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0 RIO TAPIRAPE
PROF. t>R. HERBERT BALDUS
Da Escola L1 vie de Soclologla e
Po.Jiti1.c a de Slo Paulo

Tenda sidG a finalidade da. minha viagem pelo rlo Taplrape, afluente do
Araguaia, sbmente a p.ro.cura dos indigenas da regiao, e faltando-me o mais indispensavel preparo para realizar urn trabalho que possa satisfazer . as exigen- t
c.i as de um ge6grafo, foram prectsas, para animar-me a escrever as seguintes.i
notas despreten~iosas, toda a insls~encia amavel do eminente amigo Mlnistro
Be:rnardino Jose de Sousa, m. d. Presidente da Comissao' Organizadora do Nono
Congresso Braslleiro de Geografia, e toda a n1inha vontade de servir sem cessa1·
ao progresso da.s l:Je~cias no Bra&U.
#
A SUBIDA

f

..
Subi o rio Tapirape numa canoa dos indios Karaja. • Essa "uba" transportava cinco homens, vivei:,es para tres meses e presentes para os indios. · Dois
camaradas remavam e um ·e stava na papa ditigindo com o jecuma, como aqui
chan1am a pa que serve de leme. A zinga que tanto havia acelerado nossa subida no· Araguaia, quase nunca servia no Tapirape.
Navegamos 43 horas e meia da desembocadura para cima, o que, segundo
nosso calculo, representava 33 leguas, ' isto e, cerca de duzentos quilometros. .
Viajando no Araguaia, percebe-se a proximldade do Tapirape, ja a certa
distancia, por dois morros que se erguem abaixo da confluencia. o Araguala
passa por entre eles, estreitando-se ate 280 metros, segundo a medi~ao feita por
Henri Coudreau <Voyage au Tocantins.:.Araguaia, Paris 1897, pA 173). Sao grandes
rochedos com arestas agudas, de cor cinzento-pardo-escura, e cobertos de mato
verde. Elevam-se abruptamente sabre a imensa planicie.
•
Perto do morro da margem esquerda distingue-se j a a agua do Tapirape
que e verde e mais fresca do que a agua cinzento..:parda do Araguaia,
No d1a 11 de Junho de 1935, as onze horas, almocei na desembocadura do
Tapirape. ~ste .se divide, perto daqui, em quatro bra~os principais que, por sua
vez, em certas epocas, tern numerosas ilhas. O bra~o em cuja margem estavaHavia aqui uma casa com uma familia •
mos acampados, tinha forte correnteza.
.
sertaneja. Re1>.resenta o ultimo posto avanctado da nossa civiliza~ao. A praia
em frente estava habitada por indios Karaja.
A uma hora entramos no Tapirape. Navegamos, em geral, _entre sud9este
~ noroeste, passando por muitas e grandes cu:i:vas. Nao ha praia. Ambos os lados
sao matos tnunda,.dos. Varios botos nos acompanham durante algum tempo,
nadando. um pouco mais devagar do que a nossa uba. Fora .de grossas vespas
verde-claras que voam continuamente ao redor de nos, nao ha insetos <tUe" nos
molestem. 86 a<;> escurecer aparecem os anofeles. De noite, estes ~osquitos enchem
o ar com o ruido de um motor, obrigando-nos a jantar dan~ando. Ouvimos,
ainda, neste dia muitas cigana.s e o ja6, e toda a noite o soc6. Vimos, tambem,
duas gar~as cinzentas. Em muitos lugares, o rio esta cheio de piranhas . Em
certa distancia da desembocad ura, a agua do Tapirape corre ainda mats deva'

