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PREFACIO
Paulo Suess

Com a presente coletânea de TEXTOS INDJGENISTAS de
Curt N imuendajú não queremos apenas - embora um pouco adian, tado - comemorar o centenário de seu nascimento no dia 17 de
abril de 1883 em ]ena. Queremos também propor a leitura destes TEXTOS como leitura obrigatória para todos os que se propuseram a trabalhar como profissionais ou amadores entre os povos
indígenas ou na sociedade envolvente em benefício deles. Em "benefício" quer dizer: pelo seu reconhecimento como povos diferentes, por sua terra e sua organização.
Publicamos estes TEXTOS na Coleção MISSÃO ABERTA
do Conselho Jndigenista Missionário/CIMI.
Alguns missionários
e/ou indigenistas poderiam questionar tal empreendimento, já que
não se trata de textos clássicos de missiologia. A MISSÃO ABERTA propõe o diálogo pluridisciplinar com as ciências humanas. "A
situação presente do mundo exige uma ação de conjunto a partir
de uma visão clara de todos os aspectos econômicos, sociais, culturais", diz PAULO VI na sua Encíclica sobre o ''Desenvolvimento
dos Povos" (n.º 13). Todas as ciências que ajudam na leitura de
uma realidade complexa e muitas vezes opaca, trazem alguma luz
para uma ação pastoral .encarnada, em nosso caso, para uma pastoral em função da vida e da sobrevivência dos povos indígenas.
Todas as questões de VIDA são questões de Pastoral!
A Pastoral .I ndigenista já há tempo procurou sair do gueto
eclesial e proselitista, porque sabe dos riscos e das falhas históri-
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cas do monólogo daquele missionário ou daquela Congregação que
no monólogo acabam falando somente consigo mesmo. A Igreja
missionária tem muito a apreender de uma antropologia solidária e
de um indigenismo comprometido com a sobrevivência e a reconstrução das condições de vida dos povos indígenas. O diálogo requer o reconhecimento dos próprios erros, a renúncia à atitude de
ser "dono da verdade" e a liberdade de escolher o parceiro de diálogo. A Pastoral Indigenista está se libertando de parceiros historicamente impostos, está se libertando das algemas governamentais
nas quais estava amarrada desde _o tempo do Padroado, onde funcionava como fornecedora da ideologia e como executara de ordens
dos respectivos governos. Aliás os mesmos perigos rodeiam também os antropólogos e indigenistas, por vezes fechados num monólogo ou em·· brigas acadêmicas, por vezes caindo nas ciladas de
um indigenismo estatal que - com poucas exceções de uma ou
outra figura carismática - terminaram num peleguismo indigenista que afinal traiu os índios.
•

É claro, também dentro do espectro de uma política indigenis-

ta alternativa representada por diversas organizações não-governamentais, vários
caminhos .são
percorridos e. diferentes
opções são
.
,.., -· .
'
feitas. A Coleção MISSA() ABERTA quer ser ·um foro aberto
para publicar experiências, pesquisas, ensa_ios que são capazes de
fortalecer a· solidariedade e o compromisso da sociedade civil para
com os povos indígenas. ·Dentro deste ··parâmetro aceitamos também ''pro-vocações" ·inspiradoras. - Não rios identificamos de antemão com todas as páginas ·ou linhas públicâdas nesta coleção por
colaboradores ou autores, por amigos ou conhecidos. As vezes se
propõe uma leitura para gerar na discordância estimulante um
debate que faz se aproximarem os que lutam nos seus campos específicos (e com suas limitações específicas) ·pela sobrevivência dos
índios._ No trabalho ao lado dos povos indígenas aprendemos num
primeiro passo aceitar, depois valorizar e admirar a alteridade indígena. Na aceitação da diferença nos aproximamos da objetividade.
~

Nimuendajú era um mestre implacável da objetividade. Também nas suas críticas severas aos diferentes agentes da sociedade
envolvente, soube sempre distinguir o "possível~' do "desejável".
"A questão não é porém", escreve no seu relatório sobre ·a situação
no Rio Negro, "o que se devia fazer, m.as o que se podia fazer
nas atuais circunstâncias" (1950: 177). Com todas as críticas feitas à açao missionária - e isso com muita razão - N imuendajú
soube também avaliar o "mal menor" desta . ação, quando escreve
no mesmo relatório:

"Não resta, porém, a .menor dúvida que a missão
traz um grande número de benefícios para os índios, e
que das quatro calamidades que pesam sobre eles: colombianos, negociantes brasileiros, delegados egoístas e missionários intolerantes, estes últimos sejam ainda mais facilmente suportáveis: porque o índio na missão não está
debaixo de tiranos mas somente de tutores. Não me
consta que os Salesianos jamais tivessem empregado violência contra os índios; basta este fato destacá-los daqueles outros três elementos" ( 1950: 179).
Antropólogos, indigenistas e missionários nos permitam que desenterremos, por ocasião do centenário, não os ossos de um santo
envenenado pelos índios, mas algumas relíquias preciosas da obra
indigenista e científica de Curt Nimuendajú, de quem Egon Schaden escreveu, que "imprimiu novos rumos à pesquisa etnológica no
país" (1966: 27). Essa obra científica já é patrimônio da humanidade. Sua divulgação é um dever sagrado dos sobreviventes.
Aliás, se a edição destes TEXTOS INDIGENISTAS poderia estimular alguma entidade c~entífica do país para editar as "Obras
Completas" do autor, seria, além da justiça para com o cientista
Nimuendajú, um benefício para com os sobreviventes.
Brasília, 17 de abril 1982
PAULO SUESS
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Há cerca de dois anos, Mário Juruna, com sua capacidade
de sofrer e de entender os desacertos do mundo dos brancos, dizia que os fazendeiros não são os únicos nem, talvez, os mais insidiosos inimigos dos índios. E explicava seu ponto: "é preciso
perguntar onde nasce a papelada", isto é, onde se originam e quem
produz os títulos que legitimam a expansão do latifúndio e o esbulho das terras indígenas. Este é um tipo de conhecimento sofrido na própria pele ou entranhas. Como tal, é um componente necessário da luta pela sobrevivência de uma minoria ameaçada permanentemente e de modo muito concreto.
Os textos de Nimuendajú que são aqui reunidos têm, a meu
ver, a mesma natureza visceral: creio que são, de toda a vasta
produção do autor, os que mais claramente revelam sua verdadeira face e, nessa revelação, expõem a extensão de seu comprometimento e de sua assimilação ao universo indígena. Porque
fica claro, de sua leitura, que Nimuendajú, antes de ser um indigenista, converte-se num indígena, considerando o mundo com os
olhos perplexos e acusadores de um índio. Nunes Pereira, que
conviveu intimamente com ele por dezenas de anos, registra reiteradamente as evidências da conversão de Nimuendajú ao mundo
dos índios (1946). O mesmo faz Schaden (1964, 1966 e 1968).
Não faltam sequer a crônica e os fundamentos ideológicos dessa
* Bolsista do CNPq.
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conversão, registrados pqr Nimuendajú nos "Apontamentos sobre
os Guarani" (1954) e na monografia sobre a religião Apacocuva
(1978). A passagem de Nimuendajú ao universo indígena é uma
opção permanente de vida, já claramente configurada na época
em que escrevia estes textos e se exprime por uma atitude que é
n1enos de solidariedade que de comparticipação integral nos modos
de ser e de sofrer as vicissitudes da vida indígena. Como diz
Baldus:

,

"Durante toda a sua vida, este homem íntegro lutou
em defesa dos índios contra os representantes da nossa
civilização que a poder das armas mais perfeitas invadem o sertão. Assim, conquistou o amor dos perseguidos, tornando-se um deles, e como eles veio a sofrer o ódio dos colonizadores para os quais índio não
é gente" (1946: 47).

1

A história de vida de Nimuendajú explica, pelo menos em parte, a natureza daquele comprometimento: vem para o Brasil em
1903, com vinte anos e, em 1905 já se encontrava entre os Guarani do grupo Apapocuva com o qual viveria anos a fio. A adoção de Curt Únkel por estes .índios não é o simulacro convencional
da empatia, a que recorrem às vezes os antropólogos, para divertimento dos índios e engano de si mesmos. O que faz a diferença
em Nimuendajú é a marginalidade intelectual e social, agravada por
sua condição de imigrante pobre, sem relações influentes e sem
emprego "respeitável" na nova terra. Decorrência desta situação é
seu alheamento do mundo acad~mico, a que sempre foi estranho
por falta de gosto e de formação: Estes fatores co~tribuirain, provavelmente, para estimular seu interesse pelos índios e para desenvolver sua extraordinária capacidade de aprender e de viver o
"outro".
No prefácio à edição peruana do texto sobre a religião dos
Apapocuva, Jürgen Riester nota que a própria linguagem de Nimuendajú, por sua identidade com aqueles índios, se deix~. fecundar pelo universo simbólico Guarani:
"A través dei texto de Nimuendajú se siente el ambiente
dei pensamiento y de la vida indígena com una profundidad y cercania que sólo fue alcanzada en anos posteriores por León Cadogan. Este hecho se nos presenta
en la sencillez y la pureza del lenguaje empleado; lejos
de ser académica, la forma de expresión de Nimuendajú
está llena del. espiritu del pensamiento guarani" (Nimuendajú, 1978: 5).
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Ninguém, antes ou depois de Nimuendajú, conheceu e escreveu sobre tantos grupos indígenas. A pertinácia, a integridade e a
superior qualidade do engenho intelectual desse grande trabalhador
de campo não devem mascarar a verdadeira natureza de seu interesse pelos índios. A despeito da extensão e qualidade de sua obra
que o toma, de longe, o mais fecundo dos etnólogos brasileiros, parece razoável supor ~jlS evidências de sua vida e de sua produção
intelectual, que viver com os índios era, para ele, pelo menos tão
importante quanto escrever sobre eles. O melhor símile para Nimuendajú seria o dos intérpretes ou "línguas" do século XVI, indivíduos marginalizados e interpostos entre dois mundos, no limiar
do sistema colonial que, inevitavelmente, eram assimilados de modo
mais ou menos completo pelo universo indígena.

'

O mundo acadêmico brasileiro, durante toda a vida de Nimuendajú, manteve-se decorosamente a distância, embora o utilizasse eventualmente como coletor de artefatos e como informante. Parece certo como sugere Nunes Pereira ( 1946: 17)
que sua experiência inicial com o Museu Paulista haveria
de marcá-lo negativamente, pela repulsa que lhe causara1n as
conhecidas teses genocidas de seu diretor, o antropólogo Herman Von Ihering. No necrológio que lhe consagra, Baldus
inclui uma relação geral das expedições científicas feitas por
Nimuendajú e as instituições que as financiaram (1946: 51-52).
E~te texto, reproduzido ao fim desta introdução, revela que, somente no período final de sua vida, Nimuendajú teve algum apoio
/ de instituições nacionais, como o Museu Goeldi ou o Museu Nacional. A associação de Nimuendajú com o Museu Goeldi foi importante para seu trabalho e mais importante ainda para a instituição que o diretor, Carlos Estevão de Oliveira, tentava sacar do marasmo e da improdutividade. Nimuendajú escreveu no Goeldi seu
pequeno e brilhante ensaio sobre os Tapajó (1949) e, no ano anterior à sua morte, terminou aí seu monumental e ainda inédito " Mapa Etnohistórico do Brasil e Regiões Adjacentes" (Belém 1943-1944) .
O volume de dados bibliográficos e de documentação inédita incorporados ao Mapa e ao Guia que o acompanha demonstra que Nimuendajú utilizou sistematicamente a excelente biblioteca do Museu
Goeldi e as fontes de informações da Comissão de Fronteiras em
Belém, e das Inspetoria3 Regionais do S.P .1. do Pará e do Amazonas. Estas fontes indicam também que a falta de comunicação com
cientistas brasileiros perdura ainda nesse período final de sua vida. Uma das raras exceções apontadas no Guia, além de Herbert
Baldus, é Eduardo Galvão, que então iniciava sua carreira de antropólogo no Museu Nacional e que lhe fornece "informações pessoais".
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Limitado em sua comunicação com o mundo científico e aca~
dêmico brasileiro a contatos pouco freqüentes e duráveis, Nimuendajú busca seus amigos em outras áreas: são principalmente índios,
sertanistas e funcionários do S.P .1., con10 Luis Bueno Horta Barbosa, Bento Pereira de Lemos e José Maria da Gama Malcher, além
de alguns intelectuais, como Nunes Pereira e Geraldo Pinheiro.

~

O relacionamento de Nimuendajú com instituições e especialistas estrangeiros é mais satisfatório, se bem que jamais ele conseguisse viver com alguma regularidade ou desafogo do que lhe
pagavam por suas coleções e escritos. O fato é que a maioria das
contribuições salientes de Nimuendajú foi editada postumamente ou
continua inédita. Das obras publicadas, a quase totalidade veio à
luz no exterior, em língua estrangeira. Excetua-se a monografia
sobre os Apinayé, editada no Museu Goeldi, em 1956, por Eduardo Galvão. Mesmo esta havia sido precedida por uma edição norte-americana, de 1939. O texto já referido sobre a religião dos
Apapocuva, cuja. edição em alemão data de 1914, foi traduzido
duas vezes em espanhol mas nunca publicado em português, apesar de circular há anos, entre os especialistas, uma tradução manuscrita feita por F. W. Sommer.
Além de constituir uma dívida irrecusável com a memória de
Nimuendajú, a edição brasileira de seus textos incorporaria à bibliografia etnológica brasileira inéditos de extrema importância, como
o já citado Mapa Etnohistórico, sua correspondência com diversos especialistas, as coleções de mitos que recolheu ou compilou e
suas anotações de campo, a exemplo do texto inédito sobre os Kayapó do Pau d'Arco. Mas não só isso: geralmente os textos em português de Nimuendajú diferem muito dos originais em alemão e
das versões em inglês, editadas pela visão acadêmica de Lowie,
Hohental e outros. Isto fica claro da comparação dos textos em
inglês (vertido do alemão por Lowie) e português de sua obra maior
sobre os Timbira. O texto em português, que se conserva inédito
no Museu Nacional, com o que resta de seus manuscritos, é tão
diferente do texto trabalhado e publicado por Lowie que quase é
outro livro.
Ainda sobre o Mapa Etnohistórico: em 1964 Roberto Cardoso promoveu, no Departamento de Antropologia do Museu Nacional, uma cópia simplificada (monocromática) do mapa, juntamente
com a edição mimeografada do índice bibliográfico, de tribos e de
autores que o· acompanha. Por volta de 1976 preparei para o Centro Nacional de Referência Cultural uma informacão
detalhada so,
bre o Mapa Etnohistórico e uma proposta para sua edição integral,
que seria feita em colaboração com o Museu Goeldi, onde se en12
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contra o original da obra. Após meu afastamento do CNRC, o projeto foi continuado por George Zarur.
\

•1

Não foi melhor a sorte dos relatórios indigenistas de Nin1uendajú, embora alguns houvessem sido publicados em português, dentro e fora do país. Eu próprio tive ocasião de publicar no Boletim do Museu do Índio o relatório de sua viagem aos Tükuna, em
1929, que se conservava inédito na Inspetoria Regional do Amazonas do S.P.l. e agora faz parte dos arquivos do CENDOC (Centro
de Documentação Etnológica da FUNAI). Este acervo representa
o que resta da documentação oficial sobre índios da época do S.P.l .
(1910 - 1967). O resto se perdeu no incêndio que destruiu totalmente os arquivos daquela instituição, em 1967, em Brasília, e
da destruição ou dispersão de arquivos regionais da FUNAI em
épocas mais recentes, como ocorreu nas Delegacias Regionais do
Amazonas e do Maranhão. Por lamentável coincidência, essas duas
regiões são também as áreas onde Nimuendajú mais trabalhou. A
destruição desses acervos, grave no caso do Amazonas e praticamente total no do Maranhão, eliminou, com toda a probabilidade,
outros relatórios de Nimuendajú. Faltam, por exemplo, todos os
testemunhos de seus anos de convívio com os Timbira. As dramáticas condições de vida desses índios e a lealdade militante de
Nimuendajú haveriam necessariamente de determinar a elaboração
de vários informes sobre eles.
Como se disse, entre 1905 e 1908 Nimuendajú permaneceu entre os Guarani. Dessa experiência inicial, que haveria de definir
todo seu futuro como etnólogo e indigenista, Nimuendajú deixou
um diário de campo, concluído em 2 de dezembro de 1908 e publicado mais tarde por Egon Schaden na Revista do Museu Paulista (Apontamentos sobre os Guarani, 1954). Este texto é revelador do talento intelectual e da sensibilidade de Nimuendajú e é
uma espécie de introdução indispensável a seu primeiro grande
trabalho etnológico, sobre a religião dos Apapocuva-Guarani, publicado em alemão em 1914.
Data de 1910 seu primeiro informe indigenista publicado. Trata-se de "Das Ende des Oti-Stammes" (Deutsche Zeitung, S.P.,
1910). Os arquivos do antigo Serviço de Proteção aos índios possuíam uma tradução manuscrita dessa comunicação e foi com base
nessa versão que Herbert Baldus preparou o texto editado na Revista do Museu Paulista em 1954. Este, "O fim da tribo Oti"
(1910), o primeiro texto indigenista de Nimuendajú incluído nesta
coletânea, é o testemunho do extermínio de um grupo de índios indefeso e pacífico, caçado e morto até os últimos membros pelos
criadores de gado do vale do Paranapanema, em meio à indiferença
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geral. Ao contrário do que sucedeu com seus vizinhos Kaingang,
salvos da extinção pela publicidade e pela opinião pública esclarecida dos grandes centros, os Oti desapareceram sem publicidade
maior que este necrológio de Nimuen<lajú. O dado é significativo
para entender a natureza essencial das relações entre índios e brancos no passado recente e no presente do país. A ausência de reação da parte de pequenos grupos pacíficos frequentemente intensifica a violência do contato é contribui, no seu silêncio, para a impunidade dos agressores.
Entre 1910 e 1912, Nimuendajú volta ao convívio dos Guarani e dos Kaingang de São Paulo. Data deste período a carta ao
Dr. Hugo Gensch (Carta sobre a pacificação dos Coroados, 1912)
um médico de Blumenau que teve relacionamento estreito e contribuiu para o conhecimento dos índios Xokleng de Santa Catarina. Este é o segundo texto de Nimuendajú, que adiante se publica. Nele o autor relata os primeiros contatos espontâneos e pacíficos dos Kaingang paulistas com uma frente de atração do S.P.I.
de que fazia parte o próprio autor. :E: documento de primeira mão
que amplia e completa o depoimento de Luís Bueno Horta Barbosa, inspetor do S.P .I. na região. Este, o " Costa Barbosa" da carta
de Nimuendajú, é o principal colaborador de Rondon, seu sucessor na direção do S.P.I. e um dos mais criativos ideólogos do indigenismo brasileiro da primeira metade do século. Nimuendajú
manteria um relacionamento longo e amistoso com Horta Barbosa
e frequentemente o cita - sempre respeitosamente - , como o faz
nessa carta. O texto de Nimuendajú é especialmente importante
porque põe a nu os argumentos falaciosos implantados na mente
dos governantes·, políticos e na opinião pública em geral, segundo
os quais os índios e, particularmente, os Kaingang paulistas eram
absolutamente incapazes de progresso e de civilização e, na qualidade de "selvagens incivilizávei~", deviam ser reprimidos e ·exterminados à bala. Era precisamente isso que dizia o já mencionado
diretor do Museu Paulista, Herman von Ihering, em 1907:
" Os actuaes índios do Estado de S. Paulo não representam um elemento de trabalho e de progresso. Como
também nos outros Estados do Brasil, não se póde esperar trabalho sério e continuado dos índios civilizados e
como os Caingangs selvagens são um impecilio para a
colonização das regiões do sertão que habitam, parece
que· não há outro meio, de que se possa lançar mão, senão o seu extermínio. A conversão dos índios não tem
dado resultado satisfactorio; aquelles índios que se uniram aos portuguezes immigrados, só deixaram uma in-
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fluência malefica nos habitos da população rural. t minha convicção de que é devido essencialmente a essas
circunstancias, que o Estado de S. Paulo é obrigado a
introduzir milhares de immigrantes, pois que não se póde contar, de modo efficaz e seguro, com os serviços
dyssa população indígena, para os trabalhos que a lavoura exige" (1907: 215).
A resistência dos Kaingang numa área crítica do sertão paulista, onde bloqueava a expansão da cafeicultura, da colonização e
das estradas de ferro em direção a Mato Grosso e ao norte do Paraná, foi objeto de uma série de ações punitivas locais mas, também, de polêmica acesa que acabou atingindo amplos setores da
vida nacional.
A criação de uma agência oficial para assistir os índios, o Serviço de Proteção aos lndios, em 1910 teve origem nesses movimentos de opinião pública, estimulados e esclarecidos pela pregação de Rondon e seus seguidores, Horta Barbosa, que é o primeiro
destes, recorda a importância dos Kaingang de S. Paulo para a consolidação da política indigenista rondoniana:

•

" Pensamos, contudo, que o que fica exposto é suficiente
para dar uma idéia da verdadeira índole e caráter desse
povo e para patentear quanto era injusta, infundada e
fal sa a pintura que dêle se fazia, antes de 19 de Março de
1912, representando-o como um bando de feras sanguissedentas, com o qual não podíamos ter a esperança de
travar relações pacíficas e amistosas, por cujo intermédio
o conduzíssemos a entrar e incorporar-;se no seio da comunidade brasileira. Felizmente, o 1Govêrno da República soube fechar os ouvidos aos clamores que já se levantavam, exigindo dêle que désse imediato cumprimento ao que apontavam ser seu dever: mandar para o sertão da Noroeste soldados, carabinas e munições, que se
empregassem no completo extermínio do tão execrado,
quanto desconhecido gentio. E preferindo a essa odienta inspiração, seguir a diretriz indicada pelas nobres lições de José Bonifácio, tão fecundamente assimiladas e
traduzidas em fatos pela ação incomparável do Coronel
Rondon, fundou a nossa administração pública o Serviço de Proteção aos 1ndios o qual desde logo se aplicou
em conquistar a confiança e a amizade dos malsinados
selvícolas" ( 1947 : 70-71).
\
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Até 1913 Nimuendajú permaneceu entre os índios Guarani e
Kaingang de São Paulo, do Paraná e de Mato Grosso, contratado
pelo Serviço de Proteção aos 1ndios. Ainda nesta condição trabalha entre 1914 e 1915 com os Tembé, Timbira e Urubu do Gurupi, no Maranhão. Entre 1916 e 1919 vai pela primeira vez ao
Xingu onde visita os Juruna, Chipaya, Arara e Kayapó. De 1921
a 1923 é novamente engajado pelo Serviço de Proteção aos lndios
p ara trabalho entre os grupos do Madeira, especialmente os Mura
e Parintintin. Os dois textos de Nimuendajú que adiante se publicam têm origem em suas atividades indigenistas naquela região
e, a rigor, poderiam ser fundidos num só, de vez que "As tribos
do alto Madeira" (1925), a despeito de publicado no ano seguinte,
pretende fornecer uma visão geral e introdutória sobre os grupos
do Madeira, como preparação a seu trabalho mais hnportante na
área, a pacificação dos índios Parintintin, cujo relatório foi originalmente publicado em 1924 ("Os índios Parintintin do rio Madeira").
Chama a atenção, no pequeno texto sobre as tribos do alto
Madeira, o manuseio seguro das fontes etnohistóricas, cujas informações são criticadas e organizadas num quadro coerente, com o
auxílio de dados de observação direta. Com este texto resu1nido
Nin1uendaju começa a ordenar os conhecimentos da etnologia brasileira sobre uma área indígena complexa e cuja visão era dificultada pelo volume e desencontro das fontes de informação. Detrás
do caráter breve e puramente descritivo do texto está uma sólida
visão crítica e um conhecimento vasto das sociedades indígenas
brasileiras, condições indispensáveis para resolver tantas dúvidas
sobre os grup9s da região do Madeira, com singular despretensão e
economia de palavras.
O texto sobre os Parintintin é mais extenso e inclui muitas informações sobre a cultura e língua do grupo, além de examinar,
com cuidado e detalhe, em que são perceptíveis os propósitos de
orientar a política do órgão indigenista, as etapas da pacificação
e a natureza das relações assim inauguradas com a sociedade nacional.
Deve ser dito também que o texto que aqui se transcreve sobre os Parintintin, publicado originalmente no /ournal de la Société des Américanistes, é uma versão resumida de seu relatório dirigido a Bento Pereira de Lemos, chefe da Inspetoria Regional do
S.P.I. em Manaus e que parece ter-se perdido juntamente com a
maioria da documentação do órgão. Darcy Ribeiro preservou, entretanto, um fragmento desse relatório perdido em "A Política lndigenista Brasileira" ( 1962: 67-80).
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São muito significativos os incidentes e detalhes dos trabalhos
de pacificação dos Parintintin, tal como são narrados por Nimuendajú, porque explicitam os métodos e propósitos do S.P.I. - e a
bravura de seus funcionários - mas, também, a reação dos índios,
que não é menos brava ou generosa. O caso Parintintin revela que,
à semelhança de muitos outros, os esforços de aproximação por
parte do órgão indigenista mascaram e não chegam a perceber as
tentativas espontâneas de contato por parte dos índios, quase sempre frustradas pela violência e deslealdade dos brancos. Darcy
Ribeiro chama a atenção para este fato em relação a dois intentos
de pacificação de que Nimuendajú participou:
" Após a pacificação de alguns dos grupos indígenas mais
belicosos, verificou-se que eles haviam feito comoventes
esforços para "amansar" os brancos. En1 muitos casos,
a pacificação empreendida pelo S.P .I. foi interpretada às
avessas, pela tribo. Foi o que se deu com os Kaingang,
de São Paulo, os Xokleng, de Santa Catarina, os Parintintin e vários outros grupos que, ao confraternizar com
as turmas de atração do S.P.I., estavam certos de que
as tinham apazigüado. É que, pela primeira vez, tiveram ocasião de proceder segundo as prescrições de sua
própria etiquêta, sem sofrer revide. . . Os Kaingang, de
São Paulo, relataram a seus pacificadores os esforços envidados para amansar grupos de trabalhadores da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil que avançavam através de
seu território. Numa dessas tentativas, um dos chefes
Kaingang caminhou desarmado ao encontro de uma das
turmas, levando nos braços um filho pequenino, como
penhor de seus propósitos de paz. Foi recebido com uma
fuzilaria, embora gesticulasse indicando a criança e mostrando que não trazia armas. Ainda assim, repetiu-se a
descarga e um tiro prostrou a criança quando êle se retirava. Este acontecimento antecedeu de pouco à entrada
da turma de pacificação e ao estabelecimento da paz,
mas não impediu que os mesmos índios repetissem suas
tentativas junto ao pessoal do S.P .1. No caso, tinham
boas razões para acreditar que haviam amansado seus
pacificadores, pois foi um grupo de índios que entrou
um dia, voluntariamente no acampamento, estabelecendo o primeiro contato amistoso" (1962: 96-98).
O próprio Nimuendajú, no relatório sobre os Gorotire (1940),
transcrito adiante, narra o extermínio de vários grupos Kayapó
após se terem aproximado pacificamente de núcleos sertanejos do
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Xingu. O relato é revelador dos níveis de ódio e violência que
definiam, e ainda definem, o consenso regional em relação a esses
índios.
A tradição rondoniana via na pacificação de grupos indíg~
nas hostis ou arredios um recurso opcional para o contato e a
proteção dessas populações, só acionado quando as ameaças à
sobrevivência ou à integridade do grupo eram suficientemente sérias para justificá-lo. Isto porque a experiência indigenista brasileira havia fixado, de longa data, a noção de que a pacificação
conduzia inevitavelmente à subordinação dos grupos indígenas à
sociedade nacional, com todos os problemas e riscos que decorriam de tal situação. Essas ameaças já haviam sido suficientemente advertidas por Couto de Magalhães, o grande indigenista
do Império:
"Mas, dizem, o índio é preguiçoso, estúpido, bêbado;
traiçoeiro e máo. Coitados! elles não tê1n historiadores;
os que lhes escrevem a história ou são aquelles que, ~
pretexto de religião e civilização, querem viver à custa
de seu suor . . . ou são os que os encontram degradados por
um systema de catechese, que, com mui raras e honrosas excepções, é inspirada pelos moveis de ganancia ou
da libertinagem hypócrita, e que dá em resultado uma
especie de escravidão que, fosse qual fosse a raça, havia
forçosamente de produzir a preguiça, a ignorância, a embriaguez, a devassidão, e mais vicios ... Cada tribu que
nós aldeamos é uma tribu que degradamos, e a que por
fim .destruimos, com as melhores intenções, e gastando o
nosso dinheiro" (1873 : 511-512).
Problemas muito atuais surgem neste e em outros textos de
Couto de Magalhães, como a falência dos aldeamentos compulsórios
e da ação de missionários e diretores de índios, o erro da "catequese pelo trabalho" , a inviabilidade dos esforços de integração do
índio à sociedade regional, a espoliação das terras indígenas e a
denúncia de teses falaciosas sobre a natureza e o destino dos índios, utilizadas para justificar seu extermínio. Finalmente, numa
antevisão lúcida dos fundamentos teóricos do indigenismo de Rondon, Couto Magalhães insiste em que as sociedades indígenas sejam tratadas segundo seu estágio de desenvolvimento cultural e
que há uma relação necessária entre os níveis de desenvolvimento
tecnológico, de organização social e o complexo de seus valores e
crenças. E conclui que a intervenção nacional, longe de integrar
o índio nas técnicas, formas de vida social e valores da sociedade
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brasileira, paralisa e perturba inevitavelmente "a marcha de sua
civilização".
Dos textos de Nimuendajú, fica clara a atenção com que leu
e assimilou a experiência indigenista de Couto Magalhães. Não te·rá sido pequena essa influência no modo cauteloso como Nimuendajú encara a questão da pacificação, particularmente nos casos
em que teve intervenção pessoal, como os aqui referidos sobre os
Kaingang e os Parintintin.
A despeito dessa experiência crítica, não são poucas as evidências de projetos recentes de pacificação que atendem antes aos
interesses de desenvolvimento regional e de expansão da colonização que à defesa da vida e dos bens indígenas. E não são raras,
tampouco, as instâncias em que esses esforços são realizados com
o propósito deliberado de neutralizar a autonomia e a capacidade
de reação de grupos indígenas face aos intentos de ocupação de
suas terras. Em 1958 elaborei um relatório sobre as consequências
desastrosas do programa geral de pacificação de grupos indígenas
do sul do Pará, como os Kayapó, Parakanã, Gaviões e Asurini, desenvolvido pelo S.P.I. em associação com o órgão de desenvolvimento regional e com claros interesses privados (Moreira Neto, 1959).
Esta tendência agravou-se mais com a construção da Transamazônica e com outras obras de desenvolvimento e de colonização da
região. O r(1sultado foi o rápido decréscimo populacional dos grupos envolvid~s: os Mekragnoti-Kayapó, por exemplo, foram reduzidos a cerca de 30% do número que tinham à época da pacificação
e os Parakanã e Asurini sofreram baixas igualmente graves. Soma-se a este quadro a lastimável condição física e cultural dos sobreviventes, as contínuas invasões de áreas indígenas, as transferências
e as revoltas ocasionais dos grupos que, como os Gorotire-Kayapó,
ainda podem resistir. É à luz de tais evidências que deve ser rea.,aliado o preço pago pelos indígenas aos programas de desenvolvirbento regional. Elas testemunham a incapacidade relativa de assegurar às populações indígenas a plenitude dos direitos e compromissos assumidos historica e legalmente péla sociedade e pelo Estado brasileiro.
·
Em 1927 Nimuendajú dirige a Bento Pereira de Lemos, seu
informe sobre o "Reconhecimento dos Rios lçana, Ayari e Uaupés".
A inclusão do texto no " Relatório do Inspector de 1928" é precedido da seguinte nota:
"Em meu relatório do anno passado referi-me aos trabalhos de reconhecimento affectuados pelo auxiliar que foi
desta Inspectoria, Snr. Curt Nimuendajú, no alto Rio Ne-
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gro, transcrevendo alguns trechos da descrição da viage111
deste funcionário, relativamente à localização do Posto
do Alto Uaupés. A matéria transcripta, entretanto, não
dá uma idéa, pallida siquer, do que seja o serviço prestado pelo competente profissional à causa do aborigine
brasileiro, pois fornece elle dados os mais minuciosos e
completos que até agora foi conseguido, não só quanto
às regiões percorridas, do Içana, Ayarí e Uaupés, como
referentemente às populações indígenas alli dissiminadas.
Transcrevendo agora, na íntegra, as preciosas informações prestadas por Curt Nimuendajú a esta Inspectoria,
tenho a certeza de ir habilitar a Directoria do Serviço de
Proteção aos fndios a poder de prompto prestar quaesquer esclarecimentos sobre os indios do alto Rio Negro,
com a indicação de todas as tribus, linguas e dialectos,
habites, crenças e costumes - tudo, afinal, que possa
interessar directamente à nossa etnographia" (Pereira de
Len1os, 1928: 41-42).
Este relatório foi publicado em 1950 no /ournal ele la Société
des Américanistes ele Paris (tomo XXXIX) graças ao empenho de
Nunes Pereira e de Alfred Métraux que, aliás, no mesmo número,
faz o elogio fúnebre de Nimuendajú. Cinco anos após, no mesmo
periódico científico, certamente ainda devido ao interesse de Métraux, aparece a "segunda parte" do relatório de Nimuendajú, exclusivamente dedicada a extensos vocabulários dos vários grupos
indígenas da região (tomo XJ_,JV: 149-17 8). Este material lingüístico, que foi colhido por Nimuendajú na viagem de 1927, é uma espécie de apêndice autônomo de seu relatório indigenista e, talve1
por sua natureza mais especializada, não foi transcrito por Bento
Pereira de Lemos. A primeira parte destes vocabulários foi publicada na Revista del 1nstituto de Etnologia de Tucuman, então sob
a direção do insubstituível A. Métraux, em 1932.
A versão de Bento Pereira de Lemos, tal como aparece no
" Relatório do Inspector Referente aos Trabalhos Realizados no
Exercício de 1928" (pp. 42-106), apresenta, além de pequenas diferenças de detalhe, seguramente o resultado de correções posteriores no texto de 1950, adições importantes, como uma série de 9
fotografias (provavelmente de Nimuendajú), de interesse etnológico
e um croqui de localização geográfica das várias comunidades, feito com a costumeira competência do autor neste campo. ("Croquis
demonstrando a distribuição dos 1ndios nos Rios Uaupés, Içana e
Ayari. Levantado à bússola e relógio. Março--Julho de 1927. Escala de 1: 1 . 000 . 000", à pag. 82 do relatório de Pereira de Lemos).
20

