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OS

INDIOS
DO RIO

PARINTIN.T.IN
MADEIRA,

Por CURT NIMUENDAJÙ.

I. 0 nome.
A tribu de indios vulgarmente conhecida рог « Parintintin », no Rio
Madeira, em sua propria lingua se denomina Kawahtb ou Kawahíwa
quando este nome áinda é seguido por um suffixo, uma posposiçao ou um
adjectivo. Nao tem este nome a signifîcaçâo de « homens da matta »,
como.Martius explica (CM II. 5), mas écomposto de kab, kdwd = vespa
-[- ahib (='?), e désigna uma pequena qualidade de vespas sociaes, de
cor avermelhada e muito irritaveis que tambem entre os moradores do
Baixo Amazonas é conhecida por « cauahiba ».
« Porintintin » sao estes indios chamados pelos seus inimigos, os
Mundurukú. P. Hugo Mense escreve : Paredindin (Communicaçào parti
cular),
G. Tocantins : Parinrinrin (GT 96). Desconheço a signifîcaçao
desta palavra, e a explicaçao dada por Martius (CM I. 707) : pore tendis
— raptores de crianças, na Lingua Gérai (?), nao me parece admissivel.
G. Tocantins cita na mesma pagina tambem os Paren-an-an, e parin-a
é о nome da cabeça do inimigo, cortada como tropheo, en Mundurukú
[a = cabeça). Em lingua Maué todos os indios hostis sâo denominados
Paritin.
Entre os seus vizinhos, os Mura, Múra-Pirahá, Tord e Matanawj do
Madeira, a tribu é conhecida por Topehe, Toypehé, Toebehe e Itoebehe entre
os ultimos tambem por Tapakarâ, e os Torá ás vezes dizem simplesmente Nakáceti'- brabos. En tempos que se fallava ainda a Lingua
Gérai no Madeira dizia-se tambem Yawareté-Тарцуа, isto é Indios Onças.
II. 0 territorio.
As correrias dos Parintintin se estendem sobre uma area de 22.000 kilometros quadrados, assim delimitada : Ao Nořte e ao Oéste - pelo Rio
Madeira; ao Sul - pelo Rio Machado, da sua foz até ás fronteiras do
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Fig. 1. Zona invadida рог os Indios Parintin tin.
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Matto Grosso, approximadamente ; eao Léste - pelo Rio Marmellos, com
о seu braço oriental, о Rio Branco. Muiraras vezes, porém, elles se mostram na margem do proprio Marmellos e, tampouco, sáhem na margem
do Madeira, exepçao feita da costa entre a bocca do Máchado e Paraizo,
e das vizinhanças de Mirity e Tapuru. Para oNorte^ tambem já nao passam mais, ha longos annos, além de 6° 40' lat. S.
A regiao do Alto Marmellos e o divisor de aguas entre os braços deste e
dos do Machado sao montanhosos, mas nao sei a quai formaçao pertencem estas serras que nunca pude examinar. О resto da zona pertence ao
alluviuo, Das excavaçôes feitas no Posto de PacifîcaçSo dos Parintintin,
resultou que a uma escassa camada de humus preto segue-se outra de
barro vermelho e amarello, de um metro a metro e meio de espessura,
e que; successivamente, se transforma en areia branca. No fundo do leito
do Maicy encontram-se lages e pedaços de « grès do Para »,.'■•
О clima é genuinamente tropical, com duas estaçoes, a das chuvas e a
da secca, bem pronunciadas . Em 1921 о Rio Maicy alcançou о seu volume
maior em Abril e о seu menor era Outubro.
Os Igapós e as varzeas se estendem numa largura de algumas léguas
da margem do Madeira para о centro, rëcortados por.um labyrinto de
canaes e lagos, pelos quaës, com alguma difiiculdade, se poderia navehar
no inverno do Lago do Hntonio até Pupunhas, acima de Padua, sem sahir
para о Madeira. Alguns destes lagos conservam no verao uma quantidade
fabulosa de peixes e sao, por esta razao, annualmente visitados pelos
Parintintin, vizitas estas que muitas vezes resultam era encontros hostis
com os seringueiros, habitantes dessas regiôes.
A terra firme é coberta de matta alta, mas nào da mais vigorosa, onde
existem castanhaes e algum caucho. SSo estas riquezas naturaes que incitam о civilizado a arriscar a sua vida na conquista da terra dos Parintint
in.
No divisor de aguas, apenas perceptivel, entre e Madeira e/> Maicy
encontrei muitos cerrados e até alguns campestres limpos ( « campinaranas »), e tambem muitas lagôas e patauazaes (Oenocarpus batauá) que
formám obstaculos desagradaveis para о explora dor.
III. 0 numero.
No madeira se falla em ataques feitos por centenas de guerreiros
Parintintin e o numero total de indios hostis, dentro dos limites acima
referidos, é calculado em alguns, quando nao em muitos milhares. Frequentemente ouve-se a opiniào que alli se refugiaram todas a*s tribus
antigamente conhecidas nesta regiao, e cita-se como habitantes dos centros entre os rios Madeira, Marmellos e Machado os Jam, Urupâ, Aràra
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e Matanawf. Mas de todas estas tribus hoje já nào existe mais nada "si
nao alguns individuos civilizadós. Estes restos dos Aràra habitam ainda
о Rio Preto que desemboca junto com о Machado no Madeira : os ultimos Jaru e Urupâ foram reunidos com os seus parentes, os Arikçtn, na
Golonia Rodolpho Miranda, no Alto Jamary, e os très derradeiros sobreviventes da tribu Matanawf encontrei, com os restos dos Torâ, ho Marmellos, perto de sua foz. Pode ser, porém, que conserve ainda algum
bando desta tribu em estado selvagem na regiao do Rio Machadinha que
despeja no Çastanha, affluente do Aripuana. Os Aràra do Rio Preto,;
Jaru, Urupá, Torâ e Arikhn fallam dialectos da familia linguistica Capakura : A lingua Matanawf, porém, parece-me isolada e só mostra umas
vagas semelhanças corn о Můra.
De nenhuma destas tribus achei vestigio entre os Parintintin, e tudo
me leva acrerque o numero destes seja muito menor do que os seus vizinhos civilizados suppôe. Nos nunca vimos reunidos mais que uns irinta e
tantos guerreiros, e durante a minha ultima permanencia no Posto de
Paciiîcaçào dos Parintintin.no Maicy-Mirim vi em S semanas uns 180
indios de ambos os sexos. Faltaram uns 30 ou 40 que sào conhecidos no
posto mas que nao vieram durante este tempo e, dando mais um accrescimo, porque pode haver individuos ( — mas nao bandos ! — ) que, por qualquer motivo, nao puderam ouniXo quizeram nunca se apresentar, até a
a data da, minha partida, teremos para a tribu Parintintin um numero
total de 250 cabeças, no maximo.
A terra dos Parintintin tem, por conseguinte, uma denšidade de populaçào de 0, 01 por kilometro quadrado e, dado que esta tribu de 2S0 aimas
possa . produzir, quando muito, uns S0 homens de combate, chegamos
ao resultado verdadeiramente phantastico que cada um dos seus guerrei
ros
é sufficiente para conservar livre de estabelecimentos inimigos a area
colossal de 440 kilometros quadrados do territorio da tribu !
IV. Dados historicos.
" Em quatro pontos différentes da Amazonia, tribus de indios receberam
о nome de Parintin (tin) :
1) Os Parintin que foram aldeados em Yatapu, na zona do baixo
Uatuma, affluente da margem esquerda do Amazonas,
2) Os Parintintin dos affluentes da margem oriental do Medio Tapajoz
(Jamaxim, Crepory e Tropas).
3) Os Parintintin entre Alto Tapajoz e Sao Manoel.
4) Os Parintintin ao Oéste do Tapajoz, na regiao do Madeira.
■:, Pessoalmente só conheço os ultimos, mas tentarei um exame das rela-
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çoes historicas que рог ventura possam existir entre algumas das tribus
acima enumeradas.
V Os Parintintin do Madeira e os bandos de indios chamados « Tupí »
(Paranawád, Tahuatjb, Wjraféd etc.) que habitam о Alto Machado e
especialmente о Riozinho, seu afïluente' septentrional, pertencem a uma
e a mesma tribu. О nome proprio de uns e de outros é КагиаЫЬ, КагиаЫгия. Tomei vocabularios de dois daquelles bandos « Tupi » do Riozinho
em 1921 e 1922 e verifiquei a pouquissima differença que existe entre
elles e о dialecto dos Parintiritin. Distoe da grande semelhança que
apresentam os dialectos de.todas estas hordas com a lingua dos Apiaká do
Alto Tapajoz, eu tiro a conclusao que, tanto os Kawahiwa-Parintintin
do Madeira como os Kawahíwa-Tupí do Alto Machado, representam os
fragmentos da antiga tribu dos Cabahybas que é mencionada desde os
fins do seculo XVIII no Alto Tapajoz, mas que mais tarde desapparece
de là, sern deixar vestigios..
As informaçôes sobre estes antigos Gabahybas sao extremamente escassas. Um manusçripto anonymo (DG 244) do anno de 1797 traz a observaçao laconica ; « Gabahibas - Lingua gérai : inferiormente (aos Apiacás) situados^ proximos da dita confluencia (do Arinos como Juruena) ».
Castelnau (FG 1,116) compoz uma lista de tribus do Matto Grosso,
utilizando-se de dois manuscriptos que lhe foram fornecidos em Guyabá
e que, visiyelmente, reproduzem a situaçào no começo do seculo XIX.
,Nesta lista elle cita : « Os Cabaivasque cultivam plantaçoes consideraveis
ao Oéste do Juruena, mas que sao muito mais afastados do rio que
as naçôes précédentes (os Tamepugas, Urupuyas, Mucuris e Birapaçaparas) 4».
■_ Ayres de Gazai (AG 256) da mesma maneira os menciona em-1817 :
« Ao Norte dos derradeiros (os Appiacás) vivem os Gabahybas que fallào o mesmo idioma ».
Em 1819 alguns Apiaká que tinham yindo de visita a Guyabá, informaram ao Gonego José da Silva Guimaraes (GG 309) « que entrando-se
por este rio (Juruena) cinco dias, acha-se outro chamado — Paranáhyme —
cujas cabeceiras vao ter a uma comprida serra
que о gentio-cauahipe
(talvez о mesmo que os antigos sertanistas chamavam — Gabahiba) que
mora nas margens do outro rio рог elles denominado — Paramutanga—
que fa z barra no-Paranáhyme, usa enfeites de pra ta ».
Martius, dividindo as tribus Tupi em cincp grupos, reune com os Apiacás os Gahahybas (Gaa-ûvas, Gabaivas) e alguns outros debaixo da denominaçao de Tupys Gentraes (CM 11. 5). O autor faz mençao dos seus
costumes guerreiros e anthropophagos (CM 1.202). Elles viviam em hostilidade com os Uyapàs e Apiacás (CM 1.204) e deante destes inimigos
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já se tinham retirado para mattas distantes. О facto de fallarem os Apiacás e Cahahybas a lingua Tupí e « osfinal em -az, -as dos seus nomes »
(!) fez-lhe conjecturar (SM 1051) » que elles fossem uma parte daquelles
Tupinambás de cuja migraçào do Sul do Brazil até a Ilha de Tupinambaranas já nos falla Acunna ». No seu pequeno mappa : « Die ehemalige Verbreitung und die/mutmasslichen Wanderungen des Tupivolkes »
(CM 11), elle colloca os Cabahy vas entre о Tapajoz e Xingu, ao Norte dos
Apiacás, na latitude de 7°, mais ou menos,. e nas mesmas longitudes e
sómente um tanto mais ao Sul (10°) tigura о nome desta tribu nos mappas
de Lapie de 1828, e de Brué de 1839.
Nas suas observaçoes sobre os Cahahybas, occorreu a Martius uma
estranha equivocaçao que eu nao posso deixar de mencionar porque ella
já foi repetida por L. Adam (LA 495) e Brinton (DB 235). Martius julgou
os Cabahybas identicos com os Cayowa de Gastelnau (CM 1.204). Este
ultimo faz no seu vocabulario Cayowa (FC L Tomo V. 285) a seguinte
observaçao : « Si bem que os Guaycurus e Kinikinos tenham bastante de
escravos da naçao Cayowa, eu achei muita difficuldade para obter este
vocabulario que, finalmente, me foi dado por uma mulher que fallava
um pouco de Portuguez. Os Guaycurus tinham levado ella na idade de
13-ou 14 annos, depois de terem destruido toda a sua familia : desde
entào (ella estava com cerca de 20 annos) tinha sempře vivido com elles
e tinha se tornado sensivelmente selvagem ». — Como poderiam os
Guaycurú e Kinikinaudas vizinhanças de Albuquerque, perto de Corumbá,
fazer escravos entre os Cabahibas do Alto Tapajoz, a 10° de latitude mais
ao Norte? Como podia acontecer que um vocabulario Cabahiba se compozesse na sua quarta parte de palavras claramente Guaykurú ? No
;tamo II. 396 Gastelnau indica estes Cayowa como habitantes das cabeceiras do Rio Branco, pequeno affluente da margem esquerda do Para
guay, um pouco acima do Ара, e de accordo com esta informaçao tambem
os cóliocou nos seus mappas (FC II. pi. 8 e 11.). Os Cayowa de Castelnau,
embora pertencessem ao grupo linguistico Tupí tambem, nada mais têm
que vêr com os Cabahybas. Elles sâo os actuaes Kayguá dos Paraguayos,
os Cayoá dos Brazileiros.
'
Portanto : Pelo anno de 1800 os Kawahib (Cauahipe, Cahahiba, Cabahyba, Gabaiva), moravam ao Oéste (e talvez tambem ao Leste ?) do Alto
Tapajoz, longe da margem, no interior, formando uma tribu consideravel,
agricultora e guerreira que fallava a mesma lingua dos Apiaká, seus inimigos pelo lado de cima, Desde entao о nome tupi Cabahiba desapparece
para dar logar á denominaçao mundurukú Parintintin, porque nada mais
sabemos da tribu como vizinha e parente dos Apiaká, mas só a conhecemos dalli em deante como inimiga dos Mundurukú. Como estes só em
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1800 estabelecessem as primeiras relaçoes pacificas com os civilizados,
so algum tempo depois podia se vulgarisar aquelle nome que elles davam
aos Kawahib. Segundo Martius a guerra dos Mundurukú contra os Parin
tintin começou depois que os primeiros obrigaram os Mura a se renderem
aos civilizados em Santo " Antonio
de Maripy, no Yapurá, em 1785
'
'
V- :■■■■ :,.-. ; .,
.
■:..
■(CM 1. 395).
^
■'.
O primeiro autor que se réfère aos Parintintin é Ayres de Cazal que,
fallando das tribus da « Mundurucania », cita (AC 278) : « Os Parintintins, dilatando muito as orelhas com rodellas e denegrindo о beiço supe
rior em forma de meia lua, capacitam-se que fîcam airosos e respeitaveis ». Esta descripçao concorda muito mal com os costumes dos actuaes
Parintintin do Madeira.
. .
r
Martius, quepoucos annos mais tarde veio ao Amazonas, fornece mais
algumas informaçSes sobre os Parentintins. Co-mo synonymo elle dá
(CM I. 395) os termos Parárauátes e Uauvrivait. О primeiro eu conheço
na forma de Parawawát (-Indios Arára) dos Kuruáya da bacia do Xingu
que fallam um dialecto Mundurukú e que comprehendem debaixo desta
denominaçao os Yuruna e Sipáya. О segundo nome — •- caso se trate de uma
palavra mundurukú : — foi sem duvida mal notado (-vr- !) e naolhe con
heço a signifîcaçâo. Martius colloca os Parentintins em conjuncto com os
Araras e Jumas, « nas cabeceiras do Mauhés edalli para Oéste » (CM I.
385) ou « nas cabeceiras do Canomá e para as bandas do Madeira » (SM
1313). Em outro logar (CM I. 201) elle falla em tribus tupys nos affluentes
do Madeira. Uma das suas descripçoes (CM I. 386) concorda bem com os
costumes actuaes dos Parintintin daquellerio : « Segundo outras informaçôes os Parentintin teriam tatuagens na cara e na face interior do antebraço, junto da munheca, e seriam anthropophagos »..
Em 1 829 um artigo do jornal « О Telegrafo Paraense » (FC I. Tomo V.
164) menciona os Parintintin anthropophagos entre as tribus da zona do
Madeira. Castelnau relata (FC I. Tomo III. 104) : « A partir deste ponto
(Cachoeira Todos os Santos, 8° lat. S.) a margem esquerda do rio (Alto
Tapajoz) é habitada pelos Parentintins que se estendem até um pouco ao
Norte da emboccadura do Sao Manoel
A partir do Agoupona (Cururu) as duas margens sao habitadas pelos Mundurucús ». Atraz
(p. 100) elle dá como occupantes da margem esquerda, da confluencia
do Arinos com о Juruena até á Cachoeira Todos os Santos, os JahuaritiTapuyos^YaiuaretéT-apliya-Parintintin).
Destas informaçôes, рог escassas que sejam, pode-se deduzir que nos
primeiros decennios do seculo XIX os Kawahib se acharam na segunda
phase da sua evoluçào historica : Destroçados pelos Mundurukú, a divisao occidental da tribu se retirou para os affluentes do Madeira. Alguns
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bandos, os chamados « Tupi », se vieram fixar no Alto Machado, conservando-se láj obscuros e desconhecidos, até que délies recebemos noticias pela abertura da linha telegraphica de Cuyabá a Santo Antonio do
Madeira, entre os annos da 1911 e 1914. Um outro bando de Kawahíb
se estabeleceu a mais de 250 kilometros de distancia délies, ao Norte do
curso inferior do mesmo Rio Machado^ e tornou-se célèbre debaixo do
nome de Parintintin.
E a divisao oriental da tribu ? — : Os Parintintin.modernamente assignalados nos affluentes orientaes do Medio Tapajoz e entre о Alto Tapajoz
e о Sào Manoel : representariam elles tambem destroços dos mesmos
Kawahíb? — Examinemos primeiro aquelles : "
Até о anno de 1883 estes indios comettiam ataques sangrentos, especialmente no Jámaxim. Coudreau é o unico que sobre elles nos transmittiu algumas informaçôes, dadas por terceiros (HC 22-23). Naquelles tem
pos (1895) elles passavam todos os veruos pacifîcamente pelos šeringaes
do Grepory e Caderiry, retirando-se no inverno para о interior das mattas entre о Xingu e о Tapajoz. Usavam os cabellos compridos, andavam
completamente nus'e tinham apenas um pouco de tatuagem na cara. A
sua lingua era tao parecida com a dos Mundurulm que estes, podiam se
entender corn elles sem o intermedio da Lingua Gérai.
■ Substituamos a palavra « tatuagem » рог « pintura », e a descripçao
de Goudreau só se pode referir á tribu Kuruáya que desde tempos remot
oshabita ao leste do Rio Guruá, affluente do Rio Iriry pela margem
esquerda. Ha na tradiçào desta tribu .noticia de longas excursoes que
antigamente faziam para o lado do Poente do Guruá onde sedávám encontros hostis com os Karuzíat (-Mundurukú) . A vista disto parece-me [muito
provavel que os chamados Parintintin dos affluentes orientaes do Medio
•Tapajoz nao eram outra coisa se nào bandos errantes dos Kuruáya. Os
ataques destes Parintintin cessaram precisamente na epoca em que os
Kuruáya entraram em contacto pacifico, permanente, com os civiližados
que tinham penetrado pělo Iriry. No mais, nem o P. Luiz Wandt, missionario entre os Mundurukú, nem os Kuruáya, meus conhecidos, dao
noticia de mais alguma outra tribu naquelles centros, e E. Snethlage,
fazendo a travessia por terra do Guruá ao Jamaxim, descendo por elle,
em 1909 nao encontrou nenhum vestigio seguro da existencia de indios
neste ultimo rio. Os signaes de passagem que eu encontrei ao Oéste do
Guruá na latitude de 8° 30r provinham muito provavelmente de um
pequeno bando Arára, afugentado, cujos vestigios> ás vezes, apparecem
na margem esquerda do Guruá e do Iriry, daquella latitude, para baixo.
Em 1918, porém, num reconhecimento que fiz do Curuá aojj affluentes
do Alto Sao Manoel, em 9a de latitude, mais ou menos, tive noticia
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certa da existencia de uma horda dos Kayapó, na bacia oriental děste rio,
na confrontaçào das Sete Quedas approximadamente. A informaçao foi
dada рог um membro da mesma horda, que me accompanhava. Estes
Kayapó sao os Iptewát dos Kuruáya e dos Mundurukú. Talvez provenham délies as «Cabeças de Parintintin » mumificadas que apresentam a
.légitima cabelleira dos Kayapó : os cabellos raspados sobre a testa, conservando um topete no meio, e compridos atraz. Cabeças de « Parentintins » com estes caracteristicos já foram mencionadas por Martius (CM
I. 201 ann.).
Mais insufficientes ainda, quasi nultas, sâo as informaçôes sobre os
Parintintin entre o Sao Manoel e o Alto Tapajoz. Só conheço o que sobre
elles escreveu Coudreau (H G 62) e о que gentilmente me foi communicado pelo P. Hugo Mense, grande conhecedor da tribu Mundurukú. O
primeiro, baseando-se nas informaçôes dos Mundurukú que naquellés
tempos (1895) ainda faziam correrias contra elles (HC 57), indica como
habitaçao destes Parintintin as mattas, 2-3 diàs de viagem acima das
Sete Quedas, entre о Sao Manoel e о Alto Tapajoz, Segundo о P. Hugo
Mense cujas informaçôes se referem a estes Parintintin pro vavelmente,
elles fallam um Tupi puro, sao' anthropophagos, bons pilotos e usam
cabellos compridos. Sao altos, esbeltos e de apparencia bella e vistosa.
Os cabellos compridos e a estatura alta fallam contra ; tudo mais,
entretanto permitte uma identificaçô о destes Parintintin com os Kawahib.
Outra tribu mysteriosa do Alto Sao Manoel é a dos Taipo-chichi
(P. Mense), Raïpé-chichi ou Aïpo-sissi (Goudreau, HG 92), á quai os
Mundurukú attribuem um desenvolvimento exageradodo penis, lenda esta
que pode ter muito bem como fundo de verdade ó costume dos Kawahib
de cobrir о membro com uma capa cylindrica de folhas de arumâ que
ás vezes attinge um comprimento de 40 cm. Koch-Gruenberg, sem indicar a fontes de informaçao, os classifîca como « sem duvida Tupí ».
Resta lançar um olhar sobre os Parintin de Yatapú, na žona do
Uatumâ, mas falta-me qualquer apoio para uma conjectura sequer a respeito ne relaçôes entre elles e os Kawahib. Segundo Martius, elles foram
descriptos pela primeira vez em 1775 рог Ribeiro Sampaio, em conjuncto
com os Pariquis e Setahis (CM I. 707). Nào me foi possivel encontrar no
« Diario de Viagem » děste autor uma descripçao dos Parintin : elle só
falla nas duas outras tribus. Os Parintin aldeados em Yatapú no fim do
seculo XVIII talvez nâo fossem originarios da margem septentrional do
Amazonas, como os Pariquis e Setahis, mas antes transferidos para là da
margem direita, onde os Maué dâo este nome (Pařitín) a todos os indios
hostis. Araujo Amazonas (AA 219) descreve os Parintintins como bem
Société des Américanistes de Paris.
14
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proporcionados, claros, com labios e orelhaš largameňte déstendidos :
elles estavam quasi exterminados pelos Mundurucus, e a sua séde primi
tiva(?) era em Yatapú. Taívez se refira a estes Parintin o passo já citado
de Ayres Gazai, bem como a descripçao pouco verosimil de Milliet SaintAdolphe (SA tomo II. 251) que attribue aos Parintintins entre o Madeira
e о Tapajoz о uso da zarbatana e de rodellas de pau nas orelhas e nolabio,
'
•
superior.
Voltemos aos Parintintin do Madeira que agora entram na terceira
phase : a da lucta sem tregoas contra os civilizados, tanto indios como
Neo-Brazileiros, estado este que, depois de ter se prolongado durante
quasi 80 annos, so chegou a experimentar uma modifîcaçao em 1922/1923.
A primeira noticia documentada de um ataque de Parintintin que eu
possuo, é do anno 1852 (Relatorio do Gonselheiro Herculano Ferreira
Penna) : Em Novembro daquelle anno elles mataram no Rio Marmellos
3 pessôas occupadas na extracçao de oleo de copahiba e queimaram a
barraca com os objectos nella depositados. Pela maneira como é registrado este ataque ve-se que hostilidades destas nSo eram nenhuma novidade, já naquella epoca. Desde entào talvez que nao tivesse passado um
só anno sem que os Parintintin nao tenlassem ao menos um assalto aos
civilizados, com resultado mais ou menos funeste para estes. Fixaram-se estes indios entre о Madeira e os seus affluentes Marmellos e
Machado e tornaram-se о flagello da populaçao civilizada. Nao se pode
mais averiguar a quem coube a culpa pelas primeiras hostilidades : temos
de considerar que os Kawahíb, desde o seu primeiro apparecimento,
eram uma tribu aguerrida, e que na zona do Madeira elles penetraram
como invasores, estabelecendo-se á custa dos Torá e, prováv elmente,
tambem dos Mura. Narra, porém, uma tradiçao destes mesmos Torá que
no principio os Parintintin absolutamente nao se mostravam tuo hostis,
e que a guerra implacavel foi provocada pelos excessos dos civilizados.
Quem conhece os processus communs da conquista do sertao jamais porá
em duvida a veracidade desta tradiçao.
Uma guerrilha cruel e traiçoeira começou e se arrastou durante longos
decennios. Nas suas correrias annuaes os Parintintin derramavam o ter
ror, a morte, о saquée о incendio no meio dos civilizados, e das represalias que estes costumavam tomar nenhuma melhora resultou, pois nellas os civilizados, ás mais das vezés, se comportaram peor que os seus
adversarios selvagens. Bradou-se рог medidas energicas ; exigiu-se о
extermiriio da tribu, e os moradores do sertao contribuiram о mais que
foi possivel para este fim, fazendo fogo sobre qùalquer Parintintin, onde
que r que elle se apresentasse. Açularam contra elles os seus inimigos
velhos : os Mundurukú — Coudreau relata (HC 39-41) uma tentativa
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destás
mas com tudo is to a força guerreira desta valente tribu nao
diminuiu sensivelmente. 0 centro dos Parintintin parece ter sido sempře
lia parte meridional do territorio percorrido por elles, pela latitude de
8° approximadamente. Nesta confrontaçao até hoje nâo existem moradores civilizados na marge m do Madeira. Da ponta Norte do seu territorio
elles se retiraram um pouco, abandonando as vizihhanças do Lago dé
Uruapiara, e actualmente as suas correrias nao passam além de 6° 40'.
Da propria margem do Madeira elles fо ram expulsos, pela invasào dos
seringueiros, em todo о trecho entre о Lago do Antonio e Paraizo, mas
ainda em 1922 elles atacaram o barracuo Tapurú, a vista de um vapor
atracado no porto. Em tempos passados os Parintintin se atreviam mésmo
a transpôr em suascanôas de casca о Rio Machado e até о Madeira, para
atacar a missâo de Sao Francisco e os moradores de Pasto Grande. De
contrario, só no ultimo decennio se estenderam outra vez "para о Oriente,
além do Alto Marmellos, de onde expulsaram os seringueiros, de forma
que os seringaes desta parte do rio jazem hoje em abandono. As hostilidades dos Parintintin nao só se dirigiam contra os Neo-Brazileiros como
tambem contra as tribus de indios da vizinhança : os Arára do Rio Preto,
os Torá, os Mura e os Múra-Pirahá— enfîm, nao existia esta pessôa que
se podesse gabar de ter tratado em paz com esta tribu temivel. '
E foi desta forma, por uma guerra de 80 annos, que os Parintintin consolidaram a sua fa ma de « feras crueis e indomaveis », e se tornaram о
alvo do odio e o horror de todos os seus vizinhos.
V. A pacificaçao.