• Segundo a convt>n((Ao intemaclonal dos etn6logos os nomt>s de trtbo, para destgnar
a forma plural nAo devem ser alterados . Ass1m se deve dtzer os · Tcipirap~ e n!!.o os Taptrapts,
~ Karaja e na.o os Kara1aa.
·
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gar do que a vagarosa parte do Araguala que acabamos de delxar. Verdes can1a1otes que parecem menos nestes dois rios do que no Paragual, tem llndas
umbelas brancas. Numerosos sao os tucuns. Vemos tambem bromelias e lmbaubas. As palmeiras ioares tern ran1os quebrados pelos macacos. A navega~ao,
freqiientemente, se torna perigosa por causa dos tocos subaquaticos de arvores
caidas As tres paramos para m~rendar. Pouco antes tinhamos passado o lugar
onde, em 1934, foram levadas quatrocentas a quinhentas pe~as de gado, de Barrarinha, que esta situada a 30 leguas ao sul do Furo de Pedras, ate Mato Verde
que dista deste vau do Tapirape umas oito leguas. Fol na· ocasiao em que vlnte
familias de Barrarinha, por causa da inundat;;ao e mau pasto~ transmi~aram
para Mato Verde.
Um quarto antes das seis fizemos pouso na margem direlta, num pedacinho
molhado e mole de chao de mato, pouco. acin1a da 0,gua e intelramente r.ercado
por ele. Da desembocadura ate aqui sao tres leguas e meia.
Partimos no dia 12 as 7 horas. O mosquiteiro estava seco, ao passo que na
noite anterior, quando doriµimos num banco de areia do Araguaia, ficou completamente molhado pelo orvalho. Algu:as anofeles nos perseguem alnda durante
varias horas. Depois - de uma legua passa1nos a chamada "Lagoa redonda".
Nela, cuja largura e de cerca de 500 metros, nao se faz sentir correnteza al.guma.
Nos outros trechos ·do Tapirape que percorremos neste dia. a largura ~, em geral,
entre 100 e 150 metro_s, e a direi;;ao, as vezes, p~ra o norte e para o oeste. Nao
ha praia, e s6 vimos 'u ma gar~a cinzenta, uma galinha dagua, um .soc6 e dots
martim-pescadores. De quando em quando, o mato e bem alto, e em pequenas
barrancas aparece caminhos de antas, "tapira-pe" em tupi. Numerosos sao
os bandos das -ciganas! Almoc;amos as dez e meia. Meus Karaja poem uma
tartaruga com a casca no fogo, enquanto os camaradas brasileiros cozjnham
o seu eterno prato predileto· chamado "¥aria-Isabel" que conslste em ,carne
seca e arroz. Prefiro a· comida -dos indios'. Uma hora mais tarde continuamos
viage1n. Avlstamos um rebanho de ma~acos prego e matamos um macho gordo.
Freqtientes sao as anus pretos, os pequenos canarls cinzentos corn pelto amarelo que fazem 0 ninho em buracos . da- barranca, . OS bem-te-Vis que 'sao
menores alnda que estes. Apresentam-se· tambem um jaburu, duas parelhas
de marrecos e varios pa tos. Quatro grandes ariranhas mostram a cabe~a redonda em cima da agua, enquanto um ·pavao solitarlo voa de uma margem
para a outra. Admiro numa arvore uma enorme bromelia em flor. As clnco
horas desembarcamos, como ontem, na margem direita; isto e, 'na terra de
Mato Grosso e, tambem, do indio Chavante. A margem oposta pertence ao
Estado do Para. Fizemos· cinco · leguas, hoje. Durante algum tempo penduravam-se nuvens pretas acima de nos, como se viesse chuva. Mas este fenomeno
e fi:eqiiente aqui nos meses de Juz:iho ate Agosto, nunca chove nesta. epoca
Partimos as 7 horas ·do dia seguinte.. lnunieras cigarias niovem.:se vagarosamente e com muito barulho entre · as . raffias. Bem-te-vi, n1art1q.i.:pescador e
jaburu sao outros representantes visiveiS. 'Cia avifauna. ·surpreende 0 riumero
de caminhos de anta~ As de~ e fneia comemos o velho maGaco .que, . co:ilnhado
inuito tempo, se tornou bastante saboroso. .P e.quenos mosquitos pretos · 1nco,modam um pouco. Nas arvores ha ~inhos -d~ ve.s pas. 9re~ce aciu~ o filodendron
com suas grandes e decorativas folhas... Partimos as .onze e
·q uarto e ·merendamos a uma hora . A mer.enda · sempre ·consiste em farlnha · de mandloca
mistura:da com rapadura e agua. Nas niargens dentro da. aguaJ1a · muitos arbustos de golaba. Estao completamente secos por teren:i estado, ate ha pouco debal_xo da agua. Atras deles tern .outro~ arbustos um. pouco malores, charnados
sara. Suas frutas, que agora sao .verdes, tern, em Dezembro, o tama-riho de uma
cereja, a cor ·azul e amarela e um s~bor amargo e refrescaiite. Vemos tatnb.~m
as flares amarelas do arbusto chamado canudo ·que inais tarde da frutas oblon:...
gas, porem, nao comestivels. Va1~ias altas e . retas arvores sao jatobas. Em lugares secos sentam-se borboletas, freqiientemente em aglomera~A.o rnulticores:
-Q uando aparecem campos, meus camaradas .que voltarao na sema.na segutnte,, os
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incende1am para poder comer, no seu regresso, os veados atraidos pelo cap1m
novo que brota depois da queimada. Cur1cas gritam, e o grito desses papagaios
!embra o berro dum cabrito, consistindo, porem, num unico som . As quatro
e meia avistamos .na margem esquerda um grµpo de merendibas. Estas grandes
e lindas arvores tern em Julho e Agosto frutas amarelinhas, um tanto azedas,
, mas comestiveis e estimadas por ~odos os animais, principalmente pela anta,
pela paca e pelo veado. Aqui e o melhor pouso em todo o Tapirape, uma margem alta e seca, atras da qua! .h a campo inundado. Fizemos hoje 5 leguas.
No dia 14, deixamos o ~'Pouso Merendiba" as sete horas. Depois de uma
hora e meia de viagem, ou· de uma legua e um quarto, aparece na margem
esquerda o "Porto Velho". um jatob~ solitario e a marca. A margem e alta, e
nela os missionarios dominicanos de Concei<;ao do Araguaia construiram um
abrigo em f orma de um teto que um norteainericano de no me Relnhart aproveUou para guardar em ba~xo dele uma maquina para lavar ouro. tste instru- t
. mento representativo da nossa c1viltzai;ao nao podia ser melhor guardado, pois •.
aqui ninguem val -rouba-lo. Em 1932, os padres fizeram ao redor do abrigo uma
ro<;a, p·o rem nada plantaram . Passando por ela, apanha-se carrapatinhos . Atras
dela estende-se campo e surge um morro. Dizem que perto dest e morro havia
antigamente uma al~eia dos indios Tapirape, o que )loje fica indicado somente
a1nda por alguns cacos de barro. Em todo o caso, qua ndo os Tapirape, em 1905
mais · ou menos, foram assaltados pelos Karaja, ja nao moravam mais aqui,
m:as na mesma regiao que habitam ainda hoje . Os don1inicanos, moder·n amente, queriam faze-los mudar para Porto Velho, mas nao o <=Onseguiram .
Pois aqui e um dos poucos lugares habitaveis de todo o rio, e talvez o unico lu- •
gar habitavel durante o ano inteiro. Aqul, o rto alc~n~a tambem, sua ;maior
largura, sem perder-se na imobilidade duma lagoa. Tem cerca de 350 metros
e curva-se subitamente de NNO para SSE. Os trechos antes e depois dessa curva
:)ao, tambem, ·os ma:is largos com seus duzentos ate · trezentos metros. DeI>ois,
o rio se curva ·para oeste e entra· num trecho chamado "Apertado" cuja largura
t,· quando m'l4ito, de 50 n1etros. Quanto mals nos afastamos do Araguaia, tanto
mals raras se tornam as aves. par nao haver praias. · Remamos e remamos e
nunca mais usamos da zinga. 86 alguns jacus aparecem, e numa arvore estao