Este é um relatório exemplar, que deveria inspirar antropólogos e
indigenistas em seu propósito de registrar uma imagem veraz e inteligente de sua experiência entre os índios. De algum modo, a
qualidade do relatório é preservada e ampliada por seu sentido de
atualidade. Escrito há cerca de 55 anos, o relatório retrata situações que não mudaram essencialmente, a despeito do tempo transcorrido. O retrato que Nimuendajú faz das relações entre índios e
brancos é absolutamente real e atual. O mesmo pode-se dizer da
ünagen1 pouco brilhante da ação indigenista oficial que, aliás, desde então, regrediu ainda mais e praticamente deixou de existir na
região, pela ampliação indisputada do poder e das atividades
da missão salesiana . ~ em relação a essa forma particular de
intervenção na vida indígena, já em seu tempo poderosa e caracteristicamente intolerante, que Nimuendajú aguça sua visão crítica,
com severidade mas também com justiça. Para melhor compreender
a significação e o valor de atualidade deste julgamento, não há elemento de convicção mais adequado e irrecusável que os textos apologéticos dos próprios salesianos sobre sua experiência missionária
e civilizatória. Veja-se, por exemplo, o testemunho dessa visão arcáica e negativa em relação à natureza das instituições culturais e
ao próprio destino dos grupos indígenas da região no texto do missionário salesiano Alcionilio Bruzzi, " A s Tribos do Uaupés e a Civilização Brasileira" (Belém, 1978).
Em 1929, Nimuendajú visita pela primeira vez os índios Tükuna do Solimões, permanecendo cerca de 15 dias entre eles. Co1no foi dito, este é um dos relatórios de Nimuendajú ao Serviço de
Proteção aos 1ndios que foram salvos da destruição dos arquivos
centrais daquela instituição. Foi publicado em 1977 no Boletim
do Museu do 1ndio. Como ocorre com a maioria dos textos de
Nimuendajú, o relatório sobre os índios Tükuna tem uma versão
em português e outra em alemão. Esta fôra publicada no Ethnologisher Anzeiger de Leipzig em 1930. Os dois textos têm algumas
diferenças de conteúdo, mas são basicamente idênticos no seu propósito de fornecer uma visão introdutória sobre a língua e cultura
dos Tükuna e uma avaliação de seu relacionamento com a sociedade regional.
Entre 1938 e 1939, Nimuendajú faz uma série de viagens aos
indígenas da Bahia, Minas e Espírito Santo, com apoio do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia que, ante·
riormente, havia financiado suas viagens aos índios Canela, Gamela, Apinayé e Xerente. Os dados colhidos por Nimuendajú nas
viagens de 1938-39 entre os índios Pataxó, Camacã, Maxacali e Bo21

tocudos foram utilizados em parte no texto que preparou juntamente com Métraux o Handbook of South Amerlcan Indians. Dessa viagem deu também conhecimento ao Serviço de Proteção aos
lndios através do relatório que adiante se transcreve e que é datado de 22 de maio de 1939.
Em 1940, Nimuendajú voltou ao Araguaia para visitar os últi·mos remanescentes dos Kayapó do Pau d'Arco (Iram-amráire). Estes índios, que foram objeto da atenção preferencial da missão dominicana, fundada no fim do século XIX em Conceição do Araguaia
por Frei Gil de Vilanova, haviam passado de um número inicial
de cerca de 1. 500 índios aos 30 remanescentes que Nimuendajú
conheceu e que, logo após, se extinguiram como grupo. O relatório de Nimuendajú sobre os Kayapó do Pau d' Arco conserva-se
inéditb, em alemão, no Museu Nacional (1939). Na mesma época,
Nimuendajú visitou outro grupo Kayapó, os Gorotire do rio Fresco, afluente do Xingu, que passavam por graves processos depopu- .
!ativos e de desorganização social, após os primeiros contatos mais
ou ~enos pacíficos e regulares com o S.P.I. e com a população
regional. O relatório de Nimuendajú sobre esses índios, de muita
importância pelos dados etnológicos e indigenistas que contem, é
incluído nesta coletânea e foi originalmente apresentado ao S.P .I.
em 18 de abril de 1940. Os dados que transcreve sobre a v1olência indiscriminada de seringalistas e outros habitantes nacionais
do Xingu contra os vários grupos Kayapó são especialmente valiosos para definir o clijna tradicional de suspeição e de violência em
relação a estes índios. -"Há menos de um ano, como em outras vezes
no passado, deu origem à uma reação armada por parte dos Txukarramãe-Mentuktire e dos Gorotire contra fazendeiros da mesma
região.
Nimuendajú morreu no dia 10 de · dezembro de 1945, entre os
Tükuna do igarapé da Rita, no Solimões. Três dias antes, escreveu
a Herbert Baldus, diretor do Museu Paulista e a Harald Schultz,
chefe da equipe etnográfica do Serviço de Proteção aos índios, aos
quais enviou seu último relatório indigenista. Trata-se, caracteris. ticamente, de uma denúncia sobre maus tratos e violência contra
índios, COII]. a conivência e a participação direta de uma agência de
desenvolvimento regional, a Fundação Brasil-Central, à qual esteve
ligado o próprio Nimuendajú. Este último relatório é absolutamente coerente com sua história de vida e revela sua insubmissão a
programas de desenvolvimento de base oficial que sacrificam os
índios em nome de pretensos interesses nacionais. No caso concreto, tratava-se dos índios Parakanã, que hoje voltam ao noticiá-

rio em virtude da hidroelétrica de Tucuruí e que, naquela época,
ameaçavam as obras da estrada de ferro do Tocantins. O relatório
de Nimuendajú foi lido e transcrito na ata da 14.ª sessão do Conselho Nacional de Proteção aos 1ndios realizada em 27 de dezembro de 1945 por determinação de seu presidente, o general Cândido Rondon. O texto foi publicado originalmente pelo jornal O
Globo em sua edição de 25 de janeiro de 1946, de onde foi transcrito.
Rio, agosto de 1981 .
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CURT NIMUENDAJÚ
Herbert Baldus

A 10 de dezembro de 1945 morreu o grande etnólogo. Faleceu na terra de seus queridos índios, como, em 1924, Theodor
Koch-Grünberg. No século XX, ninguém contribuiu tanto para o
estudo dos aborígenes do Brasil como êstes alemães. E ainda que
as doenças adquiridas por êles na Amazônia os colocassem em grande perigo de vida, nenhum dêles arrefeceu no que considerava o
seu dever.
Nos últimos anos, Nimuendajú trabalhou entre os Tukuna do
rio Solimões. No território dêles foi sepultado.
A 17 de fevereiro de 1941, êle escrevia-me que o clima é "medonho" . Numa carta datada de Igarapé da Rita, a 9 de agosto de
1942, ele declara, porém : " De saúde vou bem; estou engordando
com esta vida de índio. Com os Tukuna vivo como Deus com os
anjos, e com a odiosidade de certos civilizados não me incomodo" .
t·
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Em 1943, Nimuendajú foi convidado pelo Conselho Nacional
de Proteção aos lndios para uma expedição em Mato Grosso.
Quando ele, para esse fim, veio antes ao Rio de Janeiro, sofreu
uma desilusão sôbre a qual, em 10 de novembro do mesmo ano,
relatou o seguinte: " Fazendo os indispensáveis exames gerais, análises etc., os médicos chegaram à conclusão que o meu estado sanitário era tal que eu devia abandonar de uma vez e para sempre
a minha vida de sertão e de convivência com os índios. De fato,
impuseram-me uma tal dieta que eu jamais poderia cumprir senão
25

malmente nos grandes centros de civilização. A mim semelhante
solução causou uma grande tristeza. O sr. bem sabe como eu amava esta vida e como eu estava identificado com os índios. Parece-me incrível que eu nunca mais hei de ver os campos dos Canellas
banhados em sol, nem os igapós sombrios dos Tukuna. Além de
que eu pensava ainda de fazer algumas coisas que agora talvez
nunca mais serão feitas". A carta termina melancolicamente: "Eu
já estou definitivamente fora do combate ... "
Mas em maio de 1945, Nimuendajú me surpreendeu com as
palavras: "Ao que parece, terei de fazer em breve nova viagem
aos Tukuna".
\

Fez essa viagem e foi a última da sua carreira.
No tocante à personalidade de Nimuendajú é significativa a
maneira dêle responder, em 1939, ao meu pedido de dades autobiograficos e de um retrato. "Quer que lhe mande uma história
de minha vida? É muito simples: nasci em Jena, no ano de 1883,
não tive instrução universitária de espécie alguma, vim ao Brasil
em 1903, tinha como residência permanente, até 1913, São Paulo,
e depois Belém do Pará, e todo o resto foi, até hoje, uma série
quase ininterrupta de explorações, das quais enumerei, na lista anexa, aquelas de que me lembro. Fotografia minha não tenho". Segundo a mencionada lista, de 1905 a 1939 não passou um único
ano sem ter estado entre índios ou feito escavações arqueológicas.
Os seus primeiros trabalhos, insertos na "Zeitschrift für Ethnologie", de 1914 .a 1915, são assinados: Curt Nimuendajú-Uilkel. Em
suas publicações posteriores, o apelido alemão é omitido. O nome índio foi dado à Nimuendajú em 1906, pelos Apapokuva-Guaraní, com a complicada cerimônia tradicional. Sob êste nome, hoje de fama internacional, o explorador naturalizou-se brasileiro em
1922.
Como resultado do longo convívio com os mencionados Guaraní, Nimuendajú publicou uma das suas obras mais importantes,
que contem, ao lado de copioso material mitológico, numerosos dados linguísticos, psicológicos e históricos. As suas trinta publicações posteriores consistem, em grande parte, nos vocabulários e nas
lendas . que recolheu entre muitas tribos do Brasil setentrional. Os
seus estudos sôbre a organização social dos índios do grupo Gê,
aparecidos desde 1937 nos Estados Unidos, inauguravam nova fase
da Etnologia Brasileira. Os inéditos deixados por êle representam
um tesouro inestimável.
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Com coleções etnográficas e achados arqueológicos, Nimuendajú enriqueceu os Museus do Brasil, da Alemanha e da Suécia.
Também como cartógrafo realizou trabalhos magistrais.
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O dominicano Frei Pedro Secondy contou-me que, quando em
1940 desceu o Araguaia numa lancha na qual viajava também Nimuendajú, êste ficou o dia inteiro absorvido, de modo a provocar
comentários dos outros passageiros que diziam: "Que homem exquisito!". Só depois do escurecer, é que êle consentiu em conversar,. , E tôda vez que a lancha parava para os passageiros pernoitar em terra e preparar na praia o acampamento coletivo, Nimuendajú informava-se da hora ~a partida, afastando-se par~ dormir sozinho e só reaparecer no dia seguinte pontualmente e com
a barba feita. Várias veze·s o bom do padre mencionou este últi·
mo pormenor, pois fazer a barba diàriamente não é comum em
viagens pelos sertões. Mas tal asseio emanava de tôda a personalidade de Nimtiendajú, não só dos mapas desenhados por êle,
da sua caligrafia e da sua maneira cuidadosa de empacotar os impressos que mo enviava, mas também da sua escrupulosidade como
cientista e da sua incorruptibilidade como propugnador dos mais
altos ideais de justiça e caridade.
Durante toda a sua vida, este homem íntegro lutou em defesa
dos índios contra os representantes da nossa civilização que a poder das armas mais perfeitas invadem o sertão. Assim, conquistou o amor dos perseguidos, tornando-se um deles, e como eles veio
a sofrer o ódio dos colonizadores para os quais "índio não é gente".
Mas não foram só os selvícolas pacíficos, desarmados e humilhados, que Nimuendajú defendeu contra as violências dos vencedores. Arrostando perigos e fadigas, entrou em contacto com
uma das tribos mais respeitadas, para acabar de vez com as matanças recíprocas entre os seus valentes guerreiros e os vizinhos
brancos. Foi o caso da pacificação dos Parintintin do rio Madeira,
por ele empreendida e realizada em 1922, notável façanha de que
alguns pormenores merecem ser lembrados.
<

Estabeleceram-se postos de brindes nos lugares em que havia
indícios evidentes de freqüente passagem desta temida tribo tupi.
Eram abrigos cobertos de folhas de zinco, que defendiam da chuva
as inissangas, roupas, facões, machados e outros utensílios. Depois
de alguns dias, esses objetos desapareceram, achando-se em lugar
deles flechas fincadas no chão. Os índios tinham aceito os presentes, mas sua resposta significava que não confiavam no doador.
Este, por sua vez, repetia sem cessar as ofertas. Os Parintintin
acusavam a recepção, armando estrepes com pontas de flecha.
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Não se contentaram, com essa demonstração hostil, passando
a atacar os forasteiros. Encontraram, porém, Nimuendajú prevenido. Construíra, com folhas de zinco, um sólido barracão que o
abrigava e a seus camaradas. Era uma casa forte, num ponto estratégico, que oferecia larga vista ao redor e facilitara a defesa. Os
índios deram gritos de guerra e atiraram flechas. Não houve reação hostil. Então, com nova gritaria, afastaram-se.
Depois de outro ataque semelhante, Nimuendajú os seguiu,
procurando atraí-los com palavras da língua-geral amazonica, ditas brandamente, oferecendo-lhes machados e facões que tinha nas
mãos levantadas. Não obteve êxito. Os índios sumiram.

,

Mais atrevido foi o terceiro ataque. Logo depois de desfechadas as setas contra o barracão, os agressores forçaram a porteira da
cerca de arame farpado que circundava a casa. Nimuendajú man·
dou disparar as armas de fogo para o ar. A maioria dos índios
saiu correndo. Alguns, porém, recuaram somente até o lado de
fora da cerca, aí permanecendo a descoberto. Nimuendajú com
palavras amáveis, aproximou-se da porteira e, não sendo atendido,
colocou uma bacia com diversos presentes e retirou-se.
Os índios apoderaram-se da bacia. Outros Parintintin, que
estavam separados de Nimuendajú pelo rio limítrofe do estabelecimento (o rio Maici-mirim), começaram a pedir presentes. O pacificador mandou lançar sôbre a água uma bacia cheia de coisas
boas. Dois índios tentaram alcançá-la a nado, enquanto um de
seus companheiros atirava uma flecha que quase atingiu o seu alvo.
Apesar desse comportamento traiçoeiro, Nimuendajú ofereceu
uma terceira bacia, e o Parintintin mais valoroso atravessou o rio,
apanhou o presente e voltou para os seus.
Assim desenvolveu-se, pouco a pouco, a aproximação mútua.
Quando Nimuendajú falou em guarani foi melhor entendido, pois
esse idioma se assemelha mais do que a língua-geral, ao parintintin.
Um índio, então, mostrou-lhe, com gestos muito expressivos>
que estava com a barriga vazia. O branco mandou buscar farinha
de mandioca, comeu primeiro um pouco à vista do faminto, convidando-o a servir-se. Dessa feita, Nin1uendajú conseguiu entregar
a dádiva diretamente em mãos, concluindo, assim, o primeiro capítulo da pacificação.
Os capítulos seguintes, porém, foram menos satisfatórios. .É
verdade que não houve mais derramamento de sangue. Mas as
relações cada vez mais estreitas com os chamados ' 'civilizados" desorganizaram a cultura da tribo, assim como, pela introdução de
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doenças e outros fatores destrutivos, acabaram com os seus componentes. Não muitos anos depois, Nimuendajú deplorou o seu
próprio ato heróico, compreendendo que os índios mais felizes, são
os que se conserve1n independentes pelo valor guerreiro e pela inimizade intransigente contra qualquer usurpador de suas terras . Esta
dolorosa comprensão não o impediu, porém, de elaborar projetos
para pacificar outras tribos quando o poder da expansão dos brancos parecia irresistível e mortífero. Alude na sua última carta, que
In e escreveu no dia 6 de dezembro de 1945, portanto pouco antes
de seu falecimento, a um plano de pacificação dos Parakaná, que
ás vezes surgian1 na Estrada de Ferro do Tocantins, dirigida pela
Fundacão
Brasil Central. Até a hora final o don1inava um senti,
mento apaixonado em pról dessa espécie de vítimas do nosso cha1nado "progresso" e contra as barbaridades cometidas em seu no1ne. Durante a vida inteira, esse sentimento lhe tinha dado, repetida1nente, amarguras, mas também uma profunda felicidade e a
fô rça para se tornar o maior indianista de todos os tempos.
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Explorações de Curt Nimuendajú (*)
1905-08:

Oeste de São Paulo . . . . . . . . . . . Guaraní, Kaingang.

1909

Oeste de S. Paulo, Sul de Mato-Grosso (Museu Paulista) . . . . . . Guaraní, Kaingang.
Opayé, Otí, Terreno .

19 10

Oeste de S. Paulo (Serviço de Proteção aos 1ndios) . . . . . . . . . . . . . Guaraní, Kaingang.

19 J 1

Oeste e litoral de S. Paulo (S.P .1.) Guaraní, Kaingang.

19 12

Oeste e litoral de S. Paulo (S.P.l .) Guaraní, Kaingang.
Kaiguá.

1912

Tibagí, Ivaí (S.P.1.) . . . .. ... .... Kaingang.

191 3

Sul de Mato-Grosso (S.P.l .)

1914-15 :

Gurupi (S.P.I.) .......... .. .... Tembéi, Timbira,
Urubú.

••

1915

(*)

Opayé, Guaraní.
Kaiguá.

.• Parú, Jarí, Maracá . . . . . . . . . . . . Aparai.
Onde não há indicação entre parênteses, viagem e trabalhos fo-

ram custeados pelo próprio pesquisador.
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1915-16:

Missão S. Antonio do Prata .... Tembé.

1916-19:

Xingú, Iriri, Curuá

1920

Litoral do Pará.

:

Yuruna, Chipaya,
Arara, Kayapó.

1921

Oyapock.

1921-23:

Madeira (S.P.I.) . . . . .-. . . . . . . . . . Parintintin, Mura,
Pirahã, Tora, Matanawí.

1922

.. Marajó (Gõteborgs Museum)

Escavações.

1923

Tapajóz, Maricuã (Gõteborgs Museum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maué, escavações.
Guayana, Marajó, Caviana (Gõte·
borgs Museum) . . . . . . . . . . . . . . . Escavações.

1924-25:

Tapajóz, Trombetas, Jumundá, Caviana (Gotb. Mus.) . . . . . . . . . . . Escavações.

1925

Oyapock (Gõteborgs Museum) . . Palikur, lndios do
Uaçá, escavações.

•
•

Afluentes do Amazonas, Madeira,
Autaz (Gõteborgs Museum) . . . . Mura, Mundurukú,
escavaçoes.
Tocantins (Gõtb. Mus.) . . . . . . . . Escavações.

1926

-

1927

•
•

Rio Negro, l çana, Uaupés (Gõtb.
Mus.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baniwa, Wanana, Tariana, Tukano,
Makú, etc.

1928

•
•

Tapajóz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escavações.

1928-29:

Maranhão, Goiaz (Mus. Hamburg,
Dresden, Leipzig) .. ........... . Apinayé, Canella,
Krikatí, Krepúmkateyé, Pukóbye
Guajajara.

1929

•
•

Solimões

1930

.• Tocantins, Maranhão (Mus. Dres-

.... . . . . . . . . .. . . . " . .

Tukuna.

den, Leipzig) . . . . . . . . . . . . . . . . . Apinayé, Cherente,
Krahó, Canella .
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1931
1932

.• Tocantins, Maranhão . . . . . . . . . . Apinayé, Canella.
.. Tocantins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apinayé.
Tapajóz, Manaus.
Maranhão (Carnegie Inst.) . . . . .

1933

\

Canella.

1934

••

Pernambuco (Carnegie Inst.) . . . . Furnió, Chukurú.

1935

•
•

Maranhão (Univ. Califomia)

1936

•
•

Maranhão (Univ. California) . . . Gamella, Canella.

1937

•

Tocantins (Univ. California)

•

1938-39:

1940

.. .

Apinayé, Cherente.

Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo (Univ. Califomia) . . . . . . . . . . Patachó, Kamakã,
Machacarí, Botocudos.

:. Xingú, Araguaia . . . . . . . . . . . . . . Górotire, Kayapó do
Arraias.

194 1-42:
1945

Canella.

Solimões (Mus. Paraense) . . . . . . Tukuna.

.• Solimões (Mus. Nacional de Rio
de Janeiro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tukuna.

·I
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TEXTOS INDIGENISTAS
DE CURT NIMUENDAJÚ

o
O FIM DA TRIBO OT1 (1910)
O estrondo da batalha de St.ª Luzia havia cessado. Como
ainda pouco antes fizera o Marquez de Caxias aos rebeldes paulistas, assim também calcava agora o seu calcanhar de ferro sôbre
.a nuca obstinada dos mineiros. A sua mão guerreira caía pesada
sobre a rebelde província; não era pois de admirar, que alguns em
vez de se resignarem à sorte desesperadora dos seus irmãos venci.dos, procurassem afastar-se do tumulto e da tirania política, indo
aos sertões desconhecidos procurar um retiro para instalar o seu
novo lar. Muitos, pondo os seus poucos haveres nas carretas imi,gravam com suas famílias, camaradas e gado para o oeste até ao
.estado vizinho; nem o rio Mogy nem tão pouco o Tieté lhes impe..dia a passagem e, atravessando todos os obstáculos, chegaram finalmente ao sertão de Botucatu, que ninguém lhes podia disputar
.a não ser os índios Coroados a cuja exterminação desde logo deram início. Assim passaram em 1840 as primeiras conquistas dos
nossos sertões bravios pelos filhos do estado vizinho, tendo morrido nos Paulistas, com a geração que findara, o espírito explorador
1e aventureiro dos bandeirantes.
Esta emigração do Estado de Minas para os sertões de S. Paulo
.ainda continua até hoje; êste povo tenaz, empreendedor e meio
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nôtnade tem atravessado com seus carros de bois todo o Estado
de S. Paulo e chegado até ao de Paraná onde existe, já instalado
um bom número deles.
Foi em fins de 1860, que o mineiro José Theodoro, seus dois
genros e demais pessoas de sua família, descobriu a grande faixa
de campo que se estende entre as matas da serra do Mirante e as
do rio Paranapanema, aos quais deram o nome de "CAMPOS NOVOS". Lindos campos de explendidas pastagens de muitas léguas
em quadro, alternam aí com ilhas. de matas espessas, cerrados secos,
m~tagais, sámambaias e sapesais. Pouco além do vau , do turbulento Capivara instalou José Theodoro seu novo lar e construiu, obe~
decendo aos preceitos religiosos de seus antepassados, a capela de
N. Sr.ª da Conceição de ·Monte Alegre. Pouco depois vinha-lhe .
reforço de Minas.
No começo do ano de 70 instalaram-se as famílias Paiva e Pereira no S. Matheus, Domingos Medeiros no Laranja Doce e Antonio Nantes no Jaguaretê; sendo ao mesmo tempo fundada atrás
destas localidades a capela de S. José dos Campos Novos do Paranapanema.
Nos campos . circunjacentes aos rios Capivara, Jaguaretê e Laranja Doce descobriram os colonizadores uma pequena tribo de índios que se distinguiam perfeitamente dos selvícolas Coroados e dos
Kaicás mansos dos rios; e, como era um povo indestro do campo,
os chamaram de "Chavantes". ·
Com este mesmo nome apelidam os Brasileiros também a uma
divisão da tribo _dos Akués de Goiás e aos Opaiés da margem di- _
i;eita do Paraná no Estado de Mato Grosso, só ·por serem iguais as
suas condições de vida, sem que no entanto estas tribos t~nham o
mesmo idioma ou sejam etnograficamente ligada~ e muito menos
ainda idênticas entre si.

1'
/..--

Estes "Chavantes" dos Campos Novos denominavam:.se de
"Oti" e eram em cultura a tribo ~is atrasada do sul do Brasil;
êles não possuíam canoas como o~!C:§. e nem tão pouco conheciam a cerâmica como estes e os ~oroados; na tecelagem ficavam
também aquém destas tribos; usavam no entanto além da arma destas, que consistia em arco e flecha, uma comprida lança de lenho de
palmeira que acuminav~-se gradualmente para o áJlice, e que constituía a sua arma nacional.
·

-

As suas choças, construídas em linhas nas margens de qual- ·
quer' corrente d'água, em pleno campo, eram feitas de ramos meti-1
dos no solo. e cobertas de folhas de _palmeiras e tão pequenas e
34
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baixas que dificilmente poder-se-ia ficar assentado direito dentro
delas; cada aldeia compunha-se de:· 30-40 cabeças e a tripo toda
poderia ter 500 almas.
O sinal que os caracterizava consistia em um corte longitudi~
nal paralelo à borda posterior do pavilhão da orelha; a sua côr era
também geralmente um pouco mais turva que a dos Coroados e
K~ioás.

Vivendo os Otis separados dos Kaioás do rio Paranapanema
por uma densa mata, raras vezes tinham encontros com êstes; sendo no entanto inimigos assíduos e mortais dos Coroados, selvícolas
do rio do Peixe.
Da mesma forma que os Otis viviam e caçavam exclusivamen- ·
te no campo, os Coroados caçavam e viviam nas matas; porém,
de vez em quando, atravessavam os campos daqueles para caçarem
nas matas que os margeavam ·pelo sul e, quando pressentidos, não
raras vezes se desenrolavam encontros sanguinosos e se o éombate
se de.sse no campo, a vitória era certa para os Otis.
Vivendo os Otis, como ficou dito, exclusivamente da caça que
nos campos não é muito abundante, .motivo porque tinham muitas
vezes mesa estreita, podemos imaginar a ventura que tiveram quando de súbito, com a chegada dos mineiros, os seus campos ficaram
repletos de gado vacum e cavalar, caça esta, que além de ser tão
fácil de apanhar-se, ainda tinha a vantagem de uma só peça fartar
~uito melhor uma família . do _que um tatu ou algumas lesmas. ·
Então, os Otis até se tornaram gastrônomos; davam preferência à
carne da égua sobre qualquer outra e tinham uma predileção especial pelo assado dos potros ainda não nascidos; aos animais feridos que fugiam eles acompanhavam com tenacidade às vezes até ao
· alto do povoado. Em 1870 trouxera João da Silva, genro de José
Theodoro, uma tropa de 80 éguas .para criar nos Campos Novos,.. .~
pouco tempo· depois já .os Otis tinham matado e comido a última
destas; êles não se incriminavam absolutamente por isto, e tanto
é assim, que continuavam a viver despreocupados e tranquilos na
vizinhança dos criadores;,, o prejudicado porém, planejou vingança;
ajuntou com toda a calma~ 57 homens• com os quais investiu uma
das principais aldeias da vizinhança q_ue estava situada no' Córrego
· ·
da Lagoa, pequeno afluente do rio Sapé.
Õs Otis dormiam o sono dos incautos e além disto a cerração.
encobria o inimigo que se aproximava; uma parte dêste· pois, a :~
pé, passando através de uma pequena faixa de· mata que se esten- : ,
dia pelos fundos · da aldeia, cortou-lhés. a fugida•, enquanto a outra :.·
, parte a cavalo deu a investida pela frente pelo campo aberto e em ;
/
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poucas horas se via uma carnificina, igual a tantas outras que pode
enumerar a história do nosso sertão.
Atordoados e sonolentos se levantaram os Otis tentando escapar, tendo alguns mesmo tanta pressa nisto que saiam com a choça à cabeça, arrancando-a do solo com o levantar; porém, debalde;
êles estavam circulados e foram mortos todos sem exceção de idade
ou sexo, até verificarem apenas duas ou três crianças que foram
levadas como troféus vivos. Quantos O tis foram assassinados nesta ocasião no Córrego da Lagoa não se pode assegurar hoje. José
Paiva, um dos que fizeram parte do grupo dos assaltantes, disse-me
que os mortos estavam em montes sobre o terreno, e outras pessoas
me garantiram que o número dêles alcançava a 200; no entanto
"
parece exagero.
Depois dêste golpe, os Otis tornaram-se mais cautelosos, mudaram-se para a zona do Capivary e Rancharia, abandonando por
completo toda a metade oriental dos seus campos de caçadas; também construam agora as suas chaças no abrigo das matas e faziam
sentinelas.
Não podiam porém deixar de roubar gado; de vez em quando
na falta ,d e uma ou mais reses, descobriam os criadores, os restos
delas nos acampamentos dos índios; novos planos de assaltos foram
feitos, e finalmente atiravam aos Otis matando-os aonde quer que
fossem encontrados, fazendo-se um divertimento em os apanhar com
o laço no campo. Não havia nisto perigo algum para o caçador,
pois que nunca, nerr. mesmo no maior aperto, o Oti usou sua
arma em defesa contra o Brasileiro; isto ainda é mais interessante,
porque, como sabemos os Otis tinham tido muitas vitórias em lutas
sanguinosas com os Coroados. O comandante destas caçadas de
Otis era geralmente um tal João Hippolyto, o qual agora reside
na região do Platina. Só uma única vez sofreu dano uma pessoa
nestas perseguições, e isto deu-se da seguinte forma: Um certo
colono, quando viajava sozinho a cavalo pelo campo, encontrou-se
com um grupo de Otis, que avistando-o fugiu; como porém este
cavaleiro visse entre os fugitivos uma mocinha, desatou o seu laço
e tocou-se atrás deles para a apanhar; os índios refugiaram-se numa
mata próxima e o cavaleiro não trepidou em os perseguir, porém
tão precipitadamente o fêz que só tarde de mais viu que o seu
cavalo passava debaixo de um galho estendido, e assim, batendo
a cabeça com extrema violência de encontro ao mesmo galho, foi
cuspido da sela e caiu desacordado ao chão; em breve voltou a si,
e procurando o seu animal só encontrou dêle uma poça de sangue
e pedaços dos arreios que estavam atirados ao lado.
3,6

Os índios vendo o cavaleiro cair, ao invés de se darem pressa
em assassiná-lo, aproveitando o seu desvalimento, não tiveram tal
preocupação: atiraram-se ao cavalo, mataram-no, esquartejaram-no
e trataram de levar a boa presa para a aldeia antes que o colono
recobrasse os sentidos. Obrigados por tais perseguições nos anos
70-80, os Otis, já muito reduzidos em numero, afastaram-se cada
vez mais; e, posto que já alguns se tivessem relacionado amigavelmente com certo número de moradores, viviam agora retraídos e
escondidos nos samambaiais das nascentes do Jaguarete e suas contravertentes do norte.
Posteriormente os criadores chegaram a compreender que de
algum modo tinham se prejudicado com a exterminação dessa tribo,
porque em quanto os Otis viviam e dominavam naqueles campos,
eles faziam uma sentinela de fronteira contra o inimigo comum, os
Coroados, que em nada eram para se despresar. Aquela hoste guerreira era naqueles tempos impossibilitada a demora necessária nos
campos para as espreitações com que estudavam os assaltos que
faziam às vitimas, porque, logo os O tis davam com os seus vestígios e os obrigavam a desalojarem-se; reduzida agora a força desta
sentinela pelos próprios criadores, os assaltos multiplicavam-se de
maneira espantosa. Nos fins do ano de 80 Domingos Medeiros e
todos os demais moradores do lado ocidental do S. Matheus, tiveram que desalojar-se; em 1891, Antonio Nantes, depois de lhe terem assassinado seu filho e seu genro, deixou, com todos os seus,
o Jaguareté, o qual desde aquela época está desabitado apesar de
ainda estar registrado errôneamente, em mapas modernos, como um
povoado. De vez em quando, porém, ainda se davam roubos de
gado e também de vez em quando matavam os criadores um ou
outro Oti que se encontrasse pelo campo, ou quando sabiam que
eles estavam refugiados em algum samambaial seco atavam-lhe fogo.
Por êstes diferentes processos de exterminação estava em 1890
a tribo dos Otis reduzida a umas 50 cabeças.
Foi em 1893 que se deu finalmente o primeiro passo para a
salvação deste miserando resto da tribo. Vivia naquele tempo um
tal Veríssimo de Goes que era carreiro de um morador de S. Matheus; êste homem era talvez o único, que mesmo no tempo da
mais calorosa perseguição ao Oti, com êles se desse amigavelmente;
êles os conhecia perfeitamente; reconhecia também, que o único meio
de acabar com o roubo de gado e com o massacre dêstes seus amigos, para conservar os poucos que restavam ainda, consistia em
os reunir e conduzir para leste, onde então seria fácil ao governo
designar-lhes um abrigo qualquer, onde pudessem viver tranquilos.
Assim julgava, pelo menos, Veríssimo de Goes, e convencido de
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que o 8eu procedimento redundaria tanto em proveito dos mora
dores como no dos pobres índios, começou a dar execução ao seu
plano humanitário.
Uma vez estando êle a fazer um serviço com o seu carro nas
proximidades do Capivary, procurou os Otis em seus esconderijos
e os persuadiu a que o acompanhassem; foi aceito o seu convite e
toda a horda se reuniu com o seu capitão Matioel Achimaco no S.
Matheus; quando porém chegou a hora da marcha que. os trari~ a .
leste, uma turma ficou desconfiada e retrocedeu, voltando aos seus
esconderijos da solidão; com a maior parte, alguns 30 homens, alcançou Veríssimo S. Paulo. Quando .êle porém supunha encontrar
no governo/ abrjgo para êste pessoal e t~lvez uma recompensa pelo
seu serviço, desgraçadamente , se enganava, pois que. nem uma nem,
a outra cousa f oi-:-lhe concedida; . sem a menor cerimonia fez-se o
que era mais fácil, deram alguns presentes aos índios e os despediram, mandando-os voltar aos campos donde tinham vindo. Nesta
viagem de regresso deram-se sérios abusos. Desapontado, furioso e
completamente sem recursos para a manutenção de seu pessoal,
não era possível a Verissinio de Goes fazer o custeio das despesas
e, neste apuro, diz-se ter êle vendido alguns homeQs, sendo as mulheres entregues do modo mais ultrajante à . mais vil prostituição;
com um restozinho chegou êle finalmente outra vez ao S. Matheus,
mas era fatal que nenhum dos índios pisaria jamais o campo pátrio; neste último povoado uma epidemia perniciosa matou a Manoel
Achimaco e a todos os demais que se· achavam com ele; de todos
êstes que Veríssimo <le Goes levara para leste, há alguns anos, vivia
apenas um homem na. região da Aparecida, em S. Manoel.
O pequeno grupo que deixou de acompanhar. naquela ocasião
a Verissimo . de Goes, voltando aos seus esconderijos no Laranja '
Doce, foi aí pouco depois atàcado pelos seus inimigos mortais, os
Coroados, e quase completamente exterminado; dos poucos que .
ainda ficaram,. os Brasileiros matavam um ou outro no campo, de
modo que em 1903 só restavam de toda a tribo, no campo, 1 homem, 4 . mulheres e 4 crianças, sendo neste mesmo ano ainda morto,
sem razão alguma, o último homem por um tal Manoel Caetano.
Mais tarde estas quatro mulheres tentaram unir-se com os Brasileiros; acossadas pelos Coroados, seus inimigos, correram com os
filhos nos braços para perto de um grupo de trabalhadores que estavam ocupados na colheita de milho, agarrando-os pelas mãos deram-lhes a entender que desejavam unir-se a êles e tudo parecia
bem encaminhado, quando de súbito um dêsses trabalhadores sugere a suspeita que essas mulheres não fossem "Chavantes", mas
sim mulheres dos Coroados. Mal se declinara o nome desta tão
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tímida tribo perderam os trabalhadores . a cabeça e possuídos de
verdadeiro pânico cada um procurava sua arma nem mais se lembrando da orelha fµrada dessas mulheres que era e sinàl da tribo
Oti. Debalde clamava o velho Israel que não atirassem a elas,
d,ebalde: á distância de um braço estendido um dos seus parentes
varou com uma bala a cabeça da índiá que lhe estava mais· próxima; esta caiu-lhe aos pés, fugindo as outras três ao mato e os trabalhadores para as suas casas.
No dia seguinte encontrou-se o cadaver da mulher ab.) da no
mesmo lugar, estando ainda viva a criança que conduzia, ~ qual
só veio a falecer muito tempo depois.
As outras três mulheres continuavam sumidas; descobriam-se
de · vez em ·quando nos mais retirados recantos as suas três choças,
e em 1908 as viu um boiadeiro ·que procurava gado no Marambaia,
um pequeno afluente da direita do Capivary, quando elas atravessavam um .. brejo. Já então só uma criança traziam consigo e depois
disto um viajante encontrou apenas duas mulheres sentadas ao lado
da estrada, encobriam o rosto com as mãos. Quando em 1909, por
incumbência do Museu estadual, me pus à procura dos últimos
Otis, encontrei por diversas vezes choças deles na cabeceira do
Comprido, um pequeno afluente da direita do Laranja Doce e também no Campo da Confusão, já na região do rio do Peixe. Estas
choças eram sempre em número de duas, uma maior e outra menor, porém a maior era ainda tão pequena que parecia-me impossível ficar-se assentado direito dentro dela. Andarão estas duas
mulheres ainda pelos sertões?
Poucos <lias depois desta minha descoberta, soube que uma
mdia tentara chegar-se a um homem que estava tirando cipós; não
tendo porém este homem noção alguma de índios, por ser novo aí,
a teve por louca e fugiu dela. Debalde pesquisei ainda por mais
de uma semana e por todos os recantos de campo, não encontrando
nem um vestígio sequer.
Que ·eu saiba com segurança são apenas três os sobreviventes
desta tribo e são: 1 homem e 2 mulheres, os quais estão agora na
região do Platina e foram apanhados muito crianças ainda: Luiza
Chavantes, uma guap& moça que vive agora ama~iada com um caboclo e que tem .um passado comovente, tendo sido furtada diversas vezes ao seu primeiro amásio; foi apanhada quando criança
por um tiro de chumbo nas costas e caiu assim em mãos dos perseguidores.
Maria Chavantes, uma mulher já idosa, casada com ·u m italiano que é oleiro e com quem tem dois filhos; é uma mulher des-
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cente e trabalhadora; declarou-me o seu marido que a não trocaria•.
por qualquer branca; e, finalmente, José Chavantes, que foi casado•
com uma Coroada prisioneira, com a qual no entanto não vivia
bem; é um sofrível lavrador e bom carreiro. Quando eu cheguei a
conhecê-lo já o morbus do impaludismo o tinha à borda da sepultura, e em breve estava êle descansando com os seus irmãos. Com
José Chavantes morre o último homem da tribo Oti.

