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"La céramique est un puissant auxiliaice pour iétude de
réconstitution que tenta 1'archéologie. Elle lui revele souvent
lês conceptions et toujours lês aptitudes et lês coutnmes d'une
race qui n est plus. Si 1'origine et lê développcment de cet
art nous apprennent une partie de Vhistoire d'une société, lês
diferentes formes et lês modeles varies de céramique nous
montrent lês habitudes de ceux que lês avaient confectionnées..."
"Uornamentation est, pour qui sait Ia comprendre, lê
texte du grand livre de Ia vie sociale."
CHARLES WIEMER.
(Perou et Bolivie. Pag. 590).
PARTE PRIMEIRA
"Une race ancienne périt plutôt que de subir lês transformations que necessite iadaptation dês milicux nouveaux".
(Uévolution dês peuples).
GUSTAVE LÊ BON.
I

ESCÔRÇO

HISTÓRICO

A TRIBO UABOÍ OU JAMUNDÁ

Os rios Trombetas e Jamundá, no seu vale inferior, banham
regiões deveras aprazíveis que se não perlustram sem assomos de
deslumbramento.

Geograficamente, consistem elas em um amplo delta retalhado
por canais, ilhas e lagos •— um labirinto, no qual esses dois rios
dispersam uma parte de suas águas ; mas são também o regaço
de uma natureza prodigiosa que as adorna com as imponências de
panoramas sem par e com as prendas de um habitai maravilhoso :
clima ameno, ares saudáveis, solo fértil ; e os rios e lagos, como
os campos e as selvas, são fartos reservatórios de elementos de
subsistência.
No seio deste cenário de delícia e exuberância, situaram-se os
domínios de um povo que se entregara à elaboração de uma civilização fadada a competir com as mais adiantadas do Continente.
A tanto o habilitavam as melhores possibilidades, quer em
dotes hereditários, quer em condições cósmicas.
No século XVI, porém, a história registava acontecimento
memorável — O descobrimento do Brasil — ao qual se encadearam
fatos que malograram esses vaticínios.
Trata-se da tribo Uaboí, já desaparecida, e à qual os cronistas
nunca deram a merecida individuação.
Barbosa Rodrigues, o estrênuo enamorado da selva e dos
selvagens, de pesquisa em pesquisa, reuniu fragmentos de tradições compondo versões que, apesar de obscuras e deficientes,
revelam, todavia, certos aspectos da vida ignorada desse povo.
É assim ponto averiguado que esta tribo era constituída por
cinco hordas ou clãs denominados — Uaboí, Conori, Querena.
Paracoimã e Paracuatá, (*) localizados nas paragens banhadas
pela bacia inferior dos rios Trombetas e Jamundá.
Na toponímia local ainda perduram denominações que assinalam a situação de alguns desses clãs. Na margem direita do rio
Trombetas, por exemplo, desemboca o lago chamado Uaboí ; na
costa setentrional do lago de Sapucuá está situada a serra Conori.
Foram habitados pelas hordas homônimas, como o indicam os
fragmentos de cerâmica abundantes nestes dois pontos. ( 2 )
Fosse qual fosse a situação dos clãs, o fato é que, em certa
época, os índios abandonaram coletivamente seu domicílio, concentrando-se todos no baixo-Jamundá, sobre a foz do rio Paracatu.,
Esta resolução dos Uaboí relaciona-se, provavelmente, com
ocorrências havidas no rio Trombetas, no decurso da primeira
metade do século XVIII.
O caso entendia-se com os índios Pauxi, da aldeia deste
nome, onde eram catequizados por missionários capuchos da Ordem
<*)

J. BAKBOSA RODRIGUES :

(2)

Ib. Ib.

Exploração do Rio

Trombcfas.

da Piedade. Rebelando-se contra os seus diretores, os indígenas
evadiram-se da colônia, refugiando-se no rio Trombetas, entre os
Uaboí ; isto, porém, — diz o Mestre de Campo José Gonçalves
da Fonseca — "depois de haverem executado diversas enormidades e delitos, por que deviam ser punidos". (")
Foi, realmente, ordenado o descimento ou captura dos fugitivos, no encalço dos quais marcharam missionários e tropa.
Não diz o cronista como se conduziram os executores do mandado ; sabe-se, todavia, que os Uaboí se alarmaram com a diliçência e apressaram-se em transferir-se para o baixo-Jamundá.
Esquivavam-se, evidentemente, da gente civilizada, mas tiveram de se avir com ela, porque, em breve, aí irromperam os capuchos da Piedade para catequizá-los.
Apesar das prevenções de que estavam possuídos os selvícolas
contra os civilizados, tudo indica que os religiosos puderam, desde
logo, entregar-se a realizações, sem encontrar qualquer relutância
por parte dos Uaboí.
Uma destas realizações foi a transferência da tribo, da foz do
Paracatu para o sítio depois conhecido por Àlgodoal, onde foi
então estabelecida a colônia de Piedade do Jamundá.
José Gonçalves da Fonseca, já citado, tendo visitado esta
colônia, em julho de 1749, faz-lhe referências que inculcam ser
promissora a obra dos missionários. O estabelecimento prosperava
e, por essa época, ampliava o campo de sua atividade, montando a
indústria da criação de gado vacum.
A colonização dos Uaboí, pois, obedecia, evidentemente, a
um plano de largas proporções : e muito se esperava da ação dos
missionários, quando eles foram compelidos a abandonar o empreendimento, por força das leis de 6 e 7 de junho de 1755, que
estatuíram a liberdade dos índios e a secularização das colônias
indígenas.
Em 1758, com efeito, inaugurou-se o regime criado por estas
leis. Efetivou-se a destituição dos catequistas e a colônia da Piedade do Jamundá foi elevada à categoria de vila com o nome de
S. João Batista de Faro.
Com relação à liberdade dos índios, porém, a Corte conveio
na modificação da respectiva lei, na forma indicada por Mendonça
Furtado.
O então Governador da Capitania do Grão-Pará opinou que
o self-gouvernement outorgado às tribos colonizadas era prema(") Coleção de notícias para a História c Geografia das Nações Ultramarinas.
IV, pág. 16.
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turo, dada a incapacidade dos índios para gerirem os negócios
públicos nas suas povoações. Propôs, por conseqüência, que transitoriamente, fossem as povoações indígenas administradas por um
diretor "ao qual, sem ter jurisdição alguma coativa, lhe pertencesse
só a diretiva para lhes ir ensinando, não a forma de se governarem
civilmente, mas a comerciarem e a cultivarem as suas terras e tirarem destes frutuosos e interessantíssimos trabalhos os lucros que
elas sem dúvida alguma hão de dar de si, e fazerem-se estes até
agora desgraçados homens por esta forma cristãos, civis e ricos,
que é o que sem dúvida alguma lhes há de suceder, se seus diretores
fizerem a sua obrigação". ( 4 )
Os Uaboí acolheram com satisfação o regime instituído por
Mendonça Furtado, e a vila de Faro desfrutou longos anos de
ordem e tranqüilidade.
Em 1798, porém, entraram em vigor novas normas administrativas, que colocaram os indígenas sob a sanção de regulamentos
draconianos.
A tribo alvoroçou-se e, em 1801, explodiu a insurreição : os
índios abandonaram em massa a vila, internando-se nas florestas
dos rios Trombetas e Jamundá.
Diz-se que, até meado o século XIX, foi observada a presença
deles, em certas ocasiões, na serra de Azurá, a algumas léguas de
Faro. Depois desta época, porém, desapareceram definitivamente,
sendo desconhecido seu paradeiro.
II

OS CHIBCHAS
" . . . os homens vermelhos em tempos remotíssimos foram
diversos do que, quando pela primeira vez, nos foram eles pintados pelos conquistadores espanhóis e portugueses".
VON MARTIUS.
(O passado e o futuro da raça americana).

Nos anos de 1928 e 1929, percorri e examinei as taperas da
tribo Uaboí, assinaladas, invariavelmente, por numerosos fragmentos de cerâmica •— restos de vasos e esculturas.
Uma atividade de dezoito anos de diuturna vida sertaneja proporcionara-me convívio ou relações com índios de quase todas as
latitudes do Brasil, uma imensa aglomeração babilônica de línguas
C*)

Anais da Biblioteca c Arquivo Público do Estado do Pará. tomo IV, pág. 186.

e costumes. Nesta grande variedade de matizes étnicos e etnológicos, entretanto, jamais observei nem práticas que pudessem originar destroços daquela ordem, nem aptidões artísticas à altura das
confecções plásticas que eu deparara no Trombetas e Jamundá.
Encarados, pois, como manifestação de um costume, quer
como expressão de cultura, aqueles despejos cerâmicos definiram,
desde logo, o caráter exótico da civilização dos Uaboí, afastando
em absoluto a idéia de qualquer parentesco entre este povo e as
tribos autóctonas brasileiras.
De resto, nos próprios símbolos e concepções configuradas na
cerâmica, transpareciam idéias e um estilo mui peculiares à escultura pré-histórica andina ; sendo plausível, portanto, que se procurasse aí nas cordilheiras, a origem do povo do Trombetas.
As investigações assim orientadas positivaram, efetivamente,
notáveis analogias entre a civilização deste povo e a dos Chibcha.