muitos baguaris de cores preta e branca, pelos mens camaradas nordestinos
chamados de manguaris e estimados poi: muito saborosos. Um dos meus Karaja atira num toconare (tucunare) com arcC1 e flecha, assando esse excelente
peixe na brasa, quando, as dez, almo~amos . E um petisco tambem para mim.
Passamos por uma arvore gigantesca chamada piranheiro. Depois matamos com
a carabina um jacu. Cinco ariranhas pulam da terra par~ a agua quando per' ·c ebem a · nossa chegada. Vespas verdes, cilindricas e .grossas como besouros
giram ao redor de
As vezes aparecem uma ave, e de repente, ha varios
martim-pescadores, muitas ciganas, tambem seus filhotes meio-adultos, alguns
'b em-te-vis e numerasos baguaris que estao nos seus ninhos nas copas de altas
Y...rv9res. T6das ·essas aves nao sao praianasf se be1n que nao desprezem as
:lindas planicies de areia quando estas, no tempo inais seco, surgem das aguas.
Ha. ·muitos ninhos de baguaris em cada uma das altas arvores, e PS filhotes
heles qU;ase Ja tern o tamanho dos pals. O rio continua com a largura de 30
ate 50 inetros. Ha 65 re1riadas por minuto, e · co~ cada remada fazemos um
metro: Sentimos alguns borrachudos. En1 certos lugares a correnteza e um
pouco maiOF. Nas margens baixas estao, em geral, ata a metadc na agua, os
..
'arbustos da goiaba. Sempre de novo ven1os carninhos de an ta. As quatro e n1eia
·c hegamos a um piranheiro recentemente caido da margem esquerda que tranca
~o~o o rio . ts~e ·tein aqui ~ 25 metros de largura. Com machado e f acao abrimos
pas~o ·pelas .ramas. do gigante nas quais cresce1n ainda as bromelias, e depois
cie.' meia ho.r a o obstaculo esta vencido . Para un1 batelao teria sido trabalho
d~ duas ·Iioras, no m~nimo. 0 rio continua estreito, 'de 25 a 30 metros. Final~1ente. as ,.Cinco . e.um qu~rto, ·encont.ramos, na margem direita, um higar mise'i~V~J'"j>'~fa · poi1~ir~ ·:. 0 "chao ~ moie e ·umido, coberto de . cupins pardo~claros que
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comem madeira e roupa, e nas arvores nas quais armamos as redes, ha formigaa
um pouco menores e mais claras do que a sauva; que-mordem consideravelmente
a gente. As oito horas da noite, quando ja estavamos deitados digerindo a
"Maria-Isaber', supuseram os camaradas ouvir o grunhido de porcos. Pulara1n
de suas redes. Um deles ja passara, uma vez, uma noite inteira em cima duma.
· arvore por causa de porcos do mato. Um outro tinha na coxa cicatrizes provevenientes das mordeduras desses animais. Nossa situa~a<Y na luz da lua e a
seguinte:estamos cercados de agua e lama. pela qua1 os porcos pode1n passar,
porem nao a gente; nas arvores as formigas agressrvas; em caso de um ata.que
de surpresa, cnao ha bastante tempo para soltar a uba do caos das balseiras e
raizes de arvores; o rio esta cheio de piranhas e jacares, se hem que estes ultimas nao parecem ser grandes her6is; no ar mosquitos, e o valor das nossas
armas de fogo e bem problematico em frente de centenas de porcos furibundos.
Digo: "Eu preferia alguns Chavantes". Um camarada responde: "Prefiro os porcos". Digo: "Nao precisam ser muitos Chavantes". l\'1as o camarada continua
a preferir os .porcos. Felizmente •nao vem nem -porcos nem Chavantes·.· De
fato, a gente, nessa especie de viagens tern boa sorte em 99% de todos os casos
criticos. Talvez tambem aquilo que os camaradas ouviram, nao era produzido
por uma vara de porcos. Talvez fosse s6 o grunhido de jacares. Em todo o caso
dormimos a terceira noite na margem reputada por terra de Chavante, e era.
provavelmente, por isso que vi, quando nos levantamos na manna seguinte, 0
camarada que tinha dormido a meu lado, sair da rede com a carabina na mao.
No dia 14· remamos 8 hqras, . fazendo mais ou · menos 6 leguas.
Partimos, no dia seguinte, as sete horas menos um quarto. o rio estreita-se
cada vez mais, tendo em certos lugares 15 metros de largura, aos quais seguem.
porem, trechos que se alargam ate 40 n1etro~, e assim continua a1ternadamente,
ficando a fr.a.ca correnteza ainda mais fraca com a largura e um pouquinho
· acelerada nos estreitos. Vemos canindes, dois martim-pescadores e muitos anus
e ouvimos os golpes de picapau numa arvore oca, que sao tao sonoros como
se alguem trabalhasse com o machado. Ouvimos ainda um soc6 e as vozes roucas
das ciganas. Tres horas depois da partida paramos para almo~ar, comendo jacu
corn Ieij ao e arroz. Aparece um mosquito negro com cabe<;a verde e um pouco
maior do que o mosquito do mato completamente negro. Avistamos patos, marrecas e mutum. Na continuac;ao da viagerri passamos varios trechos onde o
rio se alarga de no'vo ate cem metros. Os Karaja que sempre sorriem amavelmente com seus belos dentes, fazendo tudo de boa vontade, indicam muitos
•
!ugares onde apanham tartarugas no tempo seco. Tambem agora espreitam,
mas as aguas ainda sao &1 tas demais. Observa1nos dois negros mergulhoes.
Subindo uma alta barranca na margen1 esquerda, encontramos imenso campo
com muitos rastos de veados e porcos. S6 quase as seis achamos born pouso
na mesma margem: um lugar alto e seco embaixo de arvores e separado de
,. um campo por alguns tucuns. Fizemos seis leguas e meia, nesse dia.
t
Passanios o dia 16 no mesmo pouso, para dar descanso a tripulat;ao. Em
pouca distancia ha uma praia. · Vou Ia para ton1ar banho. No caminho pv.ssa
nadando uma grande raia branca. Ha no Tapirape raias brancas e negras em
grande quantidade. Em outra viagem por este rio, quando era tempo de trabalhar com a zinga, os camaradas de n1eu companheiro Kegel mataram, em tres
dias, qµarenta e olto, perfurando-as com a vara·;· Partimos no dia 17 as sete
e um quarto, depois de ter matado uni.a anta. Na agua, as ariranhas, com ' a
·cabe~a muito erguida, expelem seus bufidos. Ouvimos mutum 'e vemos jacutinga. As ciganas
sao numerosas, como em geral. Os :Karaja e os Taplrape
.
, nao
as comem, mas os Tapirape as matam, pois utilizam as penas para suas flechas.
Segundo os Karaja, as ciganas vivem s6 de folhas·. Numa arvore esta sentado
um gaviao. Como de conium, surgem e submergen1 alguns botos. Em varios
trechos, o rfo alcan~a a largura de cem metros. De novo aparecem ariranhas .
.Impe~o OS camaradas brasile1ros de 'mata'...Ias, ' pois quando mor~em esses animals
·vacr ao fundo, sendo ·perdido o cour-0 em todo caso~ Um camada. Karaja.' di~~e
1
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que a ,gente da sua tribo nao mata animais s6 para mata-los. Ha poucos
camelotes; um desce- o rio, se bem que, ordinariamente, essas ilhas flutuantes
formadas de plantas aquaticas ·so costumam viajar . no tempo da enchente.
A.lmoc;amos j acu e f eij ao. Observamos um ban do de macaco-preto. Ouvimos
duas aves, uma em cada margem e uma em fr~nte da outra, cujo grito cohsiste
em dois sons que lembram chicotadas . Os camaradas brasileiros nao sabem seu
nome. Talvez seja o pequeno, verde e dificilmente visive! habitante da mata
virgem que os ornit6logos chamam de Lipaugus cinerea (fam. Cotingidae) e
que o povo conhece pelos nomes de sabici do mato-grosso, bastiao, sebastiao e
tropeiro.