1

~
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CARTA SOBRE A PACIFICAÇÃO DOS COROADOS (1912)
Aldeia do Araribá -

14 de abril de 1912

Prezado Sr. Dr. Gensch,

r

Os acontecimentos ocorridos nas últimas semanas induziram-me a reatar nossa correspondência. Se isto lhe é pessoalmente agradável, não o sei, tenho porém a certeza de que o resultado de nosso
labor vai encher de satisfação, como a mim. No dia 19 de março
o primeiro grupo de COROADOS selvagens compareceu por vontade
própria no acampamento do Serviço de Proteção aos 1ndios no Ribeirão dos Patos, para com isso selar a paz.
No fim do ano passado, como o senhor deve estar sabendo,
este assunto indígena era tido como perdido devido à agitação dos
oposicionários políticos.
O alféres Rabello, seu ajudante alféres Sobrinho e eu, juntamente com os COROADOS pacificados, estávamos embrenhados
na mata querendo a qualquer custo entender-nos com os COROADOS. O tempo estava pavoroso, chovia dia após dia; os alimentos
já haviam terminado, o pessoal jazia adoecido e os COROADOS
não queriam de forma alguma travar ligações conosco. Aceitavam
os presentes e não nos molestavam porém saíram correndo debaixo
da chuva torrencial, quando nós os surpreendemos em sua aldeia
41

e, de nada adiantou o nosso intérprete tentar convencê-los . de nossas intençôés amistosas. E, se nós totalmente esgotados após semanas e meses de peregrinação pela selva voltamos ao nosso mo<lesto acampamento no Ribeirão dos Patos e folheávamos um jornal, só líamos difamações e mentiras. Veio então o dia em que
Rabello e Sobrinho precisaram deixar seus postos e eu .os acompanhei até São Paulo, para lá fazer o mapa topográfico desta região totalmente desconhecidf;l. Neste interím tudo caminhava para
trás: Manoel Miranda veio do Rio e foi para além do Rio Feio não
se deixando alertar por nós. Quando retornava, os COROADOS
atacaram e Manuel Miranda só escapou da morte por um· milagre.
Uma flechada chegou a ativar a sela de seu animal e um índio pacificado recebeu um ferimento que .ultr~passou sua mão. Quando ·.,
porém os COROADOS ouviram a voz do intérprete, trocaram palavras, sem porém se mostrarem e pararam o ataque. Retiraram-se
deixando seus arcos. Do nosso lado não partiu nem un;i ·único tiro.
Manoel Miranda voltou ao Rio e a chefia ficou a cargo do alféres
China, um agitador político que quase sempre estava bêbado e com
quem o grupo caiu na anarquia.
Os COROADOS apareceram somente num dia, flechando um
soldado que estava se banhando e que depois veio a falecer.
Após este incidente China fugiu, abandonando seus subordinados, os quais foram chamados de volta pelo Ministro da Guerra.
China chegou bêbado em São Paulo e a Comissão do S.P.I. saiu
do Sertão. O acampamento abandonado no Ribeirão dos Patos
foi queimado pelos COROAPOS. As dívidas acumul~das pela co. missão sob a miserável administração de Rabello, somavam muitos Contos de Réis.
O novo In~petor Costa Barbosa penosamente reorganizou a
comissão, despedindo primeiro os parasitas que ainda não haviam
abandonado a comissão anterior, procurando cativar os elementos
aproveitáveis, ou seja, aqueles que se haviam mostrado eficientes.
Tudo isto com calma e demonstrando conhecimento neste campo .
. As hordas GUARANIS espalhadas pelo Estado - os APAPOCUVA, os OGNAHVIVA e os TAUYNGúA - êle colocou
·sob meus cuidados.
Muito apressado voltei para a aldeia no Araribá, pois os componentes do grupo do qual faço parte, estavam fazendo danças rituais mágicas noturnas para amaldiçoar o meu substituto com o qual
não se conseguiam relacionar.
O acampamento no Ri.beirão dos Patos foi entregue a um sargento aposentado, Bandeira de· Mello, homem de grande senso de
dever e dotado de muito sangue frio. O S.P.I. deve a êle e ao seu
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mão direita, José Candido; o seu sucesso. Com pouco pessoal e ·
seis COROADOS pacificados Bandeira reconstruiu o acampamen.to queimado lhe dando o aspecto anterior.
A plantação de milho que ficava de fronte ao acampamento
para lá do riacho e que agora não passava de capoeira, mandou
transformar num posto.
No dia 18 de março três índios encontravam-se executando esta
tarefa, quando entre as árvores apareceram COROADOS que se
puseram a chamá-los através dé gritos longos. Os três sairam do
picadão, e puseram-se a responder como também a convidá-los a ·
se aproxima.rem, sempre assegurando que nada lhes iria acontecer.
Os índios porém, continuaram no mesmo lugar, esperando que os
intérpretes fossem ao seu encontro. Enquanto isso ocorria Bandeira
de Mello que acompanha tudo do acampamento, mandou José Candido e mais um intérprete rapidamente irem ao encontro ·deles,
carregados com presentes. Os COROADOS saíram do seu lugar
protegido pelas árvores para receber os presentes, mas no último
instante recuaram com mêdo, procurando se proteger na mata. Isto
se repetiu por duas vezes, e então aos gritos, pediram para que
os presentes fossem colocados no chão não ficando ninguém ao
lado. Aceita essa exigência, os COROADOS pegaram seus presentes voltando imediatamente à mata. Logo depois apareceu o
chefe KAUERú no picadão e levantando as mãos gritou FUIJURARA - FUIJURARA (facão - facão). O intérprete Saturmino
Préia, puxou seu facão do cinto e o deu ao chefe que ameaçava
fugir. Com isto foi quebrado o gêlo e os COROADOS vieram em
7 abraçando o intérprete e o .. acompanharam de bom grado ao
acampamento. Ali ficaram relacionando-se otimamente bem - com
todo pessoal e depois de 3 dias voltaram tranqüilamente para a mata.
Eu, que fui o primeiro que em São Paulo colocou suas forças
em · prol desse objetivo, infelizmente não pude estar presente neste
momento maravilhoso. Nesta altura eu estava, como escrevi anteriormente, na Aldeia GUARANI no Araribá.
Como porém os COROADOS queriam ver aquela pessoa que
abrira a picada e lhes deixou presentes nas casas abandonadas tentando as primeiras comunicações o Inspetor Costa Barbosa, que veio
num vagão especial, mandou chamar-me telegraficamente para o
acampamento. Enquanto isto se dava, apareceram outros 8 homens
e 5 mulheres em companhia de alguns dos nossos. Do outro lado
do Rio Feio tem uma roça velha dos COROADOS e os visitantes
foram pacificamente recebidos pela horda que constava de uns 100
indivíduos. Lá pernoitaram duas vezes voltando então para o Ribeirão Preto. No dia 5 de abril chegaram 58 COROADOS, sendo
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que mais da metade eram mulheres que prepararam grande quantidade de farinha de pipoca, que depois levaram para o Rio Feio,
onde estava sendo construída uma nova aldeia, liderados por alguns
dos nossos índios já pacificados.
Esses COROADOS têm uma estatura média e são bastante
fortes, o cabelo é cortado na frente em franjas à altura das sobrancelhas, sendo que atrás é usado à altura dos ombros. Os homens usam uma tanga 1 e as mulheres usam somente o CHERIP A
O seu dialeto é quase idêntico ao " GUAIANÃ" do Rio dos Lingos
e sua diferença para o dialeto dos COROADOS do Paraná pode
ser comparado com a diferença entre o português de um cearense
(~; para o português p~J.i.sta. ComQ os COROADOS do Paraná, eles
se autodenominam ~~IDNGYGN". Tenente Borba, que como
l
todo Luso-Brasileiro sente dificuldade em pronunciar as junções de
N1
consoantes como "D'Ó'J " ou o "Y" gutural dos GUARANIS, introduziu este nome na ~iteratura como "KAINGANGUE". Também
se autodenominam KAIDNGYGN MBYGN (MBYGN-BANGUE) e nos COROADOS do Paraná são chamados de '' LAKVÃE-TÉIEAGN" ou "' IAKUÃE-NDAG-TÉIE". Como toda a nação,
o grupo JAKOAE TÉIE se divide em dois clãs exogâmicos ou
' grande-família: KAUERú (KAYNRUKRI de acordo com T .B.) e
KABMÉ (KAMÉ de acordo com T.B.). A última denominação, foi
má compreendida por von Martius e outros, que pensavam ser o
nome da horda. Os dois clãs se diferenciam. por pintura preta em
forma de traço (nos KABMÉ) ou pontos (nos KAUERú).
Os COROADOS são muito simpáticos. Eles nos abraçavam,
passavam a mão pelos nossos cabelos e queriam que nós nos sentássemos bem perto. Me parece incompreensível que esta mesma
horda atacou a COMPANHIA FERROVIÁRIA, espetando, mutilando e queimando seus adversários. Mas não há o que duvidar, já
que eles tem em suas mãos roupas ensangüentadas, relógios e ferramentas só usadas em construções ferroviárias. Mas não imaginava que os atacantes eram tão poucos. São no máximo 25 homens dos quais só alguns são guerreiros. Parece-me que quem
organiza as lutas é o chefe KAUERú ERERYGN. Ele é alto, moreno, sisudo, fala muito pouco e não gosta de ser interrogado. O
chefe KABMÉ FUVfGN também é um grande guerreiro além de
ser MBAJÉ. É, porém, menor na estatura e bem mais conversador.
O outro guerreiro é jovem, baixo e tem duas mulheres belíssimas
e não fala com ninguém, chegando a virar o seu rosto para não
ser interrogado.
;! •

<!)

j

1. A tanga masculina era feita de cordas de imbira e sua fina·
lidade era dar proteção ao sexo.
2. Denominação ainda não devidamente esclarecida.
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Porém, quando eu em certo momento me encontrava a sós
com os índios, puxou-me ao encontro dele colocando minha cabeça no seu regalo, passando suas mãos sob meus cabelos. Além destes, existiam no máximo mais 3 ou 4 homens realmente capazes
de derrubar um inimigo com o TACAPE. Os outros tinham como função gritar " HU-HU" imitando uma onça durante todo o
ataque e depois ajudar a carregar farinha e o saque em geral. E
estes amedrontaram a uns milhares que tinham em seu poder armas
eficientes e novamente senti-me envergonhado por ser um branco.
Fora esta horda de 110 indivíduos do Rio Feio, existe uma
outra no Rio Tibiriçá que é inimigo da horda do Rio Feio e uma
terceira que vive no Rio do Peixe. O motivo da discórdia entre
os dois grupos é o roubo de mulheres e, agora, os presentes recebidos de nós. No início de fevereiro houve um encontro sangrento onde vi morrerem 3 homens. Dois foram feridos gravemente e
muitos tiveram ferimentos comuns. A um dos guerreiros quebraram duas pernas e eu o levei nas costas até o acampamento. O
melhor lutador foi o guerreiro que tem as duas lindas mulheres e
que também protegeu a retirada dos seus companheiros. Ele recebeu uma paulada no pé. Dois COROADOS estavam com malária outros pareciam ter reumatismo e muitos estavam resfriados.
Quando sentiam dores de cabeça faziam uma sangria. Ou acima
do vomer ou nas têmporas, às vezes deixavam-se massagear no crânio. Antes de uma longa caminhada faziam uma sangria abaixo da
barriga da perna, deixando a aldeia tão ensangüentada como se lá
houvesse tido uma terrível luta.
Haveria bem mais a relatar ao Senhor, mas o essencial de
minhas observações é a luta racial nojenta, que envergonhava o
sertão paulista e que agora teve seu fim se não for cometida outra
· burrada. O que ainda me desagrada é uma luta entre as hordas,
pois ainda no dia 7 desse mês os ''inimigos" do Rio Tibiriçá roubaram 3 mulheres dos nossos, que haviam ido ao outro lado do
Rio Feio para pegar uns objetos lá esquecidos. Mas com paciência e perseverança poderemos sanar também este problema.
Se o Sr. dispor de um tempo livre, lhe peço para me relatar
os acontecimentos no Estado de Santa Catarina. Manoel Miranda
me comunicou que eu talvez venha a trabalhar sob a Inspetoria de
Santa Catarina para lá pacificar os índios. Fiquei muito feliz com
seu artigo aparecido no ano passado no "Germania" . Um conhecido em São Paulo guardou, por sorte, o artigo para mim.
Saudações de seu
CURT NIMUENDAJO
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OS 1NDIOS PARINTINTIN DO RIO MADEIRA (1924)
'

Separata do "Journal de la Societé" des Américanistes, Paris, n.s. 16: 201-278, 1924.
,
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A tribu de índios vulganne.rite conhecida por "Parintintin", no'
Rio Madeira, em sua própria língua se denomina Kawahíb ou Kawahíwa quando este nome ainda é seguido por um suffixo, uma
posposição ou um adjetivo. Não tem este nome a significação 'de
"home_ns_ç111 mªtta", como Ma'níus exp ica ~CM-H. S_f, mas é com-:::posto de_kab, káwa == vespa--F ahíb ( ?), e designa uma pequena qualid-~de de vespas sociaes, -de côr avermelhada e muito irrita.v·eis que também entre o's moradores do Baixo Amazonas é conhecida por '~çauahi.b ~
~
,
.,.,.,

=

"ParintiIJ.tin" são estes indios chamados pelos seus inimigos,
os Mundurukú. P. Hugo Mense escreve: Paredindin (Comunicação
particular), G, Tocantins: Parinrinrin (GT 96). Desconheço a significação desta palavr~ e a explicaÇão dada por Martius (CM 1.707):
pore tendis - raptores de crianças, na Lingua Geral (?), não me
parece admissível. G. Tocantins cita na mesma página também os
46 ·
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Paren-an-an, e parin-a é o nome da cabeça do inimigo, cortada como
tropheo, en Mundurukú (a
cabeça). Em língua Maué todos os
índios hostis são denominados Paritín.

=

Entre os seus vizinhos, os Múra, Múra-Pirahá, Torá e Matanawí do Madeira, a tribu é conhecida por Topehé, Toypehé, Toebehé e ltobehé entre os últimos também por Tapakará, e os Torá
ás vezes dizem simplesmente Nakazetí - brabos. En tempos que
(~ se f allava ainda a Lingua Geral no Madeira dizia-se também Y awat_ reté-Tapiiya, isto é !ndios Onças.

/

II -

O territorio

As correrias dos Parintintin se estendem sobre uma area de
22. 000 kilometros quadrados, assim delimitada: Ao Norte e ao
Oéste - pelo Rio Madeira; ao Sul - pelo Rio Machado, da sua
foz até ás fronteiras do Matto Grosso, approximadamente; e ao
Léste - pelo Rio Marmellos, com o seu braço oriental, o Rio
Branco. Mui raras vezes, porém, elles se mostram na margem do
proprio Marmellos e, tampouco, sabem na margem do Madeira,
exepção feita da costa entre a bocca do Machado e Paraizo, e das
vizinhanças de Mirity e Tapurú. Para o Norte, tambem já não
passam mais, ha longos annos, além de 6º 40' lat. S.
A região do Alto Marmellos e o divisor de aguas entre os braços deste e dos do Machado são montanhosos, mas não sei a qual
farmação pertencem estas serras que nunca pude examinar. O
resto da zona pertence ao alluvião. Das excavações feitas no Posto
de Pacificação · 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, sucessivamente, se
transforma en areia branca. No fundo do leito do Maicy encon·
tram-se lages e pedaços de "grês do Pará".
O clima é genuinamente tropical, com duas estações, a das
chuvas e a da secca, bem pronunciadas. Em 1921 o Rio Maicy
· alcançou o seu volume maior em Abril e o seu menor em Outubro.
Os Igapós e as varzeas se estendem numa largura de algumas
leguas da margem do Madeira para o centro, recortados por um
labyrinto de canaes e lagos, pelos quaes, com alguma difficuldade,
se poderia navehar no inverno do Lago do Antonio até Pupunhas, acima de Padua, sem sahir para o Madeira. Alguns destes
lagos conservam no verão uma quantidade fabulasa de peixes e
são, por esta razão, annualmente visitados pelos Parintintin, vizi-
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tas estas· que muitas vezes resultam em encontros hostis ,com ·os seringueiros, habitantes dessas regiões.
;, A terra firme é coberta de matta alta, mas não da mais. vigorosa, onde existem castanhaes e . algum caucho. São estas riquezas
naturaes que incitam o civilizado . a arriscar a sua vida na conquista da terra dos Parintintin. No divisor de aguas, apenas perceptivel, entre o Madeira e o Maicy encontrei muitos cerrados e até
alguns campestres limpos ("campinaranas"), e tambem muitas lagôas e patauazaes (Oenocarpus batuá) que for1nam obstaculos desagradaveis para o explorador.
III -

O numero

M

No ~íéÍeira se falla em ataques feitos por centenas de guerreiros Parintintin e o numero total de índios hostis, dentro dos
limites acima referidos, é calculado em alguns, quando não em muitos milhares. Frequentemente ouve-se a opinião que alli se refugiaram todas as tribus antigamente conhecidas nesta região, e cita-se
como habitantes dos centros entre os rios Madeira, Marmellos e
Machado os /arú, Urupá, Arára e Matanawí. Mas de todas estas
tribus hoje já não existe mais nada si não alguns individuos civilizados. Estes restos dos Arára habitam ainda o Rio Preto que desemboca junto com o Machado no Madeira: os ultimos /arú e Urupá
foram reunidos com os seus parentes, os Arikém, na Colonia Rodolpho Miranda, no Alto Jamary, e os tres derradeiros sobreviventes. da tribu Matanawí . encontrei, com os restos do Torá, no Marmellos, perto de sua foz. Pode ser, porém, que conserve ainda
algum bando desta tribu em estado selvagem na região do Rio Machadinha que despeja no Castanha, affluente do Aripuanã. Os
A'rára do Rio Preto, /arú, Urupá, Torá e Arikém faliam dialectos
da família linguistica Capakúra: A língua Matanawi; porém, parece-me isolada e só mostra umas vagas semelhanças com o Múra.
, : De nenhuma d~stas tribus achei vestígio entre os .i>arintintin,
e tudo me lava a crer que o numero destes seja muito menor do
que os seus vizinhos civilizados suppõe. Nos nunca vimos reunidos mais que uns trinta e tantos guerreiros, e durante a minha ultima permanencia no P9sto de Pacificação dos Parintintin no MaicyMirim vi em 5 semanas uns 180 índios de ambos os sexos. Faltaram uns 30 ou 40 que são conhecidos no posto mas que não vieram durante este tempo e, dando mais um acrescimo, porque pode
haver individuos (-mas não bandos!--) que, por qual'quer motivo, não puderam ou não quizeram nunca· se apresentar, até a data
'

~9

da minha partida, teremos para a tribu Parintintin um numero total de 250 cabeças, no maximo.
A terra dos Parintintin tem, por conseguinte, uma densidade
de população de 0,01 por kilometro quadrado e, dado que esta tribu de 250 almas possa produzir, quando muito, uns 50 homens de
combate, chegamos ao resultado verdadeiramente phantastico que
cada um dos seus guerreiros é sufficiente para conservar livre de
estabelecimentos inimigos a area colossal de 440 kilometros quadrados do território da tribu !
1V -

Dados historicos

En1 quatro pontos differentes da Amazonia, tribus de indi.os
receberam o nome de Parintin (tin):
Os Parintin que foram aldeados em Yatapu, na zona do
baixo Uatumã, affluente da margem esquerda do Amazonas.
2) Os Parlntintin dos affluentes da margem oriental do Medio Tapajoz (Jamaxim, Crepory e Tropas).
3) Os Parintintin entre Alto Tapajoz e São Manoel.
4) Os Parintintin ao Oéste do Tapajoz, na região do Madeira.
1)

Pessoalmente só conheço os ultimos, mas tentarei um exame
das relações historicas que por ventura possam existir entre algumas das tribus acima enumeradas.
Os Parintintin do Madeira e os bandos de índios chamados
"Tupí" (Paranawád, Takwatíb Wira/éd etc.) que habitam o Alto
Machado e especialmente o Riozinho, seu affluente septentrional,
pertencem a uma e a mesma tribu. O nome proprio de uns e de
outros é Kawahib, KawahiJva. Tomei vocabularios de dois daquelles bandos ''Tupí" do Riozinho em 1921 e 1922 e verifiquei
a pouquíssima differença que existe entre elles e o dialecto dos
Parintintin. Disto e da grande semelhança que apresentam os dialectos de todas estas hordas com a lingua dos Apiaká do Alto Tapajoz, eu tiro a conclusão que, tanto os Kawahíwa-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 lá, sem deixar vestígios.
As informações sobre estes antigos Cabahybas são extremamente escassas. Um manuscrito anonymo (DG 244) do anno de 1797
traz a observação laconica: ''Gabahibas - Língua geral: inferior50
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mente (aos Apiacás) situades, ..-:. próximos da ·dita - confluencia · (do
- ··-·
Arinos com o furuena)";·
Castelnau (FC 1.116) _com_Hoz. uma lista de tr~bus do Matto
Grosso, utilizando-se de dois m~nuscriptos que ll)e _foram fornecidos em Cuyabá e que, visivelmente, reproduzem a situaç_ão no começo do seculo XIX. Nesta lista elle cita: "Os Cabaivas que cultivam plantações consideraveis ao Oéste do Juruen~, nlas que são
muito mais afastados do rio que as nações precedentes (os Tamepugas, Urupuyas, Mucuris e Birapaçaparas)".
Ayres de Cazal (AC 256) da mesma maneira os menciona em
18 17 : " Ao Norte dos derradeiros (os Appiacás) vivem os Cabahybas que f allão o mesmo idion1a".
Em 1819 alguns Apiaká que tinham vindo de visita a Cuyabá,
informaram ao Conego José da Silva Guimarães (CG 309) " que
entrando-se por este rio (Juruena) cinco dias, acha-se outro chamado - Paranáhyme - cujas cabeceiras vão ter a uma comprida
serra . . . que o gentio-cauahipe (talvez o mesmo que os antigos
sertanistas chamavam - Cabahiba) que mora nas margens do outro
rio por elles deno1ninado - Paramutanga - que faz barra no-Pa-·
ranáhy1ne, ·usa enfeites de prata" .
Martius, dividindo as tribus Tupí em cinco grupos,. reune com
os Apiacás os Cahabybas (Caa-úvas, Cabaivas) e alguns outros debaixo da denominação de Tupys Centraes (CM 11 . 5). O autor
faz menção dos seus costumes guerreiros e anthropophagos (CM
1.202). Elles viviam em hostilidade com os Uyapás e Apiacás (CM
1.204) e deante destes inimigos já se tinham retirado para mattas
distantes. O facto de fallarem os Apiacás e Cahahybas a língua
Tupí e "o final em -az, -âs dos··seus nomes" (!) fez-lhe conjecturar (SM 1051)" que elles fossem uma parte daquelles Tupinambás
de cuja migração do Sul do ·Brazil até a Ilha de Tupinambaranas
já nos falia Acunna". No seu pequeno mappa: "Die ehemalige
Verbreitung und die mutinasslichen Wanderungen des Tupivolkes"
(CM 11 ), elle colloca os Cabahyvas entre o Tapajoz e Xingu, ao
Norte dos Apiacás, na latitude de 7.º, mais ou menos, e nas mesmas longitudes e sómente um tanto mais ao Sul (10º) figura o non1e desta tribu nos mappas de· Lapie de 1828 e de Brué de 1839.
-- .

""

-

Nas suas observações sob.re os Cahahybas, ocorreu a Martius
uma estranha equivocação que eu não 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 Castelnau (CM 1.204) . Este ultimo faz no seu vocabulario
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Cayowa (FC 1. Tomo V. 285) a seguinte observação: "Si_ bem que
os Guaycurús e Kinikinos tenham bastante de escravos da nação
Cayowa, eu achei muita ·dificuldade para obter este vocabulario que,
finalmente, me foi dado por uma mulher que fallava um pduco de
Portuguez. Os Guaycurús tinham levado ella na idade de 13 ou
14 annos, depois de terem destruído toda a sua família: desde
então (ella estava com cerca de 20 annos) tinha sempre vivido com
elles e tinha se tornado sensivelmente selvagem". - Como pode·
riam os Guaycurús e Kinikinau das vizinhanças de Albuquerque,
perto de Corumbá, fazer escravos entre os Cabahibas do Alto Ta·
pajoz, a 10º de latitude mais ao Norte? Como podia acontecer que
um vocabulario Cabahiba se compozesse na sua quarta parte de
palavras claramente Guaykurú? No tomo II. 396 Castelnau in·
dica estes Cayowa como habitantes das cabeceiras do Rio Branco,
pequeno affluente da margem esquerda do Paraguay, um pouco acima do Apa, e de accordo com esta informação tambem os collocou
nos seus mappas (FC II. pl. 8 e 11). Os Cayowa de Castelnau,
embora pertencessem ao grupo linguístico Tupí tambem, nada mais
têm que vêr com os Cabahybas. Elles são os actuaes Kayguá dos
Paraguayos, os Cayoá dos Brazileiros.
Portanto: Pelo anno de 1800 os Kawahib (Cauahipe, Cahahiba,
Cabahyba, Cabaiva), moravam ao Oéste (e talvez tambem ao Léste?)
do Alto Tapajoz, longe da margem, no interior, formando uma tribu consideravel, agricultora e guerreira que fallava a mesma língua
dos Apiaká, seus inimigos pelo lado de cima. Desde então o nome
tupí Cabahiba desapparece para dar logar á denominação 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 1800 estabelecessem
as primeiras relações pacíficas com os civilizados, só algum tempo
depois podia se vulgarisar aquelle nome que. elles davam aos Kawahíb. Segundo Martius a. guerra dos Mundurukú contra os Parintintin começou depois que os primeiros obrigaram os Múra a se
renderem aos civilizados em Santo Antônio de Maripy, no Yapurá,
em 1785 (CM 1. 395).
··
·
. . O primeiro autor que $e refere aos .Pari11tintin é Ayres de
Cazal que, fallandq das tribus da ''Mundurucania", cita (AC 278):
" Os Parintintins, dilatando muito as orelhas com rodellas e denegrindo o beiço superior em forma de meia lua, capacitam-se que
ficam airosos e respeitaveis". Esta descripção concorda muito mal
com os costumes dos actuaes Parintintin do Madeira.
Martius, que poucos annos mais tar.de veio ao Amazonas, fornece
mais algumas informações sobre os Parentintins. Como synonymo
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elle dá ·(CM 1. 395) os termos Parárauátes e Uauvrivait. O primeiro eu conheço na forma de Parawawát (-lndios Arára) dos Kuruáya da bacia do Xingu que fallam um dialecto Mundurukú e que
comprehendem debaixo desta denominação os Yurúna e Sipáya. O
segundo nome - caso se trate de uma palavra mundurukú - foi
sem duvida mal notado (-vr-!) e não lhe conheço a significação.
Martius colloca os Parentintins-em conjuncto com os Araras e Jumas,
''nas: cabeceiras do- Mauhés· e dalli para Oéste'~ (CM 1. ,385) ou
"nas cabeceitas do - Canomá e ·para as bandas do Madeira" (SM
13 13). Em outro logar (CM 1. 2-01) elle falia em tribus tupys nos
afluentes do Madeira. Uma das suas descripções (CM 1. 386) concorda bem com os costumes actuaes dos Parintintin daquelle rio:
"Segun.do outras - informações os Parentintín teriam tatuagens na
cara e Íia ~ace ·'interior ·do antebràço, junto da munheca, ·e· seriam
anthropophagos".
- · ·
•

h

•

~·

·Em' 1829 um artigo do jornal "O Telegrafo Paraense'-~ (FC I.
Tomo ·v. 164) meneiona os Parintintin anthropophagos entre as tribus 'da zona do. Madeira. Castehiau relata · (FC 1. Tomo III. 104):
''A partir deste ponto (Cachoeira Todo·s os Santos, 8° lat. S.) a margem -esql:lerda do rio (Alto Tapajoz) é habitada pelos Parentintins
que se estendem até um pouoo ao Norte da embocadura do São
Manoel.. . A partir do Agoupona (-Cururú) as duas margens são
habitadas pelos Mundurucús". -· Atraz (p. 100) elle dá como
occupantes da margem esquerda, da confluencia do Arinos com o ) ) )
Juruena até á Cachoeira Todos os Santos, os Jahuariti-Tapuyos(-YawaretéT-apiíya-Parintintin).
Destas informações, por escassas que sejam, pode-se deduzir
que nos primeiros decenios do seculo XIX os Kawahíb se
acharam na segunda phase da sua evolução histórica: Destroçados
pelos Mundurukú, a divisão occidental da tribu se retirou para os
affluentes do Madeira. Alguns bandos, os chamados "Tupi", se
vieram fixar no Alto Machado, conservando-se lá, obscuros e desconhecidos, até que delles 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 Kawahib se estabeleceu a mais de 250 kilometros de distancia delles, ao Norte do curso
inferior do mesmo Rio Machado, e tomou-se celebre debaixo do
nome de Parintintin.
E a divisão oriental da tribu? - Os Parintintin modernamente assignalados nos affluentes orientaes do Medio Tapajoz e entre
o Alto Tapajoz e o São Manoel: representariam elles tambem des·
troços dos mesmos Kawahíb? - Examinemos primeiro aquelles:
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Até o an110 de _1883 estes indios comettiam ataques sangren·
tos, especialmente no Jamaxim, Coudreau é o unico que sobre elle~
nos transmitiu algumas informações, dadas por terceiros (HC 22-23) . Naquelles tempos (1895) elles passavam todos os verãos pacificamente pelos seringaes ·do érepory e Caderiry, retirando-se no
inverno para o interior das mattas entre o Xingu e o Tapajoz.
Usavam os cabellos compridos, andavam completamente nús e tinham apenas um pouco de tatuagem na cara. A sua lingua era tão
parecida com a dos Mundurukú que estes podiam se entender com
elles sem o intermedio da Lingua Geral.
Substituamos a palavra "tatuagem" por "pintura", e a descripção de Coudreau só se pode referir á tribu Kuruáya que desde tempos remotos habita ao léste d9 Rio Curuá, affluente do Rio Iriry
pela margem esquerda. Ha na tradição desta tribu noticia de longas excursões que antigamente faziam para o lado do Poente do
Curuá onde se davam encontros hostis com os Karuziat (-Mundurukú). A. vista disto p_arece-me muito provavel que os chamados
Parintintin dos affluentes orientaes do Medio Tapajoz não eram
outra coisa se não bandos errant~s dos Kuruáya. Os ataques destes Parintintin cessaram precisamente na ~PÇ>ca em que os Kuruáya
entraram em contacto pacificQ, permanente, com os civilizados que·
tinham penetrado pelo lriry. N9 mais_, _nem o P. Luiz Wandt, mis~
sionario entre os Munduruk:t1; nem os Kuruáya, meus cophecidos,
dão noticia de mais alguma outra tribu naquelles centros,: e E .
Snethlage, fazendo a travessia por terra do Curuá ao Jamaxim; descendo por elle, em 1909 não encóntrou nenhum vestígio . seguro da
existencia de índios neste ultimo rio. Os signaes de · passagem- que
eu encontrei ao Oéste , do .-Cur.uá ·na latitude ele 8° 30' provinham
inuito provavelmente de u1n. pequeno ban.d o Arára,. afugentado, cujos
yestígios, ás vezes, appareçem na~ margem es.q uerda do Curuá e do
lriry, daquella latitude p.a ra baixo, · _
. .
En1 1918, porém, num reconhecimento que fiz do Curuá aos
affluentes do Alto São ManoeI;· etn ge· de latitude, mais ou menos,
tive noticia certa da existencia de umà ·horda dos ·Kayapó, na bacia
oriental deste rio, na confrontação · das Sete Quedas approximadamente. A informação foi dada por um membro da mesma horda, que
me accompanhava. Estes Kayapó são · os lptewát dos Kuruáya ·e
dos Mundurukú. Talvez provenham delles as "Cabeças de Parintintin " mumificadas que apresentam a legitima cabelleira dos
Kayapó: os cabellos raspados sobre a testa, conservando um topete no meio, ·e ·compridos atraz.. Cabeças de ''Parentintins" com
estes característicos já Joraín ·mencionadas . por Martius (C~1 1.
201 ann.).
. •·
.
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Mais insufficientes ainda, quasi nullas, são as informações sobre os Parintintin entre o São Manoel e o Alto Tapajoz. Só ccr
nheço o que sobre elles escreveu Coudreau (HC 62) e o que gentilmente me foi communicado pelo P. Hugo Mense, grande conhecedor da tribu Mundurukú. O primeiro, baseando-se nas informações dos Mundurukú que naquelles tempos ( 1895) ainda faziam
correrias contra elles (HC 57), indica como habitação destes Parintintin as mattas, 2-3 dias de viagem acima das Sete Quedas, entre
o São Manoel e o Alto Tapajoz. Segundo o P. Hugo Mense cujas
informações se referem a estes Parintintin provavelmente. elles fa]lam um Tupí puro, são anthropophagos, bons pilotos e usam cabellos con1pridos. São altos, esbeltos e de apparencia bella e vistosa. Os cabellos compridos e a estatura alta faliam contra; tudo
n'lais, entretanto permite uma identificação destes Parintintin com
os Kawahíb.
Outra tribu mysteriosa do Alto São Manoel é a dos Taipõ-chi- \ \
chi (P. Mense), Ra1pé-chichi ou A1po-sissi (Coudreau, HC 92), á j/
qual os Mundurukú attribuem um desenvolvimento exagerado do
penis, lenda esta que pode ter muito bem como fundo de verdade
o costume dos Kawahib de cobrir o membro com uma capa cylindrica de folhas de arumã que ás vezes attinge um comprimento
de 40 cm. Koch-Gruenberg, sem indicar as fontes de informação,
os classifica como " sem duvida Tupí".
Resta lançar um olhar sobre os arintin de Yatapú,1 na zona
do Uatumã, mas falta-me qualquer apoio para uma conjectura sequer a respeito de relações entre elles e os Kawahíb. Segundo
Martius, elles foran1 descriptos pela . primeira vez em 1775 por Ribe;iro San1paio, em conjunto com os Pariquis e Setahis (CM l. 707).
Não me foi possível encontrar no "Diario de Viagem" deste autor
uma _descr!,.eção dos Parintin: elle só falia nas duas outras tribus .
Qs<Parinti]Y aldeados em Yatapú i;io fim do seculo XVIII talvez
não fossem originarjos da m~rgem septentrional do Amazonas, como os \·Pariquis
Setafii80mas antes transferidos para lá da margem direita, onde os Maué dão este nome (Paritin) a todos os indios
hostis. Araujo Amazonas (AA 219) descreve os Parintintins como
bem proporcionados, claros, com labios e orelhas largamente destendidos: elles estavam quasi exterminados pelos Mundurucús, e a
sua séde primitiva (?) era. em Yatapú. Talvez se refira a estes Parintin o passo já citado de Ayres Cazal, bem como a descripção ouco verossímil de Milliet Saint-Adolphe (SA tomo II. 251) que attrio ue aõS Parintintins-entre Õ -Mãclêtfãe o Tapajoz o uso da zarbatana
e de rodellas de pau nas orelhas e no labio superior.
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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, só chegou a experimentar uma modificação em 1922/ 1923.
A primeira noticia documentada de um ataque de Parintintin
que eu possuo, é do anno 1852: (Relatorio do Conselheiro Herculano Ferreira Penna): Em Novembro daquelle anno elles mataram
no Rio Marmellos 3 pessôas occupadas na extração de oleo de copahiba e queimaram a barraca com os objetos nella depositados.
Pela maneira como é registrado este ataque ve-se que hostilidades
destas não eram nenhuma novidade, já naquella epoca. Desde então talvez que não tivesse passado um só anno sem que os Parintintin não tentassem ao menos um assalto aos civilizados~ com resultado mais ou menos funeste para estes. Fixaram-se estes índios
entre o Madeira e os seus affluentes Marmellos e Machado e tomaram-se o flagello da população civilizada. Não 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, provavelmente, tambem dos Múra. Narra, porém, uma tradição destes
mesmos Torá que no princípio os Parintintin absolutamente não se
mostravam tão hostis, e que a guerra implacavel foi provocada pelos excessos dos civilizados. Quem conhece os processos communs
da conquista do sertão jamais porá em duvida a veracidade desta
tradição.
Uma guerrilha cruel e traiçoeira começou e se arrastou durante longos decennios. Nas suas correrias annuaes os Parintintin
derramavam o terror, a morte, o saque e o incendio no meio dos
civilizados, e das represalias que estes costumavam tomar nenhuma
melhora resultou, pois nellas os civilizados, ás mais das vezes, se
comportaram peor que os seus adversarios selvagens. Bradou-se
por medidas energicas; exigiu-se o extermínio da tribu, e os moradores do sertão contribuíram o mais que foi possível para este fim,
fazendo fogo sobre qualquer Parintintin, onde quer que elle se
apresentasse. Açularam contra elles os seus inimigos velhos: os
Mundurukú - Coudreau relata (HC 39-41) uma tentativa destas
- mas com tudo isto a força guerreira desta valente tribu não diminuiu sensivelmente. O centro dos Parintintin parece ter sido
sempre na parte meridional do territorio percorrido por elles, · pela
latitude de 8° approximadamente. Nesta confrontação até hoje não
existem moradores civilizados na margem do Madeira. Da Ponta
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Norte do seu territorio elles se retiraram um pouco, abandonando as
vizinhanças do Lago de Uruapiara, e actualmente as suas correrias
não passam além de 6º 40'. Da propria margem do Madeira elles
foram expulsos, pela invasão dos seringueiros, em todo o trecho
entre o Lago do Antonio e Paraizo, inas· ainda em 1922 elles atacaram
o barracão Tapurú, a vista de um vapor atracado no porto. Em tempos passados os Parintintin se atreviam mesmo a transpôr em suas
canôas de casca o Rio Machado e até o Madeira, para atacar a missão de São Francisco e os moradores de Pasto Grande. De contrário, só no ultimo decennio se estenderam outra vez para o 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 não só se dirigiam contra os
Neo~Bra?ileiros como tambem contra as tribus de indios da vizinhança;. os Ardára do Rio Preto, os Torá., os Múra e ps Múra-Pirahá
.- enfim, não existia esta pessôa que se podesse gabar de ter tratado em paz com esta tribu temível.
E foi · desta forma, por uma guerra de 80 annos, que os Parintintin consolidaram a sua fama de "feras crueis e indomaveis",
e se tomaram o alvo do odio e o horror de todos seus vizinhos.
V -

A pacüicação

Quem jamais tinha seriamente tentado fazer as pazes com os
Parintintin?
Parece-me pouco provavel que elles, em seculos anteriores,
tivessem estado debaixo da direcção de Jesuítas, como affirma uma
tradição no MadJra e como suppoz Mathews (EM 20), mas desde
o seu apparecimento naquelle rio o Governo manteve diversas missões nos limites do territorio occupado por elles.
Em 1854 mandou-se um missionaria para a missão de São
Pedro.
Em Crato (onde se achavam, segundo um relatório de 1856,
Mundurucús e Muras, segundo um outro de 1857, Muras e Caripunas, e Muras e Torás em numero de 125, segundo um terceiro,
de 1864) o missionario adoeceu logo depois da sua chegada e nada conseguiu. São Pedro contava em 1864: 93 Muras.
..

