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As populações indígenas brasileiras dispunham de variadas estratégias e equipamentos para capturar
peixes e outros animais aquáticos, adequados às características topográficas
das diferentes áreas pesqueiras, como
por exemplo o anzol, o arco e flecha,
tridente, lança, peneiras, puça, vários
tipos de rede. barragens de madeird ou
pedra, nassas ictiotóxicos, currais, etc.
No entanto, trataremos aqui, especificamente dos paris' , que são annadilhas constituídas por paredes de pedra
feitas para afunilar trechos de rios, a
modo de barragens, conduzindo os
peixes ao aprisionamento em artefatos de taquara ou madeira.
Esse tipo de armadilha era conhecida em todo os continentes desde
tempos imemoriais, sendo uma das formas de pescaria mais comuns nos cursos de água do planeta.
Os Australianos, que pralicam diversas formas de pesca de
barragem, edificam por vezes um
dique a fim de provocarem, nos
cursos de água mais estreilos, uma
queda que é depois canalizada
para grandes funis de casca de
arvore. A água transborda a
;usante do dique sobre as aber/uras do sobrado de uma cabana
conslru/da com ramagens e cascas de árvore onde se encontra o

pescador. Á medida que os peixes
arraslados na corrente caem no
sobrado, ele vai-os apanhando.
Este processo, uma variante indiscutlvel das vulgares barragens,
leva a uma forma muito especifica, própria de certos cursos de
água do Japão, onde os peixes,
arrastados para uma queda de
água nalural, caem sobre um sobrado de bambu, (LEROIGOURHAN, 1984:69)
Esse mesmo sistema pode ser
encontrado nos cursos de água do continente americano. Utilizando-se de
técnicas aerofotogramétrícas e de
sensoriamento remoto, STRANDBERG & TOMLINSON (1969) localizaram 36 barragens de pedra em forma de V no rio Potomac nos Estados
Unidos.
Os pãris ainda não foram arqueologicamente pesquisados no Brasil, não constando informações na bibliografia publicada. Confonne a síntese de FRANCO (I 992: 155-6e178),
sobre a pesca da pré-história brasileira, "não há evidências do uso de armadilhas de pesca por grupos pré-históricos ". Entretanto, baseando-se em
infonnações de cronistas quinhentistas
que descreveram apenas barragens de
madeira à beira-mar ou estuários, a
autora previu que no fuluro as barra-

' .Texto apresentado na V Reunião Regional da ABA-SUL, em Tramandai, Rio Grande do Su~ de
a 15 de setembro de 1995, com o apoio da l'APERGS
l .Tanto os Guarani quanto os Kaingang denominam este tipo de annad.ilha de pesca como pari. No
entanto, ela é uma desigJlação originária do tronco linguístico Tupi, existindo provavelmente desde
a época do proto-Tupi-guarani. Com as informações que dispomos sobre os Guarani e os Kaingang.
ainda não podemos precisar linguísticamente se pari refere-se a toda a armadilha (paredes de pedra ou
madeira e cesto) ou somente ao cesto. Devido a questão linguística, é possível que o pari tenha sido
introduzido pelos Guarani, quando de sua chegada ao sul do Brasil. O registro mais antigo do nome pari
entre os Guarani pode ser encontrado no dicionário de MONTOYA (!l639] 1876:264) escrito entre
1612 e 1617, sendo traduzido como "cerco onde cai o peixe". Entre os Kaingang denominação pari
foi registrada desde o século XIX. No dicionário de Ursula WEISEMANN (1981 :80) encontramos a
t2

pronúncia correta pàri, mas muitos viajartes e cronistas gravaram a expressão com y, puy.