.

.

.

.

.

■

■

Quem jamais tinha seriamente tentado fazer as pazes com os Parintint
.'
;
in
?
■• л
'■■.;■
■■"; ;
\ ■.
Parece-me pouco provavel que elles, em seculos anteriores, tivessem
estado debaixo da direcçao de Jesuitas, como affirma uma tradiçao ho
Madeira e como suppoz Mathews (EM 20), mas desde oséu apparecimento
naquelle rio о Governo manteve diverses missOes nos limites do territorio
occupado рог elles : .-■-■■Em 1854 mandou-se um missionario para a missao de Sao Pedro.
Em Crato (onde se achavam, segundo um relatorio de 185G, Mundurucús e Muras, segundo um outro de 1857, Muras e Caripunas, e Muras e
Torásem numero de 125, segundo um terceiro, de 1864) о missionario
adoéceu logo depois da sua chegada e nada conseguiu. Sao Pedro conta va
em 1864 : 93 Muras.
. "
Eml871 foi "fuiidada pouco acima da bocca do Rio ÎNlachado a missâo
de Sao Francisco que èm 1874 contava 135 indios Aráras e Torás, mas o
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estabelecimento tambem foi alvo dos ataques dos Parintintin que mataram um capitao dos Torás e de noite tentaram invadir a missao. No
mesmo anno moravam em Sao Pedro 75 Muras cujo numero subiu a
90 em 1876, quando o missionario se retirou.
Sào Pedro logo decahiu ; Sao Francisco quecontavaem 1876 : 146 Torás
e Araras, se manteve de maneira que em 1878 Severianoda Fonseca ainda
observou a sua boa disciplina (SF 315). Mas a sua florescencia nâo foi de
longa duraçao. Depois de reunidos nesta missao, afora os Arára do Rio
Preto e os Torá do Baixo Machado, tambem os Torá e Matanawf do Marmellos e alguns Jaru e Urupá do Alto Machado, ella decahiu em consequencia de epidemias e da retirada do missionario.
Mundurukú, Můra, Karipúna, Torá, Arára do Rio Preto, Matanazvf,
Jaru e Urupá — todas as tribus do Baixo Madeira gozaram, ao menos temporariamente, dos benefîcios da catéchèse : paraasoluçao do problema da
pacificaçào dos Parintintin nenhuma destas missSes contribuiu com coisa
alguma.
О Serviço de Protecçào aos Indios, fundado pelo Governo Federal em
1910, quizresolver о problema em 1913, masa execuçao do projecto nâo
passou além das calçadas de Manáos.
Na.mesma epoca, mais ou menos, começou Manoel de Souza Lobo,
proprietario dos seringaes de Très Casas, no Rio Madeira, a estender as
suas exploraçôes para o Sul e Sudeste, chegando, desta forma, á bacia
de Rio Maicy. Gomo uma guerra aberta com os Parintintin teria sido
incompativel com a exploraçao industrial dos seringaes, cauchaes e
castanhaes desta zona, Manoel Lobo comprehendeu que estava no seu
interesse proprio, fazer todo o possivel para nao assanhar os indios, por
isso prohibiu que seu pessoal atirasse contra elles, sem necessidade eminente e deixou por diversas vezes présentes nos ranchos abandonados
que encontrou. Apezar de tudo isto, já além do Maicy-Mirim, sofï'reu um
ataque.
Simultaneamente com Manoel Lobo chegou á bacia do Maicy o pessoal
do barracào Paraizo, vindo do lado do Poente, e foi esta- gente que desceu pela primeira vez o Maicy até a sua foz, em Maiode 1921. No mesmo
anno os Parintintin repelliram, no braço oriental, a invas&o de um outro
proprietario do Madeira. Todas estas expediçôes tiveram em vista fins
commerciaes unicamente e, ao que me consta, só houve um homera
durante esta epoca que veio para a zona dos Parintintin alentado unica
mente pelo desejo de fazer as pazes com esta famigerada tribu : Joao Portatil.
Por iniciativa do grande amigo dos indios brazileiros, Cri. Gandido
M. Rondon, elle chegou na margem do Madeira com algumas recommen-
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daçôese poucos recursos e fez diversas tentativas, só ou acompanhado рог
pessoal de Manoel Lobo, para entrar pacificamente nas malocas habitadas
dos Parintintin. Рог felicidade sua nunca os encontrou, apezar de passar
semanas e semanas seguidas no sertào, procurando contacte com elles.
Рог fini, о infeliz cahiunurn fojo, na entrada de uma maloca abandonada,
feriu-se gravemente e só alcançou a margem do Madeira carregado pelos
companheiros que dalli em deante nao quizeram mais acompanha-lo. Joào
Portatil deu provas de uma corag-em e dedicaçào admiraveis. Elle fez
fiasco, nao só porque lhe faltavam os recursos necessarios, como principalmente devido á sua má orientaçao.
E um conceito muito vulgar, mas completamente errado, ser o melhor
meio de pacifîcar uma tribu hostil fazer uma expediçao pacifîca ás suas
malocas. Com taes entradas nunca se realisará a pacificaçào de uma tribu
intractavel, como a dos Parintintin. 0 pacificador tem de estabelecer-se
permanentemente no territorio délia e obriga-la com esta medida a entender-se pouco a pouco com elle, depois de ter se convencido da inexpugnabilidade da suaposiçao e das vantagens que a permanencia délie traz
para a tribu toda. A escolha de logar para um posto de pacifîcaçao deve
satisfazer ás très condiçôes seguintes :
1 . — Ser o posto estabelecido tao longe da zona povoada que se destaque délia á primeira vista e que a sua guarniçâo sej a facilmente distinguida pelos indios dos outros moradores, geralmente seus inimigos.
2. — Estar situado nas terras permanentemente habitadas pelos indios.
mas nao perto demais das suas malocas, para nâo causar o abandono dél
ias, рог medo de alguma surpreza.
3. — Ficar ligado á zona do commercio por uma via de communfeaçâo, a mais facil possivel e que seja transitavel durante о anno todo. —
Em 1921 esteve no Marmellos o CapitSo de Engenharia E. S. Amarante
procedendo о levantamento topographico deste rio e doseu braço oriental,
о Rio Branco. A pedido do Inspector do Serviço de Protecçâo aos Indios
em Manáos, Bento Lemos, elle entrou tambem no Baixo Maicy, vizitou
os Múra-Pirahá, habitantes selvagens, mas pacifîcos, das suas margens,
classiiicando-os erradamente como « Tupys », e fundou no meio délies
um posto, esperando que о encarregado deste estabelecimento podesse,
рог intermedio daquella tribu mansa, entabolar relaçoes pacifîcas com os
Parintintin.
Este piano nunca teria dado resultado. 0 řposto estava levantado num
logar onde a presença dos Múra-Pirahá, inimigos mortaes dos Parintint
in,
jamais permittia a estes a chegar-se a elle despreoccupadamente. A
pessôa encarregada de uma pacifîcaçâo nunca deve se confiar na mediaçào
de terceiros, maxime sendo estes selvagens, sem o menor sentimento de
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responsabilidade e sem comprehensao do problema a resolver ; e si nâo
possue as qualidades necessarias para procéder pessoalmente,melhor sera,
para elle e para os indios, que confesse a sua incompetenciae nSo prosiga. Os factos vieram provař a exactidao deste: juizo : Em dois annos de
existencia daquelle posto jamais um seu encarregado conseguiu vêr um
só Parintintin.
Em Setembro de 1921 о Inspector Bento Lemos eonfîou a mimi a pacificaçao desta tribu. Gonfesso que naquelle tempo só sabia dos Parintintin
très coisas : о nome, a séde approximadamente e a pessima fa ma . Uma
litteratura sobre elles nao existe. Tirando E. Ma thews e S. da Fonseca,
nenhumautor dos que viajaram no Madeira lhes dedic.a mais do queumas
linhas apenas. Fonseca foi о unico que teveoccasiâo de vêr pessoalmente
umindividuodaquella célèbre tribu. Na sua descida pelo Madeira em 1878,
encontrou elle, em casa de um dos mora dores, uma menina Parintintin
de 7 annos, raptada dois annos atraz por uma expediçào de represalias.
0 autor se admirou da boa indole da pequena e conseguiu de sua bocca
uma curta lista de palavras. Eu olhava para este pequeno vocabulario com
muita desconfiança : Das suas 20 palavras malmente 8 se explicam pelo
Tupi, as 12 restantes nSo tern parentesco com lingua nenhuma que eu conheça. Parecia-me um daquelles casos em que indios, já esquecidos da
sua « giria », preenchem as lacunas com palavras da Lingua Gérai, resultando dalli vocabularios pseudo-Tupi," taes como о Araquajû de Martius
e o Catuquinarú de Bach.
. Em Outubrode 1921 cheguei em Très Casas onde tive de refutar outro
piano mau, elaborado рог Manoel Lobo, que queria se fun das se o posto
de pacificaçao dentro dos limites dos seringaes délie. Resolvi procurar
um logar apropriado no Maicy-Mirim e para este fîm entreî com uma duzia
de homens em Padua, avançando em rumo Sudéste, passei no segundo
dia as' ultimas barracas de seringueiro, queimadas pelos Parintintin e
cheguei no quarto dia no Igarapé da Trahira, affluente do Alto MaicyMirim. Desci pelo igarapé e pelo dito rio e escolhi na margem direita
délie, junto da emboccadura de um pequeno affluente, о logar para о
futuro posto de pacificaçao. Já Manoel Lobo e a gente de Paraizo tinham
acampado neste logar, dando-lhe о nome de « Nove de Janeiro », e ainda
se via là os restos do seu ranchinho, queimado pelos Parintintin. Diversos trilhos de indios convergiam para este ponto : na margem estava
um antigo acampamento de pescadores délies e um pouco mais para о
centro existia uma grande tapoeira com as ruinas de uma maloca. Pouco
abaixo deste ponto voltei e, tomando rumo Oéste, sahi na margem do
Madeira em Paraizo sem ter visto um só Parintintin.
Se bem que o logar escolhido satisfizesse ás duas primeiras çondiçSes
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das acima expostas,; os caminhos terrestres pelos quaes eu tinha entrado e
sahido nao satisfaziam á terceira. Já no ver5o nao se přestávám para o
transporte de material pesado ; no rigor do inverno,; porém, uma pessôa,
mesmo sera grande carga, teria encontrado bastante diffîculdade. Resolvi,
por isso, estudar a. -via, fluvial, mas por motivo de doença sómente em
Fevereiro pude fàzer este reconhecimento.
- Nuraa canôa á remo parti do posto dos Múra-Pirahá no Baixo Maicy,
- a i de Fevereiro, com 8 homens, voltando no dia 27 do mesmo mez, depois
de ter feito um levantamento ligeiro do Rio Maicy e de ambas as suas
cabeceiras. Durante este segundo reconhecimento tampouco me encontrei
com os Parintintin.
'
Tendo achado boa a via fluvial, emprehendi immediatamente a fundaçâo do posto, no logar escolhido. Em 31 de Marco de 1922 desembarquei
pela terceira vez no Nove de Janeiro, com 22 homens e todo o material
necessario para me estabelecer permanentemente. Mal tinhamos posto as
mercadorias em terra e levantado um acampamento provisorio, quando no
dia 2 de Abril, as 11 h. 30 m., os Parintintin deram о primeiro assalto,
com grande gritaria de guerra. Um dos trabalhadores que.se achava fóra
das trincheiras, por pouco nao foi flechado, mas ninguem se espantou e
nenhum tiro partiu do nosso lado. Recolhi as fléchas e fînquei-as, cada
uma com um brinde amarrado na haste, no trilho dos Parintintin, debaixo
de uma pequena coberta, e о mesmo fiz depois com os estrepes que,na
sua retirada tinham collocado no caminho.
Felizmente os indios, depois disto, nos deixaram em paz até que, em
19 de Abril, eu dei рог concluida a construcçao do posto. Despachei a
maior parte do pessoal, ficando sómente com о Ajudante Amaro e mais
5 homens escolhidos, caboclos amazonenses da beira do Madeira; e si eu
sempře consegui levar avante um- pouco о trabalho que me foi confiado,
devo este successo limitado en primeiro logar a estes meus companheiros
corajosos, obedientes e fieis.
;-..-..
.
O posto consiste num limpo na margem do rio, cercado com arame farpado, com uma porteira permanentemente aberta. A casa, toda feita de
chapas de ferro zincado, se ergue perto do barranco e contem très quart
os, a cozinha e uma varanda que cerca a casa por detraz e por um dos
lados. Todas as portas dào para esta varanda. A frente virada para o
matto esta construida de uma forma que entre о telhado saliente e a beira
superior da parede fica um vSo de 80 cm de largura, de maneira que,
em caso de umatâque, as fléchas so podem alcançar о telhado ou a
parede já abaixo do vao, pělo qual se pode observar commodamente os
assaltantes e tambem ser visto por elles quando se Ihe's queria fazer algumà
demonstracSo.
•
*
'
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A 28 de Abril deu-se о segundo, a 4 de Maio о terceiio ataque : as
pontas de taquara das fléchas se despedaçavam nas chapas de metal e
ninguem reaghi. A 15 de Maio os Parintintinatacaram pela primeira vez
á peito descoberto : até entao elles se tinham conservado cuidadosamente
encobertos quando disparavam as suas fléchas. Naquelle dia, porém,
romperam da matta escura para a luz clara do sol das 11 h., horrivelmente pintados de preto, com lindas corôas de pcnnas amarellas e vermelhas na cabeça e rabos de arara cahindo pelas costas abaixo. Como
. fuzilaria estalavam as suas flechadas nas chapas das paredes, e debaixo de
gritos furiosos elles avançaram ao longo da cerca em rumo da porteira.
Era exactamente о queeuqueria, eimmediatamente gritei-lhes na Lingua
Gérai, convidando-os para entrar. Pela sua experiencia guerreira elles
deviam ter esperado neste momento tudo menosum convite e, perplexos,
pareciam prestar-me attençao por um momento. Mas logo redobraram a
sua gritaria selvagem e, bradindo as armas; desappareceram pelo trilho
por onde tinham sa hido.
.
Très dias depois elles rodearam jo posto de noite : um délies entrou,
furtou uma bacia que estava na parede exterior da cozinha e correu com a
presa para o igapó onde os outros estavam aguardando a sua volta. Delà
elle proferiuum extenso e furioso discurso do quai nao comprehendi uma
palavra sequer. Ghamei-os na Lingua Gérai, em Torá, em Urupá, em
Matanaw\ — mas só me responderam com gritos de guerra, e da mesma
maneira se despediram quando, finalmente, foram se embóra, ás 5 h. da
manha.
A 28 de Maio deu-se о encontro decisivo : Ás 10 h. 30 m. os Parintintin me correram em ataque pela porteira adentro, debaixo dos seus gri
tos de guerra e de uma saraivada de fléchas. Muito mal me deixaram tempo
para escapat pela veranda, e no momento em que encobri o corpo atraz
do canto da casa, as fléchas cahiram ao meu lado. Num instante a varanda
estava crivada délias e о terreiro semeado das outras que se despedaça
vam
nas paredes. Por cima da parede da frente vi que um grupo dos atacantes avançava contra a casa, sempře gritando e atirando, emquanto os
outros cortavam o arame da cerca, de ambos os lados da porteira, carregando os pedaços para o matto. Ghamei-os, mas elles gritavam
tSo freneticamente que mai eu mesmo ouvia a minha voz. Ameacei-os
com o rifle, mas nem isto produziu eííeito. Dei entao ordemque o pessoal
se apromptasse para dar uma descarga por cima das cabeças délies, mas
como ainda hésitasse emdar»a voz de « fogo », com pěna de afugentalos, de repente cederam e começaram a retirar-se para a porteira, Immediatamente troquei a arma por um machado eum terçado que lhes mostrei
e ofîereci, e de facto, alguns, já perto da sahida, pararam. Depressa sal-
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tei entâo para о terreiro e, mostrando-lhes uns fîos de missangas, approximei-me délies. Estando, porém, muito excitados e desconfiados, recuaram
deante de mim, tendo eu рог isso de os seguir até fóra da cerca, onde,
рог me haverem isto pedido, deitei no chao as missangas, retirando-me,
depois, um pouco para que elles viessem apanha-las. Em seguido mandei
trazer outros brindes, os quaes elles já retirararam de dentro do cercado :
mas como a maior parte já se tivesse retirado, os poucos Parintintin que
ainda alli se encontravam perderam a coragem e correram.
Uns 20 minutos depois elles atacaram de novo pela outra margem do
Igarapé Nove de Janeiro. Outravez sahi para o terreiro oíTerecendo-lhes
brindes, e logo um bando délies atravessou o Maicy-Mirim á nado e veio
tomar posiçao na margem esquerda, bem defrente á casa do posto. De là
ainda nos atiraram algumas fléchas, mas logo começaram a pedir missangas, oflerecendo em troco as suas eorôas de pennas e me convidando que
fosse tratar com elles là onde estavam. Nào fui, e depois de lhes ter dado
рог duas vezes missangas etc, collocando-as numa bacia que eu empurrava para a correnteza do rio, para elles apanha-la nadando, finalmente
um délies atravessou para a margem de cá e retirou uns fîos de contas
que, a seu pedido, eu havia collocado na beira, do lado de fóra da cerca,
Quando, porém, eu quiz pela segunda vez depôr uns brindes no mesmo
logar, o outro grupo que tinha rodeado o posto, atirou algumas fléchas
contra nos e, batendo furiosamente com os cacetes que tinham feito na
occasiao na pequena coberta de folhas de ferro, do lado de fóra da cerca,
onde eu costuma va expôr brindes para elles, se retiraram debaixo de gritos
de guerra. Quatro indios, porém, que ainda tinham fîcado na margem
opposta, atravessaram о rio e se reuniram áquelle que já se achava do
lado de cá e que tinha levado as missangas da beira.
Julguei que elles tivessem atravessado para se retirar tambem, mas
em vez de irem embóra se approximaram da cerca, agora completamente
desarmados. Sahi ao encontro délies e offereci-lhes mais missangas. Elles
pararam numa distancia de IS passos e, nao permittindo que eu me
approximasse mais, • pediram que eu lhes atirasse о brinde. Satisfeito о
pedido, um délies amarrou uma corôa de pennas num pedaço de pau e,
jôgando este présente aos meus pés, disse : « Erohó ! » — Leva !
,
Perguntei o que elles desejavam, e promptamente responderam que
queriam machados, terçados e facas. Emquanto eu mandava vir da casa
estas mercadorias, elles trataram de informar-se : Si tinhamos vindo
subindo ou descendo о rio ; para quai lado íicava a nossa terra e como se
chamava o rio de là; si os homens da guarniçào eram parentes meus; si
eu tinha mulher e filhos e de que tamanho estes eram, etc. Deram-me
mais uma corôa de pennas e receberam de nos roupas, linha de pesca,
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uma pedra de a molar, enfîm um pouco de tudo que havia no posto.:
guntei depoiš se nSo estavam com fome e, como respondessem affîrmativamente, dei-lhes très tigellas com farinha d'agua, farinha de tapioca e
assucar, a primeira dadiva que. elles se resolveram a receber directamente
das minhas maos. Retiraram-se para um pequeno limpo, ha uns 20 pas-'
sos, puzeram as tigellas no chao, dançaram um instante em roda délias e
se acocoraram para: comer um pouco. Depois vieram de novo para junto
de mim, pediram ainda mais isto e aquillo e, enfîm, là pelas 13 h. 30 m.,
se retiraram em paz e earregados de brindes.
О grande milagre estava feito : As feras indomaveis, os anthropophagos com os quaes só se podia fallar pela bocca do rifle, tinham pacificamente commigo conversado e trocado présentes durante quasi très horas !
O proprip pessoal do posto nào cançou de dizer que elles nào tinham nada
absolutamente de brutal ou feroz no seu aspecto e no comportamento
emquanto là estavam conversando commigo. Estava feito aquillo que a
populaçao do Madeira em peso tinha julgado uma aspiraçao absurda, e
por mais fléchas que os Parintin tin ainda entendessem disparar contra о
posto, eu estava plenamente convencido de que, pouco a pouco, as relaçôes amistosas se.haviam.de- estreitar, até á compléta pacificaçâo.
De facto fizeram ainda outro ataque. très dias depois, ao pôr do sol. No
dia'12 de Junho de 1922 eu entreguei a direcçào do posto ao Ajudante
Amaro e me retirei para Manáos e Belém, afim de tratar da minha saude
edos meus negocios particulares .
Poucos dias depois da minha sahida appareceu um pequeno grupo de
indios, sem armas, na cerca do posto, recebeu alguns brindes e se retirou.
No dia 20 de Julho apresentou-se um bando de trinta e tantos homens,
tambem desarmados. Mas logo que entraram no posto tornaram-se inso
lentes,
saqueando a cozinha, tentando penetrar na varanda, demolindo
a cerca e tratando de roubar as embarcaçôes que estavam no porto. Só
se retiraram um pouco qua ndo Amaro mandou fazer uma descarga para
o ar, mas durante horas ainda rodearam o posto, uns procurando approximar-se outra vez pacifîcamente, emquando outros atiravam fléchas. О
ultimo verdadeiro ataque dos Parintintin ao posto deu-se em Agosto,
numa noite em que a guarniçâo estava velando о corpo de um companheiro que tinha morrido de beriberi. Desde entïo as suas hostilidades se
limitaram a tentativas mal succedidas de l'oubar as canôas e de atirar
sobre о barracao, depois de uma vizita pacifîca, na hora da despedida. Logo
depois começaram a trazer tambem mulheres e crianças para o posto. A
23 de Setembro um indio intentou contra a vida dé um homem da guarniçSo, ferindo-o com um punhal de taboca, mas este accidente nao teve
felizmente consequencias mais graves que prejudicassem о progresso da
pacificacSo.
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О que, porém, depois da retirada do Amaro por motivo de doença,
ameaçou seriamente a obra tào bemencaminhada foram as intrigas de que
foi alvoo seu successor Garcia. Apezar de ser elle o unico compétente para
a chefia do posto, que por. la havia; os seus inimigos conseguiram a sua
demissao. Por felicidade, porém, elle se manteve no seu logar até que eu
voltei ao Madeira, em Dezembro de 1922.
Já no correr dos ultimos dois mezes as relaçôes tinham melhorado
considéra velnien te, pois Garcia soube inspirar aos Parintintin uma conf
iança quasi exagerada : Homens, mulheres e crianças vinham ao pqsto
sem о menorreceio e là se demoravam о tempo que lhes parecia bem. A
28 de Dezembro dormiram pela primeira vez dois indios a noite toda no
posto onde armaram as suas rêdes na cozinha, junto do fogao. Muitas
vezeš achavam-se no posto indios de dois, ou mesmo très bandos diff
érentes.
Acampavam com preférencia nuns ranchos que haviam feito na
margem opposta do igarapé, junto do posto, e quando, devido ás chuvas
do inverno,tornou-se diffîcil a travessia, fizeram uma ponte com corrimao
de cipó, de varas enfincadas e amarradas, « para as crianças poderem vir
ao posto tambem ».
Com tudo quiz me parecerque a pacifîcaçâo nuo estava em bom caminho.
Seguramente, a questao de mais importancia para nos nao era esta de
alcançar a maior intimidade possivel no trato com estes indios, como
parece ter sido о ideal dos meus substitutos, e sim esta de constituir- mos
uma autoridade para esta tribu, á quai ella se podia dirigir confîantemente, mas que tambem a atendesse e que os seus maus elementos temessem. Só assim se podia dar cabo ás guerras e tirar da pacificaçao dos
Parintintin as ultimas consequencias. Para este fim uma intimidade
como eu encontrei na minha volta só podia ser prejudicial : e, por isso,
fiz о possivel, durante as 5 semanas da minha ultima estada no posto,
para enveredar para outro čaminho a evoluçào das nossas relaçôes com
os Parintintin.
Antes de tudo expliquer aos indios que nos nao formavamos uma
empreza particular, avulsa, mas que havia atraz de nós um poderoso
chefe cujas ordens cumpriamos e que era о senhor de todas estas coisas
que elles das nossas mâos estavam recebendo, e de muito mais ainda, e
que este chefe n3o queria que fizessemos guerra uns aos outros. Levei-os
ao portao e alii expliquei-lhes, in loco, porque eu, naquelle assalto de
28 de Maio de 1922, nao fiz fogo sobre elles quando avançavam contra a
casa, mas sahi ao encontro délies com présentes na m5o. Elles ouviram
tudo coma maior attençSo : Um moço de nome Mboakari estava com as
maos apoiadâs nos meus joelhos e olhava attentamentepara a minha bocca
para nao perder palavra alguma, e depois elles prometteram solemna-
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menle : Acabou-se a nossa guerra contra vos ! — Com/ grande rapidez
a noticia percorreu a tribu toda. Indios que eu nunca tinha visto chegavamno posto, levavam-me para о terreiro e, deante de todos pediam :
Conta do Nosso Chefe ! Tu mesmo fallaste corn elle ? О que foi que elle
te disse? О que elle manda dizer a nos?
Do outro lado reprimi todos os excessos que os incorrigiveis da tribu
tentavam ainda contra a ordem do posto. No dia 12 de Janeiro de 1923,
achando-se no pôsto diversos indios de maus précédentes que eu tinha
corrigido alguns dias antes, um délies levantou uma questao corn о cozinheiro do posto que lhes era antipatico рог causa da sua côr escura. Reuniu em torno de si uma duzia de rapazes e alguns homens, e de subito,
todos se apresentaram no canto da cerca, chamando para sabir o cozinheiro, debaixo de gritos e flechadas. Garcia e eu sahimos, gritando-lhes
que deixassem de atirar e queviessem paradentro, e de facto dois homens
attenderam ao chamado nosso, abandonaram o grupo hostil, vieram para
о nosso lado e alli se deixaram ficar. Vendo que os outros nao me attendiam e que continuavam a desafîar-nos, atirando fléchas e demolindo
parte da cerca, mandei fazer uma descarga por cima das suas cabeças e ao
mesmo tempo avançar de dois lados contra elles, de maneira que, como
nao estivessem esperando por tal, maltiveram о tempo para se precipitarem para dentro do igapó, a fi m de nao serem agarrados, abandonando as
suas armas que cahiram em poder nosso. A um délies que, algumas
horas depois, se apresentou de novo no posto, desarmado e sem cuidado
como se nada tivesse havido, eu demonstrei oeffeitd das balas de rifle
numa barrica vazia, corn о que fïcou muito apavorado. Por fim elle me
pediu alguma farinha para levar a seus fîlhinhos que se achavam do outro
lado do igarapé.
Tudo isto demonstra que os Parintintin nao podem mais reunir os elementos necessarios para um combate em regra ao posto, como dantes ;
о enthusiasmo para taes emprezas já nao é mais tao gérai entre ellesy
e tudo nao passou de uma provocaçao grosséira de alguns valentôes.
О effeito da reacçao foi excellente' : Em seguida aconteceu por. varias
vezes que um indio me appntava um homem da guarniçâo do posto que,
segundo a sua opiniao, nao se tinha comportado como dévia, me
pedindo :Emombeu ! Ndokwahábi ! — '■ Aconselha-o ! Elle n3.o tern com-,
prehensao !
Era 17 ďe Janeiro deixei novamente o posto, ainda com grandes esperanças para о futuro. Alas emquando eu no sertSo ainda estava trabalhando, em Manáus e no Rio de Janeiro já estava decidida a sua sorte.
Sem recursos para concluir a obra da pacifïcaçcio, о Inspector Bento
Lemos pediu-me, como meu ultimo serviço, que desse as disposiçôes ade-
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quadas para a retirada da guarniçao do posto, è com isto me vi dispensado.
Desta forma perdeu-se por completo о trabalho dispendioso e cheio de
perigos deum anno. Os Parintintin por hora só attendiam a mim, à Garc
iae a mais ninguem. Em tempos calculaveis nao haverá mais trato pacifico com esta tribu, motivo porque me resolvi a dar publicidade ás minhas
observaçoes pessoaes, reunidas no présente trabalho.
VI. Somatologia.
Os individuos desta tribu sào de estatura pequena e esbelta . A media
de 22 homens cuja altura eu medi deu 160,6 cm; a de 11 mulheres
146,4 cm. О homem mais alto tinha 171,6 cm; о mais baixo 150,1 cm. A
altura das mulheres oscillava entre os extremos de 151, S cm e 141,0 cm.
Sao por tan to 8,8 °/o mais baixas que os homens e nao gostavam muito
que se lhes tomassem a altura; os homens, porém, tinhànisto grande prazer
e comparavam com intéresse as diversas alturas, marcando a minha e a
das outras pessoas do posto tambem. A parede onde eu costumava tomar
as medidas era para elles uma especie de livro de visitas do posto. Çomo
eu escrevia sempře о nome do individuo ao lado do respectivo risco,
elles mevlevavam á parede pedindo que lesse os nomes, para, desta forma,
fîcarem sabendo quem, na ausencia délies, tinha visitado o posto. Nào
pude tomar outras, medidas anthropologicas, nem tampouco colleccionar
material osteologico .
Os Parintintin me pareceram physicamente muito bem proporcionados.
Nào têm a largura exagerada do thorax nem o pescoço e pernas curtas
de tan tos outros indios. A maior parte das mulheres tem a cintura bem
marcada. A musculatura dos braços é mais ou menos egual à nossa,
mas havia urna dilferença muito. sensivel no desenvolvimento da muscul
atura da parte inferior da perná. Neste ponto o Parintintin mais robusto
ficava ainda muito aquem do homem mais franzino do posto. Os indios
nao cansavam de admirar a nossa musculatura peroneal ; mediam com
uma tira de palha a circumferencia para compara-la com a grossura das
suas canellas, e para provocar um desenvolvimento da musculatura egual
ao nosso esfregavam as suas pernas nas nossas, fazendo o mesmo as
mulheres e crianças ; e até as criancinhas de peito as maes traziam para
a mesma operaçào. As maos e os pés destes indios sao bem feitos, os dedos
dos pés compridos e o pollegar distanciado dos outros. Os seios sao bem
proporcionados e na mocidade hemisphericos ou ligeiramente conicos. O
penis dos homens adultos parece deformado pělo uso constante da capa
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de folhas : é achatadoe a cutis esbranquecida pela humidade que se con
serva рог baixo das folhas.
c A côr da pelle é relativamente (-mas nao extraordinariamente !-) de
Uni claro avermelhado, bem sensivel, especialmente quando sao olhados
de longe e quando estao molhados. Os cabellos da cabeça dos' adultos
sao, sem exepçao, de um preto retincto, lisos e grossos. Cabellos grisalhos
n3o sao raros em individuos edosos : os das crianças novas sao, as vezes,
um pouco arruivados. 0 cabello axillar é insignifiante e о do pubis
pouco ou mediocremente desenvolvido, sem jamais se prolongar pela
linha mediána do abdomen. Bigode e barba parecem nascer tarde e permanecem escassos. 0 pello das pernas e dos braços sose divisa, рог um
exame deperto. Como arrancam pestanas e sobrancelhas, nào as pude
observar. A iris é, sem exepçao, de um castanho muito escuro : a abertura dos olhos larga e horizontal. No angulo interior a palpebra supe
rioracha-se muitas vezes tensamente presa á inferior, occorrendo tambem
alguns casospronunciados de plica mongolica. Este talho dos olhos apparece com mais frequencia em crianças e mulheres novas. 0 nariz n3o é
chato, se bem quo a canna seja geralmente um pouco larga, mas direita
e convexa e, nas mulheres e crianças ás vezes ligeiramente concava. As
azas do nariz sâo de forma regular. Jamais vi bocca demasiadamente
larga nem labios grossos, antes me pareciam algumas vezes um pouco
estreitos. A formo do rosto nao é perturbada por pomulos salientes nem
por demasiada grossura dos ossos superciliares. Ao todo,a maioria destes
rostos é regularmente bonita com os seus traços relativamente fînos e
a expressao agradavel e intelligente. Havia physionomies atrevidas, mas
riâo ferozes ou brutaes. Nunca vi um Parintintin francamente feio e, com
relaçSo ao seu physico, estes indios pertencem aos mais sympaticos que
conheço.
' 0 ouvido dos Parintintin parece muito fi no : quando se approxima ao
posto alguma embarcaçao sempře sao elles os primeiros a ouvir de muito
longe as remadas, e a chegada de um outro bando era denunciada pelos
indios que se achavam no posto a uma distancia tao fabulosa que causava espanto a todos nos.
Gasos pathologicos só pude observar muito poucos : Na sua totalidade
os Parintintin sao uma tribu sadia. Uma menina tinha uma ligeira deformaçao da parte inferior da espinha dorsal. Um homem apresentou umas
excrescencias junto dos lobulos das orelhas que os faziam parecer duplos.
Um individuo adulto tinha por todo o corpo manchas de tamanho apenas
vizivel ate о de uma mao, nas quaes о pigmento parecia faltarpor completo.
Um moço estava quasi cego : os seus olhos deslustrados pestanejavam
incessantemente emquando as màos apalpavarn corn rapidez tudo que
'

