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INTRODUÇÃO

Max

Até o presente, sõmente Rondan e
Sthmidt se rêfel"em ãos Irariché
em publicações originais.
Apresentamos aquí material inédito, sem dúvida, inas sem a pretensão
de reconstruir. perfeitamente .a vida iranche. Nem ~ pode esperat destas pá~
ginas uma interpretação radical dos dàdos expostos. Nosso fito é desctever
algumas observações feitas por missionários jesuítas e apresentar um estü~
do sôbre a língua dêstes índios, constando de um vocabulário e um esbôço
gramatical.
·
Dividimos a exposição em três partes: Cronologia, notas esparsas e

língua.
CRO.NOLOGI A

A tribo iranche passou desconhecida pelos séculos pas11ados. Nenhuma
referência de viajantes nem dos bandeirantes a respeito desta tribo. As ·. pri~
meiras notícias datam dos tempos da Comissão Rondon:
· "A linha telegráfica tem na margem esquerda do Corecê-inazá (ou. rio
Cravarí) uma estação que, em . homenagem à memória _dd fundador dos te
légrafos nacionais, recebeu o nome .de Barão de Capanetna".
"Ítste rio não figura nos mapas, nem consta de nenhuma citação anterio!
aos trabalhos da expedição de 1907; deve-se o seu descobrimentO' ao serin·
gueiro Manuel Rondon, que o denominou de Cravarí "por ter achado êsse
nome bonito".
"No vale do Co'recê-inazá vivem os Iranche, que dàí se derramam pelo
curso inferior do Sauêru-uiná e do Zolaaruiná" (1).
As primeiras notícias se resumem no seguinte: Os Iranche se definem
por uma índole pacífica e até mesmo tímida; os seringueiros foram os pri.:
meiros civilizados a se encontrarem com os Iranche; informação de que a
língua é um dialeto pareci; mensagem de pacificação. Cai logo em vista o
procedimento antagônico dos seringueiros, queimando maloca e matando ín~
dios, em confrontd com o modo humano da Comissão 1'ondon. (2).
0
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É de notar que a indicação dada por Rond(m sóbre o fato de chegarem
os lranche à fala com os empregados da Linha Telegráfica de Utiarití, em
Julho de 1909, exprime uma troca real de expressões par meio de gestds e
não por palavras. Indaguei pessoalmente alguns empregados da linha telegráfica em Utiarití em 1954. Assim me descreveram:
Os índios iranche apareceram pela primeira vez, no tempo da sêca de
1909, vindo o chefe na frente. Os que seguiam imitavam em tudo o chefe,
caminhando por baixo da linha telegráfica, ao outro lado do rio Papagaio.
Não traziam arma nenhuma nem vinham com mulheres.
Na estação de tJtiarití, remedavam todos os gestos dos civilizados e repetiam fielmente e com o mesmo tom e variação de voz do\> civilizados, tudo quanto se lhes dizia. D.!as entre si falavam. Os tais índk>i entenderam que
estavam em bom ambiente. Voltaram quilômetros atrás e trouxeram as ar~
mas. Trocaram algumas por ferramentas, deixando a todos admirado'S pelo
deseJo de trabalhar, como deram a entender.
Na época difícil das chuvas, tentou Jvla:n: Schmidt aproximar-se dos Iranche Fevenliro de 1928. Quase infrutífera se lhe tom.ava a emprêsa, quan·
do inesperadamente os índios o visitaram em Utiarití. (3).
Tendo eu um .exemplar da revista paraguaia, mos.-trei-a a José :M~iguel
em Diarnnntino em 1956, Sendo José Moguel da mesma maloca que os Ín'dios·< 1otografadQS par Max· Schmidt, • identificou o índio ràpidamente as f0>tografias - admirando a prec.isão e fidêlidàde! ...
Max Schmidt apenas colheu a palavra "kakaurí", bem traduzida e que
não figura no Boletim do l\iluseu Nacional. Desprezou com razão os vocábulos obtidos pelos empregados do telégrafo.
Em .t932vanota o Pe •. João.Dorn!i~uder,.S .. J.,,que,os.JrancJle apareceram
pela última · vez na estação telegráfica
Utiarití, encerrando nesta data a
temporada de visitas a Utiarití, iniciada em 1909. A data coincide com a
queda de fervor no serviço de Linha T.;ilegráfica, ocasionada pela crise po·
lítica do país. De fato; os empregados veteranos da Comissão Randon re·
lembram os primeiros tempos do telégrafo, como tempos modelos de disci·
plina e lealdade.
·
·
Em 1935, o Pe. Mellct, S. J., atual bispo~prelado de Diamantino, tentou
infrutlferamente atingir malocas iranches,
falta de guia experimentadd.
.
Em 1943, o Pe. João de Freitas S. J., realizando a última excursão
missionária da vida, atingiu um.a tapera nas cabeceiras do córrego Tapera,
sem encontrar índios. O capitão Antôn~o identificou o lugar em 1948, pdt
uma forquilha ainda existente. O rancho era de seu pai. Nesta e:iccursão, o
Pe. João de Freitas, curtindo fome, contraiu uma forte anemia. Deixou a
missão em 1945 e faleceu a 19 de o'Utubro de 1948, com 42 anos apenas d&
idade. Assim conta um confidénte: "Ficava-se comovido até às lágrimas ao
ouví-lo contar, com a máxima naturalidade, a última das suas excursões naquelas imensidades matogrossenses. Três dias e três noites passou êle sem
alimentação, tendo que percorrer distâncias enormes a pé. . . Nunca se' o'Uviu
sair de sel.ls ,lábios uma palavra de queixa; sempre falou da sua querida Mis~
· são com palavras de saudade". Assim é que veio a falecer em São Paulo.
Em 1945, o· sr. João Clímaco, acompanhado dos índios parecís Pedrinha
e Canazoé, desceu em expedição aos Iranche. O resultado da expedição foi
à fundação do Posto Majdr Libânio Coluizoreéê, vulgam1ente chamada Tolo·
sa. Realizavi:Mie o sonho· de Rondon, expresso na conferência de 1910 em
São Paulo.
Em fins de 1946, Henrique de Oliveira, tropeiro do depósito de bor~
racha do rio Sacre, leva aos protestantes norte-americanos de Utiarití 8
indios iranche, a trabalhar e conseguir ferramentas.
1947
Em 24 de Outubro, o encarregado do Posto Tolosa, Sr. Silvino, leva
7 i:ranche a Utiarití, primeiro .aos padres e logo depois aos norte.americanos,
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insistindo para qqe, .·os.. Padres os .. acompanha~sem à maloça. $ro lugar, dêles.
Henrique de. Oliveira;: acompanhado · dos índios. parecí, . Zazo·, Pedrinho .. e
Machadinho, bateram as pegadas dos Inmche. Exploraram regiões de borracha. Chegaram at6 o córrego Capoeira, cousa de 6 km distante do rio Cravarí.
Em dezembr<.l, um grupo de seringueiros acompanhados dos índios pa~
red Zazo e Tito, atingiram efctivarnente uma mafoca. dos Iranche.
1948
Em março, cl norte-americano Roberto visita a maloca já conhecida. Nêilte. m.és ainda, próvàvelinente sem conexão com a visita do Sr. Robart9, 6
Iranche visitarn Utiarití, indo parte com os padres e parte com os nôtte;
~mericanos.

Em maio, Pe. Roberto, ancião· de 66 anos, acompanhado do Iri:náo .Luiz
t~ o índio Pareci Zazo, visita os Iranche, trazendo 15 dêstes índios a Utiarlti.
Os: jesuítas tentaram então organizar um regime verdadeiro de trabalho. Os
l:ranche
não ·. sei1tiram
mal,
·
.. ..
.. .
Em julho, 14 Iranche visitaram Utiarití.
Em agôsto os Iranche. viram-se at(lcados por . índios inimigos a _guem
chamam de "TikóH", inimigos figadais. Um grupinho de pescadores: foi ata··
cado. Provàvelmente só a êste fato é que se refere uma narrativa de José Mi··
g:uel em Diamantino em 1955:
"Eu contar padre:· Nóis pescar, caçar, iranche pouco. Ai voltar. Dia um
viajar. vauco. Nóis falar; tudo perto andar. Iranche companheiro· nosso andar
preguiça (José tentava explicar melhor, faltavam-lhe porém palavras portu~
guêsas e não queria· contar o fato em língua iranche). Um nóis olhar prá
trás, gritar: "Corre, corre!"
Vou contar padre: home grande, bôca dêle feio mesmo, páu ria inãÓ
pesado, ·grm1de ·trazer, correr mesmo, correr muito. ftle corage muito mesmo:
flecha deixar, 'páu só trazer, correr. Nóis gritar companheiro nosso: côrrê!
ítle correr nada. Índia grande inimigo mêdo nada, páu bater cabeça cpmpa~
nheiro nosso. Nóis correr, ·mato' tudo· entrar". Não pude entender mais da
narrativa que versava sôbre alguns costumes dos inimigos. Apenas pude en*
tender que usam arcos e flechas bem maiores que os Iranche;
··
Padre João Dornstauder anota o seguinte sôbre os acontecimentos do~
pescadores e suas conseqüências:
. "Um foi ferido. T9-dos se esconderam no mato. O l'e. Roberto encon·
trou uma família já aquém do Paredão·. Então o Irmão Luiz, ajudado p.or
Inácio, os convidou a vir a Utiarití.. Juntaram~se no Paredão, donde os trou.,.
:ite o Pe. Dornstauder. Reuniram-se com muito custo e uma tunna nem veio.
Não traziam massa, o que parece sin;rl que os "Tikóli" estavam ocupando a
mal6ca, .como. de fato a.firmaram. Carregaram consigo O!! doentes. Um. morreu no caminho, outro morreu em Utiarití, onde chegou com muito' trabalho. Um morreu no Pôsto (Tolosa) e logo outro que viera da ou~ura maloca,
Em Utiarití compareceram 63 Iranches. Pela primeira vez apareciam mulheres em Utiarití".
·
Avisados o General Rondon e a Inspetoria de Cuiabá sôbre os aconte·
dmento's, o Dr. Benjamim, chefe regional, dispôs a trasladação dos Iranche
para .o. Posto Major Libânio Coluizorecê. Efetivamente, a mudança se efe·
tuou nos dias 29 e 30 de agôsto.
Padre Dornstauder comenta . a dificuldade da transferência: "As razÕe!>
eram doenças (gripe, maleita, febres), abatimento, indisposição da maioria
pdr não ver razão da mudariça, apêgo a Utiarití, exigências, como condição
indispensável, como assim se· exprimiam: "Caminhão, calabina!'' As razões
que ·mais moveram os . Iranche a se mudarem para Tolosa foram: "O padre
vai junto; o "Cuiabá-capitão" virá ao posto". Apenas uma turma se transfe·
riu, acompanhada de alguns outros índio'$ de outras turmas. Os · que iam d~
-
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rnaloé::a a Utiarití, depois da tranaferência, eram encaminhados ao Posto e se
11.ão queriam, eram despedidos, pois em Utiarití minguaram os recursos de
vida.
De 16 a 24 de setembro os homens do Pôsto, acompanhados do Pe. João
Dornstauder, descem a explorar a região dos Iranche à margem direita do
rio Cravari. A terra fraca constitui um fato de desânimo crônico no tra·
balhd de soerguimento da tribo, que vive um momento histórico feito de
calamidades.
De 19 de outubro a 2 de novembro Pe. Domstauder, auxiliado pelo
Posto Tolosa, explora de novo o Ctavarí. descendo então até às malocas de
baixo pela primeira vez.
Os iranche entretanto vão descendo aos grupinhos do Posto para as suas
mal ocas.

1949
Em janeirei, apenas resta uma família iranche no Posto Tolosa.
Em 17 de abril, prometendo voltar, a última família iranche restante
deixa o Posto, por falta de recursos.
~m maio, Pe. Dornstauder resume a situação dos Iranche conhecidos:
· "Distribuição e malocas. Quanto se sabe até ago'm, não passam muito d&
cem índios, distribuídos em três turmas.
"A primeira turma. Chefe: Antônio. Foram os mais expostos aos ata..
ques dos "Tikóli", por isto se acolheram à segunda maloca onde fo'ram encontrados. Foram os que mais se aproximaram a nós e aos civilizados em
geral. Deram sinais inequívocos de quererem estabelecer-se, pelo menos
transitoriamente em Utiarití. Depois da transferência para o Posto resolveram ligar-se ao Posto. Dessa turma é que ficou uma família no Posto e é
provável que voltem outros.
"Observação: parece que se desgostaram demais com as perdas que lhes
causaram os "Tikóli". Sentem estar dependentes de outrCiS, isto é da turma
de Acácio e consumir-lhes a mandioca. Inácio é dessa turma>t.
"Segunda turma. Chefe: Acácio. Habita acima do salto. Não se simpa~
tisam com o Posto. Só vêm para ganhar o que precisam, mostrando que
nãd querem largar suas terras. Contam com a ajuda dos padres. Dão esperan·
ças.
"Terceira turma. Chefe CanutO'; seu filho: Carlos.
Não veio por ocasião da retirada dO'IJ outros. Vieram uma vez a Utiadtí; e parte dêles ao Posto. Só vêm para ganhar ferramenta a roupa. Mostram-se ciumentos das suas terras. Estão em rixa com o grupo de Antônio,
questão de mulheres. N. B.: presentemente já chegaram a um acôrdo".
"Os Iranche recebem influência de vários centros de atração:
1 - Do Serviço de Proteção dos Índios, que pretende assumir a administração exclusiva da tribo. Sua ação, até agora, foi indecisa e insuficiente.
Seu objetivo principal é recolher os Iranche em lugar onde possam
estar ao abrigd dos Tapanhuma (diz o Dr. Benjamin). (4). Falou-se de mudança do Pôsto em maio. Indecisão no pessoal da Inspetoria entre as duas
formas: se seria melhor trazê-los mais perto dos civilizados e da zona de recursos (Clírilaco, Silvino) dU então se será necessário aproximar-se
mais
dêles.
"Observação: Talvez nem mude o Pôsto, ou então só. por do'is km, ou
duas ou três léguas. Alguns falam tamQém do Paredão. (5).
"2 - Protesetantes. Desde o comêço' até o dia de hoje deram mostras
de quererem tratar dêles. Os Iranche reconhecem no Sr. Roberto um amigo;
"3 Parecís do Pôsto, especialmente Pedrinho. Simpatizam muito
com êles. Sem êles, os Iranche não teriam. permanecido tanto temJ)d
no
Pôsto. Pedrinha ,(guia e eXP,lorador) ofereceu-nos seus serv!ços. Falou tam..
bétn com os Iranche, que iria à malc:tca dêles. para ajudar-lhes a fazer roça
d.,. arroz, plantar bananeiras, etc.
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."4 - Seringueiros. Em geral, mostraram-lhes .simpatia. No ~o passado
corria o boato de uma exploração de seringueiros nas matas do Cravarí. (6)
"Frente a essas influências, os tranche adotaram no comêço a política
simplista de quererem contentar a todos. Ainda hoje vãci fàcilmente com
quem lhes sabe agradar. Parece que se dão conta atualmente do papel do
Pôsto (govêmo) e do padre (função religiosa).
"Suas expectativa.a:
1) Procuram alguma garantia contra os "Tikóli". Apelam para o "slok
gan": "caminhão, calabina!"
2) Querem ferramenta, roupa, anzóis ...
3) Apreciam o arroz. Em geral são desejosos de adiantar~se na lavoura
e outras cousas" .
1950
Em junho, morrem J acô .e Ana com algumas crianças. Eram os patrfar·
cas das malocas de Acácio e pais dêste.
No segundo semestre, observam-se novas luta9 na tribo.
No fim do ano, no tempo difícil das águas, irrompe a gripe coreana ..
Precisamente nêste tempo em Utiarití e no Pôsto Tolosa minguaram. os
recursos e suprimentos.
1951
No comêço do ano ainda persevera a gripe.
.
Em junho :morrem onze índios da maloca de Acácio, estando induído
o mesmo Acácio e sua mulher. Com tal acontedmentd, os lranche teetan~
tes desta maloca também começaram a buscar relações com os civilizad0&.
Em 14 de novembrO', chegam a Utiarití as últimas. crianças le:vadas delJta
maloca pelo Pe. Dornstauder a Utiarití.