Na história antiga dos povos andinos, este nome Chibcha ou
o Muisca teve grande relevância designando uma numerosa coletividade que emerge de um passado remoto — um grande Império,
certamente, que teria sido dos mais poderosos e maiores do seu
tempo. Os seus domínios abrangiam todo o território da Cundinamarca e de Boiacá, nos Andes Colombianos — e mais — abrigando uma população de tal sorte numerosa e densa, que foi motivo do epigrama que vincou à raça e cognome •— Moscas. ( 5 )
Pelo lado cultural, também tiveram notoriedade os Chibcha.
A sua civilização, fora a dos Quíchuas e Aztecas, não foi suplantada por nenhuma outra da América do Sul.
Esta civilização, porém, atravessa os séculos mesclando-se em
virtude das coalisões e conquistas realizadas pelo Estado ; uma
desenfreada política expansionista, que .foi apanágio também dos
Quíchuas, Astecas e quiçá das nações teocráticas.
Este Império, em suma, que estendera a sua soberania a povos
de diferentes raças, soçobrou em época e em circunstâncias desconhecidas.
Os antigos povos da Cordilheira viveram sob os tormentos de
graves e contínuas calamidades. Já eram os cataclismos geológicos
que arrazavam cidades e tudo destruíam ; já as guerras de conquista, horríveis hecatombes em que os povos se dizimavam. Não
menos funesta que todos estes flageles foi a invasão dos Caraiba.
(5)

JÚLIO C. SALAS : Etnologia y Historia de Tierra Firme, pág. 273.
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Durante largo ciclo, os. Andes Colombianos estiveram- sob o tropel
de hordas de um povo bárbaro e .feroz que escravizava, massacrava
e devastava, irresistível em sua fúria.
O Império Chibcha foi colhido, necessariamente, por uma
destas catástrofes, fatores da ruína de outros povos.
O fato é que, no século XVI, os chamados povos Chibchas se
achavam em completa dispersão. Os espanhóis que conquistaram
a Terra Firme, nesta época, encontraram-nos divididos em diferentes reinos, que se dilaceravam em encarniçada guerra de conquista,
travada, principalmente, entre os Estados de Bogotá, Tunga e
Iraca. Francisco Orellana e seu séquito, largando-se, de Quito,
em 1530, pelo rio Maranhão abaixo, também depararam, no baixo
Jamundá, com os índios Conori, já agora identificados como horda
da tribo Uaboí.
Mais além estes navegantes teriam, porventura, entrado em
contacto com outros povos de assinalada identidade etnográfica
com os Uaboí e co mos Chibcha — entre eles os chamados Aruáques de Santarém, Marajó e Cunani, além de tantos outros que
estavam disseminados por toda a Amazônia e pelas bacias do
Tapajós e Xingu.
Um êxodo assim tão considerável eqüivale a um desbaratara entò q-ue evidencia a dissolução do antigo Império Chibcha.
PARTE

SEGUNDA

ETNOGRAFIA E ARQUEOLOGIA

I

A TRILOGIA SAGRADA
"Pour reconstituer par exemple dcs traits d'une organisation sociale disparite, on pourra, on devra, avec prudence sans
dotite, s'aider de Ia considération de cê que sés auteurs, étant
donné cê quon sait dês circonstances ou ils vivaient, ont dú
vouloir realiser".

RENÉ WOMS.
(Philosophie dês Sciences Sociales. Vol. I, p. 99-100).
"La religión intervenía en los más insignificantes detalles
de Ia vida indígena".

JÚLIO C. SALAS.
(Etnologia y Historia de Tierra Firme, p. 48).

As taperas indígenas do Baixo-Amazonas, entre as quais as
dos Uaboí, são designadas, na linguagem dos etnólogos brasilei-

ros, pelo nome cerâmio ou cerâmico ; vulgarmente, são conhecidas
por terra preta.
A denominação, neste último caso, foi inspirada pelo fato de
estarem estas antigas estâncias dos índios situadas sempre em um
solo de argila negra ; os cientistas, de seu lado, tiveram em vista
a circunstância de existirem, nestes sítios, fragmentos de cerâmica
em profusão.
Percorrendo estas paragens, porém, pude verificar que as
taperas não se assinalam tão somente por aqueles dois elementos,
mas também por um terceiro — o lago — junto ao qual a terra
preta e a cerâmica se localizam, indefectivelmente.
A primeira percepção que se tem destes sítios é a de povoações extintas, das quais subsistem apenas destroços de objetos e
utensílios domésticos, representados pela cerâmica. Quem perlustrar, porém, os contornos do lago Sapucuá e as ilhas do Baixo-Trombetas, todas sujeitas a inundações periódicas, descobrirá,
nestes lugares inabitáveis — depósitos de cerâmicas, cuja origem
não comporta, portanto, aquela explicação.
Buscando, pois, outra justificação, considerei aquele consórcio
da terra preta, da cerâmica e do lago como resultante de uma sorte
de dependência mútua entre estes elementos ; dependência esta
decorrente de uma finalidade comum, como ocorre em toda relação
de coexistência. E, levando mais longe a interpretação, não tive
dúvida em atribuir a esta finalidade um caráter social.
Assim opinando, tomei por base a participação da cerâmica
naquele consórcio ; porque, como elementos de procedência humana que é, ela, de qualquer modo, exprime um fato mental, uma
ordem de coisas em que atuava um intento dos indígenas.
A tradição jamais fez revelações a este respeito ; mas consoante a técnica que René Worms preconiza nas investigações pré-históricas, pode-se desvendar aquela incógnita inquirindo — "de cê
que sés auteurs, étant donné cê quon sait dês circonstances ou ils
vivaient, ont dü vouloir realiser". ( G )
Neste particular, a visão que se tem da tribo Uaboí é a pertinente a uma civilização em pleno regime politeista, que, segundo
Augusto Comte, foi aquele em que o espírito religioso alcançou o
maior desenvolvimento possível" : ( 7 ) um povo místico, pois, profundamente absorvido no culto dos deuses e práticas religiosas de
toda ordem.
(")
(')

RENÉ WORMS: Philosophie dês Sciences. Vol. I, págs. 99-100.
Miss U. MARTÍNEAU : Philosophie Positive, pág. 236.
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As esculturas cerâmicas existentes nas taperas, ^símbolos religiosos que são, concernem, certamente, a esse culto, tanto quanto
o lago que, como adiante se mostrará, gozou de foros sagrados na
teogonia de certos povos indígenas da América do Sul.
É, poranto, para concluir-se que, naquela existência da terra
preta, da cerâmica e do lago —' a trilogia sagrada, — tudo se condiciona a fins essencialmente religiosos.
Nas páginas seguintes, serão explanadas convenientemente as
conclusões que aí ficam esboçadas, em ordem a caracterizar o conjunto de atos e práticas que se enfeixam na idolatria dos Uaboí.
II
A TERRA PRETA
"Em diferentes pontos, encontram-se manchas de terra
preta muito abundantemente, e em todos os casos, tanto
quanto consegui informar-me, elas estão cheias de antigüidades dos índios, utensílios de pedra e fragmentos de louça".
ORVILLE A. DERBY.
(O Rio Trombetas, in Boletim do Museu Paraense.
Tomo I I ) .

Terra preta, como já ficou dito, é a designação dada, vulgarmente, a uns redutos ou manchas de argila negra existentes em certos pontos do vale inferior dos rios Trombetas e Jamundá.
São, provàvlmenté, formações aluvionais que sedimentaram os
lagos, onde aparecem, constituindo uma estrutura de área assaz
limitada, de dois a quatro hectares, se tanto, e com exígua espessura. Em certos pontos em que fiz escavações, estas não atingiram sequer um retro de profundidade.
Estes sítios têm notoriedade por conterem, invariavelmente,
destroços de cerâmica indígena, antiga. Tanto assim que, glosando
este fato, a gente do Trombetas diz, até com entono de anexim :
"Na terra preta, há careta", — sendo este termo alusão às esculturas cerâmicas.
Nas margens dos rios Trombetas e Jamundá, contam-se numerosas terras pretas, sendo principais as seguintes : No Trombetas,
as situadas nos lugares denominados Laranjal, Tapagem, Arrozal,
Macacos, Uaboí, Caetano, Uaupés e S. Nicolau, todos à borda dos
lagos homônimos — salvo a primeira, a do Laranjal, que se localiza mesmo à margem direita daquele rio. As de Conori, Cocais e
Anjos acham-se junto ao lago de Sapucuá ; e no rio Jamundá, a
da Aldeia Velha, além de outras.