'

''

'

■

■■

'

•■

''

-

■

222

OS INDTOS PARINTINTIN DO RIO MADEIRA

223

alcançavam ; elle andava sem guia. Dois homens e uma mulher eram
surdos-mudos. A dentadura parecia, em gérai, bôa, mas tinha tambem
alguns com incisivos fortemente cariados. Um se apresentou com um
grande tumor no pescoço que supurou durante tôdas as semanas que о
observei. Casos de conjunctivite appareciam frequentemente. Um rapaz
que de certo nâo era ainda bem practico no uso da capa de folhas de
aruma, soffria de umas frieiras horriveis que tinham atacado a epiderme
do penis em toda sua extensao, causadas, provavelmente, pela humidade
que naquellas folhas se accumula. De opilaçâo e malaria, flagellos da
populaçao civilizada do Madeira, estes indios pareciam isentos.
A pesar de todas as precauçôes da parte nossa, о catarrho espalhou-se
entre elles logo depois do primeiro contacte pacifîco, felizmente numa
forma benigna. Até entâo nâo pareciam conhecer ainda este mal : Queixavam-se que tinha sido Garcia quemlhes transmittiu a doença e, cheios
de indignaçâo, limpavam о nariz no hombro délie. Nunca sujavam os
dedos com o corrimentó, mas ajoelhavam junto de um esteio da casa,' ou
da perná da mesa e esfregavam о nariz directamente na madeira. Ferimentos e cicatrizes de accidentes de toda sorte sao extremamente fr
équentes
e augmentaram depois de terem recebido de nos grande numero
de ferramentas, pělo manejo descautelado délias. A um homem faltava
um olho ; um outro tinha uma mordedura dejcobra ainda nao sarada no
antebraço. Signaes de flechodas vi mais de uma duzia e um moço tinha
uma facada na regiào inguinal. De parasitas só observei piolhos em
pequena quantidade, mas nao о « bicho de pé » (Pulex penetrans).
VII. A religiâo.
. Sobre a religiâo dos Parintintin nada consegui apurar. Mathews (EM
21) relata « que numa correria sobre um dos seus estabelecimentos temporarios feita alguns annos antes pelos Portuguezes de Umaitá, em vingança de um ataque sanguinolento á barraca de um seringueiro, estabelecido perto do territorio percorrido por estes selvagens, acharam cruzes
grosseiramente fabricadas e figuras das quaes se podia suppôr que representassem santos, nas choças destes Parententins ». Mathews vê nisto a
confirmaçao do boato que os Parintintin tivessem sido christianisados
dois seculos antes pelos paďres Jesuitas. Nâo precizamos délies para a
. explicaçâo de cruzes e estatuas. Eu mesmo vi cruzes de madeira, bem
feitas, entre os Aparaí do Rio Paru que serviam de supportes para a
montagem de ornatos de pennas e, entre os Guaraní-Apapocúva de Sâo
Paulo, duas estatuas que representavam os irmaos gemeos da mytologia
délies. Pessoal do posto que desceu o Maicy-Mirim durante a minha
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ausencia contou-me depois que, perto do porto de uma maloca dos
Parintintin, estes « tinham posto uma cruz na beira do rio », e a cruz
que se collocou tiuma sepultura no terreiro do posto foi рог duas vezeš
roubada pelos indios. Estes me fîzeram tambem présente d* duas pequehas figuras esculpidas grosseira mente em madeira e horrivelmente feias
(N.•260,. 261 '), mas quando perguntei oque representavam, responderam : Penangáb - vossa imagem !
Os Parintin nao conhecem o nome do semi-deus nacionál das tribus
Tupí : Maíra. Mostraram grande intéresse quando lhes falleí em danças
de maracá e pediram que lhes représentasse as da minha naçao, promeltendo trazer os seus maracás tambem para fazerem a respectiva ceremonia no terreiro do posto. Infelizmente, nào cumpriram esta promessa.
Quando lhes demonstrei a ceremonia dos Guarani chamada Yeroyf que
consiste numa inclinaçuo reverente deante do sol nascente, me mostra
ram
corao elles se inclinam, nas suas danças de maracá, deante da lua em
zenith.
Nào sei si a sua divisao em dois clans com nomes de animaes (Mjtú e
Kwandú) é combinado corn о totemismo, nem, tampouco, si os tropheos
de craneos humanos sào objecto de algum culto. Uma mulher, no ultimo
grau de gravidez, nada carregava que a distinguisse das outras mulheres,
e um recemnascido só se destacava poruma grossa camada de pasta de
urucú na cabeça.
Por diversas vezes perguntei pelos seus pages, mas sempře me responderam que nao tinha vindo nenhum. Nao creio bem nesta affîrmaçao
e desconfîo que se constrangiam, pois tinham a mini era conta de um
grande page, Por diversas vezes me vi interrogado inquisitoriamente por
algum délies : Tu es page? ■— Nao sou ! — Sim, tu es ! Sopra ! — E me
traziam as crianças, os doentes e os feridos para que eu soprasse nelles,
e quando uma vez involuntarianiente fiz o gesto com a mao com que о
page guarani afugenta a doença, fui muito applaudido, e nunca mais
quizeram renunciar a este gesto. Tambèm queriam que eu repellisse uma
trovoada que esta va se approxiniando.
Nao sei como estes indios cuidam dos seus doentes. Nunca vi applicar
um medicamento da sua in vençao. Nenhum dos numerosos ferimentos e
nem a mordedura de cobra mostraram signaes de qualquer tratamento.
Alguns homens usavam como preventivo contra mordeduras de cobra,
os tornozellos enleiados em tiras de embira (N. 21).
Os nossos medicamentos elles tomavan confiantemente e, si о effeito
se fazia esperar um pouco, voltavam a pedir nova dose4
1. Os numéros incluidos em paranthese (N.— ) se referem aos rotulos da colleccSo
ethnographia dos Parintintin, remettida para o Museu de Goteborg.
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Desconheço os seus usos funereos : nunca vi uma sepultura destes
indios. Para aquella do nosso companheiro que existia no terreiro do
posto, elles mostravaïn um intéresse já um pouco demasiado, furtando a
cruz délia e indagando рог diversas vezes era que fund ura se achava о
corpo e de quai lado ficava a cabeça.
':'/

:■

VIII. Os clans.

A tribu dos Parintintin se divide em dois clans exogamicos e n3o
localisados : Mjtû (Crax sp.) e Kwandû. Este ultimo nome provavelmente
nâo désigna o Quandú — porco espinho [Cereolabus sp.) mas sim de uma
grande ave de rapina (Thrasaëtus harpyia Linn. ? —- Spizaëtus tyrannus
Wied. ? — conf. MR 347).
Os Parintintin teimaram em querer descobrir que m de nos pertencia
aos Mjtú e quem aos Kwandû. Parecia-lhes inteiramente inconcebivel
que podesse existir um individuo que nao fosse nem;M|'řií пет Kwandû.
Que estes dois clans sào exogamicos e que os filhos de ambós os sexos
pertencem ao clan paterno, eu puz fora de duvida por perguntas directes
num grande numero de casos. As mais das vezes něm era precizo perguntar muito, porque declaravam logo quando se apresentavam, com certo
orgulho : « Sou Mitù ! » — ou: « Sou Kwandû! » —
Debalde, 'porém, me esforcei para descobrir qualquer distinctivo exte
rior pelo quai se distinguissem os dois clans. Por duas vezes me responderam á pergunta pelo clan de uma pessôa que ella era Tarové (Conorus
leucophthalmus ? — maracana). Era ambos os casos tratava-se de crianças niaiores. Talvez a palavra désigna uma divisao pela edade (Altersklasse), porque nunca um indio perguntou a um homem do posto si era
Tarové, mas so si era Mitù ou Kwandû.
.
IX. 0 matrimonio.
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Os Parintintin parecem viver era monogamia. Jamais um délies me
apresentou mais de uma mulher como sendo sua esposa. Para ter maior
certeza, uma vez que estavam indagando se eu era casado, respondi que
tinha duas mulheres. Foi um escandalo tamanho para elles que eu achei
conveniente explicar о facto dizendo que a primeira mulher já tinha
morrido quando me casei com a segunda. Apezar desta emenda o caso
escandaloso circulou pela tribu toda, pois, de vez em quando, me apparecia algum que^queria saber quantas mulheres eu tinha.
x\s moças novas parecem ter bastante liberdade : ao menos vi diversas
délias que, durante as 5 semanas da minha ultima permanencia no posto,
-
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mudaram o companheiro. Um dia, chegando uma destas moças com urn
companheiro do outro clan, perguntei si elle era rnarido délia, ao que ella
me respondeu com toda simplicidade que sim ; perguntando, porém, ao
rapaz se. ella era esposa délie, este negou com indignaçao, qualifîcando a
moça com um termo que me era desconhecido e que infelizmente me
escapou da memoria. Oue estas taes moças nao se consideravam seriamente compromettidas resaltava tambem do facto que algumas délias
nà"o se mostravam absolutamente contrarias' a começarem um namoro
com este ou aquelle do posto, propedimento este que nao pareciamerecer a
menor censura da parte dos seus companheiros. As mulheres casadas,
em gérai, eram sérias e portanto rarissimososcasosem quealgumaprocurava demasiaďa intimidade com o pessoal do posto. Nunca nos' foi
seriamente offerecida uma mulher, pois si no começo das relaç<5es
pacifîcas lîzerain taes offertes, foi seguramente com o fim unico de
attrahir algum, dos nossos para o matto afim de lhe cortar a cabeça.
Deante de nos os esposos dávám pouca demonstraçao de intimidade :
raras vezes se via uma mulher enlaçar о braço no.hombro do marido
ou recostar-se nelle, e era tudo.
X. A posiçào social da mulher;
A posiçào social da mulher pareceu-me bôa. Elias tinham certa independencia, podiam, p.. ex., vir ao posto sem companhia. Um unico indio
eu vi que parecia' рог cmmes vigiar a mulher, nunca deixando-a se
afastar de si. Nao assisti a um ultraje feito á mulher pelo marido mas
deu-se о caso que uma mulher, na porta do posto, pegou о marido, pelos
cabellos dandolhe umas bofetadas, sem que elle fizesse mais que esconder
о rosto. As mulheres tinham о costume de cravar as unhas nos braços,
nos hombros e nas faces da pessôa com que se zangavam. Assim fîzeram
com diversos do nosso pessoal e um dia vi um indio com ferimentos
suppurados desta' especie. Perguntando-lhe eu о que era aquillo, mui
phlegmaticamente apontou para a esposa que estava ao seu lado.
No começo, os homens traziam á força aquellas mulheres que tinham
medo de vir á nossa presença. Quando se distribuiam présentes elles
tinham cuidado que as mulheres fossem bem contempladas, e tudo que
о homem recebia dava á companheira para guardar.
. ,,
Nunca vi as mulheres apparecerem no campo de combate, nem observei que durante о ataque passassem as fléchas de reserva aos guerreiros,
como inventou a phantasia dos Madeirenses. Por varias vezes foram ellas
que nos denunciaram os homens que estavam meditando alguma diabrura. Certa vez uma das indias notou que um indio trazia, escondido
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no cinto, um punhal de taboca para dentro do posto. Avisou uma companheira e esta, passando despercebidamente por detraz do valentao,
arrancou-lhe a arma, quebrou-a e atirou para longe com os pedaços,
antes que elle podesse impedi-la de assim procéder.
XI. A divisâo do trabalho.

;

'

.