1953
Os Iranche, desentranhando um tanto os segredo'S da tribo, falam

de
uma turma de índiOB Iranche perdidos na barra do rio Cravarí com o San~
gue. Pe. João Domsttauder, devotado plenamente. aos índios Iranche, ten~
ta ir até lá. Partiu de Utiarití no dia 1 de julho.
Sua excursãd, infrutífera quanto ao intento principal, constitui, no
entanto, a última palavra até o momento sôbre o território dos lranche: do~
cumento até mesmo impressionante. Começa a narração em Barracão Que~
mado.
··
·
"Armando e André levam os burros de volta a Utiarití. Capitão Antônio não está no Cravarí. Fazia derrubada a três dias de viagem. Ele .apa,
receu e tratei da ida aos Iranche da barra. As mulheres principalmente
opõem ao projeto. Optei pela ida à maloca de Pedro, filho de Antônio João,
Capitão Antônics aceitou, pois desejava que Pedro lhe viesse aju~ar . na lavoura e a manter a disciplina da "flauta". A disciplina foi suprimida peló
vai-vem de aproximação aos civilizados e pela dispersão e diverso . r~cruta~
mento das turmas. Falavam os Iranche em abandonar o. Cravarí. Afinal,
-..eorganizaram-se as turmas e roças. Antônid convidou-me a visitar Pedro,
oferecendo--me guias e companheiros. Aceitei e fui.
Cheguei lá depois de 6 dias de viagem desde Barracão Queimado. Caminhada por matas separadas por campos, cerrados e brejos e c6rregos.
Pedro não estava . Queimava o campo'. .Encontrei-me com êle no segundo dia de viagem já de volta. (7).
Capitão Antônio João e seus irmãos nunca estiveram em Utiarití.. Sua
mãe foi morta pelos "Tikóli". Sua mulher, 2 a 3 meses antes, tivera uma
criança e educava Terezinha já de 9 anos .
Antônio João estava roçandO' mato e vinha com uma camisa ''perpé~
t.ua", nunca lavada. :Ítstes índios deixam o tecido no corpo até cair em pe~
daços. A mulher trajava um vestido novo, mas pequeno demais para ela;
a menina um vestido usado. e grande demais. 1tstes vestidos vieram da
mulher do' Capitão José, que mora a meio dia de viagen;, f! essa por sua
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vez- recebia· das~ protes'tantes. Outras· peças de: roupa, cintos: .de material · plás~
tico, 'tudo chegavam· aos· filhóa de Antônio . João, · por intermédio· dos que
trabalh'êm com os protestantes.
'
· · ; Mostraram' indisfarçável cudasida.de e estima pelo padte, mas não . pu~.
deram esconder certa'. desconfiança, . (8) .
Cumprimentei-os segundo o. estilo. (9).. Propositalmente ··. não< · toquei
na criança bem nova ainda, para não dar ensejo a qualquer suspeita no
caso d~ sobrevir algum mal. à. criança, . como' . pres~ntia.
Antônio João tem alguns traços de civilizado e uma .barba rala no queixo
comprido. Deu impressão de calma . ponderada . e prudência, apesar de certa
desconfiança. · Mas é índio nas reações e modo de falar, na espontaneidade
genuína de homem que i1ão deixou de ser criança em adulto. Familiarizado
e seguro no arco.
Após um tempo. expus a matéria da primeira catequese: Deus Criador e
Remunerador. !saque, nêsse momento, veio cmn uma peneira na. qual ti-nha grãos de milho fôfo tostado e . peda4;os de carvão -e outras sujeiras, de
que.-·os. ·separava. Tomei o fato. para ilustração: O milho ficou e. a sujeira
deu .o fora. Pois . assim será· no juízo final e assim fará Jesus com º~' bons
e máus. Iusistí então sôbre a bondade de Jesus.
Erros sôbre a origem da doençe e morte. Justiça vingativa é para êle$
braveza e malvadeza (parece que não há termos adequados para apresentar
com justeza a idéia dêles. Identificam "ser bom" com passar bem" ... )
· ·· Apreciação absorvente desta vida em comparação com a outra etem.a.
Certamente, Jesus tem sido assunto de longas e "curiosas" conversas entre
êles-.. Quando' perguntei se êle. (10) sabia isto, se gostava de Jesus, respon~
deu de pensado que sim.
Propús que os filhos fôssem a Utiarití trabalhar depois de passadas
as chuvas, para ganhar o que pediram. .lsaque poderia -ir logo para aprender -a ganhar. Também a menina.
·. No outio dia, sem nenhuma instância . minha, todos resolveram vir comigo, buscar Pedro e visitar o Capitão' Antônio. Nesse dia Alouso caçou
um macaco. ·. À tardezinha, hora de escolher pouso, . ameaçou uma chuvi~
nha de - friágem. ,!saque perguntou-me com tôda a seriedade, se Afonso ia
pegar aqu~le· macaco ou não, e se ia chover ou não. (11).
Outro dia, pela manhã, encontramos Pedro. Chamou a atenção que as
mulheres 'se cansaram bastante, iam afogueadas com o trabalho de carregar
as . crianças e a cesta. (12). Alguns dos córregos em que tomaram banho
levava água · bem fria. As . duas noites de pouso no mato eram frias; o
fog(i> · fàcilmente apagava . ~les não tomam qualque:r lenha para o fogo mas
também não selecionam muito quando a apanham.
_ ': Pedro esteve em Utiarití com a turma que veio com o padre Roberto
em. maio de 1948. Houve catecismo, serviço' religioso, viu a igreja, Esteve
na. maloca de Acácio em junho de 1949, por ocas1ao da construção da casa~.
capelâ. · Deu mostras de incredulidade. Afirmou-se comct pagé (rezador e
diretor do canto' da flauta) .
·
.
· · Em · 1950 · estevé, parece, como·. principal entre os desacatadores 'do crucifixo e opositores ao padre. Dizem que foi êle que deu o talho na cabeça
e ·que depois fugiu' (13). Pouco· depdis, no caminho de volta, morreu-lhe
uma criança, ·.atribuindo a morte a poderes conjurados pelo padre e vindos de
Cuiabá, como outros pensavam também por ocasião da coreana de 19'50 e
1951. Mandei avisar amigàvelmente que d ia ver'. ·
Agora estava êle. Parecia agitàdo. Sempre que· falava de Jesus; fé-lo
cçiµt. çerta. preocupação,.. mas. ao mesmo tempo o·. elogiava. Sua ml,llher, sem
vestidos, pintàda ·d.e · urucum, abraÇava-se .com a criança, sentadas ambas à
parte ·.no· ·chão.
..
Pedro' disse em certa'' ocasião; quase' téxtualmente, que'. Jesus vem "buséu gente'', ~qu~<f- uma' péflsoa morre; 1tsse perisamento anda ligado ao seu
'
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modo de considerar a · doença e morte, causadas sempre· por uma pessôa· ·
extranha e malévola .
.
,
Na noite de 11 ·para 12 de julho, à noite. (pelas 10 horas), pousados
numa clareira .dum mato, explodiu· um· bólido (14), O inesperado, a rapidez, . a victlência. do fenômeno os· apavorou e ·eu senti também· um calafrio
no primeiro momento da explosão~
No dia seguinte pl:)rguntou-me se Jesus veio falar comigo. Em outi:n
ocasião disse tambt)m que sua mulher plantou mandioca mânsa para Jesus
vir beber. Procurei então cctttigir as idéias erradas e separá-las do mundo
de idéias nativas, apresentando as verdades . com · autoridade . e con\ a·.. sua ·
fôrça original, soberana e divina.
Dia dé éhegaàa ná' maloca ~o cap. Antônió. A mulher do eàp. Antô~
nio João· estava defluxada. Carlos, irmã'o (primo) de Antôni.u João . com ·
tosse crônka peiorada e êsse mesmo também com uma tõssie · crônka ·funda.
· Durante a noite dansaram e· tocaram flauta. no ferreiro com profunda
camada de poéira. 'I'ôda à noite afora· um breve descanso depois dá meia
noite, em que· ·não ·entraram na casa . Só Afonso 1a e vinha pata incentivar
a. preparação da:s. chichas de milho e mandioca. "Reza" do Càp. Antôriio.
Jôão. ·. O último canfo de 'flauta. · lmpressiónarite 'pela n.óstalgia, vatiedadé
de motivos e delicadeza. (15). .
.
;.
.
be manhã, dia estabéle~ido parà a · volta ao Cravari e · da~ a Utiarltí,
a fim de ·buscar os arHmàis para ·tevar as ériarlças e uma pequena co1riitlva &
Utiarití. Essa voltaria Ioga. 'Todos· c-Om ·. trisse e corriêço ··de 'defluxo . âfota ·
Alonso · e os que' ficaram dentro de éasa'. D~siles só· Maria, ·a mulher ·de An.~
tônio addeceq: · excesso dé ··· trabálho n'esses dias; faltà é irregularidâde ·
d& ·
agai'alhd. Já· no· dia anteriór (y Cap: Antônio tin~a saído· com ela, a ta1·de ·
pãra aplicat~lhé um curativo .. 'Fôz sfoàl de defluxo. !saque déveria· ir -até
o Bàrrac'ão Queimado e de' lá tra:ier os remédios que deixei lá. com outrás
coui>as. Al.:lm dê perndifado, estava êle · ~efluxado e com comêço ·dê gripe.
Levamos dois ·aias e meio até chegat ao Barracão Queimado. Remediei ó
e~so com alguns paliativos que deixei nurlTá das malocl;ls do meio. Acon·
selhei discrição no banhó ~
, Nd. Barracão· Queimado dei-lhe .afora um· melhoral e doís antigrip~is, .
com que melhorou o estado gerai. Dei~lhe Sedacofa, contra a tosse, com ·
ótimo resultado memontâneo. Observo a notável influência da falta de abrigo
na tosse: dormem sem camisa, ou simplesmente sem rouJ>a, com um regiffiê
de fogo pequéno e ·irregulat. Apenas $e abrigam, diminui a tosse.
Deséanso total de um dia e meio éom 2 noites; Bôa alimentaçãó (afora
carne. No dia 17 saimos às ·o horas da i:nanhã êle pára ·à maloca e eu pànf
Utiarití. Ítle devia atravessar logo o. rio. Levava bôa tnatula. Compreendêü
bem o uso dos remédios anti-gripais e sedacofa. .
.·
Ficou· admirado sôbre as muitas tousas que trouxe, ficando tudo no bat~
racão. Ficou simplesmente abalado com várias cousas que lhe dei, entre outras
com.1as uma camisa usada, bastanté bôa, apÓs tê-la lavado com água · quent@
fervida. com sabão durante meia hora, na: beira do rio, numa lata de qúero'Zene, ·
Levou também riscado numa taboinha, o· número· de dias __.. 10 diás _. no
fim dos qµais deveria estar no Barracão de no'Vo com ·as crianças e os pais:·
dois dias de viagem, três de descanso. e cinco de viagem para o barracão. ( 16);
Cheguei a Utiarití no dia 18 às 11 horas. Ainda deu tempo P2ra celebrar.
Voltei aó Cravarí no dia 25, chegandô ao Barracão<no' dia 26 às 2 hdras
da tarde. Falhei um dia. Dia 28 pela manhã soltamos os buri'o!I ·peadoil, f>ois
perto grandes extensões de cerrados estavam queimados e com capim brotfüldo.
07).
Eu com ~Iaurício, atravessa.mos o rio e caminhamos ràpidas:nente a modo
de chegar ao pôr do sol, já perto da ma loca de AntôniO'. Era· prudente trazer
e índi.Q comigo, ainda que não conhec~ o caminho. Fàcilmente se.orientam ê
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seguem um rasto quase inexistente. Às vêzes o caminho quase se apaga e há
numeroSO'S acidentes geográficos.
Dia 29 separamo-nos. Maurício voltou, chegando ao Barracão Queimado 3
tarde. Comeu e foi atrás dos animais que encontrou, aproveitando o luar, a
quase S léguas dO' Barracão Queimado. Iam sempre pelo caminho. Eu por
minha vez seguí, contornei a maloca do Cap. António, sem querer, errando
o caminho no mato.
À entrada do mato onde segue o caminho até a maloea do cap. José,
tO'pei com o cap. António e seu afilhado José. Tive então notícia da morte do
cap. António João, de sua mulher e de sua filha Tere.zinha. A criança de peito é para eu levar. Todos doentes.
Ant&nio suspendeu o chiri com milho, que ia baldeando para a sua ma.loca e andando foi comigo. Estiveram numa Tapera que fica não lange de lá.
Três ranchos com palha fresca. Um, de António, Carlos, Zacarias e Pedro:
todos lânguidos, tossindo violentamente, cuspindo sem nenhuma mctderação.
piores estavam a mulher de António .e Pedro. l'l.: para admirar que não pe~
geram até agora a mulher de Pedro e os três meninos: José, Anastácio e Rufino. No segund<1 rancho: Matias e Alonso, todos bons. No terceiro: Tomé com
sua mulher e !saque. Desanimados. A criança que deixou Antônio João, na
rnde com Tomé, no meio dos escarros. "Não tenho peito disse êle. A criança
chom. Você levar. Mamãe falar". Fiquei neste dia. Antigripais e Meto'quina.
Dormí num pouso improvisado com Manoel Maria, um fogo no meio
das rêdes. Vento de quase friagem durante a noite.
No dia seguinte mudança para a maloca de Antônio. Tddos vão. Teimam
em ir. Pedro quase se arrasta. Eu fui duae vêzes carregando cousas. Da segun·
da vez Cap. Antônio carregou a mulher às costas, Po1,1samos na saída ~ mata.
A: conversa cai sôbre os "'l'ik61i". Um verdadeiro passo. À esquerda, um córrego (penso que vai dar no Cravarí), à direita, "O'Utra mata com várias cabe·
ceiras (Penso que são águas do Nascente). Móstrou-me Antônio um tóco lascado de páu duríssimo: "aí estava espetada a cabeça" e assim Antônio insiste
irJnos juntos, quando quis me adiantar.
31 de julho: Convidaram para ficar. Tratei das doentes. Encaminhei
combinações. Ensinei e Antônio como dar os comprimidos. Passei fome. N. B.:
Com penicilina ou sulfas, penso, a julgar por outros casos, se teria atalhado
esta gripe: Iam melhO'rando. Morreu ainda, poucos dias depois, Pedro. De·
ram-me depois seu arco.
1.0 de agósto. Só ao sair fico sabendo quem iria comigo. Jo'sé do Antônio,
olhar amedrontado, desanimou. Veio Manoel Maria com um pesadíssimo chiri
de milho. André quase de má vontade. Alonso com sua mulher, levava o Mi·
guel, seu filho. E eu que tinha que levar "Mariano", como chamei a criança,
depois com o nome de Urbano! Fiz de dois sacos uma espécie de faixa seme~
U~ante como usam as mulheres para carregar as crianças. Levei a mais a minha
mala.
Andamos neste dia até a maloca de Canuto. Todos estavam cansados.
Nada para comer. Mas sempre se come. Aprendí a lidar com criança - uti·
líssima lição! Como a mulher não amamentou bastante, comecei a dar-lhe um
po'úco de água com rapadura. Chorava bastante· durante·. a ·noite, ..sempre procurando o peito. Quando andava, sempre dormia. Respondeu a carícias, mas
não mostrou conhecimento.
Outro dia chegamos ao Barracão Queimado. Travessia do Cravarí a nado. 'reidos exaustos.
Dia 3: Conversas de orientação. Catequese. Distribuição de objetos. Ordem, de modo. a impedir uma ida fora do necessário a Utiarití. Todos êles se
juntariam -·falam - no barracão em -comum, para fazer rOça. Depois vão
a Utiarití. Saimos às 4 horas da tarde. Pouso no cóiTego do Cemitério. Outro
dia pouso no Paredão.
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Dia 5. Saída ceda. Chegada em Utiarití ao escurecer. Benedito que primeiro queria vir, ficou . Plantou milho para levar a Utiarití, para papai Máximo,
cego".
Esta é a narrativa do diário do Pe. João Domstauder, o documento mais
completo que existe sôbre os Iranche, na momento histórico em que êstes índios viviam livremente em seu território e em posse de suas tradições tribais,
11 a 14 de setembro Pe. Dornstauder visita Barracão Queimado. Leve
1nocêncio, menino, para Utiarití: "Seu pai, cap. José, mandou avisar para vir
buscá-lo. Falou para o padre "cantar" para êle ficar co'ttl saúde. Pede algumas
cousas".
29 de novembro. Vai o cap. António a Utiarití, dando notícia da morte
de sua mulher. Traz: José, seu filho de criação (sobrinho) e Atanásío.
11 de dezembro Zacarias que fôra a "Utiarití paucos dias antes do Cap.
Antônio, sofre de complicação pulmonar depois de um.a recaída de gripe.
15 de dezembro: "Batismo de Zacarias, às 10 horas. Morre às 22 horafi.
Um pouco antes chorava como criança. Agitado, Colapso pulmonar,,. De noite
fizeram um rumor de revolta simulada, como -às vêzes faziam os índios Pared
e Nambiquat'a em Utiarití, ameaçando os padres e as Irmãzinhas da Imaculada Conceição. O iranche mais expressivo era Lino. Punhas cerrados, olhos esbugalhados, ia até a rede do falecido gritando: "0 que ocê morrê!?"
Pe. Domstauder anota: "Manifestação de tristeza e dôr dos parentee. Impressionante o "Padre Nosso". DeJ>(ris veio a tempestade psicológica: o que s.e
acumulou nest~s últimos tempos sai a tona. Da parte dos Iranche, ainda muita
incompreensão e descontrole; de nO'ssa parte, item pouco conhecimento e pouco
caso da índole do índio; falta de combinações claras e de meios materiais.
"16 de dezembro. 8 horas: entêrro de Zacarias, na rede, coberto com ur.n
pano vermelho vistc:ISo. Assistem todos os Irancbe dos padres e dos protestan··
tes . Várias pessôas, especialmente ParecíB •
"No mesmo dia às 12 horas Cap. Antônid com dôr de cabeça. À tarde com
40,5° de febre. Vômitos. Passa mal. Os patrícios apreensivos.
"18 de dezembro. Caravana de visita dos Irancbe dos protestantes. Satisfeitos com a conversaçãO'. Manoel Maria é a alma da resistência. Exigências.
Quer espingarda!
"De tardinha, durante a reza, vai António meio carregado aos protestan,.
tes. Dei-lhes plena liberdade. Primeiro resolveram ficar. No fim resolveram
o. ·contrário. Lidaram com o doente,·· principalmente a espôsa do norte-americano Parente. Nenhum resultado. Resolveu-se o caso com uma injeção de penicilina. Seguiu-se uma fermentação entre os Iranche: imediatismo de idéiati,.
exarcebação afetiva. A base da solução foi sempre: 11er bom. Deus!"
1954
De 6 a 12 de março, Pe. Domstauder leva ao Cravarí os Iranche, que,
em pêso tinham ido a Utiarití para trabalhar. !saque: caso de levirato. Casfi
com a mulher do seu irmão mais velho falecido, Pedro, "para lhe fazer filhos 11 •
19 a 23 de abril. Viagem aO' Cravarí de Pe. Domstauder e Pe. Edgar Schmidt,
atual Superior da Missão, a ver os índios, as terras e as possibilidades. "Lint;
que levara remédios aos doentes do Barracão dias antes, narra desesperado o
imprevisto: Alonso, Cap. Jctsé e Tomé tomam remédio e ficam bons. Os outros fogem para as malocas de baixo, provàvelmente para a do Cap. Antônfo.
Nesta maloca, quando o caso se declara grave, os não atacados fortemente,
abandonam os doentes que eram !saque, Sabina, Rufino e Carlos. Lino e mal~~
alguns levam remédio aos abandonados. Encontram-nos mortos. Enterram >i
mulher. Dão com Rufino comido pelos urubús e encontram !saque e Carloo na
rede, podres, com a cabeça decepada - provàvelmente pelos "Tikóli".
Os Iranche todos se resolvem a ficar no Barracão Queimado e fazer roça''Aquí terminam os apontamentos do padre Dornstauder. Encerra o apostolado com os Iranche, passando a outras tribos dos vales dos rios Juruenf.l, San~
gue, Arinos e Telles Pires.
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· · Tamoom dé:ita· data· em· diante se pode dar por encerrada a vida tribal
nativá ·e espontâne-a dos Iranché sêm a :intervenção de elementos de cultura··
ção civilizada branca, brasileira ou nortEHlmeric!lna.
Sem, no ·entanto,· descrever nem mesmo sumà:d.amente tal culturação, não
~e pode deixar sem referência ligeira tal· fato.
•· A verdade que historicamente se deve ressalvar, é a razão que tiveram
-O!l ·brancos em entrar. em contato 'Ílltimo com a tribo iranche, procurando a
salvação das vidas dêstes índios. Sem a proteção, precária sem dúvida, mas de
·vàlor•. inegável,· historicamente registtada, não mais teríamos a tribo iranche
nem estado de culturação nem estado nativo. Três fatores se conjuraram· em
ação cle extermínio da tribo: ·
A luta interna existente na tribo entre· as turmas, nomeadi~mente entre· a
maloca: de' Cap; Acácio- contra: as outras; às doenças epidêmicas, ·sendo conhecida bem a . gripe coreana; os ataques dos inimigos principalmente dos "Tikóli", que' estudaremos na segundà parte dêste modesto trabalho.
: Os ·jesuítas'· fàvorecerám sempre o reàparedmento dos costümes franches,
procuraram a mitologia, incentivaram com prêmios as representações em que
dansavtim e tocava1'n as flautas .. Em 1956, os Iranche, em. Barracão. Queimàdo,
de novo tocaram suas Hàutás em festa noturna, segundd o costume iranche,
noite a fora ... ·
·· De· fatO', os índios agora a•brem aos poucos, em confidências espontâneas,
os segredos 'd<t tribo.
··
· .· · A!guns ano's,' no entanto, precisamos esperar, pRra obtermos dados completos sôbre .n vida nativa tribal ·irà!lche. Os índios 'traumatiz:adoS', recolhe.
ram-se aos refol.hos· de seu caráter tímido,·vendo-sê :de tal modo ·inferiorizadosi,
que 'não sabem nem reconhecer a face :dos verdadeiros ·amigos. Estamos ape·
nas·na véspera :do dia em que ó Iranche venha· a dizer no linguajar de Utiariti:
"Eu agora sabe. Padre bom. Eu agora tudo ·contar".·. .
··
A culturação· sé processa em dois polos: em Utiarití e. em Barracão Quei·
mado.
Em Utiarití, os Iranche aprendem a vivér ·a modo civilizado. Aprendem
ili ler, escrever.. e rontar. As Iranche aprendem CO'rrr as Irmãzinfaas . da Imaculada Conceição. Como complemento da escola, os meninos aprendem. á trabalhar
'1.1, terra e lidar com as plantações e animais úteis. Nem falta o complemento ar..
ti~tico de representações, · declamações e jogos. Os rapazes e homens são' trata_;fos em sistema mixto de responsabilidade de ofício e aprendizado, . c:om: SU·
pervjsão a modo . índio, isto é, usando o méto'do de repetição de ord.éns, levantamento do trabalho ao aparecerem atrativos . índios, m~rendas entre: as re ..
feições principais: enfim o padre capataz representa perfeitamente o papel. de
chefe de índios, acompanhando no tTabalho mas ao tnesmó tempo dando a todo o ambiente uma significaç..ão que somet)te a religião pode infundir,
. . . Em Barracão Queimado, os. índios imitam . o aperfeiçoamento aprendido
em Utiarití. Os índios que quase .nunca aparecem em Utiariti apreciam imenso
as ino'VaçÕes trazidas pelos irmãos de sangue. As roças adquirem desenvolvimento mmca visto. O progl'esso alivia as dôres do passado que faziam o fim da
tribo.· .·
..
· · Para atender melhor à índole irrequieta do Iranche, com.o dos outros ín~
dios, trabalham por temporadas num s.ítio de Diamantino - Frei Manoel temparadas de prêmio,. de simples variação de ambiente, de incentivo aos maia
novos.
Termino esta primeira parte de documentação cronológica com uma ci-.
tação de um artigo ·de jornal, que ilustra .os resultadas ·obtidos na aculturaçãi\>
iranche, dirigidas pelos jesuítas.
O f.ato não envaidece a ninguém, apesar do pouco tempo que se empre~
gou na aculturação dos iranche. Chama atenção para o méfodó :.verdadeiro,
bém próximo do -ideal talvez, numa aculturação; O· método jesuíta se baseia
verdadeiramente num duplo dado real da vida humana: a adaptaÇão psicoló~
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gica índia · e ó catolicismo; O cs.so em citação é o fruto lídimo dêstes doiit
·aspectos . em conjunção · rea-1 ··e una;
. '!AH, à beira do rio Verde, estão agora chantadas as estacas das medi~
ções de terras. . . De quem r.ão essas terras? Não existe, porventura, na Cons-tituição .Brasileira;· um· artigo que· adjudica expressamente aos silvícolas as
terras que vêm sendo tradicionalmente por êles habitadas, que as toma ina,. , . "' .n..
_....1ra, para os. u1·10s
, d'
,
11enavernr·
""em. m .....
as ·imas ·t·erras e lh es apontara, as· aguas
e matas que lhes ·pertencem? Não será precisamente . o Serviço de Proteção
aos Índios?
"Lembrando-me do Benedito. . . Isso é o que esperam :saber Pedro Sa:.bino'1 João ·"Garimpeiró"; tantos otttros (brasis}, .cujos títulos de posse haviam
de estar .arquivados na. memória fraternal do povo brasileiro.
"Em face da usurpação;· AH.pio', um jovem Iranche, discípulo que foi da
escola: de Uti:arití, reagiu de outra forma. Menos timorato, quiçá mais ingênuo
que os pacífico'S Aritis,. assumiu pessoalmente atitude· muito mais enérgica, nas
matas· do· Cravarí, Certo dia, faz agora .poucos meses, ·engenheiros paulistas,
contratados para uma destas medições alí, seguindo uma picada, · leram sut~
presps, na superfície branca; a.lisada n facão, de .um tronco de árvore centenár.iat .. ''Não que.remos civHizados ·na .gleba dos ·Iranches"l
"Perple.:;i:os; viram surgir do seio da floresta alguns indígenas. Alípio, bugre de um físko impommte,. bmn armado com.o se. achava, acrescentou:· quem
escreveu isso fui eu. . . Diante da atitude decidida dos senhore..s da floresta.
retirou•!ie a turma <los medidores, rompendo o contrato com o "outro''-~ dono
da gleba. O fato sugere bem a mdstência do problema.,. Deve existir uma, salu-çãó j-usta para -êle. ~ ·. I1nportaria delimitar quanto antes, a exemplo dó que
existe nos· Es~dos Unidos da América, a cada tribo a .sua reserva territoriat Ao
·menos onde isso já é possível~'. (18) ..·
.. · Do:ve existir, concluo eu, uma ·mudança 'louvável no. modo de ·agir . dos
lri!:mche. Cóntinuam · a viver o caráter. iranche e adquiriram e adquirem· ·um_
hábito superior de> vida,· complemento. e· não morte do càrâtet índio que faz
do iranche um brasileiro cônscio, como queria Rondon, vulto nacional ·que,
pe!o. pr;6prio esfôrço, atingiu as culminâQdas dcr r.~u.ome internacional.