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
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gens de pedra serão encontradas.
(FRANCO, 1992:178)
Os modos de construção dos
pãris podem variar de região para região e, de povo para povo. Estudando
essas possíveis formas na literatura
histórica encontramos em Sérgio
Buarque de Holanda a a.finnação de
que os índios construíam as barragens
de cercar peixe, não só de galhos,
como também de pedra, sendo que as
últimas denunciavam por vezes uma
indústria e um lirocfnio a toda prova.
(HOLANDA, 1994:72). Pesquisando
fontes quinhentistas e seiscentistas
sobre os Guarani, NOELLI (1993)
identificou pelo menos onze tipos diferentes de equipamentos de pesca que
eram empregados, bem como estratégias de conservação dos peixes por desidratação sob o sol, moqueação e elaboração de farinha de peixe para
estocagem.
Em se tratando dessas armadilhas confecc1onadas e utilizadas pelos
Kaingang, as informações estão presentes a partJ r do século XVIII ao XX.
São relatos de viajantes, religiosos, participantes de expedições militares ou
cientificas,
encarregados de
aldeamentos indígenas e cronistas.
Existem referências sobre os paris em
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Misiones e Paraguai.
As primeiras referências nos
vem do Padre Antonio Ruiz de
MONTOYA (( 1639) 1876:264), que
viveu por mais de 1O anos no antigo
território do Guairá, no oeste do
Paraná. Montoya pregou os evangelhos e ajudou a fundar reduções
jesuíticas nos vales dos rios Paraná,
Paranapanema, Pirapó, Tibagi, Ivaí e
seus afluentes no primeiro terço do
século XVII. Ele registrou em seu dicionário o termo pari, traduzindo-o
como "cerco onde cai o peixe", dando mostra de que conhecia este tipo
de armadilha. Devemos observar que
Montoya esteve entre os possíveis ancestrais dos Kaingang nos vales do
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Piquiri, lvaí e Tibagi, os quais ele denominava de Gualachos.
Uma das referências históricas
sobre essas armadilhas no Paraná no
setecentos foi dada por Antonio da
Costa Pimentel, enviado por Morgado
de Mateus aos campos de Guarapuava.
em plena campanha de reconhecimento e ocupação da região comandada
pelo tenente-coronel Afonso Botelho1 .
No dia 1O de junho de 1770 Pimentel
se encontrava no rio Iguaçu, num porto denominado São Paulo. Defronte a
ele. na margem norte do lguaçu, tinha,
hum ribeirão largo, navegavel, aparecendo mui/os Pinheiros, o qual se
intitulou dos Pi11heiros. No dia 11 , os
soldados procuram caça nesse rio mas
não abatem ncnhwna. No dia 12 dejunho, Pimentel e mais cinco homens,
sobem o rio Pinheiros por duas léguas
( 14 Km), onde encontram signaes de
Índios. Encontraram três fogões, canudos de taquara, paJmitos tirados com
ferramentas de pedra, e pedras de amolar. Tinham encontrado um acampamento Kaingang com um pari.
Inda isto mesmo não adn11ra, porém o cerco que fizeram no
Rio para caçarem peixe hé admirável; qual moda hé cercar o Rio
todo com pedras e bem postas, e
no meyo hum encano das mesmas
pedras e na boca do encano hum
ses/o amanhando o peixe, a qual
fraze explico melhor a V. Ex.ª e isto
com toda verdade, cousa que nifo
escapará nem o mínimo peixe. 3

PIMENTEL. Anton10 da Costa. Relação da via·
gem de Antonio da Costa Pimentel ln· IX>..."11·
ment~ Interes.~antes para a htstóri•l ~ costu·
m.,. do São Paulo, X.XXIV Slo Paulo, s/e,
1901.

2.Sobre essas expcdiÇÕOll ver: Noticia da Conquista e dcscobnmcnto dos Sertões do Tibagi. Anai• da
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, v. 76, 1956. E analisando csM.• expedições e o encontro ddas com
os índios Kaingang ver Lúcio Tadeu MOTA, A• Guerra.• dos lnd1os Kaingang: a história épica dos
índios Kamgang no Paraná ( 1769-1924), Manng:i, Eduom, 1994
3.Relação da Viagem de Antonio Costa Punente!. ln Documentos Interessantes, 34:320. São Paulo,
1901. Conlbnne nota da redação, no p.! da pagina. o manu!l<.'ftto traz, um groue1ro desenho reprc••n·
tando uma cerca d11 pedra!I encanando a água para uma e.ttrella pa.uagem e uma cesta com" bocca
co/locada contra a correde1ra de modo a receber e .regurar todo o peixe que de.rcene o no. (O<K.'"ll·
mento5 Interessante.'I, 1901, 34:320).