Como nao estudei os Parintintin em suas aldeas, as minhas observaçôes sobre a divis3o do trabalho só podem ter um valor muito limitado.
Tanto quanto pude ver, as mulheres nao, estavam absolutamente sobrecarregadas de trabalhos. Em viagem рог terra, o homerti carregava
tanto como a mulher о grande cesto com bagagem e, tambem, é elle quem ás
vezescarrega as crianças. Em viagens рог agua só vi remarps homens. Ainda
quero mencionar que vi uma mulher fazer um cesto (N. 230), e que um indio
me explicou mimicamente como ellas tecem as faixas em que carregam
as crianças. Uma india, vendo que estava rasgada a minha rede, prometteu-me fazer outra para mim ; mas os fîos de algodào parecem ser feitos,
pělo menos em parte, pelos homens pois foram sempře elles e nâo as
mulheres que traziam este artigo para negociar Mesmo no posto, as
mulheres faziam farinha e beijús : os homens assavam milho e peixe.
Sómente os homens pediam ferramenta para a roçagem do matto, mas
as mulheres plantavam espontaneamente no nosso terreiro milho e
mámao (Carica papaya).
XII. Pudor.

.

Pělo conceito nosso, o comportamento dos homens é, em geral, soíírivelmente décente, se bem que havia alguns que gostavam de gestos e
ditos obscenos. Das mulheres e moças jamais observei coisas semelhantes.
Ellas se comportavam com tanta decencia que a sua nudez nem sequer
dava na vista.
;
1 Os homens têm- vergonha de mostrar o penis descoberto e, quando
no banho tiram a capa para lavar o membro, viravam-nos as costas.
Queriam, porém, por força vêr e apalpar o pessoal nosso, e mesmo as
niulheres gostavam de olhar-nos quando tomavamos banho : retiravamse, porém, logo que ouviam alguma censura da nossa parte. As suas
necessidades elles faziam sempře fóra da cerca do posto e do alcance da
nossa vista, mas no começo insistiam em querer ir junto quando um dos
nossos se retirava para aquelle fim.
:

228

SOCIÉTÉ DES AMÉRIGANISTES DE PAKIS •
XIII. Velhos e crianças.

'

Os velhos gozam de pouca consideraçâo entre os Parintintin, facto que
já se pode deduzir dos seus modos calmos e modestos que muito contras. tam com a presumpçao dos moços. As pessoas principaes da tribu sao,
sem duvida, os rapazes que mais alvoroço fazem. Présentes que se dào
aos velhos lhes sao, ás vezes, arrebatados pelos moços.
As crianças sao em gérai bem tratadas. Reconhecia-se isto facilmente
pela liberdade e о desembaraço com que se comportavam perante nos.
Desde pequeno, ellas carregam uma concincia individual admiravel.
Quando no principio tinham medo de entrai' no posto, о рае as carregava para dentro nas costas ou a màe as trazia puxadas pelos cabellos.
Os paes tinham gosto era vêr os sèus iilhos presenteados. A pezar disto,
vimos alguns exemplos de mau tratamento : Um dia uma india, sem
motivo visivel, espancou brutalmente sua filha de 6 annos, derribando-a
na lama e, levantando-a com violencia, atirou-a para longe, de encontro a um tôco de pau, calcando-a, depois, aos pés. Garcia entrou no
rneio, levantou a pequena que estava coberta de láma e sangue e, amimàndo-a, ,presenteou-a ostensivamente. A .consequencia foi que diversas
outras indias começaram a maltratar seus pequenos tambem, ameaçando
querer atirar com elles ao rio, só para extorquiar desta maneira présentes
de nos. Para comnosco estas crianças eram extremamente confiantes,
trepavam no-nosso collo, queriam brincar e dançar comnosco e, occasionalmente, ameaçavam-nos, debaixo de toda amizade, de cortar-nos a
cabeça !
XIV. Nomes.

.

Nao conheço a maneira por que recebem os seus nomes. Nao tinham
duvida em dize-los, e muitas vezes declaravam, logo ao chegar :- « Sou
fulano ! » — e entao seguia immediatamente a pergunta : « Como tu te.
chamas? » — Elles faziam empenho saber os nomes de nos todos e,
a pezar da diffîculdade que lhes causava a phonologia portugueza, decoravam-nos, modifîcando-os a seu geito : Marirdn (= Mariano), Pedurû
(= Pedro), Cucumà (= Joào), Manddd (= Bernardo), Galia (= Garcia).
0 meu nome guarani que elles pronunciavam « Nimoendayûb » lhes
causava tanto prazer que muitas vezes me chamavam visivelmente só pělo
deleite de pronuncia-lo. Nomes como os dos Guarani, com о final em
-yú(b) tambem occorrem entre elles, p. ex. Avangayub. Outros nomes
masculinos sao : Tawarî (Couratari sp. ?), Mohaňgí (mohang-vemědio) ,
Mboavd, Mboavafm (mfe-particula activa, avd-homem ? jm-neg&livo),
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Wiratjb ~ (w/ra-passaro, ř^-estar), Pjrd (? nome fréquente), Mboréb,
Mandariyé,
Manddd,
Poroivjazvi, Yeií, Iwd, Oyiporuf, Ukdd, Kari,
Arikd, etc. Nomes femininos sào : Mandai (? fréquente), Yataí, Rehd,
Ipotd, Mbaitai, Kunyatd, Wurjtâ, etc. .-.Yeií affirma va que tinha dois
nomes, — como eu.
XV. A guerra.
Quando estabelecemos as primeiras relaçoes com os Parintintin pareceume que esta tribu guerreira, que vivia em lucta com todos, sem exepçao,
que nào faziam parte délia, nào tinha um vislumbre de respeito á vida e
propriedade dos outros. Mesmo depois do inicio das relaçoes paci.ficas
elles tem feito todo о possivel para assassinar ao menos um de nós, e
até por ultimo, nao me parecia recommendavel que qualquer de nos se
entregasse só nas suas màos. Áo lado dos bons elementos da tribu
existem valentôes e desordeiros em bom numero, ás vezes mal quistos
pelos seus proprios companheiros mais accomodados sendo, em gérai, a
mocidade turbulenta, presumida e desrespeitadora.
Dentro da propria tribu fazem se sentir os effeitos desta falta de respeito
á vida e propriedade alheia. Nunca pude ver um Parintintin que apre'sentasse um ferimento, velho ou novo, produzido рог arma de fо go. Só
vi dois individuos Ilechados pelos Múra-Pirahá : mas contei bem uma
duzia que- tinha sido ferida em luctas contra os proprios companheiros.
Que elles nestas luctas chegam até ao homicidio, acho muito provavel.
Muitas vezes os bandos pareciam hostis uns aos outros e, quando se
encontravam no posto, davam-se quasi sempře entre os mesmos disputas
calorosas e ameaças com furiosos gritos de guerra. Promptamente elles se
pintavam com algum carvào mastigado e, depois, quando se tinhamacalmado os espiritos,- tiravam outravez esta pintura de guerra. Nunca os vi
chegar ás vias de facto, embóra čerta vez um exaltado esbravejasse e
gritasse : Tayukd !-Tayukd! — - deixai-me mata-lo! — -,
, Aguerra nào'é para os Parintintin uma necessidade dura e deploravel
mas forma о sport predilecto dos moços de 12 annos para cima. No
ataque que fizeram ao posto no dia 5 de Maio de 1922, cahiram fléchas
sómente usadas pelos rapazinhos daquella edadê (N. 195, 196) e na gritaria de guerra se distinguiam perfeitamente as suas vozes claras e juvenis. No conflicto de 12 de Janeiro de 1923, vi participarem, activamente,
meninos de 12 annos apenas.Os ataques dos Parintintin aos Neo-Brazileiros sao feitos em qualquer
epoca do anno e a qualquer hora do dia e da noite. No verâo, quando
os igapós estao seccos e os caminhos bons faciiitam as excursSes, os'
ataques sào mais fréquentes, porém, como estes indios tem canôas escon-
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didas em toda parte do seu tèrritorio, sào capazes de penëtrar, por lagos
e igapós, até os estabelecimentos dos seus inimigos, mesmo no rigor do
•'
■■■■' ;, .:■•■'■■■■■■■■. : -.'■ '.'
' '■ ;
■inverno/ ■..•■'■'
'■
Os seus nove assaltos ao posto deram-se nas Koras seguintes :
11 h. 30 m.,- 7 h. 0 m., 10 h. 30 m.,' 18 h. 30 m., 11 h. 0 m., 20 h. 30 m.,
10 h. 30 m., 17 h. 30 m. e 2 h. 0 m. — Nunca deram propositadamente
algum signal da sua presença antes do ataque e, apenas рог descuido
délies, eu, ás vezes, os presentia. Tambem nao creio que elles tivessem
preparado estes ataques, espreitando-nos durante dias consecutivos, como
о fazem outros indios hostis : О seu caracter inquieto e inconstante nao
lhes deixava paciencia para assim procéder. Eu julgó que os Parintintin
costumavam sahir da sua aldea de manha muito cedo, chevagam junto
do posto pelas 10 horas, preparavam-se para о ataque, tomavam chegada,
observavam durante minutos apenas_ as nossas occupaçôes e davam о
assalto. Grsio, tambem, que em nenhuma destas occasiôes tivemos de
enfrentar maior numero de guerreiros reunidos que uns 20 no maximo.
Nunca rompiam pela matta fechada mas sempře рог algum caminho já
aberto que lhes permittisse avançar e recuar em plena carreira, sem
embaraço. Com a flécha na corda do areo, sem fazer o menor ruido mas
com rapidez incrivel, o bando se précipita sobre о inimigo e, alcançada a
distancia propria, todos disparam simultaneamente a primeira flécha,
seguida immediatamente pelas outras. Mas, só quando os projectis estao
descendo sobre o alvo é que levantam os seus gritos de guerrà, tào inesperadà e repentinamente que deixam pasmado de horror áquelle que
nao estiver familiarizado com a sua tactica. O grito de guerra soa como
um -hil-hi-jl guttural, expellidocom toda força e repetido irregularmente.
Bastam très indios assim gritando para causar a impressao de uni exercito. Nas chapas de metal do posto se despedaçavam aspontas de taquara,
afîadas como navalhas, e apenas deixavam uma péquena depressào :
mas outro é o eíTeito que produzem nas choças de palha dos moradores
do sertao : As fléchas entram por uma parede e sahem pela outra :
os habitantes, desabrigados, ficam logo feridos ou correm para fóra,
procurando fugir, muitas vezes, porém, só para ir ao encontro das
taquaras : os que cahem, ainda no chao, sao traspassados por flechadas
seguidas — calcados aos pés — degollados —
Em alguns casos os Parintintin tem levado nào só a cabeça como tam
bem uni braço e dizem que tem até carregado o cadaver inteiro. A casa,
depois de saqueada, ás mais das vezes é incendiada, e rapidamente os
vencedores se retiram. Si algum dos atacados consegue fazer uso da arma
de fogo, pode com i sto salvar a situaçâo, — ás vezes ; mas tambem já se
deram casos em que os Parintintin venceram apezar de repetidos e certeiros tiros.
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'- Estes indios nao poupam a vida das mulheres nos seus ataques, mas,
рог vezes, têm carregado crianças vivas. Jamais uma délias tornou ao
mùndo civilizadoe, como nao vimos entre os Parintintin nenhumindividuo
que admittisse a suspeita de ser um adoptadó ou mestiço, creio que estas
crianças niorrem logo рог nao se adaptar ao novo meio de vida.
Com toda satisfacçao os guerreiros Parintintin teriani procedido comnosco tambem conforme este seu programma antigo. A sua tactica,
porém, mallogrou-se lastimosamente deante das nossas chapas de metal
e da nossa vigilancia incansavel. A meia duzia de fléchas que cada um
délies no maximo levava, num instante se exgottava sem que jamais
tivessem conseguido ferir um de nos. Assim elles podiam sustentar о
combate durante um minuto só, ao cabo do quai tinham de abandon*ar о
campo forçosamente. Ao principio costumavam entào arremedar tiros de
rifle : Puh ! — Puh! — na expectativa.de que agora se fariafogo sobre
elles. Depois do ataquenao se demoram muito na vizinhança, mas seguem
de vez para as suas casas, e no caminho da retirada collocam estrepes
nos passos forçados, na passagem de algum pau cahido no trilho. Os
estrepes que eu vi eram pontas de fléchas de taquara, arrancadas da
haste e fincadas no châo, até très juntas, um' pouco inclinadas para a
frente e disfarçadas com uma folha lévemente espetada na ponta'dellas.
Na entrada da aldea fazem fojos da largura do caminho, da fundura de
um metro, calculadamente, e de comprimento duplo, em cujo fundo
enfiam tambem um numero de facas de taquara. Retiram cuidadosamente
a terra cavada, cobrem a bocca do fojo com talas e folhas; espalhando
por cima alguma terra e cisco do matto. Quem pisar emcima afunda-se,
cae de bruços e espeta-se nas laquaras. Para o practico, porem, estes
fojos sào facilmente conhecidos. Elles. permanecem ordinariamente descobertos e só sào apromptados quando se espéra algum inimigo.
Os guerreiros, especialmente os mais moços, enfeitam-se para о com
bate com bonitas corôas de pennas e plumas cervicaes. Muitos pintam-se
de preto, com carvao de castanha ou, de branco, com tabatinga e,
quando assim pintados, com os pés afastados e o busto inclinado para a
frente, esbravejam contra о inimigo, gritando, atirando e bradindo as
armas, о seu aspecto é tao feroz, tào horrivelmente diabolico, que faci
lmente se comprehende como as suas victimas, entořpecidos de espanto,
ás vezes se deixam abater quasi sem resistencia. Quando os Parintintin
durante о combate nos avistavam, costumavam, nào tendo mais fléchas,
ameaçar-nos com os arcos ; dar golpes íuriosos em torno de si ; bâter
com о pé ; mostrar a lingua e fazer o gesto de degollamento, pegando
cornu a mao nos cabellos e rodeandoopescoço com a outra. Esta ameaça
elles faziam, mesmo depois do começo das relaçôes pacificas, com muita
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frequencia. Era, para assimdizer, a saudaçâo de despedida délies ao sahir
do posto, a quai era tambèm executada por curumizinhos de G annos com
seriedade e convicçào.
.
Os Parintintin parecem ser apaixonados caçadores de cabeças de inimigo. Fazem todo о ppssivel para obter о craneo do adversario, nem
que este sej a uma criança, e têm até aberto sepulturas para cortar a
cabeça ao defunto. As suas perguntas interôssadas junto daquella sepultura que havia no terreiro do posto, demonstravam claramente que
tinham a respeito délia о mesmo piano. 0 que fazem depois com os
craneos ninguem sabe. Com uma cabeça de veado elles nos demonstraram um dia como penduram о craneo do inimigo no hombro рог meio de
um'laço de embira, para dançar com elle para là e para cá, cantando,
gritando e tocando alternativamente a grande flauta jrerú {N. 240). Era
uma cantiga animada e mesmo bonita, mas as palavras, pronunciadas,
como sempře, indistinctamente, nao consegui apanhar. Distingui apenas
alguma coisa como -nemira-kânëwâ- (fnjra-gente ? akdň-саЪеса) e alguns
nomes nossos. "
:
Afora os Neo-Brazileiros, os Parintintin hoje só estâo ainda em guerra
com os Múra-Pirahá, sub tribu sel vagem mas inoiîensiva da grande naçào
Mura, que nomadiza pelo Baixo Maicj. Ambos estes seus inimigos os
Parintintin tratam por Tapjj-immigos tapuyos. Um velho que tinha о
antebraço atravessado por uma llechada me contou com grande vivacidade e expressiva mimica a sua lucta corri os Pirahá, na roça délies.
Uma mocinha de 12 annos apresentava tambem uma flechada destes
inimigos nascostas, abaixo da pá direita. Geralmente estes encontros se
dao quando os Pirahá no verào, sobem em canôas о Maicy para colher
ovos de tracajá nas praias do curso superior děste rio. Estas excursOes
elles estendem/ ás vezeš, até á forquilha do Maicy. Os Parintintin, por
sua vez, vào nas suas correrias, quasi todos os annos, até um dia da foz
do Maicy onde atacaram, tanto em 192Í como no anno seguinte, os
Pirahá junto da bocca do Fléchai, pequeno affluente do Baixo ^ Maicy
pela margem esquerda.
Ha uns 5 ou 6 annos atraz, os Múra-Pirahá surprehenderam uma familia dos Parintintin ; Mataram alguns e levaram uma mulher e um
menino que venderam a um dos moradores civilizados do Baixó Marmellos, em cuja' casa depois ambos morreram da grippe. Alguns destes
Múra-Pirahá apresentam flechadas antigas que reéeberam em encontros
com os Parintintin. Elles vivem com receio constante destes inimigos e,
por sua causa, evitam geralmente toda demora na margem ésquerda do
Baixo Maicy, que julgam mais frequentado por elles que a opposta. A
qualquer um de nos que se dirigia para aquella margem ou para о Alto

.
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j os Múra-Pirahá nunca deixavam de advertir do énorme numéro
dos Parintintin que, diziam, là havia, e que cortavam a cabeça a todos.
Os Parintintin, рог sua vez, parecem ter, tambem, bastante medo dos
Múra-Pirahá. Este medo reciproco é um phenomeno muito commum
entre tribus de indios vizinhos. Muitas vezeš elles nos perguntavam corao
nós nos davamos com os Múra-Pirahá e si estes nao nos atacavam,
ficando bastante impressionados quando eu lhes respondia que aquelles
indios tinham medo de nós e que, de passagem, costumavamos dar-lhes
alguma farinha, porque eram uns pobres miseraveis. Pediam que eu
jamais trouxesse aquelle seu inimigo commigo para o posto, o que ргоmetti solemnemente.
.
XVI. Anthropophagia.
Desde о seu primeiro apparecimento os Kawahiwa-Parintintin sào
accusados de anthropophagia, em quanto esta accusaçào contra os Mura,
p. ex., nunca foi levantada seriamente. Nâo vi os Parintintin comerem
carne humana mas, da maneiřa como os conheço, acho-os muito capazes
de о fazer, e occasionalmente ouvi da sua propria bocca coisas que tornam provavel a existencia deste costume entre elles. Assim me pergun
tavam com a maior naturalidade si nao comiamos os Můra Pirahá e
affîrmavam, sem o menor escrupulo, que elles mesmo o faziam. Por
diversas vezeš, cara á cara, elles têm ameaçado de comer-nos. Tawari, um
moço muito amavel e amigonosso, zangou-se um dia, na sahida do posto,
sem razâo explicavel e, sentado ao meu lado, me disse baixinho, mas
com um olhar cheio de odio : « Os teus pés eu quero comer ! Os teus olhos
eu quero corner ! E bom ! » (Tambem entre os antigos. Tupinambá os
olhos do inimigo eram uma das partes mais apreciadas). Um indio trouxe
um dia a sua filhinha ao posto e mandou-a, corn certa formalidade, niorder о braço de um dos nossos homens.
XVII. Furtos.

Alguns Parintintin, até a minha sahida, nunca fizeram uma tentativa
de furto e outros, como p. ex. Yeii, provavelmente nunca о fariam : Sào
as exepçSes, tào raros quào dignas de serem mencionadas, pois os Parint
intin, na sua maioria, sao ladrôes incorrigiveis, que empregam toda a
sua intelligencia, toďa a sua coragem para se apoderar, publica ou clandestinamente, da propriedade alheia. Os mesmos membros' da tribu
furtam-se reciprocamente, e о costume de carregar para о matto immediatamente qualquer présente recebido de nos para esconde-lo e voltar
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com as maos vazias, nao nasceu do receio de uma reaççao nossa mas da
desconfiança contra os proprios companheiros, tendo acontecido que,
eneontrandd-se dois bandosnoterreiro do posto, osrecem-viiidosquizessem
tomar á força os présentes que os outros já tinham recebido. Por varias
vezes foram nos offerecidos para permuta objectos roubados de outros
membros da tribu que depois vinham se queixar. Logo que feconheceram que о seu ideal, о saque violento do posto, era impracticavel, furtaram о que podiam. Os Parintintin sao a unica tribu que vi inventář
instrumentes exclusivamente para o furto : ganchos compostos de duas
peças amarradas, com que puxavam, pelas fendas das paredes de varas,
tudo que о espaço permittia passar. Estes ganchos eram mais fortes e
feitos de madeira (N. 202) para furtar roupas e outras coisas relativamenté pesadas, e mais finos e feitos de talas de bacaba, quando se tratava
de furtar miudezas. Havia individuos que entravam no posto levando
estes instrumentas na mao corn о maior cynismo, e que espreitavam,
durante toda a sua permanencia, com a videz uma oçcasiao para empreg-alos. Outros, porém, furtavam sómente quando havia uma bôa opportu7
nidade, о que raras vezes se dava. A principio era preciso muito cuidado
quando chegava о momento délies se retirarem, porque aguardayam esta occasiào para agarrar, fosse là о que fosse e fugirem correndo
com a preza. Tambem nao se aborreciam muito quando se cercava о
ladrao para retomar о objecto furtado. Quando deixavamos, ás vezes,
entrar um indio num dos quartos do posto, elle agarrava, em g-eral, tudo
que podia e tratava de escapar pela porta, ou atirava com о objecto por
cima daparede, e os que do lado de fora estavain esperando, fugiam com
elle. Y\wakâ, о moço mais docil e sympatico de toda a tribu, čerta vez
que estava no meu quarto, furtou uni punhado de fios de missangas e
metteu-os na bocca quando intimei-o a pô-los de novo no seu logar,
Tomando-lhe a sahida, insisti que elle os restituisse, masTfwtó, vendose assim apertado, engoliu com grande diffîculdade uma parte das mis
sangas
e me entregou a outra. Criancinhas que mal sabem fallar já
niostram esta deploravel inclinaçào para о furto espantosamente desen-volvida. Era todas as fendas que as paredes, portas ou janellas do posto
ofTerecem, estes indios, quasi instinctivamente. procuram introduzir a
mao ou ao menôs os dedos para agarrar о que vier; ao alcance. As
correntes (|ue prendiam as nossas très canôas no porto do posto causavam-lhes desespero quaňdo de noite, sempře debalde, pelejavam para
furtar aquellas embarcaçôes, e о ultimo verdadeiro ataque ao posto nào
'
teve outromotivo senao о despeito por estes insuccessos.
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A mesma falta de probidade naturalmente se fazia sentir no cambio de
objectos. Na verdade, elles sómente negociavam comnosco porque nào
podiatn roubar nem furtar. Com frequencia procuravam apoderar-se
outravez do objecto já trocado, furtando-o quando nào era guardado logo,
pedindo que se lh'o devolvesse ainda por um instante, sob pretexto qualquer, ouexigindo a reintrega grosseiramente e debaixo de ameaças. Logo
que denotavam que eu tinha um interesse de possuir um objecto qualquer, fabricavam imitacoes sem nenhum prestimo e traziam-nas para
negocia-las. Assitn tambem partiram pělo meio ambos os paus de um
apparelho para produzir fogo e dois indios yieram, para cada um délies
negociar uma metade ! Quando permutavam os arcos, ás vezes traziam
primeiro о pau e depois a corda. Por um peixe pediam mercadorias no
valor de 20$000 e levavam outravez о que tinham .oiferecido, si nâo se
satisfazia até a ultima as suas exigencias. Estas tendencies commerciaes
difïicultaram muito a acquisiçào de uma boa collecçào ethnographica em
-regra.
■•■ ■'■■.;'-.
.'
■.
:■.
■■.-.':•
De alguns délies nào se podia dizer propriamente que elles pedissem :
Exigiam as coisas como quem exige de um ladrào a restituiçao da pro.priedade roubada. Já de longe, quando a canôa délies ainda mal tinha
entrado no estirào do posto, gritavam com impaciencia : /rTrazei ! — Trazei! - — Trazei machados ! — Trazei facas!" — - Foi preciso muita paciencia e energia para infundir-lhes ao menos tanto respeito e disciplina que
fosse possivel supporta-los : uma tarera espinhosa mas nào impracticavel,
como provaram os progressos rapidos que os Parintintin para este lado
fizeram.
Raras vezes elles faziam-nos présentes tambem. Uma vez que encostaram no posto com duas canôas carregadas de milho, cada um. trouxe
algumas espigas para nos e, quando perguntei o que por ellas queriam,
todos responderam que nada, pois о milho era para nossa alimentaçâo.
Depois as mulheres, mesmo no posto, fizeram farinha e beijús, e tambem
nos presentearam com aquelles productos. Os homens de- certo bando
que costumava vir por terra, da banda do Sul, quando chegavam distribuiam sémpre, antes de tudo, algumas fructas a todos nos : tiravam os
diademas da cabeça e os collares do pescoço das crianças e enfeitavamnos com estes adornos. Primeiro, quando traziam as suas armas para
negocia-las, tinham por costume quebrarem as pontas das fléchas de
guerra no esteio da porteira (N. 182) ou lhes arrancavam as fîsgas para
patentear que nào as traziam para a lucta. Outro signal que. sempře
fazia m para dar a entender que vinham em paz, era mostrar as màos
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vazias por cima da cabeça, batendo palmas, e com o mesmo gesto se despediam de longe, quando iam satisfeitos. A saudaçao typica dos Parintintin é a seguinte : Entram correndo pela porteira adentro, pintados
como para a guerra, gritando e batendo com os pés. Quando sahiamos
para recebe-los, elles enlaçavam-nos comura braço pelo hombro e, sempře
batendo como pé direito, o busto inclinado para a frente, gritavam-nos
de bem perto no rosto, proferindo palavras inintelligiveis de uma maneira
exquisita e fanhosa. Ou al gum que tinha licença para chegar armádo,
vinha com a flécha na corda, o areo levantado por cima da cabeça, da
mesma forma gritando e pisando'e, quando estava a uns 5 passos da
pessôa que ia comprimentaiy abaixava de repente. as armas, encostando a
ponta da flécha no chao. Outro mau costume délies consiste era por o pé
direito encima do pé da pessôa com que conversam.
*
XIX. Sentimentos de gratidào e amizade.