. .·' ·NOTAS ESPARSAS
.Uma consideração mesmo mn tanto superficial, do .que ficou exposto na
primeira parte dêste .trabalho, mostra que os jesuítas nãó puderam dedicai-se
a .um· estudo maia apuardo da etnologia iranche, O caráter tímido da tribo dificultava os primeiros passos de intimidade;. o momento histórico em que
se realizaram os primeiros contatos, entravados pefas. dificuldades de quas-e e?~
termín:io da · tribo; os poucoo tempos de lazer . etnológico, tomado pela neces.,
ddade de socorrer a tribo e prover o necessário para a vida. . • êste ambiente
todo mmrmal, protraiu tüé poucos rnéses um estudo etnológico que ,se define
pc>rtanto comb incipiente.
·
·
Como os I!anche, · péio bom lrnt;:imento que rt.'Ceberam, se mostram açes~
, ·'
:·.
,
'· ·...
,.
.
'1
. ;
S!\"t'.:l.fit.~ &1s· 11otti§ c..qu1 rscet,1·07fto ·ltfi"l comp.ten1ento t~ 1)oss1y·e. m.~11te e:<:austi,/o
em futuro próximo, quando cientlstas de renome poderãd, ."in loco", observar
os Iranche. Por enquanto, ·àlguma iriformação sucinta e despretenciósa .

. Situação dos Iránche
Rondon !iitubu <)S lrar:cho nõ vale ·do C.ravâri (Corecê-inazá), donde s~
derramavam élcs pelos vales do Papagaio e Sacre. ·Informação certa. Perguntando··se; entretànto, sôbre a localização das maloca,s, fica sem resposta a situação nos tempos da· Comissão Rondon.
O · fato da queirna da' 1'lrimeira 'maloca iranche, encontrada pelos serin~
l%tieiros; pód.e l.ançâr alguma lt!z sôbre a questão. Parece de fato que à inalo-

ca referida por Rondon (19) estava situada à margem esquerda do rio Cra~
vari. Os Iranche se referem a êste lugar em tempos idos, co'mO sendo um lu~
gar de importância para a tribo. Mas a informação imprecisa não pennite uma
conélusão certa.
O dado certo que temos é que em 1953 Padre João Domstauder encontrou tôdas as malocas iranches, sem exceçãO', à margem direita do rio Cravarí.
As tribos que confinam diretamente e com relação imediata com os Iran~
che são duas: Uma a Leste e outra a Oeste e Norte. Ao Sul ,apenas à longa
distância, demoram os Parecí, qÜe na opinião de Rondon é o tronco-mãe dos
iranche (20).
A tribo do Leste é a chamada pelos Iranche de "Tikóli", identificada co~
mo sendo a tribo "Beiço-de-páu". As descrições que fazem os empregados de
Linha Telegráfica e os seringuei.roa, coincidem perfeitamente cotn a descrição
dos Iranche.
1tstes índios habitam d vale do rio do Sangue, aparecendo no tempo de
aêca (junho) na linha telegráfica, atacando os guardas, desde a Estação de
Ponte de Pedra até a de Barão de Capanema, ambas fechadas. Não deixam
sinal de pouso nas suas correrias de caça e pesca. Não foram vistos no rio
Arinos. Estatura comumente bem alta; levam batoque nos lábios, fa.zendo-oe
desmesuradamente disformes. Usam arccts e flechas de tamanho avantajado e
principalmente uma borduna. A mesma descrição se encontra na bôca dos
Irancbe.
Há quem identifique os "Beiço·de-páu" com os Caiapó do Norte de Mato
Grosso, de índole selvagem.
Os índios do Norte sãd chamados pelos Iranche de ºMaimüakü". São des~
critos pelos lranche como índios de pés .· deséomunais e armas igualmente des·
medidas. Assinalam em especial que as penas da flecha são muito largas. Com
as correrias atuais dos índios "Canoeiro" no rio Juruena, os Iranche não duvi~
dam em identificar tais índios como sendo os seus "Maimüakü". De fato, pe~
la situação geográfica que os "Canoeiro" ocupam, não fica lugar para outros
índios.
O Pe. João Domstauder corre atualmente o território dos Canoeiro em
esfôrço de pacificação, pois lutapi declaradamente contra <1s seringueiros. Os
seringueiros lhes queimaram roças· e fazem demonstração de fôrça para incutir
:mêdo.
Ao Sul, distanciados, demoram os Parecí, talvez os índios mais conhe~
ddos do Norte de. Mato Gro'Sso na literatura etnol6gica.
Com relação a êstes índios se impõe antes de mais nada a pergunta: Os
Iranche são de fato índios Parecí?
A literatura até hoje escrita o afirma: "Atualmente êles (Parecís) se
dividem em quatro grupos sob as denominações de: Uaimaté, Caxinití, Ccr

:zárini e ltanche". (21).
Citação mais explícita não poderíamos desejar. No entanto, mais adi~
ante, segue Rondon: "Pelas informações dos Cozárini e Uiamaré, sei que
falam (os Iranche) o ariti, le,,•emente modificado, constroem casas e usam
rêdes como os demais Parecís". (22).
É de se notar entretanto que os lranche não fazem uma massa unifarm.e
com os demais Parecí. A língua, como veremos na terceira parte, se pode
classificar como um dialeto bem diversificado do tronco parecí. O modo
de vida de caráter iranche se diversifica também do caráter parecí. Os
iranche se poderiam definir como um grupo parecí profundamente modifi~
cado. Isto se prova assim:
1 - Os parecí dizem que o'S iranche são parecí, corno temos no documen~
to de Rondon e de pessoas que trataram dêste assunto com- os pareci.
2 ....... Os imnche confessam a mesma verdade. Notável é o documento
da lenda do aparecimento dos homens, que virá proposto na terceira parte

-

154-

dêste artigo. Os pareci ere.m a mesma cousa que os iranche; i!m tal do·
cuménto.
3 A observação comparativa das diversas tribos dão incoercivel~
mente em um laudo únicd: a semelhança estreita . entre parecí e iranche
contra uma dhisemelhança profunda entre iranche e outras tribos circun
jacentes: nambiquara, baiço.c!e-páu, canoeiro.
Os ítens são -os seguintes: índole dúctil, semelhança · no aproveitamento
do trabalho, Hngua de caráter mais aproximado. As lendas coniparadas do!!
iranche e parecí, oferecem um dado que se poderia classificar como espetaculart
como se verá na terceiro parte.
A índole dúctil é reconhecida por todos. A semelhança no aproveita~
mentd do trabalho aparece clara no rápido progresso alcançado com os ín<Hos pani<:í e iranche em oposição flagrante com os nambiquara. 2stes, preferem uma vida semi-cultural, parte passada em rendimento provindo . de
cultivo da terra e parte passada em correrias de caçada e pesca e visifa
de amigos.
A língua oferece um pormenor interessante para os estudioso'S, poi~
ris iranche trouxeram precisamente cS termo "are", designativo do pronome
pessoal da primeira pessoa: "eu". Logo se vê a semelhança de filiação en·
tre o termo "arití" e a palavra "arê". - Mas esta semelhança nos tira uma
outra de semântica necessária para uma identificação científica. .O parecí,
nu.-aruak, vê profundas diferenças entre seu vocabulário .e · o iranche, comti
se vê claramente por algumas chaves e se verá clara.ment:e na t:erceira par~
te. (23).
4

(port.)

eu
tu

(irsnche)

a.rê
sein

(pareeí)

natio
hiço

Estas diferenças já mostram uma profunda diferença entre as duas
línguas.
Também a diversificaçãa de usos e material empregado na confecção de
objetos demonstram diferença profunda, como breve veremos, ainda nesm
parte do artigo .
Acresce ainda que os iranche se chamam Q si mesmos de "münkü" t?;
chamam os parecí de "perolln''.
Comei historiar a identidade e profunda diversidade entre pared e iranche, é tarefa talve.z impossível.
Creio que se poderia dizer em conclusão, que os íranehe são uma fac·
ção da tribo pared, com características próprias.
Fica sempre de pé no .entanto a possibilidade de terem sido os iranche
uma tribo independente e vencida pelos parecí. Tal hipótese teria do'is ar~
gumentos:
1 - Os argumentos em favor da identidade seriam baseados na amizade
entre os parecí e os iranche, não na identidade de tronco.
2 A língua, profundamente diversa, indica claramente a existênciiri
de duas tribos. Qualquer semelhança seria apenas superficial .
O Físico do lranche
O índio iranche impressiona esquisitamente pela semelhança com os
lbrv.ncos civilizados, no porte e nas feições. Algumas · pessoas julgam até que
\brancos se meteram. na vida iranche ern tempos idos, sem deixarem resto
ma hist6ria documentada.
De qualquer forma o iranche é índio. Estatura mediana, tórax dilatado
e ventre pr<>eminente. Pele bronzeada, pintada frequentemente de urucum.
Os irnnche contam que se pintavam com uma outra substância que dava ~
côr preta · à pele . As · mulheres não levam nenhuma proteção de tecido ~
os homens apenas usam um pano, descrito por Max Schmidt (24).
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Os lt'anche ·usám os c~belos· cortados atraiL · Afinnam que us~vam co..
lares :no pescoço e uma espécie de calçado. De uso livre são, ao que parece,
o enfeitê .J1szál · e ümil taqUárinha no· lábio superior, pois· os furos· para isto
nétessárioir não -são obrigatótios ;- Provàvelmente farão parte do rito de - inidàçãa .da trioo, que os ' iranche não · querem co•tar.
As mulheres usam uma tipóia para carregar ·as· crianças'
Os homérts deixam ctester uns fios ralos que aparecem na face, fazendo
um projeto de barba e cavanhaque .
,.
Alimentação

A aldeia tranche se ,locali~a a ·tim canto de utria rôça, onde vivein, riianten o um adro limpo, largo na parte da roça e . estreito na parte qtie ·tià
pâra o mato. Às róÇas" 'iie' abéitam dos cursds dágua . ootn chegar cóm o terrério limpo a'té a ágila . As casas fiéani ·sítuadas cêrca de 50 metros da água',
em lugar sêco, sem proteção de cêrcas, Elas se agrupam perto úmas das ·ou~
tiás à dhitiância variável de 5 a 10 tt'.6t:ros. As faces de càda casa aparentam
formas variadas por causa da cobertura e proteção· 'de fôlhas. ·O tetd ·em
forma de diedro ou de polígono, desce até metro e mefo ·do chão ou mais
baixo, essentando--se em traves, que fdrrnam o pÔntÓ . mais alto da parede
feita de varas de !nadeira espetada no chão e . cobertas .com· fôlhas de sapé
ou coqueiros .
· Uma. pequena éntrada baixa e estreita recebe sol direto. · ·
Para as· Viagens, os iranche ·tormám um àbrigo precário com dois raru.011
de folhagem. Quando se demoram alguns dias numa região constroem rà~
p~Ja:mente um ah:rigo cm forma dé diedro; · npr«Y'<·eitandi::i-se freç1mmt'emente
clc>l! arbustos ou árvores comó' esteio para
redes;
.
· . Na alcleia, ··aproveitam .
espaços existentes entre
caibros e a folha~
gem para gcardarêm os péq11ei.1os objetos. Nas folhé.gens espetam as flechas.
No chão, acornpanhlmdo os páus da parede, !le depositam as cabaças, onde
guardam a água e o mel, assifu. como as penas de pássaros, a cêra e pequenos pertences .
O. fogo, quase. sernpr~ aceso e aempre diminuto ocupa os vãos entre as

os

as

os

;~{Íes.

