohrcw-sc .sempre com um p~qucuo a\'cn.
t,1], lranço:c.lo de cascas ele árYorc.
1ntiwamcntc nliados a ê!:Hcs, .-êm cm .seguida os juris,
elo Solimões, entre o Içá e o Japurâ.
Alguns <lêlcs têm emigrado pata o do Kcg1:o , onde
iC- tomnram cm pnrtc civilizados, fixando-se ali.
e..lcs ainda se notabilizam pelo costume de fazer t:1tungcus, e ut fónua de circulo (11ão cm qua<lrado, como .se
,-& n:1 gr:wm:a e.lo lh-·1·0 elo <l1·. Prichanl) cu1. tôrno da
hõca, ficauc.lo assim muito pcrfcilnmcotc parecidos co111
O$ saEfUiS de hô ca riêgra (Calli chrix sciurcr& s).
Por este wotivo 6 que süo cham ados coniuu1cntc de
juripixiin.as C'iiJris-ncgros"), ou, pel os br.1sileiros 1 '~bôcasp1·ctas" (bôcos nêgras) (175).
Dcsln sjngolarid.tdc, cm consequência têm surgido c1·ros e c0n(usõcs n respei to dele~.
Em a1h'Wl ~ urnpas, cncor. trlunos a nota •:j uris: nêgro.s
<lc cnhcio nncloclo".
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1'.tlcs~ pc]o contriirio: :,ão índios puros e têm o cahclo
liso.
São ótimo.!I trabalhadores, não 6Ó 110 m,m cjo ele C'n·
nôas, mas tam'Lém cro mistéres agrícofa5,
São O!I índios mais hãbci5 e mais peritos no mo (JH
z,1rahatann ou tubo 11c a~ôpro.
P r óximos n êstcs índios estão 05 mirnnlrns, que eão
cnnib:1is.
Em seguida, \·êm os .1:imanas e cauxmw.s, q1n· tnu•M,uu
to(fos os seus prllllogênitos.
E nt re o nho Amazonas. o Gunriarc e os Andes! ,lc fâ.
10, existe uma região tão c.xtcnsa, como a In gfotcrra, cujos
jos hnbitnotcs são :i.inda in teiramente incivilizndo!! e dcs~
conhecidos.
Na margem mcl'idional <fo Amazonas. e..'\'.istc também,
en tre os rio.s i\fodch·a e Ucaláli, cstirando-ec em dircçõo
aos Andes do Pcrú e da Bolívia, uro trato de tcrrcuo mui.
lo maior, coberto de d~conhcddas fforc5tas virgens, ~
que uão é habirndo ainda por nm ú nico howcm civ-Hi.
'Zllllo.

Ali residem num crosns t.ríl.lus 1.fa nalÍ\'.:.a niça amcrj.
c.:ina. conheci<la.s sómente pelas informações <lns tríhu;
vizinhas, e que fnicm a conmuicnç5o e coruCrcio en tre
elas e os negociantes dos grandes rios.
Um do.;; rios mais conhecidos e melhor frequentado&
tlê.$.SC grande trato <lc terras é o Purú.3, cuja lrnrrn fi cn n
curta distância acima elo rio Negro e cujas cnl1cceira5 não
5C alcançam sinão com três m c!!es de Yiagcm.
Dos índios que se encontram nas m argens clnquclc
r·.io, consegui tnmhém obter algumns infonunçõc:=.
Cinco são as tribus alí conhecidas <los negociantes:
1) Os múras, qu e ficam a scsscntn clins de vjogcm
rio acima, desde a su.t barra;
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2)
acimn;
3)
n:m que
•l)
5)

.A.Ll-' REO

Q .5

RUSSEL

w ·.-\LLACE

purupuriis, trinln dias de viagem também, rio

O:. calauxís, na mesma zona dos purupzirús, pocst5o local izaclo::, nos igarapés e lagos elo interior;
Os jamamarís, 11 0 interior da m:u-gcm ocidental ;
Os jubiris, 1rns margens dos rios ncim a dos puni·

purris.
Os muras são um a raçn nru ta nt o roh usta, têw muito
mais ha r1in, cm r elação a ou tros ín<lioe, e o ecu cabelo }i.
gciramcn le crêspo e outlcado.
Primitiv:uncntc, amlurnm to dos mís ; agora, porém, os
homens já vestem cnlçns e c:im isas, e o.s mulh eres u:iam
rn-cnt ais.
As S ll.lS casas grupam-sc muito l)róxima,:; urnas das
outrast cm pcqucuas aldeia~, e não são tnflis elo que uma
simples cobcrturn de íolhns de pal meiras, suportada por
esteios.
M u í10 raramente êlc.._,.,. se <l.lo :i.o tra h~ilho ele constru ir
quaisquer paredes.
Não trançam rêdC3.
Para do1·mir, dcitau1-:=e sôb rc cômoros de ca.scns de
uma árvore ch:i.mnda "ewhiraª (176).
Os rmtis civi.lizn <los, cu lretn n to~ j:í compram dos negocian tes a s rê<les feitas por índ ios de ou tra!:! tríbus.
Excceionu Jm1:ntc., fazem algumas vezes pequenas plan·
tnçõcs de manilioca; ma s, cm gcm l, alim entam-se de fru·
tos ~ilve3trcs, bem como da can1c de peixe e de caça.
O seu .:iHmento é quasi que i nteiramen te fornecido
pelos rios, pois o p rincíp,11 é a carne do Manatus ou peixe-boi, qac é tã o b ôn como a carne de ,·aea; comem também
tart,1 rugas e pci.,es Jc vária~ espécies, que ec encontnm1
abumlantcmcutc ali.
(176) No origino}, "in\'iro". Str.:ulclii (oh. cil., pág. 4-11) ?d·
mito ns úu::i s fórmas e,n l,yra o cnl'ira; preferimos n primeiro, cmb1ra,
por ser o. rooi, usuol.
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E, Ic-..·an<lo a~11,jm a sua ,;ua, os negociante3 co~tumam
d izer que não Jtú gente q uc pa~sc melhor do que 03
múras, por c :iU.da dêssc modo de existêncla ,
Por i~o m esmo, não 1ucci~.:,Jll Uc z,,rnl,.::.i tan.:,s, as

quais não sul.icm fazer.
ToUavfa, coustrócm Lô.1s canôas e têw uma grande
variedade de arcos e flechas.
Pre= cntc01cntc já cortam o cabelo.
Os índio:> wais vcllios ainda c:onscn•am o:-, buracos
Jo JúI,fo i.ufcl'.ior, o.ude pre.ucJcw uma tabuinha.
futc co;;tumc~ porêtu. já está Ucsparcceudo entre êlc.3.
Cnda holllt 1ll tem duas ou três mulheres.
Não há ccrcmônia especial u o:1 .seus casnrucnto:!.
Entcrrant os lllOrto~, al:;unias vezes, n.1s próprias ca·
:as; mai:3 comUlucnlc, poréw, scpultam·n'os fóra; e todos
os objetos pcrtcnccn1c.:, ao mo1·to s,fo poslo3 cm EUll: có1•n,
.l\.s 1nullicrca u saw cintas e Lr.::.icc)ctc.5 de contas.
Os homens cofilci raw em cordõc.5 as sementes da ár·
'\-'Ore Jc borracha, que ll.lllai:ram nas l)crn,:i;i, quaodo daosatn.