.

As quatro horas da. tarde chegamos ao "Porto Sao Domingos". · Esta na
margem esquerda, na barranca mais alta do rio que, aqui, tern cerca de 50
metros de largura. Na barranca ha um caminho que conduz ao teto de palha
construido pelos missionarios . dominicanos que cada dois anos, mais ou menos,
chegam ate aqui, para distribuir presentes aos Tapirape, chamando-os, incendiando o campo. Nesta alta
pati, taquara fina e
. margem crescem palmeiras
.
gravata. Continuamos a remar ainda por mais de uma hora, fazendo cerca de
uma legua,. ate divisar na margem esquerda o lugar que meu companheiro de
viagem, o Rev. Snr. Kegel, missionario ingles, denominou de "Porto Salva~ao".
Era o ponto final da nossa navega~ao e o ponto inicial da nossa marcha para
a aldeia dos indios Tapirape. Fizemos sete legua~ nesse dia.

t

A DESCIDA
No dia 6 de Agosto embarcamos novamente em Porto Salv~~ao para regressar ao Araguaia. Na uba estavam o snr. Kegel, eu e Daniel que era o unico
camarada q-u e nos tinha acompanhado ate a aldeia dos· indios, brasileiro do
norte e amigo dedicado. Os outros camaradas, logo depois ·ae nossa chegada a
Porto Salva~ao, tinham voltado numa segunda uba que haviamos levado para
esse fim.
Partimos ao meio-dia. A uma hora, n·o abrigo dos dominicanos, tive o
prazer de cumprimentar o missio.nario Frei Luiz Palha que acabou de chegar
com alguns remadores de Concei~ao. Meia hora mats tarde 9ontinuamos viagem, deixando-nos levar pela corrente. 86 Daniel tern um remo na mao, usando-o como jacuma . . Varnes rr.Luito devagar. Depois de algum t empo ouvimos
da margem esquerda os grunhidQs e batidas de . dentes de uma vara de porcos .
Daniel nao se dcixa reter. Entra correndo na mata com espingarda e r~v.6lver.
Logo depois ouvimos cinco tires.Segue um silencio tao do~orado que ja supo~nos ter os porcos feito subir o camarada numa arvore. 0 snr. Kegel disse:
"Talvez agora os porcos dirijam o ataque contra n6s, e nao possamos a tempo
solt ar a uba da margem. Tern o -s eu revolver pronto para atirar?" Estou com
o Colt na mao e ja disposto a ir para averiguar o que aconteceu ao nqsso Daniel,
quando este aparece. A vara era de cinqi.ienta a sessenta .cabe~as e, de fa to, o
tlnham obrigado a subir o tronco dobradi~o e espinhoso duma palmeira tucum.
i."'elizmente, porem, continuou 1ogo a sua marcha. Daniel havia conseguido
matar dois porcos e leva-los a margem um pouco abaixo do lugar onde nos o
esperamos . La f omos para carregar a presa na uba~ b ar esta cheio dum per- ~
fume de mel. As ramas larg;~mente estendidas das numerosas grandes canjeranas, arvores com troncos claros, estao cobertas de umbelas amarelas . .Tambem o paµ d'arco, arvore menor · do que a canjerana, tern agora suas flares
amarelas . Corre um vento fresco. Ha muitas aves . ' Observamos um boto. As
sete horas pousamos numa pequena praia que pela descida da agua apareceu
na margem esquerda em frente do ''Lago da Tartaruga", baia na qual os Karaja
costumam apanhar tartarugas. Navegamos, hoje, 4 leguas. Antes de dormir
e$tripamos os porcos. · Um jacare gigantesco sobe, sempre de novo, na pequena
praia para roubar-nos um porco, e n6s o afugentamos, cada vez, gritando, pulando, jogando OS bra~os para Cima~ e correndo ao encontro dele. Por fim depo-
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sftamos 0s -porcos perto dos lug.ares onde dortnindo na ·arela, estao as nossas
cabec;as. Ass1m o defendemos com os nossos eorpos; Em compensaf;ao disso
transmlgram, durante . a noit~, os carrapat.os dos porcos mortos para nossos
corpos.
.
Apesar de tudo lsso dormimos- bem' ate o dia 7. Uma hora antes da madrugada me desperta o frio. Suponho ouvir porcos., mas sao os sons surdos e monotonos do JJtUtum. Trabalhamos toda . a manha como carniceiros. Salvamos.
boa. parte dos porcos com a intenc;ao de dar essa carne a troco de bananas aos
Karaja que encontramos no c.aminho. Partimos ao meio, dia. Para a merenda
escavamos uma pequena praia ovos de tracaja que gos-to de .comer crus· e
mistur.ados com rapadura. Nessa praia ha na areia trac;os comprldos provenientes do rabo do camaleao. tsse sioimbu_que bota os pr6prios ovos na praia,
come-os, ovos da tracaja.
,
,
I
O aspecto do rio muoou completamente desde a nossa subida. A agua desceu ainda mais dois metros (de' Porto Velho, ate a desembocadura cerca de
metro e meio>. Na metade superior do rio sui:gir3:m _muitas prai~s nas quais se
estabe.leceram numerosas especies 9-e aves .. Aparecem, agora, alem de todas as
aves que ja vim,os na ~ubida; colheireiros de. cor r6sea, muitas gaivotas e outras
aves praianas. Fora do pequeno martim-pescador observamos agora tambem
o seu parente maior que tern um colete de ·cor de ferrugem. Na arela, alem dos
ovos de. tracaja; bem esGondidos, estao em pequena:s c.avidades, sem coberta
alguma, OV()Zinho~ d.e aves de qiferentes especies, as vezes ninhOS de dois as
vezes de tres, E interessante, tambem" ver os nun1erosos rastos de aves e. outros
anima,is na ·arela fina. que guarda a impressao mais leve. A medida que os
pantanos e regatos de ambo$ os lacios secam, .concentra-se a fauna no rio. ·
Tal}lbem as aritanhas aumentaram em numero. Em cada anoitecer come~a
um barulho en~urdecente de ras e sapes -que nao ouvi na s~bida ~ E cada vez
quando, -d.u rante Q dia, 0 remo fica im6vel deixando-rios deslizar silenciosamente, soa Q.e todas as partes da mata o zunir das abelhas cuj o pasto est.a, agora,
na maior abundancia. Os braslleiros desta regi~o _chamam a epoca atual de
verao, apesar de que, segundo aprendemos na ·eseola, deve ser agora inyerno·
no hemisferio meridional. A gent~ nao .letrada daqu{ diz ta:mbem que Agosto
e q mes mals quente do ano. Falando assim,_pensam no ardor ilimitado do sol
que nao -fica coberto por nuvem alguma, nao havendo chuva alguma para dar
uns momentos de ·alivio. Provavelmente, porem; aquela g~nte nao se Ier1'.bra
que, agora, as noites sao muito mais ·frias do que nas outras epocas do ano;
em geral, .n a madrugada, ficamos tao molhados de orvalho eomo o mosqtj'iteiro
e o cobertor: estando o rio espessamente nevoento e sua agua tao quente que
nao, se I?Ode bebe-la -,sem nojo, ~o passo ql.4e a agua que guardel a nojte inteira
num copo de aluminio, tem q:uase o paladar de agua gelada. Provavelmente.
ta..mbem, aqqela g~nte nao se le:rp.pra ·que f.alta, 'atualmente, o ar sufocante e
umido tido como caracteris'tico da: zona _tropical: nenhum dos nossos utensilios
4e co'1ro, como sap,atos, cintos etc., er.l am mofo,. ao passo que aqui, no tempo
dec,h uva, ate a roup_a Ila mala, os livros e os cigarros Gheiram mal e ficam com
manchas dentro de poucos dias. Fala em favor de teoria do inverno o fato de
que algumas arvores' perderam suas f olhas. A teoria do verao. pode- basear-se
na verdad~ tjue agora e o tempo m,ais Undo de todo o ano, estando tudo cheio
de flares, perfume e' vida.
.P esde este: s~gundo dia _da descid_a rel)1ai:no§ todos nos tres, Com· algum
petigo e dificuldades p.as,samos o "apertado" onde su:rgiram muitos to~o.s e pnde
agp;r~ 9 pir.a,nh~iro que j4 na snbida nos ~t+apalhoq basta_
n te, fecha mais solid.a mente ainda o caminh<;>. a corret)teza que ·.nesse.s trechos estreitos nos leva
~e.m pa_
r a diante.,, to,rp.a-se tal)tO ma.is imperceptivel, q~antQ mais l)OS ~proxi
roatnQ~ da <;l~$em.J;locadura. Em todo o caso o rlo ten1 ~inda tanta agua que
~o ~ncaihamos, send9 obrigados a arrastar a µba ou cavar -uma sanja. na areia
c.omo~ e.r:n out.ros. anos, costumava. ser pre.clso nest.a epoca. ·Para os botos. apa-.
-i1tllt.emente,. a. ,p.J.tura. da 3.gu_a: ja dimJnuiu ·-~mais,., pois sa.o menos .numerQSQ§
\
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do que na subida. Uma vez, quando um deles passou por baixo da uba, esta se
levantou de maneira pouco amavet... - .
Nao dormimos nas redes, tiurante a descida .. Dettamos sempre no chao, as
primeiras tres noites na areia das praias e a , ultima em montoes de folhas
secas. Remamos nao s6 durante o dia, mas tambem, aproveitando a ,, luz da
meia lua. continuamos viagem durante as primeiras . ):loras da noite, chegando
entao a tal cansa~o que adormecemos s_em jantar ., Armar a rede com todos os
preparos necessarios para isso · significaria, neste caso, perder estupidame_nte
o tempo mais precloso. As vezes os jacares, por . causa da came de porco, per:
turbam o nosso repouso. Ha aqui, duas especies desses repteis, especies essas
tambem distinguidas. pelos indios Tapirape.
Ao meio clla de 10 de Agosto de 1935 chegamos a desembocadura.