-Foi n-0tada a presença: .de maca · para dormir, cousa inesperada. Primi~
nntiva, feita de . x:1aus roliços1 cobertos de . capim-, Mas ' só os jovens é· q•1e
foiram vistf.l'i em tal cama.
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.A· rêde. ·é o im:trum;soto que mmm ·para. o. descanso .. · Nunca· entretanto
dormem no chã.o.
..
As .r.êdes .são .feitas .de fios de. algodão ou tucum, .atravessados cpor uma
co:rdinha de idêntico ~teriál. Fiam a· fi.b:ra num fuso primitivo. Dobram um.
fio comprido várias vêzes, tendo dois pontos de apo.io.. Os f!egmentos dobrados .vão~se colocaf).do um ao lado do . qutro, .· e.m· c.omprimentos diferent~, fa~
zendo maior o'u menor curv~.. Esta div~rnidad~ d,e comprime~t:o é que dá ~
forma côncava da . rêde. · ·
·
· ·
· ·
·
Variando então de 12 a 15 cn1. de distância umas das outras, fazem umas
cordinhas feitas. dó mesql"o material que os fios longitudimlis. A armação da
rede é feita assim: tomam três fios e deixando pender para fora da rêde em
tamanho variado, com'o enfeite, fazem um nó no primefro ffo longitudinal, que
é um dos mais curtos. Torcendo entã.o os três fios,. como se fizeiisem uma cor.;
<linha, fazem é;o.tn.ü.'" na torcedura cs fooo ·longitudine.is. Oa fios longitudinais
distam assim um do outro 5 mm. Ao prender o último fio longitudinal, dão
outro nó -e deixam· um rabicho de três pernas para fora da rêde, como fizeram
~r1tas do primeiro -nó.
As· rêdes são curtas, mal dando lugar para a cabeça e os pés entre os
punhos. Tais apertos se refletem no costume proverbial que têm C1S iranche
de: caberem em ·grande número em pequenos alojamentos. Estendem as rêdes
umas por cima ·das outras e até já se viu um menino dependurar a rede, jun·
tand<J os dois punhos num mesmo apoio·!

O fogo se prpquz pela fricção de uin pauzinho na cavidade de outro páu
em posiç.iio perpendicular. A fricção .se faz por rotação. A varinha apertada en..
tre as . palmas da mão girai e comprime ·a madeira d~tada. O método já foi
a'l?a:ndcmad.;> cem n chega,da do fósforo. O procesSQ dos pauzinhos é muito' len~
to. Coxn dia fü1·üdo pode durar até mesmo ho'ra a produção do fogo,

Sepultura
A sepultura se fax dentro da casa ou maloca, pouco depois da morte. Jun·
to com o cadáver, enterram o's pertences que o falecido tinha em vida. A sepulture é um lugar .como qualquer outro, ·por onde se ·anda, se pisa, sem nenhum distintivo esi;1edaJ.

Usam o arco e flechas e também o veneno.
.
O arco, m.enor 9o que os arco'S dos índios circunjacentes, tem característica própria, ainda que se classifique entre os arcos simples .e primitivos .
. A face interna da curva é chata e estreita. A face exterior, de angu1ação
curvilínea estreità, dá uma forma proeminente à madeira. A van~agem ·de tal
forma do arco com ser pequeno e madeira estreita e proeminente é lançar fQ
flecha sem: forte desvio. Sabe-se que a fôrça do impulso da corda: se aplica na
direção do centro da· madeira e a fôrça de impulso da flecha por sua vez se
aplica em direção diferente: para fora da madeira. No lançamento da flecha
se produz uma composição de fôrças com consequente desvio da flecha, por·
que · ci impulso se aplica na cabeça da flecha- e na vara ao mesmo tempo: na
cabeça da flecha se aplica a fôrça dirigida para o centro da madeira e na vara
se aplica a fôrça dirigida para fora da madeira. A flecha raspa fortemente na
madeira, mudando de direção.
No h111ç~mentc;> da flecha dos .iranche o desvio é mínimo. e pernúte maior
certe~ .no alvo... De f~tQ isto. acontece pois têm,: os irançhe fama. de ~ere.m ~ui-:
t9 . bo~~ flech~i:ros ..
.i;.

O arco nambiquara é precisamente o arco de tipo inverso: madeira larga
e não proeminente.
O arco, sendo menor, permite mais fácil manuseio, ainda que perca em
.l'ôrça de arremêço. A madeira preferida é a piuva ou ipê,
A corda do arco é feita de tucum,
As flechas são consequentemente menores que as flechas das tribos vizinhas. Os iranches eseolhem de preferência taquara fina.
Como os taquarais não são grandes e po'r causa dos ataques dos inimigos se viram privados de taquaras, mostraram-se sempre parcos em presenitear os civilizados com flechas.
Três foram os tipos de flecha encontrados: ponteagudO', rombudo e afinado, com respeito às pontas.
O tipo ponteagudo termina em màdeira afinada, inserida na taquara do
corpo da flecha. Serve para pesca e caça miuda.
O tipo rombudd termina em madeira achatada ou rizoma de taquara, in·
serida igualmente na taquara do corpo da flecha. É para pássarott.
O tipo afinado é feito de taquara grossa cortada e afinada na ponta. A
inserção desta taquara é feita por meio de uma vana de madeira. A vara presa no miolo da taquara afinada por compressão e amarrada com fios de algodão. Vê ainda um banho de cêra de abelha. Esta varà vai inserida na taquara do corpo da flecha. Como os outros tipos, esta inserção também fica solidi·
ficada com apêrto de fieis e cêra. A taquara do corpo da flecha não leva enfeites como as da flecha nembiquara. Raspada apenas e retificada ao calor
do fogo.
As penas grandes ondeadas em forma de hélice dão à flecha no ar leve
movimento giratório. São preferencialmente de jacutinga.
Interessante é notar que a fixação das penas na taquara não se faz por
volta da taquara, mas por dentro. Os fios de algodão encerados passam por.
buracos de um a outro lado, prendendo as metades de pena. Assim, quando a
flecha raspa no arco, ao ser lançada, nãd vê prejudicada a travação das penas; pois a respagem não tinge os fios. Um tufo de peninhas de tucano é um
enfeite iranche.
No conjunto a flecha nambiquara é mais bela pelos enfeites e as penas
de gavião, dão um ar agressivo, quase diria mais índio.
As penas da flecha iranche são de côres mais variadas e alegres.
Em Barracão Queimado, em Dezembro de 1955, presenciei a confecção do
veneno iranche. Meu guia, Manoel Maria Tupin, o "rezador" das malocas de
baixo, acedeu .a meu pedido' de· fazer a "idía", si lhe levasse eu o material em
condições. Recorrí então a meus antigos alunos de Utiarití, dos dois anos anteriores.· Mostraram-se surpreendentemente solícitos, apesar de terem sofrido
comigo nos primeiros tratamentos de aculturação: Lfoo e André.
A trepadeira, não me foi impossível identificar, se fazia representar es~
cassamente. As raízes, cortadas e esfoladas, deram-me uma casca de côr ama~
relada, logo separada e esmagada.
No dia seguinte, de tarde, Manoel Maria fêz uma tintura, solvendo a casca em água fria. No fim da operação meteu dentro a mão e retirou a casca
:restante no líquido de côr alaranjada e puxando. bem para o amarelho, acres·
centou água até encher a lata.
A proporçãO' se estabele<:eu por uma parte, em volume, de casca por duos
de água. A solução descansou uns minutos, bem encoberta e foi sµbmetida a
fervura. Tupin destàmpou a lata quando começou a fervura e deixou evapo..
rar livremente.
No fundo sobrou uma massa gelatinosa. José, filho- de Manoeel Maria
disae que a massa passara do ponto, densa de~s. Manoel Maria disse que
senia. Encontra-se ~la no Colégio Anchieta, de Nova Friburgo, Estado do Rio.
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As terras cotn exceção de algumas manchas não é fértil. Encontram·se
no entanto as plantações de milho, feijão fava, porongo, mandioca (2 qualidaN
des somente), algodão, tuberosas não identificadas. o milho parece exigir terrQ
menos forte, se comparadd com o milho dos civilizados.
Fazem derrubadas com machada de pedra, talhando o tronco à altura do
peito. Evidentemente êste machado foi substituído pelo de aço.
A mandioca se planta por pedaços de rama relativamente grandes. Fazem
um monchão redondo de terra e espetam até 5 pedaços de rama, obUquamente,
Desta forma a raiz de mandioca nãct se desenvolve muito ao comprido mas engrossa. Para a colheita é fácil o processo, pois as raízes se encontrám à flot'
da terra.
Com a mandioca fazem o bijú e a chicha: o bijú com a massa e a chicha
com água da mandioca. Usam atualmente latas para ferverem a água de mandíoca. Nãd há informação de como faziam antes de possuirem latas. Na fervura deitam milho torrado e socado.
O milho, chamado comumente - milho fôfo - rende na espiga o mesmo
tanto ou menos ainda que o milhd dos civilizados, apesar de ser a espiga con·
sideràvelmente mais desenvolvida. Os grãos no entanto, falhos, reduzem o ren·
dimento. O milho é mole e se come tostado e crú.

Recreação
Para recreação usam a bdla, feita de mangaba. O jôgo consiste no lançamento da bola entre dois grupos, procurando cada qual lançar a bola mais
longe do que o outro. Se a bola cai no solo contam pdnto e recomeçam o
jôgo. A contagem dos pontos não se faz por números exatds a numeração iranche é bem primitiva e pobre - faz-se por mais ou menos. A contestação dos que perdem se faz sentir e só admitem a derrota quando esta
se define pO'r uma inferioridade clamorosa .
Usam também a flauta de Pã. 5 são os tubos de taquara da grossura
aproximada de 2 cm. itles vão presos em fios de algodão besuntado de
urucum ou por embiras. Frequentemente untam os tubos por fora com a
urucum. Cada flauta nova é aferida escrupulosamente pelas já existentes.
Também usam uma flauta mais grossa de cêrca de 40 cm na qual tocam
uma música de notas fixas em trêmulo: passam ds dedos ràpidamente pe~
los orifícios enquantd assopram. A composição leva um tom de agressividade impressionante.
Notável é o sistema empregado no toque das ?lautas de Pã, no que
se refere ao acompanhamento. Enquanto as primeiras flautas seguen1 uma
melodia, as segundas seguem atraz repetindo a melodia em contra-ponto e
em alturas variáveis.
Depois de tocarem uma melodia determinada, descansam, tomam chicha
para em seguida tocarem outra melodia determinada, marcada já pelo cos~
tume.
Os iranche, por desleixados que pareçam em diversas atividades, c1.d·
dam extremamente dos toques de flauta . Os velhos cdrrigem fortemente os
jovens, quando êstes erram na melodia .

Jararaca
No Norte de Mato Grosso chamam-se comumente de "jararaca" as flau·
tas e instrumentos, que segundo a superstição índia, as mulheres não po·
dem ver.
· · Também os iranche usa~ flautas grdssas e compridas dentro da mesma
concepção supersticiosa. Afirmam que as mulheres que botam os olhos na11
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"jararaeas" morrem. Isto falam pari':! ~s ··crianças e para os extranhos. En·
tre os homens da tribo, no entanto, a verdade se diz de modcl diferente: Se
as mulherea chegam a ver, m.orr~m à.ti· mãos dos hçm;1em1o
·' .. Não ·se . tem notícias de fazerem os iranc.he as· pa-nto.minas que Ol'l índios
nambiquara praticam, simulando lutas contra ds espíritos.
O culto da "jararaca" 6 inegável .. Chegaram mesmo a matar tal ·número
de mulheres, como se iJ1forma, que agora se encontram em falta delas. As
informações vieram da tribo iranche mesma.- O homem mais responsapifü
zado: por. tais faxinas é Manoel Maria1 o rez.ador da tribo .
. . A flauta. "jararaca" ·q .çomposta de dois tubos emendados e· presos por
cêra d€t al>elha, No. pritneiro- se encontra uma abertura estreita na parte i!Upe~
rior, entre a .curva intern.a. da taquara e a cêra que entope o resto do tubo,
Mais em baixo outra abertura permite o som tomar corpo.
No segundo tubo se encontram os btu::acos,. em ·número de .quatro, para
a .produção das diversas. natas. -. Um complemento. da flauta "jararaca'' é um.
porongo, f,tm b~ixo da· flauta.
Tal flauta sempre se encontra ornada. com fio·s ·vistosos,. desde que 0%
iranche conseguem fios coloricl<.>s. Preferem o vermelho. Na tribo isolada,
o uru.cu°' .é sem.pre. o .ingrediente de côr. Traços pretos desenhados sôbre a
superfície ve.r.melha, cruzam em tôdas as direções. Preferem as linhas retas .
Os temas aproveitadds para estas · flautas levam sempre um caracteris"
tico soturno e melancólico que me pareceram muito próximo do adágio.

Cultura não Material

· Com exceção ·da língua,. os dados obtidos· no que. se refere· à cultura
~te.rial

TlâQ

apenas merecem ser agrupadas sob . um único título pelos poucos elemente>$ anotados •
A educação tribal. forma o iranche numa íormação sem unidade quanto
a9 espírito de corpo "nacional'', se assim o. poderíamos exprimir ..
A luta entre os grupo's ensina ao iranche uma dualidade e multiplicidade
dentro da mesma tribo e aprende a lição da- d(.;sunião e luta fratricida. Cada
grupo tem uma pronúncia diferente nas palavras .
. Os iranche na educação- tribal parecem ganhQ.f em expoentes individuais.
Algwis índiQs parecem mais, identificados com a natureza· e de senso de com·
posição mais desenvolvicio, Não' saem da educação iranche índios calculistas
como, o.s Nambiquara e Parecí. Os Iranche são mais recatados.
~st:e traço de recato aparece surpreendentemente no desejo de se · vestirem, na cortezia ... Parecem inteiramente destituídos da psicologia reflexivà
qµe age por uma idéia pre-cdncebida. Agem na hora, sob o impulso. do mo·
i:nento, sob a apreensão tida na hora. :Êste traço característico observado no
comportamento comparativo entre iranche e tribos parecí e nambiquara,. não
suprime de modo' nenhum a ação premeditada.
O desejo de se vestirem, como já foi citado, é um traço · surpreendente
que colhe em .admiração todos os observadores. Sentem verdadeira vergonha
e se coram com a nudez . Parece talvez uma novidade em etnologia índia,
mas é inegável. Os observadores todos estão concordes.
Outra característica observada e já •anotada, é o desejo de. trabalhar. O
iranche é de caráter, diríamos, correto. ,Gosta da perfeição· ·no pormenor, apre~
eia a observação e os engenhos de construção.
A obediência do iranche não se· identifica com a do nambiquara. O iranche quer saber os motivos, quer saber porque e se apoiar na autoridade.
Não. se eqipenhatn de coFpO e · alm.a com responsabilidade própria desenvol·
vid_a. Dão .·conta espontâneamente .. do que fazem.· Neste ponto= copiam fiei-.
mente o caráter parecí. Procedem com perfeição próxima dos civilizados.
,Na ..formaçãp; da família, .os. raros casos observadós' mostram· pouca in~
fluência dos. chefes. Os. tempos de calamidade em .que foram observâdos não

-

160-

permitem chegar a uma cond-m~ão' definitiva, ainda que parecem ter tehl
tribais determinantes dos pares. O caso de levirato anotado na primeira parti~
em que !saque se casou com a mulher do seu irmão, é um dado predoso.
Notável é o gênio inconttoladd do iranche com relação a mulhe:re~, ob"
servado obviamente. Tal comportamento vai sublinhado pelo fato de terem
as mulheres grande ascendente na tribo, como se vê pelas consultas e decisões.
Até hoje não se sabe o processo que usam os homens para coibir um tantç.
êste aarendente. Parece :mesm.o que es mulheres decidem tanto quanto oa
homens. Ô?rto é que levam menos trHOOlhos pesados do que 68 mulheres 00
outras tribos. l.sto confirma o que nos parece verdadei~o, que o i-ranche se
forma num ambiente de culto à pessoa hurnana sem o cúmulo de superstição
e tirania observado em outras tribos.
.
Notoú·s~ também entre o's iranche um forte sentido de curiosidade. Pa·
rece que rnmca fie contentam com o que sabem e vivem a indagar.. Tal fato
parece incrementar o espfrito individualista. Por motivos particulares se
v~m iranche discordar fàcilmente de idéimi comuns e se libertar de incumbências que os . outros iranche aceitam. li: difícil agir com os i:r::mche cni
mO'vimento de conjunto, assim como com os pareci.
Interessante tflrnoom ~ o .culto· da flecha. Gs.sün~i;i. horas perdidas na cem·
fecção de flechas, que revistam vêzes tsem conta, . emprestando-lhe um cari·
n.ho todo especial. Metem-se em caçs.das penosas ~ó para obterem o material
desejado. Não abandonam a flecha, mesmo depois de o'bterern armas de fogo,
ainda que não e usem em caçadas.
.
Quanto à reHgi_íio e à moral, os documentos que t€mos s.:;io os transcritos
na primeira parte. Infelizmente,. não foi ainda .po'SSÍvel ,obter ..informação ·n
:respeito da mentalidade iranche no culto da .,.jararaca": Nem saoom{;s exsta·
mente o que pensem dos mortos. Não foi encontrado nenhum rito sacrifical.
A apreensão de alguma cousa e:dranha que influencia na tribo é o único dado
colhido. Parece que identificam esta cousa extranha com uma pessoa, capar.
de agir em condições humanas: um ser, se. não eupra-humano, ao menos antro·
pom6rfico. ítste dado porém nãd go.za de certeza absoluta. l!; uma conclusão
d(}duúda do comportamento iranche frente a um Se:r ensinado pelo missionário. Entretanto, a ilação não vai destituída de todo valor, visto' que é uma
conclusão do comportamento iranche, de sua resposta tribal. O "Jesuxí" dos
primeiros iranche-catecúmenos não em o Jesus cmsinado pelo missionário, era
uma produç:ád inmche bem característka: um homem poderoso dono até do
ttvião.
Neste particular interessante foi um.a conversa que tivemos com Manool
Jviaria. Manoel Maria contava as ferocidades dos "Tikóli", quando se saiu
com esta: narração contada mais em. gesto do que em palavra: "Jesúxí, Cuiabá
avião "rik6li chegST. Tikóli avião flt..>cha atirar. Jem.ud voar, voar, jogar, jogM,
Tik61i fugir. Jesuchí Cuiabá embora, medo nada. Tikó!i mêdo muito, morrer".
LlNGUA
Ante~ de desenvolver esta terceira parte, parecetM'los interessar1te relat:ln
u dificuld1.>de de extraç.ão de dados linguíaticoo. Apesar de datar do longínquo
19®, o primeiro contato pacífico com os iranche, por parte dos empregados
dá' linhi:r t~legtáfka~ ainda em :1949 os"mesmos fun<tl~nátjó's, ·dé~imados auguravam fracasso irremediável aos padres que tentavam aprender algo daquê~
fos primitivos bcorrigíveis. Assim esc:n,wia o Pe. Bannwarth em setembro
de 1949:
"Dos Iranches é sumamente difícil atTancar uma palavra, porque só sabem
repetir alguma cousas de palavrm1 que se lhes dirigem em português. Por
exemplo, mostra-se-lhes uma pedra, dize:ndo--lhes: "Como se chama isto?" ítle
repete: "Cornocham.i.sso", "Isto é um.a pedra, você como chama?" -. "Isso é
Pl''<J.ra C<1mo chama". -·- "Oh! Senhor! ... como cht<ma"! ·- "Osenô cochama"!
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- E assim por diante. Assim mesmd alguma cousa já apanhamos; mas que
bom exercício de paciência".
O método usado e. que deu mais resultado, foi o que eu chamaria de
método de "macaco'', uma vez que o mesmo era o usado pelos iranche para
esconder o's ·segredos da língua. Imitando os gestos, palavras colhidas no ar,
melhor os sons, rindo a valer de tudo quanto é cousa e principalmente elogiando. E nesta vida sempre existe algum fator de eficiência que não podemos
determinar com método puramente experimental. . . e sempre conseguimds o rem
sultadd aquí exarado.