Cada .:,ldcia tem o seu tu:'táua,
A sUcC3.5.iiO ó h crcdjrária, porélll os p oderes do chefe
Eão muito l.ioi itados.
l]:J.es tí:n.t pagés. :105 quais d iio mui to créd.ito ; têm
medo ilc1cs e julgam mesmo que são muito sábios.
Pelos seus sc r\liço!l, tais saeerdt'te.s €,ÍO l,cm rcmuucr.1dos, rccehcncJo. bôas rccompe.asas.
Estes focl ios, prim itirnmentc, fora'21 muito guerreiros.
e clu~garam mesmo a fazer ataques no.s europeus,
A tualu1cotc, eutrctanto, são muito mamas e pncímitos.
De todo5 0.3 índios, e:io estes os mni.s Jui.bcis p ara ma~
tilr tart arugJ"s e peixe!', e t.,mhém p,,ra p egar o pei:xc-Loj,
Ea lre êlC3, ainda 1:e couser'\'a e se fala a sua própria
e primi tiva liugua; míl.s compreendem a língua. geral.

6SB
Os n egocian tes hr~ucos dêlcs adquirem ~alsap arril ha,
óleo de ovos de ta r taruga e de p eixe-boi, casta nha!.=, cstõp a
feita da casca da casta nheira mai.; tenra (Dertholletia ex.
celsa ) , e tJUe ê largamente e m p rega d a na c;ibfct:u;iio tlc

canôns.
Em troca dêsscs produtos, r ecebem tecidos (Ic algo-

dão, nrpõcs, farpas, anzóis, eonl:i!I, facas e fo cõcs.
A lríbu que se Mguc é a dos purupurii s; estes ia.
dios .sã o, cm. muitos resp eito s~ ele co.stumcs pcculia l'cs e
diferem not,h·clmcntc cm seus hábi tos <las dcurnis triJrn s
que temos descrito até nquí.
Dcnominam-~c pamourís, porém os br.asileiros os chawnn1 .6Ctn pre de punipu rús.
f;s te vocábulo aplica-se também n um a detcrmin,1d;.i
<locn1,;n, d a q ual quasi todos o;; ú 1dios dcs, ta tn1m são aíli-

gi<los.
Tal. doença consiste no .1parccüut·nto de uorns mau ch.15 e 11 ús tu1as, que EC c.spalhnLD por todas ns p:i:rtc..s do
corpo, e que sã o de um a côr csb r:mquiçadn ou am ,u cb,
ou, então, ruais o u tnenos ncgl'o, de taman hos e fó rma:i
irrcgu.JarCê, e tendo um aspeto muito dcsagr:tclal'cl.
Quando ainda jovens, a su:t p ê:lc é cl ara; 11orém, quan·
do se tornam mais crescidos, a p élc fica-lhes mais ou
01cu os manchada.
Outros í ndios, de ou Lrns tribus, siio também atacad o~
p o1· c.!s11 doença ; e_. quando afli gidos 11cb di ta mo]ésti3,
d iz-se que êlcs têm o purupurzí.
Niío se s abe si n doen ça é ;i SE Í.m denominada 11c1os
índio s que mais !!ão atacados por cln, ou si os fod ios iqne · são ass im :i:pclit.fados, p or causa d:i: moléa ti3.
Dizt.·m alguns que a pn.lana e portuguc.ea.
Quan to a isso, en tretanto~ parece que h á uru cngsno,
0:1 puru.purús, hom ens e muJlicr~ , vivem conlplcl.'.l
mente nií.s.
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As suas casas são construidas tudimcotanuc utc.
Em ge ral, sã o scru i·cilindricas: como as dos nos:os ci.
g:ano~, mas tüo pequenas, qHc p odem armar.se no~ Ii an·
co.s de a rei a ou trnn::,porta r-.:-c Iaci Jmcntc, cm suas c.lWÔ:t~,
cm qualquer ocasião (JllC tlcsejarcm tnuclar·sc ou u 10 n~·r·
se para ou tro lagar.
As suas c,1 nôa s, pot sua vez , tsão taiuh ém de const ru·
ç,ío muit o rudjmcntnr, lend o o fund o chn to e os ln clos pc rpcncHcularcs: - uma simples caixa q uadrnda.
E stas c<2nôas diferem completa mente das qu e são nsa•
da s e feito s por todos os onlros íadfos.
llns o que mais os distin gue dos ou tro indios: cnfl·ct nnto, é que nã o t1sa m nc 111 z.inihatana s, nem arco~', n em

f1 cclrns.
Em sua suhstituição, têm um instrn mcn to ch3matlo
,:1rn lh cta :,, q ac é mu n peça d e madei ra, com u m:i .s.1li ên·
eia na extremi1h.dc, para ~c:;ur3.r a s~ ta, a parte medi ana
q ual } m anti d:t pefa mão unida com ,1 superfíci e d:i
pnllictn .
A se ra é cn t.ão arrcmctjda, como ~i fosse p or u ma

ri.