,

Quem fosse bastante ingenuo para esperar gratidào da parte dos
Parintintin se veria exposto a amargos desenganos. Garcia tinha, como
amigo particular, um rapaz moço de nome Matikamondé (?) em que
depositava muita confiança. Tratou este indio durante dias quando elle
soffria horrivelmente de umas frieiras no penis, mas mal uma hora depoist
deter recebido о ultimo tratamento este Matikamondé tornou-se о eausador principal do conflicto de 12 de Janeiro de 1923. Indignado como
procedimento do seu favorito, Garcia sahiu para о terreiro, chamando-o,
e Matikamondé nao se fez de rogado, mas řespondeu prpmptamente com
très flechadas de optima pontaria das quaes uma passou fâo rente á
cabeça de Garciajque. eu vi-a roçar pelos seus cabellos.
Ao indio Yeii eu tinha dado de présente uma das nossas cubiçadas
canôas, em reconhecimento do seu comportamentorelativamente correcte
No dia seguinte elle veio me oiTerecer alguns peixes para vender, mas
como eu nao quizesse satisfazer todas as suas exigencias de pagamento,
inteiramente desproporcionadas, levou outravez os seus peixes. 0
mesmo Yeií, poucos dias depois, no já citado conflicto, nào pôde negarse a disparar, ao menos no começo, algumas fléchas contra nos, se bem
que depois attendesse immediatamente o meu chamado e se passasse
para o nosso ladu, junto com seu irmao Pjrd.
0 costume dos Parintintin dançarem com qualquer objecto que receberam de présente podiaser tomado por alguem por uma especie de agradecimento. 0 indio presenteado sae corn о seu brinde e uma flauta de
Pan (N. 250-252) para о terreiro de dança que fîzemos especialmente
para este fîm, e batendo com força com о pé direito, dança para là e

OS 1NDIOS PARINTINTIN DO RIO MADEIRA

237

para cá, cantando uma curta estrophe, e tocando alterriativamente dois
tons duplos na flauta. As mais das vezes.elle intercala na dança umas
voltas ao redor da casa, e о final de tudo é sempře o grito de guerra.
Quanto a mim, esta ceremonia me parecia muito mais uma dança de
triumpho com a preza conquis tada do que uma manifestaçao de agradecimento.
,
Toda amizade dos Parintintin comnosco foi, até o ultimo dia, de uma
natureza~ muito duvidosa. Com isto nào quero absolutamente dizer que
ella fosse, ao menos nos ultimos tempos, fîngida, mas dava-se mais ou
menos .o seguinte : Debaixo da. estranha impressào da nossa conducta
sempře correcta e amistosa e do.nosso animo in varia vel elles ficavam
suggestionados e tornavam-se momentaneamente os nossos amigos convencidos. Asseguravam-nos espontaneamente que aguerra estava acabada,.
chamavam-nos de « a mol », pediam-me que os levasse commigo para
Manáos, convidavam-nos para trazermos as nossas familias ao posto,
para que as nossas mulheres fizessem companhia ás suas, etc. Mal de
nos si tivessemos confîado demais nestes transportes de sympathia! Se
bem que os Parintintin estivessem, naquelle momento, seriamente convencidos daquillo que estavam dizendo^ pelo menor motivo a moral
antiga, corrompida por uma guerra de (SO annos e cujo ideal é o latrocinio teria outra vez supplantado a nova moral da paz e da harmonia. E
esta mudança era tanto mais facil quanto é inquieto,leviano e inconstante
о caracter desta tribu. Os elementos melhores, enfîm, talvez que pensassem como Yeii com о quai tive um dia o dialogo seguinte :
Yeii (apontando para um signal no meu pé) : О que foi isto ?..
Eu : Uma cobra me mordeu.
Yeii : Tu nào morreste ? !
Eu : Nào.
Yeii (depois de um momento de reilexùo) : Foi boni que. nào morresses,
para poder trazer machados e terçados para nos !
As informaçôes dadas pelos Parintintin nào merecem muito credito,
especialmente quando sào dadas em resposta a uma pergunta directa
nossa. Em gérai, elles nào têm о menor escrupulo de dizer uma mentira,
motivo principal porque tenho . relativamente tào poucas informaçôes
sobre os seus costumes, dadas por' elles mesmo.
Os Parintintin desconhecem a hospitalidade para com о estrangeiro.
Esta falta é muito natural pois consideravam todos que nào pertenciam á
sua tribu como inimigos mortaes.
XX. Coragem.
Os Madeirenses cliamam os Parintintin de covardes porque. nào resis-

.
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/terna fuzilaria. Mas nenhum destes que os censuram séria por sua vez
bastante estupido para se expor, só com areo e fléchas na mao, aos tiros de;
rifle de um inimigo. Nos seus ataques ao posto estes indios tem dado
provas manifestas de bastante coragem, avançando á peito descoberto
contra 7 homens armados de rifles, numa posiçao inexpugnavel. Percé-;
bia-se, ás vezes, como procuravam salientar-se individualmente por
alguma façanha que pozesse era destaque a sua coragem. No ataque de
15 de Maio de 1922 vi como о primeiro na fîleira dos atacantes se virou
para 6 segundo que vinha ha uns 8 passos atraz e, com os arcos levantados verticalmente, tentaram dançar, á vista do inimigo atacado : e só
nao executaram a peça porque no mesmo instante os chameh Antes do
começo das relaçoes pacificas, .individuos audaciosos introduziram-se de
noite clandestinamente pela cerca do posto emquanto os outros ficavam
esperando do lado de fora, tendo uni délies furtado uma bacia que estava
encostada á parede da cozinha, dando uma pancada nas chapas da
parede, fugindo depois. Desafios para duello recebemos mais de um.
XXI. Narcoticos.
Nào sei si os Parintintin, como a maior parte das outras tribus, sao
beberrôes d'occasiao. Consta-me que durante a minha ausencia trouxeram uma vez, como présente, uma cuia cheia de uma bebida fermentada,
de milho, já velha e estragada. Si esta bebida existe, elles nào parecem
dar grande importancia a ella porque nao levam délia nas suas viagens
em canôa, como vi fazer outras tribus, nem me lembro que jamais se
referissem a ella em conversa. A principio о vicio de fumar parecia
causar-lhes horror : Nao eram capazes de chegar perto de uma pessôa
que estivesše com cigarro acceso na bocca, e de longe pediam que о
atirasse fóra. Quando elles se tornavam importunos e exigentes demais,
bastava que Garcia accendesse um cigarro para conserva-los a très passos
de distancia. Hoje já existem rapazes que tomam о cigarro da bocca de
qualquer um dos nossos, tiram, desageitadamente e tossindo, algumas
baforadas, mettendo outra vez o cigarro na bocca do seu dono.
О café nao'apreciavam, mas, quando viam alguem beber, gostavamde
metter a ponta do dedo na chicara cheia, admirando-se que bebessemos
esta beberagem tao quente.
Inventaram, porém, outro estranho vicio, depois do estabelecimento
das relaçoes pacificas : Comiam, apaixonadamente, as cabeças dos phosphoros queimadas. Dava-se uma caixa de phosphoros a um indio e elle
os accendia um por um para.apaga-los immediatamente e corner amassa
inflammavel carbonizada. E quanto mais conselhos lhes davamos para
nào faze-lo, mais apaixonados ficavam pela estranha golodice.

:-

XXII. Chef es.
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Facto ëstranho para um povo guerreiro é, certamente, este que nunca
vi entre os Parintintin um chefe de qualidade alguma, sem ser o chefe de
familia. Vivem ею pequenos "grupo s de 40 cabeças no maximo, que sào
formados de uma ou mais familia s e mudam a sua composiçao constantemente. Individiios avulsos passam com frequencia de um bando para
outro. As vezeš, o bando se compunha ou dissplvia á nossa vista, durante
a sua visita no posto. Entre os diversos chefes de familia parecia reinar
compléta egualdade. A autoridade délies, mesmo dentro do circulo da
sua familia^ era, em alguns casos, bastante fraca. Yeií é o unico que
manda e é obedecido — condicionalmente. Nao consente que a sua
gente furte : Deante dos meus olhos elle reprehendeu uma mulher que
neste sentido fazia uma tentativa, e durante a minha ausencia elle tomou
objectos furtados da naào da sua gente, restituindo-os aos. seus donos.
Para evitar os excessos que no principio costuma vam cometter na hora
da partida, Yeií mandava o pessoal na f rente e elle mesmo só seguia
mais tarde. Vi um outřo chefe de familia, Porowjawi, mandar a sua
sobrinha (?) Mbaitai que fosse buscar uma canôa do outro lado do igarapé. A inoça mostrou-se enfadada e nao. îoi. ,P or owiazui encaminhou-se
para ella, puxou-a pelos cabellos e deu-lhe com a ponta do arco umas
estocadas na barriga. Depois, vendo que estas violencias nos desagradavam, ficou irresoluto e tratou de persuadi-la.com bons modos. Mbaitai,
porém, amuou-se, virou-lhe as costas e îido sahiu do logar.
Mesmo nos ataques, nào pareciàm obedecer a um chefe. Um valentao
qualquer concebe о piano, a mocidade turbulenta se lhe junta, e partem
para a empresa. Só no primeiro avanço e na primeira descarga de .fléchas
se nota uma certa ordem, mas na acçào subséquente cada quai faz o que
lhe dá na cabeça : sustenta о combate, si para isto tiver coragem, e
corre quando se sente invadido pelo medo, sem se importar com os:'
oiitros que ficam. Quando, porém, um délies cae ferido por uma bála,
os seus companheiros fazem ^todo о possivel para carrega-lo. No ataque
mal succedido, que fizeram em 1920 perto de Galilea, o pessoal que
bateu as vizinhanças da casa atacada achou um indio com uma das coxas
fracturado por uma bala de rifle, arrastando-se com difficuldade sobre
as màos e a perna sa. Foram buscar mais gente : quando, porém, no
dia seguinte voltaram ao logar, о ferido já tinha sido levado pelos com
panheiros,
■
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'■ XXIII. Propriedade.
'■,.-■'■
Parece-me improvavel que os Parintintin reivindicassem conciente-
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mente qualquer direito possessorio sobre um territorio delimitado, como
propriedade coramum da sua tribu. A terra que estao occupando, elles
invadiram, derrotando e raatando os antigos habitantes : os Torá e Mura.
Como sao poucos em numero, о territorio que habitam permanentemente,
onde têm as suas aldeas e roças é , relativamente, pequeno. Irradiando
deste centro elles vagam, nas suas correrias, sobre uma area muito mais
extensa, sem, no emtanto, occupa-la permanentemente, mas onde, de;
medo dos seus ataques, tambem nenhum outro se pode fixar. Em todo
caso, nunca ouvi os Parintintin se referirem com uma unica palavra aos
seus direitos sobre о terreno em que eu, sem lhes pedir licença, levantei
o posto de pacificaçào. Os seus ataques nuo eram protestos contra a occupaçao do seu terreno, mas tinham por iîm a conquista das nossas cabeças
e о saque da casa.
Propriedade individual existe, e cada individuo, homem, mulher ou
criança, parece ser considerado dono dos objectos fabricados por elle ou
do seu uso particular. Isto se via claramente na occasiao da permuta de
objectos comnosco onde os pais apenas représenta vam as crianças mais
pequenas. Quanto ao conceito dos Parintintin á respeito da propriedade
de quemnào pertence á tribu, já me tehho referido acima.
XXIV. Intellectualidade:

- ,'

-

*

.

.

De todos os indios que conheço, os Parintintin se destacam favoravelmente por sua vivacidade intellectual e rapida comprehensSo. Elles,
com os seus vizinhos e inimigos, os Múra-Pirahá, formám, neste sentido,
os dois extremos da minha experiencia. Os Parintintin conheciam toda a
guarniçâo do posto pelo nome e sabiam melhor que eu, quem tinha ido
como tripolante para о Madeira. Sem maior difïîculdade, elles se entendiam corn о pessoal do posto do quai nenhum conhecia a sua ling-ua, por
meio de uma mimica muito engenhosa. Elles que, pode se dizér, nao ti
nham nenhuma organisaçao, comprehenderam immediatamente a do posto
e sabiam levar em conta a rigorosa disciplina alli reinante. A noticia de
outros que existia uma autoři da de superior aos chefes de familia délies,
um governo, enfim; nao lhes parecia causar nenhuma estranheza. Concebiam com grande rapidez e com maior ainda esqueciam-se do novo conceito. Superfîciaes e desattentos em extremo, nenhuma fîrmeza tinham em
suas opinioes, e nas suas promessas, por mais espontaneas e positivas
que fossem, nellas ninguem podia coniîar.
Si, porém, о desenvolvimento do systemn numeral fosse a escala para
medir a capacidade mental de um povo, os Parintintin haviam de fîgurar no ultimo degrau, pois malmente conhecem'dois numeraes : oyipé —

\
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um, mokoi = dois. Quando éu empregava a palavra mbohapf (d) '= très,
elles nao me comprehendiam. Alias, esta palavra é egualmente desconhecida nos dialectos Kawahíb do Alto Machado que pude examinar, mas
existe no dialecto Apiaká e Kamayurá. Рог « třes » os Parintintin, ás
vèzes, diziam tambem mokoï, de maneira que melhor se traduz esta pala
vra рог « alguns » do que рог dois. Qualquer quantia superior a dois,
elles só sabiam explicar mostrando um numero approximadamente
egual de dedos das maos e dos pés .
XXV. Canto, musica e dança.
'" Quando os Parintintin visitám o posto, gostam muito de dançar, de
cantar e de tocar as suas flautas que trazem espontaneamente. Nunca
ouvi um Parintintin cantar sem dançar ao mesmo tempo. A dança dos
homens consiste em 8 passos rapidos para um lado, meia volta, 8 passos
em sentido contrario, outrameia volta, e assini por deante, sempře batendo
com о pé direito com força e de uma maneira tal no chao que produz о
estalo de uma palmada. Esta dança é sempře acompanhada por umacurta
estrophe cantada e visivelmente improvisada, pois, em gérai, nao começamo canto logo aos primeiros passos, mas levam primeiro algum tempo
murmurando de si para si, nocompasso da dança, para depois, de repente,
leyantar a voz. Os textos nunca consegui apanhar direito porque cantam
de uma maneira confusa e fanhosa. Percebi que mencionavam nos seus
cantos as ferramentas que de nos recebiam : « Takihé (-terçado) gara
(-interrogativo) mi (-?) arakài (-quando ?)». Em outra occasiao cantaram
da lancha [Kayari jgd - a canôa do Madeira) e do batelSo [matera). Já
me referi á dança com a cabeça do inimigo. Os cantos sao curtos e monotonos, mas nao dissonantes. Depois de cada estrophe, sopram dois tons
duplos numa flauta de Pan de 4 cannos ou num canudo de taboca, de um
dedo de grossura, fechado embaixo. (N. 242-244) Por fim dao о grito de
guerra. De outra vez dançaram na roda, com a flauta grande, a jrerú.
As mulheres, quando dahçam era companhia dos homens, entram, um
pouco agachadas, por debaixo dos braços que os homens collocam nos
hombros reciprocamente, e dançam nesta posiçao, pulando com ambos os
pés simultaneamente. Gerta menina de 8 annos ensinou-me a dança
seguinte : Poz se na minha frente e pegou as minhas maos, entrelaçando
os dedos délia com os meus e, sem me soltar, pulou commigo em roda,
com ambos os pés eguaes, mas sempře marcando o compasšo com o pé
direito em cada segundo passo, e cantando com voz surda : Hç-hçhç !
Uma irmazinha della collocou se entao atraz de mini e dançou junto, com
as maos apoiadas nas minhaš costas.
Société des Américanistes de Paris.
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Quando deixavàmos èntrarum indio no quarto, elle pega va geralmente
em algum objecto tnaior, uma roupa, um rifle ou coisa semelhante, dançava com elle acima e abaixo e entregava-o de novo* Pareciam ter uma
satisfacçâo énorme nisto. Quando estavam acampados nos seus ranchinhos junto do posto, alem do igarapé, cantavam era gérai até ás 21 hv e
uma vez dançaram no luar, no terreiro do -posto,, até ás 21 h. 30 m. A grande flauta jrérú (N, 210) tem'umcomprimento de 145 cm. Dentro do cannq grosso acha-se mettid.o, numa abertura do nó, um canudo
fîno com uma lingueta lateral, elastica. 0 unico somque este instrumenta
produz é baixó e rouco. Afora da flauta de Pan de 4 cannos, existem
tambem délias com 7, 10 e 15 (N. 247-252), das quaes desconheço a
occasiâo em que sao usadas.
•
Ha tambem uma flauta de taboca da grossura de um dedo, coin uma
abertura lateral rectangular, para, a bocca e outra, tambem rectangular,
para о dedo, perto da ponta aberta (N. 245). Desta qualidade vi urna
flauta dupla, de maneira que duas délias eram unidas pělo nó que formava
o lado fechado de ambas (N. 246).
Buzinas de bambu grosso, com abertura lateral, e approximadamente
rectangular (N. 253-256), só vi em uso para chamar companheiros dis
tantes,
mas nuncà na guerra. Um brinquedo musical para crianças con
siste num craneo de agutipurú (Sciurus sp.), transformado em apito, tapandose as aberturas corn ехерсДо do furo occipital com cerol.
Os Parintintin apreciam muito os nossos instrumentos de musica. Рог
causa de um cavaquinho que um dos homens do posto tocava, quasi houve
um conflicto. Já no ataque de 28 de Maio de 1922, quando se postarám
na margem opposta do riof airida atirando para cá^ elles me pediram
uma coisa que se estira e comprime horizontalmente entre as maos e que
canta : tôté-tçtê ! — Todos nos comprehendemos immediatamente que era
uma harmonica que elles queriam, mas foi-me impossivel satisfazer - lhes
о pedido. Julgando que eu nao tivesse comprehendido о que desejavam,
■fizeram entao dois simulacros de palhas de uauaçu (Orbignia speciosa) que
ligaram por meio de costura com fio de algodao, representando о folle da
harmonica (N. 258, 259), para demonstrar com elles о que queriam. Por
fîm tiveram de contentar-se com umas pequenas harmonicas de bocca.
Gpstaram do toque de grammophone e tinham um prazer especial em dar
corda ao mechanisme
,
•
XXVI. Desenhos e esculpturas.

^

Nunca consegui levár uma india a fazer um desenho : os homens,
porém, tinham prazer em riscar figuras de animaes e de gente corn о
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lapis no papel, ou com succo de genipapo na pelle délies e na nossa. Em.
gérai, desenhavam mal (fïg. 5). Nas suas bùziiias e flautas gravavam figurassemelhantes. Numa , flauta representaram pessôas determinadas do
posto, conservando as proporçSes relativas, 0 melhor producto da sua
arte de desenho formám as tatuagens, especialmente a do queixo da mulher. Nao sei quem as exécuta, mas as mo cas que ainda nao aspossuiam,
vendo-me èopia-las na minha caderneta, me pediram que eu lhes fizessë
a tatuagem compléta no rosto com tinta de escrever.

;
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Fig. 5. Desenhos à lapis dos Parintintin.
e. b. Yawára-rangáb - retrato de onça.
Tara - camelefto ?
Kwatá- Ateles paniscus.
Pirawib - Piscis sp. ?
Inanibu-Tinamus sp.
Anya - espectro ?
Figura humana ?
Karuirapé ?
Oremohundáb -maneira de riospintarmos de preto.
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De esculpturas vi sómente uns bonecos de pau (N. 260-262), — dois
délies verdadeiros monstros, — representando gente nossa. Greio que
sao brinquedos de crianças. Alguns outros bonequinhos de madeira que
elles deixaram pendurados num ranchinho quando em 192J atacaram os
Múra-Pirahá na bocca do Fléchai, reprêsentavâm talvez mèmbros desta
tribu, e eram trabalhados com maisesmero. Um délies estava vestído com
uma saia de papel (fig. 6).
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XXVII. Tratamento do corpo.
Nunca vi um Parintintin que andasse sujo por desleixo, e entre todos
só me lembro de uma mocinha que as mais das vezes estava mal penteaďa. Elles nao tomavam sómente banho, como outrosindios, mas lavavam-se esfregando о corpo e tirando para este fîm até a capa do penis.