Evacuadas pelos índios, já na segunda metade do século
XVIIL foram as terras pretas, cem anos depois, ocupadas por
quilômbolas que aí estabeleceram os seus arraiais. Posteriomente,
instalaram-se nestas paragens os seringueiros e outros extratores
de produtos naturais.
A convergência destes adventícios para estes sítios, motivada
pelo preconício da terra preta como solo lavradio, foi extremamente
funesta à ciência. É que, em virtude das consecutivas culturas
a que fora submetido o terreno, o seu conteúdo, que era a cerâmica, sofreu todas as conseqüências dos amanhos.
De modo que, quando cessaram as atividades daqueles indivíduos essas antigüidades estavam completamente desbaratadas.
Em 1929, ainda existiam, no Trombetas, dois sobreviventes
dos antigos mucambos, os velhos Lourenço e Antônio dos Santos»
que me descreveram o aspecto-das terras pretas, quando os quilômbolas as ocuparam : vastos estendais de objetos de barro e de
sílex : vasos, esculturas, mós, machados e rocas —'tudo despedaçado e em promiscuidade ; uns, apenas mutilados, outros reduzidos a estilhaços.
Referiam ainda os meus informantes que entre os seus maiores
era corrente a versão de que foi nestes sítios que os índios realizavam certas festividades que terminavam sempre em desenfreada
bacanal.
A informação aproveitará para conclusão de outra ordem, mas
as saturnais nenhuma relação têm com aquelas devastações, estranhas, que são, aos ritos dos Uaboí.
Este ponto dos costumes destes índios será elucidado oportunamente ; de modo formal, porém, pode-se afirmar que aquelas
depredações foram obra de alienígenas.
Não insistirei sobre este pormenor, mas, se se aprofundar na
indagação, ver-se-á que a destruição dos objetos do culto dos índios
foi uma norma de conduta sistemática dos primeiros missionários,
tanto no Brasil como nas antigas colônias espanholas.
Testemunho eloqüente e, a um tempo, insuspeito quanto a
isso, é o do Padre João Daniel, antigo catequista no Amazonas,
que justifica o procedimento dos missionários alegando que os indígenas "caminham para o inferno, enganados pelo demônio, por
meio daquelas insensíveis estátuas, que são o imã da sua eterna
perdição". ( 8 )
< 8 ) Padre JOÃO DANIEL : Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas.
Instit. Hist. Brás., tomo VIII, pág. 481.
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III

A CERÂMICA
"Pour chaque race et pour chaque phase de Vévolution
de cette race, il y a dês conditions d'éxistence, de sentiments,
de pensées, d'opinions, d'influences héreditaires que impliquent certains institutions et rien impliquent pás d'autres".
G. LÊ BON.

(Lévolution dês peuples).

As artes plásticas e a arquitetura tiveram larga difusão entre
os antigos povos andinos, muitos dos quais as cultivavam com habilidade notável em todas as modalidades. No círculo da raça Chibcha, porém, esta cultura cingiu-se à cerâmica e à ourivesaria ; pois,
como observam Carlos C. Marques e Júlio C. Salas, as tribos
desta estirpe jamais empregaram a pedra, "nem nas suas construções, nem para representar a figura dos seus heróis ou de suas
divindades". ( 9 )
Esta negação para a arquitetura e para a estatuária foi partilhada pelos Uaboí em cujos domínios jamais se encontraram
vestígios destas artes.
Com esta coincidência manifestam-se os primeiros sintomas
da 'influência dos Chibcha na constituição cultural dos índios do
Trombetas e Jamundá ; influência que se destaca com toda relevância, quando se atenta no conjunto de idéias representadas na
cerâmica desta tribo.
Na apreciação destas idéias, importa considerar que as civilizações primitivas eram Estados associados à religião em íntima
simbiose, da qual participavam as artes, entre elas a escultura,
com funções que lhes eram próprias. Os deuses, por isso, eram
nacionais e, como eles, a escultura, destinada a exteriorizá-los.
É por via deste regime de oficialização das artes e da religião,
generalizado entre os antigos Estados indígenas, que considero a
cerâmica plástica como uma fonte fidedigna de identificação étnica
entre povos, e nela me louvo para reconhecer vínculos genealógicos,
como no caso das analogias que se patenteiam entre as esculturas
dos Uaboí e a mitologia dos Chibcha.
Uma destas esculturas, muito vulgar nas taperas do Trombetas e Jamundá, é a do batráquio da fig. 14, símbolo da água
segundo Júlio C. Salas, ( 1 0 ) e sobre o qual Soledad Acosta de
( 9 ) CARLOS C. MARQUES : Estúdios arqueológicos y etnográficos.
102-3 — JÚLIO C. SALAS: Op. dif., pág. 85.
(10) JÚLIO C. SALAS: Op. cif., pág. 92.

Vol. II, págs,.

Samper escreve: "Entre sus dioses los Chibchas adoraban ai sapo
ei cual senalan eu sus calendários en diferentes posturas, a saber :
en acción de saltar significa Ia entrada dei ano, y con cola ou sin
ella, con patas o nó, significaba Ias diferentes épocas dei ano y
Ias estaciones próprias para Ias siembras o Ias cosechas". (")
A cabeça de ave da fig. 15, outro ídolo profusamente encontrado nas taperas, foi interpretado, na teogonia dos Chibcha,
pelo Professor Artur Posnansky como representação do condor
(sarcotamphus gryphus) simbolizando o "condutor da luz e calor
solar". D
A fig. 16 reproduz um ídolo fálico, representado por um
símio do sexo masculino,
exibindo o órgão genital como é da mitologia Chibcha. ( 13 )
Na fig. 17 estampa-se uma escultura da Lua ( C h i a ) , esposa
do Sol (Sua), segundo os Chibcha. ( 1 4 )
A escultura da fig. 28 foi encontrada na ilha Paru, situada
no lago do mesmo nome. Interpreto-a como representação do deus
Foo, cujo símbolo era a raposa. Os Chibcha consagravam-no
aos esportes e diversões de toda ordem e ofertavam-lhe penas
coloridas. (")
"A religião, como diz Júlio C. Salas, intervinha nos mais
insignificantes pormenores da vida indígena", ( 1 0 ) sendo cada
ordem de atividade presidida por uma divindade. Os decoradores
de mantos e os indivíduos que se dedicavam ao transporte de madeiras, por exemplo, não executavam os seus respectivos trabalhos
sem invocar o seu padroeiro — Nencatacoá — que era também o
Baco dos Chibcha.
Numeroso pois, era o elenco dos deuses, os quais compreendiam duas categorias : uns superiores, como Chiminiguaguá, Bochica, Icadanza, Cuchavira, etc. ; outros inferiores, entre os quais
Chaquén, Nancatacoá etc. ( 1 ? )
Não encontrei, infelizmente, nos estudos dos americanistas
colombianos que me foi dado consultar, elementos para identificar
as esculturas de n.os 18 a 21, 23, 26 e 27. Chamam-se, possivelSOLEDADE ACOSTA DE SAMPER : "'Los aborígenes qu£ problaran los territórios
de Colômbia, in Analcs dei Congr. Intern. de Americanistas. — Madri, 1892, pág. 437.
12
( ) ARTUR POSNANSKY: "El signo escalonado en Ias ideografias americanas, in Procedings of XVIII Congr. of Amcricanists, Londoo, parte1 II, pág. 287.
CARLOS C. MÁRQUEZ : Op. cií. Vol. I, pág. 182.
<") JÚLIO C. SALAS: Op. cií. pág. 285.
(«) Ib. Ib. Ib.
(16) JÚLIO C. SALAS: Op. c/f., pág. 48.
< 17 ) Ib. Ib., pág. 286.
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mente, Bochica, Icadanza, Chaquén e mesmo Fpmagata os gênios
do mal.
Considerada quanto ao estilo e a técnica, a arte dos ceramistas
do Trombetas, sendo oriunda da dos Chibcha, revela, entretanto,
influxos de uma orientação diversa daquela com a qual a escultura
deste povo resvalou para os "tipos gesticulantes de fealdade sistemática" de que fala o General Bartolomeu Mitre a propósito das
artes dos Chibcha e dos Asteca. ( 1 S )
As confecções plásticas dos Uaboí, realmente, embora ressentindo-se das imperfeições inerentes à infância da escultura,
intepretam as figuras com esmero e propriedade, isentando-as dos
exageros e estravagâncias que foram a volúpia de outros povos.
Na apreciação da escultura do Trombetas, aliás, há uma consideração que se impõe : é a sua condição de arte hierática, enclausurada na tradição e no dogma.
Sob um tal regime, a arte segrega-se ao serviço do culto, e o
escultor concentra a sua atividade na missão de reproduzir a figura
das divindades, "sempre representadas sob o mesmo tipo" e sob as
vistas do sacerdote, quando ele próprio não fosse o artífice. ( 19 )
A escultura, como arte sagrada, medrou entre os povos de
organização teocrática, que terá sido a condição da tribo Uaboí.
Estagnada, em suma, pelas inibições e reservas de arte religiosa, a cerâmica destes índios jamais se apresenta com as pompas
da escultura profana.
Na decoração, por exemplo, toda confecção se subordina,
rigorosamente, a motivos geométricos, restritos, porém, aos ritmos
retilíneos elementares, sendo todo lavor cinzelado. E de modo
absoluto, nem representações picturais, nem elementos curvilíneos,
nem linhas interceptadas ou cruzadas, nem desenhos florais, antropomórficos ou zoomórficos.
Apesar de adstritos às mais singelas combinações da linha
reta, os escultores do Trombetas —- tanto quanto se pode exigir
de uma arte rudimentar — nada deixaram a desejar como decoradores, pelo bom gosto e habilidade com que compuseram as franjas gregas e meandros. (Figs. 7 a 10).
Este último gênero de motivo ornamental foi-lhes particularmente favorito, tendo sido objeto de interessantes delineamentos.
Dentre tantos outros, destacarei pela sua originalidade, o • lavor
estampado na fig. 7. É uma composição em grande estilo, saída
das mãos de um mestre, sem dúvida. Àberrando das cons< 18 > BARTOLOMÉ MITRE : Lãs Ruínas de Tiahuanaco.
("> KARL ROBERT t Traria pratique de modelage et de sculpture.