Em 1871 foi fundada pouco acima da bocca do Rio Machado
a missão de São Francisco que em 1874 contava 135 indios Araras
e Torás, mas o estabelecimento tambem foi alvo dos ataques dos
Parintintin que mataram um capitão dos Torás e de noite tentaram
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invadir a missão. No mesmo anno moravam em São Pedro 75 Muras cujo numero subiu a 90 em 1876, quando o missionario se
retirou.
São Pedro logo decahiu; São Francisco que contava em 1876:
146 Torás e Araras, se manteve de maneira que em 1878 Severiano da Fonseca ainda observou a sua boa disciplina (SF 315). Mas
a sua florescencia não foi de longa duração. Depois de reunidos
nesta missão, afora os Arára do Rio Preto e os Torá do Baixo Machado, ta1nbem os Torá e Matanawí do Marmellos e alguns Jarú
e Urupá do Alto Machado, ella decahiu em consequencia de epidemias e da retirada do missionario.
Mundurukú, Múra, Karip.ú na, Torá, Arára do Rio Preto, Ma( tanawí, Jarú e Urupá - todas as tribus do Baixo Madeira gozaram,
-ao menos temporariamente, dos benefícios da catechese: para a solução do problema da pacificação dos Parintintin nenhuma destas
missões contribuiu com coisa alguma.
O Serviço de Proteção aos Indios, fundado pelo Governo Federal em 1910, quiz resolver o problema em 1913, mas a execução do projecto não passou além das calçadas de Manáos.
Na mesma epoca, mais ou menos, começou Manoel de Souza
Lobo, proprietário dos seringaes de Tres Casas, no Rio Madeira, a
estender as suas explorações para o Sul e Sudeste, chegando, desta
forma, á bacia de Rio Maicy. Como uma guerra aberta com os
Parintintin teria sido incompatível com a exploração industrial dos
seringaes, cauchaes e castanhaes desta zona, Manoel Lobo comprehendeu que estava no· seu interesse proprio, fazer todo· o possível
para não assanhar os indios, por isso · prohibiu que seu pessoal
atirasse contra elles, sem necessidade eminente e deixou· por diversas vezes presentes nos ranchos abandonados que encontrou. Ape~
zar de tudo isto, já além do Maicy-Mirim, soffreu urn ataque.
·
Simultaneamente· com Manoel Lobo chegou á bacia do Maicy
o pessoal do barracão Paraizo, vindo do lado do Poente, e foi esta
gente que desceu pela primeira vez o Maicy até a sua foz, em Maio
de 1921 . No mesmo anno os Parintintin repelliram, no braço orien._
tal, a invasão de um outro proprietario do Madeira. Todas estas
expedições tiveram em vista fins commerciaes unicamente e, ao
que me consta, só houve um homem durante esta epoca que veio
para a zona dos Parintintin alentado unicamente pelo desejo de
fazer as pazes com esta famigerada tribu : João Portatil.
Por iniciativa do grande amigo dos índios brazileiros, CrL
Candido M. Rondon, elle chegou na margem do Madeira ·com algu'58

n1as recommendaçõ~s e poucos recursos e fez diversas tentativas, só
ou acompanhado por pessoal de Manoel Lobo, para entrar pacificamente nas malocas habitadas dos Parintintin. Por felicidade sua
nunca os encontrou, apezar de passar semanas e semanas seguidas
no sertão, procurando contacto com elles. Por fim, o infeliz cahiu
num fojo, na entrada de uma maloca abandonada, feriu-se gravemente e só alcançou a margem do tvtadeira carregado pelos companheiros que dalli em deante não quizeram mais acompanha-lo. João
Portatil deu provas de uma coragem e dedicação admiraveis. Elle
fez fiasco, não só porque lhe faltavam os recursos necessários, como
principalmente devido á sua má orientação.
É um conceito muito vulgar, mas comple~amente errado, ser

'

o n1elhor meio de pacificar uma tribu hostil fazer µma e:x;pedição
pacifica ás suas malocas. Com taes entradas nunca se reafisará a
- de uma tribu intractavel, como a dos Parintintin. O
p acificação
pacificador tem de estabelecer-se permaQentemente no territorio
deJJa e obriga-la cm esta medida a entender-se pouco a po_u co com
clle, depois de ter se convencido da inexpugnabilidade da sua posição e das vantagens que a permanencia delle traz para . a tribu
toda. A escolha de logar para um posto de pacificação deve satisfazer ás tres condições seguintes:

1 . - Ser o posto estabelecido tão longe da zona povoada que
se destaque della á primeira vista e que a sua guarnição seja facilmente distinguida pelos índios dos outros moradores, geralmente
• • •
seus 1n1m1gos.
2 . - Estar situado nas terras· permanentemente habitadas pelos indios, mas não perto demais das suas malocas, para não causar o abandono dellas, por medo de alguma surpreza.
·
. 3 . - Ficar ligado á zona do commercio por uma via de com1nunicação, a mais facil possivel e que seja transitavel durante o
anno todo.
Em 1921 esteve no Marmellos o Capitão de Engenharia E~ S_.
Am arante procedendo o levantamento topographico deste rio e do seu
braÇo oriental, o Rio Branco. A pedido do Inspetor do Serviço de
Proteção aos Indios em Manáos, Bento Lemos, elle entrou tambem
110 Baixo Maicy, vizitou os Múra-Pirahá, habitantes selvagens, mas
pacíficos, das suas margens, classificando-os erradamente como ''Tupys", e fundou no meio delles um posto, esperando que o encarregado deste estabelecimento põdesse, por intermedio daquella tribu mansa, entabolar relações pacificas~ com os Parintintin.
I

. Este plano nunca teria d~do resultado: O posto estava levantado num togar onde a 'presença dos,. Múra-·P irahá, inimigos mortaes

59

dos · Parintintin, jamais permittia a estes a chegar-se a elle despreocupadamente. A pessôa encarregada de uma pacificação nunca deve se confiar na mediação de terceiros, maxime sendo estes ·selva-gens, sem o menor sentimento de responsabilidade e sem comprehensão do. problema a resolver; e si~ não possue as qualidades· necessarias para proceder pessoalmente, melhor será, para elle e para
os índios, que confesse a sua incompetencia e não prosiga. Os
factos vieram provar a exactidão deste juízo: Em dois annos de
existencia daquelle posto jamais um seu encarregado conseguiu vêr
utn só Parintintin.
Em Setembro de 1921 o Inspetor Bento Lemos confiou a mim
a ·pacificação desta tribu. Confesso que naquelle tempo só sabia
dos .Parintintin tres coisas : o nome, a séde approximadamente e a
pessimã fama . Uma litteratura ·sobre elles não existe. Tirando E.
Mathews e S. da Fonseca, nenhum autor dos que viajaram no Madeira lhes dedica mais do que umas linhas apenas. Fonseca foi o
unico que teve occasião de vêr pessoalmente um individuo daquella
celebre: tribu. Na sua descida pelo Madeira em 1878, encontrou
elle, em casa de um dos moradores, uma menina Parintintin de 7
annos, raptada dois annos atraz por uma expedição de represalias . O
autor se admirou da bôa indole da pequena e conseguiu de sua
boca uma curta lista de palavras. Eu olhava para este pequeno vocabulario com muita desconfiança: Das suas 20 ·palavras malmente
8 se explicam pelo Tupí, as 12 restantes não tem parentesco com
língua nenhuma que eu conheça. Parecia-me um daquelles casos
em que índios, já esquecidos da sua "gíria", preenchem as lacunas
com palavras da Língua Geral, resultando dalli vocabularios pseudo-Tupí, taes como Araquajú de Martius_e o Catuquinarú de Bach.
Em Outubro de 1921 cheguei em Tres Casas onde tive de refutar outro plano mau, elaborado por Manoel Lobo, que queria se
fundasse o posto de pacificação dos limites dos seringaes delle.
Resolvi procurar um logar apropriado no Maicy-Mirim e para este
fim entrei com uma <luzia de homens em Padua, avançando em
ruino Sudéste, passei no segundo dia as ultimas barracas de seringueiro, queimadas pelos Parintintin e cheguei no quarto dia no
lgarapé da Trahira, affluente do Alto Maicy-Mirim. Desci pelo
igarapé e pelo dito rio e escolhi na margem direita delle, junto da
emboccadura de um pequeno affluente, o logar para o futuro posto
de pacificação. Já Manoel Lobo e a gente de Paraizo tinham acampado neste logar, dando-lhe o nome de "Nove de Janeiro", e ainda
se via lá os restos do seu ranchinho, queimado pelos Parintintin.
Diversos trilhos de indios convergiam para este ponto: na margem
estava um antigo acampamento de pescadores delles e um pouco

mais para o centro existia uma gr~nde ~apoeira com as ruínas 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 condições das acima expostas, os caminhos terrestres pelos quaes eu
tinha entrado e sabido não satisfaziam á terceira. Já no verão não
se prestavam para o transporte de material pesado; no rigor do inverno, porém, uma pessôa, mesmo sem grande carga, teria encontrado bastante difficuldade. Resolvi, por isso, estudar a via fluvial,
mas por motivo de doença sómente em Fevereiro pude fazer este
reconhecimento.
Numa canôa á remo parti do posto dos Múra-Pirahá no Baixo Maicy, a 4 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 fundação do posto, no logar escolhido. Em 31 de Março de 1922
desembarquei pela terceira vez no Nove de Janeiro, com 22 homens e todo o material necessario para me estabelecer permanentemente. Mal tínhamos posto as mercadorias em terra e levantado
um acampamento provisorio, quando no dia 2 de Abril, ás 11 h .
30 m., os Parintintin deram o primeiro assalto, com grande gritaria
de guerra. Um dos trabalhadores que se achava fora das trincheiras, por pouco não foi flechado, mas ninguem se espantou e ne·
nhum tiro partiu do nosso lado. Recolhi as flechas e finquei-as,
cada uma com um brinde amarrado na haste, no _trilho dos Parin·
tintin, debaixo de uma pequena coberta, e o 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 ·por concluida · a construção do posto.
Despachei a maior parte do pessoal, ficando sómente com o Aju·
dante Amaro e mais 5 homens escolliidos, caboclos amazonenses
da beira do Madeira; e si eu sempre consegui levar avante um pouco o trabalho que me foi confiado, devo este sucesso limitado em
primeiro logar a estes meus companheiros corajosos, obedientes
e fieis.
1

••

..

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 barran-
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co e contem tres quartos, a .cozinha e úma varanda que eerca · a
casa por detraz e por um dos lados. Todas as portas dão para
esta varanda. A frente virada para o matto está construida de
uma forma que entre o telhado saliente e a beira superior da parede fica um vão de 80 cm de largura, de maneira que, em caso
de um ataque, as flechas só podem alcançar o telhado ou a parede
já abaixo do vão, pelo qual se pode observar commodamente os
assaltantes e tambem ser visto por elles quando se lhes queria fazer alguma demonstração.
A 28 de Abril deu-se o segundo, a 4 de Maio o terceiro ataque: as pontas de taquara das flechas se despedaçavam nas chapas de metal e ninguem reagiu. A 15 de Maio os Parintintin atacaram pela primeira vez á peito descoberto: até então elles se tinhatn
conservado cuidadosamente encoberto quando disparavan1 suas flechas. Naquelle dia, porém, romperam da matta escura para a luz
clara do sol das 11 h., horrivelmente pintados de preto, com lindas
corôas de penas amarellas e vermelhas na cabeça e rabos de arara
cahindo pelas costas abaixo. Como fuzilaria estavam as suas flechadas nas cl1apas das paredes, e debaixo de gritos furiosos elles
avançaram ao longo da cerca em rumo da porteira. Era exatamente o que eu queria, e immediatamente gritei-lhes na Língua Geral,
convidando-os para entrar. Pela sua experiencia guerreira elles
deviam ter esperado neste momento tudo menos um convite e, perplexos, pareciam prestar-me attenção por um momento. Mas logo
redobraram a sua gritaria selvage1n e, bradindo as armas, desappareceram pelo trilho por onde tinham sabido.
Tres dias depois elles. rodearam o posto de noite: um delles
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. De lá elle proferiu um extenso e furioso discurso do qual não comprehendi um.a palavra sequer. Chamei-os
na Língua Geral, em Torá, e1n Urupá, e1n Matanawí - mas só
me responderam com gritos de guerra, e da mesma maneira se despediram quando, finalmente, foram· se embora ás 5 h . da manhã.
A 28 de Maio deu-se o encontro decisivo : As 10 h . 30 m. os
Parintintin me correram em ataque pela porteira adentro, debaixo
dos seus gritos de guerra e de uma saraivada de flechas. Muito
mal me deixaram tempo para escapar pela varanda, e no momento
em que encobri o corpo atraz do canto da casa, as flechas cahiram
ao meu lado. Num instante a varanda estava crivada dellas e o terreiro semeado das outras que se despedaçavam nas paredes. Por
cima da parede da frente vi que um grupo dos atacantes avançavam
contra a casa, sempre -g ritando e atirando, enquanto os outros corta-
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vam o arame. da cerca, de ambos .os :lados da : porteira, carregando os
pedaços para o matto. Chamei-os, mas elles gritavam tão freneticamente que mal eu mesmo ouvia a minha voz. Ameacei-os com
o rifle, mas nem isto produziu effeito. Dei então ordem que o pessoal se apromptasse para dar uma descarga por cima das cabeças
delles, mas como ainda hesitasse em dar a voz de ''fogo", com
pena de afugenta-los, de repente cederam e começaram a retirar-se
para a porteira. Immediatamente troquei a arma por um machado
e um terçado que lhes mostrei e offereci, e de facto, alguns, já
perto da sahida, pararam. Depressa saltei então para o terreiro e,
mostrando-lhes uns fios de missangas, approximei-me delles. Estando, porém, muito excitados e desconfiados, recuaram deante de
mim, tendo eu por isso de os seguir até fora da cerca, onde, por
me haverem isto pedido, deitei no chão as missangas, retirando-me,
depois, um pouco para que elles viessem apanl1a-las. En1 seguido
mandei trazer outros brindes, os -quaes elles já retiraram de dentro
do cercado; mas como a maior parte já se tivesse retirado, os poucos Parintintin que ainda alli se encontravam perderam a coragen1
e correram.
Uns 20 minutos depois elles atacaram de novo pela outra margem do lgarapé Nove de Janeiro. Outra vez sahi para o terreiro
offerecendo-lhes brindes e logo um bando delles atravessou o Maicy-Mirim á nado e veio tomar posição na margem esquerda, bem
def rente á casa do posto. De lá ainda nos atiraram algumas flechas, mas logo começaram a pedir missangas, offerecendo em troco
Bs suas corôas de penas e me convidando que fosse tratar com elles
lá onde estavam. Não fui, e depois de lhes ter dado por duas vezes missangas etc, collocando-as numa bacia que eu empurrava para
a correnteza do rio, para elles apanha-la nadando~ final.µiente um
delles atravessou para a margem de cá e retirou uns fios de contas
que, a seu pedido, eu havia colocado na beira, do lado de fora çia
casa. Quando, porém, eu quiz pela segunda vez depôr uns brindes no
mesmo logar, o outro grupo que tinha rodeado o posto, atirou algumas flechas contra nos e, batendo .furiosamente com os cacetes que
tinham feito na ocasião na pequena coberta de folhas de ferro, do
lado de fóra da cerca, onde eu costumava expôr brindes para elles,
se retiraram debaixo de gritos de guerra. Quatro índios, porém~
que ainda tinham ficado na margem opposta, atravessaram o 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 comSahi ao encontro delles . e offereci-lhes
pletamente desarmados.
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mais missangas. Elles pararam numa distancia de 15 passos e, não
permitindo que eu me approximasse mais, pediram que eu lhes atirasse o brinde. Satisfeito o pedido, um delles amarrou uma corôa
de pennas num pedaço de pau e, jogando este presente 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 o rio; para qual lado ficava a nossa terra e como se chamava o rio de lá; si os homens
da guarnição 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 nós roupas, linha de pesca, uma pedra de
amolar, enfim um pouco de tudo que havia no posto. Perguntei
depois se não estavam com fome, e, como respondessem affirmativamente, dei-lhes tres tigellas com farinha d'agua, farinha de tapioca e assucar, a primeira dadiva que elles se resolveram a receber
diretamente da$ minhas mãos. Retiraram-se para um pequeno limpo, ha uns 20 passos, puzeram as tigellas no chão, dançaram um
instante em roda dellas e se acocoraram para comer um pouco.
Depois vieram de novo para junto de mim, pedira:rn ainda mais isto
e aquillo e, enfim, lá pelas 15 h 30 m., se retiraram em paz e carregados de brindes.
O grande milagre estava feito : As feras indomáveis, os anthropophagos com os quaes só se podia fallar pela boca do rifle, tinham
pacificamente commigo conversado e trocado presentes durante quasi tres horas! O proprio pessoal do posto não cançou de dizer que
e1les não tinham nada absolutamente de brutal ou feroz no seu
aspecto e no comportamento enquanto lá estavam conversando commigo. Estava feito aquillo que a população do Madeira em peso
tinha julgado uma aspiração absurda, e por mais flechas · que os
Parintintin ainda entendessem disparar contra o posto, eu estava
plenamente convencido de que, pouco a .po~co, as relações amistosas se haviam de estreitar, até á completa pacificação.
De facto fizeram ainda outro ataque, tres dias depois, ao pôr
do sol. No dia 12 de Junho de 1922 eu entreguei a direcção do
posto ao Ajudante Amaro e me retirei para Manáos e Belém, afim
de tratar da minha saude e dos 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 insolentes, saqueando· a cozinha, ten-
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tando penetrar na varanda, demolindo a cerca e tratando de rou.bar as embarcações que estavam no porto. Só se retiraram um
pouco quando Amaro mandou fazer uma descarga para o ar, mas
durante horas ainda rodearam o posto, uns procurando approximar-se outra vez pacificamente, emquando outros atiravam flechas.
O ultimo verdadeiro ataque dos Parintintin ao posto deu-se em
Agosto, numa noite em que a guarnição estava velando o corpo
<le um companheiro que tinha morrido de beriberi. Desde então
.as suas hostilidades se limitaram a tentativas mal succedidas de
roubar as canôas e de atirar sobre o barracão, depois de uma vi2ita pacifica, na hora da despedida. Logo depois oomeça~a_m a trazer tambem mulheres e crianças para o posto. A 23 de Setembro
um índio intentou contra a vida de um homem da guarnição, ferindo-o com um punhal de taboca, mas este accidente não teve
felizmente consequencias mais graves que prejudicassem o progresso da pacificação.
O que, porém, depois da retirada do Amaro por motivo de
doença, ameaçou seriamente a obra tão bem encaminhada foram
as intrigas de que foi alvo o seu successor Garcia. Apezar de ser
elle o unico competente para a chefia do posto, que por lá havia,
.os seus inimigos conseguiram a sua demissão. 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 relações tinham melhorado consideravelmente, pois Garcia soube inspirar aos Parintintin
uma confiança quasi exagerada: Homens, mulheres e crianças vinham ao posto sem o menor receio e lá se demoravam o tempo
.que lhes parecia bem. A 28 de Dezembro dormiram pela primeira vez dois índios a noite toda no posto onde armaram as suas rêdes na cozinha, junto do fogão. Muitas vezes achavam-se no posto
índios de dois, ou mesmo tres bandos differentes. Acampavam
.com preferencia nuns ranchos que haviam feito na margem opposta
do igarapé, junto do posto, e quando, devido ás chuvas do inverno, tornou-se difficil a travessia, fizeram uma ponte com corrimão
de cipó, de varas enfincadas e amarradas, "para as crianças poderem vir ao posto tambem".
Com tudo quiz me parecer que a pacificação não estava em
bom caminho. Seguramente, a questão de mais importancia para
nós não era esta de alcançar a maior intimidade possivel no trato
com estes indios, como parece ter sido o ideal dos meus substitutos,
e sim esta de constituir-mos uma autoridade para esta tribu, á qual
ella se podia dirigir confiantemente, mas que tambem a atendesse e
que seus maus elementos temessem. Só assim se podia dar cabo ás
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guerras e tirar da pacificação dos Parintintin as ultimas consequencias. Para este fim uma intimidade como eu encontrei na minha
volta só podia ser prejudicial: e, por isso, fiz o possível, durante
as 5 semanas da minha ultima estada nQ posto, para enveredar
para outro caminho a evolução das nossas relações com os Parintintin.
Antes de tudo expliquei aos índios que nós não f ormavamos
uma empreza particular, avulsa, mas que havia atraz de nós um
poderoso chefe cujas ordens cumpríamos e que era o senhor de
todas estas coisas que elles das nossas mãos estavam rec~bendo, e
de muito mais ainda, e que este chefe não queria que fizessemos
guerra u.ns aos outros. Levei-os ao portão e alli expliquei-lhes,
in loco, porque eu, naquelle assalto de 28 de Maio de 1922, não
fiz fogo sobre elles quando avançavam contra a casa, mas sahi ao
encontro delles com presentes na mão. Elles ouviram tudo com
a maior attenção: Um moço de nome Hoboakari estava cor.a as
mãos apoiadas nos meus joelhos e olhava attentamente para a minha bocca para não perder palavra alguma, e depois elles promette- ·
ram solemnamente: Acabou-se a nossa guerra contra vos! - ~m
grande rapidez a noticia percorreu a tribu toda. Indios que eu
nunca tinha visto chegavam no posto, levavam-me para o terreiro ,
e, deante de todos pediam: Conta do Nosso Chefe! Tu mesmo
fallaste com elle? O que foi que elle te disse? O que elle manda dizer a nos?
Do outro lado reprimi todos os excessos que os incorrigíveis da
tribu tentavam ainda contra a ordem do posto. No dia 12 de Janeiro de 1923, achando-se no posto divei:sos índios de maus precedentes que eu tinha corrigido alguns dias antes, um delles levantou uma questão com o cozinheiro do posto que lhes era antipatico
por causa da sua côr escura. Reuniu em tomo de si tima duzia
de rapazes e alguns homens, e de subito, todos se apresentaram no
canto da cerca, chamando para sahir o cozinheiro, debaixo de gritos e flechadas. Garcia e eu sahimos, _gritando-lhes que deixassem
de atirar e que viessem para dentro, e de facto dois homens attenderam ao chamado nosso, abandonaram o grupo hostil, vieram pa..
ra o nosso lado e alli se deixaram ficar. Vendo que os outros não
me attendiam e que continuavam a desafiar-nos, atirando flechas 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 não estivessem esperando por tal, mal tiveram o tempo para se precipitarem para dentro do igapó, a fim de
não serem agarrados, abandonando as suas armas que cahiram em
poder nosso. A um delles que, algumas horas depois, se apresentou de novo no posto, desarmado e sem cuidado como se nada ti-
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vesse havido, eu demonstrei o effeito das balas de rifle riuma barrica vazia, com o que ficou muito apavorado. Por fim elle · me
pediu alguma farinha para levar a seus filhinhos que se achavam
do outro lado do igarapé.
'
Tudo isto demonstra que os Parintintin não podem mais reunir os elementos necessarios para um combate em regra ao posto,
como dantes; o enthusiasmo para taes emprezas já não é mais tão
geral entre elles, e tudo não passou de uma provocação grosseira
de alguns valentões.
O effeito da reacção foi excellente: Em seguida aconteceu por
varias vezes que um indio me apontava um homem da guarnição
do posto que, segundo a sua opinião, não se tinha comportado como devia, me pedindo: Emombéu! Ndokwahábi! - Aconselha-o'
Elle não tem comprehensão !
Em 17 de Janeiro deixei novamente o posto, ainda com grandes esperanças para o futuro. Mas emquando eu no sertão ainda
esíava trabalhando em Manáus e rto Rio de Janeiro já estava decidida a sua sorte. Sem recursos para concluir a obra da pacificação, o Inspector Bento Lemos pediu-me, como meu ultimo serviço,
que desse as disposições adequadas para a retirada da guarnição .
do posto, e com isto me vi dispensado.
Desta forma perdeu-se por completo o trabalho dispendioso
e cheio de perigos de um anno. Os Parintintin por hora -só attendiam a mim, a Garcia e a mais ninguem. Em tempos calculaveis
não haverá mais trato pacifico com esta tribu, motivo porque me
resolvi a dar publicidade ás minhas observações pessoaes, reunidas
no presente trabalho.
VI -

Somatologia

'
(

Os indivíduos desta tribu são 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. O homem mais alto tinha 171,6 cm;
mais baixo 150,1 cm. A altura das mulheres oscillav~ entre os
extremos de 151,5 cm e 141,0 cm. São portanto 8,8% mais bai~
xas que os homens e não gostavam muito que se lhes tomassem
a altura; os homens, porém, tinha nisto grande prazer e comparavam com interesse as diversas alturas, marcando a minha e a das
outras pessoas do posto tambem. A parede onde eu costumava
tomar a.s medidas era para elles uma especie de livro de visitas do
posto. Como eu escrevia sempre o nome do individuo ao lado do
respectivo risco, elles me levavam á parede pedindo que lesse os
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ncmes, para, desta fortna , ficarem sabendo que1n, na ausencia delles,
tinha visitado o posto. Não pude tomar outras medidas anthropologicas, nem tampouco collecionar material osteologico.
Os Parintintin me pareceram physicamente muito bem proporcionados.
Não têm a largura exagerada do thorax nem o pescoço e pernas curtas de tantos outros índios. A maior parte das mulheres
tem a cintura bem marcada. A musculatura dos braços é mais ou
menos egual à nossa, mas havia uma differença muito sensível no
. desenvolvimento da musculatura da parte inferior da perna. Neste ponto o Parintintin mais robusto ficava ainda muito aquem do
homem mais franzino do posto. Os índios não cansavam de admirar a nossa musculatura peroneal; mediam com uma tira de palha
a circunferencia para ccmpara-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 mães traziam para
a mesma operação. As mãos e os pés destes índios são bem feitos,
os dedos dos pés compridos e o pollegar distanciado dos outros.
Os seios são bem proporcionados e na mocidade hemisphericos ou
ligeiramente conices. O penis dos homens adultos parece deformado pelo uso constante da capa de folhas: é achatado e a cutis
esbranquecida pela humidade que se conserva por baixo das folhas.
A côr da pelle é relativamente (-mas não extraordinariamente! -)
de um claro avermelhado, bem sensível, especialmente quando são
olhados de longe e quando estão molhados. Os cabellos da cabeça
dos adultos são, sem exepção, de um preto retincto, lisos e grossos.
Cabellos grisalhos não são raros em individuas edosos: os das crianças novas são, ás vezes, um pouco arruivados. O cabello é insignificante e o do pubis pouco ou mediocremente desenvolvido, sem
jamais se prolongar pela linha mediana do abdomem. Bigode e
barba parecem nascer tarde e permanecem escassos. O pello das
pernas e braços só se divisa por um exame de perto. Como arrancam pestanas e sobrancelhas, não as pude observar. A iris é, sen1
exepção, de um castanho muito escuro: a abertura dos olhos larga
e horizontal. No angulo interior a palpebra superior acha-se muitas vezes tensamente presa á inferior, ocorrendo tambem alguns casos pronunciados de plica mongolica. Este talho dos olhos apparece com mais frequencia em crianças e mulheres novas. O nariz
não 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 são de forma regular. Jamais vi
bocca demasiadamente larga nem labios grossos, antes me pare-
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ciatn algumas vezes um pouco estreitos. A forma do rosto não 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 finos e a expressão
agradavel e intelligente. Havia physionomias atrevidas, mas não
ferozes ou brutaes. Nunca vi um Parintintin francamente feio e,
com relação ao seu physico, estes índios pertencem aos mais sym·
paticos que conheço.
O ouvido dos Parintintin parece muito fino: quando se approxima ao posto alguma embarcação sempre são 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 tão fabulosa que causava espanto a todos nós.
Casos pathologicos só pude observar muito poucos: Na sua
totalidade os Parintintin são uma tribu sadia. Uma menina tinha
uma ligeira deformação 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 até o de uma
mão, nas quaes o pigmento parecia faltar por completo. Um moço
estava quasi cego: os seus olhos deslustrados pestanejavam incessantemente enquando as mãos apalpavam com rapidez tudo que alcançavam; elle andava sem guia. Dois homens e uma mulher eram
surdos-mudos. A dentadura parecia, em geral, bôa, mas tinha tambem alguns com incisivos fortemente cariados. Um se apresentou
com um grande tumor no pescoço que supurou durante todas as
semanas que o observei. Casos de conjunctivite appareciam frequentemente. Um rapaz que de certo não era ainda bem practico
no uso da capa de folhas de arumã, soffria de umas frieiras horriveis que tinham atacado a epiderme do penis em toda sua extensão,
causadas, provavelmente, pela humidade que naquellas folhas se
accumula. De opilação e malaria, flagellos da população civilizada do Madeira, estes índios pareciam isentos.
A pesar de todas as precauções da parte nossa, o catarrho espalhou-se entre elles logo depois do primeiro contacto pacifico, felizmente numa forma benigna. Até então não pareciam conhecer
ainda este mal: Queixavam-se que tinha sido Garcia quem lhes
transmitiu a doença e, cheios de indignação, limpavam o nariz no
hombro delle. Nunca sujavam os dedos com o corrimento, mas
ajoelhavam junto a um esteio da casa, ou da perna da mesa e
esfregavam o nariz directamente na madeira. Ferimentos e cicatrizes de accidentes de toda sorte são extremamente frequentes e augmentaram depois de terem recebido de nos grande numero de fer-
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ramentas, p·elo manejo descautelado dellas. A um homem faltava
um. olho; um 'outro tinha uma mordedura de cobra ainda não sarada
no .antebraço. Signaes de flechadas vi mais de uma <luzia e um
moço tinha uma facada na . região inguinal. De parasitas só observei piolhos em pequena quantidade, ·mas não o ''bicho de pé" (Pulex penetrans).
VII -

A religião

Sobre a religião 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 gro·sseiramente fabricadas e figuras das
quaes se podia suppôr que representassem santos, nas choças destes Parentintins" . Mathews vê nisto a confirmação do boato que
os Parintintin tivessem sido christianisados dois seculos antes pelos
, padres Jesuitas. Não precizamos delles para a explicação de cru, zes e estatuas. Eu mesmo vi crtlzes de madeira, bem feitas, entre os
Aparaí do Rio Parú que serviam de suportes para a montagem de
ornatos de pennas e, entre os Guaraní-Apapotúva de São Paulo,
duas estatuas que representa~am os irmãos gemeos da mytologia
delles. Pessoal do posto que desceu o Maicy-Mirim durante a minha ·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 numa sepultura no terreiro do posto foi por
duas vezes roubada pelos índios. Estes me fizeram tambem prese·nte de duas pequenas figuras esculpidas grosseiramente em madeira e · horrivelmente feias ·1 (N. 260, 261) 1 , mas quando perguntei
o que representavam, responderam: Penangáb - vossa imagem!
'

Os..· Parintintin não conhecem o nome do semi-deus nacional
·.das tribus Tupi: Maírª. Mostraram grande interesse quando lhes
f &llei em· danças de maracá e pediram que lhes representasse as
da minha nação, prometendo trazer os seus maracás tambem para
· fazerem a · respectiva ceremonia no terreiro do posto. Infelizmente,
não cumpriram esta promessa. Quando lhes demonstrei a ceremonia aos Guaraní chamada Yeroyí que .consiste numa inclinação re. verente deante do sol nascente~ me mostraram como elles se inclinam, nas suas danças de maracá, deante da lua em zenith.
1.

Os numeras incluidos em parenthese (N.~) se teferem aos

rotulas da · collecção ethnograpl1ia dos Parintintin, remettida para o
Museu, de Çõteborg.

70

.

Não sei si a sua divisão em dois clans com nomes de animaes
(Mitú e Kwandú) é combinado com o totemismo, nem, tampouco,
si os tropheos de craneos humanos são 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 por uma grossa camada de pasta de urucú na cabeça.
Por diversas vezes perguntei pelos seus pagés, mas sempre me
responderam que não tinha vindo nenhum. Não creio bem nesta
affirmação e desconfio que se constrangiam, pois tinham a mim em
conta de um grande pagé, Por diversas vezes me vi interrogado inq uisitoriamente por algum delles: Tu és pagé? - Não sou! - Sim,
tu és! Sopra! - E me traziam as crianças, os doentes e os feridos
para que eu soprasse nelles, e quando uma vez involuntariamente
fiz o gesto com a mão com que o pagé guaraní afugenta a doença,
fui muito applaudido e, nunca mais quizeram renunciar a este gesto. Tambem queriam que eu repelisse uma trovoada que estava
se approximando.
Não sei como estes indios cuidam dos seus doentes. Nunca
vi applicar um medicamento da sua invenção. 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 1 elles tomavam confiantemente e, si
o effeito se fazia esperar um pouco, voltavam a pedir nova dose .
...

Desconheço os seus usos funereos: nunca vi uma sepultura
destes índios. Para aquella do nosso companheiro que existia no
terreiro do posto, elles mostravam um interesse já um pouco de.masiado, furtando a cruz della e indagando por diversas vezes em
que fundura se achava o corpo e de qual ~ado ficava a cabeça.
)

VIII -

Os clans

A tribu dos Parintintin se divide em dois clans exogamicos e
não localisados: Mitú (Crax sp.) e Kwandú. Este ultimo nome provavelmente não designa o Quandú - porco espinho (Cereolabus
sp.) mas sim de uma grande ave de rapina (Thrasaetus harpya Linn.?
- Spizaétus tyrannus Wied.? - conf. MR 347).
Os Parintintin teimaram,, .em querer descobrir quem de nos '.
pertencia aos Mitú e quem aos Kwandú. Parecia-lhes inteiramente
inconcebível que podesse existir um individuo que não fosse nem
I

•
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M itú nem K wandú.

Que estes dois clans são exogamicos e que os
filhos de ambos os sexos pertencem ao clan paterno, eu puz fora
de duvida por perguntas directas num grande numero de casos. As
mais das vezes nem era precizo perguntar muito, porque declaravam logo quando se apresentavam, com certo orgulho: 'Sou Mitú!"
- ou: " Sou Kwandú!" Debalde, porém, me esforcei para descobrir qualquer distinctivo exterior pelo qual se distinguissem os dois clans. Por duas
vezes me responderam á pergunta pelo clan de uma pessôa que ella
era Tarové (Conorus leucophthalmus? - maracanã). Em ambos
os casos tratava-se de crianças maiores. Talvez a palavra designa
uma divisão pela edade (Alters-klasse), porque nunca um índio perguntou a um homem do posto si era Tarové, mas só si era Mitú
ou Kwandú .