Som natural, como em por~
tuguês.
Ã
Som nasal. Para o sam nasal, sempre usamos o til, pela razão indicada nas letras
m e 12•
.A
Som destacado, separado da
palavra, em forte hiato.
B
Som natural como em português.
B -- Som intermédio entre b, m,
p. Smn de difícil reprodução
em lábios civilizados.
C - Som de "c espanhol".
D - Som natural. Variam no uso
do d puramente dental e do
d chiado.
Também variam o valor da
pronúncia, mudando-a para
1 e t.
E -- Som natural, sempre fecha.
· chado. Exceção única na palavra niérumã (pronto).
E
som nasal.
G - Som ~'Utural, sempre duro.
H - Aspiração.
Nh - Como o nli português.
I - Som natural.
i - Sdm nasal.
Som de "i francês"; da pa·
l
lavra "Chagrin".
Som natural. De uso raro,
.J
se usa por eufonia nos chia·
dos.
K- Som natural.
A

L -

So'm natural.
Cfr. nota da
letra d.
M - Som nasal e não sempre
anasalante. Preferimos assi·
:nalas com til a vogal afeta·
da pelo som nasal exceto
o E e d I, que grafaremos,
E (e), t (l) e tJ. Também
se usa o m antes de qualquer consoante.
N
Som nasal e não sempre ana•
salante. Cfr. nota da letra
m.
O - Som natural fechado.
Õ Som nasal.
O - Som próximo do oe du õ ale~
1não".
P - Som natural. Cfr. a nota da
letra l:J.
R - Som natural, sempre bran·
do.
S -· Som natural, sempre forte,
duro.
'r
Som natural.
'I'h
Som aproximado do "th in~
inglês", puxando para o t.
U
Som natural.
tr - Som nasal.

ü -

Som prO'dw:ido com lábios em
u e língua pronunciando· í.

V - Som natural.
X - Som. natural chiado.
Y --- Som produzido com lábios
em i e tentando pronunciar

u.

As pronuncias em forte hiato, se anotam com um ponto, como foi notado
na letra. A

Cm·acterísticas linguísticas
Além da simples dicção de IetrafJ isoladas, o ditongo e tritongo frequente,

é uma nota evidente de diferenciação da língua pareci, que prima pelo hiato.
(25).
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A segunda característica é a nasalação generalizada.
A terceira característica é a identidada de forma dos substantivos que ·1nclicam ação e o infinito dos verbas, como até hoje se pôde notar.

Vocabulário
a. a - páu, madeira, vara.
aambê - tronco.
ah partícula suave que aparece
às vêzes antes da palavra.
ahh - sim. Som provocado por 'Violenta sucção do ar para dentro da
bôca.
ahí - ver, espiar.
aiauaiú - árvore.
ainá - irmão mais velho. ·
a. iaha - arco íris.
aiahí - achar.
aká! - ai!
akebú - não existe.
akeptohú - faltar.
akirente - língua.
a.kolí -. tucano.
alekú - morrer.
alohú -- sonhar.
alokalipí - ficar.
alo. ú -- pedra.
amanahê - fruta de veado.
ameninurí - lagarta, uma das que
queimam a pele.
amohú fruto.
anaptohú surdo (composto de
ana: ouvir; pu: não; tohú: ir).
anakipú - surdo (composto de aná;
ouvir; akepú: não).
ãká -·- comer.
aní - êle, el8
apaxanã - alí.
apanã - aquí.
arê - eu.
areiã - meu pai.
areü - meu:
ataká -- mostrar.
atsí -- marimbondo.
atxdraaní -·- entro (resposta à saú·
dação de quem chama de dentro).
atxü - interjeição de desaprovação,
ridicularização.
auá - levar, carregar, roubar.
al.lasi -· roubar.
auatasiní - grito de comêço d-o pe·
ga-pega.
auloleü - sangrar.
auití - mutum.
balüli - manso.
beualá agradecer (composto de:
behü: bom; ualá: dizer).
0

beuasiní - é bo'm.
bixí coração, buraco (também:
bihí).
bübü --- nós.
balnhohú - estar cansado, fü::ax can-

sado.
balanaci - amarelo.
balümhá - carrapatlnho.
banid - carrapato.
banõbanibá - tossir.
boi.assohú - acordar.
bokulohú - sair.
eivüá - vermelho.
ekije - pai de mel.
ekipu mulher.
e. pá - nascer.
epama - onde.
epãkekü - donde.
hiú - vento.
iadH - catar piolho.
iaikihí - ouvido.
iakokalá - · calango.
iakulí - lábio, flauta de Pit
ia1apalí - brigar.
iafübá - mentir.
ialubaci mentira.
iamad - pequeno, veado.
iamanã - dar.
iam.apú -- grande.
iãtalí -- caminhão (neologismo).
iamatohú - diminuir.
ianã ouvir.
ianãk"Ú entrar (saudação: ianã ..
kiní. Quem entra responde: abro·
raaní).
ianãkeitá ·- algodão.
iakibá - face.
iakikiú - casa de burití.
iatehê - cavanhaque.
.
l'1 ;
mua
esquerd o, mau.
iauohú - adoecer.
iaulí - máu, que não serve.
idamaitakehê - meio dia.
idía - veneno de flecha.
idini - uma espécie das cobras.
iehà - doer.
ieiohú -· alegrar-se.
ieüvüá - vermelho.
iepú - quatro.
i.épte. ê - tudo, muito, mais que Sr
cinco.
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kadeleirá - coxo, entrevado i(knd:ei
e.ndar; lei.rã: não).
kadelí - sucuri.
kade. ü - andar.
kaianãkú - entrar (cfr. ianankú.).
kãigeí - trave mestra.
kãitakü - chamar.
kãitekalepá. - quebrar o bico.
kakapulí - pena de tucano.
kalãpüü - beliscar.
kale. ê - abrir (também: kalü. ü).
kakeí - flecha (também: Jrakeü,).
kaleneixi verde (em estudo).
kalekikiá -- aberto.
kaliti rêde.
kalo - urucum, bo'm.
kaliilü - arrastar.
kamihl - nariz.
kamokim - podre.
ké~lia- .depressa •
kãká - morder.
.
kane1 - ter (em estudo).
karapulí - r.espeitar, obedecer· (ob&~
decer; por si é neologismo).
karapuliú - preguiça.
kare. ü - caçar .(também kaiohú).
katata -. arara amarela.
katavá - urutáu.
kau. ê! - Ora e.~a!
k-emã - bugio.
h:etapú - s6.
kêtanuê - um.
k&1 - querer.
kiaimihl - nariz.
kini terminação de impert1tiVb
kití preto
kitohú - escurecer
kiulupalí feio
kç>mãt~irú feijão
kotú - presado
koupá ~ criança de peito

ieripkaioh6 - tornar-se Qmargo, imprestável.
ieripú ~ amargo.
ietehê - cabaça.
ikamo? por que? ·(resposta: o1i·
papa: porque).
íkamani - como?
ikecl - faveira.
iki - peito da mulher.

Uriá -

,

doce.

ikuxí - unha de pással'Cf.
ilerohú - faz.er calor.
ilecl. - calor•
ilehê - quente, sol.
ilehú - ferida.
1balihü - rir.
i. nhã - caminho.
1. hl - beber.
iní - casa.
. i ~nm& - defluxo.
ibd. i - fumaça, nevas.
ioniexü).
iõgeganá - ontem.
ioní · ....._ .outro. ·
ioníehê - ouba ''ez.
iõtapü - düerent.e.
iopá - alto.
iopâipahã - sôbre, acima, no S\tt~
iõkaná - certo.
ipki. ü - desonestidade.
ipkepú -

castidade.

ité -

vergonha.
itelohú - ficar com vergonha.
itamalô levantar-se.
itakecí - piuva (ipê).
iteci - queixo.
ití - pássaro, formiga.
itukú - deitar-se.
iudá - casca de piqui, guizo fei·
to desta casca, fra.
iiuiohú - secar.
iukaiolí - desistir, mudar de de'
cisão.
iulá - farpa da flecha, e9pinho'.
iulapá · - menino.
iunalí - onça.
iuracl - csseavé!.
i:irí - chicha de mel.
U.irã - relampago.
ixi - fumaça, névoa, cousa esbran~
quiçada.
jentatá - lutar corpo a corpo.
jil gemer.
gutakecí - ôlho (também: gutakehê).
kabutacl - ponta de flecha.

-
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irmã

küclili - . . gôsto
kõtümbá · - casar~se
ktl~ilí. ~ .'gavião
kufaPaJtsí ·· -· lado
kulapaipakü lado de eé
kulupalí feio, vergonhoso (sen·
tido translato: demônio)
kulapõpá - abraçar
kumakakú - Jevantar~se
kú. há - amarrar
kuni.xixí - dedo minguinho
kurskí jatobá
kUi'alí - ·amigo

kuratlam.ilcí - pão de milho (neologismó)
kuratú - milho
:tniritakehê - amendoim·
kükamá? - porque? (rosposta:
e>lipapa-porquo)
küme? - Comd?- Que?
künekü juntos
küüpá - coceira
laleü · - brincar, jogar
leirá negação absoluta: não
(também: teirá)
mã. ã :....... estrume
mahá ~ claridade
maiamã - porco dct mato
ma. í grande
maiamê ~ grosso
mã .1 mandicx:a, massa
Maimi.i.akü Inimigos do Norte
(Tapanhunas? Canooiros?)
homens grandes: ma. í: grande;
mi.á: homem
makí - resto
mal. hi.auad - dedo grand~ do pé
mai. nhã - pai ma'l.nikipú - não
é pai
mãikepú -- pé
mãikiací canela
mãitalohú . -·· joelho:
mãitxí - peito do pé
mãitakü - perder
maiohú crescer
mãikianã - chicha de ma~dioca
malãitá -.-· bonito ·
malatolUbá - triste
tnalatolohú - ficar triste
málekicí - cupim
maleti.Uü - sujo
mãm. tí - gordura
manã - água, matar

manãinú - trabalhar
manekaná - em todo o lugar
manebú - tersol
mãnketa céu (também: mãketa
neoldgismo)
mapiu . - peito
nlapuchí - barba
mapulí - pena de gavião
makexí cotia
marohú aclarear do dia
marõkehü ·-·- amanhã
marumã - amanhã
masaká - bacaiuveira
mata - chupar
matehide - cabelo
matí - frio
matmipi\ -· ventosidada-

rnati:xaná matkipú -

cheio
careca (mateh.idet · ca·
belo: pú: nãõ) Cfr. pu .
matsí - sabeça
·
mehü - ·bom, certo.
mehüm.nehin - está bom, está cerG

to.
··
meklnpahá "'.'-* na f re$lte.
mérumã - pronto.
meklnpahá - na frente.
méroní - acabar.
·
meropümnihü - limpar.
mesohú - melhorar, sentir-se oomf
acabar.
mi. á - homeni.
miamipú ·- ancião.
miatapa - peixe.
mihí - buraco.
mi. hín - sangue.
mi.iãmpa - nome (em estudo).
mimã - braço.
mimãci - mão.
mimãkepsí - jôgo do cotovelo.
mimãtoluxí - cotovelo.
mímek:etá - pele.
mimihauakepsí -. jôgo do pulso esquerdo.
mlpí -· pium.
m1gsohú - tornar~se grávida.
minünkü á que manda, chefe.
mipí - fid.
·
rnipto - adulto.
mitá .- ovo.
miud - cheiruso.
mochehü -.- lavar, limpar.
moxí - caitetú.
.
n"ilicí - genitais ma,sculinos,
mõ~í -. comprido.
moiamehê -- abóbora.
moianã - também.

moitá --: céu (sentido físico natu,l.'fd),
mõpê - roça.
maked - pescoço.
moke. í - nuca.
mokirú - mole.
mõgnã - avô.
mõllnã - avó.
müi:. lí - novo.
mukanã - mesma· cousa, igual.
muhú - chuva.
mulí - páu do cerra:do que dÃ tirita
preta.
:mühemnehin estar bem, estar
certó {cfr~ mehümnehin).
!llühú - dente.
münd - umbigo.·

münklori antiga.mente, faz tem,
.... po.___... · '· . .
,
.
münktohú - escurecer.
münktomü - de noite.
münktü - dura:çite a poitet noite.
n~\inh1~ - .mandar.
münkü - gente.
münki. ú - rama de mandioca,
müpü - cabaça dà flauta ietá.
nadeptohú - velho, ficar velho.
nalnama.hã -·- depois.
naigatú - ró~-ula.
~~igegen~ .-·· agora, hoje.
:tiakatá _:.:. branco.
nakehü - escroto.
nakenaH - jogar
namã.iulapá menina (também
namãkiulapá).
namãnohú - estar com fome, ficar

pãlã -

fora.

com fome.

namü';u· _._

mulher.
nãmkatsí - jôgo do jo'elho.
nhamãtasiin afiar, afinar.
nlkaÕgená · - amar (também: nlkukehú).
.
,
d .
n~m~. -.-. ,. 01s. .. ,
numpakihu - visceras.
niinkaná -·- o mesmo.
oapá - ... esperaJ!'..
oeh.í.. -·· sair, deixar.
ohítf doce (sentido translato de
chupar: oití).
o.í - fundo.
oialalá - uma espécie das cobras.
o':idukú - sentar-se.
oiná - braza (em estudo).
oirabú - lua.
oití - chupar, engulir.
olapalakehü - justa-conta (árvore).

o. ná -

filho.

onkukú - torto.
opá - acima, em éima, alto.
opahiãtalí - avião (neologismo·: opa:
alto; hiãtalí: caminhão).
opakekü - o de cimâ.
opürü - anta.
·
ota!ohu -- tirar mel.
o. ú - plantar, furar, fazer buraco.
otapá - nú.
pa!nhohú __, cansado;
painhoneptaní - não estou cansado.
pakaM. - ·barra de um rio.
pakalepá - tomar banho.
pala1kiu. -- correr.
palalukú -.- estragar-se, rasgar, apodrecer.
palí - bicho de pé,
~-

. castigar.

palocí - alma (neologismo) .
pamã pegar, segurar
paní - pedir
papsí -.-. abelha bujuí
papuí - rêde iranche (a dos civili··
zados: kalití)
pase. ê - cantar, dançar
patá - terra
pate patrício, do mesmo grupo
patelripú. três
patekití cinza
pãkolohú nadar, atravessar na~
dando
pemã - testa
piãbá - estrêla
pi . haualí - veneno
pi. lí - remédio
pireririkí azul (também: pirerekika)
piulalí adstringeµte, que aperta
no gôsto
pokolei - castigar, encolerizar-se
po.í - .mato
poihú brotar
poikatí - cabeceira (mato)
poití - contar
poitpá - convei;sar, falar, contar
puhi:nã - irmão mais novo
. , - f"orça·
puita
puitalohú - apertar, comprimir·
pyuy - faca
sabukú - voar
sakálu - páu de fazer fogo, fósforo
sauá - carregar, roubar
sauáxahú - trazer
sauaxatohú buscar
(composto:
sauá; xá: vir; tohú: ir)
sei' voce"
seü tirar (também: se. ü)
sipokú morar, demorar-se
sirupá ....,...... uma espécie das cobras
sikihú - areia
sikiú - descer, cair
tabükecí genitais femininos
Taka. á - Deus (neologismo)
takahá saber
takalohú -.- pensar
takarohú - sair
takapsonú esquecer-se
takaptohú cego (takahá: saber;
pu: não (negação de parte); to·hú: or)
takasohú - lembraF-se.
taiminí - faz bôa temperatura, faz
bom tempo.'
talilí trovão
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talopani - eu quero (taleirá --- não
íl,Uerer)
tamalohú - esticar
tamnamahã - depois
tamotá feijão grande
t:ãkipú - não querer
taná - viver
tanasohú - ir viver
take. ê piquí
takimãleirá - mulher não casada
tata - atirar, soltai·
tatalohú - ir soltando
te. hi - assar
tehü - mel, tirar mel
tepá - furar
tepí - fechar
ti-hl - defecar
tikakú - quebrar
Tikóli - inimigo
em especial os
Beiço-de-Pau
t:ikipsí - rabo
tikipÚ - cauda das aves
ti.pukú apagar, cegueira
timã - longe
tohú - ir
toxaahü - passear, ir e voltar de
viagem
toxitá - chamar
tulanã - cheirar
tumãd - curto
tumaní - pica-páu
tutata - cuspir
thuthu ~ assoprar
tümbaleü - taspassar
tüüpá balançar-se
uaituhú - amontoar
uaiuhú -·-· febre
ualá - falar, dizer
ualaleirá - . mudo
ualosá - perguntar
uãdekapá repartir, dividir, dis·
tribuir

uatalí - mosca
uatapá - pomba
uaxiko - fruta de lobo
udá - ira, vingança
udatohú - enraivecer-se
uhaphtohú - não irar-se, perdoar
uití -· chupar
ulakú - correr sangue, sangrar
ulapá menino, criança
ulapaipakü - lado de lá
ulehü - ferida, chaga
uleví - raio
ulipá - bater
um.alei - deixar, permitir
unã -- batata
una.á - cará
unamanokú - estar com fome
uoidukú - sentar-se
uoirikulahü - sentar-se e olhar
füipú - sacudir
üntamá - casar-se, esposos
vakalá - garça
vatuolí - todo'S
xahü - vir, voltar
:xãkú - arrebentar
xarekutohú passear
xatokohú - chegar
:xauvá - encontrar, carregar
xe - você
:xe. ü - seu, de você
:xekanel - seu
xetohú - levantar
:xiki. ü - tamanduá
ximakú - aparecer
ximapteü - fechar
ximihú - mêdo
xiní - azêdo
xiniouhú - azedar
xipexí - cipó urubamba
xixehü - suar
xuná - cocar de penas
xukú - mergulhar

RELAÇÃO DE NOMES
Reproduzimos os nomes dos índios iranches anotados pelo Pe. João Dornstauder em 1953. Acrescentamos o's apelativos em língua iranche, que nos fo.
iram recolhidos.