truções comuns, que consistiam na repetição de um mesmo motivo,
0 desenho, aqui, apresenta o meandro em duas séries paralelas,
interrompidas por um dispositivo cruciforme. O meandro, propriamente, é uma duplicação da grega simples, enquanto que neste dispositivo se adaptam cinco destas gregas, dispostas adequadamente,
em sentido horizontal e vertical, em ordem a formarem uma cruz
sui-generis de cinco ramos, um dos quais introvertido.
Este dispositivo parece ser a figura central da composição.
Na decoração dos vasos sagrados, sobretudo nas urnas cinerárias
dos Azteca e Quíchua, foi muito comum o emprego da cruz,
observada também em alguuns exemplares da chamada tanga do
Marajó. Em ambos os casos, porém, o signo afeta sempre a forma
da cruz grega.
Na originalidade da cruz dos Uaboí, o que ressalta, sobretudo, é a afirmação de um princípio geométrico que interdita o
cruzamento das linhas.
Eta peça arqueológica é um fragmento de vaso achado na
tapera do lugar denominado Cocais, no lago de Sapucuá.
A fig. 9 mostra outro fragmento de vaso, procedente da
tapera de Anjos, na foz do igarapé deste nome, afluente do lago
Sapucuá. A decoração estelar que aí se apresenta é um caso único,
segundo minhas observações, na decoração cerâmica dos Uaboí.
O "signo escalonado", na expressão do citado Professor
Artur Posnansky ( 2 o ) gozou da predileção dos decoradores andinos
e teve curso entre os ceramistas do Trombetas. Afirma-o a
fig. 31, que reproduz um fragmento de cerâmica desgastado pela
água, mas restaurado, em maior escala, na fig. 32.
Nos vasos e urnas votivas, os Uaboí empregavam a ornamentação simbólica, caso em que eram admitidas representações
antropomórficas e zoomórficas.
É o que se observa na urna cinerária representada nas figs.
1 a 4. Adornam-na um animal de aparência simiesca, da mitologia Chibcha, e uma figura humana, tendo na fronte, de ambos
os lados, signos semelhantes às insígnias sacerdotais desse povo.
Este objeto, que é, no seu gênero, um dos poucos que escaparam ao furor dos destruidores de antigüidades indígenas, foi
achado pelo Sr. Dr. João Henrique Dinis em um terreno agreste
de sua propriedade, na ilha de S. João ou Botoas, sita no Baixo-Trombetas.
(20)

ARTUR POSNANSKY : Op.

cit.
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A pequena distância desta ilha, existe uma outra denominada
Jacopá, onde, há tempos, foi encontrada uma escultura igualmente
interessante, e até particularmente notável, porque se relaciona com
um ramo da arte plástica que envolve elevadas faculdades artísticas : a alegoria.
Trata-se de um grupo representando um episódio de uma das
legendas da tribo. Sobre ele, reporto-me à descrição do Vigário
de Óbidos (Pará), Padre Augusto João Maria Cullèrre feita em
carta dirigida ao Barão de Solimões, proprietário da relíquia.
Destaco desta missiva os tópicos propriamente descritivos, os
quais são assim concebidos :
"O grupo singular que V. tem a fortuna de possuir me
parece ser da mesma escola que os dois ídolos de pesca que mandei
ao Sr. P. de Lisle du Dreneux, conservador do museu arqueológico de Nantes, cuja descrição foi publicada por ele em 1889 e que
comuniquei a V.
"A escultura que V. possui representa uma mulher nua, assentada e coroada com uma espécie de fiara asiática. Um enorme
peixe, que julgo ser um boto, lhe serve de encosto e parece
protegê-la.
"O monstro não tem a atitude de quem quer devorar a presa,
ao contrário, o focinho recurvado tem alguma coisa que inculca respeito. O ar de quietude majestosa da mulher coroada, a sua singular posição, sua nudez, as trancas do cabelo e os braços rudimentários aderindo de cada lado do ventre do animal, tudo me leva a
pensar que o peixe é uma alegoria representando o lago, domínio
da mãe do Muiraquitã ou mãe-d'água dos indígenas.
Não me dou como infalível ; minha afirmação não passa de
uma simples conjetura, filha da intuição e nada mais. Penso que
a mulher assentada representa Chalchibuis, mãe do Muiraquitã,
do México, deusa dos lagos e dos rios, a Curumu dos Caraíba, a
Maruá-Jacu dos peruanos Enfim,'ã vista dos dois buracos destinados pelo escultor a fixar a figura na proa de uma embarcação,
me parece ser um ídolo de pesca. O que me leva a pensar assim é
a semelhança que existe entre essa escultura curiosa e os ídolos de
pesca achados nas mesmas paragens, outrora habitadas pelos Icamiabas. As feições severas do rosto, as linhas bruscas da escultura, tudo indica a mesma escola e a mesma destinação". ( 21 )
(21) Rev. da Soe. de Geogr. do Rio de Janeiro, tomo Vil, 4." Boletim, 1891.
págs. 282-85.

IV
O LAGO
" . . . común es Ia costumbre que tiencn los índios que
sirvem de guias o baquianos, de pasar silenciosamente por
delante de Ias lagunas que se encuentran en los montes y
paramos desiertos ; a veces encargan ai viajero a quein sirven
no haga ruído ni grita, por temor de enojar a Ia divindad
tutelar de Ias águias encantadas".

JÚLIO C. SALAS.
(Etnologia e História de Tierra Firme).

O sistema religioso dos Chibcha abrangeu um conjunto de
concepções compreendendo duas ordens de mitos : uma concernente às divindades e outra, ao totem.
Por divindades entendiam-se entidades imaginárias às quais
se atribuía o poder de influir sobre "os seres e as coisas" ; e, em
conseqüência, os indígenas não cessavam de invocá-las, para
alcançarem os benefícios que pretendessem.
Era assim na plantação e na colheita, nas calamidades e nas
guerras, nos tentames de toda ordem, e mesmo nos casos mais
banais.
Por uma sorte de especialização de função, a cada divindade
atribuia-se uma esfera de influência, sendo, por isso, ilimitado o
número destas potestades ; mas o respectivo culto não ultpassava,
em regra, o círculo das tribos de consangüinidade mais próxima.
Fora delas, os mitos transformavam-se.
O totem, ao contrário, era uno. O seu culto consistia em uma
fervorosa veneração, que não consultava, porém, o egoísmo dos
fiéis, inspirando-se essencialmente, na exaltação da progênie da
raça e dos antepassados.
Esta veneração, elevada ao fanatismo, universaliza-se, diluída
na tradição, por onde quer que haja atingido os prolongamentos da
raça, como um princípio sagrado e inviolável. . .
O totem, originàriamente, é uma concepção autropomórfica,
mas os Chibcha simbolizavam-no sob a forma de um animal.
Carlos C. Márquez assim se externa a respeito deste mito :
"£os Chibchas decian que Ia Bachúe, madre prolífica de
Ia nación, habia salido de Ia laguna Iquaque, y despues de
haber poblado Ia tierra se habia convertido en serpiente y se
habia submergido para siempre en sus águas. De aqui que
canaris y chibchas consideran Ias lagunas como sítios sagrados y los tuvieran entre sus principales adoratorios". ( 22 )
(22)