Quase cem anos depois o presidente da província do Paraná encarrega os irmãos Franz e Joseph Keller de
explorarem a navegabilidade dos rios
lvaí e Tibagi. Durante o reconhecimento do rio Ivaí, os irmãos Keller encontram várias dessas armadi.lhas. \éjamos
a sua descrição feita em 24 de julho de
1867.
Torna-se interessante o
modo dél/es procederem p.a apanhar grandes quantidades de peixes nos rios com pouco trabalho;
escolhem p.a esse fim um lugar que
tenha forte declive, ou urna cachoeira, onde o rio em um ou mais
cannaes, passe por entre recifes de
pedra, que no tempo das águas
baixas reduzem ao menos a passagem da água sobre esses mesmos cannaes. Sendo necessário,
elles levantão também com pedras
amontoadas as cor6as dos recifes,
formando assim uma espécie de
adufa ou dique que nllo deixa passar a água senão por pequenos
interstícios, nos quaes peixes
maiores não possão caber: Feito
isso elles armão uma esteira de
taquara de malhas largas na forma de um canal aberto no vão que
deixarão no dique, e de tal modo
que, sendo a parte superior da esteira embatida entre as pedras, a
de baixo se acha fóra d'agua,
cahindo toda aquella que entra
com violencia, pelas aberturas da
esteira. Vê-se claramente que p.a
assim proceder é mister escolher
um lugar do rio onde haja forte
declive.
O que acontece então? Os
peixes, que no princfpio do verão
sobem os rios p.a desovar não
encontrão empecilho algum como
se tenha previamente tirada a esteira; mas assim que se percebe a
descida dos primeiros cardumes,
arma-se a esteira e todo peixe
maior que desce pelo rio tem de
ficar n 'essa armadilha, a debaterse em vão na parte seca da esteira.
Os fndios, que n 'essas ocasiões estabelecem a sua morada
próxima ao pary, tem apenas o trabalho de flrá-los, e o numero que
matão d'esse modo, ficando
estragada a maior parte, é tão con-
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siderável, que no rio Tibagy, onde
3 leg. acima do ald. to de S. Pedro
d'Alc. existe um pary com 6 ou 7
esteiras, apezar de uma riqueza de
peixes que parecia inesgotável, nos
últimos
annos
sentiu-se
consideravel diminuiçi!o. Ni!o seria desacertado se o Director do
Ald.to tomasse algumas medidas
a esse respeito, obrigando os índios a destruir p. ex. a metade do
dique, pois que mesmo assim ainda cahiria tanto peixe nas esteiras restantes que nem elles, nem
os habitantes do próximo Ald. to os
haviam poder cons1111úr.'
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f..I 1.1 ER. Franz. Noções sobre os imligenas da
província do Paraná. ln: Leda A. LOVATO. A
Conlribuoção de Franz Keller à etnografia do
Paraná Boletim do Mu!ICu do Índio, Antro~. Rio de Janeiro, n. J, p. 18, 1974.
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to, numa nota de rodapé, Franz Keller
cita as espécies dos peixes apanhados
nos paris: dourados, pacus, pacupebas,
surubins. bagres. pintados e jahus, desses últimos diz já terem apanhado
exemplares de 14 palmos de comprimento.
Alguns anos depois, entre 1872
e 1875, é a vez do engenheiro inglês
Thomas P Bigg-Wilher descrever os
paris dos Kaingang no rio lvaí. BiggWither estava traçando a planta de
uma estrada de forro que deveria partir de Paranaguá, no Atlântico, até um
porto no Pacífico. nas costas do Peru.
O trecho destinado à Bigg-Wither era
o vale do lvaí, de Teresa Cristina até o
río Paraná. Após sua chegada a colônia Teresa Cristina, ele fez uma visita
aos Kaingang do outro lado do Ivaí e
foi levado pelo cacique do aldeamento
para visitar suas casas e um pari:

passar por esses canais. A força da
água os arremessava à outra extremidade do gradil, ficando eles
niJo só fora do alcance da correnteza que os trouxera, mas também
impossibilitados de voltar à água
que agora tinham apenas a satisfaçllo de ver passar.
A armadilha é assim muito
simples e eficiente, embora tenha
de ser freqüentemente arran1ada,
em virtude do nfvel instável do rio.
Além disso, só pode ser usada na
estaçi!o seca. Na época das enchentes a represa é geralmente
carregada pelas águas e, por isso,
todos os anos, ela tem de ser trabalhosamente refeita.
Vimos diversos peixes serem apanhados enquanto exanunávamos esta primitiva armadilha.
Eram conhecidos como cascudos,
( ..)Outra espécie de peixe, completamente oposta, chamada de
surubi, ( ..) Os que os índios geralmente apanhavam pesavam de
2 a 3 libras cada um. (BIGGWJTHER, [1878] 1974;144-5).