/

...

0 rio Tapirape

CARACTERES GERAIS DO RIO

e um

Ara·g uaia em tamanho mcnor. Essa impressao geral
e tlda pela gente que corripara ·os dois rios, P.rincipalmente o trecho de Leopoldina a Concei<;ao com o Porto Salva<;ao a confluencia, isto c, a maior parte do
Tapirape. Ambos esses tr~chos apresehtam. os caracteres de rio de planicie em
leito arenoso os quais observ~tnos; poi• exemplo, tambenJ.· no rio Paraguai e que
distinguem esses cursos de agua radicalmente dos rios do · chamado planalto
brasileiro em leit0 pedregoso como, por exemplo, o Alto Parana . em cima de
Enca~nac;ao ·e o Araguaia aclma de Baliza. Assim, os primeiros t~ndem ma.is
a alargar-se do que, como os ultimos, a aprofundar-se. Suas mar~ens ou, pelo
menos, uma delas sao baixas -e expostas a inundac;ao, ao pa§so que as do rio
do plunalto, aumentando esse a profundidade a custa da largura, sao altas e
ingremes. A natureza do solo da planicie faz seus rios desliiar quase imovelmente com tranqililidade majestosa, enquanto a composic;ao e a decomposic;ao
do& terrenos do planalto deixam · os cutsos de agua de sua zona pular, apressar.-se e agitar-se ruidosamente por entre suas ~edras.
O reino mineral, determinando as~im a forma do leito e a correnteza do
rio, define tambei:n os reinps vegetal e anilnal. As enchentes da planicie que
fazem o rio estender-se em furos, lagoas, lagos e pantanais, criam uma f10ra
pr6pria. Suas aguas mais ou me nos esta:gnadas sao preferidas por ·uma fauna
especifica que consiste, por exemplo, no jacare, na piranha e no mosquito,
animais esses que povoam em grandes quantidades ,o Tapirape, o Araguaia de
Leopoldina para baixo e o Paraguai. Por outro lado, as aguas velozes no leito
das larvas
pedregoso do Alto Parana, por .exemplo, favorece1n o desenvolvimento
.
do borrachudo (o "pium" dos nortistas), o qual se me apresentou como praga
principal na par~e deste rio percor~ida por m.im, a subir, desde perto do Igua~u
ate Encarna~ao, regiao essa onde nao vi exemplar do 'mencionado reptil e do
dito peixe.
Ha outros animals no Tapirape pertencentes a fauna amazonica e desconhecidos tanto no Paraguai comp no Parana, entre eles OS botos e as tartarugas
de Agua doce.
/
Inumeros sao, alem de tudo lsso, os caracteres comuns que justificam a
nfirmac;ao de ser o Tapirape um Araguaia em tamanho menor. Ambos os rios.
correm, na maior parte, por entre margens a1agadi~as· nas quais crescem arbustos meio-afogados e arvores com troncos nus e raizes descobettas. Aqui e
"barreiras", barrancos' nos
quais o campo . aberto
all aparecem as chamadas·
.
.
nao esta separado do rio por f aixa arb6rea; assim, por exemplo, no Tapirape,
a Barreira de Sao Joao situada entre -Porto Velho e Porto Sao Domingos; e ·no
Araguaia, vinte leguas acima de Concei~ao, a Barreira de Sant'Ana, ou, cerca
pe uma legua acima. da desembocadura do Cristalino, a Barreira do~ Chavantes;
No tempo seco, tambem o Tapirap~ tern suas lfndas praias, se . bem que nunca
t.ao gigantescas como as do Araguaia. Nos dois rios ha abundancia de certas
•rvores~ p<Jr ~~emplo, do pau do· arco de 'flores ·amarelas; da canJerana e- da
"\
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gameleira. Em ambos ha grande · freqi.ienci~ d~ · certo.s animais que, alem dos
ja mencionados, sao, por exemplo, a cigana, varios galinaceos como o mutum,
a ja6, o inambu e o jacu, deferentes pernaltas como o baguari, a jaburu, a
gar~a, o soc.6 e o colheireiro, e muitas psitacideos co~o o periquito, a arara e o
papagaio.
A densidade desta fauna depende da estreiteza do rio, de maneira que OS
animals, concentrando~se na epQca . em que as aguas escasseiam, aparecem em
maior aglomera~ao ~o Tapirape do que n9 Aragua1a onde, entao, s6 nos furos
e outros lugarcs menos largos seu numero aumentou proporcionalmente.
Essa observagao leva a indicar os limites da .con1parabilidade do Tapirape
com o Araguaia. Alem disso, o J)rimeiro se distingue do ultimo pelos freqilehtes
can1inhos de anta, pelo numero proporcionalmente muito maior de lagos e, como
ja mencionei, pela agua verde e mais fresca.
. o Taplrape atravessa o hinterland do Araguaia em larga curva pelo sudoeste.
Seus barrancos que, no tempo ·seco, tern oito metros e mais de altura, estao,
na maior parte, na margem esquerda, ao passo que seus principais afluentes
entram do outro lado, isto e, correm obedecendo a inclina<;ao geral da planicie
·
do Araguaia para o norte.
..'
Durante a nossa. subida em. Junho de 1935, a largura do Tapirape, nas
primeiras 14 leguas da desembocadura para cima, variava de 100 a 150 metros,
alcan9ando em· Porto Velho, isto . e, quase na metade .de nosso can1inho, uns
350 metros. Dimlnuia, e.n tap, cada vez mais, a saber, variava nas seguintes 8
leguas para cima, ao come<;o de 50 a 30 metro~, mais tarde de 30 a 25 e, depois,
de 40 a 15 metros. S6 nas ultimas 10 leguas antes cte chegarmos a Porto Salvagao aumentava de novo, freqilentemente, ate 100 metros.
A profundidade estava, termo .medio, ,en~re 6 e '1 metros, havendo desde
a desembocadura ate o Porto Salva<;ao marcas nas margens das quais deduzimos que o Tapirape, neste ano de 1935, tinha estado cerca de 4 metros mals
alto. De fato', o rio que, na parte em questao, costuma baixar em Outubro, ate
a profundidade media de 2 a 3 metros, sobe, desde entao ate Mar~o .. por cerca
de 8 metros, alcangando, por -c.o nseguinte, a profundidade media de 10 a 11
metros. Nesta epoca das aguas mais altas inunda a maier parte das suas margens, esten~endo suas aguas por muitas legua~. pols em antigas aldeias dos
indios Tapirape, numa distancia de ·varias dezenas de quil6metros do rio, acham-se numerosos ossos de boto, animal esse que .os 'indios nao cagam e que, por
isso so, pode ter chegado ate "la nadando na · encnente. Segundo Coudreau
(o. c., p. 255}, a foz do Tapirape esta a 191 -metros acima do nivel do n1ar.
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Tentei reunir num bosquejo aquilo que vi e ouvi a respeito do curso do
Tapirape, suas nascentes e seus afluentes~ S:ste bosquejo, por falta de medi<;oes
exatas, oferece apenas llgeira informagao. Nele os cursos de agua meramente
supostos sao ponteados.
Tomei como bas~ o mapa em que Fritz Krause rrn den Wtldnissen Brasiliens, Leipzig, 1911)_ desenhou o curso principal do rio que ele percorreu em
1908. £ste autor, na sua viag·e m de subida,.pouco mais de um dia antes de chegar
ao ponto onde a direi;ao geral do rio muda do sudoeste para o noroeste, estava
numa barreira que figura em seu mapa com· o nome de Barreira dos Tapirape,
·sendo, talvez, identica com a Barreira de Sao Joao. Avistando, de la, enorme
campo e no noroeste um~ inontanha, observa (o. c., p. 120) : "Perante a montanha, completamente selvosa, estende-se uma _b aixada coberta de mato na qual,
provavelmente, ha agua. O rio rodeia o campo numa grande volta, quanto se
pode perceber pelo mato rlbeirinho, e parece provir da baixada". ·
Peter Fleming (Brasilianisclies Abente.u er, Berlin, 1935, p. 198) supoe nascer
o Tapi~ape ao norte de dois morros que devem ser a "Montanha" mencionada por
'