CARLOS C. MÁRQUEZ: Op. cit., Vol. II, pág. 131.
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Por tudo que ficou dito a propósito das taperas do Trombetas
e do Jamundá, pode-se afirmar que este mito não é estranho ao
costume dos Uaboí que deu lugar à formação dos depósitos de
cerâmica existentes nestes sítios.
Os ritos dos Chibcha, pertinentes a este culto de Bachue,
nenhuma dúvida, deixam a este respeito.
Ternaux Compans, no seu Essais sur Cundinamarca, fornece
amplos esclarecimentos sobre este assunto.
Além das divindades — diz este autor — cada índio venerava
um lago, uma montanha, uma pedra ou qualquer outro objeto que o
impressionasse. Quando queria implorar a assistência das divindades, ele se submetia a rigoroso jejum, durante alguns dias, no
decurso dos quais não comia nem carne, nem peixe, alimentando-se
apenas de ervas, sem qualquer condimento. Durante esta penitência, não só se abstinha de banho, como não se aproximava de sua
' mulher.
Em seguida — refere ainda o citado autor — o penitente
entendia-se com um sacerdote que tivesse assistido ao jejum e
entregava-lhe a sua oferenda, que era, ordinariamente, a figura de
um animal em ouro. O sacerdote dirigia-se então ao lugar venerado pelo fiel e, tendo despido a sua roupa, envolvia a oferenda
em algodão e fazia uma prece à divindade, lançando, por esta
ocasião, a oferenda na água ou enterrando-a, segundo a natureza
do lugar.
O devoto pagava-lhe o serviço em peças de algodão e algum
ouro, reunindo então seus parentes e amigos com os quais realizava
uma orgia.
Alude ainda Ternaux Compans que as oferendas feitas às
divindades que tivessem templo eram lançadas pelo sacerdote em
grandes vasos afetando a figura da divindade que nele se adorava.
Uma vez cheios, estes vasos eram esvaziados misteriosamente, em
lugar conhecido somente dos principais sacerdotes do templo.
A estes sítios se dava o nome de Chuncho, que quer dizer — lugar
santo •— ( 2 3 ).
Assinalarei, em primeiro lugar, a concordância destas versões
com a que me forneceram os velhos Lourenço e Antônio dos Santos, quando me informaram de que as terras pretas eram sítios onde
os índios celebravam bacanais. Já agora está elucidado que tal
prática era peculiar ao rito dos Chibcha e análoga à que realizavam os penientes nos Chunchos.

Concludentemente, as terras pretas foram lugares santos, onde
se celebravam atos propiciatórios.
Importa discernir, entretanto, que, ao que os Chibchas situavam os seus Chunchos no lago ou no monte, na pedra ou em qualquer objeto, os Uaboí, coerentes com o dogma, concentravam a
sua veneração, ortodoxamente, no lago.

(23)

TERNAUX COMPANS: Op. cíí., ?ágs. 44-45.

CONCLUSÕES

I
À tribo Uaboí, primitivamente estabelecida no rio Trombetas,
é a própria tribo Jamundá colnizada pelos catequistas da Ordem da
Piedade, na primeira metade do século XVIII, na missão de Piedade de Jamundá, depois denominada Vila de S. João Batista de
Faro.
II
Em 1801, os índios se insurgiram contra o regime administrativo que lhes foi imposto, dispersando-se na selva, entre os rios
Trombetas, Mapuera e Jamundá.
III

As antigas estâncias desta tribo são assinaladas por uma trilogia constituída por um reduto de argila negra, vulgarmente conhecida por "terra preta", por despojes de cerâmica e por um lago.
IV

As terras pretas, possivelmente, são massas aluvionais que
sedimentaram os lagos no passado, mero fenômeno telúrico.

V
Os índios Uaboí foram hábeis ceramistas, mas jamais cultivaram a estatuária nem a arquitetura.

VI
A cerâmica destes índios era confeccionada com uma pasta
fma em cuja composição entravam já uma argila vermelha, já o
caulim e a cinza do cauichi, que é uma esponja fluvial, abundante
n
o rio Trombetas em certas épocas.
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VII

XVI

Estes ceramistas não usavam a escultura massiça, sendo sempre ocas as suas confecções deste gênero.

Entre esta tribo e os antigos povos indígenas do Baixo-Àmazonas, houve assinalada concordância de doutrina teológica como
o comprovam :
a) a existência de Chunchos, isto é, depósitos cerâmicos ou
lugares sagrados, em Santarém, Marajó, Maracá, Cunani e outros
pontos ;
b] as esculturas descobertas nesses lugares representando
- a cabeça do condor, o batráquio e o falo, que foram ídolos dos
Uaboí.
XVII

VIII
A arte plástica destes índios alcançou notável aperfeiçoamento
estético, caracterizando-se por uma técnica refratária às estravagâncias e exageros peculiares à escultura dos indígenas da América
do Sul.
IX
A escult-ura dos Uaboí teve finalidade essencialmente religiosa.
X
O decoração cerâmica deste povo foi sistematicamente geométrica, adstrita aos motivos retilíneos elementares, com exclusão
absoluta de delineamentos curvilíneos de qualquer ordem e também de figuras antropomorfas, zoomorfas e floreais.
XI

Na arte. decorativa desta tribo, empregava-se exclusivamente
o relevo, sendo interdita a representação pictural.

XII
À tribo Uaboí venerava os lagos, sendo os depósitos cerâmicos das taperas restos de práticas propiciatórias realizadas pelos
índios.
XIII
O culto dos lagos, como professavam os Uaboí, foi um princípio dogmático na religião dos Chibcha, inerente à veneração de
Bachue, o totem da raça.
XIV
Em virtude de suas afinidades religiosas com os povos Chibcha, os Uaboí devem ser considerados um ramo desta raça.

XV
Dos três principais grupos Chibchas — Tunja, Iraca e Bogotá — este último é o que mais se aproxima dos Uaboí, culturalmente.

A identidade da mitologia dos Uaboí e das tribos da Amazônia oriental, define a comunhão religiosa e étnica destes povos.

XVIII
Nas manifestações culturais de Marajó e de Santarém transparece um ecletismo que supõe a interferência de uma influência
exótica entre os índios destas paragens.

XIX
A estilização, as idealizações e demasias introduzidas na escultura e decoração cerâmica do Baixo-Amazonas, traduzem aberrações ou o laicalismo da arte hierática, tradicional, da qual os
Uaboí se constituíram fiéis detentores.

PARECER ( * )
'Sr. J . Barbosa de Faria, etnólogo da Comissão Rondou,
traz a este IX Congresso Brasileiro de Geografia um interessantíssimo trabalho intitulado "A Cerâmica da Tribo Uaboí dos Rios
r m
? °Çías e Jamundá", e que h meu ver constitui inestimável contribuição para o estudo da arqueologia pré-histórica do Baixo-Amazonas.
Divide o autor o seu trabalho em duas partes : a primeira, um
escorço histórico em que relata ser a tribo Uaboí primitivamente
(*)

fi

Este parecer foi unanimemente aprovado.
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localizada no rio Trombetas, a própria tribo Jamundá colonizada
na primeira metade do século XVIII pelos catequistas da Ordem
da Piedade, na Missão de Piedade de Jamundá, que posteriormente
passou a denomina-se Vila de São João Batista de Faro.
. . . .No ano de 1801, devido ao regirme de ordem administrativa
imposto aos índios, estes rebelaram-se dispersando na selva, entre
os rios Trombetas, Mapuera e Jamundá.
A segunda parte — etnografia e arqueologia — onde o autor
estabelece que não só os fatores "terra preta" e "cerâmica" se
acham permanentemente associados nas antigas estâncias aborígenes, mas ainda um outro também de maneira constante se encontra
— o lago.
As terras pretas que sedimentaram os lagos no passado possivelmente são massas aluvionais.
Eram os índios Uaboí exímios ceramistas, sem, entretanto,
cultivar a estatuária e a arquitetura, e não usavam a escultura massiça, sendo invariavelmente ocas as suas confecções.
Empregavam na cerâmica uma pasta fina composta de argila
vermelha, caulim e cinza de cauichi, que é uma esponja fluvial em
certas épocas abundante no rio Trombetas.
A arte plástica dos índios Uaboí logrou alcançar notável aperfeiçoamento estético, e as suas esculturas tiveram finalidades essencialmente religiosas.
Na arte decorativa, dedicaram-se unicamente ao relevo, e as
suas decorações eram sistematicamente geométricas, adstritas aos
motivos retilíneos elementares, 'com exclusão absoluta dos delineamentos curvilíneos de qualquer ordem e também de figuras antropomorfas, zoomorfas e floreais.
Quanto ao derradeiro fator •— o lago — onde abundam esses
depósitos cerâmicos das taperas, crê o Sr. Barbosa de Faria serem
devidos aos restos de práticas propriciatórias realizadas, conforme
uso no culto não só dos Uaboí, como dos Chibcha : Tunjas, /raças e
Bogotás.
Considera ainda os Uaboí como um ramo dos Chibcha, sendo
que o grupo Bogotá, culturalmente, é o que mais se aproxima dos
Uaboí.
A corcordância de doutrinas teológicas entre os Uaboí e os
antigos povos indígenas que habitavam o Baixo-Amazonas comprovam : a existência de depósitos cerâmicos (Chunchos) ou lugares santos, em Santarém, Marajó, Maracá, Cunani e em outros
lugares.
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As esculturas encontradas nos referidos lugares representam " a cabeça do condor, o batráquio e o falo, que eram ídolos
dos Uaboí.
A identidade dessas mitologias, definindo a comunhão religiosa e étnica desses povos, transpassou um ecletismo.
O trabalho do autor, fartamente enriquecido por ilustrações
originais, termina por conclusões preciosas e completas, merece a
aprovação deste Congresso e a sua inclusão nos seus anais.
Sala das Sessões da 3.° Comissão do IX Congresso Brasileiro
de Geografia, em Florianópolis, 21 de setembro de 1940.
JORGE JOSÉ DE SOUSA.
Relator

trabalho>
Publicação n ° 8Q f™
^e ora «"Mtitue, mais ou menos, a metade da presente
se verifica do
Congresso Brasileiro H ''r™ f
Parecer acima transcrito, apresentado ao IX
9r
ia que
inseriu €m seus anais
Publicou
H
T
5f°
™
'
°
- AIém disto, também o
a revi,
^°u
vista do Instituto Nacional de Geografia e Estatística.
Vale doURk, IT?tadI é> P°rém' inteiramente inédita e consta dos "Estudos Arqueológicos no
Secretaria - ^ r°M D i* ' nrealifadTos Pe!o m^m° autor e que completam a primeira parte,
o <~.JN.F.I., Rio de Janeiro, 5-1-1946.