íunJa.
Blcs têm surpreendente destreza no manejo de!!a arma.
:\Iat.im caça e pás~aros Iácilmcnt e, ntitand o por c~ a
111nn<::ira .1s suas .selas.
Cultivnm poucos fmt os, scnclo 0 :1 principais inhame.! e
hannnas.
Rnramcnlc cul tivam n mandioca.
P ara cozin lia r O!!' .ilimentos, fazem panelas 11c har1·0.
Em suas d1 oç:1~, dormem sôbrc areia cJ:is p r,lias ; não
tecem rêflc.s:. nem vestuá rio de espécie .il ~'llma.
Não faz~m também trso do ío S,o cm suas cn1wna$! que
siío pcqucuns dcmni9.
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Aquecem-se ii uoirc, dori.niudo aglomerados.
Fazem muitos furos; no lábio s uperior, no sc1Jto JJ:t•
Eal e n:i:s orelhas.
Por oc~miio de fc.;thid::i.dcs, imcrew nesses buracos
pedaços de madeira, de seis a oito polegadas <lc compri,
r.ncnto; mas, cm outras ocaeiõe::, coJocnm pcdn ços meno·
res, afim de cousen·ó..los abertos.
Na cstução das águas, quando as prains e maq;cn.s dos
rios cuão todus iuuudntlns, constroem jnngados on ba.ha!
de troucos de án·orc, que são amarrados uns ao5 outros
com cipõs•
.i\'cssns jnogaclas, entiío, crjgcm as suas choçM,
Ali moraw, at é que as águas bai..xcm Uc no,·o, quan·
elo cutão cncawinham as suas balsas 1iara a primeira praia
arenosa, q:uc l hes aparecer.
Pouco ec lhC!s sabe dos costumes, ,•idn doméstica e
.eup erstiçõcs.
Os h omens têm cacla qaal um a mulher.
Os .ec us mo r tos são cntcnado;; n as pr.lias arcnoscas.
Não se sabe si êlcs tCru pag6.
Poucas familias sómeu tc é que vi..-em jw1tns, cm pequenas aldeias nôm::i.dcs, tendo cada urna _delas o seu tuxá:ca.
As Yczcs, fazem fe,liv:üs e <loru:as.
Nessas ocasiões,, preparam Lebi<las intoxicantes, Jc
frutos cfos t::clva!.
Divcrtem-Ee com rudes instrumentos musicai:=, Iei to3
ele caniço e de osso~.
Não fazem u so do sal, e cm suas transações prefc·
rem :receber anzóis, facas, colares e fa rinh a, eru troca de
15alsaparrilh a e tfe óleo de tartaruga, que vendem ao!
comcrciuotcs.
A curiosa cloeoço, a que êste., selvagens eatiio sujeitos, não lhes serii. cansada pelo háJiito de dormir, cous-
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tan tcmcnt c ntÍ!-1 .sôbrc ,1 :trêia, cm YC..: cl c O fazerem
cm rêdcs limvas, arejadas e coufort:t\'cis, como as qu e eüo
c~rnlmc ntc U5a das por quasi tod .is as outra5 tríllus de fo.
dtos dc.5 la 11:irtc ela Amérlcn-clo-Sul?
Os catauixís, hem <JU C !CUS yizinhos iwcdintos 1 são
muito elifc rcutcs elos purupun'is.

Po~ncm moradns pcnnancntcs, cultirnm mau,lioca 1
<!ormcm cm rêelc s e têm .i pele cbra.
Vi\·cm mº1s, como .aqueles outros, was n ão furam o
n.1riz 1 03 láhio5 e :15 orclhíls.
Coloc.:am uns an éh:-, tr.iu c;nr lo.'i ele cabelo, no! b raços
e n.ts 1icn1a1:1.
Usam arcos e flcchn~, 1,cm cotuo zar,,hatnrlils, e fo.
zrm a crvculura ou YC:ucno ururi,
As cnnõas são fe itas Jc cascas Jc i1n·orcr. 1ir.?Ü:is in·
·
tciras elo3 troncos.
A llrncn ta w·se principalmen te da caça da ílorcsta, :m·
tõ'.J, macacos e aTcs das mai ore s.
Súo, contudo, canilia i3, pois m n l:im e comem o:; ÍH·
dios de outras tríhu~, que possn m cncon trnr e Ycncc r.
Pre::en ;nn a carne~ cnfunwçanelo-.:a e sccaudo-n.
O sr. Domingos, um ncgoci ,m tc português <lo alio
Puri1s, iofonnou- mc tiuc, ,le umn feita, se encontrou com
um gru po des te.; índioz-1 o.; quai s lhe apa lpar:un a l1arri•
~a e as coetela s, como um c.imicci ro faria a um car·
n ciro, e com·crsar,:1111 muito uns com os outl'Of, dando a.
11 crccber que êlc c5 tll\·a go1·do e bom para ecr coolldo.
Dos jamamaris, não tenho iníormaçõ c.:. scgu rns ; sabe·
i;.~ con tudo, que mui to se p:1 rcccm com 05 p1trupurrís, po1·
cansa Je seus hiihitos e pelo teu modo de vidn.
Como este.; tilti iuos, têm os coruos manchados e mos·
qucado~, cmbor:1 is;:;o nilo sej~ cw tá.o gt·ande cxtcm:io.
Nu rcgiiio entre os rio:1, 'l'npajó3 e MaJcirn, no fo.birjn.
to formntlo pelo:; lagos e cnnnis da grnrnlc ill1a ele Tupi·
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nambarana (177), mornm os índios mwulurucús, que são
os ma is guerreiros da A1uazônfo. Constituem, assim o creio,
.'l única n.:i i;ão pci-!eilameutc tatua da dn América.do-Sul;
as su ns ta tuagens cxtcn<lcm-:Sc·lhcs por todo o co rpo; fazem-uns, picando n pêlc com a poHta ele um cspjnl10 da
palmeira pup,mhn, csfrc g:md o n e(a5' 1 cm scgui«fa, a fuli gem

de hrcu qucim:u1o: a qual produz uma in<lclcve] tinta de
l'Ôr

azulada.
Constrócm as cahanas com p;:1rcdcs de harro, C'm :tl·

,leias regulares.
Em cada nlclcia, há wua grn n clc casa, que scn·c de
qu.:1rtcl ou de fortaleza, onde todos os homens pns~uru a
ooite, :i.rrnado3 de arco e f1ccl1a, prontos para qualquer
cmeq?;ência, cm cneo de alarme.
Tal ca ~o. tem em derredor, pelo lado tlc dentro, cnhcçns sêcas <los inimi;:os que 'allateraut.
Enfumaçam e secam as C<'lhcças 1 prcservamlo-a!;. Uc
mo<lo que e1 as guarclam, do modo mais pcríei lo po~sh·cl,
as feições e os ca1Je1o~.
Faze m guerra, to<los o!i :mos~ á tribu ...-izinha, os
pari111incins (178), para tonrnr-lhce as mulhcrc,; e as crian·
ças, que silo conservadas corn o escravas.
Preservam sómente as cabeças dos l10111cns.
Fazem bons canôas e tecem h oas rê<le~.
Vi,·cm prindpa]mentc dn coça, porém são muito tla<los ã ngriculturn: fazem fn::riul1a cm grnm1e qn.u1tidru]i"'
e plm1tam muita s úrvorf'.s frutífera s.
(líi)