Depois de ficarmos por algum tempo na pequena taba, descemos até o rio para ver uma armadilha de pegar peixes pertencen /es aos índios e de que já
tinhamas ouvido falar. Escolhida
a posição para ela, a parte do rio
de maior correnteza, acontece que,
com a estiagem, o rio ficou
encachoe1rado, com uma queda
total de cerca de 2 pés e 2 polegadas. Na parte superior dessa
correde1ra, eles construíram uma
barragem de rochas e pedras soltas, deixando duas ou três aberturas, em determinados lugares,
para a saída da água e passagem
dos peixes. Nos canais a.wm preparados, colocaram o ponto convergente das varas de uma peneira, em forma de leque, feita de
taquara. Essa peneira, com as varas ligeiramente curvadas para
baixo na extremidade superior. tinha comprimento tal que, enquanto seu ponto de convergência se
encontrava mergulhado diversas
polegadas, a extremidade oposta,
ao contrario, duas ou três polegadas aC1111a da superfície, completamente fora d'agua.
Os peixes, procurando passagem por baixo da correnteza,
depois de terem sido impelidos
pela represa, eram obrigados a

Agora quem relata as armadilhas de pesca dos Kaingang nos rios
lvaí e Tibagi é um engenheiro, adescrição é detalhada e, novamente a eficiência da construção é sublinhada,
pois na opinião do jovem engenl1eiro
inglês, ela é muito simples e eficiente.
Isso revela que os Kaingang, apesar
de não serem exímios canoeiros como
os Cayuá, conheciam muito bem os
nos da região e suas potencialidades
alimentares e sabiam onde e como encontrar peixes em quantidade. Os
paris, confonne relato deBigg-Wither,
eram eficientes e simples de fazer. Utilil.avam pedras e taquaras. disponíveis
em grande quantidade no próprio local em que eram construídos. Porém,
na época da cheia, essas armadilhas
eram destruídas pelas enchentes, devendo ser reconstruida no início de
cada época de estiagem Os cascudos
eram assados na brasa e foram considerados deliciosos por Bigg-Wither, e
os surubins, chegavam a pesar de 6 a
8 quilos.
Em 1876, Telêmaco Borba e
seu irmão Nestor empreenderam urna
nagem da Colônia Militar do Jataí até
Sete Quedas no rio Paraná. Após examinarem as quedas passaram a explorar o rio Piquiri cm busca dos índios
Kaingang. No dia 22 da janeiro, encontraram um pequeno grupo chefiado pelo cacique Joré, que os acompa-

A descrição de Keller é minuciosa, pois, ele era um engenheiro e
observou a construção dos paris na sua
perspectiva utilitária de apanhar grandes quantidades de peixes nos rios
com pouco trabalho. Nesse mesmo tex-