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS NO VALE
DO RIO TROMBETAS
INTRODUÇÃO

Condensamos, no presente ensaio, um conjunto de notícias e
observações acerca de um grupo de depósitos de cerâmica antiga
da Amazônia.
Estes depósitos estão situados no vale do rio Trombetas e
constituem vastos repositórios de material arqueológico que ainda
não foi objeto de investigação científica. Não temos dúvida, entretanto, em preconizar que eles encerram, estudados devidamente,
revelações de alto alcance para a história do homem americano.
Trata-se, efetivamente, a nosso ver, dos despojes de um povo
portador de uma cultura que tem as suas matrizes no seio das
velhas civilizações do continente.
Nas esplanações que passamos a fazer, procuraremos não só
caracterizar essa civilização, como identificar as relações de afinidade da vergôntea com o seu tronco — tanto quanto o comportarem os méis de investigação que temos à mão.
É, sem dúvida, uma operação árdua : uma temerária incursão
nas trevas da pré-história ; um penoso interrogatório a testemunhos inanimados e retalhos de pensamentos ; grave trabalho de
confronto e comparação, de análise e interpretação, tudo através
deterioradas expressões artísticas, estranha ideologia religiosa e
o mutismo do passado. . .
Nesta trama de apreciação histórica, arqueológica, etnológica
e sociológica, há, pois, larga margem para inferências errôneas e
equívocos de toda a ordem. Contamos, porém, que os doutos nesta
matéria contribuam com as suas luzes, no interesse da ciência,
suprindo as deficiências do nosso entendimento.
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O VASO DA ILHA DE S. JOÃO

À Inspeção de Fronteiras, estando em operações na região
das Guianas, foi obsequiada com uma curiosa peça de cerâmica
antiga, indígena, autêntica preciosidade arqueológica.
Consistia ela em um vaso antropomorfo, feito de uma pasta
cinzenta, rija, tendo 0,225 m de comprimento, 0,115 m de altura e
0,095 m de largura (Fig. 1).
Na sua face superior, abre-se o recipiente, de forma irregular,
tomando quase todo o corpo da peça (Fig. 2).
Nas faces anterior e posterior, estampa-se, de cada lado, ern
alto relevo, uma cara humana, encimada por faixa que emoldura,
de uma a outra orelha. No lugar da maxila inferior, ilidida,
implantam-se as pernas da figura, em postura de estar ela sentada.
Nas faces extremas, acham-se duas outras esculturas : de um
lado, uma figura simiesca (Fig. 3) ; de outro, uma estatueta
representando um homem sentado, em uma banqueta orlada de
grega, na atitude clássica das estátuas mortuárias peruanas e
orientais. O personagem está desprovido de seus braços e a respectiva cabeça repousa diretamente no corpo disforme, tendo esculpido, no alto da fronte, à direita e à esquerda, um signo, em forma
de colchete (Fig. 4).
Este vaso foi oferta do Dr. João Henrique Diniz, residente
erri Oriximiná (Pará), quem, em carta dirigida à Inspeção de Fronteiras, declarou terem-no achado trabalhadores seus, sob ligeira
camada de terra aluvional, durante o amanho de um terreno, na
ilha de S. João ou Bótoas, sita no rio Trombetas.
A declaração merecia-nos inteira confiança ; nem por isso,
entretanto, deixou de causar-nos estranheza em uma paragem na
qual os mais reputados arqueólogos não tinham assinalado a existência de cultura artística (V. .Croqui n.° 1).
Realmente, Carlos Hart, Ferreira Pena e Ladislau Neto, que
estudaram exaustivamente a arqueologia amazônica, não aludem
ao rio Trombetas, como região arqueológica. Apenas em J . Bar-

bosa Rodrigues e Emílio Goeldi deparam-se vagas referências a
vestígios da cerâmica, existentes em certas paragens do Trombetas ; referências, porém, que não comportam nenhum juízo científico, sob o prisma da arqueologia.
A hipótese da origem exótica do vaso fora, desde logo, posta
de lado ; mas a versão da autoctonia periclitava ,sob o peso de
sérias razões.
Em suma, o Sr. General Cândido Rondon, então à testa da
Inspetoria de Fronteiras, solucionou sabiamente o caso : fez recolher o vaso ao Museu Nacional e providenciou para que se procedesse a uma compelta exploração arqueológica no vale do Trombetas.
Coube-nos esta missão.
Antes- de entrar, porém, em outra ordem de considerações,
faremos sucinta explanação etnológica, para determinar as populações indígenas que vão ser objeto das nossas referências.
II
ETNOGRAFIA DO RIO TROMBETAS

O rio Trombetas, segundo os mais fidedignos documentos,
foi, primitivamente, habitado pelos índios Uaboí, que estendiam
os seus domínios até o rio Jamundá, nome de um grande chefe da
tribo.
Desde a incursão dos colonizadores portugueses em seu território, estes índios começaram a sofrer inquietações, que suportavam pacientemente. Por fim, em 1801, a tribo reagiu contra a
opressão de que estava sendo vítima, dispersando-se, juntamente
com os seus aliados, nas selvas do Alto-Tíombetas e do Jamundá.
Efetivamente, por essa época, achavam-se agregados aos índios
Uaboí vários grupos indígenas de diferentes origens étnicas, que
se refugiaram no rio Trombetas, para abrigarem-se da perseguição dos portugueses.
Entre esses grupos contavam-se os Pauxi.
Um índio desta tribo, conhecido por Sarubi, uma das belas
organizações intelectuais indígenas, que conhecemos, relatou-nos
as vicissitudes sofridas pelos seus antepassados.
Habitava a tribo — disse-nos ele — a paragem hoje ocupada
pela cidade de Óbidos, paragem que os índios denominavam —
Pauicè, Em 1697, aí aportou um destacamento de tropas portuguesas, que ocupou o sítio militarmente, fortificando-o.
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Acompanhando a tropa, aí se estabelece um missionário, que
fundou uma colônia, à qual se deu o nome de Pauxis, denominação
que se estendeu também aos índios da região, tudo, porém, deturpação da palavra indígena — Pauicê.
Submetidos à administração dos catequistas, os índios procuraram manter boas relações com os colonizadores, que, porém,
correspondiam a estas disposições pacíficas com um tratamento
severo, que acabou irritando aos selvícolas. Ultimamente, estes
resolveram abandonar as suas aldeias e foram se homiziar no rio
Trombetas, com os Uaboí.
Esta ligeira exposição permite-nos averiguar a data de dois
acontecimentos de magna importância neste estudo : o da evacuação do vale do Trombetas pelos Uaboí, ocorrida em 1801 ; e a
incursão dos Pauxi, aí, já no século XVIII, isto é, depois da fundação do chamado forte de Pauxi.
Em conseqüência, podemos concluir que o estabelecimento dos
Pauxi no rio Trombetas é um fato relativamente moderno, e que
estes índios foram precedidos aí pelos Uaboí, primitivos habitantes da região, onde exerceram longo domínio.
III
OS DEPÓSITOS CERÂMICOS DO VALE DO TROMBETAS