GRUPO DO CAP. ANTONIO:
Cap. António Tamulí.
Maria, mulher de Cap. Antônio, falecida.
Atanásio Iolad, filho dêles, menino.
José Ulimná, so'brinho de Cap. Antônio. jovem.
Luís Tãmurl, enteado de Antônio, rapaz.

André Kaiurí, enteado de Antônio, rapaz .
Matias; falecido.
Vicência, mãe de Matias, falecida.
Celso (Sanso) Baramí; enteado de Matias, menino.
N. N., filho de Matias, falecido.
Mateus Mãteecí, adulto.
Aureliana Atuod, mulher de Mateus, pertencente ao grupo de Cap. Acá·
do. adulta.
Aníbal Nãnarí, filho de Mateus, casamento anterior, menino.
Inocêncio, filho de Aureliana, casamento anterior, menino.
Manoel Maria Tupin, irmão de Cap. Antônio, adulto.
Inácio Kaiolí, filhd de Manoel Maria, adulto.
Catarina Kamoetsin, mulher de Inácio, pertencente ao grupo de Cap. Acá..
cio, jovem.
Elias, filho dêles, menino.
Tito Nãburí, irmão de Inácio, rapaz.
Alonso Iraaguarí, pertencente ao grupo de Cap. Acácio, adulta.
Maria Rosa Nhemuuci:n, mulher de Alonso, oven.
Miguel Uiakurí, filho dêles, menino.
Carlo's Kãnulí, filho do Cap. Canuto, grupo de Canuto, adulto.
Terezinha Kamunlú, mulher de Carlos, grupo de Cap. Acácio, jovem.

GRUPO DO CAP. ANTôNIO JOAO:
Sabina, viúva de Pedro, falecida.
Rufino, filho de Pedro e Sabina, falecido.
Tomé larukarí, irmão de Pedro, rapaz .
Filomena Kutetsí, mulher de Tomé, filha de Matias, grupo de Cap. Antônio, jdVem.
Zacarias, irmão de Pedro, falecido.
!saque, irmão de Pedro, falecido.
Urbano, irmão de Pedro, menino.
Carlos (II), tio dêsses irmãos, falecido.

GRUPO DO CAP. JOSEt
José Taburá, apelidado de Capitão Jctsé, filho do Cap. João, adulto.
Maria Madalena Tepuusí (Tepulô), mulher de José Cap., adulta.
Inocêncio, filho dêles. O verdadeiro paí já faleceu, meninq..
Bartolomeu Napokô, filho dêles, menino.

GRUPO DO CAP. ACACIO:
Sebastião Nham.aicí, irmão do Cap. Acácio, jovem.
Máximo Aralí (Atorí), cego, viúvo, adulto.
Benedito Tapurá, filho de Máximo, rapaz.
Maurício Tupin, filho de Máximo, rapaz.
Edmundo, filho de Máximo, falecido.
Paulina Tipuusí, filha de Máximd, menina.
Clovis Nbanurí, viúvo, pai de Domitila, adulto .
José Miguel Ialokaxí, adulto.
Aristides Oiakurí, irmão de José Miguel, rapaz.
Armando Oiakurí, irm..<lo de .Maria Madalena e primo de Carlos, pert.encente ao grupo de Cap. Canuto, rapaz.
Alípio Xinuhurí, rapaz.
Lino Altarí, rapaz.
Vitd Orakulí, filho de Cap. Acácio, jovem.
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Acampamento de caça e pesca. Aí resolveram levar o padre à maloca
de baixo, onde governava o pai de Pedro. Condiçã.o, o padre ir sàsinho.
(Fotogr. do Padre Dornstauder).

•

Note-se a pos1çao da maloca na roça. A inflexão dos pés das mulheres
para dentro é normal entre as lranche, paradas ou em movimento.
(Fototjr. do Padre Dornstauder).

Ana, mulher de Jacó, fiando. Em segundo plano Terezinha. Jacó foi o
chefe da expedição que se encontrou com Max Schmidt em Utiarití.
(Fotogr. do Padre Dornstauder).

Apolónia, mulher de Coxividí, conserta uma rêde. Note-se também o
sistema de assento sôbre o pé esquerdo. (Fotogr. do Padre Dornstauder)

Olevo Taburá, filho de C.p. Acácio, jovem.
Genésia Mainicí, irmã de José e de Aristides, jovem.
Domitila Nããcl, filha de Clovia, jovem. .
Anita Kamãitací, filha de Acácio, menina.
Do grupo de Canuto: Armando e Carlos integraram...ge em outros grupos.

NOTAS GRAMATICAIS

."

Apenas em 19.55 é que se tornou possível um estudo sério .sôbre a
lflWUa iraache. Poucas palavras encontradas no vocabulário foram coibidas depois de 1955, mas a trav~~ interna da. llnguageni er~ um sefrêdo. No esfôr~ ele obter certeza das pa.lavras . cólbldas, o vocabu~o .sofria quotl~anamen.té uma prova. Quase. ·.·silnultàneamente, · surgiram diversas notas com a revela~ão das formas verbais identlficaW· Por fim José Miguel, em Diamantino, presenteou.-me com uma narnção em lúagua. tranche, ditada. Ouvia eu pela primeira v.ez, pausada·
mente, o sotaque tranche e a revela~ da contexturac interna da formação de palavras.
Dêste dia em diante meus companheiros sentiam facilidade ·na introdução destà língua, que desde 1929, desafiava qualquer penetração.
_ :A narrativa, · ÍJols, de como surgiram os primeiros homens, abriu as
portas ·da ·1ingua tranche. Antes, em 19M, ouvia às vêzes a exclamaOio: «Padre num sabe nada, padre João é que sabe!» Tais expressões
brotavam, quando, três ou quatro vêzes, fa.zia que me repetissem a
pronúncia, com o ouvido ·nos lábios do indlo. .Em fins de 1955 os índios diziam: «Agora padre sabe tudo». Com a fama de saber tudo eu ia
mandando corrigir os erros de mlnha.s elucubrações e composições, ad~
mirado de ver de fato confirmadas por seis índios as minhas palavra.§,
por mim formada!i e não ouvidas.
· Não tenho visão clara de tôda a composição iranche~ .porque muitas
·· fOrmas por mim apresentadas sofriam mudança na aglutinação por par·
te dos indlos, que me devolviam as formas modificadas, contendo o
sentido . que eu Intentava. Nem pude verificar leis na aglutinação,
De fato. a. única regra que me servi~ foi a eufonia..
Passo pois a referir as notaB positiy~ no estudo da . gramática
iranche, atUalmente em fa~ ainda de crescimento.
1 -

A-OLliTINAÇAO

, Uma das primeiras anotações confinnadas fol o agrupamento de palavras na formação de uma palavra nova. Certa vez eu fazia ver a um
~. o Maurício Tupin, a fato de que os seus colegas me diziam pa~
lavras qu, divididas, davam outras palavras, com pequenas mmianºas
eufônicas. O rapaz riu-se a valer do que eu lhe notava. Terminando
a convena, bom lndio como ê, contou-me um fato de sua vida na ma·
loca; sem atender que me dava precisamente uma palavra composta:
«Eu sei, padre, sei mesmo. Um dia mamãe, eu me lembro bem mes.;.
mo, mamãe me deu uma cabaça e falou só assim ·(fez gesto de ·que a
mie o levava para fora da maloca) : totãllauá. Eu, pequeno, num sei
nada, busquei água. Totãllauá: mamãe falou só isso·!»
Dóis elementos são claros nesta palavra da mãe de Maurício: to,
ir e lauá (modificação de sauá), buscar. o que fica no meio pode ser
perfeitamente a varia~ do radie.ai mã: água.
Assim: vai água. buscar, seria a ordem da mãe, incompreencJl:da, .,...
to peque:g,o,~em ~AA. l,1lú\O semântica e apenas- aprendida pela- ~ela concreta.'' de ·'·éJficunstànc~ ;~tal~•. ··
·
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A aglutinação de radicais e temas, tão generalizada, fávorece imen~
so Q uso da lingua.
As leis, no entanto, de junção de radicais e temas restam matéria
de ulterior investigação, que não se praticou ainda.
AFIXOS

2 -

A partícula PU, que exprime uma nega~, foi estudada metõdicamente, uma vez que já existe a ternúnação LEIRA' (LERA', TERA'),
que exprime uma negação peremptória.
As palavras portadoras de PU1 tiveram sempre un1 sentido coutrárlo ao sentido das palavras não portadoras desta partícula. Mas o
sentido contrário não se define por uma contradição, uma negaç..ã-0 de
todo o conteúdo do significado, mas só de uma qualidade.
Vimos então que esta partícula original tranche, gera uma série de
sentidos diferentes, opostos, contrários, numa gama rica de conteúdo
noético. A terminaçã-0 LERA', a-0 contrário, se111pre sig-llifica tuna ne~
g·açã,o, indicando impossibilidade, impotência.
Assim: IAMA': pequeno; iamapú: grande (pequeno não); iamalerá~
nada; TA:KAllA': saber; takapú: esquecer-se; takalerá: não saber.
Portanto, por meio da partícula. PU se podem exprimir alguns sentidos que indicam penetração aguda psicológica. Pode-se por meio desta partícula exprimir indecisão, falta de ocasião, imprevisto, pormenores.
Talvez o único componente que exprime tanta variedade de porme~
nores seja a palavra IONI' (radical: iõ). Significando OUTRO, esta
palavra 1se presta a formar sentidos parecidos, pouco diferentes, abrindo um campo vasto para neologismos.
Assim: MIPI': fio; iõmipi: Unhada de pesca (outro fio).
KA, é partícula notada, de emprêgo mais restrito, indicando o plural. Empregada apenas nos verbos até hoje.
ãkákini: come?
ãkakaUdni: comei!
1

S -

ESTUDO DAS TERMINAÇõES

Certas terminações são portadoras de sentidos determinados:
- CI: terminação substantivada. Ia1nã: pequeno; iamaci: cousa
pequena.
- Iíü: designa a causa, a origem. Opá: alto; opãkekü: do altor
o do alto.
- . A, . E, . I, . U (e algumas vêzes , ü), designam cousas sensíveis.
Experbnentei acrescentar a terminação CI a estas terminações e os
iranches sempre rejeitaram tal acréscimo. Como estas palavras, no entanto são usadas às vêzes como categorias imprecisas, de gran1ática,
as terminações devem ser submetidas a estudos ulteriores.
- LERA': negação cerce, total. Taleirá: não vou (não vou m.esmo~ impotência, vontade decidida, que impedem a ida).
- PU: estudada já.
·
- TAHA': indica permissão: Tonitahá: agora pode ir (to, ir; 11i: ago~
ra tahá: se pode).
- OHú: ação ativa, desenvolvimento, mudança. Term~ão de
muito uso fazendo as vêzes de verdeiro verbo auxiliar. E' uma ter~
minação verbalizadora. Provàvelmente é uma corruptela do verbo
TOHú: ir.
ma.i g1·ande; maiohú: crescer.
puitá: fõrça; puitalohú: apertai'.
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.A plasticidade do emprégo desta tenmnação, faz dela uma das
grandes responsáveis na form~ de palavras. Por ela se traduzem as
atividades, o esfôrço efetivo. Notável é a junção com a particula PU,
formando a terminação complexa: PTOHt'.T.
As terminações verbais identificadas são as seguintes:
- PANI': primeira pessôa, para o presente e futuro. (também!
BA?\'I', tolopanf: vou, irei. (O verdadeiro presente: hiah: tohiáh).
- TINI: segunda e terceira pessôa, para o presente e futuro. (As
vêzes no entanto se usa esta forma para a primeira pessôa.
- l\iINI': designa ser, estar. ldekalominl: faz muito calor (ide: ca~
for, quente; kalo: muito; mini: é, está).
- HIETANI': primeira pessoa do plural do presente e futuro.
Tohietaní: vamos, iremos.
- ADA', üDA', lUüNDA', !tltl'NÃDA', NAMtJDA': são formas usardas como terminações mas de significação não identificada ao certo.
Sua determin~ quanto ao sentido aclarará a questão da primeira e
segunda pessoas que se tênt até por hoje indistintas com exceção de
IDA.li, que é pouco usado, designativo certo da primeira pessoa do sin&
galar do presente.
- MAK. RElüDA' (makmreiüdá): passado usado em contos.
·ro. mak. reiudá: foi.
-1\fAK.REMtiNDA' (makmremtlndá): forma plural do passado ustv
do em contos. To.1nak.remUndá: foram.
To.mak.remündá: foram.
-< KINI': imperativo. Tokiní: vá. Plural: tokaiklní.
- KIKIA': designa o passivo. Kaleldkiá: aberto. Não sofre flexão.
4 -

CATEGORIAS GRAl\IATICAIS

Do que ficou exposto se pode co;ncluir que algumas formas · sã-0
daramente lleter:minadas, como por exemeplo CI, OHU', que pertecem
respectivamente às categorias: substaativo e verbo.
As outras formas se classificam pela natureza mesma do sentido,
passiveis de determin~ã-0 substantiva e · verbal por meio de sufixos.

LENDAS
Münk. lo'ri (fez tempo) iauaiauH
\bicho) alomahü (pedm grande) a.
mak.reiUdá (viu). Na1namanhã (depois) ahí (paca) kãkatekalepapumak
reiudá. (mordendo furou um pouco)
mühú (dente) kãtekalepamak. reiudá (abrindo, quebrou o dente). Makixikianã (cotia também) tepapukauhnak. reiudá (quis abrir) kãtekalepamak. reiudá (abrindo quebrou
o dente). Iauaiaulí (bicho) iepte. ê
(todo) alomahü (pedra grande) tepapukau1mak. remündá (quiseram furar). Ketapxí (um sozinho, cada um)
kamak. reiuldá (chegava) mühú (dente) kãtekalepalí (quebrar dente) toh.
mak. reiudá (foi-se embora). Tãmnamahã (depois) iõriioli (outro) kas- ·
tahmak. reiudá (veio' e voltou -·
supõe-se que quebravam o dente).
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Nünkabübü (também êstes) miktumak. remündá (dente diferente fica~
ram). Alomahü (pedra grande) te~
pakikatimak. reiudá (quase ficou fu~
rada). Tãmnamahã (depois) tumaní
(pica-páu) tepaapiu makreiudá (furou, olhou dentro). Tãmnamahã (depois) münlrii (homem) iepte. ê (todo) oehímak. rebümündá (sairam).
Iaurinamahã (homem velho então)
ximapteümak. reiudá (não apareceu).
l\/Iaimüakü
(os índios)
künekii
juntos oehimakmremündá (sairam).
Tãmnamahã Münkü (Iranche), Kurali (amigo - índio parecí também)
ieptehê (todos) künahã (juntos também)
ikiamakmremündá
(mora·
:ram). Tãmnamahã (depQis) úram·
namanã (índios brabos) tãimkipú
(ni'io quiseram)
ikiamakmre.mündá
(morar).

José Miguel acrescentO'U, quando te;mhlôu de contàr esta lenda. e1n Dia.
mantin.o, em 1955: o . . velho que fàcara dentro da pedra, fot !echado
porque os índios que sairam taparam o buraco bem tapado e o velho nao mor~
teu até hoje. Dis~ que o'8 antepassades antigos .conheceram os homens que sai~
ram da pedra.
· · .
.
·
Disse também que esta pedra se encontra na 1egião ·de Ponte de ·Pedra,
região também conhecida dos índios parecí, pois que os parecí também nairam
de lá e também contam esta lenda.
Clovfa, flecheiro muito estimado na tribo iranche, disse que se pudesse,
ia procurar e pedra . e abrí-la para ver o velho' q~ está lá dentro.
Esta lenda foi contada diversas vêzes por outros índios iranch!'·
Outra lenda; contada infelizmente por partes, divenas vêzes, é a do apa•
redmento da roça. Contam as.sim:
Um ditii uma menina disse à mãe que a enterrasse. A mãe a enterrou ao
meio. c;lia. De tarde a mãe ouviu gritos. do. lugar onde ent~rrara a filha. No dia
seguinte teve saudade e foi ver o b.1gar e encontr<>u muitas plant~s. De cada
parte do corvo da ~ienina brotara uma espécie de planta.
Os índios então passam a descrever as diversas espécies de planta que
cultivam, · fazendo referência às partes do corpo da menina .
. Não pv.de aproveitar plenamente esta . lenda po-rque os índios me ·contavam depressa demais para eu poder positivar o sentido das palavras e anotar
os sons. Também me faltaram conhecimento de algumas plantas que os índios
:réferiam e que não conheço. Meus companheiros também não" puderam assen~
tar nada de definitivo.
Outra lenda, que ouvi apen{ls uma vez, da bôca de José lVIiguei, na roça
de F"rei IV!anoel em Diamantino, foí a das estrêlas. O que consegui positivar foi
o seguinte:
Um homem, certa vez, gosto'U de ver as estrêlas e desejou ir vê-las. Na~
quele tempo havia muita gente vivendo. Certo dia, uma estrêl.a desceu até
{>Crto dêle e perguntou se · êle não queria ir . ver as est:rêlas e subir com êle.
Ele }X'lrguntou às mulheres e falou que ia. As mu!heres riram-se dêle. :lJ:le foi
com a estrêla e outro homem também foi com êle. QuandO' desceram prega~
ram muitas mentiras para
mulheres e elas também quiseram ir. Depois que.
!lUbiram todos, as estrêlas brigaram e todos sofreram muita fome e os homens
(não sei.· se na terra ou na estrêla) se guerrearam e se separaram.
O final da história não fico'tl Claro, mas parecia-me ter ouvido que as
estrelas jogaram fogo nâ. terra e muitas estrêla.s se enraiveceram porque houve
fogo na terra.
.
Dos homens que subiram com as estrêlas, todos queriam voltar para a
terra e muitos morreram, na luta das estrêlas.
José Miguel não me disse da sorte doo q~1e não morreram.
Os índios dizem que entre si contam outras histórias e as histórias de
animais são muitas. Não pude entretanto colher mais do que ficou aquí ex~
posto.
Í?ste material no entanto insinua uma interpretação bem i:ranche das kin··
dás comuns a muitas tribos de índios. Dão de fato um caráter tribfll iranche,
que se define pelo modo idiótico da narração, como na lenda da roça. em que
.narram a aparição lendária de certas plantas iranche. Se se confirma a nar~
ração da aparição do fogo J?Qr meio de luta de estrêfas, te.remos mais utn dado
~riginal iranche.

as

CARTAS

José lVIiguel ditou-me uma carta para. seu irmão Aristides, pofa eu par~
de Dia.mantix:io para Utiarití, onde encontraria Arlsti-des: -

Ialoruí (J~é Mig:i.Jel) Oi.akulí (Aristides).
·
Teuapaiokiní ·(você me espere), oli.tolopaní (vou-.me em.bom).