IX -

O matrimonio

Os Parintintin parecem viver em monogamia. Jamais um delles 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 o 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.
As moças novas parecem ter bastante liberdade: ao menos vi
diversas dellas que, durante as 5 semanas da minha ultima permanencia no posto, mudaram o companheiro. Um dia, chegando
uma destas moças com um companheiro do outro clan, perguntei
si elle era marido della, ao que ella me respondeu com toda simplicidade que sim; perguntando, porém, ao rapaz se ella era esposa
delle, este negou com indignação, qualificando a moça com um
termo que me era desconhecido e que infelizmente me escapou da
memoria. Que estas taes moças não se consideravam seriamente
compromettidas resaltava tambem do facto que algumas dellas não
se mostravam absolutamente contrarias a começarem um namoro
com este ou aquelle do posto, procedimento este que não parecia
merecer a menor censura da parte dos seus companheiros. As mulheres casadas, em geral, eram serias e portanto raríssimos os casos
em que alguma procurava demasiada intimidade com o pessoal do
posto. Nunca nos foi seriamente offerecida uma mulher, pois si
no começo das relações pacificas fizeram tais offertas, foi segura72

mente com o fim unico de attrahir algum dos nossos para o mato
afim de lhe cortar a cabeça. Deante de nos os esposos davam pouca demonstração de intimidade: raras vezes se via uma mulher
enlaçar o braço no hombro do marido ou recostar-se nelle, e era tudo.
X -

A posição social da mulher

A posição social da mulher pareceu-me bôa. Ellas tinham certa independencia, podiam, p. ex., vir ao posto sem companhia. Um
unico índio eu vi que parecia por ciumes vigiar a mulher, nunca
deixando-a se afastar de si. Não assisti a um ultraje feito á mulher pelo marido mas deu-se o caso que uma mulher, na porta do
posto, pegou o marido, pelos cabellos dandolhe umas bofetadas,
sem que elle fizesse mais que esconder o rosto. As mulheres tinham o costume de cravar as unhas nos braços, nos hombros e nas
faces da pessôa com que se zangavam. Assim fizeram com diversos
do nosso pessoal e um dia vi um indio com ferimentos suppurados
desta especie. Perguntando-lhe eu o que era aquillo, mui phlegmaticamente apontou para a esposa que estava ao seu lado.

1
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No começo, os homens traziam á força aquellas mulheres que
tinham medo de vir á nossa presença. Quando se distribuíam presentes elles tinham cuidado que as mulheres fossem bem contempladas, e tudo que o homem recebia dava á companheira para
guardar.
Nunca vi as mulheres apparecerem no campo de combate, nem
observei que durante o ataque passassem as flechas 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
índio trazia, escondido no cinto, um punhal de taboca para dentro
do posto. Avisou uma companheira e esta, passando despercebidamente por detraz do valentão, arrancou-lhe a arma, quebrou-a e
atirou para longe com os pedaços, antes que elle podesse impedi-la
de assim proceder.
XI -

A divisão do trabalho

Como não estudei os Parintintin em suas aldeas, as minhas
observações sobre a divisão do trabalho só podem ter um valor
muito limitado. Tanto quanto pude ver, as mulheres não estavam
absolutamente sobrecarregadas de trabalhos. Em viagem por terra, o homem carregava tanto como a mulher o grande cesto com
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bagagem e, tambem, é elle quem ás vezes carrega as crianças. Em
viagem por agua só vi remar os homens. Ainda ·quero mencionar
que vi uma mulher fazer um cesto (N. 230), e que um índio 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 fios de algodão parecem
ser feitos, pelo menos em parte, pelos homens pois foram sempre
elles e não 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 mamão (Carica papaya).
XII - · Pudor
Pelo conceito nosso, o comportamento dos homens é, em geral, soffrivelmente decente, se bem que havia alguns que gostavam
de gestos e ditos obscenos. Das mulheres e moças jamais observei
coisas semelhantes. Elias se comportavam com tanta decencia que
a sua nudez nem sequer dava na vista.
Os h·omens 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 mulheres gostavam de olhar-nos quando tomavamos
banho; retiravam-se, porém, logo que ouviam alguma censura da
nossa parte. As suas necessidades elles faziam sempre f óra 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.
XIII -

Velhos e crianç&S

, Os velhos gozam de pouca consideração entre os Parintintin,
facto que já se pode deduzir dos seus modos calmos e modestos
.que muito contrastam com a presumpção dos moços. As pessoas
principaes da tribu são, sem duvida, Qs rapazes que mais alvoroço
fazem. Presentes que se dão aos velhos lhes são, · ás vezes, arrebatados pelos moços.
As crianças são em geral bem tratadas. Reconhecia-se isto facilmente pela liberdade e o desembaraço com que se comportavam
perante nós. Desde pequeno, ellas carregam uma concincia individual admiravel. Quando no principio tinham medo de entrar no
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posto, o pae as carregava para dentro nas costa~ ou a mãe as trazia puxadas pelos capellos. Os paes tinham gosto ein vêr os setis filhos
presenteados. A pezar disto, vimos alguns exemplos de mau tratamento: Um dia uma india, sem motivo visível, espancou brutalmente sua filha de 6 anos, derribando-a na lama e, levantando-a
com violencia, atirou-a para longe, de encontro a um tôco pau,
calcando-a, depois, aos pés. Garcia entrou no meio, levantou a
pequena que estava coberta de lama e sangue e, amimando-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 extorquir desta maneira
presentes de nós. Para comnosco estas crianças eram extremam~n
te confiantes, trepavam no nosso collo, queriam brincar e dançar
comnosco e, occasionalmente, ameaçavam-nos, debaixo de toda amizade, de cortar-nos a cabeça!
XIV -

f'

'

l

Nomes

Não conheço a maneira por que recebem os seus nomes. Não
tinham duvida em dize-los, e muitas vezes declaravam, logo ao chegar: "Sou fulano!' - e então seguia immediatamente a pergunta:
" Como tu te chamas?" - Elles faziam empenho saber os nomes
de nós todos e, a pezar da difficuldade que lhes causava a phonologia portugueza, decoravam-nos, modificando-os a seu geito: Marirán ( == Mariano), Pedurú ( = Pedro), Cucumá ( João), Mandád
(= Bernardo), Gatía ( = Garcia). O meu nome guaraní que elles
pronunciavam "Nimoendayúb" lhes causava tanto prazer que muitas vezes me chamavam visivelmente só pelo deleite de pronuncia-lo. Nomes côi:no os dos Guaraní, com o final em -yú(b )- tambem
ocorrem entre elles, p. ex., Awangayúb. Outros nomes masculinos são: Tawarí (Couratari sp. ?), Mohangí (mohang-remedio),
Mboavá, Mboavaím (mbo-particula actiya, avá-homem? im-negativo),
Wiratíb (wírá-passaro, tib-estar), Pirá (? nome frequente), Mboréb,

=

Mandariyé, Mandád, Porowiawí, Yeii, Iwá, Oyiporuí, Ukád, Kari,
Ariká, etc. Nomes femininos são: Mandaí (?frequente), Yataí, Rehá,
Ipotá, Mbaitaí, Kunyatá, Wuritá, etc. Yeií affirmava que tinha dois
nomes, XV -

como eu.

A guerra

Quando estabelecemos as primeiras relações com os Parintintin
pareceu-me que esta tribu guerreira, que viviá em lucta com todos,
sem exepção, que não faziam parte della, noã tinha um vislumbre
de respeito á vida e propriedade dos outros. Mesmo depois do
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inicio das relações pacificas elles tem feito todo o possivel para
assassinar ao menos um de nós, e até por ultimo, não me parecia
recomendavel que qualquer de nós se entregasse só nas suas mãos.
Ao lado dos bons elementos da tribu existem valentões e desordeiros em bom numero, ás vezes mal quistos pelos seus proprios companheiros mais accomodados sendo, em geral, 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 apresentasse um ferimento, velho ou novo, produzido
por uma arma de fogo. Só vi dois indivíduos flechados pelos Múra-Pirahá: mas contei bem uma <luzia que tinha sido ferida em luctas contra os proprios companheiros. Que elles nestas luctas chegam até ao homicídio, acho muito provavel. Muitas vezes os bandos pareciam hostis uns aos outros e, quando se encontravam no
posto, davam-se quasi sempre entre os mesmos disputas calorosas
e ameaças com furiosos gritos de guerra. Promptamente elles se
pintavam com algum carvão mastigado e, depois, quando se tinham acalmado os espíritos, tiravam outravez esta pintura de guerra. Nunca os vi chegar ás vias de facto, embóra certa vez um
exaltado esbravejasse e gritasse: Tayuká-Tayuká! deixai-1ne
mata-lo! A guerra não é para os Parintintin uma necessidade dura e deplorável mas forma o sport predilecto dos moços de 12 annos para
cima. No ataque que fizeram ao posto no dia 5 de Maio de 1922,
cahiram flechas sómente usadas pelos rapazinhos daquella edade
(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 são feitos em
qualquer epoca do anno e a qualquer hora do dia e da noite. No
verão, quando os igapós estão seccos e os caminhos bons facilitam
as excursões, os ataques são mais frequentes, porém, como estes
indios tem canôas escondidas em toda parte do seu território, são
capazes de penetrar, por lagos e igapós, até os estabelecimentos
dos seus inimigos, mesmo no rigor do inverno.
Os seus nove assaltos ao posto deram-se nas horas seguintes:
11 h. 30 m., 7 h. O m., 10 h. 30 m., 18 h. 30 m., 11 h. O m ., 20 h.
30 m., 10 h. 30 m., 17 h. 30 m. e 2 h. O min. - Nunca deram propositadamente algum signal da sua presença antes do ataque e, apenas por
descuido delles, eu, ás vezes, os presentia. Tambem não creio que elles
tivessem preparado estes ataques, espreitando-nos durante dias consecutivos, como o fazem outros indios hostis: O seu caracter inquieto e
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inconstante não lhes deixava paciencia para assim proceder. Eu julgo
que os Parintintin costumavam sahir da sua aldeia de manhã muito cedo, chegavam junto do posto pelas 10 horas, preparavam-se para o ataque, tomavam chegada, observavam durante minutos apenas as nossas ocupações e davam o assalto. Creio, tambem, que em nenhuma
destas ocasiões tivemos de enfrentar maior numero de guerreiros
reunidos que uns 20 no maximo. Nunca rompiam pela matta fechada mas sempre por algum caminho já aberto que lhes permitisse avançar e recuar em plena carreira, sem embaraço. Com a flecha na corda do arco, sem fazer o menor ruido mas com rapidez incrivel, o bando se precipita sobre o inimigo e, alcançada a distancia propria, todos disparam simultaneamente a primeira flecha, seguida immediatamente pelas outras. Mas, só quando os projectis
estão descendo sobre o alvo é que levantam os seus gritos de guerra, tão inesperada e repentinamente que deixam pasmado de horror
áquelle que não estiver familiarizado com a sua tactica. O grito
de guerra soa como um hi!-hi-i! guttural, expellido com toda força
e repetido irregularmente. Bastam tres indios assim gritando para
causar a impressão de um exercito. Nas chapas de metal do posto
se despedaçavam as pontas de taquara, afiadas como navalhas, e
apenas deixavam urna pequena depressão: mas outro é o effeito que
produzem nas choças de palha dos moradores do sertão: As flechas
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
cabem, ainda no chão, são traspassados por flechadas seguidas calcados aos pés - degollados - .
Em alguns casos os Parintintin tem levado não só a cabeça como tambem um 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 isto salvar a situação, - ás vezes; mas tambem já se deram casos em que os Parintintin venceram apezar de repetidos e certeiros tiros.

'

Estes indios não poupam a vida das mulheres nos seus ataques,
inas, por vezes, têm carregado crianças vivas. Jamais uma dellas
tornou ao mundo civilizado e, como não vimos entre os Parintintin nenhum individuo que adrnittisse a suspeita de ser um adoptado ou
mestiço, creio que estas crianças inorrem logo por não se adaptar ao
novo meio de vida.

i

Com toda satisfação os guerreiros Parintintin teriam procedido comnosco tambem conforme este seu programa antigo. A sua
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tactica, pQrém, mallogrou-se lastimosamente deante das nossas chapas de metal e da nossa vigilancia incansavel. A meia <luzia de flechas que cada um delles no maximo levava, num instante se exgottava sem que jamais tivessem conseguido ferir um de nos. Assim ·
elles podiam· sustentar o combate durante um minuto só, ao cabo
do qual tinham de abandonar o campo forçosamente. Ao principio costumavam então arremedar tiros de rifle: Puh! - Puh! na expectativa de que agóra se faria fogo sobre elles. Depois do
ataque não 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 ~ram pontas de flechas de taquara, arrancadas
da haste e fincadas no chão, até tres juntas, um pouco inclinadas
para a frente e disfarçadas com uma folha levemente 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 em cima afunda-se, cae de bruços e
espeta-se nas taquaras. Para o practico, porem, estes fojos são ~a
cilmente conhecidos. Elles permanecem ordinariamente descobertos e só são apromptados quando se espera algum inimigo.
Os guerreiros, especialmente os mais moços, enfeitam-se para
o combate com bonitas corôas de pennas e plumas cervicaes. Muitos pintam-se de preto, com carvão de castanha ou, de branco, com
tabatinga e, quando as.~im pintados, com os pés afastados e o busto
inclinado para a frenté~ esbravejam contra o inimigo, gritando, atirando e brandindo as armas, o seu aspecto é tão feroz, tão horrivelmente diabolico, que facilmente se comprehende como as suas
victimas, entorpecidas de espanto, ás vezes se deixam abater quasi
sem resistencia. Quando os Parintintin durante o combate nos
avistavam, costumavam, não tendo mais flechas,' ameaçar-nqs com
os arcos; dar golpes furiosos em torno de si; bater com o pé; mostrar a língua e fazer o gesto de degollamento, pegando com u a mão
nos cabellos e rodeando o pescoço com a outra. Esta ameaça elles
faziam, mesmo depois do começo das relações pacificas, com muita
frequencia. Era, para assim dizer, a saudação de despedida delles
ao sahir do posto, a qual era tambem executada por curumizinhos
de 6 annos com seriedade e convicção.
Os Parintintin parecem ser apaixonados caçadores de cabeças
de inimigo. Fazem todo o possivel para obter o craneo do adversario, nem que este seja uma criança, e têm até aberto sepulturas
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para cortar a cabeça ao defunto. As suas perguntas interessadas
junto daquella . sepultura que havia nó terreiro do posto, demonstrava claramente que tinham a respeito della o mesmo plano. O
que fazem depois com os craneos nihguem sabe. Com uma cabeça de veado elles nos demonstraram um dia conio penduram o ·craneo do inimigo no hombro por meio de um laço de embira, para
dançar com elle para lá e para cá, cantando, gritando e tocando
alternativamente a grande flauta irerú (N. 240). Era uma cantiga
animada e mesmo bonita, mas as palavras, pronunciadas, como sempre, indistinctamente, não consegui apanhar. Distingui apenas alguma coisa como -nemira-kánewã- (mira-gente? akán-cabeça) e alguns nomes nossos.

•

Afora os Neo-Brazileiros, os Parintintin hoje só estão ainda em
guerra com os Múra-Pirahá, subtribu selvagem mas inoffensiva da
grande nação Múra, que nomadiza pelo Baixo Maicy. Ambos estes
seus inimigos os Parintintin tratam por Tapii-inimigos tapuyos: Um
velho que tinha o antebraço atravessado por uma .flechada me contou com grande vivacidade e expressiva mimica a sua lucta com os
Pirahá, na roça delles. Uma mocinha de 12 annos apresentava
tambem uma flechada destes inimigos nas costas, abaixo da pá direita. Geralmente estes encontros se dão quando os Pirahá no
verão, sobem em canôas o Maicy para colher ovos de tracajá nas
pr aias do curso superior deste rio. Estas excursões elles estendem,
ás vezes, até á forquilha do Maicy. Os Parintintin, por sua vez,
vão nas suas correrias, quasi todos os annos, até um dia da foz do
Maicy onde atacaram, tanto em 1921 como no armo seguinte, os
Pirahá junto da bocca do Flechai, pequeno affluente do Baixo Maicy pela margem esquerda.
Ha uns 5 ou 6 annos atraz, os Múra-Pirahá superhenderarn
uma família dos Parintintin: Mataram alguns e levaram uma mulher e um menino que venderam a um dos moradores civilizados
do Baixo Marmellos, em cuja casa depois ambos morreram da grippe. Alguns destes Múra-Pirahá apresentam flechadas antigas que receberam em encontros com os Parintintin. Elles vivem com receio constante destes inimigos e, por sua causa, evitam geralmente toda demora na margem esquerda do Baixo Maicy, que julgam mais frequentado por elles que a opposta. A qualquer u.m de nos que se
dirigia para aquella margem ou para o Alto Maicy, os Múra-Pirahá
nunca deixavam de advertir do enorme numero dos Parintintin que,
diziam, lá havia, e que cortavam a cabeça a todos. Os Parintintin,
por sua vez, parecem ter, tambem, bastante medo dos Múra-Pirahá.
Este medo reciproco é um phenomeno muito commum entre tribus
de índios vizinhos. Muitas vezes elles nos perguntavam como nós
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nos <lavamos com os Múra-Pirahá e si estes não nos atacavam, ficando bastante impressionados quando eu lhes respondia que aquelles índios 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 prometti solemnemente.
XVI -

Anthropophagia

Desde o seu primeiro apparecimento os Kawahíwa-Parintintin
são accusados de anthropophagia, em quanto esta accusação contra
os Múra, p. ex., nunca foi levantada seriamente. Não vi os Parintintin comerem carne humana, e occasionalmente ouvi da sua propria
bocca coisas que tornam provavel a existencia deste costume entre
elles. Assim me perguntavam com a maior naturalidade si não comíamos os Múra Pirahá e affirmavam, sem o menor escrupulo, que
elles mesmo o faziam. Por diversas vezes, cara á cara, elles têm
ameaçado de comer-nos. Tawarí, um moço muito amavel e amigo
nosso, z3ngou-se um dia, na sabida do posto, sem razão 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 comer! 1! bom!" (Tambem entre os antigos Tupinambá os
olhos do inimigo eram uma das partes mais apreciadas). Um índio
trouxe um dia a sua filhinha ao posto e mandou-a, com certa formalidade, morder o braço de um dos nossos homens.
XVII -

Furtos

Alguns Parintintin, até a minha sabida, nunca fizeram uma tentativa de furto e outros, como p. ex. Yeií, provavelmente nunca o
fariam: São as exepções, tão raros quão dignas de serem mencionadas, pois os Parintintin, na sua maioria, são ladrões incorrigíveis,
que empregam toda a sua intelligencia, toda a sua coragem para
s0 apoderar, publica ou clandestinamente, da propriedade alheia. Os
mesmos membros da tribu furtam-se reciprocamente, e o costume
de carregar para o matto immediatamente qualquer presente recebido de nós para esconde-lo e voltar com as mãos vazias, não nasceu do receio de uma reação nossa mas da desconfiança contra os
proprios companheiros, tendo acontecido que, encontrando-se dois
bandos no terreiro do posto, os recem-vindos quizessem tomar á
força os presentes 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 reco-
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nheceram que o seu ideal, o saque violento do posto, era impracticavel, furtaram o que podiam. Os Parintintin são a unica tribu
que vi inventar instrumento exclusivamente para o furto: ganchos
compostos de duas peças amarradas, com que puxavam pelas fendas das paredes de varas, tudo que o espaço permitia passar. Estes
ganchos eram mais fortes e feitos de madeira (N. 202) para furtar
roup~s e outras coisas relativamente pesadas, e mais finos e feitos
de talas de bacaba, quando se tratava de furtar miudezas. Havia
indivíduos que entravam no posto levando estes instrumentos na
mão com o maior cynismo, e que espreitavam, durante toda a sua
permanencia, com avidez uma occasião para emprega-los. Outros,
porém, furtavam sómente quando havia uma bôa opportunidade, o
que raras vezes se dava. A ·principio era preciso muito cuidado
quando chegava o momento delles se retirarem, porque aguardavam
esta occasião para agarrar, fosse lá o que fosse e fugirem correndo
com a preza. Tambem não se aborreciam muito quando se cercava o ladrão para retomar o objecto furtado. Quando deixavamos,
ás vezes, entrar um índio num dos quartos do posto, elle agarrava,
em geral, tudo que podia e tratava de escapar pela porta, ou atirava com o objecto por cima da parede, e os que do lado de fóra
estavam esperando, fugiam com elle. Yiwaká, o moço mais docil
e sympatico de toda a tribu, certa vez que estava no meu quarto,
furtou um punhado de fios de missangas e metteu-os na bocca quando intimei-o a pô-los de novo no seu logar. Tomando-lhe a sabida,
insisti que elle os restituísse, mas Yiwaká, vendo-se assim apertado, engoliu com grande dificuldade uma parte das missangas e me
entregou a outra. Criancinhas que mal sabem f aliar já mostram
esta deploravel inclinação para o furto espantosamente desenvolvida. Em todas as fendas que as paredes, portas ou janellas do posto
offerecem, estes índios, quasi instictivamente, procuram introduzir
a mão ou ao menos os dedos para agarrar o que vier ao alcance.
As correntes que prendiam as nóssas tres canôas no porto do posto
causavam-lhes dese~pero quando de noite, sempre debalde, pelejavam para furtar aquellas embarcações, e o ultimo verdadeiro ataque ao posto não teve outro motivo senão o despeito por estes
•
insucessos.
XVIII -

Commercio

A mesma falta de probidade naturalmente se fazia sentir no
cambio de objectos. Na verdade, elles negociavam comnosco porque não podiam roubar nem furtar. Com f requencia procuravam
apoderar-se outravez do objecto já trocado, furtando-o quando não
era guardado ~ogo, pedindo que se lh'o devolvesse ainda por um
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instante, sob pretexto qualquer, ou exigindo a reintegra grosseiramente e debaixo de ameaças. Logo que denotavam que eu tinha
um interesse de possuir um objecto qualquer, fabricavam imitações
sem nenhum prestimo e traziam-nas para negocia-las. Assim tambem partiram pelo meio ambos os paus de um apparelho para produzir fogo e dois indios vieram, para cada um delles negociar uma
metade! Quando permutavam os arcos, ás vezes traziam primeiro
o pau e depois a corda. Por um peixe pediam mercadorias no
valor de 20$000 e levavam outravez o que tinham offerecido, si
não se satisfazia até a ultima as suas exigencias. Estas tendencias
commerciaes difficultaram muito a acquisição de uma bôa collecção ethnographica em . regra.
De alguns delles não se podia dizer propriamente que elles
pedissem: Exigiam as coisas como quem exige de um ladrão a res
tituição da propriedade roubada. Já de 'longe, quando a canôa
delles ainda mal tinha entrado no estirão do posto, gritavam com
impaciencia: ''Trazei! - Trazei! - Trazei machados! - Trazei
facas!" - Foi preciso muita paciencia e energia para infundir-lhes
ao menos tanto respeito e disciplina que fosse possível supporta-los:
uma tarefa espinhosa mas não impracticavel, como provaram os
progressos rapidos que os Parintintin para este lado fizeram.
Raras vezes elles faziam-nos presentes tambem. Uma vez que
encostaram no pos~o com duas canôas carregadas de milho, cada
um trouxe algumas espigas para nós e, quando perguntei o que
por. ellas queriam, todos responderam que nada, pois o milho era
para nossa alimentação. Depois as mulheres, mesmo no posto,
fizeram f ~rinha e beijús, e tambem nos presentearam com aquelles
productos. Os homens de certo bando que costumava vir por terra,
.d a banda do Sul, quando chegavam distribuíam sempre, antes de
tudo, algumas fructas a todos nós: tiravam os diademas da cabeça
e os collares do pescoço das crianças e enfeitavam-nos com estes
adornos. Primeiro, quando traziam as suas armas para negocia-las,
tinham por costume quebrarem as pontas das flechas de guerra no
esteio da porteira (N. 182) ou lhes arrancavam as fisgas para patentear que não as traziam para a lucta. Outro signal que sempre
faziam para dar a entender que vinham em paz, era mostrar as
mãos vazias por cima da cabeça, batendo palmas, e com o mesmo
gesto se despediam de longe, quando iam satisfeitos. A saudação
!}pica dos Parintintin é a seguinte: Entram correndo pela porteira adentro, pintados como para a guerra, gritando e batendo
com os pés. Quando sabiamas para recebe-los, elles enlaçavam-nos
com um braço pelo hombro, sempre batendo com o pé direito, o
busto inclinado para a frente, gritavam-nos de bem perto no rosto,
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proferindo palavras ininteligiveis de uma maneira exquisita e fanhosa. Ou algum que tinha licenç.a para chegar armado, vinha
com a flecha na corda, o arco levantado por cima da cabeça, da
mesma forma gritando e pisando e, quando estava a uns 5 passos
da pessôa, que ia comprimentar, abaixava de repente as armas, encostando a ponta da flecha no chão. Outro mau costume delles
consiste em pôr o pé direito encima do pé da pessôa com que
conversam.
XIX -

Sentimentos de gratidão e aminde

Quem fosse · bastante ingenuo para esperar gratidão da parte
dos Parintintin se veria expo.sto 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 depois de ter recebido o ultimo tratamento este Matikamondé tomou-se o causa~or principal ·do conflicto de 12 de Janeiro de 1923. Indignado com o procedimento do
seu favorito, Garcia sahiu para o terreiro, chamando-o, e Matikamondé não se fez de rogado, mas respondeu promptaniente com
tres flechadas de optima pontaria das quaes uma passou tão rente
á cabeça de Garcia que eu vi-a roçar pelos seus cabellos.
1

1

Ao indio Yeií eu tinha dado de presente uma das nossas cubiçad~ canôas, em reconhecimento do seu comportamento relativam~nte correcto. No dia seguinte elle veio me offerecer. alguns peixes para vender, mas como eu não quizesse satisfazer todas as suas·
exigencias de pagamento, inteiramente desproporcionadas, levou
outravez os seus peixes. O mesmo Yeií, poucos dias depqis, no já
citado conflicto, não pôde negar-se a disparar, ao menos no começo, algumas flechas contra nós, se bem que depois attendesse immediatamente o meu chamado e se passasse para o nosso lado,
junto com seu irmão Pirá.
O costume dos Parintintin dançarem com qualquer objecto
que receberam de presente podia ser tomado por alguem por uma
especie de agradecimento: O indio presenteado sae com o seu
brinde ·e uma flauta de Pan (N. 250-252) para o terreiro de dança
que fizemos especialmente para este fim, e batendo com força com
o pé direito, dança para lá e para cá, cantando uma curta estrophe,
e tocando alternativamente dois tons duplos na flauta. As mais
das vezes elle intercala na dançá umas voltas ao redor da casa, e o .
final de tudo ·é sempre o grito de guerra. Quanto a mim, esta ce·
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remonia me parecia muito mais uma dança de triumpho com a
preza conquistada do que uma manifestação de agradecimento.
Toda amizade dos Parintintin comnosco foi, até o ultimo dia,
de uma natureza muito duvidosa. Com isto não quero absolutamente dizer que ella fosse, ao menos nos ultimos tempos, fingida,
mas dava-se mais ou menos o seguinte: Debaixo da estranha impressão da nossa conducta sempre correcta e amistosa e do nosso
animo invariavel elles ficavam suggestionados e to~avam-se momentaneamente os nossos amigos convencidos. Asseguravam-nos espontaneamente que a guerra estava acabada, chamavam-nos de
" amói" , pediam-me que os levasse commigo para Manáos, convidavam-nos para trazermos as nossas f amilias ao posto, para que as
nossas mulheres fiz·essem companhia ás suas, etc. Mal de nos si
tivessemos confiado demais nestes transportes de sympathia!
Se
bem que os Parintintin estivessem, naquelle momento, seriamente
convencidos daquillo que çstavam dizendo, pelo menor motivo a
moral antiga, corrompida por uma guerra de 80 annos e cujo ideal
é o 'latrocínio teria outra vez supplantado a nova moral da paz e
da harmonia. E esta mudança era tanto mais f acil quanto é in·
quieto, leviano e inconstante o caracter desta tribu. Os elementos
melhores, enfim, talvez que pensassem como Yeií com o qual tive
um dia o dialogo seguinte:
,.
Yeií (apontando para um signal no meu pé): O que foi isto?
Eu: Uma cobra me mordeu.
Y eií: Tu não morreste?!
Eu: não.
Yeií (depois de um momento de reflexão): Foi bom que não
morresses, para poder trazer machados e terçados para nós!

.

.

As informações dadas pelos Parintintin não merecem muito
credito, especialmente quando são dadas em resposta a uma pergunta directa nossa. Em geral, elles não têm o menor escrupulo
de dizer uma mentira, motivo principal porque tenho relativamente
tão poucas . informações sobre os seus costumes, dadas por elles
mesmo.
Os Parintintin desconhecem a hospitalidade para com o estrangeiro. Esta falta é muito natural pois consideravam todos que
não pertenciam á sua tribu como inimigos mortaes.
XX -

Coragem

Os Madeirenses chamam os Parintintin de covardes porque
não resistel_Il á fuzilaria. Mas nenhum destes que os censuram seria
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por sua vez bastante estupido para se expor, só com arco e flechas
na mão, 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 posição inexpugnavel. Percebia-se, ás vezes, como procuravam salientar-se individualmente por alguma façanha que po~esse em destaque a sua . coragem. No ataque de 15 de Maio de
1922 vi como o primeiro na fileira dos atacantes se virou para o
segundo que vinha ha uns 8 passos atraz e, com os arcos levantados verticalmente, tentaram dançar á vista do inimigo atacado: e
só não executaram a peça porque no mesmo instante os chamei.
Antes do começo das relações pacificas, individuos audaciosos introduziram-se de noite clandestinamente pela cerca do posto emquanto os outros ficavam esperando do lado de fora, tendo um
deites 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

Não sei si os Parintintin, como a maior parte das outras tribus,
são beberrões d'occasião. Consta-me que durante a minha ausencia trouxeram uma vez, como presente, uma cuia cheia de uma
bebida fermentada, de milho, já velha e estragada. Si esta bebida
existe, elles não parecem dar grande importancia a ella porque não
levam della nas suas viagens em canôa, como vi fazer outras tribus;
nem me lembro que jamais se referissem a ella e1n conversa. A
princípio o vício de fumar parecia causar-lhes horror:
Não
eram capazes de chegar perto de uma pessôa que estivesse com cigarro na bocca, e de longe pediam que o atirasse fóra. Quando
elles se tornavam importunes e exigentes demais, bastava que Garcia accendesse um cigarro para conserva-los a tres passos de distancia. Hoje já existem rapazes que tomam o cigarro da bocca de
qualquer um dos nossos, tiram, desageitadamente e tossindo, algumas baforadas, mettendo outra vez o cagirro na bocca do seu don~.
O café não apreciavam, mas, quando viam alguem beber, gostavam de metter a ponta do dedo na chicara cheia, admirando-se
que bebessemos esta beberagem tão quente.
Inventaram, porém, outro estranho vicio, depois do estabelecimento das relações pacificas: Comiam, apaixonadamente, as cabeças dos phosphoros queimadas. Dava-se uma caixa de pho~pho
ros a um indio e elle os accendia um por um para apaga-los inme85

diatamente e comer a massa inflammavel carbonizada. E quanto
mais conselhos lhes davam para não faze-lo, mais apaixonados ficavam pela estranha golodice.
XXII -

Chefes

Facto estranho para um povo guerreiro é, certamente, este que
nunca vi entre os Parintintin um chefe de qualidade alguma, sem
ser o chefe de família. Vivem em pequenos grupos de 40 cabeças
no maximo, que são formados de uma ou mais famílias e mudam
a sua composição constantemente. Individuos avulsos passam com
frequencia de um bando para outro. As vezes, o bando se compunha ou dissolvia á nossa vista, durante a sua visita no posto.
Entre os diversos chefes de família parecia reinar completa egualdade. A autoridade deites, mesmo dentro do circulo da sua família, era, em alguns casos, bastante fraca. Yeií é o unico que manda e é obedecido - condicionalmente. Não 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 mão da sua gente, restituindo-os
aos seus donos. Para evitar os excessos que no principio costumavam cometter na hora da partida, Yeií mandava o pessoal na frente
e elle mesmo só seguia mais tarde. Vi um outro chefe de familia,
Porowiawí, mandar a sua sobrinha ('?) Mbaitaí que fosse buscar
uma canôa do outro lado do igarapé. A moça mostrou-se enfadada
e não foi. Porowiawí encaminhou-se para ella, puxou-a pelos ca·bellos 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. Mbaitaí, porém,
amuou-se, virou-lhe as costas e não sahiu do logar.
Mesmo nos ataques, não pareciam obedecer a um chefe. Um
valentão qualquer concebe o plano, a mocidade turbulenta se lhe
junta, e partem para a empresa. Só no primeiro avanço e na primeira descarga de flechas se nota uma certa ordem, mas na acção
subsequente cada qual faz o que lhe dá na cabeça: sustenta o combate, si para isto tiver coragem, e corre quando se sente invadido
pelo medo, sem se importar com os outros que ficam. Quando, porém, um delles cae ferido por uma bala, os seus companheiros fazem todo o possível 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 fracturada
por uma bala de rifle, arrastando-se com difficuldade sobre as mãos
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e a perna sã. Foram buscar mais gente: quando, porém, no dia
seguinte voltaram ao logar, o ferido já tinha sido levado pelos companheiros.
XXIII -

Propriedade

Parece-me improvavel que os Parintintin reivindicassem ~n
cientemente qualquer direito possessorio sobre um territorio delimitado, como propriedade commum da sua tribu. A terra que estão
occupando, elles invadiram, derrotando e matando os antigos habitantes: os Torá e Múra. Como são poucos em numero, o 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 8e referirem com uma unica palavra aos seus
direitos sobre o terreno em que eu, sem lhes pedir licença, levantei o posto de pacificação. Os seus ataques não eram protestos contra a occupação do seu terreno, ,mas tinham por fim a conquista
das nossas cabeças e o ~aque 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
occasião da permuta de objectos comnosco onde os pais apenas representavam as crianças mais pequenas. Quanto ao conceito dos
Parintintin á respeito da propriedade de quem não pertence á tribu, já me tenho referido acima.
XXIV -

.

•

intellectualidade

De todos os indios que conheço, os Parintintin se destacam
favoravelmente por sua vivacidade intellectual e rapida comprehensão. Elles, com os seus vizinhos e inimigos, os Múra-Pirahá, formam, neste sentido, os dois extremos da minha experiencia. Os
Parintintin conheciam toda a guarnição do posto pelo nome e sabiam melhor que eu, quem tinha ido como tripolante para o Madeira. Sem maior difficuldade, elles se entendiam com o pessoal
do posto do qual nenhum conhecia a sua lingua, por meio de uma
mímica muito engenhosa. Elles que, pode se dizer, não tinham
nenhuma organisação, comprehenderam immediatamente a do posto e sabiam levar em conta a rigorosa disciplina alli reinante. A
noticia de outros que existia uma autoridade superior aos chefes
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de familia delles~ um governo, enfim, não lhes parecia causar nenhuma estranheza. Concebiam com grande rapidez e com maior
ainda esqueciam-se do novo conceito. Superficiaes e desattentos em
extremo, nenhuma firmeza tinham em suas opiniões, e nas suas
promessas, por mais espontaneas e positivas que fossem, nellas
ninguem podia confiar.
Si, porém, o desenvolvimento do systema numeral fosse a escala para medir a capacidade mental de um povo, os Parintintin
haviam de figurar no ultimo degrau, pois malmente conhecem dois
numeraes: oyipé = um, mokói = dois. Quando eu empregava a
palavra mbohapí (d) = tres, elles não me comprehendiam. Alias,
esta palavra é egualmente desconhecida nos dialectos Kawahíb do
Alto Machado que pude examinar, mas existe no dialecto Apiaká e
Kamayurá. Por "tres" os Parintintin, ás vezes, diziam tambem mokói, de maneira que melhor se traduz esta palavra pór "alguns"
do que por dois. Qualquer quantia superior a dois, elles só sabiam
explicar mostrando um numero approximadamente egual de dedos
das mãos e dos pés.
XXV -

Canto, musica e dança

Quando os Parintintin visitam 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, outra volta, e assim
por deante, sempre batendo com o pé direito com· Jorça e de uma
maneira tal no chão que produz o estalo de uma palmada. Esta
dança é. sempre acompanhada por uma curta estrophe cantada e
visivelmente improvisada, pois, em geral, não começam o caJ;J.tO
logo aos primeiros passos, mas levam primeiro algum tempo murmurando de si para si, no compasso da dança, para depois, de repente, levantar a voz. Os textos nunca consegui apanhar direito
porque cantam de uma maneira confusa e f anhosa. Percebi que
mencionavam nos seus cantos as ferramentas que de nos recebiam:
"Takihé (-terçado) gara (-interrogativo) mi (-?) arakái (-quando?)".
Em outra occasião cantaram da lancha (Kayari igá - a canôa do Madeira) e do batelão (materá). Já me referi á dança com a cabeça do
inimigo. .Os cantos são curtos e monotonos, mas não diss9nantes.
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 dão o grito de guerra. De outra vez dançaram na roda, com a flauta grande, a irerú.
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As i:nulheres, quando dançam em companhia dos homens, entram,
um pouco agachadas, por debaixo dos braços que os homens collocam nos hombros reciprocamente, e dançam nesta posição, pulando com ambos os pés simultaneamente. Certa menina de 8 annos
ensinou-me a dança seguinte: Poz se na minha frente e pegou as
minhas mãos, entrelaçando os dedos della com os meus e, sem me,,..
soltar, pulou commigo em roda, com ambos os pés eguaes, mas
sempre marcando o compasso com o pé direito em cada segundo
passo, e cantando com voz surda: He-hehe! Uma irmãzinha della
collocou se então atraz de mim e dançou junto, com as mãos apoiadas nas minhas costas ..
Quando deixavamos entrar um indio no quarto, elle pegava
geralmente em .algum objecto maior, uma roupa, um rifle ou coisa
semelhante, dançava com elle acima e abaixo e entregava-o de novo. Pareciam ter uma satisfacção enorme nisto. Quando estavam
acampados nos seus ranchinhos junto do posto, alem do igarapé,
cantavam em geral até ás 21 h. e uma vez dançaram no luar, no
terreiro do posto, até ás 21 h. 30 m.

t\

A grande flauta irerú (N. 240) tem um comprimento de 445
cm. Dentro do canno grosso acha-se mettido, .numa abertura do
nó, um canudo fino com uma lingueta lateral, elastica. O unico
som que este instrumento produz é baixo e rouco. Móra da flauta de Pan de 4 cannos, existem tambem dellas com 7, 10 e 15 (N.
247-252), das quaes desconheço a occasião em que são usadas.
Ha tambem uma flauta de taboca da grossura de um dedo,
com uma abertura lateral rectangular para a boca e outra, tambem rectangular, para o dedo, perto da ponta aberta (N. 245).
Desta qualidade vi uma flauta dupla, de maneira que duas dellas
eram unidas pelo nó que formava o lado fechado de ambas (N. 246).
Buzinas de bambú grosso, com abertura lateral e approximadamente rectangular (N. 253-256), só vi ein uso para chamar companheiros distantes, mas nunca na guerra. Um brinquedo musical
para crianças consiste num craneo de agutipurú (Sciurus sp.), transformado em apito, tapando-se as aberturas com exepção do furo
occipital com cerol.