MONOQRAPIAB

REGIONAIS ·

Krause. A expedi~ao inglesa de 1932 da qual Fleming participou, encontrou meia
legua rio acima de Sao Domingos um afluente que "estendeu ramifica~aes para
o sudoeste, delxando serpear o Tapirape, primeiro para o norte e, depois, para
o nordeste, com o semlcirculo lmprevisto que indica o mapa em frente da pagina
9" . (ibidem).

'

Passel pela foz do mencionado afluente que, com uma largura de dez metros.,
entrou da margem direita no Taplrape entre o Porto Sao Domingos e ·o Porto
Salva~ao. li: chamado de Chavantinho pelos sertanejos e de Pananintx6va pelos
indlos Tapirape.
Nao multo mais de meia Iegua acima de sua confluencia com este tributario
e quinhentos metros acima do Porto Salva<;ao, o Tapirape passa -p or uma cachoeira que, no tempo seco, o faz saltar de quase um metro de altura. Deve ser
a mesma que ja foi encontrada e asslnalada por Krause (o. c., p. 121)".
Segundo as informa~oes que recebi de Vuatanami e outros indios;Tapirape,
0 rio, um . pouco acima da cachoeira, se curva para sul-sudoeste ate alcan~ar
nesta dire<;ao sua nascente que esta num ·alto morro em distancia de tres a
quatro dias de marcha .pelo campo (lsto e, 100 a 200 quilometros) da aldeia desta
tribo. Os mesmos indios chamam de Pananlnantu este curso superior provindo
do sul. Nao ha duvida, porem, da exlstencla do outfo "curso superior" do Taplrape ao qua! se referem as citadas frases de Krause e Fleming. Flea em questao se os dols supostos confluentes do sul sejam realmente, ou _s6 na expressao
dos indios, dois cursos de agua dlferentes. Krause nao menciona nenhum deles
e o que Fleming que em seu mapa indica s6 um, escreve a respelto (o. c. ps.
198 e 206), serve mais para turvar o problema do que para esclarece-lo.
li: de mencionar-se, ainda, um afluente que entra da margem direita no 'l'aplrape numa distanc~a de tres leguas da foz deste rlo. Tern igµal:mente o nome
de Chavantinho, provavelmente por causa do correr no territ6rio dos indios
Chavante. Quando passel pela .sua embocadura, esta tinha cerca de vinte metros de largura.
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O Tapirape corre por uma vasta regiao de campos que, na maipr parte de seu
curso, sao separados dele por uma faixa de mata cuja largura varia conslderavelmente . :S:stes campos se estendem num terreno em geral tao plano que o horizonte poderia ser amplissimo se nao houvesse a vegeta~ao daquelas arvores
de dols a tres ·metros de altura que, estando numa distancia de poucos passos
uma da outra, produzem a forma<;ao chamada de "campo, cerrado". :E verdade
que a distancia entre essas arvores aumenta, as vezes, ficando ·elas, entao, com
menos carater raquiti~o e com mais alguns metros de altura. Nao faltam, porem,
grandes trechcs de campo limpo, lsto e, capinzais completamente livres de vegeta<;ao arb6rea. Acontece serem eles cortados ao meio por estreita faixa florestal de ·porte alto onde se esconde um rego de agua, ou interrompidos por buritizais pantanosos. Isso nao ·exclui que tambem grandes partes desses campos .
limpos continuem a. estar alagados na estac;ao da seca, fi~ando entao seu solo
de terra negra freqiientemente tao escorregadio que bem merece a denominac;ao
de "sabao•', com a qual batizei esses lugares de ginastica involuntaria quando patinei par eles .
Por outro lado, porem, e certo que a maioria de todos OS Campos dos arredores do Tapirape secam, naquela e_poca, a tal ponto que sao facilmente inflamaveis. Fol este fa to que, no dia 15 de junho de 1935, quando estive na aldeia dos
indios Tapirape vendo as colunas de fumac;a no norte, sudoeste e este, me habilitou a constatar a existencia de campos e gente nas ·mencionadas regioes .
Nesses campos secos o solo chega a ser tao duro que os indios aplicam· massagem
aos pes e as pernas depois de terem marchado varias horas .por ele. Mas, s6
raras vezes apresenta-se pearegoso. P,:ncontrei-o coberto de pedrinhas redondas
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de, cor vermelho-parda, unicamente em ~!guns pe9uenos sitios, sobretudo em
pedacinhos de campo cerrado, perto da mata habitada pelos Tapirape.
Os campos. do hinterland da margem esquerda do rio sao limitados, no norte,
por essa imensa floresta na qual muitas · gerac;oes de indios Tapirape a charam
bastante mata virgeni para fazerem, todos ·os anos, grandes ro<;as novas que lhes
deram abundancia de bananas, milho, amendoim, cucurbitaceas, feijoes, mandioca,
cara, batata dace, pimenta, fumo e algodao. E uma selva que, alem de ser inundada, em parte consideravel, ate' no tempo da seca, contem arroios em largos
leitos de areia clara que oferecem aos indios agua limpida e fria para beberem e
tomaram banho e muitos peixes e peixinhos para comerem, sendo estes componente i:i:nportante de sua alimentac;ao.
Os tinicos caminhos feitos pelo homem nos arredores do rio Tapirape dos
quais temos noticia ate hoje, sao os atalhos mais ou menos profundamente pisados pelos indios homonlmos. Tern, no campo, cerca de vinte centimetros de
largura e aquela linha continuamente sinuosa que o homem, marchando em
terreno plano produz sem querer. Podemos observar a origem de sua sinuosidade,
. por exemplo, numa grande praia; quando tentamos ir diretamente para u~
determinado ponto e encaramos, depois, a linha imprimida por nossos pes. Per~ebemos, entao, passar ela serpeando, distinguindo-se nisso de todos os rastos
animals, tanto dos da onc;a ou da capivara como dos das aves, rastos esses que
decorrem em linha reta quando se nao curvam de prop6sito.
Para dar ide\ a de determinada parte dos arredores do rio em determinada
epoca, relato no seguinte a marcha que fiz em direc;ao ao norte, de Porto Salvai;ao a
aldeia dos indios Tapirape. Parti no dia 19 de junho de 1935, as tres e meia da tarde, carregando nas costas o necessario para dormir e comer. Andei com o passo
rapido com que os sertanejos da regiao costumam fazer grandes caminhadas,
percorrendo em terren() plano e sem obstaculos cerca de Cinco quilometros por
hora. Passel por campo ·seco e vestido de arvores de tamanho media que, as
vezes estavam dezenas de metros afastadas uma da outra. pepois de quase
tres horas de marcha cheguei ao Iago Tucunare, assim chamado pela sua i·iqueza em peixes desse nome, que atraem os indios Tapirape todos os anos para
este lugar. Ao tempo da minha passagem, o Iago Tucunare era um c6rrego lento
e fundo que tive de .atravessar com agua ate a cintura. Dizem que na. epoca das
chuvas comunica-se com o Tapirape. Esta cercado de arvores e cheio delas por
dentro. Na margem que alcancei vadeando, ha um lugar onde aqueles indios
.costumam armar suas redes para dormir. Serviu-me tambem para pernoitar.
Havia bastante mosquitos nele . Mas a praga principal deste dia, apesar de ter,
sido intencio.(lalmente tarde a minha partida, foi o calor.
,..
Parti, na manha seguinte as seis e meia. Tudo estava molhado de orvalho.
Patinei por campo com terra negra, umida e escorregadia ("sabao" > • Vi rastos
de onc;a. Alcancei, as oito horas, uma faixa -de mato com agua que tive de passar a vau. Depois de mais dez minutos de _marcha repetiu-se o inesmo. As dez
horas entrei num pous<:> tra(:licional dos Tapirape situadQ._ ri.um mat6zinho com
. agua fresca. La fiquei descansando ate as quatro horas da tarde. Continuei a
,marcha vadeando por· campo pantanoso . As cinco e meia cheguei a um cerrado
seco onde pude pernoitar . Antes de adormecer ouvi frequentes gritos de on<;a.
Acordei, no dia 21, com a roupa completamente molhada pelo orvalho. Parti
as seis. Depois de meia hora perdi-me num extenso e pantanoso buritizal. As
sete horas entrei num cerrado seco e, as nave horas e um quarto, no grande
mato. No primeiro quarto de hora de mareha o solo desta mata estava mais
·ou menos secq, estando depois completamente alagado. Andel durante hora e
· meia na agua que, em varios lugares, tinha correnteza. As onze e meia encontrei
mandioca num c6rrrego. Atravessei, entao, quatro ro<;as separadas uma da outra
. por faixas d e mata. Um quarto antes de uma l).ora saudei qtiatro rapazes da
.~rfbo tapirape, e meia hora mais tarde, sempre andando pela imensa floresta,
a v!Stei no meio dela a aldeia destes indios.
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Quando regressei, em 5 .de agosto do mesmo ano, dessa aldeia para o Porto
Salvac;ao, fiz toda essa viagem num :Unico · dia. Parti na madrugad.a em companhia dum rapaz tapirape. Se bem que estes indios costumem marchar -um
pouquinho mais devagar do que os sertanejos brasileiros da regiao, seus passos
sao ainda bastantes rapidos e sempre iguais, de maneira que vao com a mesma
velocidade no mato e no campo, e como, · durante o dia, quase nao param para
descansar, fazem jornadas de 40 a 50 quilometros.
Tomamos na volta outro caminho pela floresta, nao deixando, porem, de
estar alagado. Andamos em solo bem seco, fazendo larga curva pelo oeste.
Dentro de duas horas alcangamos o campo. Em mutas partes os indios ja quei. maram o capim. Assim o pe e a pP.rna nao encontravam mais essa vegetac;B:o
embarac;osa que tan to contribul para fatigar o viajante. As vezes eramos acariciados por um ventinho fresco. Passamos durante quatro horas por campos
abertos e cerrados, avistando repetidamente parelhas cie .veados, ate chegarmos r
ao tradicional pouso dos Tapirape I\O pequeno matozinho com a agua fresca~ ..
Aqui nos reunimos ao Rev. Kegel, ao nosso camarada e alguns indios, continuando vl.agem depois de breve desc~nso.
Duas horas mai~ tarde atravessamos outra agua cercada de arvores. Como
.o Rev. Kegel ficou com convulsoes ~ perna, tendo, alem disso, de vomitar varias
vezes por ter tornado agua precipitadamente, demoramo-nos aqui umas
duas horas.
Depois continuamos marchando em Ionga fila, . um atras do outro. O sol
ardeu, mas, felizmente, de vez em quando, houve um ventinho. Os indios para
facilitar sua volta, incendiaram todo o capim que ainda encontraram. De repente a vistamos num · peda~o de campo ainda nao queimado uma parelha de
on~as pintadas brincando amorosament~. O camarada Daniel deu-lhes um tiro
de espingarda. Ambos os felinos fugiram, um deles vertendo sangue. Daniel
com a espingarda e dois indios com arco e cacete correram em vao atras delas.
Os dois caes dos Tapirape que nos acompanharam, desempenharam papel bastante triste: um pul9u um pouco para ca e acola latindo, ao passo que o outro
nem para isso teve coragem.
Duas horas mais tarde chegamos ao Iago Tucunare on de havia m uitos mosquitos. De la a Porto Salvac;ao fomos em tres a quatro horas, andando no velho
atalho dos indios por terra muito dura e quente . .
Fizemos, por conseguinte, o regresso da aldeia ao rio de treze a quatorze hoi:as
de marcha, o que representa, mais ou menos, o mesmo tempo que, em nossa ida,
gastamos caminhando.
\
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Afora da familia sertaneja que tern sua casa na foz do Tapirape, nao existem
em todo este rio moradores permanentes. Mas na epoca das aguas baixas all
aparecem os· ca~adores e pescadores. Entao, as vezes, la nav.ega um batelao com ~
gente "civilizada" ou uma uba com indios Karaja.
Essa tribo que habita o · Araguaia de Leopoldina ate Concei~ao, costumava,
antigamente, subir o Tapirap·e ate o atual Porto ·Sao Domingos, mais ou menos,
como indica o mapa de Fritz Kraus~. Nao sendo, porem, as relac;oes entre os Tapirape e os Karaja tao · boas hoje quanto no come~o do secul9, estes se contentam, em geral, em entrar naquele afluente do Araguaia ate uma distancia
de dois dias de sua foz, e s6 os mais her6icos. deles penetram ate o mencionad.o
"Iago" situ~do na margem direita umas tres leguas abaixo do Porto Sao Domin. gos, para apanhar, la, tartarugas, ou con1 as maos ou com anzol que leva como
isca um pedacinho de cana de ac;ucar.
Os Karaj a passam o tempo da seca ·nas enormes praias e bancos de areia
de seu grande rio ou viajando em suas ubas, e retiram-se na ~ta~ao das chuvas
para suas aldeias situadas nas margens mais altas. Vivem principalmente da
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pesca que· para eles tem muito-mais importancia do que a ca~a de animals terrestres e av.es· e a lavoura. Contribuicoes consideraveis a ·sua alimentagao sao .
os ovos da tartaruga e da· ema,, o mei e as frutas do mato. Assemelham-se aos
Tapirape em numerosos tragos .-eulturais, preciominando. em total, por~m, as ·ctiferen~as. Tambem fis~ca e psiquicamente diferem. muito desta tribo tupi. Lin. giiistic~mente form-a m com os :Xavaje · que.- habitam a parte oriental ga · Ilha
Banana!,. um grupo i~olado. aa. mais de dois seculos el.es tern contactos com OS
~rancos, contact~s esses que~ e verdade,. foram.,passageiros ate a segu.nda metade ·
do .seculo passado. .
.
1

.

•

A primeira. monografia digna de nota qu~ trata ·dos Karaj'a e de Paul Ehren- reich: Beitraege zur
Voelkerkunde B.rasiliens . (Veroeffentlichungen . aus dem
,
Kgl. Museum·juer Voe,kerkunde, 2) Berlin 1891. A--:-versao portuguesa deste tra-.
rna ."Biblioteca Historica Brasileira" . editada: pela Livral"ia Marbalho ?-Parecera
'
.
tins ettl Sao Paulo.
\.

'

'

f

. A obra principal sabre esses indios e o llvro citado de Fritz Krause. Sua versao _p ortuguesa esta sendo pu}?licada na '"Revista do Arqrlivo Municipal"~ volume
/
LXVI em diarite, Sao. Paulo,-1940.
.
.
.
.
· . Estudos iµais · recentes -sobre essa tribo ~ao '¢e Herbert B_aldus: En.saios cf,e .
Etnologia Brasileirai serie
Brasiliana, volume
101, Companhia Editora Nacional,
'
.
Sao Paulo, 1937 .·
·'
:).'

·'
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Enquanto s6 poucos branCO$, e urn n(unerq reduzido_ de Karaja visitam o
Tapirape, chegam as tnargens de seu .curso superior grandes partes da tribo co- .
nhecida pelo mesmo nome que o rio. Todos os' anos, estes indios aparecem, la, ~
n~s meses secos, atraidos -pela oportunidade de pescar ·e. cagar e, nao raras vezes,
for~ados ·pela falt.a, de ·agua nos arredores de, sua... aldeia.. Ja jndlguei, aproximadamente, a situa~ao dessa aldeia em 1935.
..

.