4.Franz KELLER, Noções sobre os indígenas da provinci:t do Paraná. ln: Leda A LOVATO. A Contribuição de Franz Keller à etnografia do Paraná. Boletim do Museu do Índio. Antropologia, Rio de Janeiro, n. 1, p. 18. 1974
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nhou na viagem de subida pelo Piquui.
No dia 24,
Ao meio dia avistaram a
corredeira do Pari que estava completamente cercada por estes arflficios de apanhar peixes. Os índios vendo os exploradores luctar
com a forte correnteza, lançaramse á agoa, pegaram as canoas e as
foram arrastando até os Paris,
desembarcadosfoi-lhes ojferecido
grande quantidade de peixe assado e bolos de milho assados na cinza; honraram este banquete, regando-o com o saboroso goiofá,
que também lhesfo1 oferecido em
abundância. (BORBA, 1908: 158)
Esse pari, que estava a quatro
dias de viagem da foz do rio Piquiri
no Paraná, devia proporcionar ao grupo Kaingang do cacique Joré grandes
quantidades e diversidade de peixes,
pois a expedição de Telêmaco e Nestor
Borba, constituída de 13 pessoas, foi
servida com abundáncia. Podemos
dimensionar a piscosidade do rio
Piquiri, na época, pelas afirmações dos
Kaingang a Nestor Borba de que eles
tinham muito peixe e caça para lhes
dar de comer (BORBA, [ 1876)
1896:73), ou pelo próprio relato de
Telêmaco Borba, que no dia 21 tinha
pescado alguns dourados e um Jahú,
de trez metros de comprimento, pezando seguramente
150
ki/os.
(BORBA, 1908:156)
Em 1885, Josc
Francisco Thornaz do
Nascimento viaja pelos
mesmos territórios Kaingangdo vale do rio Piquin.
onde estiveram os irmãos
Borba em 1876, com a
missão de convencer os
grupos Kaingang ai residentes a transferirem-se
para terras do vale do rio
lvaí nas proximidades da
colônia Teresa Cristina.
No dia 15 de julho ele encontrou os Kaingang
aldeados nas proximidades dos paris em funcionamento no rio Piquiri e,
destacou a abundância de
peixes coletados nesse
pari. Vejamos sua descrição:
Pary é um lugar feito com pedras
soltas arrumadas em
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forma de ângulo obtuso, nos
togares das correde1ras menosfundas do rio; é ahi que elles encurralam os peixes, que ficam presos
em tecidos de taquara, e dahi tiram-no com abundância para comerem
(NASCIMENTO
1886:272).
A quantidade de peixe quedescia os nos após a desova era tão grande que chegava a arrebentar as armadilhas. Os peixes capturados eram
abertos, manteados e colocados ao sol
presos a varais. O general Muricy, em
1896, encontrou os índios do toldo da
Bufadeira, no rio !vai, mantcando uns
duzentos grandes peixes entre
surubins, pintados e pacús. Nesse toldo ( ..) encontramos os bugres ocupados em moquear um grande cardume
de pintados e pacús que haviam pescado no Pari.'
Os grupos Kaingang mantinham essas armadilhas em todos os
seus territórios, da Argentina até São
Paulo. Juan B. AMBROSSETTI
(1895:307) as encontra instaladas em
algun gran arroyo de esos que
desaguan en el Alto Paraná, na província de São Pedro de Misiones.
Telêmaco Borba, que esteve cm quase
todos os aldeamentos Kaingang no
Paramí. no período de 1863a1901, cita

na sua conhecida monografia
Actualidade Indígena, de 1908, que os
Kaingang alimentam-se de peixes, que
apanham em seos parys, (BORBA,
1908: 10). Na década de 1930, Loureiro Fernandes visita os Kaingang de
Palmas, na divisa do Paraná com Santa Catarina, e confirma a utilização
dessa forma de capturar peixes. Quando habitam a vizinhança de rios
piscosos (R. Chapecó), contribuem
também os peixes para sua alimentação, embora em pequena escala. Utilizam-se hoje de anzois, tendo prim1t1vamente empregado as flechas com
pontas de madeira e fisga (dorein) e
os covas e paris (FERNANDES,
1941: 178). Em São Paulo temos o relato de Edmundo Krug, sobre o processo de mudança das aldeias
Kaingang na bacia do Paranapanema.
Durante a mudança que pode levar
dias e dias, e até semanas, eles não se
apressam muito: achando bastante
caça durante o trajecto eles se deteem,
armando aqui e acolá parys ou
murrdéos, tirando mel das arvores e
altmentando-se de fructas silvestres.
(KRUG, 1924:324).
Pelo relato de Krug, percebemos que os paris também eram instalado~ em pequenos rios e riachos, nas
zonas de migração dos grupos ou em

t. Vlato de arrlbt.. ...: 1. Villt.o 1114> ledo.
AMllROSSETTl, Juan B.

5.Cf. José Cândido da S. MURICY. Viagem ao Pais dosJesuít."\.•. 1975, p. 153. O autor está se referindo
ao toldo indígena que ficava JUnto à corredcora do Ranclunho. no Rio lvao. cm 1896.

Los Índios
Kaingangucs de San Pedro (Misiones). Revi.ta del Jardim Zoológico de Buenos Aires
2:305-387, Buenos aires, 1895