Fig, 6. Bonecos de pau abandonados pelos Parintintin num rancho perto da bocca do
Fléchai, depois do ataque aos Múra-Pirahá, 1921 : b. e с. representam provavelmente
indios desta tribu.
Nem tampouco se vê as crianças pequenas sujas ou enlambusadas, porque as maes as lavam frequentemente. As vantagens do uso do sabào
elles comprehenderam rapidamente, desde que tomaram banho em noss,
companhia.
Arrancam sobrancelhas e pestanas, mais ou menos cuidadosamente
mas deixam crescer todos os mais cabellos do rosto e do corpo. Achavam
feio as nossas sobrancelhas e barbas espessas equeriamarranca-las. Apreciavam muito o eíTeito da navalha e si algum de nos se apresentava com
a barba mal feita, lembravam-lhe que a fîzesse. Alguns velhos, porém^
sëntavam-se num mocho no meio do terreiro e pediam que lhes fizessemos
as grisalhas e râlas que possuiam.
Os cabellos da cabeça usam, tanto homens como mulheres, cortado em
roda, em forma de calotta, de maneira que о corte fique pouco acima das
sobrancelhas, cobrindo a parte superior das orelhas. Só duas mulheres
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tinham cabellos compridos, amarrados atraz, rente á cabeça, com um fîo
grosso. Uma criança de peito tinha os cabellos sobre a testa raspados e
a calva coberto de urucú. Todos pediam que se lhes aparasse os cabellos
em roda com tezoura. Ajuntavam cuidadosamente os cabellos cortados,
lançando-os ao rio. Si tinhamos varrido о terreiro, examinavam escrupulosamente si nao havia fîeado algum cabello e, eventualmente, varriamno elles mesmo mais uma. vez. Só um foi uma vez bastante descuidado
deixando no cliào os seus cabellos cortados, mas sua a mulher, vendo o
desleixo do marido, foi immediatamente recólhe-los.
Os pentes (N. 212-214) sao pequenos e unilateraes, com um trançado
simples de fios de algodào entre os dois pares de talas que prendem os
dentés de madeira.
^
Os Parintintin sao doidos por brilhantina, perfume e oleos para os
cabellos, e entre os seus primeiros eosmeticos figura о kerozene, de cujo
cheiro gostam em extreme Se fosse pela vontade délies, teriam despejado
sobre os seus cabellos invaria velmènte todos os Iiquidos que viam engarrafados, pois lembro-me que me pediram para este fini tinta de escrever,
banho revelador photographico, azeite de mamona, etc.
XXVIII. Tatuagem.
Homens e mutheres sao tatuados com tinta de genipapo. A tatuagem
compléta do rosto consta de fig. 2. Ella começa a ser feita nos homens

Fig. 2. Mtihler. Horaen. Tatuagem do rosto.
aos 30 annos, mais ou menos, corn a linha em roda, e os desenhos em
forma de rabo de peixe nos cantos da bocca. As très linhas da bocca para
as orelhas seguem-se até a edade de cerca de 50 annos. As mulheres
começam comas dûas linhas oculares, a vertical e a horizontal, que já
apparecem em moças. Todas, porém, que tinham a tatuagem noqueixo,
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:■ creio que eram casadas, mas jiem todas as mulhêres casadas tinham esta
tatuagem. Sómente mulheres de 40 annos para cima tinham as linhas
largas da bocca ás orelhas. Parece que a tatuagèm nadá tem que ver com
о clan e nemtampouco com uma determinada epoca daexistencia ou com
о matrimonio, pois vi homens dé 45 e mulhêres de 25 annos que ainda
nao tinham a primeira linha no rosto, Nas mulheres observei, a£6ra das
tatuagens descriptas, só as duàs seguintes ; Uma velha tinha um ornaménto semelhante ao do queixo, entre о umbigo e о pubis. Outra vélha
apresentava nas faces deanteiras das coxas o desenhó de fig. 3 j. Nos
homens, porém, aparecem em toda parte do corpo tatuagens maiorés ou
menores, com grandes divergencias individuaes. Com rarissimas exepçoes, todos tem, no meio da face interior de um antebraço a figura de
onça (fig. 3 a, b), e muitas vezes no logar correspondente do outro ante
braço a do pacú (fig, 3 e). Muito commum sâo, nas costas, do lado
esquerdo, da pá para baixo, duas fileîras verticaes de 10-15 rectangulos
pequenos (4 10 mm.), horizontalmente collocados e coloridos em toda

h— l

fec,a,: db : : Haruvi
g:
Pakn-rahgàb
Pira-kàhga-rangàb
AYawára-raňgáb
ndira-rzfiffâb
= Sorubim
—=retrato
=retrato
retrato
(Platystoma
= retrato
Fig.
dodopacú.
da
3.morcego.
da
Tatuagens
o.nça.
sp.).
cabeça de peixe.

sua superficie. Segundo me disseram, e:sta tatuagem é feita com um dente
de cutia (Dasvprocta aguti). Dois individuos tinham a figura de morcego
(fig. 3 с, d) sobre о epigastro. Um certo Oyiporuf, que se distinguiu em
diversos conflictos comnosco, tinha na face anterior da coxa esquerda a
figura de um rifle (fig. 3 i). Outro apresentava.no mesmo logar um
desenho chamado « huruvi » (Sorubim, Platystoma sp., Fig. 3 g). О
indio que mais tatuagens ostentava era um homem de seus 50 annos :
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tinha a do rosto compléta, a figura da onça, num. braço, o dešenho de
fig, 3 h do lado esqiierdodo peito, 4 linhas verticaes de 20 cm. de comprimento na face anterior da coxà esquerda, 4 linhas horizontaes no logar
correspondente do braço esquerdo, a superior rodeando toda a sua circumferencia, о desenho da fig. 3 f no outro braço e uma linha horizont
al
nas costas, de uma pá á outra.
■■'•'■
;
XXIX. Pintura do corpo.
Os Parintintin occùpam para a pintura do corpo a tabatinga (branco) :
о carvao de castanha (preto) : o uracú (vermelho) e o genipapo (azul
escuro). Nas mulheres notei as pinturas seguintes : A do corpo inteiro,
inclusive os cabellos, com urúcú : uma pintura da parte inferior da perna
com linhas fînas de genipapo (fig. 4), e, a mais fréquente, uma porçao de
pequenas manchas feitas com a ponta do dedo molhada em tinta de geni
papo, na regiao umbilical e ventral.
'
'
Nos homens raras vezes notei vestigios de pintura antiga com urucú.
Muito fréquente, tanto na ocoasiâo da vizita pacifica como do combate,

Fig. 4. Pintura com genipapo em perna de mulher.

'

era a pintura prêta com carvao ou genipapo : Primeiro uma fità larga de
uma orelhá á outra, incluindo a bocca : depois pulseiras cobrindo quasi
todo о antebraço : faixas làrgas, horizontaes ou grandes manchas irregulares, 3-5 de cada lado da frente do corpo 'e, tambem, nas cóxas. Um
enfeitou a face anterior délias com linhas curtas e curvas, espalhadas
irregularmente. Outros enlambusavam' somènte, sëm arte alguma, о
peito, a testa ou о rosto inteiro. No ataque de 15 de Maio de 1922 tinha
о primeiro da fileira dos atacantes o rosto, o pescoçp è à frente do corpo.
completamente pretos. Nunca observei pintura de carvao em mulheres ou
'
crianças.
. ,
Mais horrendo ainda que о aspecto da pintura prêta é о da branca :
Gaiados com tabatinga, dos càbellos aos pés, estes indios parecem espectros ou, quando ás vezes pintám a frente do corpo com listras horizon-
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'

tàes, prêtas e brancas,. dao a impressao que estao mettidos em camisas de
■'
■■:•
-.,.' .■■■ ,/. ."■;
meia. '• ..'■■ •" ■. "
•"■ V '■"'.'
Esta pintura dos guerreiros Parintintin deù causa á lenda geralmente
acceita lio Madeira de que rio meio da tribu existerai Neo-Brazileiros,
criminosos foragidos que andam vestidos, e que о « tuxáua » délia é um
negro, natural do MaranhSo.
XXX. Perfuraçâo das orelhas.
Nâo observei nesta tribu mutilaçôes propositaes, mas ambos os sexos
tem os lobulos das orelhas furados. A operaçào parece ser executada muito
cedo, pois uma criancinha de poucas semanas já apresentava os furos,
ainda nao cicatrizados. Os pequenos que a mae ainda carrega na tipoya
tem. as orelhas enfeitadas com pingentes de missangas, pennas e botoes
(N, 137-139). As mulheres nadá usam nas orelhas corao bem alguns
homens. A maioria destes, porém, mette nos furos uns pauzinhos da
grossura de um lapis e de 2 cm de comprimento. Em occasiaes éspeciaes
usam de umas varinhas de taboca que prendem por umaponta ao fůro da
orelha, pousando a outra extremidade sobreohombro do portador, eque,
ás vezeš, sao enfeitados com pequenas pennas (N. 141-144). Só uma vez
vi um homem usar pingentes de borlas de pennas (N. 140), e um velho
appareceu um dia com uma grande penna de mutum mettida num dos
furos da orelha. Nao sei si as mulheres usam algum enfeite em occasiôes
éspeciaes, mas os furos das suas orelhas sao muito mais pequenos que os
dos homens.
XXXI. Órnatos de pennas, dentés, etc.
Os trabalhos em pennas destes indios sao pouco vistosos e ficam muito
aquem do que produzem, p. ex. os seus inimigos, os Mundurukú. As
peças melhores sao os diademas e as pennas cervicaes. Os primeiros
consistem numa fita estreita de pennas prêtas, ou numa mais larga de
pennas de diversas cores, ou numa combinaçao das duas, íicando a fita
estreita sobreposto á base da mais larga (N. 52-64). Estas diademas sao
amarradoš directamente na cabeça ou montados num aro duplo de talos
de burity (Mauritia flexuosa) com uma rêde circular, elastica de fîo de
algodao (N. 42-44). Alguns Parintintin usam estes aros sem o diadema
e sómente com algum enfeite cervical (N. 39-41). As vezes, substituem
nos ataqués о diadema de pennas рог um de uauaçu (Orbigiiia speciósa),
sem ou com enfeite cervical (N. 30-32). Alguns meniňos appareceràm no
postocom diademas de palha de duas côres (N. 33-35): Fóra disto usam
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aros de diversos feitios, de trançados de palha de uauaçù e de tucumà
(Astrocaryum sp. N. 46-48, 50), de cordSes ou cipós cobertos de pennas
curtas (N. 49, SI), mais em uso entre os meninos. Borlas que cahem sobre
as fontes, tambem adoptam.
Os enfeites cervicaes sào fréquentes e consistem era caudas de palha
(N: 31-47), borlas de pennas (N. 39, 66-68), cordôes (N.: 40, 41) e varinhas de cípó (N. 32, 69, 73-75) guarnecidas de pennas e dobradas emforma
de pinça, ou rabos de arara (N. 7Í,72) decujas pennas compridas pendem .
enfeites de penninhas curtas. Em maos do Snr Mahoel Lobo vi um destes
cujos pingentes eram feitos de cabellos hùmanos.
Todos estes ornatos de pennas sào do uso exclusivo dos homens e
meninos, como о sào tambem as ligas dos braços. Geralmente estes sào
de palha de uauaçù, tê m 3 cm de largura e sào costuradas nas pontas com
um fio de algodào. Como enfeite, sào guarnecidas com pequènas pennas
grudadas (NC 78) ou pequènas borlas (N. 79) ou compridos cordôesde
pennas (N. 80, 88, 89). Outros braceletes sao de embira, com franjas
cornpridas, ou de secçoes de ossos tubulares.
Gollares de contas de tucumà, bambú, osso ou vidro com pendentes
peitoraës e cervicaes sào usados especialmente por crianças de ambos os
sexos. As mulheres só usam ehfîadas de contas de tucumà eosso (N, 96,
111) : nos homens nunca notei o uso de collares de especië alguma, As
crianças trazem nos seus, pendentes de toda sorte : borlas cervicaes de
pennas, chocalhos de nozes prêtas, apitos de craneos de pequenos animaes tapados com cerol, boniLos guizos decaracoes, cascos de anta, etc.,
como tambem objectos da industria dos seus inimigos como uma chapinha de ferro, uma roda de relogio, um carretel de linhâ vazio, uma
medalha, moedas de pratade 2$000, botôes, etc. (N. 90-95, 97-110, 112,
128-135). О enfeite typico das crianças, porém, consiste num. pendente
formado por dois dentés de grandes animaes, ligados ou sómente eníiados juntos. As mais das vezes occiipam para isto os colmilhos do queixada
(Dicotyles labiatus), mas tambem os do Taitetû (Dicotyles torquatus),
as presas da onça e do maracajá (Felis pardalis) e os incisivos da anta
(N. 113-127).
'■
;.
i
Л
.. :
XXXII. Lavoura.
Os Parintintin possuem uma lavoura relativamente extensa. Todas as
suas roças que eu ví já estavam colhidas ha dois annos ou mais e, por
conseguinte, era. capoeira. À que havia nos fundos do posto, cobre uma
area de dois hectares e meio, approximadamente.
;
Em primeiro logar plantam milho (N. 235), de uma qualidade tào molle
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que, sendo preciso,:pode-se come-lo cru. Assam-nô nabraza^ou"* délie
fabricam uma fárinha, soccando-o no pilao (N.ř 237). Humedecem esta
farinha dando á massa a forma de bolaš do tamanhô de ura punho fechado,
para assa-la no borralho e socca-la de novo no pilao. A farinha assim
preparada (N. 236) elles comem secca com peixe e carne ou, escaldandoa,: Tázem délia ura pirào. Tambem fabricám délia pequenos beijûs (N. 239)
assados no borralho.
;
; ;! ;
:
,; .
>"
'• : ;.
'
Alem do milho plantam mácachera, batata doce, urucú, algodSo, banana
e mamao. Tabaco e feijao nâo conheciam, nem sequer pelo nome. A pala\таЦц- pimenta (Capsicum) elles tinham, porém nao sei о que compre;
hendiam debaixo (leste nome, pois pareciam desconhecer anossa pimenta
malagueta, e os indios que já a haviam experimentado no posto, рог brincadeira esfregavam-na no milho assadd ou em outras comidas dos nova• tos é morriam de rir quando о logrado éuspia e bufava furiosamente.
Gonheciam a canna de assucar e chupavam-na apaixonadamente,' em
quanto pouco ligavam ao assucar, mas nâo pareciam planta-la nas suas
.'
roças;
'..'.' .\." :.-.
■;.• .- .■ ,-■■■ ^ -'-.y ■-. :\ '..'■.■-■.■:'■'■
A derrubada da maťta parece ser feita pelos homens, pois só elles
pediam ferramentasparaisto, masàsmulheres plantam, como prova 6 facto
já citado de terem ellas espontaneamente trazido sementes para planta-las
no terreiro do posto. Em Dezembro colheram о milho das suas roças no
Alto Maicy-Mirim.:De que maneira elle é conservado nào sei. Nunca vi
um Parintintin beber outra coisa sem ser agua, mas esta provado que
preparam tambem uma bebida fermentada de milho.,
О pirao de farinha' de milho e umas pupunhas (Guilielma speciosa)
fora m as unicas comidas cozinhadas que vi : todas as outras, si tinham
preparo, eram assadas . na braza ou no borralho. As nossas comidas
cozinhadas : arroz, feijâo e carne secca, causa vam - lhes asco. Quândo о
almoço vinha para a mesa tapavam o na riz e cuspiam para um lado. Mais
tarde algunš começaram a comer carne secca assadà. A nossa farinha
d'agua elles comîam em grande quantidade, mas nào apreciavam a ;.'farinha
de tapioca. .■-:';-:. ..-\ .'.: ;.; „,.;;■ V ."'■.:.■ ,",:л -;.'.\- ■.. ,■''.:■ ■,':.■':,
■..-,:
XXXIII. Caça e pesca
Os Parintintin sSo bons caçadores e pescadores : a caça, porém, tem
mênos importancia que a pesca. Observei que na bocca deumlago, pouco
abaixo do posto, tinham feito uma tapagem о que faz suppôr que pescam,
com tirribó (Paullinia pinnata et sim,). Só vi os pescar com a flécha, é,
como nisto se exercitam desde da edade de 6 annos, tinham grande pracdiversasvezes vi, em logares apropriados, na beira do rio, umas

.

c

OS INDIOS PARINTINTIN DO RIO MADEIRA

251

XXXIV. Animaes domesticos.

;

•

varas amarradas nos galhos das; arvores pendidas sobre a"agua, ëncima
das quaes о pescador se postava para, do alto, avistar melhor a sua presa
no fundo do rip. Frequentemente vê-se nas maos destes indios, quando
vSo pesear, umas figuras de peixes, era tamanho natural, feitas de casca
de pau e pintadasde preto (N, 203-206) que elles empregam, nao sei bem
deque maneira. Achei-as depois abandonadas, nos pontos de pescaria,
amarradas na ponta de uma vara fina e elastica de dois métros e meio de
comprimento, achando-se esta uma vez fincada na margem de uma forma
que a figura de peixe na ponta délia ficava por baixo d'agua, talvez para
assim servir de chamariz. Dos anzoes nossosnaosabiambem o que fazer,
mas por ultimo já começavam a experimenta-los.
Entre os animaes de caça pareciá a anta ser o seu predilecto. Gostavam
da caça aos macacos que vivem em grande quantidade nas mattas da sua
terra, mas tinham medo de perder com elles as suas fléchas. Nâo pareciam desdenhar os veados e batrachios elles trouxeram de présente para
nos. As vozes dos animaes. elle arremedam commuita perfeiçào. Quando
catam os piolhos uns aos outros, cada um come os seus. .

,

.

Animaes domesticos propriamente dito, como caes, os Parintintin nao
possuem, mas criam animaes selvagens em casa e tróuxeram-nos papagaios
e periquitos de diverses qualidades, muito mansos e que arrèmedavam à
falla dos indios, as risadas das mulheres e os gritos de guerra. Tambem
trouxeram japiins e um mutum e Yeii me contou que tinha em casa diversos araras aos quaes costumava arrancar as pennas para enfeites. Numa
aldea abandonada no Alto Maicy ha via uma gaiola para passaros feita de
varinhas fîncadas no ch3o era circulo.
i
;
No começo os Parintintin temiam muito um cachorrinho branco que
tinhamos no posto. Quando elle estava deitado dormindo, passavam de
mansinhô ao redor délie e perguntavam si já tinha morrido e, quandó eu
dizia que nao, pediam que о mandasse para dentro. Mais tarde perderam
о receio e, brincando, corriam com elle pelo terreiro.
...
XXXV. Producçâo do fogo.

О fogo é produzido por fricçào, com auxilio de um apparelho compošto
de duas peças de pau (N. 208-210). A peça de apoioé de um feitio singu
lar
(fig. 7) como até agora nunca tinha visto, mas innegavelmente^practico, pois dispensa o corte lateral no furo, usado por outras. tribus, para
dar sahida čerta ao pó; produzido pela fricçào. Seguram esta peça no chào

•

j

;

i

!j
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com um pé e assentam a vara de fricçao nào verticalmente sobre ella
mas um pouco inclinada, volvendo-a com rapidez e força entre as palmas
das màos. Mesmo dois indios ajudando-se reciprocamente, o trabalho é

bastante difficil e demorado, ao menos nos dias humidos doinverno quando
eu os vi fazer fogo desta maneira. Geralmente ambas as peças sao demadeira de urucú, e sóa.vara de fricçao, ás vezes é de embireira. Como
isca vi empregar algodào queimado.
Çomo os Parintintin se arranjam quando lhes falta este apparelho
demonstra a flécha N. 121 cuja ponta de taquara foi usada comopeça de
apoio. Nao sei о que serviu de vara de fricçao neste caso.
XXXVI. Habitaçôes (Planche I, B).
Nunca visitei nenhuma aldea habitada, mas vi très abandonadas. A
primeira se compunha de 4 casas espalhadas irregularmente numa
capoeira de dois annos, na margem esquerda do Alto Maicy, A casa
maior, que podia estar em abandono ha dois ou třes mezes, cobria uma
area de 6 XI 8 m. A cumieira estava a 3 m ou mais acima do chào. A
ordem dos esteios demonstra a fig, 8. Os esteios finos das carreiras exteriores formavam uma especie de varanda de ambos os lados da casa. Os
grossos tinham um diametro de 1 0 cm, mais ou menos, tendo a ponta
entalhada em forma de forquilha, A coberta era de pannos tecidos deubim
e de palha de uauaçu, concertado em alguns pontos ligeiramente com
folhas de sororoca. Nào havia indicio de paredes, mas umas travessas grossas, fortemente amarradas, ligavam irregularmente os esteios. Próvavelmente tinham servido de armadores de redes. Na capoeira, nos fundos
do posto havia outra casa semelhante, porém maior, e, num alto, sobre
a margem esquerda do Maicy-Mirim, pouco abaixo do posto, se levantà
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a tapera da « Maloca Bonita », no meio de uma capoeira grande. 0 comprîmento desta casa era de 20 m e a altura da çumieira de 6 m.

'

■8m
о
о
О
О

°
О

Fig. 8. Ordem dos esteios пиша casas dos Parintintin no Alto Maicy.
Na construcçao dos seus ranchos de caçada occupam os Parintintin,
ornais que possivel, arvores vivas como esteios, ainda que com istofîque
irregular a forma do rancho. Typicos sao os ranchinhos armados entre
duas arvores, como demonstra a fig. 9. Todas as suas habitaçôes, mesmo as

Fig. 9. Armaçfto de rancho provisorio, entre duas arvores.
provisorias, têm bastante altura para um homem fîcar em pé dentro
délias. Em nenhuma vi um giráu : os cestos e mais utensilios estao pendurados em pequenas travessas de pau que pendem da armaçao da casa
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XXXVII, Traje quotidiano (Planche 1^ A).

,

(N. 222).. A fogueira é sempře dentro da habitaçao. Já perto do Madeira
vi um abrigo destes indios, ligeiramente feito, amarrando as'folhas de
uma pequena palmeira sem tronco, sem corta-las, de maneira que formavam uma especie de guarita.
.

Fallar em « vestimentas » dos Parintintin sena uma ironia : Mulheres
e meninas usamum fîo de algodâo acima do tofnozello e outro abaixo do
joelho (N. 22, 23) e nada mais, absolutamente.
0 traje completo do homem, porém, compSe-se de 4 peças : A mais
importante é a'capa do penis, feita de, no minimo, 12 folhas sobrepostas
de anima, em parte ligadas entre si por dois pontos de costura. As suas
bordas sao dobradas de uma forma que nao possam ferir a pelle e que a
peça toda, antes de ser collocada, tenha uma forma rectangular. Envolvera com ella о penis em todo о comprimento de maneira que as extremidades da capa fecham dp lado posterior, e amarram о cylindro assim
formado com 2 fîos de algodâo, um quasi na margem superior e outro na
altura do glande (N. 10-42). О comprimento da capa é de uns 23-40 cm.
As folhas verdes e lisas a justam-se na. pelle de uma forma tal que é
impossivel tira-las sem desatar os fios. Os homens só tiram esta capa
quando querem ourinar ou lavar o penis. Quando sobem da agua, depois
de atravessar о rio, p. ex., agarram a capa com ambas as maos e, dando
umàs sacudidelas fortes, lançam fora a agua que entrou. Um velho trazia a
sua fechada embaixo com uma tampa de folhas, posta sobre ella. Aos
moços que ainda nao estao bem acostumados, o uso desta capa parece
causar certos incommodos : a beira corta a pelle na parte superior do
membro, produzindo feridas assim como a humidade conservada pelas
folhas, causa frieiras. О aspecto de um indio com esta capa de dimensôes
tào exageradas é ridicularmente grotesco para quem nào estiver acostumado a vê-los : elles, porém, orgulham-se deste traje e nao occultavam
que tinham nos em conta de uns barbaros indécentes рог estarmos nús
dentro das calças. Aconselhavam-nos о uso do « Kaá », trazendo capas feitás para nos, é mostravam grande satisfacçao quando um de nos se prestava a satisfazer o seu pedido. Sem o « Kaá » nunca se vê um indio de
12 annos para cima no meio dos outros.
A segunda peça do traje masculino é um cinto estreito de embira
enlaçado na frente de maneira que as suas pontas pendam sobre o pubis
em forma de umas franjas escassas e ralas (N. 9). Muitos andam sem
elle, mas quasi nunca falta a terceira peça que. consiste em um ou mais
cintps, cada um de certo numero de talas de buritj (Mauritia flexuosa),
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fortemente unidas ná freňte, -m'as soltàs atraz, de. modo que descem.ùm ■
pouco sobre as nadegas, ehcobrindo-as em parte (N'.'.l-б). As yezes estes
cintos apresentam ornamentos gravados, (N. 4, 5) ou enfeites de pequenas bo'rlâs de pennas (N. 6). Meninos de' 8-12 annos que, pormotivos

1
2
Fig. 10. Indios Parintintin 1 : Yeii; 2 : Pjrá (com diadema de plumas de gaviâo real).