No ori ginal, "isl:mtl oí 1I1c tu(lin :unb::irãnos". Como, po•

n:m , .se póde Jer cm "Am::i'loni::i" (pl\g. 257), ~li! Lil\o de Macedo, a
ilhn é 1'upiliambora11a, ~ó se cmprcgamlo o plural p,u a o corso d&
Dgua, o qual ó cLomado "r;o Tupi11ambar.1nas".

crnr.,

(l 'i8) O au tor
pare11 t i'11lins. A propósi10 dêsse! inJio1,
vcja,te .. A p:Jcificnçüo Jo;ic p:irin tiuti11s.. (Rio, 1825), de Joaqalru
Contlim.
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C;ufa horR~f'u tem n sua mulher e cada alde ia o ~cu
chcfo.
O cravo, ou noz-moscadn silvcsltc, e a farinha, que
fabricam ~ constitue m os pl'incipais nrti gos do seu con1ér·
cio.
Em trõ ca das mes nrn s, recebem lcci(los <lc algo<l:ío,
ferra men tas, snl, colares etc.
No rio Bran co, h á também numerosas trílms. e dizem
que em a1g uma s se 1iratiea a circuncisão.
·
Outras tríbu5, per to <lus cabeceiras do T apajó.s, fazem
as men inas s uhmctcr-H! á me sma cru el proy:i, que j:i tl c~crcYi, e q ue é comum :.ios índios uaupés e içanas.
~n rua1·gcm ~ctcntriori al do rio Xcgro, há ainda muit as
lríhus inci,..ilizadn.s, e, além di~o, nmíto pouco conliccidas.
Na mar~c m meridional~ os mnnáus crnm primitiYamcn lc consti tuidos cm umn naçiio muito n umerosa.
Parece ter si do dc:!im tríl.nz que se origiu arn m ,·á rias
lcndns c.l e inrngin:írias riquczasJ logo ap ós a clcscohcrta 1la
América.
Atualmente, estão t odo3 civilizndo!!, e o !!CU ~anguc
:1cha-~c mcEcJado com o de al gu wa s 1lns j)r incipai.s fomíli.1:; do }?arõ._
Djzcm qnc ainda se cons crrn a .ma língua, sendo fo..
Jadn pcbs pcssfü1s ma is idosa!!.
Não li\'c, entretanto, a for luna de cucontrar qua lquer
UJU que soubcs,!:C compreendê-la.
Um dos fátos mais !:' ingularc~, que !:C ligam a êssc
índios do A,.;azona!, é a !:! emcllrnnça que C."Xistc entre os
seus costumes e O! de outras n ações 1nuito remotas.
A 2aralwtnnh , ou tnho de a:sôpro, rcap~rccc u o .s umpilan, de Bornéu, e as grandes easns dos uaupés muito
w p a1·cccm cotu as dos dyo l.-s, da mesma rcgiâo; por ou-
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tro lado, muitos cestos pequenos e \'ârios outros nrtcfo.
tos ele haml,ú 1 fejt os pc]o5 nativos de Bornéu e No\'aGuiné, siío l.Ío parecidos, n5o só pelo formato, co mo t,1 w.
l>ém pel., n1annfntura, com os do Am:tzonas, que fazem
crer sejam pertcnc('nle3 a tnlms vfainh; 1s.
As:;inl taml>ém os mund11ruc1Í5, como os dyuhs, cortruu ns ca hcças dos inimigo~, ~ccmn-nas na fum:1ça, conscrvando-llics com igual cuidndo n péle e os ca belo~, e de.
penduram-nas cru derredor de sna.s caLanas.
Na Austrália, também é cn1prcgada :i se la de arrem esso. Encontr;Mc ew um do~ remotos trilrn tarios do
Anrnzonas urna trílm 1lc índios, n qual Uifcre de 1.ot1:is
as outras que lhe são ";zinhas. Pois nc~sa tn1m o arco é
tmbstituido por outra arrua, que sómente se vê cm outra
afas1adissima rcgiiio <la tcn.i, entre an tros indígen:is que,
por sua vez, dela diferem em todos os seus carn lcristicos
físicos .
E' necessário, portanto, obter maior cópia de ínformaçõ~ Eôhre tal assuoto~ antes que i::c poi!sn a\'enlu r:'lr a
decidi r si tais semclham;as denotam quaisquer remotos
li gações en tre tai s naçõe~ ou ~i serão apenas meras coincidências acidentai~, oriun da s d.is mesmas ncc es~ idaJc~, e
atuaudo sôhrc povos sujeitos ás mesmas condições clirná·
ricas, ou que, en tão , jgua1meute ainda se encontram cm
um es tado inferior de civilização.
Este aspeto oferece outro interesse pnra largas especulações por parte do cu1ógrafo.
A principal feição elo cnrátcr pcs,:;oal dos índios <lesta parte da Amédc:i-do-Sul está 110 !:C U alto grãu de de:·
contfança, na sua timitlcz ou n~ sun friczn, que dcwou.s·
tr.nm em todas as suas ações.
E' isso que os faz aparent ~u a quela calma nas Euas
reíJcxõcs, aquele,:; ~cus longos r odeio~, nntcs ele entra rem
cm um ossunto qu nlqucr, porém sôhrc o qunl descjnm
fa lar.
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Desta sorte, vão p.ilcs trancJo mêia hora sôhrc d.ifcrcn•
les tópicos: a n tes que toquem próprinmcnte no a~mulCI:
<le que de.5cjam tratar.
Dc,;irlo o. esses sentimentos, ê1es, quo.nclo contraria«.los
no 3 seus propós itos, preferem ir-se emhor:i, cm vez cJc
qu eixa r-se ; u11n ca 1 entreta nto, se rect1 .~ .un a r C!ponJcr ao
ciue se llics perguula, ain<ln mesmo que scjnm incu p.i.7.CS parn i!:'so ou não <lcsej cm fozê-lo.
E' essa me!:' ma C.'\':quh.iticc que fa z com que .os homens
nunca cJêem dcmonstrnçiio <le qualqu er sentimento, quer
num encontro 1 quer numa separa ção.
Grande, co ntudo, é a aiciç.io qu e têm pelos filho~,
Jos quais mmca rn :ipa1·tam; e ninguém comcguc lnJu zí-los a isto, aimln w esmo que seja p;1ra \1llt tempo omito
cu1·to.
Dificil n1cn te ciucrelam cu Ire si i siio capazes <las rn o.js
árduos tarefas; e submetem.se de hoa Yon taJc á autoridade.
São cngen hosos e hábei s trahalhaJorc:1; e prontnmento a c1oto.m todos os costumes cJ a vicb civíliz atla, q ue
venham a ter in troJuzi dos: c nti·e êJcs.
P o r mei o <lc uma ccJucaçiío :u1 cqu,:ula e Jc uma hõa
orientnção, podcrúo êlcs, talvez., trnudormar-se numa cowuniJadc pacífica e cl\-iliza <l a.
E s:' íl tra m:formação, todavia, tnl vcz uuuca ven ha a
dar-se.
E' que êles ee nch::im C.'\':postos á infJuência do menosprezo da eocied ade Lra!i leira ,_ e, p~r muitos anos a~n~a ,
pro'favelm en te, ficarão rcdaztcJos as mci:mns conJ1çocs
cJos outros íut.lios eem i-civilizaJos «la região.