-

,

Na maior parte do ano OS -Ta.pir~pe vivem ~OS produtos de suas ro~as, pois
sao excelentes lavradores, como sao,- aparentemente, t,odos os- Tupis. -'.:les sao
Tupi nao s~mente .p or esse tra<;o . cultural e outros ..como a lingua e ·o uso da
rede de dormir., mas tambem por ~ertos caracteres somatieos comb a estatura
baixa e o nariz aquilino. Como m·uitos Tupis, se bem"-que nao como _to<;ios, os
Tapirape apresen~am muito mais disposi~ao, para assimilar-se a nos e a nossa
civiliza~ao do que, ·p or ·ex.emplo, as tribos G.e. Sao mais amaveis e mais pacifico~,
, mas tambem ·mais-timidos do que estas.
·
-

I

~

'

•

•

r
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No, tempo de uiinha visita tnorayam em sua -aldeia 13'0 individµos, .69 masculinos e 61 femi~inos. At~. o come.~o de nossQ se~ulo, as }.'ela<;aes que os Tapirape
tiveram.. com OS branCOS, foram indiretas, isto e, OS ~araja lhes ttouxeram facoes...
e outros produtos .d a nos,s a civiliza~ao a troco de massa de urucu, tlechas; tembeta
de· pedra e outros produtos da industria tapirap·e : Desde 1911, essa tribe> tupi
esteve, a.s- v~zes, em contacto imediato QO~ os nossos, -o qual,. porem-, foi em geral
.de :etnologia
Brasileira.· ·
muito ,ligeiro . Tratei dela nos citados Ensaios
-·
.
,

"'

Segundo os Tapb;ape ha, .alem 9.eles, outra tribo .tupi na .mesma regiao, se
bem que no stid~ste do rio, a saber, entre as: nascente~ do Pananintx6va e
.P:;tnaninantu~ o· nome Ampanea que lhe deram eS$eS indios apontando as co,..
lunas de fuma~~ ao sudoeste. da pr6pria aldeia, e,. como me expllcaram, na realiqade. apenas o riome de
. um iinicn ·hdmein da tribe>.
.
. Disserain ser grande aldeia
dos. Ai.npanea, dif.erindo $U~ culture: da .dos Tapirap'e .~6 pel~ falta de ferro ··em
c~jo lUgar ,·sao . usados, ainda,.- ~S .machados de pedra. Conforme OS meus i'nf~r:
mantes, os Ampanea chegam., entre agos~o e out·ubro, ate o curso pri~cipal .dQ tio
em procura de ovos d~ tartaruga. No an9 .de 1927, mais ou menos, _ ertc.ont~aram.:.
.
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~se, la, com um homem e duas mulheres da tribo tapirape. -'.a:sse homem ja es-

. tava morto no tempo· da minha ·visita, .mas as mulheres sao minhas c.onhecidas.
.
.
.
Tratei dos Ampanea em· meu artigo "Uma pente etnografica entre o Xingu
e o Araguaia" (R~vista do Arquivo MurµciJ:?al, vol. XI,,.III) ; Sao Paulo, 1938.
. No dizer dos Tapirape, os Ampanea nao .sao amigos do seu vizln~o oriental
que, aparentemente, ~ 0 Chavante. 0 fato de 'conhecerem OS Tapirap6 uma aenomina~ao deste vizinho, a saber: Kirija, parece indicar que ele nao vive alem
da. esfera de interesses deles, a qual, naturalmente,
porem, se estendera ao sul do
'
rio s6 em· distancia ~mitada. E verdade que, quanto posso concluir do escasso
material etnografico conhecido a respeito a trlbo Chavante nao tem tra~os cultu. rais tiplcos em comum com os Taplrape. Sua cabana hemisferica e igual a dos
Bakairi. Aueto e outros habitantes das cabeceiras do Xingu, distinguindo-se
completamente das casas dos vizinhos · do sul que sao os Bororo, dos do est~ que ·l
sao OS .Karaja e dos do norte que sao OS '.l'apirape. A tecnica do cesto grande l
-lembra tanto a dos Bakairi como a dos Bororo e Kataja, e das esteiras indica
maior aproxima~ao com as duas ultimas tribos. Pentes, "bordunas" como os brasileiros da. vizinhan~a chamam ajustadamente estas clavas e ceramica distinguem, por sua fei~ao rudlnientar, os Chavante de t"odos os vizinhos.
A titulo de completar a presente sinopse etnografica podemos ainda mencionar OS vizlnhos ao norte dos Tapirape apesar de serem tribos que vivem ja
bem lorige da bacia do rlo Tapirape e chegarao dificilmente a ela. Temos noticias destas tribos chamadas Gorotire e Djore por meio de um folheto publicado
no Rio de Janeiro, em 1936, pelos dominicanos e intitulado Gorottres. Contem a
descri~ao
da quarta expe.di~ao feita por Dom Sebastiao Tomas, bispo de Con,
cei~ao do Araguaia, a procura dos indios G6rotire. Depols de ter explorado, em
j·u nho e julho de 1935, o Alto Rio Fresco, afluente do Xingu,' encontrando nesta
viagem rastos d~ Purukaru que .. sao os Kayap6 ainda independentes, habitantes
das vertentes orientais do rio primeiramente ' mencionado". terror dos morado. res brasileiros dos campos .de Qoncei~ao, '. seus vizinhos ao este,. dos indios Tapira- · '
pe, seus vizinhos ao sul, e ·dos G6rotire,' seus .v'izlnhos ao oeste que lhes dao , o
·_nome de Djore, e depois de ter descido, outra vez, ate Nova Olinda, o niissionario
dominicano subiu o Riozinho, ate ~lcan~r os G6rotire. Foi um encontro ami...
gavel que, apesar da sua curta dura~ao, permitiu ao viajante classific.a r os G6rotire como Kayap6.
Em carta de 19 de abril de 1940, <>' Sr. Curt ~imuendaju me deu as noticias
mats recentes sobre esses indios. Dos tres grupos de G6rotire que acabou de visi·tar, um se tinha entregado a· um. tal Constantino Viana em,,Serra Encantada, conhecido como campeao dos matadores de· indios no )pngu. o segundo grupo morava numa fabrica de aguardente e o terceiro . e maior, consistinfio em 400 ca/be~as, estava no Riozinho,· perto de Nova Olinda, com o missionario Jngles Horace Banner que, sem compreensao etnol6gica, faz tudo para sua precipitada
assimila~ao a nossa civiliza~ao. Os ultimas res-tos de · um outro grande bando
tinha ido ate o rio Jaraucu, por conseguinte quase ate ao Amazonas, e na povoac;ao de Vitoria na qual tinham entrado pacificamente, foram mortos a tiros,
poucos dias antes da chegada de Nimuendaju a este lugar. Outras hordas de
Kayap6 <(Omo os Djore, Txikrt e Kruatire continuam ate hoje a ser completamente inacessiveis e hostis · em rela~ao aos brancos:
Admitindo que os Djore e .G6rotire assemelhem-se
por certos adornos, armas
.
e· utensillos a cult:ura "dos Kayap6 descritos por Krause (o. c.) e que os ·Ampanea
sejam culturalmente tao parecidos com os Tapirape como estes me relataram,
podemos dizer que essas cinco tribos . tenham junta com os Karaja caracteristicos trac;os Ct?-lturais comuns os quais se nao encontram entre os habitantes das
cabeceiias do Xingu ate agora conhecidos, possl,lindo estes, por sua vez, numerosos trac;os culturais ignorados por 'aqu~las.
'
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Ja meacionei qlie a "palavra. tapitape signlJica,. em J upl, "~amiriho de a~ta",
sendo ,tapira a anta e pe o caminho. D,isse tambem que o· rio com . esse nome se
distingue do Arag~aia pela ) tbrindai:).cia de tais ·acessos trilhados nas suas . mar":'
gens pelo grande mamifero. Pode ser, por isso, que viajan,t es bran_cos deram o
nome tapirape para caracterizar
a cltada i>articularidade
· e q"ije ele foi estendido,
·
.
...
.
,.
, · depois a tribo conhecida como habitante da reg.iao. fy!as num mapa da zona em questao que esta sob n.O 220 na mapoteea ,do Itaniarati, Ministerio' das Bela..:·
~oes Exteriores- do E. u:. do _
Brasil, e qu~, como me afirmou ·o D~. ·Afonso de E ~
.TaUnay, Uma das m-aiores · autoridades a resr;>eito, deve ser do fim . do seculo
XVIII; encontratnos a palavra tapirape s6 como designa~io desses indios e nao
de um rio, sendo anohimo aquele perto'
'do qual estao a:ssentadas
as ' aldeias . da....
'
.
t.ribo tupi e que corre ao longo do nono gra~ de latitude sul.~ Indubitavelmente
pode .ser, tambem;. que o nome tap4'ap~ passo:u da~ tribo i13.ra o rio .· Ha, _por fi~,
a possibilidade ·q\)e a. tribU 'e o rio recebera:rh o mesmo nome independenteniei;lte
um do outro, pois ignoramos. se o ..rio ,teve ou· nao .esse nome
antes
de a tribo morar
,
.
'nos seus arredores ou se· esta assim se chamava antes de cJ:iegar la .. .
.
.
:E digno d;e n:qta ser assentado}no. m3ipa reproduZldo na pagina 37 (l'o artigo
de Wilhelm K~senberth: "U,eber die Hauptsa~_chlfcnen Ergebnisse der Araguaya-Reise (Zeitschrif{ fuer Etnn.ologie; Jg', 44, Berlin', 1912) entre 6 e 7° de latitu~e
sul e em cerca de 51° de longitude oeste, por conseguinte _quase e~ata'mente ao
nor~e da .a tual vivenda dos indios Tapirape e separado dela ppr uns ·3 a 4 grau~ ,
µe I~titude 1 um segundo 'rio Tapirape como um dos afluentes ·me.ridionais do rio
Itacaiunas que des~mboca perto de Maraba -.no ri~ reunido do Tocantins e Ara. guaia. Pode ser que a mencionada tribo morasse Ia, antig'.amente, tendo recebido,
entao, O seu nome 4aquele ri(? OU este 0 nome dela. 0 grande mapa organizado
pelo Clube de Eng~n~arf~ do. Rio de Janeiro e . impresso por Dietrich Reim~r~ ·
Berlim, 1922, nao :irtp.iea nominalmente,, b ~itado afluen,te. do rio Itacaiun~, con.:
tendo, porem, se~ dar ,o~. nomes, alguns .dos seus tr~butai:ios me~idionais dos quais,
provavelmente,- um se ,detxara identificar com 0 dito segundo rio '.I'apirape do
mapa . de Kissenberth ~
Ha documentos que afirmain a existencia de uma . fribb chamada Tapirape
tanto no norte e este como no
sul do ..atual territ6rio da trlbo desse' nome que
.
visitamos. Nao sendo o presente trabalho o lugar adequado para discutir a proveniencia destes Tupi (o que farei em outro' traba1ho), limito-me ~ dizer. que devemos· admitir, em: todo caso, mo~ar.em , OS Tapirape ja ha muito tempo no vale
'do· rio qu~ estu~am9.s. Pois eles sao chamados, em ·~araja, ueu pelos ·hotriens e
' T' uekti pelas mulhere~ sendo na mesma lingua ueuber6 0 termo daquele sexo . e.
l .uekuberaki a palavra das mulheres para designar o Chavantinho que desemboca
confll,1encia com o Araguaia. · Os
no Tapirape, na di~tancia ..de · tres leguas
.K araja. me explicaratn que dao ·a esse tributario do Tapirape o mencionado nome
'por terem morado 'os indlo~ lieu, isto e, os Tapirape, a11tigamente, em f~ente de
. sua foz. Como de.nomina~ao karaja 'destes Tupi . aponti;tram PauJ Ehrenreich
,· (-KraU:se: o. c ;, p. 456) uohu e Krause (ibidem) .u ohu. * Segundo Krause este .vocabulo signific.
a: .flecha. A desigriagao
da tribQ com o termo para flecha torna-se ·
.
.
comp~eensivel' ~~ con~iderarmos que os Karaj~~ ;ipare.n temente, estimam a flecha
dos ·Tapirape riiais dp que. a sua pr6pr1a, pois 'quando parti da Ilha do Banana!
·para a aldeia ta,pira~, um velh<> Kar~ja ~ me pediU que .lhe trouxesse antes de
tudo; flechas de ·Ia.
·
.,
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A tnforma~ao de Krause (ibidem) segundo a qual es Karaja de~lgnam com
a voz de uhubero o rio Tapirape, nao parece ser exata, pois este autor, alem de
nao ter mencionado o Chavantitih.o nem no mapa nem no texto de seu ·livro, indica ma:is outro nome karaja do tlo Tapirape, a saber: hero mana, que corresponde ao que Ehrenreich e eu quvimos· dos Karaja com 6 fnesmo sentido. Assim,
o rlo Taplrape e chamado, em karaja, segundo Ehrenreich -(ibidem), mana-bero,
e segundo meus apontamen~os, m(e) naber6 pelos homens e m (e) naberaki
pelas mulheres (sendo .o "e" entre parentesis quase mudo). Significando mana~
. Segundo Krause (O.C., p. 423), e mana, segundo Ehrenreieh (ibidem), pedra, a
tradu~ao do nome ·.karaja do Tap4"ape e: rio da pedra. ou ri9 das pedras·. A
~ causa desta denomina~ao pode ser . devida ao fat'o de os J{araja, cujas aldeias
ficam perto da foz do Tapirape e que sao, por isso, aqueles de sua tribo que mais
freqiientam este rio, habitarem justamente 0 trecho menos
pedregoso de todo
.
o Araguaia e saberem da eXtstencia do trecho pedregoso do Tapirape acima de
Porto Sao Domingos. Talvez, tambem, fossem, simplesmente, os morros de
rochedos perto .da foz do Tapirape qu~ sugeriain aos Ka~aja o mencionado nome.
Os indlos Tapirape chamam o rio Tapirape aviohi (O:U aviuhi) o que quer
muito, para
adornar-se,
. dizer: agua das
' . penugens, sendo hi a agua. Apreciam
.
.
.
as penugens do jabfru, pato e urubu, e as eficontram, princi~almehte, naquele rio.