•

Os Parintintin apreciam muito os nossos instrumentos de musica. Por 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 postaram na margem opposta do rio, ainda atirando para cá, elles me pediram uma coisa que se estira e comprime
horizontalmente entre as mãos e que canta: tõté-tõté! - Todos nos
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comprehendemos im.mediatamente que era uma harmonica que ellC$
queriam, mas foi-me impossivel satisfazer-lhes o pedido. Julgando
que eu não tivesse comprehendido o que desejavam, fizeram então
dois simulacros de palhas de uauaçú (Orbignia speciosa) que ligaram por meio de costura com fio de algodão, representando o
folie da harmonica (N. 258,259), para demonstrar com elles o que
queriam. Por fim tiveram de contentar-se com umas pequenas harmonicas de bocca. Gostaram do toque de grammophone e tinham
um prazer especial em dar corda ao mechanismo.
XXVI -

'

Desenhos e esculpturas

Nunca consegui levar uma india a fazer um desenho: os homens porém, tinham prazer em riscar figuras de animaes e de gen·
te com o lapis no papel, ou com sueco de genipapo na pele delles
e na nossa. Em geral, desenhavam mal (fig. 5). Nas suas buzinas
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Fig. 5 . Desenhos á lapis dos Parintintin.
a. e b . Yawára-rangáb - retrato de onça.
e. Tará - camaleão?
e. kwatá - Ateles paniscus.
f . Pirawib - Piseis sp.?
g . Inambu - Tinamus sp.
h . Anyà - espectro?
i . Figura hrnnana?
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j.

Karuirapé?

k.

Oremohundáb - maneira de nos pintarmos de preto.

.,

e flautas gravavam figuras semelhantes. Numa flauta representaram
pessôas determinadas
do .posto, conservando as proporções relati.
vas. O melhor producto da sua arte de desenho formam as tatuagens, especialmente ··a do queixo da mulher. Não sei quem as executa, mas as moças que ainda não as possuiam, vendo-me copia-las na minha caderneta, me pediram que eu lhes fizesse a tatuagem
completa no rosto com tinta de escrever.
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Fig. 6. Bonecos de pau abandonados pelos Parintintin num rancho
perto da bocca do Flechai, depois do ataque aos Mura-Pirahá, 1921: b.
e e. representam provavelmente indios desta tribu.

'

De esculpturas vi sómente uns bonecos de pau (N. 260-262).
- dois delles verdadeiros monstros, - representando gente nossa.
Creio que são brinquedos de crianças. Alguns outros bonequinhos
de madeira que elles deixaram pendurados num ranchinho quando
em 1921 atacaram os Múra-Pirahá na bocca do Flechai, representavam talvez membros desta tribu, e eram trabalhado·s com mais
esmero. Um delles estava vestido 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 penteada. Eles não tomavam sómente banho, como outros indios, mas lavavam-se esfregando o corpo e tirando para este fim
até a capa do penis. Nem tampouco se vê as crianças pequenas
sujas ou enlambusadas, porque as mães as lavam frequentemente.
As vantagens do uso do sabão elles comprehenderam rapidamente,
desde que tomaram banho em ·nossa companhia.
Arrancam sobrancellhas e pestanas, mais ou menos cuidadomente mas deixam crescer todos os mais cabellos do rosto e do
corpo. Achavam feio as nossas sobrancelhas e barbas espessas e
queriam arranca-las. Apreciavam muito o ef_feito da navalha e si
algum de nos se apresentava com a barba mal feita, lembravam-lhe que a fizesse. Alguns velhos, porém, sentavam-se num mocho
no meio do terreiro e pediam que lhes fizessemos as grisalhas e
ralas que possuíam.
Os cabellos da cabeça usam, tanto homens como mulheres, cortado em roda, em forma de calotta, de maneira que o corte fique
pouco acima das sobrancelhas, cobrindo a parte superior das orelhas. Só duas mulheres tinham cabellos compridos, amarrados atraz,
rente á cabeça, com um fio 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 tínhamos varrido o terreiro, examinavam escrupulosamente si
não havia ficado algum cabello e, eventualmente, varriam-no elles
mesmo mais uma vez. Só um foi uma vez bastante descuidado deixando no chão os seus cabellos cortados, mas sua a ~ulher, vendo
o desleixo do marido, foi immediatamente recolhe-los. ·
Os pentes (N. 212-214) são pequenos e unilateraes, com um
trançado simples de fios de algodão entre os dois '.p ares de talas
qúe prendem os dentes de madeira.
Os Parintintin são doidos por brilhantina, perfume e oleos para os cabellos, e entre os seus primeiros cosmeticos figura o kerozene, de cujo cheiro. gostam em extremo. Se fosse pela vontade
delles, teriam despejado sobre os seus cabellos invariavelmente todos os liquidas que viam engarrafados, pois lembro-me que me pediram para este fim tinta de escrever, banho revelador photographico, azeite de mamona, etc .
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XXVIII -,

Tatuagem

Homens e mulheres são tatuados com tinta de genipapo. A tatuagem completa do rosto consta de fií. 2. Ela começa a ser feita
nos homens aos 30 annos, mais ou menos, com a linha em roda, e
os desenhos em forma de rabo de peixe nos cantos da bocca. As tres
linhas da bocca para as orelhas seguem-se até a edade de cerca de
50 annos. As mulheres começam com as duas linhas oculares, a
vertical e a horizontal, que já apparecem em moças. Todas, porém, que tinham a tatuagem no queixo, creio que eram casadas,
mas nem todas as mulheres casadas tinham esta tatuagem. Sómente
mulheres de 40 annos para cima tinham as linhas largas da bocca
ás orelhas. Parece que a tatuagem nada tem que vêr com o clan e

/,,......
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Fig. 2. Muhler. Homen. Tatuagem do rosto.

nem tam pouco com uma determinada epoca da existencia ou com
o matrimonio, pois vi homens de 45 e mulheres de 25 annos que
ainda não tinham a primeira linha no rosto. Nas mulheres observei,
afóra das tatuagens descriptas, só as duas seguintes: Uma velha
tinha um ornamento semelhante ao do queixo, entre o umbigo e o
pubis. Outra velha apresentava nas faces deanteiras das coxas o
desenho de fig. 3 j. Nos homens, porém, aparecem em toda parte
do corpo tatuagens maiores ou menores, com grandes divergencias
individuaes. Com rarissimas exepções, 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 antebraço a do paçú (fig.
3 e). Muito commum são, nas costas, do lado esquerdo, da pá p~ra
baixo,- duas fileiras verticaes de 10-15 rectangulos pequenos (4 10
mm.), horizontalmente collocados e coloridos em toda sua superfície. Segundo me disseram, esta tatuagem é feita com um dente de
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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Fig. 3. Tatuagens.
a, b: Yawára-rangáb = retrato da onça.
c, d: Andirá-rangáb = retrato do morcego.
e: Paku-rangáb = retrato do pacú.
f : Pira-kánga-rangáb = retrato da cabeça de peixe.
g: Huruvi = Sorubim (Playstoma sp.).

cutia (Dasyprocta aguti). Dois indivíduos tinham a figura de morcego (fig 3 c, d) sobre o epigastro. Um certo Oyporuí, 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 "huruví" (Sorubim, Platystoma
sp., Fig. 3 g). O índio que mais tatuagens ostentava era um homem
de seus 50 annos: tinha a do rosto completa, a figura da onça num
braço, o desenho da fig. 3h do lado esquerdo do peito, 4 linhas verticaes de 20 cm. de comprimento na face anterior da coxa esquerda, 4 linhas horizontaes no logar correspondente do braço esquerdo, a superior rodeando toda a sua circunferencia, o desenho da
fig. 3 f no outro braço e uma linha horizontal nas costas, de uma
·
pá á outra.
XXIX -

Pintura do corpo

Os Parintintin occupam para a pintura do corpo a tabatinga
(branco): o carvão de castanha (preto): o urucú (vermelho) e o
genipapo (azul escuro). Nas mulheres notei as pinturas seguintes:
A do corpo inteiro, inclusive os cabellos, com urucú: uma pintura
da parte inferior da perna com linhas de genipapo (fig. 4), e, a mais

94

-

)

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

frequente, uma porção de pequenas· manchas feitas com a ponta do
dedo molhada em tinta. de genipapo, na região umbilical e ventral.

1
1,

1,

Nos homens raras -vezes notei vestígios de pintura antiga com
urucú. Muito frequente, tanto na occasião da vizita pacifica como
do combate, era a pintura preta com carvão genipapo: Primeiro
uma fita larga de uma orelha á outra, incluindo a bocca: depois
pulseiras cobrindo quasi todo o antebraço: faixas largas, horizontaes
ou grandes manchas irregulares, 3-5 de cada lado da frente do cor·
po e, tambem, nas coxas. Um enfeitou a face anterior com linhas
curtas e curvas, espalhadas irregularmente. Outros enlambusavam
sómente, sem arte alguma, o peito, a testa ou o rosto inteiro. No
ataque de 15 de Maio de 1922 tinha o primeiro da fileira dos atacantes o rosto, o pescoço e a frente do corpo completamente pretos.
Nunca observei pintura de carvão em mulheres ou crianças.
Mais horrendo ainda que o aspecto da pintura preta é o da
branca: Caiados com tabatinga, dos cabellos aos pés, estes índios
parecem espectros ou, qu.ando ás vezes pintam a frente do corpo
com listras horizontaes, pretas e brancas, dão a impressão que estão mettidos em camisas de meia.
Esta pintura dos guerreiros Parintintin deu causa á lenda geralmente acceita no Madeira de que no meio da tribu existem Neo. -Br.azileiros, criminosos foragidos que andam vestidos, e que o "tu~aua" d_
ella é um negro, natural do Maranhão.
XXX -

Pe~fq.ração·

das orelhas

Não observei nesta tribu mutilações propositaes, mas ambos os
sexos tem os lobulos das orelhas furados. A operação parece ser
executada muito cedo, pois uma criancinha de poucas semanas já
apresentava os furos, ainda não cicatrizadQs. Os pequenos que a
mãe ainda carrega na tipoya tem as orelhas enfeitadas com pingen95

tes de missangas, pennas e botões (N. 137-139). As mulheres nada
usam nas orelhas como bem alguns homens. A maioria destes, porém, mette nos furos uns pauzinhos da grossura de um lapis e de
2 cm de comprimento. Em occasiões especiaes usam de umas varinhas de taboca que prendem por uma ponta ao furo da orelha,
pousando a outra extremidade sobre o hombro do portador, e que,
ás vezes, são 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. Não sei si as mulheres usam
algum enfeite em ocasiões especiaes, mas os furos das suas orelhas
são muito mais pequenos que o dos homens.
XXXI -

Ornatos de pennas, dentes, etc.

Os trabalhos em pennas destes índios são pouco vistosos e ficam muito aquem do que produzem, p. ex. os seus inimigos, os
Mundurukú. As peças melhores são os diademas e as pennas cervicaes. Os primeiros consistem numa fita estreita de pennas pretas, ou numa mais larga de penna~ de diversas côres, ou numa combinação das duas, ficando a fita estreita sobreposto á base da mais
larga. (N. 52-64). Estas diademas são amarrados directamente na
cabeça ou montados num aro duplo de talos de burity (Mauritia
flexuosa) com u.ma rêde circular, elastica de fio de algodão (N.
42-44). Alguns Parintintin usam estes aros sem o diadema e sómente com algum enfeite cervical (N. 39-41). As vezes, substituem
nos ataques o diadema de pennas por um de uauaçú (Orbignia speciosa), sem ou com enfeite cervical (N. 30-32). -Alguns meninos
appareceram ao posto com diademas de palha de duas côres (N.
33-35). Fora disto usam aros de diversos feitios, de trançados de
palha de uauaçú e de tucumã (Astrocaryum sp. N. 46-48, 50), de
cordões ou cipós cobertos de pennas curtas (N. 49, 51), mais em
uso entre os meninos. Borlas que cabem sobre as fontes, tambem
adoptam.
Os enfeites cervicaes são frequentes e consistem em caudas de
palha (N. 31-47), borlas de pennas (N. 39, 66-68), cordões (N.
40, 41) e varinhas de cipó (N. 32, 69, 73-75) guarnecidas de pennas e dobradas em forma de pinça, ou rabos de arara (N. 71, 72)
de cujas pennas compridas pendem enfeites de penninhas curtas.
Em mãos do Snr. Manoel Lobo vi um destes cujos pingentes eram
feitos de cabellos humanos.
Todos estes ornatos de pennas são do uso exclusivo dos homens e meninos, como o são tambem as ligas dos braços. Geral-
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mente estes são de palha de uauaçú, têm 3 cm de largura e são
costuradas nas pontas com um fio de algodão. Como enfeite, são
guarnecidas com pequenas pennas grudadas (N. 78) ou pequenas
borlas (N. 79) ou compridos c0rdões de pennas (N. 80, 88, 89).
Outros braceletes são de embira, com franjas compridas, ou de secções de ossos tubulares.
Collares de contas de tucumã, bambú, osso ou vidro com pendentes peitoraes e cervicaes são usados especialmente por crianças
de ambos os sexos. As mulheres só usam enfiadas de contas de
tucumã e osso (N. 96, 111): nos homens nunca notei o uso de collares de especie alguma. As crianças trazem nos seus, pendentes
de toda sorte: borlas cervicaes de pennas, chocalhos de nozes pretas, apitos de craneos de pequenos animaes tapados com cerol,
bonitos guizos de caracoes, cascos de anta, etc., como tambem objectos da industria dos seus inimigos como uma chapinha de ferro,
uma roda de relogio, um carretel de linha vazio, uma medalha, moedas de prata de 2$000, botões, etc. (N. 90-95, 97-110, 112, 128-135) .
O enfeite typico das crianças, porém, consiste num pendente formado por dois dentes de grapdes animaes, ligados ou sómente enfiados juntos. As mais das vezes occupam para isto os colmilhos do
queixada (Dicotyles labiatus), mas tambem os do Taitetú (Dicotyles torquatus), as presas da onça e do maracajá (Felis pardalis) e os
incisivos da anta (N. 113-127).
XXXII -

Lavoura

Os Parintintin possuem uma lavoura relativamente extensa.
Todas as suas roças que eu vi já estavam colhidas ha dois annos
ou mais e, por conseguinte, em capoeira. A que havia nos fundos
do posto, cobre uma area de dois 11ectares e meio, approximadamente.
Em primeiro logar plantam milho (N. 235), de uma qualidade
tão molle que, sendo preciso, pode-se come-lo crú. Assam-no na
braza ou delle fabricam uma farinha, soccando-o no pilão (N. 237).
Humedecem esta farinha dando á massa a forma de bolas do tamanho de um punho fechado, para assa-la no borralho e socca-la
de novo no pilão. A farinha assim preparada (N. 236), elles comem secca com peixe e carne ou, escaldando-a, fazem della um pitão. Tambem fabricam della pequenos beijús (N. 239) assados no
borralho.
Além do milho plantam macachera, batata doce, urucú, algodão, banana e mamão. Tabaco e feijão não conheciam, nem sequer

97

pelo nome. A palavra Kiíi - pimenta (Capsicum) elles tinham, porém não sei o que comprehendiam debaixo deste nome, pois pareciam desconhecer a nossa pimenta malagueta, e os índios que já a
haviam experimentado no posto, por brincadeira esfregavam-na no
milho assado ou em outras comidas dos novatos e morriam de rir
quando o logrado cuspia e bufava furiosamente. Conheciam a can-·
na de assucar e chupavam-na apaixonadamente, em quanto pouco
ligavam ao assucar, mas não pareciam planta-la nas suas roças.
A derrubada da matta parece ser feita pelos homens, pois só
elles pediam ferramentas para isto, mas as mulheres plantam, como.
prova o facto já citado de terem ellas espontaneamente trazido sementes para planta-las no terreiro do posto. Em Dezembro colheram o milho das suas roças no Alto Maicy-Mirim. De que maneira
elle é conservado não sei. Nunca vi um Parintintin beber outra
coisa sem ser agua, mas está provado que preparam tambem uma
bebida fermentada de milho.
O pirão de farinha de milho e umas pupunhas (Guilielma speciosa) foram as unicas comidas cozinhadas que vi: todas as outras,,
si tinham preparo, eram assadas na braza ou no borralho. As nossas comidas cozinhadas: arroz, feijão e carne secca, causavam-lhes,
asco. Quando o almoço vinha para a mesa tapavam o nariz e
cuspiam para um lado. Mais tarde alguns começavam a co1ner carne secca assada. A nossa farinha d'gua elles comiam em grande
quantidade, mas não apreciavam a farinha de tapioca.
XXXIII -

Caça e pesca

Os Parintintin são bons caçadores e pescadores: a caça, porém, tem menos importancia que a pesca. Observei que na bocca
dt: um lago, pouco abaixo do posto, tinham feito uma tapagem º'
que faz suppôr que pescam com timbó (Paullinia pinnata et sim .) ~
Só vi os pescar com a flecha, e, como nisto se exercitam desde da
edade de 6 annos, tinham grande practica. Por diversas vezes vi,
em lagares apropriados, na beira do rio, umas varas amarradas nos,
galhos das arvores pendidas sobre a agua, encima das quaes o pescador se postava para, do alto, avistar melhor a sua presa no fundo
do rio. Frequentemente vê-se nas mãos destes índios, quando vão pescar, umas figuras de peixes, em tamanho natural, feitas de casca
de pau pintadas de preto (N. 203-206) que elles empregam, não seí
bem de que maneira. Achei-as depois abandonadas, nos pontos de
pescaria, amarradas na ponta de uma vara fina e elastica de dois
metros e meio de comprimento, achando-se esta uma vez fincada
na margem de uma forma que a figura de peixe na ponta delta fi-
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cava por baixo d'agua, talvez para assim servir de chamariz. Dos
anzoes nossos não sabiam bem o que fazer, mas por ultimo já começavam a experimenta-los.
Entre os animaes de caça parecia 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 flechas. Não pareciam desdenhar os veados e batrachios elles
trouxeram de presente para nos. As vozes dos animaes elles arremedam com muita perfeição. Quando catam os piolhos uns aos
outros, cada um come os seus.
XXXIV -

Animaes domesticos

Animaes domesticos propriamente ditos, como cães, os Parintintin não possuem, mas criam animaes selvagens em casa e trouxeram-nos papagaios e periquitos de diversas qualidades, muito
mansos e que arremedavam a falia de índios, as risadas das mulheres e os gritos de guerra. Tambem trouxeram japiins e um mutum
e Yeií me contou que tinha em casa diversas araras aos quaes costumava arrancar as pennas para enfeites. Numa aldea abandonada
no Alto Maicy havia uma gaiola para passares feita de varinhas
fincadas no chão em circulo.
No começo os Parintintin temiam muito um cachorrinho branco que tínhamos no posto. Quando elle estava deitado dormindo,
passavam de mansinho ao redor delle e perguntavam si já tinha
morrido e, quando eu dizia que não, pediam que o mandasse para
dentro. Mais tarde perderam o receio e, brincando, corriam com
elle pelo terreiro.
XXXV -

Producção do fogo

O fogo é produzido por fricção, com auxilio de um apparelho
composto de duas peças de pau (N. 208-210). A peça de apoio é
de um feitio singular (fig. 7) co1no até agora nunca tinha visto, mas
innegavelmente practico, pois dispensa o corte lateral no furo, usado por outras tribus, para dar sabida certa ao pó, produzido pela
fricção. Seguram esta peça no chão com um pé e assentam a vara
de fricção não verticalmente sobre ella mas um pouco inclinada,
volvendo-a com rapidez e força entre as palmas das mãos. Mesmo dois índios ajudando-se reciprocamente, o trabalho é bastante
difficil e demorado, ao menos nos dias humidos do inverno quando
eu os vi fazer fogo desta maneira. Geralmente ambas as peças são
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Fig. 7.

de madeira de urucú, e só a vara de fricção, ás vezes é de embireira. Como isca vi empregar algodão queimado.
Como os Parintintin se arrf!njam quando lhes falta este appa·telho demonstra a flecha N. 121 cuja ponta de taquara foi usada
como peça de apoio. Não sei o que serviu de vara de fricção neste caso.
XXXVI -

Habitações (Planche 1, B)

Nunca visitei nenhuma aldea habitada, mas vi tres abandonadas.
A primeira se compunha de 4 casas espalha.das, irregularmente numa
capoeira de dois annos, na margem esquerda do Alto Maicy. .A
casa maior, que podia estar em abandono ha dois ou tres mezes,
cobria uma area de 6X8 m. A cumieira estava a 3 m ou mais acima do chão. A ordem dos esteios demonstra a fig. 8. Os esteios
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Fig. 8. Ordem dos esteios numa casas dos Parintintin no Alto Maicy.
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das carreiras exteriores formava uma especie de varanda de ambos os lados da casa. Os grossos tinham um diametro de 10 cm,
mais ou menos, tendo a ponta entalhada em forma de forquilha.
A coberta era de pannos tecidos de ubim e de palha de usuaçú,
concertado em alguns pontos ligeiramente com folhas de sororoca.
Não havia indicio de paredes, mas umas travessas grossas, fortemente amarradas, ligavam irregularmente os esteios. Provavelmente 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 levanta a tapera da "Maloca Bonita", no meio de uma ~apoeira
grande. O comprimento desta casa era de 20 m e a altura da
cumie!ra de 6 m.
Na construcção dos seus ranchos de caçada occupam os Parintintin, O mais que possível, árvores vivas COinO esteios; aindR que
com isto fique irregular a forma do rancho. Typicos são os ranchinhos armados entre duas arvores, como demonstra a fig . 9. Todas as suas habitações, mesmo as provisorias, têm bastante altura
para um homem ficar em pé dentro dellas. Em nenhuma vi um gi.'
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ráu: os cestos e mais utensílios estão pendurados em pequenas travessas de pau que pendem da armação da casa (N . 222). A fogueira é sempre dentro da habitação. Já perto do Madeira vi um abrigo destes índios, ligeiramente feito, amarrando as folhas de uma
pequena palmeira sem tronco, sem corta-las, de maneira que formavam uma especie de guarita.

XXXVII -

Traje quotidiano (Planche I, A)

Fallar em " vestimentas" dos Parintintin seria uma ironia: Mulheres e meninas usam um fio de algodão acima do tomozello e
outro abaixo do joelho (N. 22, 23) e nada mais, absolutamente.
O traje completo do homem, porém, compõe-se de 4 peças:
A mais importante é a capa do penis, feita de, no mínimo, 12 folhas sobrepostas de arumã, em parte ligadas entre si por dois pontos
de costura. As suas bordas são dobradas de uma forma que não
possam ferir a pelle e que a peça toda, antes de ser collocada, tenha uma forma retangular. Envolvem com ella o penis em todo
o comprimento de maneira que as extremidades da capa fecham do
lado posterior, e amarram o cylindro assim formado com 2 fios
de algodão, um quasi na margem superior e outro na altura do glande (N. 10-12). O comprimento da capa é de 25-40 cm. As folhas
verdes e lisas ajustam-se na pelle de uma forma tal que é impossível 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 o rio, p. ex., agarram a capa com ambas as
mãos e, dando umas 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 não estão be1n
acostumados, o uso desta capa parece causar certos incomodos: a
beira corta a pelle na parte superior do membro, produzindo feridas assim como a humidade conservada pelas folhas, causa frieiras.
O aspecto de um indio con1 esta capa de dimensões tão exageradas
é ridicularmente grotesco para quem não estiver acostumado a vê-los :
elles, porém, orgulhan1-se deste traje e não occultava1n que tinham
nos em conta de uns barbaros indecentes por estarmos nós dentro
das calças. Aconselhavam-nos o uso do "Káá", trazendo capas feitas para nos, e mostravam grande satisfação 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).
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andam sem elle, mas quasi nunca falta a terceira peça que
consiste em um ou mais cintos, cada um de certo numero de talas
.de burity (Mauritia flexuosa), fortemente unidas na frente, mas soltas atraz, de modo que descem um pouco sobre as nadegas, enco.b rindo-as em parte (N. 1-6). As vezes estes cintos apresentam ornamentos gravados (N. 4, 5) ou enfeites de pequenas borlas de pennas (N. 6). Meninos de 8-12 annos que, por motivos physiologicos,
não podem ainda pôr a capa de folhas, usam por baixo deste cinto
.d.e burity umas tangas de franjas de embira do comprimento de 15
cm. e da mesma largura, e sempre usam duas dellas ao mesmo tempo, uma sobreposta á outra (N. 13-15). Meninos menores ainda
.andam completamente nús ou apenas com um pequeno cinto de
burity (N. 78).
Todos os homens usam sobre o biceps umas ligas, geralmente
.de palha de uauaçú (N. 16-18), raras vezes de talo de burity (N.
19, 20).
Pouco em uso achei umas ligas de embira acima do tornozello
{N. 21) que, segundo me explicaram, tem por fim proteger 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 -

Embarcações

As canôas dos Parintintin são formadas por um pedaço de
ieasca de Jutahy (Hymenaea sp.) de 5 a 7 m de comprimento por
um e meio de largura, cujas bordas são levantadas e convenientemente firmadas com varas compridas pelos lados, travessas metti.das por dentro e amarrações de cipó nas pontas e de lado a lado.
As travessas servem de assento e uma especie de esteira de varas
.cobre o fundo da embarcação em quasi todo o seu comprimento.
Se a casca racha, a fenda é cuidadosamente concertada por meio de
uma costura com cordas de embira: as beiras da fenda são sustent adas em posição conveniente por talas sobrepostas de cada lado :
1os furos da costura calafetados com rolhas de embira e todo o
concerto é coberto com uma camada de tabatinga impermeavel.
O unico remo feito pelos Parintintin que eu vi e adqueri 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
welhos, roubados visivelmente ao Madeirenses.
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A pezar do seu feitio grosseiro, as canôas de casca podem desenvolver uma velocidade-relativamente grande. Os indios remam
com golpes curtos e rapidos e, quando mudam o remo de um lado
para o outro, levantam-no com certa elegancia por cima da cabeça. Quando não as occupam mais, afundam as suas canôas, para não
serem roubadas pelos outros, e parecem existir embarcações assim
escondidas em todo o territorio por elles percorrido.
XXXIX -

Tecidos de ualha e de fios

Os productos dos Parintintin neste ramo de industria são simples e pouco variados, - salvo si não me deixaram vêr as peças
melhores. Bolsas simples, para levar qualquer coisa, feitas de uma
só folha de palmeira, tecidas de 2 a 2, são muito frequentes e existem em todos tamanhos (N. 224-230) . O seu producto melhor são
os cestos com fundo redondo (N. 232, 233) que fabricam tambem
em tamanho menor. Os seus abanos (N. 231-234) são pentagonaes
e os maiores servem tambem como esteira em que se assentam ao
lado da fogueira. Bancos nunca vi e quando perguntei por elles
responderam que não existiam. As peneiras que occupam na sua
industria de farinha têm a forma de um sector espherico e são feitas de um tecido muito forte de tiras estreitas de taboca (N. 232).
Examinei cuidadosamente todas as tipoyas em que as índias
traziam seus filhos: todas eram feitas de fazenda roubada. Mas
um índio me explicou com uma mimica que não admitte duvida que
as mulheres tecem tambem tipoyas de algodão. As poucas tipoyas
originaes que vi eram, porém, simples laços de embira (N. 221).
Que elles fiam o algodão é certo. Os homens trouxeram-nos
pequenos novellos de fios finos como usam para as amarrações das
flechas, e disto concluo que elles, e não 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 plastrom do jaboty havia uns ornamentos gravados.
. As suas rêdes são inteiramente de algodão e muito pequenas.
Dormem nellas deitados de lado, com as pernas encolhidas. Do urucú e da fumaça das fogueiras ellas tem uma côr 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 são
de embira de tauary (Couratari sp .?) e muito compridas e fortes.
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Vàsos

Debalde empreguei os meus esforços para obter dos Parintintin
um vaso de barro qualquer. O nome nyaepepó, porém, que elles
dão á panella prova que conhecem a ceramica, pois é composto
com nyaé == barro. Si possuem louça de barro, ninguem ainda
viu-a e nem sequer achei fragmentos della nos seus antigos legares
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 insi.stência panellas "para as mulheres"
e tentaram teimosamel).te furtar as no~sas. A unica vasilha que
vi em uso entre elles foi aquella em que amassaram a farinha de
milho ·para os beijús que fizeram para nos, conforme já relatei: Foi
um legitimo ourinol esmaltado, roubado em qualquer assalto.
Os seus unicos vasos eram cuias e cabaços. Este.s ultimos, com
pequena abertura, serviam para carregar agua (N. 224) ou., com
'
abertura maior, e uma aza de fio, para guardar miudezas (N. 225,
226). Cuias, com ou sem aza de fio, havia de todos os tamanhos
(N. 227-231). Todas são ennegrecidas pelo lado interior por meio
de um lacre preto, e sem ornamentos. Qualquer rachadura é concertado por costuras com fio de algodão.
Dos tren·s de cozinha fazem parte tambem os pilões, de forma
cylindrica. Na aldea abandonada no Alto Maicy havia u1n cuja
bocca media 55 cm em diametro. Outros menores, do mesmo feitio, as mulheres levavam nas viagens em canôa. A mão do pilão
é um simples pau, relativamente comprido e fino.

XLI -

Armamentos

As armas principaes dos Parintintin, tanto para a caça e pesca como para a guerra, são arco e flechas. Os arcos (N. 145-148)
tem mais de 2 m de comprimento. O corte transversal é semicircular,
achatado ou ligeiramente concavo do lado da corda. O material é
pau d'arco (Tecoma sp.) e nunca paxiuba (Iriartea sp.). As duas
pontas são fortemente entalhadas, para a base do recorte servir de
sustentaculo á amarração da corda. A ponta superior tem 3 cm.,
a inferior, porém, 6 cm ou mais de comprimento. Vi como os índios
fincavam esta ponta no chão para o arco fic~r em pé, quando queriam ter livre ambas as mãos. De maneira algurna, porém, fazem isto quando atiram, como asseveram alguns Madeirenses.
A corda do arco é composta de tres cordões de embira de
tauary e não termina por isto em ponta fina, como a de. outras
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tribus. Para não destorcer-se é amarrada nas pontas com um fio
fino. A amarração permanente 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". O resto
da corda desce um pouco pelo lado exterior do arco e é depois enrollado nelle.

e

Não é o encolhimento da corda que produz o tensão do arco,
desenganchando-a da ponta superior e retorcendo-a sufficientemente: o Parintintin empurra para cima a parte da corda enrollada no
arco, afrouxa o lado superior e, carregando com o joelho sobre o
meio do arco, com um repuxo forte entesa a corda.
Quando atiram, nunca conservam o arco verticalmente, deitando sempre a ponta superior mais ou menos para a direita. Que
seguram a ponta inferior do arco entre os dedos do pé esquerdo
quando atiram, é outro absurdo geralmente acreditado pelos Madeirenses.
Os arcos dos rapazes maiores são do mesmo feitio daquelles
dos homens e só proporcionalmente mais pequenos. Os dos rapazes menores são formados de um pau roliço, achatado um pouco
pelo lado de dentro, em todo o seu comprimento ou sómente nas
pontas. Os dos mais pequenos não mostram achatamento nenhum
(N. 150-154).
Os Parintintin possuem tres classes de flechas: A primeira
serve para a pesca, é feita de canna braba (Gynerium saccharoides) ,
tem quasi dois metros e meio de comprimento, não tem emplumação e finda geralmente em uma, muitas vezes em tres e raras vezes
em duas pontas com bico de prego, encaixado de uma forina que a
ponta inferior do prego resalta como fisga (N. 155-159) . As flechas
de pesca dos meninos são 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 (Bambus sp.) e sempre escolhem para estas flechas pedaços finos. A "goma" de madeira, embutida na haste, é dentada
unilateralmente ou tem a forma de cones finos e sobrepostos (N .
165-172). O comprimento de toda a flecha é de um metro e meio,
mais ou menos. As pennas da emplumação, collocadas em sentido
tangencial e formando uma espiral de um quarto de volta, são amarradas sómente nas duas pontas. No ataque de 5 de Maio de 1922
atiraram com uma flecha destas que tinha um bico de prego (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,
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é mais grossa e a flecha toda um pouco mais comprida que a da

classe anterior. A ponta é formada por uma faca de taquara do
comprimento de 40 cm com uma largura de 4 cm, montada numa
" goma" de madeira. Ha pontas sem fisgas, com um par de fisgas
do lado posterior, com dois pares de f isgos 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 não tem outro fim senão evitar a damnjficação pelos insectos xylophagos. Para a taquara não se enrollar demais, mettem-lhe
ás vezes algumas pequenas travessas pelo lado concavo.
A ponta da taquara é muitíssimo aguçada e as bordas lateraes
são cuidadosamente afiadas á maneira de uma navalha. Muito raras vezes a ponta é enfeitada por algum ornamento gravado na taquara (N. 183) ou por um bonito tecido de cerdas pretas e brancas de taitetú (Dicotyles torquatus) na "goma" da flecha (N. 184).
As pennas da emplumação - geralmente uma de mutum e outra de
gavião - têm até 30 cm de comprimento. São montadas em sentido radial e têm uma torcedura apenas perceptivel ou nenhuma.
'
Nas suas pontas ellas são fixadas por amarração de canno de penna,
e quasi sempre a anterior apresenta como enfeite algumas penazinhas vermelhas e amarellas de papo de tucano (Rhamphastos sp.)
de cada lado. No lado posterior da emplumação acha-se ás vezes
uma amarração de fazenda encanada, roubada. Entre as duas pontas as pennas são ligadas á haste em 10-12 pontos por amarração
com fios muito finos, diminuindo para traz as distancias entre elles
gradualmente.
Recebi tambem duas flechas (- sendo uma de menino-) nas
quaes a "goma" que supporta a ponta de taquara não era redonda
e lisa, como em todas as outras, mas larga e chata e bilateralmente
dentada, formando fisgas possantes (N. 190, 197).
As flechas de taquara dos meninos são semelhantes ás dos
adultos: as amarrações, porém, são feitas com menos cuidado. Todas as amarrações, fóra das de canno de penna, são geralmente feitas de fio de algodão, e só em flechas de meninos ou quando fazem um concerto ligeiro, empregam embira.

•·

Quando atiram, collocam a flecha do lado esquerdo do arco e
por baixo do index da mão esquerda que o segura. Pegam a flecha
entre pollegar e index da mão direita pela amarração de fio de
algodão que se acha feito para este fim adeante do entalho, e põe
os tres dedos restantes sobre a corda. Quando atiravamos ao alvo
observei como os Parintintin faziam pontaria introduzindo a ponta
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da flecha horizontalmente, -da -esquerda para a direita, no rumo do
alvo, e não descendo-a verticalmente, como fazem frequentemente
outras tribus. No combate dão quasi sempre um pulo para o lado,
logo que a flecha parte, brandindo o arco e collocando immediatamente outra flecha na corda, com admiravel dextreza e rapidez.
-

.