■

physiologicos, nao podem ainda pôr a capa de folhas, usam рог baixo
deste cinto de burity umas tangas de franjas de embira do comprimento
de"15 cm/e da mesma largura, e sempře usam^duas délias ao mesmo
tempo, uma sobrepostá á outra (N, 13-15). Meninos menores ainda andam
compléta mente nus ou apenas com'um pequeno cinto de burity(N. 78).
Todos os homens usam sobre о biceps umas ligas, geralmente depalha
de uûûaçu (N. 16-18), raras vezes de talo de burity (N. 19, 20).
? ^ -
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Pouco era uso achei umas ligas de embira acima do tornozello (N. 21)
que, segundo me explicaram, tem рог fim protéger a perna contra mordeduras de cobra.
>
Ao traje quotidiano masculino pertencem tambem os pauzinhos já
mencionados que mettem nos furos das orelhas (N. 24-26), si é que usam
alguma coisa nelles. " "
XXXVIII. Embarcaçôes.
As canôas dps Parintintin sâo formadas por um pedaço de casca de
Jutahy (Hymenaeasp.)deS a 7 mdecomprimentoporumemeio delargura,
cujas bordas saolevantadas'e convenientemente fïrmadas com varas compridas pelos lados, travessas mettidas por dentro e amarraçôes de cipó
nas pontas e de lado a lado. As travessas servem de assento e uma especie de esteira de varas cobre о fundo da embarcaçao em quasi todo o seu
comprimento. Se a casca rachá, a fenda é cuidadosamente concertada por
meio de uma costura com cordas de embira : as beiras da fenda sao sustentadas em posiçao conveniente por talas sobrepostas de cada lado : os
furos dá costura calařetados com rolhas de embira e todo о concerto é
coberto com uma camada de tabatinga impermeavel.
0 unico remo feito pelos Parintintin que eu vi eadqueri tem uma folha
quasi circular, e uma cabeça identica á dos remos dos Neo-Brazileiros do
Madeira. Esta forma quer me parecer que seja emprestada, pois estes
indios possuem grande numero de remos velhos, roubados visivelmente
■' '
aos Madeirenses.
;:
A pezar do seu feitio grosseiro, as canôas de casca podem desenvolver
uma velocidade relativamente grande. Os indios remam com golpes curtos e rapides e, quando mudam o remo <le um lado para »o outro,
le vantam-no com certa elegancia por cima da cabeça . Quando nao as occupam
mais, afundam as suas canôas, para nào serem roubadas pelos outros, e
parecem existir embarcaçôes assim escondidas em todo o territorio por
elles percorrido.
XXXIX. Tecidos de pallia e de fios.
Os productos dos Parintintin neste rámo de industria sao simples e
pouco variados, — salvo si nao me deixaram vêr as peças melhores. '
Boisas simples, para levar qualquer coisa, feitas de uma só folha de palmeira, tecidas de 2 a 2, sao muito fréquentes e existem em todos tamanhos (N. 224-230). О seuproducto melhorsào os cestos com fundo redondo
(N. 232, 233) que fabricam tambem em tamanho menor. Os seus abanos
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(N. 231-234) sùo pentagonaes e os maiores servem tambem como esteira
em que se assentam ao lado da fogueira. Bancos imnca vi e quando perguntei рог elles responderam que nao existiam. As peneiras qu&occupam na sua industria de farinha têm a forma de um sector espherico e
sao feitas de um tecido muito forte de tiras estreitas de taboca (N. 232),
Examinei cuidadosamente todas as tipoyas em que as indias traziam
seus filhos : todas eram feitas de fazenda roubada. Mas um indio me
explicou com uma mimica que nao admitte duvida que as mulheres
tecem tambem tipoyas de algodao. As poucas tipoyas originaes que vi
eram, porém, simples laços de embira "(Ni. 221).
Que elles íiam o algodào é certo. Os homens trouxeram-nos pequenos
noveílos de fios fînos como usam para as amarraçôes das fléchas, e disto
concluo que elles, e nào as mulheres, os fabricam. Entre os Múra-Pirahá
vi um fuso roubado aos Parintintin : A " varinha tinha uma pequena
cabeça redonda na ponta superior e na roda de osso do plastron do jaboty
havia uns ornamentosgravados.
As suas rêdes stio inteiramente de algodao e muito pequenas. Dormem
nellas deitado de lado, com as pernas encolhidas. Do urucú e da fumaça
das fogueiras ellas tèm uma cor vermelha escura e um cheiro muito
forte. A distancia entre os fios transversaes varia muito nos diversos
exemplares. Que estas rêdes sejam obra das mulheres, como alias é
natural, eu concluo tambem da promessa que uma india me fez de fabricar, ella mesma, uma rêde para substituir a minha que estava velha e
rasgada. As cordas da.rede sào de embira de tauary (Couratari sp. ?) e
muito compridas e fortes.
XL. Vasos. '■:■;■
Debalde empreguei os. meus esforços para obter dos Parinlintin um
vaso de barro qualquer. 0 nome nyaepepó, porém, que elles daoá panella
prova que conhecem a ceramica, pois é comjaosto com nyaé = barro. Si
possuem louça de barro, ninguem ainda viu-a e nem sequer achei fragmentos délia. nos . seus antigos log-ares de moradia. Affirmavam que nada
sabiam a respeito da procedencia dos cacos de barro que appareceram
quando se abriu as sargetas do posto. Pediam com insistencia panellas
« para as mulheres » e tentaram teimesamente furtar as nossas. A unica
vasilha que vi em uso entre elles foi aquella em que amassarama farinha
de niilho para os beijus que fizeram para nos, conforme já relatei : Foi
um legitimo ourinol esmaltado, roubado em qualquer assalto.
Os seus unicos vasos eram cuias e.cabàços. Estes ultimos, com pequena
abertura, serviam para carregar agua (N. 224) ou, com abertura maior,
e uma aza de iîo, para guardar miudczas (N. 225, 22G). Cuias, com ousem
Société des Ainëricnniales de l'uris.
Í7
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aza de fio, havia de todos os tamanhos(N> 227-231). Todas sao ennegrecidas pělo lado interior рог meio de urn lacre preto, e sem ornamentos.
Qualquer rachadura é concertado por costuras com fio de algodào,
Dos trens de cozinha fazem parte tambem os pilôes, de forma cylindrica, Na aldea abandonada no Alto Maicy havia uni cuja bocca media
56 cm em diametro. Outros menores, do mesmo feitio, as mulheres levavam nas viagens em canôa. A mao do pilao é um simples pau, relativamente comprido e fîno.
'
'"
XLI. Armamentos.
,

As armas principaes dos Parintintin, tanto para a caça e pesca com о
para a guerra, saoarcoe fléchas. Os arcos (N. 145-148) tem mais de 2 m
de comprimento. 0 corte transversal é semicircular, achatado ou ligeiramente concavo do lado da corda. 0 material é pau d'arco (Tecomá sp.)
e nunca paxiuba (Iriartea sp.). As duas pontas sao fortemente entalhadas,
para a base do recorte servir de sustentaculo á amarraçao da corda. A
ponta superior tem 3 cm., â inferior, pore m ,6 cm ou mais de compri
mento. Vi como os indios fincavam esta ponta no chao para o areo ficar
em pé, quando queriam ter livre ambas as maos. De maneira alguma,
porém, fazem isto quando atiram, como asseveram alguns Madeirenses.
A corda do arco é composta de très cordoes de embira de tauary e
nao termina por isto em ponta fina, como a de outros tribus. Para nao
destorcer-se é amarrada nas pontas com um fio fîno. A amarraçao per
manente
da corda é na ponta inferior do arco : na outra, porém, ella é
enlaçada de uma maneira que possa ser facilmente affrouxada por meio de
um « nó de porco ». 0 resto da corda desce um pouco pělo lado exte
rior do arco e é depois enrollado nelle.
Nao é о encolhimento da corda que produz о tensao do arco, desenganchando-a da ponta superior e retorcendo-a sufficientemente : о
Parintintin empurra para cima a parte da corda enrollaďa no arco, afrouxa
о laço superior e, carregando сот о joelho sobre о meio do arco, corn
um repuxo forte entesa a corda.
Quando atiram, nunca conservam о arco verticalmente, deitando
sempře a ponta superior mais ou menos para a direita. Que šeguram a
ponta inferior, do arco entre os dedos do pé esquerdo quando atiram,
é outro absurdo geralmenteacreditado pelos Madeirenses.
Os arcos dos rapazes maiores sao do mesmo feitio daquelles dos homens
e só proporcionalmente mais pequenos. Os dos rapazes menores sao formados de um pau roliço, achatado um pouco pělo lado de dentro, em
todo o seu comprimento ou sómente nas pontas. Os dos mais pequenos
nào mostram ocliatamento nenhum (N. 150-15Í).

,
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Os Parintintin possuem très classes de fléchas : À primeira serve para
; a pesca, é feita de canna braba (Gynerium saccharoides), tem quasi dois
métros e mëio de comprimento, nao tem emplumaçao e fînda geralmente
em uma, muitas vezes em très e raras vezes em duas pontas com bico de
-.. prego, encaixado de uma forma que a ponta inferior do prego resalta como
fisga (N. 155-159). As fléchas dé pesca dos meninos sào de talas de
, ,. '■
bacaba e tem de 4 a 6 pontas de lasca de taboca, amarradas com embira.
A segunda classe é propria para caça pequena, mas occasionalmente
tambem é empregada na pesca e na guerra. A haste é de cambayuva
(Bambusa sp.) e sempře escolhem para estas fléchas pedaços fînos. A
« goma » de madeira, embutida na haste, é dentada unilateralmente ou
_ tem a forma de cones finos e sobrepostos (N. 165-172). О comprimento
de toda a flécha é de um metro e meio, mais ou menos. As pennas da
emplumaçao, collocadas em sentido tangencial e formando uma espiral
de um quarto de volta, sao amarradas sómente nas duas pontas. No ataque
de 5 de Maio de 1922 atiraram com uma flécha destas que tinha um bico
'y.
"deprego (N. 173).
'
A terceira classe é feita de cambayuva tambem e serve para a caça
grande e para a guerra (N. 176-198). A sua haste, porém, é mais grossa
e a flécha toda um pouco mais comprida que a da classe anterior. A ponta
é formada рог uma faca de taquara do comprimento de 40 cm com uma
largura de 4 cm, montada numa« goma » de madeira. Ha pontas sem
fîsgas, com um par de fisgas do lado posterior, com dois pares de fîsgas e
com dentadura seguida, unilateral. O lado concavo da taquara. é coberto
de um lacre vermelho escuro, tido erradamente como veneno por muita
gente, quando nao tem outro fîm senao evitar a damnifîcaçao pelos
■"•'"•
insectos xylophagos. Para a taquara nao se enrollar demais, mettem-lhe
ás vezes algumas pequenas travessas pělo lado concavô.
A ponta da taquara é muitissimo.aguçada e as bordas lateraes sâo cui":■■.*■ dadosamente afîadas á maneira de uma navalha*. Muito raras vezes a ponta
é enfeitada por algum ornamento gravado na taquara (N. 183) ou porum
bonito tecido de cerdas prêtas e brancas de taitetú (Dicotyles torquatus)
na « goma » da flécha (-N. 184). As pennas da emplumaçao — • geralmente uma de mutum e a outra de gaviao —- têm até 30 cm de compri
mento. Sao montadas em sentido radial e tem uma torcedura apenasperceptivel ou nenhuma. Nas suas pontas ellas sao iîxadas por amarraçào de canno de penna, e quasi scmpre a anterior apresenta como enfeite
algumas pennazinhas vermelhas e amarcllas de papo de tucano (Rhamphastos sp.)decadalado.No lado posterior da emplumaçao acha-seás vezes
uma amarraçào de fazenda encarnada, roubada. Entre as duas pontas as
pennas sao ligadas á haste em 10-12 pontos por amarrrçao com fios muito
íinos, diminuindo para traz as distancias entre elles gradualmente.
:
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Recebi tambetn duas fléchas ( — sendo uma de menino — ) nas quaès a
« goma «que supporta a ponta de taquara nao era redonda elisa, como
era todas as outras, mas larga e chata e bilateralmente dentada, formando
fisgas possantes (N. 190,197).
As fléchas de taquara dos meninos sao semelhantes ás dos adultos : as
amarraçoes, porém, sao feitas com mënos cuidado. Todas as amarraçoes,^
fóra das de canno de, penna, sào geralmente feitas de fîo de algodào, e
só-em fléchas de meninos ou quando fazem um concerto ligeiro, empregam embira.
Quando atiram, collocam a flécha do lado esquerdo do arco e por baixo
do index da mao esquerda que o segura. Pegam a flécha entre pollegar e
index da mao direita pela amarraçao de fîo de algodao que se acha feito
para este fini adeante do entalho, e рое os très dedos restantes sobre a
corda. Quando atiravamos ao alvo observei como os Parintintin faziarn
pontaria introduzindo a ponta da flécha horizontalmente, da esquerda
para a dii^eita, no rumo do alvo, e naodescendo-a verticalmente, como fazem
frequentemente outras tribus. No combate dao quasi sempře um půlo
para o lado, logo que a flécha parte, brandindo о arco e collocandoimmediatamente outra flécha na corda, com admiravel dextreza e rapidez.
As suas fléchas alcançam mais longe do que eu pensava : Atiraram-me
na diagonal quasi por cima do cercado todo do posto, na distancia de
100 m. folgadamente. (Jma flécha com ponta de madeira, dentada, da
mao de um moço de 19 annos, varou uma taboa de cedro de 9 mm de
grossuravnuma distancia de 30 m (N. 174).... , ~>
Quando os Parintintin se tinham convencido que com arco e fléchas
nada conseguiam contra nos, armaram-se com cacetes: simples pedaços de
pau roliço, deum metro a metro e meio de comprimento. No ataque de 28
deMaiodel922 demoliram com estes cacetes e com um terçado retiradomeia
hora antes de um posto de présentes, a cerca de arame, de ambos os lados
da porteira aberta do posto. Quando no mesmo dia, mais tarde, fizeram
a sua ultima demonstraçâo hostil, bateram, debaixo de flechadas e gritos
furiosos, com os cacetes numa folha de zinco que servia de coberta aos
présentes, do lado de fora da cerca, onde eu* depois achei meia duzia
destas armas. Gerta vez, depois da visita pacifica de um bando de
■indios que se tinha esforçado muito para attrahir um de nossa gente para
fora da porteira, acharam-se, escondido numa moita, perto da entrada,
très cacetes (N. 2Э1-) e um maço de embira. Visivelmente o piano dos
indios tinha sido este de abater a victima com os cacetes, logo que estivesse fóra do cercado, de amarra-la e de carrega-la viva para a aldea.
Outra arma de cujo emprego contra o inimigo dantes ninguem tinha
conhecimento, sao os punîmes fcitos e uma lasca de taboca com uni
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pedaço do nó numa ponta e aiîada como as taquaras das fléchas na outra.
Durante a minha ausencia elles procuraram, no dia 23 de Setembro de
1922, levar, debaixo de, abraços amistosos, uni moço da guarnicao
do posto, quando já estavam se retirando, e como elle se negasse a
segui-los, vendo os indios que elle nao os acompanharia até mais
longe, mesmo dentro do cercado um délies, puxando pór um destes
punhaes que trazia escondido no cinto de burity, feriu-o nas costellas e,
rompendo em gritos de guerra, fugiu immediatamente com os outros.
Depois ainda tentaram por diversas vezes introduzir clandestinamente
estas armas no posto, mas, como © pessoal estivesse agora vigilante
déniais, logo dissistiram e nunca mais as trouxeram. Desta forma nao
pude mais arranjar nenhuma para a collecçao. Estes punhaes de taboca
sao provavelmente as primitivas facas dos Parintintin. Čerta vez que
um délies foi apanhado no posto com esta arma,, se desculpou dizendo
que tinha trazido o punhal de taboca — para cortar cabellos !
Outras ferramentas primitivas, como perfuradores, formôes, etc., nao
cheguei a ver. Quando pedi que me trouxessem o instrumentů com que
afîam as pontas das fléchas, fîzera, a toda pressa, meia duzia de exemplares completamente imprestaveis de formôes de dente de cutia (Dasvprocta aguti), para vende-los por bons preços.
XLIL- A lingua.
A lingua dos Kawahiwa-Parintintin é Tupi puro ; ella é a mesma dos
bandos de Kawahib chamados « Tupi » no Alto Machado e, como já o
affirmam as relaçôes antigas, é parente muito proximo do Apiaka,,
motivo porque Martius via nos « Gahahibas » e Apiacás os représen
tantes
principaes dos seus « Tupis Gentraes ». Os Kamayurá das cabeceiras do Xingu formám a terceira tribu děste grupo.
Antes do présente trabalho era о unico material linguistico desta
tribu a lista de 20 palavras colhida por Severiano da Fonseca (SF 316)
em 1878. Só uma pequena parte destas palavra tem uma explicaçào pela
lingua Parintintin, como eu a conheço, о resto é me completamente
incomprehensivel.
Durante о meu primeiro trato pacifico com estes indios, a 28 de Maio
de 1922, notei immediatamente о grande parentesco do seu dialecto com
os dos Tupi do Alto Machado e dos Apiaká, e que podia entender-me
com elles por meio do Guarani : mas nao me fîcou tempo, naquelle dia
agitado, de anotar um só vocabulo da sua bocca.
Mais tarde, em Outubro de 1922, José Garcia juntou uma lista de
127 palavras a qual^ por elle nao fallar a lingua dbs Parintintin nem
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estes a sua, e ainda por ser aquelle о seu primeiro trabalho desta natureza, apresenta um numero regular de enganos.
Em Dezembro de 1922 e Janeiro de 1923 eu compuz a minha lista de
328 numéros. Para mim uma das maiores inconvenencias consistia na
extrema facilidade com que os Parintintinse apropriaram, para ousocommigo, das palavras guarani, como as ouviam da minha bocca, em logar
das formas genuinamente parintintin. Sempře que suspeitei haver occorrido um caso destes puz-uin ponto da interrogaçao atraz do termo Parint
intin do vocabulario.
Os sons particulares da lingua sao representados pelos signaes
seguintes : e = entre ее/; e — muito aberto, quasi a ; i — г guttural ;
y — dy ; ň ~nff. ; с — tch ; g = g duro, quasi к ; d, b, g no final bem
pronunciados, quasi como t, p, k.
1.

Vocabulario Parintintin.

Levantado no Posto de Pacificaçào do Maicj mirim em dezembro de
1922 e Janeiro de 1923.
•
Cabeça
ae-aháň
Olho
ae-reakwàd
Orelha
ae-nambi
Furo da orelha
nambïkwaà
Bocca
a-yurâ
Labio
ae-rembé
Nariz
ae-tt
Lingua
ae-hu
Dente
ае-гаг
Cabello
ae-ab
о cabello délie i-ab
Sobrancelha
ae-rapikâ
Barba
ae-rendivà
Cabello do corpo ae-rab
Pescoço
ae-ayúd
Peito ■
ae-potià
Bico do peito
ae-kam
Barriga
ae-rihê
ne- tua
teu umbigo
Na degas
ae-revi
hevikwdd
Anus (délie)
Ventosidade
■pinombó
Membro délie
hakiuàl

Sovaco
Мао
. '. Dedo da mào
Unha da mào
Coxa
Pé
Pelle
Osso
minha veia
Ferida da pelle
Dôr
Espectro?
Mentira
Cubitus
Tatuagem
no braço sup.
no braço inf.
vossa imagem
Sol
luz do sol
calor do sol
Lua
lua nova

ae-pepoiufd
ae-po
ae-pû
ae-pùpâ
ae-ub
ae-pj
ae-pid
ae-kaň
ye-rayfg
mbirurú
hahí
anyáfi
yapú (?)
mena
hwatihàd
pirakáňga-raňgáb
yáwára-raňgáb
pe-naňgáb
hwarâ
kwarendj (?)
kwarahiahî (?)
yahí
yahí jpl
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Estrella
yahî-tata-i
Fogo
tata
Lenha
tatà
Carvào
tatapfi
Ceu
ivâg
Trovào
tupâ
Arco Iris
iwikaabil
Chuva
aman
Agua
a
agua amarella
i-yuh
Rio
páraná
Rio Marmellos
parana-hun
Rio Madeira
kayari (?)
Terra
Щ
Praia
ivicíň (?)
Matto
.
kad
Homem
akoimbaé
o marido della
i-men
Rapaz
kurubç
Criança
piâ
Menina
kunyá-mbuhí
Mulher
kunyâ
minha mulher
ye-rembirehô
tu nao tens
her
ne-rembirehô-i
meu рае
ye-rub
nao tenho рае
na-ye-ruv-i
elle nào tem рае ndi-ruv-i
tua mae
nde-hi
ď : meu fîlho
ye-rafd
Q :
ye-membîd
ď : meu irmao
menor
yç-ruvid
cf : minha irmà yç-renfd
9 : meu irmao
ye-kiivfd
meu tio
ye-tutfd
Sobrinho
kunyambid
Genro
itairaîd .
meu avô
yç-ramôï
Mulher velha
waivi
tu es page
nde payé

Parintintin .
os dois clans
Inimigo
Indio MuraPirahá

Givilizado
Negro
Casa
vossa casa
nosso rancho
Terreiro
Rêde
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kawahib
mitú, kwandii
tapi}
tapit
WÎÎVÎ
iviriyarohiï
ivirapá-pokú (?)
tapii
karib (?)
tapuii-hun
tapai-hun
og, ogâ
pe-ndôga
oré-rapúi
okád
tnpáb
ш(?)
iniáb (?)
inimbó
irui

Linha
Cestinho
Cesto c/fundo
redondo
frevikwád
Peneira
trupem
Panella
nyaepepo-i
Cuia
já
Paus para produzir fogo
tata-ib
Roça
koho
Farinha
ní
mbeyú
Beiju
Canôa
. ihád
Вето
ayikiiái
mbirití
Cinto de burity
Bainhado penis ae-kaá • •
Corôa de pennas akaňitád
Bracelete de uauaçu
pindôb
Liga de embira
nos tornozellos
minyía-ivíd
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Fio de algodào
abaixo dojoelho
Pente
Arco
Corda do arco
Flécha
f. de guerra
a ponta
a fîsga
o entalho
о « go mo »
f. para caça
ponta conica
f. para peixe
Buzina
Flauta de Pan
Flauta grande
Boneco de pau
Machado
Machadinha
Terçado
Faca
Pedra de amolar
Anzol
com linha
Linha iîna
Prego de ferro
Bico de flécha
com prego
Prato esmaltado
Lata para carregar agua
Ghapeu
Roupa •
Oleo
Kerozene
Flauta de folha
Harmonica
Medalha
Garrafa

tata-ib
.'■
Phosphoros
Missangas
inboid
tapakurâ
m. verde
hoviivae
heakwandihae
hiwdb
m. branca
iwjrapád
m. a ma relia
yuhirpvae
jivir'apa-hani
m. vermelha
yavoivae
ujb
m. azul
ydhuivae
takwdd
Rifle
tupahîi
i-tï
Caça
mbiarâ
i-kupi
o rabo délie
uwaii
hakambi
kwatd
Coatá (Ateles)
Barrigudo (Calliiwetê
uiwaèm
kai-hn
cebus)
akwanyùra
Macaco prego
lapakwâà
(Gebus)
' kai
nyiibid
Morcego
andird
yirud
Onça
yawdd
0.
prêta
Yawarùn
jreru(-pokû)
Veado
ihu
haûgabç
yi-hwari
Boi
ihu-ran-ohii
Queixada (Dicoyi-hwari-i
takihé
tyles labiatus) taihû
Taitetu
(Dicopárati
tyles
torquaИаЦ (?)
pira-mohndáb
taitetú
tuš)
inimbô rehevê
Anta
tapiid
inimô-tegi
Cutia (Dasyprocta
ahutt *•
ita-yu-i
aguti)
Cutiaya ? (Dinotukundaré yukahàb mysbranickii?) hitikwayi
nyaé-tegi
Cachorro
yawamimbdd (?)
yauti
'
c. branco
iri'i
Couro (de coatáj (kwatd-)piruéra
akanitàd
Passaró
luira
tapi\a-pid
Penna
wfra-pepo-kzuéd (?
nyandi
Gaviao
tawatô (?)
nyandi-hu
Urubu
iiruvâ
kaniné '
tawirorè ■
Arara vermelho
iwa-tôtendi
Maracana?
larové
Papagaio
itambaraê
ayurû
kihure'
nyubià
Periquito
.,

:

.

.

'

■
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tukundaré
piau-ohú
pikirí
akará {-pita)
pakú
pakuj
yakundá
huruvï
yavewíd
aruwaháb
arauwahabç
panám
piramutíň
mbutú?

Aranlia pequena
Arvore
Sorva ( Couma
■SP-)
Tauary (Gouratari sp.)
Popunha (Guilielma speciosa)
Tucumà ( Astrocaryum tucuma)
Uauacú (Orbignia speciosa)
palmeiral grande
Milho.
m. verde
Mandioca
Algodao
Genipapo
Urucú
Pimenta ?
Canna de assucar
Canna braba
Canna da flécha
P'eijào
Tabaco
nao deste
planta !
deixa me jogar(a
linha de pesca)!
ourinou
me mordeu
choveu
nao esta
traz !

mberû
ЦЫуй
kiyetíň
mohirán
kib
nyandu-i
ivá
yjwa-ib
iar-ib
popúů
tukumá
pindó.
pindo-tiv-ohú
avatç
avate-kid
mandióg
mandiyú
nyandipâb
uruká
kiii
yukirati
uibá
kambayub
— —
■■ —. —
n-ere-mondó-i
e-tim
.