-
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Nãi.namahã (tam~m) hdraionepaní (u~o quero mais ficar). Oipafüp!d0··
netlní (não sei onde vou morar). Ta.li (voo-me embonl), ukanã (ai) 'l.mparekiní
(você precisa esperar). Utromanaletomi (depois das chuvas - no tempo do
comêço d~ ~a) tulopaní (vou-me embora).
Esta carta foi-me ditada e a tradução foi~me dada por êle mesmo, logo
depois de ditaqa a carta.
No dia 21 de Maio de 1956, escreví de São Leopoldo, aqui no Estado do
Rio Grande do Sul, uma <",arta para os meus iranche de Utiarití. Fr, Adalbertci
que ficat"a em meu lugar em Utiarirl, tomando conta dos meninos Íl'ldios, ates·
tem-me maia tarde, que <>S meninos quando ouviram a minha carta, ficaram
impi:essionsdos. Entenderam o que eu queria diz.eT. A carta é a q•10 se segu1'!:

Irãxe are kõkilfü. kê cõcülir ma. i.
(Eu gosto dos L"'anche. Eu gosto
muito). Apanã (aquí) nãgegené (age..
ra) Rio Grande do Sul, metí (frio)
mo.i (muito). Ile~,,ê (sol) Ximalnt-

outro; mi-pi: fio) ·
aciuli - sapato (provàvel:mente sim·
pies transposição do calçado iran~
che)
aklpu.'i.l.avati - papel
ian~. í hriha (algodão)
iata:trití - pé>lvora (lrlti: preto)
iii'~ali catrunhão (iõ: outro; tali~
lí: twvão)
kalapü - êf'lZada (metmo que pae6
peixe)
'lrulupali - demônio (transposlçík•
. de feio)
.
kuretie.inucí - pão de mtlho (ku~
mt6: milho)
mãkêta - céu
mâikü. ii - espingarda
mãikü. ü iamacl - revólver
mamã - camisa
mâlthiamã - calça

ti:ní (aparece) i~.ê (tudo) naka-

tá (J-?TSnco). Idamaitakehê (nieio dia)

patá (terra) .:riakatá ·· (brá~) leirá
(não-). Patii (tenal malãintohú (fi·
tear bonita), münlrtohú (de : noi~)
oirabú (J:ua) · iepte. ê (tudo) nakatohú
(fica branco), matí (frio) ma. í (muito). Buhú (chuva) mati (fria) .&ikiúlotini (cai).
Arê (eu) terrün (longe), Iranxe
.ternin (Ira.nclle longe)., arê .pase . ê

(ou rezo). Jesu:.ú 6n.ã (Jesús e-Seu·
ta). Arê takahá (eu sei). Jesuxi, p&•
dre Imnxe (i:l jesús, padre e Iranche~
iepte.ê (todoe) uãtakaikini (vãd obe~
deoor). Missa ianã (Missa ouvir), pa·
sekaildní (rezem). Arê ieiutaní (Eu
coi1tente). Are (eu) paoofobaní (voi1
rezar) iamapk (muito).

meivitapá -

NEOLOGISMOS

i. mipiní -

linha

de

pesca.

medaihll>

miake. í - -espelho
opahiãtalí ....-. a'\rião (opE>: Elho; iãm
li: caminhão)
paloci - aln-..a
pinãnãki .;,,.... foice
tãpaxãpakeí dn-to

(â:

tep{i -

machadi:J

O:RAÇõES

Estas orações foram con1postas jtmt..o eom .os lndios qoo jã invau~
tavam · · nooJogismos. para assuntos religiosos. Revistas diversas ·,vê~
tor.im oomprovadas com o uso, assim como os mandamentos,· que sob
o tftulO de ora'Ções; aqui fiê.am expostos. Os canros impressionam es·•
petâcula'rmente os velhos , da tribo, · qrte,
absortos, ·quando assis~
tem a reuniões onde os meninos e moço& cantam.

ficam .

lãtasotkhú (nos dês), seldnã (a

Nãtneiã (Pai nosso) mãketatdptini (no céu moras) Sêikinii
(a Ti) münldi (homens) uatuop..<t~

Ti) mãketa (céu) pata. (terra}
uaituãta.kaiklní (~). Ma,;.
rõkehü (todo o dia) ãkatãmãlf

sekaildn.i (rezem e obecleeam),
mekalosêkiD.a (muitos bens Teus)

-

(comer)
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1ãt.asotk1ni

(nos dêsh

iama.nãkulupali

(nosso

ní ( chama.00 - tenta!lão) iamãsikluleil'akiní (nós cairmos não deixes), li;ulupalf (mal) xa.tokoleira··
ldni (chegar não deixes). Kotu-

pecado)

mesildní (perdôa) ioniklnã (outro
também) keitanã (também) fa..
mãmesikapitldá (nós perdoamos),
ainaiauli (espírito máu). pokahti-

ldní (Assim

seja)~

Ave Maria.:

Ave Maria sei. Takani mebü
iepte ..ê kabuiotini (está& cheia),
namüoni terá sei beualakikiatiní
nün sêildnã o. nã Jesuchi beualakildatini. Santa Maria Taka. á
~lelln iamã.kulupali panikini nãgegená alekuli. Ctitukini.
Esta Ave lUaria deverá ser
aperfeiçoada, pois a tradução imperfeita já pode ser corrigida. Em
vez de «namióni terá» se deve

usar co1n mais justeza~ provàvelmente a composição:
«seiná"'
mttapu.
A tradução ao pé da letra é esta.: Ave Maria tu de Deus bom
todo estás cheia, mulher outra
não, tu és bendita (bem falada),
wntre de ti filho Jesus é bendito. Santa ·.Maria Deus Mãe nós
pecadores roga agora, morrer
(morte) • .Assim seja.

At-0 de Contrição:
(pequei) malatololümbã (triste,
all'l'ependido) areklnã (a mim)

Jesuxf (Jesús) sei (tu) areklnã
(para mim) mãketa (céu) Wakehümündá (para dar) meanãpá
(cruz) alelumakml'eoudá (morres-

te).

Arê

(eu)

meslkini (perdôa). Arê (éu)

·lo~

nieõchü (outra vez) kulupataiklpú
(pecar não quero).

kulupa,namündâ

Credo:
Taka. á Mãinhã (Deus Pai)
iepte.ê puitá (todo-poderoso) mãtketa, pata manãrükü (criador do
céu, terra) adeanapiukeanapaani

tanasotaUdumak.reiàdá (ficou vivo por si). Mãketa (céu) p(;tku-:
lomak.reiudá
(subiu). Taka.á
Mãlnhã (Deus Pai) - ieptepuitã
(todo-poderoso) mehü (direito)
kalapatxf (lado) nã.gegená ( agora) Jesuxí oidukulotiní (está. sen-

(creio). Nünmeiã ( dêle também)
kêtapxí (um só) o.nã (filho) Je-

suxi (Jesús) iamãmanã.rükü (nosso senhor) adeanapiukeanepaa.ni
(creio). Nüm Ainá Santoxf (dêle
Espírito Santo) upsalerá (virgem)
Maria
müngsokikiamakmreiudã
(Maria ficou prenhe). Nilm Maria Jesuxí epamak.reiuda. (De
Maria Jesús nasceu). Poncio Pilatoni minillmak. reiudá (Pôncio
Pilatos mandou) : Jesuxi iehü:n
( J esús S-Ofreu) , :meanampa (cruz)
tapeteleleildkiamakmreiàdá
(foi
pregado). Alenkúmak.reiudá
(morreu). Liboni siklumak. reiàdá
(desceu ao limbo), mahá. (dia)
pateldpú (três) oapamak.reludá
(esperou). Tãmnamahã (depois)

-

tado). Tamnamahã

(então)

oi·

c!ci (depois) xlmalrulotini ( apa~
recerá), münkü (homens) iepte. ê
(todos), tana, alekukikia. (vivos,
n1ortos) iã,mtaxalometiní ( char
mará julgará). Arê (eu)
Ainã Santoni, santani lgrejá
Catollxi, Santonl künekü mehü
(comunhão dos santos - bem
dos santos) kulupali mesilü (perdão dos pecados), moitatanlaiso~
tini (vida da carne de novo), ta-.
naiept-0.ê (vida s~mpre) ana.plukeanepaaní (creio)·. COtukini (As.sim seja).
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CONCLUSAO
En1 resumo do que ficou proposto neste artigo,

ns seguintes afirmações:

se

pode condensar

1 - Fica mais esclarecida a posição da tribo iranche. Certo está
que em 1953 os iranche habitavam sómente a margem direita do rio
Cravarí. Noticia dada por diversos seringueiro.s e em diversos tempos,
o rio Cravari é afluente do rio Sangue.
Da turma de índios ira:nche perdida pela região da barra do rio
Cravarí com o rio Sangue não se tem noticia.
2 - Os irancbe são amigos dos Pareci e inimigos dos Beiço-depáu ou «Tikóli». Confusas são as noticias a respeito dos «MaimibJr.
kfu>, não se sabendo ào certo que tribo de índios são e se são real~
mente inimigos dos iranche.
3 - Foram. notadas cmno características dos iranche:
Cultura material: o arco estreito e proeminente, o tufo de penas
de tucano, duas espécies somente de mandioca e roças bem cuidadas.
Cultura não material: grande valorização da agricultura, educação
acentuadamente individual, o pudor, o comedimento que chega. até à timidez, o clescontrole notável em questão de mulheres, o sentido lmma~
no-imaginoso da natureza e da religião, o sentido de «boa-vidismo» na
natureza moral.
4 - A língua ira.nche apresenta-se com ·coracterísticas próprias,
inconfundíveis pela forma das palavras e pela travação semântica, ha~
,ja visto a partícula PU e a termin~ã.o OHU', geradoras de infinidades
de pormenores: PU dando sentidos .opostos e diferentes dentro de um
inesmo campo de sentido e OHU' 1>roduzíndo em grande escala os sentidos de tornar-se, ficar, fazer, produzir, caminhar, agir, enfim: uma
ação ativa e nativa de um ser.
A sbnples justaposição por eufonia de raízes, radicais, temas e palavras na formação de uma palavra nova, de uma expressão complexa, desrespeitando todo entrave de categoria gran1atical, facilita a inventiva de expressão, fixando-se a forma por uma determinação de de~
sinência que precisa ser ainda penetrada e regularizada em suas leis.
~ferece estudo especial a partícula Ntl"M, provàvelmente uma apll~
cação modificada da partícula NU, própria das .línguas NU-arua.ques.
NVM como prono1ne relativo. se classifica perfeitamente como agente
distintivo de fa1nília linguística, dentro da família amaque e nu-aruaque.
Nu-aruaque porque contém a partícula NU entre os pronomes e espê<iie do nu-aruaque bem distinta, porque êste NU não se emprega para
a primeira pessoa, que sempre se enoontrou constantemente: ~
5 - F.,nfim a tribo irancbe se encontra em estado de <1lssolui;;ão,
desgovernada internamente e di.rigida eficazmente de Utinriti por ho~
mens que de seus só querein ter o coraçã-0 de brasileiros.
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Coni'erê1llcias Publica1:ão da "Oomissíio Rond'.on" N.O 68, ed, de
llM,6 (2."h pelo Tenente-Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon
..,.... pág, 87. Em igualdade de condic6es ficou a :memória da tribo tranche •
Ibid. pág. '87-Dl.; "Nada se deve temer da 1ndole pacifica e até :mes.
mo tímida dos Iranche" dado ceFto e co:mprovado sobejamente, co~
:mo coustt~ de tôda hist6rfa da tribo,
Ta:mbem não se encmdrou documento mais antigo do que @stc
de Rondou, al'lshmlando os scriingueh·os coino os primeiros civiliziu:loôl
~ enccmtrar o rio Cravad e os !mlios Iranche.
"Pelas informações dos Cozá:dnll. e Uabnare, sei que falmn o ariti,
Uevemente mmUficado, constroem casas e usam rêdes como os demais
Pareeis" esta nota vai\ precedida de outra bem clara, quando Rondon reparte os grupos dos P~U'edi "Atualmente êles se dividem em
quatro grupos, sob as dcnoiniual;ões dei
UAIMARE'
CA.JILll:NIT:í,
COZARINll e IRANC'H:E'"•
(ib:!.d, pág. 81). Estas notas, cm que
pesen1 as in:forma~ões dos t:ndios pareci, não se poden1 sustentar
sem mais, Como flcai.•ã patente da segunda parte dêste artigo, quanto
às casas; e na terceira parte, quanto à língua; veremos que os !nua~
eh.e não pmlcm se:t• identificados como indios Pareci. De lUax Sch:mhU
temos o primeiro documento cientifico sôbre os Iranche: " ... encon~
iramos ainda sucessivamente 5 acampamentos dos Iranche, com rau·
chos. consistindo uns em cabanas quadradas com tetos que se estendiam ate o chão e outras em simples paraventos postos obU:qua.
mente no cldio (Boletim do Museu Nacional XIV-XVII (infra cit.)
pág. 258).
Esta descrição se opõe à demicri.ção feita po1• Rondou, das mnlo~
· cas pareeis: "Prhneh·o traçanll no chão o perhnetro, qum~e sen11ne
elfptico, da nova construção" (supra cit. IBID.: pág. 84). Os ln9
dios Iranche também não usam o escudo de ca~a, tão céleb:i e e:.>tre
Olll Pareci. Cfr. Rondônia Roquette-Pinto 2." edição, pág. :rn~.
Assim temos que os costumes dos iranche diferem dos costunu'is
d!os íiIU1ios pareci. A líni:?ua tambén1 dife1·e. Talvez por um grupo úni·
co e:m. tempos antigos. encontram-se de fato diferenciados Iranchc e
Piu-ecí. Asshn, ao nosso ver, se deve interpretar também a afirma~ão
da publicação n.o 2. anexo n,o 5 Histéiria Natural ,,_ Et:m:igra:fia,
do 1neslllo Con!!elbo Nacional de Proteção aos ªndios (1947, 2,1~ ed.).
Na pálit'.. 12 identifica os Iramche com os Pa1•ecf, fazendo aquêles um
gTupo tlêstes,
.mim c1.mclusão: os indios iranehe deven1 ser estudados á base da
luz nova que Max Schmidt trouxe, Com. ela não se pode.m nutnte,.• em
tôda sua extensão as informaçõel!l que os incUos pareci deram a Ron~
don. U1na diversificação profunda se constatou em outro campo e
êste ê o da U:ngua: Cfr. terceira parte dêste artigo.
Boletim do ruuseu Nacional, XIV XVII (1008-1941) -,.. Resultados
da minha expedição b.ienal a Mato Grosso, págs. 257 260.
Revista de la Sociedad cienttffoa dei Paraguay Los Iranches.
Asuncióón 1952 1>ágs. 35~49, Nesta publicação aparece a finfoa
palavra h·1u1che a <1ne l\'Iax ScJ~midt dá valor: H:akaurf: fm~er necessidade, bem tl'adm&ida, pois cq.nfir:mada pelos il'anche co1n9 pude cons~
taltar. Max Schmidt é o primeiro cientista a positivar um contmí:o
pessoal co:m. os f1uUos. iranche e por @se motivo o chamo neste artigo
de primeiro cientista dos ilU:l.ios :l.ranche, Não despreciamos por tul
titulo mi notas d.e Ito:ndon, apresentadas que . são com justeza e ela·
Jr"eza.
:~-:;ntcs í~Hlfos ahuht não estão estudados, nem se co11J1ece a U'.ngua
ídlêles. Os contatos sílo hostis, Tive1nos no entanto notícia em pd.1H·'ã~
pfos de 19õ7, de que êstes Bei~o-de-páu querem rela\:ões pacificas
com os civilizados, pois aceitam. os presentes deixados ao pé ilas ár~
wor-ci\!. OH bo1nens da Cia. Ntn·oel'ite M:atogrossense uassa1n, 110 Arinos,
pelo seu terrltódo e portos, se1n nunca terem contado ataque, Os ata*
ques foram efetuados contra os e1npl'êgados da linha tele2'.râ.fiea e
c;ni.tra os seringueiros que penetran1 JJelo Sul, Os sinais de pacifica~
ç~o foram dados aos honiens da Cla. Cruzeiro do Sul, coino relata o
Pe. Edgar Sch:midt. superior atual da missão jesuttlca.
111iirta indecisão gerou uma anenda nos funcionários. os funcionados,
homens si§:riios e conscienciosos, poderiam te1· rendido inais 110 decorrer do tempo. Na ocasião do aglomeramento dos Iranche no Pôsto
T{>liosa, J!oíii.o CU::maco, "de veneráveis cã!'l, confessava simplesmente
e co:m :tlnia: Todos 1ne cha:m!'!.m de pai:" Os Iranehe se sentiam bem
coni ~le. iille seria capaz de penetrar os segredos desta tribo arre~
dia e escmulii!l!.a.
0
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De fato, não fizeram mais que identificar seringueiras, Mesmo o
Barracão de Mário Splnelll, entre o côrrego Grande e o do Cemitério,
foi queimado, dando origem ao lugar chamado Barracão Queimado,
que na margem esquerda. do Cravar!, tanto aparece na Cr6nica d0tt
Iranche 1 ano de 1SH>3, nas percorridas do Pe, João Dornstauder, Em
1954 abriram um campo de aviação, na cabeceira do cõrrego do cemitério, para caso de emergência no carregamento da borracha e serviço dos seringais do Norte e Oeste, não usado ainda,
Não faz o Pe. Dornstauder alusão à maloca de José Capitão, que
consta do roteiro.
Mais uma prova lnequlvoca do caráter arredio da tribo, ~ de notar
que o caráter religioso não influenciava negativamente, pois o padre
não era conhecido. O tato d@ste sacerdote soube superar o caráter
timido dos indios,
Pena que não encontramos mais pormenores sôbre o modo de se
sauda:i·em mais que o simples fato de se declararem presentes, J!Ols
logo se põem a conversar. - O pressentimento augurado não se realizou, pois a criança foi snl:va pelo mesmo sacerdote como mais adiante se refere de modo comovente,
itste "êle'', se refere a Antõni_o~oão, pois no Diário todo o relato
que termina com a viagem, se condensa sob o titulo de Antõnio João,
em nota.
A pergunta de Isaque, que persegue um dado maravilhoso, inexplicáa
vel em sua mente, supõe sinceramente que o padre lhe 'h,averia de
responder com a verdade, conhecida antes da realização. Isto nos leva a positivar na alma tranche de Isaque um impulso para o absolu~
tamente certo existente neste mundo. Sup6e também uma prova irre.
fragável do testemunho do padre, que deve argumentar com un1 fa ..
to inconcusso. Esta prova a que o iranche submete o civilizado se
extende a todo gênero de atividade1 querem provar a paciência, a veracidade, o poder, a aiz:ilidade, etc. Um dado de acultura'!;ão digno
de nota e estudo, mas que não pode ser desenvolvido neste artigo.
Dado precioso, pois as mulheres tranches sempre aparecem com
menos trabalho do que as lndias de outras tribos,
O Pe, João fizera com os lndios iranches uma maloca que servia
de pouso para o padre e1n suas visitas e ao mesmo tempo de capela, onde colocara um crucifixo e lá deixara. A capela foi. cons~
truida no ano anterior, Pedro pelo que consta da relação dos
lndios, foi o indio principal de uma ação conjunta em que desfe.
:riram golpes no crucifixo com facão e gritaram e fizeram demons•
tração de protesto. Pedro deu um talho na cabe~a do crucifixo. Os
outros não tocaram. Q crucifixo ficou no chão. Mais tarde, depois
da morte de Acácio a maloca·capela foi queimada e todo o lugar
abandonado, Nem se pôde ainda buscar o crucifixo. O Pe. João sabia
multo bem que tal ato era fruto de ignorância crassa, de supeni~
tição que só aos poucos seria aclarada,
O fato foi reglstrado em Utlaritl no posto meteorológico, pois um.a
estrêla cadente foi surpreendida. pouco antes de :fenecer, precisamene
te na direção NNE· de Utiarlt1, direção das malocas de baixo dos
Iranchc. A J1ora tamb_é1n corresponde, como o dia. . . A luz fenecera
aos olhos do observador, sem lll!e notar ruldo,
Esta nota é de importância, pois o Pe. Dornstauder conhecia bem
os Nnmbiquara e os Pareci. Notara algo de idiótico na mtisica iran~
che, que é diferente, da mtislca dos pareci em seus temas e desen·
volvimentos, ainda. que ao leigo na matéria, pareçam idênticas,
Infelizmente não foi observado o modo de contar e reter a duração
dos dias de viagem dos :indios tranche.
O capim na s@ca é queimado para que ao brotarem os rebentos
novos, venham os veados a pastar. Os lndios assim, em áreM r~
!ativamente pequenas, tên1 segura a caça de veados, que se agru•
pam.
Fôlha da Noite São Paulo: 31 de Dezembro de 1956. 19,0 artigo
de uma série intitulada: Viagem ao Centro-Norte de Mato Gro!rno,
A referência que fazemos a um posslvel método Ideal de acultu·
ração, precisa ser tomada como con11,lexiva de todos os elementoli!i
concretos de influência, Não possue1n os jesuitas u1n método transcendente, que se aplica «le olhos fechados, A tese vai mais slmples1
@les t@1n a seu favor um complexo de concepções objetivas, um enqua•
dramento ou seja uma ambientação biilTa feliz e por fim um ambiente
razoàvelmente favorável de ação, Por parte· do tndio, temos que o
lludio se vê a si mesmo lnernndo totalmente, no intercâmbio de acul~
tnração 1 v@ que êle mesmo valoriza o conteúdo dos seres de seu der-
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dor e êle mesino taxa livremente o prêço de suas aquisições. ·.
E sabemos que nas pretensões fundamentais do coração bnm1uu:».
nôs e as raças primitivas (assim chamadas), todos somos _iguais, so.
mos todos. Irmãos, entendemo·nos perfeitamente, sem necessidade de
estudos exaustivos prévios, pois a aculturaçilo é um dado vital, que
se descreve pela doação de uma vida e se define pela solução do pro..
blema universal da dôr, concretamente, dia a dia, em tôdas as clr.
cunstâncias da vida,
Cfr. Publ. n.o 68, cit., pág. 88,
Ibid, supra ctt., pág. 81.
Ibid.
Ibid. Cfr, nota n,o 2 dêste artigo, completada com as obser-vaçõel>l
presentes, que discutem quanto ê posf!liivel o estado d!l questão lan~
çado na nota n,o 2.
Já o siste1na de hiato aparece cm oposi;:ilo ao sistema de dltonge
iranche, além da diferença de forma de palavras, profundamente
diversas é um sinnl ineqtdvoco,
Supra clt. nota n.o S. d@ste artigo.
Já. na prontincia da palavra Utinritt, csta~iío telegráffea e posto