.-

~

.

'

Ja mencionei que tanto o aflu~nte . chamado ueuber6 pelos Karaja como
aquele .que desemboca entre Porto Sao Domingos ·e Porto Salva~ao e e chamado
pananlntx6va pelos Tapirape, recebem dos sertanejo& o noµie Chavantinho, e
1sso, provavelmente por correrem no territ6rio chavante. Propon~o, para melhor
distinguir os dois, adotar para o segundo ~ desigi:ia~ao dada pelos Tapirape . A palavrl:l, panaruntx6va e · composta de pananin, fotina diminutiva de panan.a : rio,
e de tx6va que pode ter identidade com o vocabulo tx6a: amarelo, porque
os indios me explicaram que esse afluente tern muitas praias de areia amatela (tx6a), mas pode s er, tambem _um~ variante de· pronuncia · do termo
txiva: braco, significando, neste· caso, pananintx6va: brac;o do rio. Para
melhor adaptacao a nomenclatura_geografica brasileir~ e a ortografia moderna,
convem transformar a palavra pananintx6va em paraninxova . . As palavras
para e parana aparecem em inumeras designac;oes geograficas e reconhecemos
o "r" destes vocabulos tambem no correspondente termo tapirape, pois nas
lingua tupi, como ja observou o padre Jose de Anchieta (Arte . de Gramatica da
Lingua mais usada na costa do Brasil, Lipsia 1874, p: 4) , o "r" torna-se nasal ate
soar como "n", quando precedido por uma vogal nasal, e e justamente .isso o
que acontece naquela palavra tapirape·. O "i", som gutural e aberto e uma das
particularidades do tupi e de algumas outras linguas sul-~merice.nas, que no
Br~sil, na ortografia antiga, foi escrito, freqiientemente, com "y" e, entao, pro., nuncta~~ como "i", ja passou, ria or.t ografia moderna, a ' ser escrito como "-i".
O so.m "tx" tao comum em muitas out~as linguas e. que, por exemplo, em espanhal se escreve tech", nao e pr6prio do idioma portugues onde ha numerosas
. palavras identicas, em sentido e grafia, coni palavras espanliolas e diferindo
delas, unicamente, pela falta de "t" na pronuncia do "ch" (chato, chupar e
borracho, OU nomes geograflcos como Chaco e Chile). Parece-me preferivel es·crever paraninxova com "x" em vez de "ch", por designar, assim, o mesmo som,
com uma \inica ietra em vez de duas. 0 acento dinamiCO ·QUe 3i$Sentel na forma
tapirape dessa palavra, por falta de · outra conven~ao sobre a pronuncia desta
lingua tu pi, nao e'preciso marcar 'na forma 'brasilizada, por ser ~arregad~ na: penultima silaba.
Com toda a reserva acima feita a-respeito de sua existencia, isto e, de sua
nao-identidade ·com o Paraninxova, quero mencionar niaiS uma vez o chamado
\
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pananinantu cuJo name,, talvez, esteja relacionado com o termo tupl parana.lnhrau que, segundo ·o conde Ermano ·Stradelll ("Vocabularios da lingua geral
na Revista do Instituto
Hist6rlco
portugues-nheengatu e nheengatu-portugues"
"
. .
e Oeografico Brasileiro, tomo 104, vol. 158, Rio de Janeiro - 1929, pag. 588) significa rio emoravecido. Para o uso ,na. geografia brasileira, tambeni a respelto
dessa pala.vra . tapirape proponho~ pelas mesmas raz6es como em Parani~xova, a
mudan~a do primeiro /'n" em "r" e do "i" em "i", de maneira que fique:
P ARANINANTU .
•

•
PARECER •
Inicia-se o presente trdbalho com um diario de · viagem .de subida· e descida
do rio Tapirape.
O autor Dr. Herbert Baldus aprecia o rio Tapirape sobre diversos aspectos;
o que torna o preseJite trabatho interessante; .trazendo conhecimentos inedit-os
e detalhados sobre 0 referido rio.

t uma boa contribui9ao -geogrcifica regional .
Cabe-no~ recomendar a sua publica9ao n~)S Anais do Congresso.
Sala das Sessoes da

. ..

a.a

Comissao, ·em 15 de Setembro de 1940 .
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• i:ste pa.recer fol una.µtm-emente aprovado pela comtssAo e pelo

premrto .
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