■

ivhuinyáň-ohú
wira-mambé
wainiimbí
pikahú
inambu-hu
mjtú
ipég
yakaré
tard
, tnbóya
mbói-tiikán
yavotí
yuí
hmirú (yub)
pirá
pira-ruwdya
.

Mosca
Grillo
Paquinha (Grvllotalpa sp.)
Piolho

'

tukân
yapi

■

Tucano
Yapiim
Cricrió#(Lathria
cinerea)
Cotinga sp. ?
Beijaflor
Pombo
Inambú grande
Mutum
Pato
Jacaré
Camaleao ?
Cobra
с. esverdeada ?
Jaboty
Rà
Sapo (amarello)
Peixe
rabo de peixe
Tucunaré (Erythrinus sp.)
Jetuarana (Chal- ceus sp.)
Piabinha
Acará (Sciaena
sp.?)
Pacú (Myletes
sp.)
Pácuzinho
Jacundá (Crenicichlasp.)
Sorubim (Platystoma sp.)
Raia
Piscis.sp. ?
id., pequeno
В orbo let a
Coleoptero
ma sp.)
Mutuca (Tabanus sp.)
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t-a-mombó
o-kurú
ye-huú
о-Ц
nd-o-kó-i
e.-ru

está fedendo
leva !
tu nào cortaste
os cabellos
deixa-me ouvir !
o que estas fazendo?
deixa-me matar !
já morreu
atira (com rifle) !
para beber agua
tire-o de dentro !
acende a luz !
dê-lhe conselho !
eu conversei
faça !
chorou
dan ça !
me de !
eu quero
deixa-me vestir!
furou
queimou-se '
me pintou de preto
elle ri-se
grita por elle !
eu fico
para pescar
deixa-me ver !
eu vi
elle foi-se
vamos !
leva e bota-o
tro !
tu tens medo
eu fiz medo
venha junto !
deixa-o vir !
elle nào veio
deixa-me entrar !

i-nem
e-rohô

.

.

,

deixa-me entrar
junto!
t-a-rolvé .
vamos entrar !
ca-ke
assopra (instrun-ere-pin-i
t-a-endûb
mento) !
e-api
sopra tu (page) ! ndehé ere-peyu
gard nd'-ere-apô deixa-me lavar о
t-a-yukd
rosto !
t-a-yiovahéi (?)
o-manô
vira о rosto !
e-yirovd
e-mbopû
guerreou contra nos o-lwn orè rehé
oi-givdbo
nào guerreamos
contra vos
e-nohé
nd-oro-lô-i pe ndehé
esta
dormindo
o-ked
e-moend} tatd
comprido
e-mongetd
i-pokû
yatuhi
a-mongeld
baixo, pequeno
e-apô
tipi
fundo (rio)
o-yaheô
esta bom
awuyé
amolado
haimbé
\
e-yirckf (?)
e-mboú ye-be
elle é bruto
nd-o-kwahdb-i
nd-o-nyeéiig-i~
elle é mudo
a-potdd
esta gordo
i-hyd
t-a-monge
um
oyipé
o-mbokwdd
Orkdi
mokôî
dois, alguns
pouco
nda-hetd-i
ye-mohún
muito
hetd
o-pukd
sim
ad
ahdn
e-hapukâi iyupe (?) nào
eu
yè
a-pjtd (?)
pird rehê
commigo
yé-rupi
t-a-hapia
para mim
ye be
ga
,.
a-hapla
este
gahd
o-ho
interrogativo
gara
ca-ho
тага momé
de onde ?
mawi
e-rohô imboâpa
amanhà
hé momé
ere-kiiyé
là longe
pdiva
a-mongijyé
por alli (mose-royô
kô-rupi
t-o-ud
trando)
nd-ur-i
assim (mostrando) M-rupi
encima do pau
ivâ drimo
t-a-U
■

'

I

•
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2. Vocabulario Kawahíb-« Tupí >>.
Levantado com oindio Horacio Mangory, da tribu da margem esquerda
do Alto Riozinho, affluente do Alto Machado, no Posto de Pacifîcaçao
dos indios Parintintin,,no Maicy mirim, em dezembro de 1922 e Janeiro
de 1923.
ae-hùye-rembé
ae-tt
ae-reakwdt
apjakwdt
ae-rovâ
ae-akáň
iyakaňwét
ae-rendibaàp
ae-rap
ae-yibd
ae-po
ae-poputét
ae-fâ-u
ae-fâ-mutét
ae-fà't
ae-pi
ae-pi-putét
ae-pi-apê
ae-ayut
ae-yurupikà
ae-siwapekâ
ae-posiâ
ae-âhdm
ae-kupè
ae-rakwdi
ae-rupid
tavupit
takwdp
ae-rú
ae-roó, toó
ae-piá

Tripa
Ourina
Lágrima
Bico de passaro
Aza de passaro
Pennugem
Escama de peixe
Agua
•
Igarapé
Poço .
. Fogo
Cinza
elle cahiu
Trovao
Dia
inverno
Morro
Caminho ,
Banco
Paneiro
Bocca
Dente
Venta
Orelha
Furo do beiço
Furo da orelha
Cabello
Sobrancelhas
Pestanas
Hombro
Cotovello
Dedo
Dorso da maô

ae-rjgé
ae-ii
ae-reaf
isï
ipepô
aobét
iaruhâ
i
i-hwâp
jperjrfm
tatâ
tanimilk
obít
tupá
dra
amán
ivitít
pe. ,
apikáp
irú
ye-yurú
ae-rái
apiiňwdt
ae-namí
temekwdt
namikwát
ae-ap
ae-reapiyáp
ae-reapiyáp
ae-asefp
ae-poraké
ae-fakâ
ae-pohipé

.

.

Lingua
Beiço
Nariz
Olho
Ouvido
Rosto
Cabeça
Gaveira
Barba
Cabello do corpo
Braço
Mao
Palma da mao
Pollegar
Medio »
Minim o
Pé
Sola do pé
Unha do pé
Pescoço
Nuca
Pá
Peito
Marna
Costas
Penis
Testiculos
Vulva
Pello do pubis
Sangue
Carne
Figádo
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Unha da mao
Coxa
Canella
Joelho
Dorso do pé
Calcanhar
Gorpo
Guela
Sovaco
Costella
Barriga
Umbigo
Nadegas
Anus
Pelle
Couro délie
Osso
Veia
Coraçào
Pulmào
Saliva
Suor
Excremento
Rabo
Penna da aza
A/a de peixe
Osso
Rio
Lago
Gachoeira
Fumaça
Çarvao
Vento
Relarnpago
Noite
Verfio
Gampo
Panella
Faca
Esteira
Peneira

ae-fàpé
ae-po
ae-rëtimâ ■
ae-renupiâ
ae-pi-hipè
ae-pitâ
ae-reté
ae-âi
ae-pipawjt
ае-агоШ
ae-rivék
ae-tuâ
ae-reviapé
ae-rëvikwât
ae-pi
ipirèt
ae-kaň
ae-rayik
yi-wiapit
ae-vevúi
ae-reni
ae-riâi
ae-repoti, arepasè
vâi
ipepo-fét
ianirâ
ihâwct
páraná
igapópép
itú
tatasín
tatapïi
jbitá
overá
ipitán
at
уп
yapepó
išiké
pejt
trupem
'
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Tipoya p/cnanças
Paus p/fazer fogo
Beiju
Abano
meu marido
meu irmao

tupat
tala-íp
kâwipép
ye-nien
tapekwáp

yi-reke(ra,
yi-kivfl
meu irmaozinho yi-rivft
ye-hi
minha mae
a mae delle
ka-ié
kurumi
Griança
Christào
tapui-mái
Indio
taput.
meu nome
yi-rét
Doença
haruatíp
Dôr
hahi
Macaco prego
kal
Coatá
kaiyú
yawa-cm
Gachorro
Раса
karuá
Morcego
anirá
Preguiça
ai
Tatu
tatů
Aza de passaro
wira-pepofét
Gaviào real
kioanů
Papagaio
pesinú
kurukarň
Maguary
mitú
Mutum
Gallinha
arahurá
Sucuriyu
moyií
Teju
teyú
kururú
Sa po
ipirai, pakuái (pre
Piranha
ta)
Pacu
pacu
Jetuarana
piavú
Poraqué
araporán
Garapana
yasiú
abelha
eirúp
Borboleta
panám

OS LND1OS PAIUNTUNTIN DO 1UO .MADEIRA

âwèt
là
ipirét
uwaiféd
akikí
yawa-piním
уагиа-pitâ
iít
okutí

.

Tamanduá bandeira
tamancà-u
Tamanduá mirim tamanoá-peré
Pašsaro
wirá
Ovo
hupla
Arára vermelho
araowí
Pato
ipêk ■
Garya
wira-síň
Jacu
peru
Cobra
mol
Jacaré
yakaré
yavotí
Jaboty
Peixe
ipirá
huruvíu
Suruby
Tucunaré
tukunaré
Trahira
tarait
Pulga
tun
Piům
piú
Mel
eíl
Formiga
taíp
Tocandira
cikal
Ambuá
amuâ
Carra pato
yatevu
Arvore
ip
Arvore derribada
ivarét
Folha
koohóp
Fructa
id
Casca
ipirét
Castanheira
ya-ip
An a já
anayá
Canna braba
игр
Timbó
simbó
Batata
yetfk
Urucu
urukú
Banana
páková
branco
čin
vermelho
piva, pila
azul
hovj
escuro
yjpitún
Areo Iris
iokumpa-iívirapdra
,

igaúp
kupii
sevoí
lukút
ipjfét
kaavjt
ipotít hafi
hapó
pinovi-fp
pinóp
rerú
takwát
kará
ikií
pakóp
yiipivú
yup
eáp
tirú
uiá, uicíň
kàwl
ye-rembirekó
yi-raft, yi-memft
yi-renit
ye-rúp
ka-rúp
ye-ramói
sovaé
waimi
teomét
.

Sauva
Cupim
Minhoca
Gafanhoto
Toco
Matto
Flor
Semeňte
Rai z
Assahy
Uauassu
Taboca grossa
Taboca íina
Cárá
Pimenta
Sororoca
preto
amarello
Rab
Roupa
Farinha
Cachiry
minha mulher
meu íillio
minha irmà
meu рае
о рае délie
meu avô
Velho
Velha
Morto
Alma de defunto
Sombra
Couro
Rabo
Guariba
Onça pintada
Onça parda
Veado
Cutia

2U9

nao presta
Homem bom
bonito
grande
comprido
é feio
pequeno
Guia pequena
estou doente
a qui

isareú
ïkatuvae
ikatù
yiraû
ifukú
isareteú
tairií
igaí
yi-hwaíba
abeyát
pe
pe supe
asimoivitá-ye

la longe
estou comendo
elle esta
do
deixa elle comer !
coma !
nao coma !
vou comer
comida
comedor de
bra
Anthropophago
deixa-me dormir
elle esta dormindo
vamos dormir
vain os dormir na
minha casa !
mata elle !
nào mata elle !
elle matou
matou uma anta
Matador de onça
eu quero
nào quero
foi este
foi aquelle
quem foi ?
estào todos
#
teu umbigo

osimoivitá
asimo\vitá koko
ей
tereů emé
asimoivitá itúa
temiú
maya ой
аей, aewát
takít

Boi
Anus
esta prompto !
esta longe
Cambayuva
Canna de assucar
como é teu
me?
eu vi
deixai-o vir
Morcego
Milho verde
meu arco teu arco
o arco délie
nosso arco
vosso arco
venha junto !
venha !

pintado
Chapeu
Chapeu novo
okít
Chapeu velho
orosit
Casa velha
elle é velho
sohó yi rupá jpé alto
esukd
frio
teresukaviné
agua fria
estou com frio ■
osuká
osukd tapiít
esta quente
yawára piaporaká agua quente
afutá-ye
estou com calor
encima do pau
nafutári
ga ко
embaixo do pau
ga кое ко
atraz do pau
ava nyá
a de ante do pau
junto
do pau
oňá
comigo
netná

; tapiíra síň
hebikwát
navuyetè
omohï
akamayúp
yuhab-obú
mai пегéra
aesá ye
tut
anirá
avaci k\t
yi wirapát
ne wirapát
ka iwirapát
yané wirapát
ore iwirapát
pe iwirapát
eroyó
eyót
■
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pinim
akaňiru
akaninl piahu
akaňiru imán
ovit
ituyavé
yiraú
arivé
i-roisáň
yi-roí
hakubú
i-takúb
yi-riái
iva árimo
ivahúripe
iva kupépe terei
iva rovái
tvá kevfri
yi-rupí

OS INDIOS PAR1NT1NTIN DO RIO MADEIRA
Periquito
meu avô
flauta grande
Tapacurá
me pintou de preto
Pacuzinho
brigou commigo
conversei
dê-lhe conselhos !
Japim
Roupa
tira-o de dentro !
Caça
Peixe
chama elle !
elle levou
Homem
Panella
Remo
navalivi
Trovao
Anzol
jpêk
Deixa-me jogar
yawa pitáň
(a linha)
erohó imoápa
Piolho
sapo
eroké, emoňgé
emoni tatá,emoyapiú Garvâo
pévu
Veia
nào vem
taesak
eu sei
yuhdp, kapií
maramombé
Flauta de Pan
jitiňohó
Buzina
pirerèm
Canoa, casca
Gachorro brarico
nokwahâbi
yah} jpí, yahf opôt minha mào
ifuruâ
tua mào
ifuhl
a mào délie
tarobé
meu nariz
mahàn
meu dente
wainumb}
bonito
.

tuishïgi
yi-ramôî
reru
tapokwàp
yi-mohun
pakui
oko y i rehé
amonetd
emoňetd ga
yapii
tira
erapôt, enàhém
miàt
iplrâ
ehafukái karé
owerohó ka
koimaé
nyapepoi
igapiwahdp
tupá
esiňapd
tanwmbô
mokirán
kururú
tatapfî
yi-rayík
nôri
akwad yi
iruá, avauvá
yumiá
igát _, -'
yawatí
ye-po
ne-po
ka-po
ye-št
ye-rál
ikatú
■

ka-rupi
ayo-yé
erehô
ohô
sahô
taniňgohói
ohô fia
eyôt
nereyôori
ye ayôl
ereyôâ neè
ukahè
yiivéi
ko eâ
oiú fia
ereú ené
aiú ye
emoú yipé
tamonô nepê
omonô yi ho
.

com elle
eu vou
tu vás
elle já foi
vamos !
deixa-o vir
já foram
venha
nào venha
já vim
já vieste?
elle já veio
quero beberagua
toma ! beba!
estào bebendo
tu bebes?
eu bebo
me de
eu dou a ti
eu deî a elle
nào esta ninguem
Pato
Onça vermelha
leva e bota dentro !
bota para dentro !
acenda !
là
deixa ver !
Capim
como é
Paquinha
Bezouro de chifre
bruto
Lua nova
ella esta prenne
comprido
Maracanà
nào
Beijaflor
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ye-úp
ye-potià
uî
ye rapikaňgáp
kunya
kabuyà
Щ
ta là
tukunaré

.

yi
ae-raaňgáp
ïwirapAt
yi-ivirapár
taíiwát
piawohú
okó па
oyipé
laagáp
pikirf
kiíi
payé
taynú
pií
ne epeyú
erohó
ko
pindotíp
.

■

■

;

yupó
щ те tap

■

:

oUkavàvâ
iyakà
yaivamimap
pirâ re yôi
páraná
i-hân
nahetdi
— _
i nimb ó

amanha
membro
lin o *
nosso rancho
com linha
ourinar
a cárá
Ra
Arvore
Tauary
chorou
Buraco no chao
Gabello delle
Cabello do corpo
Pedro de a mola г
Sol
Lua
meu pé
meu cabello
meolu ho
minha bocca
minha cabeça
barba
Bainha do penis
Barriga
Orelha
Rio
Homem
Matto
Pau
Areia
elle cahiu
Galor do soi
o rabo delle
para matar
naré
agua amarella
Burit y
Fogo
Linha branco
Embira

koemomu
ye-rakcvdi
orè-rapùi
inimbô erchebé
ahurû
akarà pitàfi
yui
ip
iivirù
oyoô
ibikwdt
ka ap
ye-rap
itaki
hwaraí
yahf
ye-pi
ye-ap
ye-reahwdt
ye-yurù
ye-akâ
yi-renâivaàp
pevahdp
ye-rewék
ус-nanti
páraná
Штаб
kaavjt
■

Coxa
,
Peito
Farinha
Sobrancelhas
Mulher
Rapaz
Terra
Lenha
Tucunaré
elle vae beber
agua
cabeça délie
Gachorro
foi pescar
Rio Ma chad о
agua prêta
pouco
Tabaco
Linha
Ta tua gem. do
queixo
Macha do
Machado de pedra
Retrato de gen te
Arco
raeu arco
Ta qua r a
Jetuarana
brigou
um
Boneco
Piabinha
Pimenta
Page
Porco queixada
Menino
sopra tu !
leva !
Roça
Palmeiral ..

.
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iPt
ivisíň
ohít
i ái
uvái
tukunaré iyuhíbo
i-yúp
mbiriši
talá
inimo čiň
ivít
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okiramdna
api'td ye
supé
ai
cru yipé
yandi
pe-nôga
yatuni
yawarùn
kwaraf rend}
tnbirurù
yi-ruvft
yi-ruvjra ka
kaihú
yavoti
kiwdp
ofukd
humanaldi
:

.

nao trouxeste
neremonôi
choveu
Milho
abaci
eu fîco
Rifle
рог là
itaufp
olha!
emaé
sim
Flécha
me
traz !
игр
Oleo
"
minha flécha
yi-ruiba
Rêde
vossa casa
iniâp
Roupa
baixo
tupdp
Guia
Onça prêta
kuipép
Cuia grande
ici
Luz do sol
Ferida
Lingua
ae-kû
meu irmao mePelle
ae-pit
Unha
nor
ae-fampé
Pescoço
este é meu i. m.
ae-ayút
Peneira
Coatá
l'rupém
Flécha para
Jaboty
peixe
tapafd
Pente
• elle ri
féde
iném
Arára vermelho kaninè
Feijào
Indio sem ser
Jacundá
yakundd
nao 'está
Tupi
nokôi
Lua cheia
Estrella
yahitald
deixa-me
lavar о
nào tenho рае
nayerûvi
Urubu
urubu
oso
tu es bonito
me irmào
yi-khuit
fu es ruim
minha irma
уе-гещг
Cestinho
Nadegas
ae-reviapé
Jumaru
Mutum
mitû
Ceu
Tucano
tukdn
Beiço
Ponta da flécha
afud, iti
Osso
Entalhoda flécha hakamf
Dedo
Papagaio
maitaí, ayurú
Papagaio fallafaça !
Corda do arco
dor
pesingú
Terreiro
Machadinha
okát
me de
•
Terçado
maopoku
Rabo de peixe
Cutiaya
kutivái
Mamillo
Porco
tayaú
Tucuma
Jacaré
yakaré
me deixa entrar takéMutuca
nào tem marido
eapi
sopra !
Société des Américanistes de Paris.
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tapît
yahi hovahû
tayiovahéi
ne katu
ne sereâ
irui
kamopú
ibdk
ae-remé
ae-kaii
ae-fâ
eapô
iwjrapa-hdm
yji
emoú iyipé
pira-rudi
ae-kam
tukiitnau
mutumé
imendafeim
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me mordeu
o marido délia
Peido
Sovaco
Gaviào
Flécha p/passaro
Gomo da flécha
Gancho da flécha
Casa
Ranchinho
Penna
Cutia
Gaitetu
Anta
Inambu
planta !
Gordura
Negro
um
dois

yi-huú
imén
pinú
ae-pepovit
tawató
iiiweém

'
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tapúi
wira-pepofét
akati
tayauqň
tapiít
inambuhû
eatim
iháp
yupivá
eyepé
irume, mokói

.

y.ipi.
iasiip
ok

třes
minha barraca
Kerozene
Algodao
tens medo
Aranha
Mandioca
Mentira
Palha
vamos entrar !
Camaleao
nao tens mulher
Quandu
Chapeu
me de
Indio Tupi
eu sou Tupi
Couro de Coatá
Canna braba
Alma de defunto

inimdé
yi-rupába
i mán
amaneyú
erel
yanu
maniak
imeu
pinóp
také
teyií
ne nerembirekói
varayoá
kaňitdt
emboú yipé
kawahíb
kawahíva ye
kivatápirét
uišá
anyáň

Os Paranawát nurn affluente da margem direita do Alto Riozinho
(Ereruwf), os Wlrafét num da margem esquerda {Yakuruvevé), os Kawahíp
abaixo délies, do mesmo lado, 10 dias acima da bocca, vieram de um rio
(Paranatíň) no Oriente, fugindo dos civilizados. A mesma lingua fallam
tambem os Takwatíp, tribu do tuxaua ЕцгиаЬйп (m£-pupunha), que se
entitula Abaitarà. A familia do indio Zacharias ( Wirafét) foi carregada
pelos seringueiros para o Urupá, Os Kawahíp estâvam em luta com os
seringueiros do- Alto Machado. Ao Nořte délies morám os Тарц-ivi que
dormem nô ehSo ; aoi Léste os Ererui (^г^гм-taboca grossa) ; ao Oéste os
\J\wii (por causa das fléchas pequenas), todos com lingua différente da
dos Tupi. No Alto Machado habitam os Namikwdra, e abaixo da bocca
do Riozinho os Pašijvapé, talvez os Urupá.

OS INDIOS PARINTINTIN DO RIO MADEIRA
3.^Vocabulario Tupi do Alto
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Machado.

Levantado com o indio Zacharias Tupy, da JColonia Rodolpho Miranda,
Mana os, Janeiro 1922.
A lingua é a mesma dos Paranawát. A tribu, hoje esphacelada, appareceu na vizinhança do Urupá. E chamado communmente « Tupí »; о
informante nào sabia о nome indigena do seu bando. Segundo Horacio
Mangory este bando é chamado Wirafed e habita tamben na margen
esquerda do Alto Riozinho, acima dos Kawahiwa- « Tupi », no Igarapé
Yakuruvevé.

.

ai-kù
ai-rai
ai-reakivdt
ai-nami
:
ai-robâ
tobâ
a-yibâ
'~
ai-up
ai-pi
ai-pirâ
ai-kaň
if
talâ
kwarai
yai-tata-i
jbi
oh
irôk
ene-rók
yisekeí
iwirapát
игр
yusinuparí
enenió
akuimaê
kunyá
кипитг
kaí
anirá
iú

Peixe
Cobra
Ar vore, pau
Mandioca
Algodao
um
dóis
frio
branco
vermelho
eu dur mo
eu mato elle
Bocca
Nariz
Sobrancelha
Gabeça
teu rosto
nosso rosto
Mao
Perna
Peito
Carne
Chuva
Ceu
Lua
Pedra
Rede
Panella
Machado
Canoa

ipirá
moi
ibirâ
maniôk
amaniyù
ayipe
mokôi
roi
yapasinù
ipirmï
ai-ket
ai-suká .
a-yurú
ai-siů
ai-reapjkáň
ai- akán
ene-robá
sane-robá
ai-po
di-retimá
ai-posiá
ai-roó
amán
ibák
yaí
itá
iniáp
yapepoí
yiyí
kát
'

.

Lingua
Dente
Olho
Orelha
meu rosto
о rosto délie
Braço
Coxa
Pé
Pelle
Osso
Agua
Fogo, lenha
Sol
Estrella
Terra
Casa
minha casa
tua casa
Faca
Arco
Flécha
Anzol
Linha
Homem
Mulher
Criança
Macaco prego
Morcego
Veado
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canoa grande
canoa pequena
Uemo
Рае
Мае
Onça
Anta
Mutum
Jacaré
Milho

igar-ú
îgar-i
igà-piwàp
ai-rup
ai-j
yawât
tapiit
tu it и
yakaré
abasí

Batata
Tabaco
třes
quatro
quente
preto
coma ! beba !
venha !
nào venha !

уеЦк
.—
—
mokô-ayipé
moko-mokôi
hakubú
ipibú
e-ú
e-yoi
e-yot-eím
.
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