Araponga
Junção dos termos ará + ponga
= pássaro sonante. Presente
no Pará e no Amazonas, a ave
conhecida por vocalização
semelhante a um sino, e
por isso mesmo denominada
ferrador e ferreiro, existe
também nas Guianas e na
Venezuela. O macho (à direita,
na imagem) é completamente
branco. Sobre o pássaro,
escreveu o naturalista Emílio
Goeldi (1859-1917), em 1894:
“Também ali entoa a Araponga
sua cantilena de ferreiro, que
se representa qual martelo
manejado violentamente
muitas vezes sem
conta, mas com intensidade
decrescente, repelido e atraído
pela bigorna”.
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para revelar aspectos pouco
conhecidos da Amazônia
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A

despeito de a primeira expedição
“científica” à maior floresta tropical
do mundo ter sido registrada no século XVIII, a Amazônia segue cercada de mistérios. Não poderia ser
diferente se considerarmos, por exemplo, sua
dimensão. São cerca de 7 milhões de quilômetros
quadrados cobrindo territórios localizados em
nove países. Com 60% da floresta em áreas brasileiras, o bioma está presente nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Embora a ciência ainda
não consiga descrever ou explicar boa parte do
que lá existe, não é pouco o conhecimento acumulado sobre a floresta, como atesta o acervo da
biblioteca do Museu Paraense Emílio Goeldi. Foi
lá que a biblioteconomista Olímpia Reis Resque
garimpou as preciosidades que compõem Amazônia exótica: Curiosidades da floresta (Empíreo), que permitem conhecer um pouco melhor
a região, considerada desde 2000 Patrimônio
Natural da Humanidade pela Organização das

Pirarara
União de pi’ra (peixe) + a’rara
(arara). Peixe amazônico que
pode chegar a 1,30 metro
de comprimento. “Pirarara
quer dizer ladrão, do peixe, ou
peixe ladrão, supondo que lhe
vem o nome do muito peixe
que come, porque é de
rapina”, buscou definir o
padre jesuíta português João
Daniel (1722-1776), que
dedicou os últimos anos de
sua vida a registrar, no
cárcere, memórias e reflexões
dos 16 anos que viveu na
Amazônia. O material foi
publicado em 2004, no livro
Tesouro descoberto no máximo
rio Amazonas.
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Pacova
De pac-oba, folha de enrolar ou que se
enrola. Banana, figueira-de-adão e
pacobuçu são algumas de suas variações.
“Bananeiras, há em grande abundância em
todo o vale do Amazonas. No município de
Vila Bela vi bananas ou pacovas, como aí
são chamadas, de um tamanho
descomunal”, escreveu o cônego Francisco
Bernardino de Souza (1834-?) em
Lembranças e curiosidades do Vale do
Amazonas, antes de enumerar pelo menos
10 variedades do fruto, dentre eles a pacova
grande “cujo comprimento varia de um a
dois palmos, e de 3 polegadas de diâmetro”.

Sagui
De ça-coi, olhos inquietos.
O menor de todos, que habita o alto
Amazonas, mede 16 centímetros,
sem a cauda – de igual comprimento.
Sobre ele, anotou o explorador
norte-americano Victor Wolfgang von
Hagen (1908-1985): “Os saguis
classificam-se ainda entre os mais
belos animais do mundo. Entre eles
encontram-se alguns pretos, e de
dedos metidos em luvas alaranjadas.
Existem os leonardos, assim
chamados (um nome desses para
um animal tão pequenino!)
por possuírem uma espécie de juba,
à maneira de leão. E existe também
o sagui dourado”.