-

As suas flechas alcançam mais longe do que eu pensava: Atiraram-me na diagonal quasi por cima do cercado todo do posto,
na distancia de 100 ni. folgadamente . Uma flech a com ponta de
madeira, dentada, da mão de um moço de 19 annos, varou uma
taboa de cedro de 9 mm de grossura numa distancia de 30 m
(N. 174).
Quando os Parintintin se tinham · convencido que com arco e
flechas nada conseguiam contra nos, armaram-se com cacetes: simples pedaços de pau roliço, de uni metro a metro e meio de comp1imento. No ataque de 28 de Maio de 1922 demoliram com estes
éacetes e com utn terçado retirado meia hora antes de um posto
de presentes, a cerca · de arame, de ambos os lados da porteira aber.ta do posto. Quando no mesmo dia, mais tarde, fizeram a sua ultima demonstração hostil, bateram, debaixo de flechadas e gritos
furiosos, com os cacetes numa folha de zinco que servia de coberta
aos presentes, do lado de fora da cerca, onde eu depois achei meia
<luzia destas armas. Certa 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, tres cacetes (N. 201) e um maço de embira.
Visivelmente o plano 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, são os punhaes feitos e uma lasca de taboca
com um pedaço do nó numa ponta e afiada como as taquaras das
flechas na outra. Durante a minha ausencia elles procuraram, no
dia 23 de Setembro de 1922, levar, debaixo de abraços amistosos,
um moço da guarnição do posto, quando já estavam se retirando, e
como elle se negasse a segui-los, vendo os índios que elle não os
acompanharia até mais longe, mesmo dentro do cercado um delles,
puxando por 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
o pessoal estivesse agora vigilante demais, logo desistiram e nunca
mais as trouxeram. Desta forma não pude mais arranjar nenhuma
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para â colle·cção. Estes punhaés de taboca são .. provavelmente as primitivas facas dos Parintintin. Certa vez que um delles foi apanhado
no posto ·com ·esta arma, se desculpou=··dizendo que tinha trazido o
punhal de taboca - para cortar cabellos !

t

Outras ferramentas primitivas, como perfuradores, formões, etc.,
não cheguei a ver. Quando pedi que me trouxessem o instrumento
com que afiam as pontas das flechas, fizera, a toda pressa, meia
duzia de exemplares completamente imprestaveis de f ormões de dente
de cutia (Dasyprocta aguti), para vende-los por bons preços.
XLII -

A lingua

A língua dos Kawahíwa-Parintintin é Tupi puro; ella é a mesma
dos bandos de Kawalu'b chamados " Tupi" no Alto Machado e, como já o affirmam as relações antigas, é parente muito proximo do
Apiaká, motivo porque Martius via nos "Cahahibas" e Apiakás os representantes principaes dos seus "Tupis Centraes". Os Kamayurá
das cabeceiras do Xingu formam a terceira tribu deste grupo.
·Antes do presente trabalho era o unico material linguistico desta tribu a lista de 20 palavras colhida por Severiano da Fonseca
(SF 316) em 1878. Só uma pequena parte destas palavras tem uma
explicação pela lingua Parintintin, como eu a conheço, o resto é
me completamente incomprehensivel.
Durante o meu primeiro trato pacifico com estes índios, a 28
de Maio de 1922, notei immediatamente o grande parentesco do
seu dialecto com os cl.os Tupí, do Alto Machado e dos Apiaká e
que podia entender-me com elles por meio do Guaraní: mas não me
ficou _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 não fallar a língua dos Parintintin nem estes a sua, e ainda por ser aquelle o seu primeiro trabalho
desta natureza, apresenta um numero regular de enganos.

l)l

Em dezembro de 1922 e Janeiro de 1923 eu compuz a minha lista de 328 numeras. Para mim uma das maiores inconveniencias consistia na extrema facilidade com que os Parintintin se apropriaram, p&ra o uso commigo, das palavras guaraní, como as ouviam
da minha bocca, em logar das formas genuinamente parintintin. Sempre que suspeitei haver ocorrido um caso destes puz um ponto da
interrogação atraz do termo Parintintin do vocabulario.
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Os sons particulares da lingua são representados pelos signaes
seguintes: e = entre e e i; é = muito aberto, quasi a; i = i gutdy; n
ng; é = tch; g
g duro, quasi k ; d, b, g no
tural; y
final bem pronunciados, quasi como t, p, k . *

=

=

=
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AS TRIBOS DO ALTO MADEIRA (1925)
J. Soe. Amer., n .s., Paris, 17: 137-172, 1925.
De Paris, 17: 137-172, 1925.

Os Torá
A primeira noticia sobre esta tribu data de 1716: Os Torá
tinham descido o Madeira para atacar as aldêas de Canomá e Abacaxis e, sahindo no Amazonas, cahiram elles sobre as canôas que do
Pará se dirigiam ao Solimões, em procura de cacao, saqueando-as e
matando os tripulantes. Em represalia o capitão-mór do Pará, João
de Barros Guerra foi no citado anno com una tropa ao Madeira
e fez arraial na margem direita, junto à Ilha das Onças. Depois da
morte desastrada deste chefe que falleceu debaixo de uma arvore
que da margem cahiu encima da sua embarcação, o capitão Diogo
Pinto e Gaia, e o sargento-mór Francisco Fernandes continuaram a
perseguição dos Torá que enfim pediram paz que lhes foi concedida com a condição de se aldearem em Abacaxis. Outros foram
transferidos para Porto de Moz, na bocca do Xingú (XXXIX, 43),
mas a grande parte mais afastada da tribu que não fora attingida
pela guerra conservou-se no sertão "{XXII, 304; XXXVIII; 11, 12;
XXXI, 29). Quando mais tarde os missionarios, acossados pelos
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Múra, tiveram de abandonar o Madeira, transferindo a missão para o actual Itacoatiara, alguns chefes dos Torá não annui ram, voltando com os seus para o Rio Maicy, perto da foz do Rio Macl1ado (VI). Pelo meiado do seculo XVIII, o P. João Daniel (XVI, 173)
os cita no Madeira, mencionando o seu distinctivo nacional que
consistia numa linha preta da orelha ao canto da bocca. O conego
André Fernandes de Souza (XLII, 428) os conheceu como moradores do Maicy, no começo do seculo XIX . Mais ou menos até á
mesma epoca os actuaes Torá conservam ainda algumas tradições :
Contam que habitavam antigamente tanto nas margens do baixo
Machado como nas cabeceiras do Marmellos, occupando nestas ultimas o Rio Preto, affluente occidental do Paricá, cabeceira occidental daquelle rio, de onde existia uma via de communicação terrestre
para o Rio Machado, mas que mais tarde se tornou impraticavel, .devido ás hostilidades dos Parintintin. Até neste longínquo esconderijo os Torá se viam perseguidos pelos civilizados que lhes cercaram a aldêa, levando preso uns tantos índios para servirem de remadores aos moradores do Madeira. Na cachoeira do Paricá, os
que tinham escapado da batida, fizeram uma tentativa desesperada
para libertar os seus parentes: Puzeram-se de tocaia em ambas
as nlargens da cachoeira; o batelão se approximou e o seu piloto
quiz aportar acima da cachoeira para descer a embarcação na espia, quando se viu repellido por uma descarga de flechas. Conseguiu ainda atravessar para a outra margem, onde da mesma forma foi impedido a encostar. Não podendo mais subir contra a correnteza, esta arrastou o batelão pelo tombo da cachoeira abaixo,
despedaçando-o de encontro ás pedras. Era exactamente o que os
Torá da tocaia queriam, julgando que os presos, exímios nadadores,
teriam assim uma bôa occasião para se salvar. Infelizmente, porétn, estes achavam-se amarrados, e assim morreram nos turbilhões
do Paricá os prisioneiros junto com os seus escravisadores. Contam
os Torá que naquella cachoeira, de noite, ainda hoje pode-se, ás
vezes, o uvir o estalo do Batelão nas pedras e os gritos de desespero dos seus tripulan tes.
Mais tarde tratou-se de atrahir esta tribu para as diversas missões que o governo imperial fundara nas margens do Madeira. Em
1864 são mencionados como tribu dedicada á lavoura; em Crato
existiam naquelle anno 125 Múra e Torá. Parece tratar-se daquella
divisão da tribu que se fixára no baixo Machado, e que primeiro
entrou em contacto permanente com os civilizados, o que motivou
a fu ndação da missão de São Francisco pouco acima daquelle rio,
na margem direita do Madeira. Neste logar os Torá soffreram bastante pelos ataques dos Parintintin (XXXVII: XLIV).
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Neste meio de tempo a divisão da tribu localisada no Alto Marmellos conservou-se ainda retirado da civilização. A missão de São
Francisco, apezar das hostilidades dos Parintintin, chegou, temporariamente, a uma certa florescencia (XXIII, 315). Aos Torá do
Machado e Arára do Rio Preto seus primitivos habitantes, reuniu-se
certo numero de indios Urupá e Jarú. Finalmente o missionario
conseguiu transferir para lá tambem os Torá do Marmellos, accompanhados pelos seus alliados, os Matanawi. Infelizmente o estabelecimento. pouco depois decahiu, devido á retirada do inissionario
e as epidemias que .dizimavam os indios. O ultimo Torá da horda
do Machado morreu por lá ha poucos annos; a hórda do Marmellos, com os Matanawí, se retirou de novo para o seu rio onde se
fixou perto da sua foz. Varíola, sarampo e catarrho continuaram
a fazer victimas; quando começou a exploração dos seringaes do
Alto Marmellos, estes indios cahiram em dependencia dos commerciantes que sem piedade os sacrificaram pelas febres perigosas daquella zona, obrigando-os· a servirem de remadores. Assim, quando eu os deixei em 1923, restavam apenas 12 indios Torá de puro
sangue, localizados em tres sítios: Fortaleza, Surupy e Cabeça
d'Anta. Afóra destes existem na mesma região mais uns trinta e
tantos mestiços de Torá com neo-brazileiros, e tambem com Matanawí. Elles são completamente civilizados e vivem pacificamente na
sua pobreza, mantendo-se de pequena lavoura e da venda de alguma castanha que tiram no Alto Marmellos.
A sua lingua é nitidamente Capakúra, e não Tupí, como diz
Brinton (VIII, 231).
Os Urupá

A tribu deste nome no Madeira provavelmente nada tem que
ver com os Urupaya (Arupay) do Alto Xingú, parentes dos Yurúna
(XXXIV, 398), e nem com os Urupá (Uarapá, Ituarupá, Arupá,
Gurupá, Urupuya) do Tapajoz. P. joão Daniel que descreve estes
ultiÍnos, tambem é o primeiro autor que cita os "Urupazes" do
Madeira que se distinguiam por uma linha preta em roda da bocca
(XVI, 173) . Esta tribu contribuiu para a população de Borba e
Itacoatiara, e mais tarde algumas famílias desceram para a missão
de São Francisco. Sobre a ultima sorte da tribu relata o Tenente
O. F. Ferreira e Silva: De 1886-1888 habitavam estes índios nas
cabeceiras do Rio Canaan, affluente oriental do Rio Jamary. Tiveram encontro com um explorador de. seringa em 1900 e se mudaram para junto do baLracão Bom Futuro onde a varíola os reduziu a 40-50 cabeças que se retiraram para as cabeceiras do Rio
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Pardo (XX, 25). A grippe acabou com os Urupá como tribu. Alguns indivíduos avulsos ainda persistem, especialmente na Colonia
Rodolfo de Miranda, no Alto Jamary, onde o Serviço de Protecção aos Indios reuniu os miseres restos das tribus daquella zona toda .
Os Jarú
A lingua desta tribu se distingue da dos Urupá apenas por algumas formas dialecticas, segundo o meu informante Urupá. Mas,
contrario a estes que sempre foram tidos como mansos e pacíficos,
os Jarú antigamente tinham a fama de hostis e anthropophagos (Ili).
Co1no aquelles seus parentes, os Jarú estão hoje, como tribu, extinctos. A sua sede primitiva era ao Oeste do Machado, entre os
seus affluentes J ahrú e Anary (XXV, 8). O seu contacto com os
civilizados aos quaes elles serviam ás vezes como remadores, se
effectuava pelos seringueiros do Rio Machadinho, affluente do Machado, abaixo do Anary. Em 1915 existiam por lá ainda alguns
individues avulsos desta tribu; outros poucos acham-se actualmente
na Colonia Rodolfo de Miranda.
Torá, Urupá e Jarú pertencem á familia linguística Capakúra,
da qual provavelmente tambem fazem parte os Arikém do Jamary
e os Arára do Rio Preto.
Os Múra
De todas as tribus da Amazonia foi esta a que mais extenso
territorio occupou, espalhando-se das fronteiras do Peru até o Trombetas. A sua sede primitiva, porém, foi no Rio Madeira. A ganancia dos civilizados (XVI, 165; VI) transformou ella de pacíficos
pescadores num terrível flagello que durante mais de 100 annos
pesou sobre grande parte do actual Estado do Amazonas, e com
especialidade sobre a região do Madeira. Os Múra forçaram os
jesuítas a transferir a sua missão Abacaxis sucessivamente do Mataurá para o Caiomá, para o Abacaxis, para um ponto pouco abaixo
do Furo do Ganomá e, finalmente, para Itacoatiara no Amazonas.
A primeira expedição que pelo Madeira subiu ao Matto Grosso,
chefiada pelo sargento-mór João de Souza, teve com os Múra encontros reunidos, de cara á cara, nos quaes os índios foram repellidos com grande morticínio, causado pela desegualdade das armas
(VI) . Evitaram depois os encontros abertos e começaram aquella
guerra de emboscadas na qual se tornaram tristemente celebres. Em
17 49 a expedição de José Gonçalves da Fonseca teve com esta
tribu diversos encontros; a zona perigosa começava então pouco
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acima de Borba (XXII, 292 ss.); para cima, porém, não passavam
da foz do Jamary (XXXI, 30). Mais ou menos no tempo da viagem do ouvidor geral Ribeiro Sampaio, 1774-1775, a expansão dos
Múra alcançou o seu auge (XXXVIII, 3, 11 ss.); As forças do
governo que annualmente atacavam estes indios em suas aldêas,
debaixo das maiores atrocidades (VI), nenhum alivio traziam para
a zona exposta ás suas invasões. Da mesma forma os Múra atacaram o geographo Lacerda e Almeida em 1781 , pouco acima da foz
do Anhangatini, hoje Atininga (XXVI, 22; V, 299).
Em 1784, porém, esta tribu fez, inesperadamente, as pazes com
os civilizados em Santo Antonio do Maripy, no Baixo Yapurá
(XXIV; VI). E característico para a situação dos civilizados que
a crença popular attribuiu este sucesso não ás expedições militares
e sim ás fervorosas preces do bispo D. Fr. Caetano Brandão. Talvez esta paz fosse motivada antes pela expansão dos Mundurukú
que invadiram naquella epoca a zona do Madeira, descendo pelo
Canomá e fazendo entre os Múra horrorosas carnificinas (XXIV;
XLI, 348). Em Borba onde em 1775 se fundou um posto militar
para proteger os moradores e viajantes contra as suas hostilidades,
elles se refugiaram, 10 annos depois, procurando a protecção dos
civilizados contra aquella tribu inimiga, e em 3 annos o numero
dos Múra neste lagar elevou-se a 1000 cabeças. No_ começo do
seculo XIX as relações parecem ter sido geralmente boas; ao menos o conego André Fernandes de Souza que se refere a elles naquella epoca, nenhuma menção faz de hostilidades recentes. Como nucleos desta tribu elle cita o Rio Aripuanã; a aldêa do Severino, na Ilha do Mandiis, 6 leguas acima; Matupyry, Jatuarana,
Capaná, Baetas, Lago do Antonio (XLII, 426 e Tres Casas (XLII,
427). Segundo o seu dizer eram os Múra os unicos indígenas respeitados pelos civilizados (XLII, 431). Mais tarde, porém, provavelmente pelo desvanecimento deste respeito (VI), recomeçaram os
Múra as suas depredações no Madeira. Especialmente o relatorio
do Presidente Tenreiro Aranha de 1852 contem (XLIII, 23, 25; 90,
97, 99) numerosas queixas contra os membros desta tribu que commettiam horrendos crimes contra pessôas indefesas. O presidente dipoz que fosse reforçado o posto militar do Mataurá e installada uma ronda fluvial em embarcação bem armada, para prender os malfeitores. Ao mesmo tempo concedeu-se a somma de
1.308$000 para a catechese dos Múra (e Mundurukú) do Madeira.
As ultimas hostilidades de que tenho noticia no Madeira se deram
em 1855, quando os Múra do Capaná mataram um soldado e dois
escravos do missionaria de Crato, reunindo-se depois na Ilha das
Onças com o desígnio de atacarem os transeuntes (XIII).
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Por diversas vezes o governo mandou missionarios para a catechese dos Múra do Madeira, o primeiro, em 1854, para a missão
de São Pedro (margem direita, acima de Humaytá) (XX). Contava-se alli em 1864: 93, em 1874: 75 e em 1876: 90 Múra, mas com a
retirada do missionario neste anno a aldêa decahiu logo (Ili; XXXII;
XXX). Em Crato (onde se achavam segundo um relatorio de 1856,
Mundurukú e Múra, segundo outro de 1857 Múra e Karipúna, e
segundo um terceiro de 1864 Múra e Torá em numero de 125) o
missionario, logo depois da sua chegada, adoeceu e nada conseguiu (1; XV; Ili).
Uma outra missão de Múra, Torá e Genipapo (?), pouco florescente, foi visitada por João Severiano de Fonseca (XXIII, 315)
em 1876 no Manicoré. Destas missões nada perdurou até a epoca
actual. Hoje os Múra do Madeira encontram-se nos nucleos seguintes:
1 . Lago do Jacaré, margem direita do Madeira, pouco acima de Sapucairoca.
2. Lago Arary, margem esquerda do Madeira, defronte ao primeiro. Estes nucleos de Sapucairoca parecem ter sido sempre os
mais numerosos, pois contavam em 1849 : 277, em 1856 : 457 e
em 1864 : 409 Múra (XII; XVII; 1) .
3. Rio Aripuanã: Num affluente da margem esquerda do curso
inferior deste rio consta-me existir uma maloca desta tribu.
4. Mataurá: Neste rio_ existe uma aldêa no logar denominado Cidade.
5. Manicoré: Dentro do rio- deste nome acha-se a aldêa Salsa! com 28 índios em 1918. Em 1864 contavam-se alli 442 (1).
Partes delles fugiu em. 1922 para junto dos Múra-Pirahá do Baixo
Maicy (Marmellos), e com indivíduos deste bando organizei o meu
vocabulario.
6. Capaná: Dentro deste rio mora ainda um pequeno bando de Múra.
7. Baetas: O aldeamento, junto do povoado neo-brasileiro,
no barranco da margem esquerda do Madeira, contava em 1918:
101 índios.
8 . Acará: No curso superior deste rio que desembocca pouco acima de Baetas, habita um bando de Múra, mas não consegui
saber com certeza se são ou não os mesmos da aldêa de Baetas
que por lá passam parte do anno.
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Os Múra-Pirahá
Os Múra-Pirahá formam uma subtribu com dialecto pouco divergente. Na litteratura acho-os apenas mencionados no relat0rio
do Presidente Ferreira Penna de 1853 (" Pirianaus"), e na descripção da viagem de 1873 de James Orton (XXXVI, 470 : "Piarrhaus").
Entre os seus vizinhos elles tem os nomes seguintes: Torá: Piriaháí; Matanawí: Piriahál; Múra do Manicoré; Piriahí, Mundurukú: Pinyáha: Parintintin: Iviryarohú, senhores grandes das enviras,
com referencia ás ligas que usam nos braços. Elles mesmo se chamam Pirahá. Os Torá e Matanawí distinguem entre Piriaháí · e·
Yaháhã, designando com este ultimo nome uma horda que, segundo
dizem, habitou no Rio Branco, cabeceira oriental do Rio Marmellos, e cujos ultimos sobreviventes se uniram ~om os Piriaháí.
Não ha tradição qtie os Pirahá tivessem jamais abandonado a
região que ainda hoje occupam, isto é, o Estirão Grande do Marmellos, pouco abaixo da bocca do Maicy, e o curso inferior deste
ultimo rio. O seu numero é de noventa e tantos. Em 1921 o Serviço de Proteção aos Indios fundou entre elles um posto que lhes
tem prestado assistencia, mas, felizes na sua pobreza, estes índios
até hoje pouco tem ligado ás vantagens da civilisação e, exepção
feita das ferramentas, quasi não se encontra entre elles signal de
contacto permanente com os civilizados. São extremamente indolentes, mas affaveis e pacíficos, tanto que não me consta de nenhuma hostilidade contra os civilizados, invasores dos seus castanhaes,
apezar dos frequentes abusos que estes intrusos commettem. Tiveram, porém, os Pirahá, em tempos antigos uns encontros sangrentos com os Matanawi e, quando no verão subiam o Maicy em procura de ovos de tracajá, por vezes tiveram luctas com os. Parintintin.

Os Matanawí
Muito pouco se sabia sobre esta tribu quando ella ainda
occupava as suas malocas no centro do sertão entre o Tapajoz e o
Madeira. Pela primeira vez cita-a o P. Monteiro Noronha (XXXI,
30: Matanaui) em 1768. Castelnau achou-a mencionada num manuscripto que se refere provavelmente á situação das tribus no começo do seculo XIX (IX, t. 3, 116: " Mitandues"; erro de transcripção de d por a!), com a observação: Habitam perto do Salto
Augusto (Tapajoz). No seu Atlas elle os colloca entre o Alto Tapajoz e o São Manoel, abaixo do Salto Augusto, no Rio São Thomé.
Nesta forma errada o nome passou para as obras de Martius
(XXVII, 208) e do Barão de Melgaço (XXVIII, 394). A tribu
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acha-se tambem citada como habitante no Marmellos e Aripuanã
num artigo do "Diario do Gram Pará" de 1884 (X; v. XXXVIII, os
artigos Araxiá e Aripuanã), como Matanaués e Matanaui; nos relatorios dos Presidentes Correa de Miranda (XIII) em 1852: Matanaués, e Angelo Tomaz de Amaral (Ili) em 1857: Matanaús, e
por Orton (XXXVI) em 1873 : Matanaúi. Provavelmente no começo do seculo XIX os Matanawí foram na sua sede primitiva atacados pelos Mundurukú, o que fez emigrar ao menos uma parte
da tribu para o Oeste onde se alliou aos Torá do Marmellos, compartilhando desde então da sorte daquella horda. Em 1922 existiam
no meio dos Torá ainda 3 sobreviventes desta tribu de sangue puro,
além de alguns mestiços; mas só um velho sabia ainda a "língua primitiva, e com elle organizei o meu vocabulario.
Talvez pertençam os índios que tem apparecido no Rio Machadinho, affluente occidental do Castanha (= . Roosevelt), vindo
do Sul ou Sudeste, a algum bando desta tribu que se conservou na
sua sede primitiva.
Castelnau, numa observação que faz no seu vocabulario Apiacá, diz (IX, tomo 5, 276) que os Tapanhunas e Moutoniway ( = Matanawí) fallam a mesma lingua (dos Apiaká), o que, com relação
aos primeiros, provou não ser exacto.

Os " Tupí" do Alto Machado

lli~/~w~

Infelizmente não conheço os relatorios da Commissão Rondon
que devem tratar do estabelecimento das primeiras relações com
estes bandos (de 1911 em deante?), de maneira que tenho como
fontes de informação sómente o curto capitulo que delles trata no
livro A Missão Rondon (XXIX, 345), de onde consta que aquelle
grande bemfeitor dos índios estabeleceu relações com tres destes
bandos: os Parna-uats, Taquateps e Ipõt-uats. O meu segundo informante, a quem alias bem poucos dados devo, foi o indio Zacharias Tupy, entrevistado por mim num hospital de Manáos. O
terceiro é meu fiel e sympatico companheiro na segunda parte da
pacificação dos Parintintin em 1922-1 923, o indio Horacio Mangory, que me deu as seguintes informações:
A auto-denominação commum de todos estes bandos Tupí é
Kawahib, o que prova serem elles, tanto como os Parintintin, os
destroços da antiga tribu Cabahiba do Alto · Tapa)oz, destroçada
pelos Mundurukú (XXXIV, Cap. 4).
O centro destes bandos é a bacia do Riozinho, affluente da
margem direita do Alto Machado, para onde elles se refugiaram
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dos extractores de borracha que os expulsaram da suas malocas
no "Paranatín" ( = Rio Branco, affluente da margem esquerda do
Alto Castanha?). Horacio Mangory não me deu o nome distinctivo do bando a que elle proprio pertence e que habita na margem
esquerda do Riozinho, 10 (?) dias de viagem acima da sua foz. Elle
conheceu pessoalmente o meu outro informante, Zacharias Tupy
e explicou que o seu bando, chamado W ira/éd, habitava mais acima, no Yakuruvevé, affluente da margem direita do Riozinho. A
f amilia do Zacharias foi extraviada para o Rio Urupá onde teve
um encontro com os civilizados do qual resultou a sua dispersão.
A horda Paranawad habita num affluente da margem direita do
Alto Riozinho. A 11orda Takwatib Eriwahún (Coronel Abaiytará)
está collocada fóra, na margem do proprio Rio Machado.
Em seu relatorio sobre a exploração e o levantamento do Anary
e do Machadinha, falla o Capitão Nicolau B. Horta Barzoza de
um outro bando Tupi que do Rio Branco, affluente do Jamary, se
refugiou para a zona daquelles dois rios, affluentes da margem esquerda do Machado, onde teve diversos encontros hostis com os
seringueiros.
Em 1916-1917, aquelle official muito se esforçou
para estabelecer as pazes com esta horda com a qual elle e os seus
auxiliares tiveram 4 encontros, conservando-se os índios em todos
francamente hostis (XXV, 10, 27 / 30). O curto vocabulario - 6
palavras apenas - não permite uma conclusão a respeito do connexão desta horda com os Kawahíb, o que alias é provavel pelo
seu habitat e os poucos dados ethnographicos que o autor nos
fornece.
Os Ntogapíd
Em 1921 encontrei em casa do inspector dos indios de Manaos
duas ·crianças de uma tribu da qual n~m o nome sequex figura em
publicação alguma. Esta tribu dos <J:Jogapíd_ ou lntog~habita
na região superior do Madeirinha, a luente da margem esquerda
do Rio Castanha ou Roosevelt, onde o Serviço de Proteção aos Indios mantem no meio della um posto. Relativo á sua historia achei
no archivo daquella inspectoria, sómente uma carta do encarregado
do posto, communicando em 1920 que peruanos vindos do lado do
Rio tv1achado tinham destruído no anno anterior as malocas 1té-bemã e Macaha-ku dos " Ito-puhs", matando mais de 50 índios, e
que agora os mesmos peruanos estavam guerreando as malocas dos
tuxauas Inakiretone, Patonema e Canamãma, destruindo tudo. Pelas optimas photoghaphias que desta tribu possue aquella repartição, parece-me possivel um parentesco della com os Urumi do Rio
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Tarumá, affluente da margem direita do Rio Machado (XXIX, 353).
As poucas palavras que contem o meu vocabulario foram as unicas
de que os meus pequenos informantes ainda guardavam lembrança.
Apezar de ser o material mais que deficiente para uma comparação- torna-se evidente a identidade liguistica dos N togapíd e dos Rama-rama, tribu esta quasi extincta, habitante do Rio Machadinho,
affluente da margem esquerda do Machado, e de cuja lingua o Capitão Nicolau Horta Barboza no seu relatorio citado (XXV, 25)
dá uma lista de 15 palavras.

Nome da tribu
Agua
Fogo
Sol
Lua
Banana
Milho
Macaxera
Pata ta
Coma!

Ntogapíd.

Rama-rama.

íntoga-pid
. ,
ici
,
cana
cawab
wen
iwiigá
naiá
manína
yabú
n oga

ytangá
utiu
tianá
cananchiá-uáp
ué-na
iuá
nan-ian
m ani-na
petica (Tupí: yetika)
petica (Tupí yetíka)
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RECONHECIMENTO DOS RIOS IÇANA, AYARf E
UAUP~S (1927)
Relatório apresentado ao Serviço de Proteção aos índios
do Amazonas e Acre, 1927.

I -

Descrição da viágem
a)

Rio lçána

No dia 31 de março <le 1927 deixei São Felipe com uma montaria e uma ubá, tripulada por seis remadores, índios de Sant'Ana.
Passando pelas ilhas antepostas á boca do Rio Içána, entramos neste rio as 11 horas.

·~

Pela tarde, alcançamos o primeiro sítio de índios, uma choça
nova, ainda aberta, numa grande roça na margem esquerda, em
frente a um pequeno outeiro isolado, de cerca de 40 metros de altura, chamado Grillo Iuitéra. Moravam alí umas 10 pessôas, pertencentes ao clan Yauareté-Tapuya, dos Baníua do Içána. Tinham,
a noite passada, celebrado' um dabacuri; grossos bastões ôcos de
ambuia que, tocados no chão, produzem um som de tambôr, com
o qual marcam o compasso da dansa, estava encostados na parede, da qual pendiam diademas de penas com pendentes dorsais.
Na cumieira da casa, amarrado num grosso feixe, estavam os açoites
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de Yuruparí com que os homens nestas se golpeiam reciprocamente, e no porto, dentro d'agua, para evitar que secassem e rachassem,
jaziam as flautas do Yupurutú.

t

Pouco depois passamos á bôca do Cubate, grande igarapé que
desemboca pela margem direita e cujo nome em língua Baré significa peixe.
Em sua margem esquerda, pouco acima da bôca, tem os Yauaté-Tapuaia 3 sítios com uns 15 habitantes, navegando-se seis dias
por ele chega-se ás moradas dos Hohódene que junto com alguns.
Yuruparí-Tapuya do Curyarí, habitam lá em três casas, em número
de uns 20 talvez. Vi em São Felipe duas canôas desta gente, que
tinha trazido umas tartarugas pequenas (cabeçudos). Adquirí deles
alguns objetos e tomei uma prova de seu dialeto que é quasi 'identico ao dos Siucí-Tapuya do Içána e Ayarí.
Estes Hohódene se mudaram há tempos, da Uapuí-Cachoeira do
Ayarí, de cujo o curso inferior existe uma comunicação com o Alto
Cuba te pelo Cururú-Igarapé, afluente da margem direita do Baixo
Ayarí. Os Yuruparí-Tapuya, porém, que falam a língua Tariana,
vieram do Alto Cubate pelo Yauiarí, grande affluente do Rio
Uaupés pela margem e~querda, em cujo curso superior êles também habitam em número de uns 15.
Estes Ifohódene do Alto Cubate, gosam, em São Felipe, de
uma má reputação. Dizem que êles tratam o branco que o visita
com grosse1r1a e arrogância. Por isso, já há muitos anos ninguem
mais se atreveu de ir lá.
Ao pôr do sol alcançamos Yauacaná habitado por uns 10
Yauareté-Tapuya, que se mostraram extremamente reservados. Continuando a viágem na manhã seguinte encontramos 'logo com uma
canôa ·tripulada por um velho e uma mocinha, habitantes do sítio
Traiti, acima pertencentes ao clan dos Sucuriyú-Tapuya.
No tempo da viágem de Koch Gruenberg (1903) habitava esta
gente no sítio Munbaca, pouco mais abaixo. Aquele etnólogo os
designou com o nome de Dérunei, sendo porém certo que eles pertencem aos Sucuriyú-Tapuya, representando talvez a primeira leva
deste clan que deixou as terras do Rio Cuyarí para se fixar mais
abaixo.
Passando pelas casas abandonadas da Aldeia Maracayá, chegamos de tardinha em Teyú, uma casa na margem direita, de 30
metros de comprimento, bem construida e com paredes barreadas,
e interiormente dividida em seis compartimentos. Encontrei alí
umas 15-20 pessôas do clan Yaureté-Tapuya e mais um bando de
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Siucí-Tapuya do Auaré que estavam em caminho · para ·· São Felipe
para vender por lá uma carga de farinha. As 4 horas, achamos
uma roça na margem direita, na bôca do Ambaíua-Igarapé. Uma
meninazinha núa foi chamar o dono de nome Mariano_, irmão
do tucháua de Pirayauára, infelizmente ele não me quiz ceder a sua
canôa que teria sido suficiente para nela transportar toda a minha
bagagem. Vi no rancho dele número -de pratos fundos de barro
com ornamentos pintados com muito gosto e esméro.
Continuando a viágem vimos na margem esquerda o sítio lraiti
já mencionado velho, e depois, numa volta rápida do rio, as casas
da aldeia Pirayauára, colocadas num barranco da margem direita,
junto da fóz do grande igarapé do mesmo. Pirayauára, o antigo
Amanapena, conta hoje 4 casas habitadas, com paredes barreadas,
uma casa de forno e um grande rancho aberto, em máu estado para as festas.
Os habitantes, umas 25 cabeças, são Yauareté-Tapuya, formando Pirayauára o antigo centro deste clan de onde ele se espalhou pela visinhança, especialmente pelo Içána abaixo. O tucháua
Vitorino, fala um pouco de portuguez; os outros habitantes se mostraram muito retraídos. O Pirayauára-lgarapé está desabitado.
No dia 2 de abril, viajamos quasi o dia todo sem encontrar
moradores : só vimos as cinco casas da aldeia abandonada de Mituca Ponta na margem esquerda do igarapé Catidyuni. Alí, numa
cachoeira criou, segundo a lenda lnyaperículi, os clans Yauareté,
Yuruparí, Urubú e Arára Tapuya, as 4 divisões dos Baníua Carutana do Baixo Içána.

•

Seguiu-se Anati, outros sítios dos Yauareté-Tapuya, e ás 4 horas aportamos em Sant'Ana. O tucháua Fernandes, que fala muito
pouco o portuguez, me hospedou num quarto da sua casa. Causou-me uma impressão desagradavel que não só mulheres e crianças como tambem os moços fugiam por sua parte á aproximação
do branco. Para fazê-los correr bastava eu olhar para eles. Os
proprios paes incitavam os seus filhos tal comportamento. Era umc
verdadeira ostentação que eles faziam da sua desconfiança e do seu
retraimento. Só mais tarde soube que esta atitude ao menos em
parte, era devido ao negociante Antonio Maia, de Yutica no Rio
Uaupés, o qual, subindo pelo Içána e Ayarí alguns dias antes de
mim, poz todos os índios de sobreaviso que atraz dele viria um
branco, ia tomar nota de todas as casas e os seus habitantes para
estes depois serem aprisionados, tendo os moços e homens de servir. no exercito, e as mulheres e meninas de trabalhar para os brancos. Mais adeante terei de me referir novamente a este individuo
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perniciosissimo, hoje constituído em autoridade policial ; fiz uma
tentativa desesperada para dissipar estes preconceitos dos índios.
Convidei o tucháua para o café e o almoço, distribui presentes e
ostentei a maior despreocupação, mas só muito lentamente as condições melhoraram, e depois de tres dias de viágem tive de reconhecer que o tempo de que dispunha . não era suficiente para conquistar a confiança destes índios ao ponto deles permitirem um
estudo regular da sua cultura intelectual. A eterna resposta delesa única que sabiam dar em oortuguez- era : aquí não tem nada
pronunciando com tal enfase que dava para desanimar o mais tenaz
investigador. Segundo Koch Gruenberg, estes índios são chamados
Carutana pelos seus visinhos por porque pronunciam constantemente as palavras Karú- não, Karupakapa- não tem.