"º

E ês tes últimos,
q ue p arece, perderam 03 bons predicado, da su o vi<l.:i sch·nge111 e ganharnm, cm 1roca:, sótnentc os vicias Ja: ci\" i)ização.

AP~NDICE
SOBRE AS Jl\SCRIÇOES DO AJIAZO?iAS

Como intimarucntc Jigntfos aos idiomas dessas tril,u:-.
faremo s ainda nlgumas li geiras referências ús imcriçõcs~
uomc <lado geralmente aos cu riosos desenhos, feitos sÕ hrc
os rocliêJ os que se enco ntram cm todo o ,·ale do Ama·
zo nas.
Eu ;1s ..,;, pe1a primeira ycz, nas serrns (1c :"lfoute-Alcgrc, e estas aclrnm-sc de~critas cm meu <liátjo (179).
Estas difere m de. todas .is outrns que vi dcpo i~, porque ~:ío pi ntiulas, r aspando-se uw a suhstância de côr ,·c1·mclha sóhrc a roclrn, e não cntalh::idas, como a maior
parte das outras que .se me Jcpa raram mais tarde.
Acham-se ]ocnliza<lns a considera,;cl t1ist5ncin de qunlqucr rio e cstiío desenhadas 1 cm no alto dos rochedos.
As outros, cucon trci-as nos ba ixios do Am.J.zonas, csculpitlas cm rochedos que sflo atingidos pelas águas, por
ocasiiío dus chciast pouco abaixo Jo. pequena poYO:J ~ão
de Serpa. Estas inscr:içõcs crnm, p cfo maior pttrtc, rc-prc.~cntaçõc~ de efígies humanas, r udemente entalhadas
i= ôhrc a rocha dura, e já c::tavam apagadas e enegrecidas
pelos depósito s de l imo Jas águas <lo Amazona!.!, como
eucedc t amb ém com as que ~e e nco ntram no Orinôco.

(Ií9) O :101or m ::i.ncl::i ,·cr a piis. J().l J:i. 2.n c1lição ths su:i r. "Tr:i·
\·els on lhe Amazo11 :rnd rio Nc;:.ro", a qu:tl corrc$pom.fo ,i {láS 183
d,:51:1 1r::i.duçüo.
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De ou tra feita, cucontrci-:is na burra do rio Branco,
cm urn r od1cdo que fõrma J)Cqucna iU,a no meio do rj 0 ;
vêem-se u chl. inú.rncrns rcprc~cntaçõcs de fi guras 1nunani_,s _e de animais, de tam anho regular, csculpi<l:ls cm di1rnisw111 roch n de gran ito.
Perto <lc Sant.:i-I.sal,cl, de São-José e de Castanheiro,
li:í Ulais :11guwas dcs~ns inscriçÕcf~ tcmlo cu vjsto tnais
outras no ;ilto r io Negro, na Vcneiucfa.
F iz. <le todas cfoe: cui<lndo.rns cópins, que, iufcli7.mentc, se perder am.

Xo rio Unnpég, também tnis fi guras são mn it o DUutl!'·
rosns, e sõ dc.c;tas foi q ue comcgui salv:tL' os CH}tlCni:-1s.
Efo.s são rudes rcprC!'CJ1t,1çõc.s ,lc ulcmi.; do111é:!!lico.:1
ca11Õ.a!:\ animuis o coq105 ln,1113uos, hem como círculo~,
qundrados e o ntr.1s fórmas geomé tricas rcgufa rcs.
T odas são cntallta<las c1.u doríssim.1s r och;1s ele :!rauito.
Algumas c.c;tão aci1un e out ras aJiai.xo <lo uh'cl das ni ~is
alt as chcius; muitas ach:imo;:;c cobert.is de líquens, m,, s,
m C3rno assim, aincln são hem vis h·ci.ii (esta1upn!! XVI e

XVIl).
Si clns têm uu1 signiíica<lo <1uaJciucr p.;1ra nquêlc.s que
as executaram ~ ou s i ~ão s in1plcsmcntc ns primcirn!i l <'ll·
tntin1s do um n arre t11climenrar, c ri.,<ln SiÓn1cutc pdn fanlasia: - uiugucm o sah c, e agora é impos5Í\'cl dcs,·cn·
aá-lo.
E' fõra de dú,·ith1 1 contudo, que são 11cm anti;;u~: <'
J1fío foram execu ta das pelas a tuais gerações de índios.

M esmo en tre a s tríbus mai.3 i.Dcivilizac13s: onde t;:ais
insctiçõcs taruhém 8C cucon tram, o;; indio5 núo têm qu:1lr1uc r lcmhrauçn d.1 orige m delas: C: qu,rnc1o pergunlaJos
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sóbrc êssc assunto, dizem que niio sabem, ou qu e sapõcm
que Ioraw os c.spíritos que as fizcL·nm .
ilfuito.; ncgocinutcs 11ortn gucsc.s e brasileiros insistem
cm d izer qu e elas são oln:as ela natureza, on 1 mclbor, empregando as .m a s próp ria s p:dan.is : "Dcw as fez:'. E ,
ante qua1qucl· ol,jcç,ío que se 1hcs foç.1: êlcs triunfalmen te
pcq;u.n tnm: "E Deus não era ca p az de íazê-Jas?".
Na verdade, êlcs: na sua m.iiorfo~ são in capazes de fazer quahJllcr dii: tinçi'io entre tai s inscdçõcs e os legítimos
tr,1ços e vêios n aturais, que freqn culcrncntc se cucontrnm
nos ro chc<los,

tJ/e lh•ro foi r:ompollo e impr~o 1111s
oficinas da limprésa Griifica ,ln "llcL'i'1rr
cios Trilmnai.s", à riu: Con,lc de Sar·
;cJos, 311, São Poulo, pnrn a Cornprmf1i,1
Editora :YacionnJ. r.m ..Ji::osto de 1939.
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3.• cdlçiío (numenta,!n e iluslrnd11).