No desempenho da incumbência que nos foi confiada, .como
ficou dito, realizámos uma excursão ao Baixo-Trombetas, empreendendo várias derrotas que abrangeram as seguintes regiões : a
cidade de Óbidos e seus distritos ; a costa meridional do rio Amazonas, até Mondongo, com escala pelo Poção ; o rio Trombetas,
da foz ao seu curso médio : o lago Sapucuá e uma parte do Baixo-Jamundá.
Tendo em vista as respectivas características arqueológicas,
dividimos essas regiões nas três zonas seguintes :
a) Zona de Óbidos — Compreende a cidade de Óbidos e seus
distritos. Não existem, nesta zona, estações ou depósitos cerâmicos propriamente ditos. Em um ponto das vizinhanças do igarapé
Curumu1, foram encontradas várias panelas grandes, com os seus
respectivos poiais, no interior da mata. São de fabricação tosca e
feitas de barro grosseiro, apresentando espessa crosta de musgo,
indício de estarem abandonadas, há longos anos.
Na cidade de Óbidos têm-se encontrado fragmentos de vasos
de belo valor artístico (Fig. 5 ) . Trata-se, porém, de cerâmica
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orocedente do rio Trombetas, o que se revela pelo estilo e manufa-ura que lhe são próprias.
Precisamos, aliás, consignar que o governo da Capitania, empenhado em restabelecer a colônia de Pauxis, que decaíra, em virtude da deserção dos índios locais, como já dissemos, internou
nesta colônia indígena indivíduos de diferentes tribos, não sendo,
portanto, de estranhar que elementos das aldeias dos Uaboí fossem
colhidos por este recrutamento.
De resto, o fato é que os índios Pauxi, ramo Caraíba, não
eram ceramistas, não se devendo, por conseqüência, se lhes atribuir
a autoria das obras de arte encontradas no seu antigo aldeamento.
b) Zona Poção-Mondongo — Há completa ausência de
cerâmica nesta zona. Na circunvizinhança da Costa de Baixo foi
ncontrado um fragmento de vaso (Fig . 6), que acreditamos não
ser de fabricação local, como não é também do Trombetas.
A matéria-prima empregada nesta peça é um barro negro de
que se não utilizavam os Uaboí. A própria escultura tem o cunho
de uma arte que não é destes índios. É, evidentemente, o derradeiro despojo de um vaso extraviado, de outras tribos.
A manifestação da atividade dos índios desta zona, consiste
em obras de outra natureza : os mounds ou aterrados.
No lugar denominado "Céu", aparece o primeiro grupo dessas
construções — aterro de cascalho de barro queimado — com menos
de metro de altura ; convindo assinalar que, no rigor das chuvas,
a paragem se inunda, mas as águas jamais atingem essa altura.
Em Mondongo, porém, esses aterrados constituem plataformas de mais de cinco metros de altura, em correspondência com o
nível das enchentes que aí alcançam considerável altura.
Opinam uns, com Couto Magalhães, que tais aterrados foram
pontos nos quais os índios tiveram as suas habitações ; outros
entendem, com J . Barbosa Rodrigues, que se tratem de sepulcros,
semelhantes aos de Pacoval.
Infelizmente não se pôde dirimir a controvérsia ; pois, para
tanto, era mister desmontar essas construções, com o que não se
conformam, razoavelmente, os criadores da paragem, que delas se
utilizam para abrigar os seus rebanhos, durante as inundações.
Diz a tradição que tais mounds, fruto de aturado trabalho e
esforço, foram construídos pela tribo Parintintim, que imperava
nesta região e que deu o seu nome à serrania que amura, ao sul.
c) Zona Trombetas-Jamundá — É a pátria dos Uaboí, que
deviam ter sido uma tribo assaz numerosa, a julgar pelos vestígios
de sua atuação, os quais cobrem um considerável território.
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Estes vestígios são representados por numerosos depósitos de
restos de objetos cerâmicos, dispersos entre os rios Trombetas e
Jamundá.
Os principais desses depósitos são : Caetano, Macaquinho,
Macaco, Tapagem, Laranjal e Abuí ou Uaboí, este à margem
direita e aqueles à margem esquerda do rio Trombetas, e todos à
borda dos lagos homônimos.
Nas ilhas Paru, Jacopá, Bótoa ou S. João e Uapê, há outro
grupo dessas estações cerâmicas ; assim como na costa norte do
grande lago de Sapucuá, onde estão situadas as de Conuti, Coqueiros e Anjos.
No Baixo-Jamundá, além de outros de menor importância,
existe o depósito de Aldeia-Velha, nas adjacências da vila de Faro,
Muitos dos sítios acima nomeados, desde fins do século passado, têm estado em poder de seringueiros, que os têm cultivado,
tendo sofrido, em conseqüência, os respectivos depóstios, profunda
devastação.
Em certos pontos, porém, onde este desbaratamento teve
menores proporções, ainda se divisa Q aspecto primitivo desses
escombros, como os deixaram os índios — vastos estendais de fragmentos de milhares de obejtos de todo o gênero : machados de
pedra, vasilhames e figuras de barro.
A matéria-prima empregada nesta zona, às vezes uma pasta
fina avermelhada, é em regra constituída por uma composição cinzenta, na qual acreditamos que entrem o caulim — que se colhe no
álveo do igarapé "Uajará", afluente do lago de Sapucuá e a cinza
de uma esponja, que prolifera no rio Trombetas, durante a
enchente, aderindo-se aos ramos e raízes das árvores atingidas
pela água : o cauichi.
A cerâmica dos Uaboí tem característica própria que a distingue da arte dos demais povos ceramistas da Amazônia.
1.°.) — A ornamentação, no Trombetas, consiste em layores
de originais delineamentos retilínios e curvilínios, em alto ou baixorelêxo (Fig. 7 a 10), com exclusão de elemento picturial.
2.°) .— O estilo do Uaboí, em qualquer gênero de obras plásticas, é invariavelmente singelo e severo, refratário a devaneios,
enquanto a sua técnica é severamente escrupulosa na imitação.
É a antítese da arte Marajó, Santarém, Maracá e Cunani,
onde a cerâmica acusa assinaladas aquisições, tanto no terreno da
ornamentação, que se cromatiza e enriquece de motivos, como
desenfreada fantasia ; tudo, porém, com prejuízo da perfeição e do
acabamento.

E, neste particular, acreditamos que os Uaboí, fiéis à velha
disciplina artística e ao espírito de imitação, continuam sendo os
detentores do principado respectivo.
Não pudemos averiguar se entre os Uaboí e os demais povos
ceramistas da Amazônia oriental, há qualquer afinidade étnica. O
que, sim, observamos é que nos depósitos de cerâmica de Marajó,
Maracá e Cunani têm-se encontrado certos tipos de escultura,
semelhantes às que colhemos no Trombetas.
Referimo-nos, particularmente, à figura de um batráquio e à
cabeça de uma ave de rapina, ambos fetiches de largo culto, como
adiante veremos.
Se estes ídolos foram cultuados, tanto no Trombetas como
naquelas outras regiões, onde foram encontrados, é para depreender-se que entre os respectivos povos houve comunhão religiosa e,
conseqüentemente, afinidade étnica.
Consideramos este assunto uma questão de magno interesse,
que precisa ser esclarecida, pois ela comporta conclusão de grande
alcance, no campo da pré-história.
Realmente, a verifica-se o parentesco entre si, dos índios ceramistas, teremos de atribuir à cultura deles uma origem comum e nos
acharemos, em conseqüência, em face desta conclusão : as divergências que acusa a arte dos Uaboí e a de outros ceramistas amazônicos, decorrem da infiltração de uma influência artística exótica,
entre os povos de Marajó, Maracá e Cunani.
De permeio com as peças de barro, encontraram-se, outrora,
nas estações cerâmicas da zona Trombetas-Jamundá, os chamados
muiraquitãs ou pauraquitãs ( 1 ) , delicadas esculturas em nefrite ou
jadeíte,, que foram amuletos de alto valor estimativo, venerados
pelos índios (Fig. 11 a 13).
Segundo tradição corrente entre os habitantes de Faro, estes
curiosos objetos eram fabricação dos índios Uaboí, que se estabeleceram no Baixo-Jamundá, depois que deixaram esta região as
famosas Amazonas, com as quais teriam eles aprendido o segredo
dessa fabricação.
Admitida a veracidade de tal versão, já de si comprometida
por esta referência a um povo lendário, resta explicar a procedência da matéria-prima para tal manufatura, visto que não consta que
exista jazida de jadeíte no Baixo-Amazonas.
Pag. 97.

Cônego FRANCISCO BERNARDINO DE SOUSA — "Pará e Amazonas", parte II,
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IV
A TEOLOGIA DOS UABOÍ

E vista, pois, de tal objeção e tantas outras que o assunto comporta, não nos parece aconselhável cogitar, por enquanto, dos referidos objetos, que constituem, em verdade, delicado problema de
arqueologia indígena.
Desde que pisamos terras do Trombetas, foi a nossa atenção
despertada pelos depósitos cerâmicos, que logo interpretámos como
resultante de uma prática de caráter social, peculiar à civilização
dos Uaboí.
Importava conhecer-lhe a finalidade.
Consultámos a tradição local. De um veterano do rio Trombetas, ouvimos que, no dizer de seus maiores, os depósitos de
cerâmica assinalavam os sítios nos quais os índios celebravam certa
solenidade, que terminava sempre com ruidosa bacanal, durante a
qual eram reduzidos a pedaços o vasilhame, utensílios, efígies e
tudo o que tivessem eles à mão.
Aquela imensa miscelânia de cacos, devia ser, em verdade,
obra de um desenfreado desatino. Acerca da razão de ser de tal
prática, porém, o nosso informante nada soube dizer-nos.
Nunca perderemos de vista, entretanto, a circunstância, que
nos pareceu significativa, de estarem os depósitos situados, invariavelmente, nas chamadas terras pretas, denominação que se dá a
certos sítios, cujo solo é constituído por não pequena área de uma
argila negra, mancha de cerca de trinta centímetros de espessura,
que aflora em determinados pontos, no Baixo-Trombetas. Daí o
dizerem os moradores deste rio, axiomàticamente :
"Na terra preta, há careta",
alusão às figuras de barro que jaziam,em profusão, nos depósitos.
Ora, a "terra preta" é preconizada para a cultura de cereais,
'pelos princípios fertilizantes que contém, e temos por indiscutível
que os Uaboí aí estabeleceram as suas roças.
Enquanto, pois, não tivéssemos provas em contrário, podíamos
admitir que os depósitos cerâmicos tinham origem ligada a uma
saturnal, que os índios realizavam nas roças •— prática que decorria
de um rito religioso, necessariamente.
Em cerca de vinte anos de efetivo convívio com os índios das
mais diversas teogonias e origens étnicas, jamais deparámos, quer
entre os Tupi, quer entre os Caraíba, quer entre os Aruaque, os
Bororó ou Guaicuru, qualquer prática que participe do caráter