Jenipapo
Variação de yanipaba ou nhandipab,
fruto de esfregar ou que serve para
pintar. A casca do jenipapo tem
propriedades medicinais.
O naturalista João Barbosa Rodrigues
(1842-1909) registrou, em 1894,
que sua raiz é purgativa e que “os
banhos das cascas são empregados
nas úlceras e nas diarreias”. Sua
madeira pode ser utilizada para
confecção de canoas e móveis. O
antropólogo Luís da Câmara Cascudo
(1898-1986) diz que o “jenipapeiro
abriga fantasmas em torno de si e por
essa razão em certas fazendas de
gado o rebanho não se reproduz”.
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Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco).
Segundo volume de uma trilogia iniciada em
2011, os 57 verbetes que compõem o livro são
resultado do empenho da pesquisadora da história da Amazônia em revelar detalhes de espécies muito utilizadas pela população local. “Foi
a forma que encontrei de divulgar não apenas
nossa fauna e flora, mas também nosso acervo”,
conta. Bibliotecária da instituição durante 35
anos, Resque iniciou sua trajetória profissional
no próprio museu, como estagiária, quando ainda cursava a Universidade Federal do Pará. Não
demorou a perceber que ali não lhe faltaria informação. Com 300 mil volumes, entre revistas e
livros disponíveis ao público, e mais 3 mil obras
raras, a biblioteca Domingo Soares Ferreira Penna, fundada no século XIX, reúne o maior acervo
sobre a Amazônia do país. “Depois de 40 anos
frequentando diariamente o museu, ainda me
surpreendo com a coleção, que é riquíssima. Entro no acervo para procurar um livro e encontro
outro, que nunca tinha visto”, conta.
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Como indicam os breves registros que exemplificam esta reportagem, no livro há informações
de distintas perspectivas. Organizadas em ordem
alfabética das espécies selecionadas, revelam a
etimologia das palavras, priorizam relatos de
naturalistas e reproduzem lendas e curiosidades
dos habitantes da floresta. Além da bibliografia
consultada, que inclui raridades como Pátria
selvagem, a floresta e a vida, mythos amazônicos: Os escravos vermelhos, publicado no início
do século XIX por Alexandre de Mello Moraes
Filho (1844-1919), o livro apresenta um glossário de termos regionais, como caruana (gênio do
bem) e paul (pântano), e breve biografia de meia
centena de viajantes que passaram pela região,
com destaque para uma única mulher. Lendo a
obra, descobre-se que a artista botânica inglesa
Margaret Mee (1909-1988) iniciou sua primeira
expedição à Amazônia aos 47 anos de idade e
manteve contato com a população local durante
as três décadas seguintes.
Parte das imagens que ilustram o livro foi extraída do acervo do museu e de sua coleção de
obras raras. Algumas aquarelas foram pintadas
por artistas locais contemporâneos e há ilustrações de sites como o Plant Illustrations. Encantada com o espaço reservado ao feminino no
imaginário de povos indígenas e comunidades
ribeirinhas, no último volume da trilogia Resque
pretende explorar a figura da mãe. “Na Amazônia, para tudo existe uma mãe”, diz. “Jaci é mãe
da lua, Coaraci, a mãe do sol. Para os povos da
floresta, a mata é a mãe dos bichos e não pode
ser desrespeitada.” n

Paricá
De pari’ka, espécie de tabaco.
Também conhecida como
angico e niopó, a árvore da
família das leguminosas
possui boa madeira.
Seu fruto, se preparado
adequadamente, pode ser
usado como rapé. Na imagem,
que consta da obra Viagem
filosófica pelas capitanias do
Grão-Pará, Rio Negro, Mato
Grosso e Cuiabá (1783-1792),
de Alexandre Rodrigues
Ferreira (1756-1815),
índio Mura aparece inalando
o Paricá.

Matá-matá
Sobre a etimologia da palavra
usada para definir o quelônio,
que vive em águas paradas e
se alimenta de peixes
pequenos, registrou Goeldi,
em O nome do jabuty
matá-matá: “Sendo ‘matá’ em
Aruan a palavra para ‘couro,
pele’, a repetição da palavra
dá simplesmente mais força
ainda à noção. Tais repetições
são um característico da
linguagem infantil de um lado,
e de muitas línguas de povos
primitivos por outro lado”.