missionário jesutttco.

Os

pnrect

pronunciam:

Iranche pronunciam como n6s 1 U-tia-ri-tl.

U-ti-a-ri-.;..co.

Os

SUMMARY OS IRANCH.E

The article - "Os Iranche" - reveals the original data about the tt'ibal
way oi living ol the lranche tribe and their language. This is the main value
ol the article. 1t adds also the few notes taken by Rondon and Max Schmidt
concernin/1 this sarne tribe. The photographic documentation anel the tra~
veller's route map explain and increase its value for historical and ethnogra~
phic purposes.
The first pa.rt, devoted to the history ol the relationship between the ci~
vilized and the Iranche, describes the last days of the tribe in its native tribal
habitat, for today it is already in a state ol becoming cultured, due • to the
three combined factors: lever epidemies, the iights of the b:anche ~roups amon'
themselves and linal}y the attacks lrom the indian tribas, their enemies.
ln the second ,.1'al't facts and notes are gathered about the material and
spiritual culture of the Iranche. These notes are cha:racterized by their brevity, bein{J as they are the results of brief and necessarily incomplete observa•
tions made by those who are dealiri~ witli a shy po:?J.'le who do not like to
tell you what is stdctlJr tlzeir own.
ln the third part we can find a specific document, the lan~ualle ol th&
lranche learned in the day to day work of their civilization, almost entire..
ly outside the indian territory. This study, startind, with th.e vocabulary, 1eads
you all the way trough grammar until the iormation of idioms, makini
;you capable at least for an initial pra.ctice of the langua~e. Tliere is in addi~
tion to this an analysis of texts.
ZUSA~IENJ;'ASSUNG.

Die vorliegende Arbeit behandelt den Stamm der Iranche-Indianer
im brasilianischen Staate Mato Grosso; neben der Verwendung der bereits
von Candido Rondon und Max Sclmtldt veroeffentlichten Eizell1eiten
erbringt der Verfasser eine grosse Menge von eigenen Beobachtu:ngen,
die das Bild dieses bisher recht duerftig bekannte:n Stammes \-Yesentlich
bereichern. Unveroeffentlicht waren !luc.h bisher die beigegebene Reisekarte von J. Dornstaude;r SJ und d.e,~S$5:U vorzuiegliche Angaben ueber d1e
Indianer von Mato Grosso.
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Durch mehrjaehrige:n. Aufenthalt 111 l\'Iato Grosso und persoenlichen
Verkehr mit den Iranche ist der Verfasser wie kein anderer imstande,
zuverlaessige Angaben ueber die Geschichte, Gebraeuche und Mythologie
des. Stammes zu machen. Besonders wertvoll ist ein e:rstmallge:t Ver~
such die eigentuemliche Sprache der Iranche nacb Wortschatz und Gram·
matik darzustellen; wer die Scheuheit und das Misstrauen der Indiane:r
kennt, der wird es verstehen, wenn der Verfasser seine Arbeit ais eine
enite A:nnaehernng an die Kenntnis der Iranche bezeichnet, die der
Fo:rschung der Zulrunft noch manche ungeloeste Fragen ueberlaesst.
Es handelt sich um einen wertvolle:n Beitrag zur Voelkerkunde Bra~
siUens.
Os Iranche
O artigo - Os Irau.che - revela dados inéditos sõbre o ntotfo de
vida tribal dos lranche do Estado de l\lato Grosso, Brasil, e sua língua
especial. Aduz também as poucas notas que Rondon e ~fax Schmidt,
nos deixaram sôbre esta tribo,. O documento fotográfico e roteiro de
viagem, elucidam e aumentam ovalor para a história e o estudo etno~
gráfico.
Na printeira parte, dedicada à história da relação entre civilizados
e iranche, se descrevem os últimos dias da tribo no seu habitat tribal,
pois .ela se encont:ra atualmente em estado de aculturação, devido os
três fatores conjugados: epidemias e gripe coreana,· 1utas entre os grupes· iranche entre si; e por fim o ataque de índlós inimigos.
e Na seg1lnda parte se coligem irntas sôbre a cultura material e ima~
teria!, caracte1izadas pela brevidade, fruto de observações 1·ápidas e
n~cessàriamente incompletas de quem lida com a salvação de um mu.n~
do medróso, que não conta o que é seu.
Na ·terceira parte fica exarado un1 doémnento específico, a língua,
apr~ndida dia a dia na acultu~ iranche, fora do território índio em
quase sua totalidade. . O estudo desce desde o vocabulário até ao sistema de formação de expressão, possibilitando um traquejo inicial da lif:n,,.
gua, O complemento de tal estudo é a análise de texto.
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Anexo ao artigo

OS IRANCHE
Quando o artigo sôbre os índios iranche rodava já pelas últimas fases
de impressão, chegaram às nossas mãos as presentes notas do Rev. Pe. João
Dornstauder, S. ]., informante principal da primeira parte do arti~o.
Sendo agora impossível inserir no corpo do artigo as contribuições positivas do missionário, ficam aquí compostas em forma de Anexo.
"Fases de grande calma e de trabalho positivo, correram prolongadas.
Para exemplo apresento as seguintes datas: em 1948, a fase do Posto Tolosa;
em 1949 a ação em Utiarití; no mesmo ano temos ainda dois meses de viagem pelas aldeias. Os dois mêses na aldeia de Acácio (junho e outubro), eu
considero essencial, pelas finalidades em vista: quebrar a desconfiança dos
Iranche, para penetrar no segrêdo da língua, para conhecimento da vida da
tribo original. É de notar que nestes dois mêses os índios permaneceram sozinho·s. Os períodos de paz e calma, que se situam por entre os períodos de
luta e doença e correrias, merecem um tratamento a parte, pela importância
que tiveram dentro do conjunto histórico'. Quando se fizer luz sôbre êstes períodos, novas perspectivas se abrirão para a história da tribo iranche.
"O caso do crucifixo, anotado à página 148 do artigo e mais desenvolvido na nota da página 177 (nota 13), aconteceu assim: Os precedentes do
fato em questão· foram as mortes das seguintes pessôas: dos pais de Acácio, de
Teresa, mulher de João e de duas crianças. Os índios pro·curaram o responsável. Alguns, com o chefe Pedro à frente, julgaram que o responsável haveria
de ser o padre ou seu "santo".
Acácio confessou que agiram, porque estavam muito tristes. Muitos
dêles não aprovaram os atos. Atiraram também flechas pequenas, mágicas.
O crucifixo não ficou no chão.
António, para criar intrigas, veio avisar em Utiarití, que Acácio
quebrara 0 crucifixo e que queimara a casa· Acácio, em dezembro de 1950,
interrogado logo na sua chegada, negou o' fato. Verifiquei pessoalmente, dois
mêses mais tarde, que Acácio não mentiu;
Em 1951, quando trouxe as crianças, a casa do Padre era a melhor
conservada das quatro então existentes. A maioria dos Iranche até pousou
nela, na úlitma noite antes de sair. Se depois caiu e se queimou, foi porque
o lugar foi abandonado. Partilhou da sorte dos outros ranchos. Os coladores
e exploradores de seringa nos anos de 1949, 1950 e 1951, chamaram a maloca
de Acácio de "maloca da igreja".
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"A respeito da no'ta número quatro (pág.176), tenho a acrescentar o
seguinte: Os Beiço-de-Pau são conhecidos, ainda que não estudados. Êste conhecimento desce do tempo da navegação do rio Ari:t(os e depois da primeira
seringa. Supõe-se que por volta de 1920, abandonaram o lado direito do rio
Arinos. Hoje vivem no trecho compreendido éntre a Barra do rio Alegre (Parecís) e a margem esquerda do Artur Borges (Tapanhuna ou S. Wenceslau),
mas passam para a margem direita, para caças. No Arinos hostilizaram o
avanço do's seringueiros e das emprêsas de co~hnização desde 1946. Flecharam
a todos indistintamente, mas não sistemàticamente. Deram mostras até de
uma índole brincalhona e por vêzes aceitaram brindes.
Ultimamente, não só aceitam, mas deixam objetos para trocar.
Na parte Sul, onde seu território se encosta n<Prio do Sangue e Ponte
de Pedra, hostilizaram, ainda que não continuamente assim seringueiros, como
empregados da Linha Telegráfica. Aí também, ultimamente, aceitam presentes,
segundo informação do Padre Edgar Schmidt, S. J·
"Quanto às doenças: pela lista dos falecidos até 1950 e pelo estudo
dos casos, resulta que não houve preferências de local nem responsável isolado.
A primeira epidemia, deu-se no Posto Tolosa, em 1948.
A segunda, em 1950, foi levada do Posto' Tolosa e grassou na maloca
de Acácio.
A terceira, pelos fins de 1950 e princípios de 1951 foi a coreana que
irrompeu na maloca, donde os índios sairam em procura de ajuda. Vão êles
ao Posto e a Utiarití. Fizeram acampamento' passageiro no rio Sacre, na passagem da Linha Telegráfica, onde morre a mulher de Mateus. Alguns atribuem
a moléstia ao padre.
A quarta epidemia, em 1.951, surgiu na aldeia de Acácio. Alguns atribuem a causa a LourençÓ e Roberto, norte-americanos.
Ê preciso observar que os Iranche quando falam das três últimas epidemias, referem-se sempre também a ferimentos causados por seringueiros, a
envenenamentos, a brigas internas.
Ê preciso notar igualmente que antes de 1946, conforme contam os
mesmos Iranche e o estado de várias taperas atestaram, como pude verificar,
houve várias epidemias.
"Com respeito à ação com os índio·s, tenho também algo a dizer a mais:
A indecisão dos funcionários do SPI ocasionou uma medida de emergência,
perfeitamente harmonisável com qualquer ulterior resolução do• mesmo Serviço: a fundação de um Posto de catequese nos mêses de junho e outubro de 1949. Além das razões internas, esta decisão foi determinada pela
aproximação dos seringueiro's à maloca e pelas insistências -dos próprios índios.
Sozinho quase todo êste tempo com os índios na maloca, fui ajudado
pelos Índios, segundo seu modo de trabalho. Fo'i feita também uma roça
à volta da casa, fazendo o chefe Acácio, doação dela, expressa, ao padre. O
significado real desta doação é a expressão de satisfação pelas iniciativas do'
padre. A roça não se destinava a fins lucrativos mas à utilidade dos próprios índios.
Em outubro foram plantadas bananeiras, ananases, cajueiros, etc. Foi
lançada uma ponte, no córrego' então chamado Paredão·
"A decisão (pág. 147) de descer às malocas de baixo', mas não às
últimas, merece explicação. Vieram comigo Armando e André. Armando levou os burros de volta a Utiarití e André me ia levar à maloca do seu tio-pai,
Antônid, que estava "perto", só três dias de viagem. António fazia a derru:.
bada. Chegados que fomos à maloca, já em águas do Nascente, tratei logo
da ida aos !ranche de baixo. A ida já tinha sido combinada anteriormente.
Mas na hora de realizar a viagem, apareceram dificuldades: a roça ainda não
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estava pronta; alguns se opuseram, principalmente as mulheres. Antônio por
sua vez fêz uma contraproposta: visitar primeiro a Pedro e a Antônio João,
que moravam para bai:ai pois havia. já vários mêses que não se comunicava
com êles. Pedro e Antônio João moravam bem mais para cima do lugar que eu
pretendia atingir. Assim ficou· impossibilitada a ida às últimas malocas de
baixo. Influiu também, sem dúvida, a resolução de Antônio de introduzir novamente a "disciplina da flauti'·
"Não sendo possível, de momento, fornecer os pormenores necessários
para completar a relação publicada, retocarei em hora oportuna os dados em
minha posse, com viso de publicação ordenada. Muitas notas possuo a respeito da cultura imaterial dos índios iranche, que só com o tempo poderei redigir. Estou redigindo lr amplo fôlego, um tratamento descritivo. Três assuntos se me deparam dignos de maior co'nsideração: Os dados inéditos sôbre os
contatos iniciais, que permitem apreciações imediatas da vida tribal ainda intata; a catequese; a "extinção da tribo iranche".
Estas foram as breves notas e observações do padre João Dornstauder,
contendo promessas de documentação· mais abundante, objeto altamente cobiçado pelos investigadores do modo tribal nativo da vida iranche.

-

295 -