H-F'_..teviio I'lnlo: Os t,,dii::cna• do
:."orduto (co,11 Ui 1:rn,·ur,, 1 e m11paa)
- 1.0 Tômo.
,.
IIZ- E,trvilo Pinto: Oa Jr,d i1:cn111 do
No, lr1lo 2. 6 Tümo (Ora::1n!uiçio
., t 1trulu111 ,oclaJ du lndh:ennt dQ
nordNh brr..-.ll dro).
G:? - Gl"nrrnl Cou to d<'! !ibi:n!MM: O
.oclu1:e1n - li.• cdiço'io eom ple!n. eorr-,
p :ir1, orlr:l n•l Tup[- i::11:ir11nl.
&O - Em!lin m,·:iaseau: A ,·ida d11, fn.
d ia, Gunicuni., Edição llu1tr11d:'I,
?6 - AlonfO A. do Ftcllu: Voc.o hutá.
rio Nh<'Cn,:atU (vcrn.,cullin<lo prlo
J>OTlu1,"l 1sl~ In lni!o cm S. }'nulo) tlncu .,, Tu11 l-1: un rnn l {com S ll ull~ çi,e:, for., Jo tcxtn).
!i2 - Almlrnnlo Anlon!o Alv~, Cl'11nn r n:
F.n1nio Snl,rc OJ Construçii:11 N':wai 1
l ndli::tn• • d o llr11\J :?,• Ni~o"io
llu,t rndn.

101 - Herbert R!1 ldu1: E11,o!o~ de Etnol•i::iio Or111!1dr11 Prcftí.elo dc
A fon!IO de E. Tauri•r F,d!ç'<o

ll11tt rad11 .
IS') - Ani:!onc CosUI: ?.111:nç.Su e Cu!~
l11r11 lnd ittna - Ennl&I de 0 rquco1o::ln e ttrio!o::11' ,ln nr11~11 - Ed . li.

15-t ~lu;~~!~s o~:;.c;~!'.!1~1:i[;1n~,bortl~::
mtdloll <"101 fr1dlo1 Orn 1ilciro, (18 H )
~~nd$ ,~r.eío'u:lo e nnt.u do I'lrn J(t

11

25

No,~'~!~!~

F I LOLOG IA
,\ linJ:\111 do

MM"TOt)ulrn:

te -

Rcn111.0 M cndo nçJ: A inllufoclo
lftlcon,. no P OT111,:uê1 do nro,ilE<l. !lu1lr11<ln.

POLCI.ORE
~1 - Fln<1,lno Rodrli::ue:i V&lc: E'lt111en1... do Fo lc Jor11 Mu,!ca l Or111ilclr o.
103 - Sou,n Cnrncfro : Mito, Afric11no,·
nll ll r11II - E<J lçüo llu1t t 11d1.
(;t.'.OGit,\l-' I.\

so

~?·ct~~~:r~ ~.

Dr..

cdlt~O.

~~u".~~:Jo l'ti.!
•

SS -'J. \!t ·s:unp:ilo F<'1Tn.: ! 1cttorolo i:111 lifMll('ln,,.
;i.; ,._ ,\. J. '.S:<1mpnlõ:

Fltoccu:rafio. · d11
Dr..,il - Ed. llll,tr1ul11 - 2.• <'diçi,o.
c;3 - A. · J. de S,1m1:mlo: Uloi; t~r:i rl n
dlniu11ica.
~ii ..!.. ílu! llo de M111:olhi1CJ: J~1p1>1U~a
Gco~ rii ílcl\ dq Ur~;i Colonl11!.
C..'1 - Jlnlmlln do Morn ls:
No. I' l:infd,
An1111\u1 i c11 - 4.• cdlc:\O,
En - o:.,·o1l<.ki H. Cabr:tl, 6 11nt<> c.,1nrina EJltdo !h.atuu,ln.
8G - Aurmo P inheiro: À 111nr;:cm do
AmGzo11:,, - - Ed. Jlu1trotlo,
JO! - Ar<>uio Llm<>:
AmuOn\11 A
Tttn e o Jl .:r. ~m (lnt1od11~i,o à
Anlror.0J:r<1;-r11rl<>).
l OG - .\, Ç, 'I:ivo. ru Dn~\o,, O Vai<'
tio Am ~ion<>J - 2.• ~ltio,
91 - OrJ:indo :\I. C11r..·:i lho: O Rio do
Unfdndll N11don11t, O Siio Funchco
-· P.• l lci10 iluatrnib ,
07 - Li11111 r:r.11dr~ do : o~ ~ta 1'11111nnen•c - E,lltiia ;J u~ t1·ndn.
13S - Cu,lnvo Do<lt: llll'nrlç~ o do-, ma~
l"n r n11ib a e Gurup f I'rdóc1o o
no1.~, de Gi..ft ltlvo 11:in~so - EJ. 1).
GI::O LOG J.\
~OZ - s. l•'rúes Abreu: A r l(IU<'U\ mi·
nHnl do Urul!.
IH · - I'nnd hi, Col6r.cru: Ct0Jo1l'i11 E coniin1ko do Drnil ( At mln:ia tio
Ur:1111 <' RU ll L<"i::1,Joi;í.oJ 'fún10
:J.•. lll1lrlb\l iÇ1iG lt('(ltH•WCII d"J 1!t•
r,.Si!to~ nur /frro.11. J::d ç .·,., rrh1nd:d :1
e a.tu11llrmlll f>"r u;n• ,11 Gu l m:ir,in .
HISTúltlA
10 - Olinlrn \l:nn.:: b::.lu(iio do I' ou
Ur~ ~lttlto -.·:1.• ed!çúo tilu•hnd:11.
13 - Vletn! Q Lfdnio C11rtloto: À 1nnr~cm d). llb 1ú1fn du Uro.111, 2.• ctl!çiio.
H - PCUro C,1 lmon ; ur,t.i r l11 do Chi~
lluç i'io ll r~•lciu - 3.• eJ:\·ã.o.
~O - l'cdro Cnl mon : 11:kliirõo Sod.al do
llru il !.• TUr,10 E~pirilo Un
Sock dn, lc C.al oti lnl 2.• cdiçfio,
llu, trodn ftom 13 11 nv1uri,) ,
1\3 - l'cdro C11Jml)n: lllsL n r!n Sulnl do
Urasll 2.• Tü rr.o E1Pirilo da.
Socledado Ji,,pe r ir. l. ~:.t. Uu, tr udo.
I& - l'nnd't. Cn l6ge ra..t: Dn Rr1:~·ndo. á
quedo de Ro,u - a.• \'Ci um e {da ~<¼·
r!t "R.clai;6es E:der!oru do tl r:>111"}.
42 - I' nndlii. C11J,íi;era!'l: Far m:içiio 111.1,
t ürir:i do fl rull - 3.• eJl~1iu (rom
!1 til/\1'111, f6n, do tt:o:to).
23- Ev:tr! ato de No rn:s: A CAt r ovitl:,o
ofrlc., nh n~ Ornsil.
JC - Alírc-Jo f-:111, Jú 11 \or: O n n,uMrhmo Pt1ullala e o Jteuio do ll etld :n,
no -2.• rdii;h.
ll7 - J . F. d!! A h,~!.ln l'r:1du: P rimei,
ro~ I'o utdoru do llrul \ (~
Uu1lrnd11J. 2.• etlk\o.
47 bhnod Oo111fln1: O Dru!I - Com
untn nota exp!lc.1 !lvo J c Cork>t Mo.ul.