— 39 —

dessa devastadora festividade dos Uaboí e que, por isto mesmo,
nos surpreendia.
Achávamo-nos, evidentemente, diante de costumes estranhos
aos índios do Brasil, como estranho a eles era, igualmente, o conjunto de aspectos culturais com que se nos apresentavam os Uaboí.
Ressaltava, pois, a origem andina destes índios, visto que
eram iniludíveis os vestígios de uma civilização de franca afinidade
com os povos da Cordilheira.
É, com efeito, na teogonia destes povos que vamos encontrar
a chave para conhecer o sentido de certas manifestações ideológicas dos Uaboí, as quais de outra sorte permaneceriam indecifráveis.
Assim é que averiguámos, através dos estudos do Sr. Júlio
C. Salas, que os Chibcha e outros povos de Colômbia e Venezuela celebravam solenidades idênticas à da bacanal da roça, dos
Uaboí.
" Todas as tribos agricultoras, ao procederem à colheita
ou à plantação, faziam demonstrações de público regozijo, e
impetravam, para o êxito de seus trabalhos, o auxílio de suas
divindades".
"Celcbravam-se as cerimônias do milho novo junto às
covas, no recinto das roças, onde dançavam, homens, e. mulheres de mãos dadas, ao compasso de cetta música triste,
entrecortada de coros de cantores que exaltavam os feitos de
seus antepassados e os do dono da festa, a qual terminava
por orgia geral" ( 2 ) .

A identidade dos ritos, neste caso, era evidente, e consideramo-la prenuncio da mais assinalada afinidade que, realmente, logo
se positivou.
Nos destroços dos depósitos de cerâmica, entre fragmentos
de tantas esculturas, se destacam, pela fartura, os de dois tipos de
figuras representando, um, a cabeça de uma ave de rapina e outra,
uma rã (Fig. H e 15).
Aprendemos com os arqueologistas andinos tratar-se de dois
animais sagrados.
A rã, diz Júlio C. Salas, "simbolizava a água, tendo sido
encontradas no território dos Chibcha, figuras de ouro que representavam este animal e das quais se serviam os índios à maneira de
amuleto ou como oferendas à divindade ; assim como, figuras de
rã pintadas ou gravadas nas pedras, por mãos de índios de diversas
nações". ( 3 )
^ JÚLIO C. SALAS : Etnologia y historia de ticrra firme, págs. 52-53.
JÚLIO C. SALAS: Ob. cií. pág. 148.
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A cabeça da ave de rapina — representação do condor,
segundo o Prof. Artur Posnansky — simbolizou, no culto de
Tiahuanacu, "o receptor da luz e do calor solar". (*)
As duas efígies, pois, constituem fetiches dos Uaboí, e até
podemos adiantar que são ídolos individuais ou domésticos, como
existiram nos Andes ( 6 ) , o que é confirmado pela avultada quantidade de fragmentos destas esculturas, por nós encontrados.
A falolatria, professada pelos índios do primitivo Peru ( 6 ),
foi também culto dos Uaboí, como patenteia a fig. 16, representação de uma escultura que achámos nas imediações do lago Paru,
meio soterrada.
Do culto do lago, como praticavam os Chibcha e povos afins,
deixaram os Uaboí flagrantes vestígios, os mais assinalados deles
às bordas do grande e majestoso lago de Sapucuá.
No lugar denominado Coqueiros, sito na costa norte deste
lago, desdobra-se encantadora praia, ampla, coberta por vasto lençol de areia, que está sepultando, lentamente, o maior depósito de
cerâmica de quantos conhecemos.
Não se tratando de um sítio lavrado, como no caso dos demais
depósjtos, que devem a sua origem a um rito peculiar à agricultura,
é óbvio que os destroços cerâmicos de Coqueiros têm a sua razão
de ser em prática religiosa de outra ordem.
Conceituado etnólogo, diz-nos qual é essa prática :
"Os Chibcha'diziam que Bachua, mãe prolífica da nação,
saíra do lago Iquaque, e depois de ter povoado a terra, se
convertera em serpente e submergira-se para sempre em suas
águas. Daí o considerarem os lagos como sítios sagrados c
tê-los entre os seus principais santuários". ( 7 )

Nas estátuas mortuárias de Tiahuanacu, encontram-se freqüentemente ideogramas, que o Prof. Artur Posnansky designa
sob a denominação de — signo escalonado — ( 8 ) .
Em uma terra-cota, existente no Museu de Berlim, uma escultura que memora um sumo-sacerdote de Tiahuanacu, aparecem

W ARTUR POSNANSKY : "El signo escalonado en Ias ideograíias americanas". — in
Intcrn. Congr. of. American. London, 1912 — parte II, pág. 287.
(5) CARLOS CUERVO MÁRQUEZ : Esftidios archcologicos y etnográficos, vol. I, pág. 236.
W Ib. ib. vol. I, págs. 220-236.
( ? ) Ib. ib. vol. II, pág.s. 132-135.
( 8 ) AATUR POSNANSKY : Ob cit.

esses signos, sob a forma de colchete, na tiara do personagem, e o
referido professor interpretou-as como insígnia sacerdotal. (")
Devemos presumir que os Uaboí adotaram essa ideografia ;
pois, no vaso da ilha de S. João, aparecem, gravados de cada lado
das estatuetas as figs. 4, símbolo idêntico aos chamados "signos
escalonados .
E esta analogia leva-nos a inferir que o referido vaso se
destina a fins funerários, visto que esses símbolos, em regra, constituem legendas de momentos que memoram mortos.
Opinamos, pois ,tratar-se de uma urna cinerária e o fazemos,
já tendo em vista as proporções do vaso, já a possibilidade de ter
existido a incineração de ossos humanos entre os índios Uaboí.
Referiu-nos, a propósito, um dos velhos moradores do rio
Trornbetas — um indivíduo que, por muito tempo, se insinuou entre
os índios do rio Mapuera •— que eles costumam incinerar os ossos
dos seus mortos, guardando as respectivas cinzas, que empregam
no tratamento de certas enfermidades.
Entre os Mala, da estreita afinidade de costumes com os Chibcha, cujas práticas vêm servindo de ponto de referência nestes confrontos, praticava-se a incineração, reservada, porém, para os despojos dos chefes das tribos. ( 10 )
Que tal prática não foi estranha a povos da Amazônia, nô-lo
dizem, de resto, as urnas cinerárias de que dá notícia, entre outros
arqueólogos, o incansável Dr. Emílio Goeldi, na sua obra: "Escavações arqueológicas do Cunani".
CONCLUSÃO

Ao rematar esta singela exposição, devemos consignar que o
material arqueológico que colhemos no vale do Trornbetas ressente-se de lacunas, decorrentes da ausência de certas esculturas,
correspondentes a determinados fetiches cultuados no Altiplano.
Referimo-nos, particularmente, aos cultos da serpente, do sol
e da lua, que figuravam no quadro da cosmogonia andina.
A fig. 17 parece ser concernente à astrolatria. Apesar da
devastação sofrida pelos depósitos de cerâmica, acreditamos que
uma cuidadosa pesquisa nas savanas, nas matas e no subsolo, propiciaria o descobrimento de documentos referentes a este culto.
(ió>

ARTUR

POSNANSKY: Ob. cit.
• H . BEUCHAT : .Manual de Arqueologia Americana, pág. 440.
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O sistema de inumação dos cadáveres é outra questão que
precisa ser esclarecida, de maneira a averiguar-se até que ponto o
rito fúnebre dos Uaboí coincide com os dos andinos e com o dos
demais povos da Amazônia oriental.
O nosso programa de trabalho, no'desempenho da incumbência que nos foi confiada, compreendia todas essas verificações ;
infelizmente, estando em meio a tarefa, tivemos o passo embargado
por acontecimento de alta relevância que malogrou o tentâmem,
sustando uma contribuição que o eminente Sr. General Cândido
Mariano da Silva Rondon visava encadear a tantas outras, de
maior valor, com que dotou a ciência.
Finalmente, sem embargo das lacunas apontadas, acreditamos que as observações explanadas oferecem perspectivas, que
justificam as referências externadas acerca da civilização do Trombetas, no exórdio deste ensaio.
Rio, setembro, 1935. — ( a ) JOÃO BARBOSA DE FARIA.

NOTA: — Em tempo se declara terem sido extraviadas as fotografias de ns. 28 e 29, as
quais figuravam respectivamente em os ns. 5 e 11 da publicação feita no Volume III dos
Anais do IX Congresso Brasileiro de Geografia.
C . N . P . I . , Rio, 19-11-1946.
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