,a

;i'.~~bl~~D~!:n :·;D:inlld r u

e ".n ua-

.!~ -

\J u,ti..vo Jl111·roW: U blU rlo r>Wli11r
do ll n•li - E<!. ll u,uado, (com 60
i,:r nvu rn ,t e ntopQs}.
7!i--Gusi.a,·o llorro$0: Ui1t,:lrlnuerc111
do 1Sro~!I 1.• putc: "Do dt1c<.>·
lirimenlo i• oW!cn~li.o. de Pctlro l " .t:1h, .,o l lu ,trtul:i, a. • · ctllç:io,
~J - U,1bnto Frc:rc: Solm1,do~ o )JQ.
~11 mb0ll - D~d~odn tu,\r\:irc:ll o ru.
rnl no 11, ~ 11 - t:tllçiio Jhnlr11Wl,
r:.~ - l'ra,to .\!a!ll; Almv.:, d:,, Hi,1\i , ia
1','o.\'o! Brasilei ra .
9'.J - Coroiicl A . l..o1,u iv;il d<' ll..louro:
Aa ~'Õfl:lO Arnt aõu e o IJ uU no U i•·
IÜrieo do llrn,il.
~3 - s,:r:i r,rn Lc1le : J'iiri nn do. 1111•
1ôr i11 d o l.tr:i1ll.
~ I - S:ilomiio de Vostonetlo,: O 11i«>
- llln:.~ e"' Mine irc,i J:1, l n<lrpen ·
Uênc!,1 Edleiio !111•lr:ido .
10! - )',idro Antõnlo Vleiro., l'o r Om·
ali o 1'or l11t11,t - Se r n>UCJ corncntndoJ 1,10r l'cdro C,Jmon .
lll - Wn~ hl1>1: lon LU<.1: C:io iLo nl o d•
ó.'.&11 l'nulo Covc,no d" rlod r :1.-0
Cunr <.)e l.lcnc1~ - 2.• tJlç i,11.
t11- lhb r i.:1 So:irta dt 811111n: 'lula·
elo Ocu rlt lvo do ll r u H cm 1587 Con,cnt..ir!o.~ <.lc F r:1n,:hco Adolfo
\'o r nhniccn-J. 4 ctlltllo,
l'.!3 - Uun1llnn Wiilj<'n: O
Do m inlo
Colonia l 1!11lom!~,o no Or;..,LI - Um
C1>11l t u lo do. lfü t6 rlu Colonlu l tlu Sf·
nlo XV II •rr"dui; iio de l'ctl ro
Cr!:io Uc h~:i. C11,;uJc;111ti.
J:!:-l - Lui i Uorton: A COr l( d, l'ortucnl no Uro..11 - Nolt,1. documtn·
101 dlp!om{1 tlc.o, e c.ortn• do. Jmpen·
!rli: LNl pelJln~ Et11,iio J!u1 t r11d11
1'2~ - J oão 1)11.rn:,1 Fil ho: O P::.d.roodo
ll:rtJ11 ll11ullelrn .
127 - Er n~lu l::n n<'II: Aa Cncrn, no
l'nl m11rc• (Subs!JI~ ri:<11:,. , u:i b is t ú·
rl:i.) l.• Vol.: l.)on,ins:oJ J or i:c \'~!\ic
o n '"fróin NcKro" I' rdiic\11 ~
A fonllO du E. 'l'iiu nny.
lZS n 128 -A -- Almlro.n!c Cu,16dlo Jo,~
<!e li.le io : O Cov.irno P rovisório •
" 11,,.·oloç,40 dt 1S!>3 I .• Volume.
cm 2 tomos.
13: - Srbnsl'.iio l":o.r,:in.o : O Cord<> dot
Arto, e a ne~oluç :i11 de 1817 Etlíoão ilos hn dn.
1/G Aurflio P lru:
Uomc~• e hL M
d" me u len1 p~.
14~ - Alfredo Vah1dão:
Uii ncl:im/l
çii,:, ,; m"lorhfftd<', 1822-ISIO '2. '

e•

tdl('1i.a.

Wnlt cr SPA1Jln~ : ,\ Jlo·oln tii"
F,:,r ~oup1 l h11 (H!•16rl:i 11opulo t do
IS31í• l 8IS 4:r:,nd o dtc<:nlo t:Jlc.õo lln• trndn,
lr:.!l - C:nlo, Seldltr: llhlurio dn, Gutr• 118 o lttYolut;ies do n r n,tl d ,
JS:t.-18'~. Tr:,duçiio de ,\Hrtdi, de
C:i.n·olho - Prelado dt Sll vlo Crnvo
l.'.i! -

ll lnll9 Gc r;i]a , • S. Pulo (18221 'l'nid. , ·put . úc A t11n10 de E. T111·

,,n;[l tCHU,, & RlG IB!;&
:"I

61

m

~1!%~,:: ;-:t~:11,?i ~b~::~,~fo
~ J[,~!io Ptrfr!f~~t~,c~;,.n1~1ri~

n;::!~to: Cllm,1 o

~n~,::io
S1,lide
_ hl ltt1duç~o blO• Q:,'01:fÃl ,co. li c,v l •
llu cio brlllldra.
POLl'C ICA
Al dde. Ceiitll ; A.t 1,Uil.l d< AI·
but" 'l'õr r u (1\nle.t cçm Juúlce r e-

J _

:_'•u~vt~!j, Pcrelrn:

i

Barbou._
1

21 ~
11

t"o.'J~IA.

Dlrt h !act dt llui
(Sciundo texto, nco -

17

d, UraAII Col1n 1a l (5cc. l:VI·XVIU) ,
2
••
Coulo de M~t"..,lbPe• : v 1••
;n, u .lra;1,1alo - ,1.• cdlçtôo,
n _ e . d~ ~1 ..10-Lrluia: Vi,h~n tu da
l' rimtio l m~ r ia Ed. ll uur1d,,.
(com l !I fli;ut~t),
:;• _ A1J1,i.11lo dr s~ lnt ·lll ' .>iu: Vl a t, rii
• ,i 1•,..,ind1 do Sa nJn C.to rJn:i (1920)
_ 'l'r:id11ciio dt Cnr!ui ,J,i Co1!4 l'c~

Pe lo

Dr~ll

~n;/bc~;:sl,i~1~!~7·" f'~rº~~nir",&o
Nado1tal, Z.• cd1,,to,

"-"•ll:1 Col6~cro1;

P1ublr m» de

67 ~~}=~~~"'~jli:/n,.~lç:'i;;,.!,l:.,.u

de
Gohno - 2.• ll'd!c!o.
74 - Puid1, C1lógcn11: l::dudc,,s llls1õriu1 e. l 'o lll.lco1 (llr:1 No,11:, ... )
- ~.· rd !tio.
31 - Arn~do Anui r/li: 0 DD1il a:i
trl11 o. loi:il .
60 - !al.1.rlo Travuao1; 1'roJc,ão Cuntl•

nv11\1I do u,.,,,11 - Prdllc!o "e l'an.
dló Ciló1:cru - a.• edlc~o omDlfoil.a,
H ll<Jcbron<lo /icdol, : O Jt<r'OM(.
dmento dl Uriu!I Hlo, t'.lt1do1 lfnl•
dos d, Amh lca .
h - Orlando ?il. C<:rv.ilho: P1ob!rma1
F1,nd.,1ntntal1 . . !tanfci 11lo Ed.
Uuur1~ ....
06 - O,ó r!o da Rocbn D,n!,: A !"alf.
lica 4111 Cann'1n ao llr:o ,ll.
11~ - A. e. ·r,nuc, n..,,t,1: c, ,10 d•
Sall tirlo 3.• t<llção.
122 - Fnnnn~1 S.,l,oJ11 do Me<ltlro,: /,.
Ll bndsolo de Nani:•cUo lfo A111u onu - Udaç,kt cnh 1: o lm!l<! r lo e
01 Ettadoll Ualdos d.:,, Am&lt.,,.
131 - ll lhH,,imdo Acclo lr: Ll1>1ltt1 d,
Drinil - A fr1tt1lel"' <0:11 o P :irp.
c1111 i l:dlçi,o 11:ulr:ula com S
mar1u !o,. do
Hl - O!ivtirn Vl:n1u: O l1hali1rna d,
Co nHl llll( iia - 2." tdlçlo 11um1:ntoila.
66 -

tuto.

VlACENS
G - Au.i::u,io dt Sdnt•llll1ir<1: Sflrtln·
d.., Vlat <'m do li.lo de J .ncho a

e:!~:.~·

Zl

GZ

Pnclr:1:

t 6 ~ ~Í~ r t11 'fõr1t-:1: O Problcm1 No•

2t -

1!1 ~:,Ar;;;,!·~atd~~·;:.11111U1Y : Vi1!t..ntn

GS

;•?~t,':r

F :~~"t!U:ct!

~

~dlt,~nod11lw~

:.:"::~1:urto
do 5,.1n1- un~!r,r: Vi11m11
1:11 nu«11tu
Rio

do
S:\o F o n dtco •
(>(la t•rovintla de Caiu - l.• tõm a
Tr 0 ~i,ç :.U e nota .. dt Claúo Rib rl•
ro de 1.c:!1J.
~2 - Aucu1h1 de SJl nl •lllt•lre - ~
i:u od a ,.Jo.ttm 10 ntulor d• llrn, I
'"l:,Dlrlto S:il\ta ' Trt1od. tle
1:nrloi ~fadtlr.,
71 - Au·•u,10 d11 S,ilnl·All:i.he: VI•·
11rm à"• nn1«ntu dn Rio S,i o Frandno e pelo. l'ro,int/a d e Coiu :.• 16mo Tradu.Ao e nota, dt
Cliatlo Rl!)c!ro de Lc~11.
!l; Lur, Ac:u1 !, e F.fü.,tictk Cary
Ar:nub: Vlot"t m no DruU - IS ~!'t·
1166 - Tr:ul. de Ed1:.1rd $1'luoklml
do Mendo11;n. &1•,.:o ilu1:t1d1.
113 - G;i.1160 Cru b : li Am:u cinl1 11,1111
, u Vi - Õ!lldo, Tumnt,ll11mnc
Dnlido IM Roq11.ite Pl n10 -

Uu, trado -

2." ~l(iio.

ns -

v..,n SDIJ: t Von itl;irtlu.: ,\1n,.
,ü d1 Do{a - ~certo, de " lte!Jt
ln IJm,!!ltnR - Tt~du,üo e nolu
de Plr:ij,i da Sllv:1 e 1'1111!0 Wo lf.
12G O 126-A - Au1111~to de S:ilnl·R!l"-1·
H: Vla r rrii pdu rro, íntl11 de IUo
do Jan,lce e ~11nu Gt nl, - !.m
,Jo' , fomas t::oJi~i,o llu1trndn T,·,..111(1>1> o 110111, dr:; Cindo Ri beiro
de Ltua.

130-ltij,or

J'fi:'dt rlto

l!ondõnl:i Od<!cnl:al -

lh nJon:

NA

Ed. ll111tr.

u ., - Sll,cl u ?\cio ,
no Guar,, ao,
Saltu do Tc11 au\J - &I. n 1111rodA.
l!'tG - JGG·A - Alfrtd R11ntl Wnl Jncc;
Vb~o n1 prla Amounu e R ia NtJ::o
- t m 2 tom o, Tud11,!o de Orltndo
'lUrrtJ o rrcl6clo dr Dull!o l\!ft.
t'Olk~es.

ADV J-;lrfENCJA; Ol n .. mcro, rtfcrtm·.•c no, ,olume, por ordem tl'Ondo'1lt:1
de Pllblln,t,;o.

Edições da.
COMPANHIA EDITORA NACIONAL
R11a da• G1,13m6n, 118/UO -

6~ P1ulo.