No terceiro dia fiz uma excursão a uma colina de uns 50 metros de altura há meia hora acima de Sant'Ana e há 2 kms. da margem esquerda do rio. Um trilho conduz da margem até o cume, pass&ndo por diversas roças novas e antigas. Pouco abaixo do cume
penhascoso encontra-se na fralda oriental uma gigantesca lage de
pedra de 10 metros de comprimento, pousando com uma extremidade no declive do morro e com a outra sobre um enorme rochedo, ficando por baixo dela uma sala bastante grande de 3 metros
de altura, completamente ao abrigo da chuva. Alguns ninhos velhos
do gallo da serra estavam grudados no tecto e no chão se achava
uma antiga urna funerária com ornamentos pintados na parte superior, dispersos ao redor na caverna. Ela continha um femur e
mais alguns outros pedaços de óssos humanos sem vestígios de cremação e cobertos inteiramente de galerias de cupim. Os ornamentos do vaso, si bem que diferentes dos da atual ceramica dos Baníua,
não o são ao ponto de sugerir dúvidas sobre a veracidade da informação do Tucháua que declarou pertencerem estas relíquias aos
antepassados da sua própria nação. Sant'Ana que contava 8 casas
em 1903 possue hoje II e uma pequena capela em bom estado de
conservação. Em compensação desapareceu por completo a aldeia
do Carmo, pouco mais acima, que então se compunha de 5 casas.
O número dos habitantes não me pareceu proporcional ao das casas: calculo-o em 40, mais ou menos. Uma determinação mais exata não permitiu a atitude desafavel dos habitantes que me fez desistir de uma visita das diversas habitações. A população principal
formam os Yuruparí-Tapuya que tem o seu centro antigo nesta. A
eles se uniram depois da última epidemia de sarampo os da aldeia
do Carmo e dos Arára-Tapuya, poucos sobreviventes dos Urubú-Tapuya, antigos habitantes do Alto Pirayauára-Igarapé. A 6 de abril
deixei Sant'Ana, bastante desenganado, continuando a viágem rio
acima numa só ubá grande, que tinha conseguido por lá. Com 4
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horas de viagem passei por Iuíra-Ponta, duas casas na margem direita das quaes uma pertence a um Yauareté, uma a um Sucuriyú-Tapuya. De tarde passei em Hecoarí, sítio habitado por uma família de Yuruparí-Tapuya. De depois de entrar num Paraná-miri,
onde tive de vencer uma pequena cachoeira, encostei na ponta superior da ilha Tapira-Capuana onde se levantam as tres casas da
aldeia São Joaquim Miri, Os habitantes em numero de 22 pertencen1 ao clan dos Siucí-Tapuya e são oriundos .a o Rio Ayarí. . Era
um índio velho com quatro filhos e duas filhas notaveis pela sua
semelhança familiar, caracterisada pelo nariz saliente e arcado aliás
frequente entre os membros deste clan, se distinguiam tambem favoravelmente dos Carutana pelo seu trato singelo e amavel.
Não se ouvia alí o rabugento ''aqui não tem nada" daqueles:
prontamente eles ofereceram mantimentos: galinhas, peixes, canas
.
,
e 1urumu.
Com todo gosto passei com eles o resto do dia. Uma das moças nora do velho era uma Tatú-Tapuya. Estes índios habitam o
Alto Cuyarí e os seus contrevertentes, afluentes do Guainia, mas
não pude determinar se bs seus sítios se acham aquem ou além
da fronteira brasileira. O seu dialeto diverge muito pouco da língua dos Baníua do Içána.
No dia seguinte navegamos das 6 da manhã até as 4 da tarde
sem encontrar um só morador. Enfim chegamos em Nazaréth, aldeia
co1n 4 casas dos Sucuriyú-Tapuya, na margem esquerda e que conta uns 30 habitantes. Quando me dirigi para as casas, tive de vêr
por toda parte mulheres apavoradas e crianças chorando e fugindo
pelos fundos. Voltei para a minha ubá e mandei dizer ao tucháua
Vitoriano por um dos meus remadores que eu não ia em terra porque a gente era medrosa mais do que índios Macú (uma tribu selvagem e dispresada). Isto produziu efeito. O tucháua veio em
pessôa para me buscar e quando subimos juntos, mulheres e crianças, visivelmente pôr ordem especial dele, ficavam paradas á nossa passagem, si bem que· o terror se achava escrito .nas suas feições.
O tucháua fingiu o despreocupado e trouxe uma tartaruga para
vender-me.
No dia seguinte tivemos de vencer duas cachoeiras. Passamos
ainda sofrivelmente pela Ambaiua-Cachoeira, porém tivemos de descarregar a embarcação por completo. Seguimos viágem debaixo da
chuva e trovoadas. Na nossa frente, atravez do véo de chuva, apareceu uma .montanha macissa de uns 500 m. de altura: a Serra de
Tumui. Pernoitamos em Tapira-Ponta, tres casas na margem esquerda habitadas por Siucí-Tapuya e Baníua da Venezuela, em
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número de 12. De prevenção mandei primeiro um dos meus remadores para terra, mas precisamente aqui mostrou-se superflua esta
medida: homens, mulheres e mesmo crianças se aproximaram sem
receio, estendiam-me as mãos e me deram proritamente agasalho.
No dia 9 de abril, chegamos com 3 horas de viagem á Tayaçú can.guéra-cachoeira, que nos deu bastante trabalho. Uma estreita língua
de pedra estende-se ali da margem direita pelo rio a dentro: a correnteza precipitarse com estrondo ao lado dela. Ao dobrarmos a
ubá por esta ponta perigosa, a correnteza apertou-a contra as pedras. Todos os esforços para leva-la para deante foram debalde, e
tivemos de salvar a embarcação, fazendo-a recuar para o remanso
abaixo da ponta. Botamos a espia para uma pedra acima da ponta
e reunimo-nos todos para puxar, com excepção de um curumim que
ficou dentro da ubá.
No momento decisivo porem a espia rebentou e a ubá recuou,
descendo outra vez pela cachoeira abaixo com grande velocidade.
Por um triz estava tudo perdido, mas o indiosinho, fazendo esforço
sobrehumano, conseguiu ainda a tempo dirigir a pesada ubá para
um remanso. Fizemos uma terceira tentativa com uma nova espia,
desta vez melhor sucesso.
Acima desta cachoeira, fora o Içána duas voltas apertadas, aproximando-se da Serra do Tumuí. Um degráu de espuma branca aparece a grande distancia acima do espelho da agua: a grande cachoeira do Tumuí. Por cima, sobre uma esporão de rochedo de 30
metros de altura mostram-se as casas da aldeia. As cinco horas e
45 minutos encostamos ao porto. Tumuí está hoje em decadência.
Em 1831, encontrou Johann Natterer, aqui "os mesquinhos rastos
de uma grande · aldeia de Banívas". Quando em 1857, o Capitão
Joaquim Firmino por alí passou, os seus habitantes, os Acaiacas tinham queimando as casas e fugido para a mata em consequencia de
uma expedição militar feita pouco antes para destroçar o Messia
dos Baníua, Venancio, que tinha reunido muitos discípulos entre
os índios. Koch Gruenberg, em 1903, encontrou um povoado de
14 casas arranjadas em duas ruas, mas os habitantes tinham fugido
para as matas por medo das depredações cometidas pelo comandante
do destacamento de Cucuhy. Hoje só existem 4 casas, as quaes só
uma barreada. A posição da aldeia na margem esquerda do Içána,
é muito pitoresca: uma ponta escarpada de quartzito branco estende-se por 200 m. pelo rio a dentro. Na sua ponta esbravejam furiosamente os turbilhões da cachoeira e levantam-se os cacurís dos
índios. No alto, á sombra de grandes mangueiras, estão as casas e
no fundo se eleva uma colina conica coberta de mato, de cerca de
100 m. de altura, ao pé da qual se acha a pedreira que fornece o
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material para ralos de mandioca dos índios. Do alto desta colina
gosa-se de uma magnifica vista: ao NE levanta-se um morro de
igual altura com um despenhadeiro vertical; para o NW se estende
o grande maciço da Serra do Tumuí, coberto de mato, e mais longe ainda se levantam os penhascos da pedra de Cucuhy, na f ronteira de Venezuela. Ao Oeste e ao Sul, estende-se um infinito
planície de mato, interrompido por algumas colinas escarpadas que
parecem ilhas num mar.
Todas as embarcações que prete ndem passar a cachoeira tem
de descarregar. Para levar a carga não existe nenhum caminho
p ela beira, sendo preciso transportal-a atravez de ponte. Especialn1ente a subida do porto de baixo para a aldeia, pelo paredão de
pedras acima é um verdadeiro trilho de cabras, e eu não cancei
de admirar a força e destreza dos meus tripulantes, quando trepavam por estes rochedos com volumes de 70 kilos nas costas.
A tribu dos Cadaupurítana, que tinha seu centro em Tumuí
e que em 1903, foi calculada em 200 almas, está hoje quasi extinta. Dos seus 30 habitantes é a maioria, inclusive o Tucháua
Candido, do clan Sucurfyú-Tapuya imigrado do Cuyarí. Dos Cadaupurítana restam hoje aqui e em dois outros sítios apenas 19
.Pessoas.
A recepção foi desesperadora : " Nada Aqui não tem nada"
apressou-se o tucháua Candido a declarar peremptoriamente, e para
não me deixar uma ilusão qualquer repetiu estas palavras umas 4
vezes. Se bem que duas filhas dele estivessem torrando farinha á
minha vista, ele se negou de me vender a menor quantia deste gênero indispensável e do qual a minha canôa estava completamente
desfalcada na ocasião. A vista de tanta incivilidade dormi no porto
e ntre os rochedos, e na manhã seguinte mandei passar cedo, carga
e embarcação para alcançar quanto antes Seringa- rupitá, a vista
.de nos faltar o alimento mais necessario. Já estavamos carregando o ubá no porto de cima quando se aproximou uma das filhas do
tucháua e procurando uma conversação comigo, perguntou porque
íamos com tanta presa. Expliquei a· necessidade,. censurando o tra.t amento recebido pelo chefe da aldeia. Sem dizer palavra alguma
.a cunhamucú se virou e foi-se embora: não demorou muito porém
que ela voltasse em companhia do tucháua e alguns outros que
trouxeram um balaio com farinha, beijús, jurumús e umas galinhas.
Chegamos a um modus vivendi, e em consequencia disto pude dem.o rar-me uns dias em Tumuí.
'

Se eu porém julgava de poder criar em ambiente alí, para os
estudos que em Sant'Ana não pude fazer, muito me enganei: a
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desconfiança e o medo, nunca se perderam. Bastava que tomasse
o rumo da casa do tucháua, onde a familia deste estava reunida
para a refeição, era o bastante para todos saltassem apavorados, fugindo com as tigelas pelos fundos.
Grato pela sua intervenção, eu tinha presenteado largamente
aquela filha do Tucháua, e no dia da nossa partida recebi dela de
presente duas pequenas cuias muito be1n ornamentadas, o único presente que recebi durante toda esta viágen1 de 4 meses, em retribuição das centenas de presentes que em toda parte espalhei.
Nem o tratamento mais liberal, pôde demover estes índios da
mais mesquinha desconfiança, constante1nente receiavrun de ser logrados em cada transação que fazia. Depois de terem assistido mais
de 20 casos de eu pagar com largueza, tudo que recebia, ainda
exigiam com receio e inquietação, pagamento imediato se eu por
qualquer motivo os deixava esperar alguns minutos. Entre si, eles
eram bem diversos no tratamento, parecendo-me reinar um quasi
comunismo quanto aos mantimentos.
O irmão do tucháua, que me acompanhou para Seringa-rupitá~
para visitar os seus parentes, levou para estes paneiro de peixes
frescos e um grosso molho de peixe seco; destes últimos ele deu
uma parte do presente aos seus ren1adores escondendo porém tudo
cuidadosamente para que nada visse. Em Sant'Ana, os parentes dos
meus remadores, por comiseração, deram-lhe em segredo, uma bôa
quantia de beijús para que não padecessem fome em viágem, pois.
que eu os fazia passar fome eles tinham como natural. Contra este
argumento revoltou-se porém a experiencia do mais novo dos meus
remadores o qual, quasi ofendido, retorquiu: se eles pensassem talvez que era como os outros brancos. De fato no Rio Negro, tratei
de me informar como era o costume de tratar os remadores indios
em ponto de alimentação, instruíram-me que eu tratasse de arrumar
o necessario para mim e deixasse os índios se arrumarem com os
seus parentes como podessem.
A 13 de abril, aportamos depois de uma viagem de 3 horas
em Seringa-rupitá, aldeia dos Sucuriyú-Tapuya, na margem direita,
composta de 3 casas, com uns 20 habitantes.
Dois índios velhos, o tucháua Alexandre, notavel pelo seu nariz adunco, e seu irmão Marcelino, receberam-me com relativa amabilidade. Especialmente o Marcelino, tratou logo de oferecer mantimentos mostrou-se muito loquaz: infelizmente o seu conhecimento
do portuguêz era demasiadamente limitado. Tanto aqui como tambem já em Tumuí, achava-se uma parte dos índios atacada de tra130

coma. Para aliviar as dores, outros expremiam o suco do cipó uambé-quitanga (Philodendron) fazendo-o pingar nos olhos doentes.
Achei dificuldade em obter um vocabulário do dialeto dos Sucuriyú-Tapuya, Marcelino tinha ido para roça; Alexandre tinha bôa
vontade mas pouco adeantava e uma mulher que consultamos sobre o mesn10 assunto n1ostrou tamanho e1nbaraço que não poude ar·
ticular uma unica palavra. Koch-Gruenberg, supoz que os Sucuriyú-Tapuya fossem uma sub-divisão dos Siucí-Tapuya do Rio Cuyarí
e que falassem mesmo idioma destes. A mim afirmaram tanto uns
como outros que se trata de dois clans distintos, e uma pequena
diferença no dialeto se1n dúvida existe. Segundo eles mesmo me
informaram, era a sede primitiva dos Sucuriyú-Tapuya no Baixo
Cuyarí, de onde emigraram nos ultimas decenios especialmente rio
abaixo.
O dia seguinte foi objeto de insucessos. Viajamos pelo Içána
acima. Morros íngremes, cobertos de mato, numa altura de 500-700
m. acompanhavam a margem esquerda deste afluente a dentro. O
Içána, crescido pelas chuvas dos ultimos dias corria impetuosamente. Ás 10 horas estiven1os na boca do Cuyarí, onde existem 3 casas
dos Sucuriyú-Tapuya. A recepção foi pessima, quando a ubá nossa
encostou desapareceram todos os habitantes da aldeia, que tinham
nos observado do terreiro. Mandei primeiro subir dois índios para
informar os moradores sobre a minha pessoa, mas quando eu mesmo depois me apresentei vi que isto nada tinha aproveitado: o dono
da casa, com uma cara incrivelmente carrancuda e desconfiada, duplamente feia porque estava coberta de purupurú, desviou-se ostensivamente de mim e nem sequer me mandou sentar. Num canto,
algumas mulheres estavam ocupadas em despejar suco de uambé-quitanga, nos seus olhos atacados de trachoma. Ninguem quiz me
responder. Nada pude fazer, senão retirar-me. Tencionava eu subir o rio Cuyarí, ao menos até Yauára-Poço, sítio habitado por uns
índios Baníua venezuelanos, do Rio Guainia, mas o pequeno rio
tão correntoso, que desisti da empreza depois de termos perdido
uma meia hora folgadamente, num trecho de 200 m.
Acima de Yauára-Poço, encontra-se ainda no rio Cuyarí a aldeia Yacú-Poço habitada por uns 15 índios Suicí-Tapuya e depois
no curso superior diversos sítios dos Tatú-Tapuya, que ocupam tambem alguns logares nos afluentes da margem direita do Guainia.
Voltamos e continuamos a subida pelo Rio Içána, chegando logo
no sítio Yapú-Ponta .
Se bem que o número dos Sucuriyú-Tapuya que ali habitam
não passe de meia duzia, encontramos por ocasião da nossa chega131

da umas 20 pessôas, que se tinham reunido para o enterro de um
dos moradores, na vespera. A sepultura, dentro da casa á esquerda da porta, era apenas perceptivel. Não notei entre os presentes
nenhuma pintura de luta. Timoratamente eles se apertavam nos
cantos da casa cujo dono se sentou ao meu lado, mas com os olhos
cheios de terror e visivelmente embaraçado. Perguntei se ele não
me queria vender um beijú, e ele correu precipitadamente para trazer o que eu tinha pedido. Tambem ali nada mais pude fazer.
Hora e meia pelo rio acima chegamos no sítio Paruarí, habitado por índios Cadaupurítana, em número de 10. Ao aproximar.nos do porto do sítio vimos desprender-se da margem uma canôa
com alguns índios que remavam desesperadamente para alcançar o
sítio antes de nós. Momentos depois de eles chegados lá vimos a
mesma embarcação, cheia de gente, atravessar o rio na nossa frente,
procurando refugio na margem oposta. Desembarcamos a grande
casa de morada que estava queimada e em logar havia construido 3
pequenos ranchos. Tudo parecia abandonado, mas quando um dos
meus remadores abriu uma porta fechada, vimos dentro do rancho,
tremendo de mêdo, uma mulher velha. Para não apavoral-a mais
ainda chamei a minha gente e fui me embora.
Ao pôr do sol, chegamos ao sítio Yacaré-Ponta, uma grande
casa deshabitada, em máu estado, na margem esquerda. Diademas
de palhas meio apodrecidos e uma <luzia de açoutes de Yuruparí,
espalhados no chão, indicavam que por ultimo se tinha celebrado
ainda um " dabacurí" alí.
Instalei-me na casa onde passei a Sexta-feira Santa, escrevendo.
Pelas infarmações recebidas eu não esperava mais de encontrar habitações até acima da boca do Ayarí. Continuando a viágem na
man11ã seguinte encontramos logo com os habitantes de Yacaré-Ponta: em 5 canoas e uma jangada carregadas de folhas de caranã para
cobrir a casa, vinham eles descendo lentamente. Eram 10 pessoas
pertencentes ao clan Sucuriyú-Tapuya. O chefe da casa aproximou-se da nossa ubá oferecendo uns peixes moqueados para vender.
Algumas horas depois avistamos dois cacurís na margem: logo devia ter algum sítio na visinhança, mas nenhum porto aparecia na
margem e nem tampouco um igarapé que proximo desembocava. Já
desenganados de encontrar os donos dos cacurís iamos continuar
a viágem quando, virando-me casualmente, avistei uma ubá atravessando o rio, atrás de nós. Visivelmente tínhamos passado por
ela sem vel-a, conservando-se os seus tripulantes propositalmente
escondidos entre as moitas da beira. Esperei debalde durante algum tempo que a embarcação se aproximasse e, como parecia querer esconder-se novamente, mandei finalmente remar ao seu encon132

tro, vi então que vinham nela, um homem, uma mulher, e uma
criancinha e uma moça. A mulher respondeu prontamente ás nossas perguntas, os outros se encolhiam timidamente. Eram os Pacú~
-Tapuya, que tinham a sua maloca dentro do Acutí-Igarapé, que desemboca mais acima, a margem direita do Içána, vinham da roça e
queriam revistar ainda os seus cacurís para depois voltar para casa.
Mandei-lhes explicar em lingua Baníua as minhas intensões pacificas,
prometendo visitai-os na sua maloca, depois de presentealos com
alguns cigarros, deixei-os ainda atraz e mandei entrar no Acutí-Igarapé.
Passamos por uma rocinha, e depois de meia hora avistamos
uma casa na margem direita do lgarapé. Atraz dela estava armada
uma grande casa nova que estavam começando a cobrir. O dono
da casa, o velho José, recebeu-nos sem receio. Os tripulantes da
canôa que tinhamos deixado atraz já haviam chegado antes de nós
sem termos visto eles passarem. Estes índios são os últimos sobreviventes do clan Payoalíene (Pacú-Tápuya), os Payoarine de H.
Schedt segundo o qual habitavam pelo ano de 1908 em 3 malocas
no Arára-Paraná, no Alto lçána. Ultimamente estiveram na Bóia-Cachoeira, onde ficaram reduzidos a este resto. Eram 5 homens, 5
mulheres e 3 crianças. As tres mulheres casadas, eram do clan lpoca-Tapuya, ao qual tambem um moço pertencia. Uma das moças
menstruada pela primeira vez ha poucos dias, achava-se reclusa
num quartinho triangular de 3,50 m. base, formado por uma parede de palha num canto da casa, uma abertura de meio metro de
altura na parede da casa formava a porta deste quartinho que ela
fechava com uma esteira pelo lado de dentro á boca da noite. Ela
não aparecia, mas ria-se gostosamente quando tomei nleus apontamentos linguísticos e se intrometia na nossa conversação. José ofereceu chibé a nós todos e mandou imediatamente fazer uns beijús;
tambem ofereceu peixe para vender. Quando porém quiz adquerir
dois bonitos maracás enfeitados de penas, ele se negou decididamente e quasi indignado, e um dos meus remadores depois me disse que ele achava bom eu não ter insistido em querer levar os maracás ' 'por causa do trovão".
Á tarde do dia seguinte da minha viágem ouvi com muita sur-

presa minha um chamado da margem esquerda. Um índio velho,
um daqueles pouco sobreviventes dos Cadaupurítana estava em pé
numa roca, convidando-me a vir para a sua casa, dali ha meia hora
para o centro, na margem do Maxiua-lgarapé. Foi a única vez em
toda esta viágem que recebi semelhante convite. Cheguei lá molhado até os ossos pela chuva torrencial que começava a desabar,
continuando pela noite toda, de maneira, que ninguem pôde dor-
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mir naquela casinha esburacada. Só tres pessoas habitavam ali: o
velho Joaquim, sua mulher, uma Hohódene, e sua filha . Ele tinha
um bom nú.mero de ralos fabricados para a venda e contrario á
maioria dos outros índios, mostrou muito empenho em fazer negocios comigo, esquadrinhando toda a casa para encontrar o que
oferecer a mim. E quando eu enfim comprei alguma farinha ele me
logrou a valer na medida, aproveitando-se da minha distração. Nos
dois dias seguintes da viagem não encontramos nenhuma habitação.
Já desde a boca do Curyarí o lçána entra, debaixo de voltas fantasticas, numa zona de vastos igapós onde muitas vezes se torna dificil
encontrar nas suas margens alagadas logarzinho para fazer uma
fogueira. No dia 18, pernoitamos na boca do lago Uétan, onde
ainda ás 8 da noite tivemos de suportar uma violenta trovoada,
procurando depois repouso abaixo das arvores gotejantes. No dia
seguinte, pelo meio dia passamos Yuí-Iuitéra, uma ladeira íngreme
e arenosa de uns 15 m. de altura, que em dois logares, acima e abaixo de um volta, encostava na beira do rio. Lá em cima era a antiga habitação dos Cadaupurítana, antes de eles se aldeiarem em Tumuí. Disseram-me os índios que, correndo-se a toda pressa pela
ladeira, acima até à beira do mato e trazendo de lá uma vara, fincando-se esta no chão na beira do rio ouve-se o canto do grilo e
outros ruídos, como se ainda estivesse lá uma povoação. No
nosso acampamento um dos remadores matou um gavião grande
(Spizsetus Tyrannus Wied) que tinha nas garras outro gavião menor (Micrastus gilvicollis Viell) do qual ele já tinha devorado a
cabeça. Fraternalmente unidos foram ambos para a nossa panela.
No dia seguinte a paisagem era ainda a mesma: voltas incríveis, margens alagadiças com caranazaes e jauarrízaes e bocas de lagos. As
9 horas passamos a boca ·do Ayarí, que pouco nlenor que o Içána,
e com pouca correnteza, vem do Sudoeste. As 11 horas apareceu
finalmente outra vez terra alta na margem esquerda: a barreira
branca dos Uacúrupitá, e depois de uma enorme volta, aportamos,
a I hora, na malóca Pupunya-rupitá, uma única casa grande, com
40 habitantes, do clan Hohódene. Esta malóca era inteiramente
diferente das casas para uma família dos índios do Baixo Içána.
Era u.m quadrado de 13,50 m. virando o seu oitão de 8 metros de
altura para o rio. As paredes, com excepção do triangulo do oitão,
estavam barreadas. Como as paredes lateraes só tivessem a altura
de 1 m., a beira da coberta de palha quasi dava até no chão. Tres
pares de carreiras de esteios, diminuindo em grossura do meio para
os lados carregavam os caibros, unidos em cima por uma cumieira
fina sem nenhum suporte. O espaço entre as duas carreiras interiores estava livre. Entre as carreiras interiores e as medianas estavam as coisas de uso comum: banco de varas, coxos para cachirí,
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o forno, a armação para os tipitís. Entre as carreiras medianas e
as exteriores estavam as fogueiras com trempes de barro, as redes
e acima destas em geram um girau para objetos de uso particular
de cada f amilia. O comportamento relativamente desembaraçado
dos habitantes contrastava agradavelmente com o modo ostensivo
dos índios do Baixo Içána. Ninguem fugiu ou se desviou: os homens, individuos fortes, carnudos, com feições mansas e afaveis,
vestidos só com calças ou tanguinhas de pano, me comprimentavam:
as crianças se riam alegremente e as mulheres não interromperam
os seus afazeres. Logo os homens tambem continuaram nos trabalhos só os interrompendo para responder-nos com calma e amabilidade ou para propor-nos algum negocio de troca. Estavam
ocupados com os preparativos para uma grande festa que devia se
realisar nestes dias, mas não estava ainda bem determinado, quando
n.em onde. Fabricavam umas enormes "buzinas de surubí" enquanto uma mulher, em uma panela grande cozinhava a tinta de carayurú, para a pintura do corpo. Uma outra faz beijús, uma terceira preparava a comida. Sómente os meninos brincavam pelo
meio ·dos outros ou andavam pela capoeira, ao redor da maloca,
para caçar passarinhos com a carautána. Alguns traziam na cara,
ornamentos de tinta de carayurú, cuidadosamente executados. Sem
dificuldade eles se agruparam deante da maloca para eu fotografai-os.
Cahiu a noite, e os homens resolveram uns ensaios com os
seus novos instrumentos de musica, dançando no terreiro dois pares deles com as suas flautas de surubí e de yapurutú. Mulheres e
crianças se aproximaram do espetaculo ficando todos muito alegres,
rindo-se e falando em vozes alteas sem distinção. Ninguem ligava
importância á nossa presença. Depois das minhas experiências no
Baixo lçána este quadro me confortou deveras. No dia seguinte,
fomos embora de madrugada. A paisagem tinha perdido o seu carater de igapó, sendo as margens muitas vezes formadas pela terra firme.
Rochedos apareciam no leito do rio, cujo curso, em vez das
voltas fantasticas, só descreviria curvas de raios grandes, suavemente onduladas. Passamos a boca do Paumarí-lgarapé, na margem esquerda. Neste afluente, a pouca distancia do Içána, acha-se o sitio do mesmo clan com 15 pessoas. Antes do meio dia encostamos, nas lages da Yandú-Cachoeira. Na margem esquerda levantam-se 4 casas, 3 barreadas e urna com paredes de palha: a
aldeia Ehipana dos Ira-Tapuy. Contei uns 15 habitantes. Uma
outra aldeia do mesmo clan acha-se ha dois dias de viagem pelo
Içána acima, na Aracú-Cachoeira, e entre uma e outra existe a
aldeia Tucandira dos Acutí-'fapuya. Dali para cima começam os
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sítios dos lpaca-Tapuya. Acima destes habitavam dantes os Pacú-Tapuy~s, cujos últimos restos eu encontrara no Acutí-Igarapé; depois.
seguem-se os Tapiíra-Tapuya, e, finalmente já nas cabeceiras do
lçána, e dantes tambem no seu contravertente, os Papanáuaos Cuatí-Tapuya. Todo o curso do Içána, acima da Yandú-Cachoeira, é
considerado como pertencente á Colombia. Ao chegar só encontramos uma familia em casa; o tucháua Casemiro e os outros chegaram mais tar·de na roça. Sem eu pedir, mandou ele imediatamente
desocupar uma das casas para mim e mostrou-se quanto não muito
afavel, ao menos atencioso. Achei tambem estes Ira-Tapuya nem
de longe tão retraídos e medrosos como os moradores do Baixo lçána, e quando á noite tomei um vocabulario do seu dialeto, mulheres e crianças se agruparam sem resceio ao redor da mesa improvisada para comentar a minha pessôa, a bagagem e o meu trabalho. Uma moça trazia os cabelos cortados rente, em signal de que
tinha ha pouco alcançado a puberdade. Ela trabalhava sempre
mais do que as outras, fazendo farinha até alta noite, carregando
agua, peneirando o cachirí, etc.
Nas !ages de pedra, imediatamente abaixo das casas, existem
numerosos petroglyphos, em parte já muito depostos pelo tempo,
os índios pões-os em relação com o culto do Yuruparí. Na parte
superior da lage vi 5 compridas figuras humanas alinhadas, as mãos
levantadas e ornadas com 1-3 colares. Mais abaixo existem .espiraes, um peixe, uma pequena figura humana e, em parte já .lavada
pelas aguas da cachoeira, as figuras pequenas de dois homens e de
um passaro (garça). O porto de baixo da Yandú-Cachoeira é máu
por ser por demais exposto ao embate das ondas da cachoeira. A
nossa ubá dançava de continuo sobre as ondas, e, de noite, cor
tando a corda tom que estava amarrada, soltou-se descendo o rio
abaixo, felizmente sem bater em pedra alguma. O índio que nela
dormia de guarda salvou-a á tempo, dirigindo-a para o remanso. A
praga dos piuns, era quasi L11suportavel, especialmente nas lages
do porto. Sómente pelo meio dia do terceiro dia, depois da nossa
chegada, voltamos de Yandú-Cachoeira descendo outra vez pelo
Içána em procura de boca do Ayarí. Pouco antes da nossa partida,
chegou alí toda a população da aldeia Pupúnha-rupitá. Com canôas
e bagagens, mulheres e crianças, cachorros e galinhas, iam os Hohódene agora rio acima para a aldeia Tucandira, onde se ia realizar
a grande festa que eles estavam preparando, quando passei de subida em Pupúnyarupitá. Dois homens carregavam um enorme pote
de cachirí, amarrado numa vara sobre as pedras da cachoeira, um
outro gemia debaixo de um uaturá quasi da altura de um homem,
cheio do moqueado. Entre as suas armas vi duas compridas lanças
com ponta de ferro que eles usam na caça aos porcos e as antas .
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Outra vez regozijei-me com o trato ingenuo e natural destes
Hohódenes, deixando neste ponto atraz ainda os moradores da Yandú-Cachoeira. Os dois chefes, nús e pintados de carayurú, almoçaram comigo desembaraçadamente. Depois despedimo-nos, continuando eles a subida e descendo nós em rumo do Ayarí.
b)

Rio Ayan

Uma viagem desagradavel: a chuva descia torrencialmente,
açoitada pela tempestade. O meu remador mais moço, ardendo em
febre, se agasalhou como pôde debaixo da tolda, já abarrotada de
bagagem e coleções etnograficas, enquanto eu, fóra, defendia desesperadamente a bussula, o relogio e a caderneta, contra a chuva.
As 4 horas entramos no rio Ayarí e as cinco e meia encostamos numa casa velha e abandonada no Tapiíra-Paraná-mirí, braço lateral
do Ayarí.

•

Na manhã seguinte passamos cêdo á boca do Querari, afluente grande do Ayarí pela margem esquerda e que corre paralelo ao
Içána. No tempo da visita de Koch Gruenberg (1903) estava ele
inhabitado. Hoje retirou-se para lá grande parte dos Siucí-Tapuya,
que nele possuem 4 sítios com uns 50 habitantes, achando-se o primeiro a quasi um dia de viagem da boca, e o último na confrontação ·d a Aracú-Cachoeira do Rio Içána á qual está ligada por um
caminho terrestre. Pouco acima avista-se na mesma margem esquerda a tapéra Loiro-Poço, e ás 5 horas da tarde entramos num afluente da margem esquerda, o Cará-Igarapé, onde pensavamos de passar a noite numa maloca dos Hohódenes que alí existe, ha pouca
distancia do Ayarí. Infelizmente encontramos a passagem obstruída
por uma grande arvore cuja remoção nos teria custado horas de
trabalho. Voltamos, pois ao Ayarí para passarmos a noite debaixo
de chuva na boca de um igarapé pouco acima. O estranho é que
já Koch Gruenberg encontrou alí a passagem propositalmente
obstruída. Pela manhã seguinte, chegamos ao Miriti-lgarapé, afluente da margem direita do Ayarí. Perto da sua boca havia em 1903
uma maloca dos Hohódenes, hoje tapéra. As informações dos
meus remadores sobre os habitantes deste igarapé se contradiziam:
de facto, nenhum deles ainda tinha estado com eles. Subimos pelo
igarapé, e já depois de 3 horas de viagem avistamos a maloca Taracuá habitada por 15 pessôas, do clan Hohódene. Receberam-nos
bem e sem receio algum. Umas cunhamucús, nedias e vivas, a cara
vermelha de carayurú, sobretudo, se alegravam com a nossa chegada. O dono da maloca, um índio ainda moço, me disse então que
eu era o primeiro branco que entrou neste afluente do Ayarí. A
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construção da maloca era em tudo igual áquela de Pupúnya-rupitá;
a casa só era menor e as paredes, em vez de barreadas, estavam
tapadas por um tecido de folhas de palmeira.
A nossa farinha e o beijú tinham se acabado, até a ultima migalha, mas prontamente, as cunhamucús, risonhas, se puseram a
fazer para nós o que faltava, e o dono da casa tirou uns peixes do
girau e foi buscar cana na roça. A estadia entre esta gente tornou-se bastante amena e agradável. O dono da casa contou como,
quando era curumi, Koch Gruenberg esteve entre os Siucí-Tapuya
e Hohódene, tomando parte nas suas festas e bebendo cachirí com
eles. Farinha e beijús não ficaram prontos até a manhã seguinte,
e como chovesse até meio dia, resolvi adiar a viagem por um dia,
aproveitando a demora para visitar a maloca Paxiíua, a duas horas
de viagem acima da Taracuá. Em meio caminho para lá encontran1os com uma familia de índios Uanána do Uaupés, que tinham
feito uma viagem em visita aos Hohódenes, voltando agora para
sua aldeia de Carurú, pelo Ayarí. Em Paxiíua achei só duas pessôas em casa, uma moça de 17 anos e uma menina de 10, que naturalmente se assustaram um pouco quando nós aparecemos de
repente. Um pequeno presente porém conquistou a sua confiança
e elas me venderam um balaio bonito e um prato pintado. Os
homens tinham ido á pesca. Quando deixei a maloca o mais novo
e mais confiante dos meus remadores, o curumi João, não pôde
se conter dizendo-me que estranhava muito que eu não tivesse carregado nem o grande paneiro cheio de farinha que estava em cima
do girau da maloca e nem tão pouco a cunhamucú, como qualquer
outro branco em meu logar teria feito sem dúvida: mal tínhamos
chegado em Taracuá, de volta, quando veio atraz de nós, a toda
pressa a moça · de Paxiíua com seu irmão, que já tinha voltado da
pesca e que queria conhecer-me, trazendo alguns peixes que eles
desejavam trocar por sal. Graças a tantas visitas, a tarde em Taracuá esteve bastante animada, e o terreiro echoava das gargalhadas alegres das cunhamucús. Desisti de uma visita á terceira maloca de Mirití-Igarapé, de nome Carará, habitada por 8 pessôas
também Hohódene. A cachoeira deste igarapé aproxima-se muito
àquela do Rio Cubate. A comunicação entre estes e o Ayarí, não
· se faz porém pelo Meriti-Cachoeira, mas pelo Curu rú-Igarapé, que
desemboca pouco abaixo daquele, por um caminho por terra que
dá nas margens do Cubate, muito acima dos sítios que os Hohódene
e Yuruparí-Tapuya lá possuem. Nesta noite parece que se passaram coisas estranhas no acampamento dos meus remadores, e que1n
estes, juntos com as guapas cunhamucús da maloca souberam aproveitar mais rasoavelmente o tempo do que eu que, instalado na
casa do forno, escrevi e desenhei até meia noite. Pelo menos quan138
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do ás tres e meia da madrugada partimos desta maloca hospitaleira
compareceu a moçarada toda no porto, agarrando-se e correndo com
os meus rapazes e atirando com barro molhado atraz de nós, que
íamos saindo do porto de baixo de gritos e gargalhadas.
Custamos a encontrar um sítio neste dia. De tarde chovia
torrencialmente como de costume. No meio do mais forte temporal passou por nós descendo pela outra margem do rio, uma canôa
com 8 índios do Uaupés, que iam visitar os seus conhecidos no
Ayarí. Ninguem estava disposto de lhes dar fala nestas condições.
Entrámos no Uirá-uaçu-Igarapé, grande afluente da margem esquerda do Ayarí, onde logo demos com dois índios que estavam pescando e que nos conduziram até a última habitação hoje alí existente, uma casa velha rodeada de igapó por 3 lados. Passando por
cima de troncos de arvore deitados na lama fomos até lá onde felizmente deram agasalho á nós todos, pois o porto era um horrendo
buraco de lama. Os moradores pertencem ao clan do Cáua-Tapuya.
No dia seguinte encontramos outra maloca dos Cáua-Tapuya, na
boca do Iuíra-lgarapé e poucos minutos mais acima uma terceira
boca do Murutinga-Igarapé. Todas as tres juntas porém não tem
mais do que 25 habitantes e todas as tres eram igualmente pobres
e decadentes. Na maloca Murutinga, encontramos o pagé dos Hohódene de Taracuá, com 7 dos seus, em duas ubás que estavam
voltando para a sua maloca. Esto pagé tinha, ao que parecia com
máu resultado, tratado de um caso de mordedura de jararaca, perto
de Cururú-Poço, aldeia dos Siucí-Tapuya. Não demorou muito que
encontramos pescadores desta maloca, onde chegamos ás duas e
meia. Ela tem uma bonita posição, numa ponta de terra firme na
margem direita do Ayarí, ·defronte á boca de um lago. A única
casa que forma o sítio era a maior que até então eu tinha visto no
Içána e Ayarí.
Subí e entrei: num canto da maloca, atraz de um japá levantado, jazia na rede, o velho tucháua Mandú, o amigo do finado
Koch Gruenberg agora completamente paralítico, ao ponto de nem
poder se sentar sem apoio e, além disto, atacado ·de malaria. Dos
seus tres guapos filhos o mais moço não se afastava do seu lado,
agindo conforme as resoluções do velho e sem dar uma palavra.
Estranhamente contrastado a inteligencia e a vivacidade daquele ancião com a sua extrema decadencia física. Ele fala a língua portuguêza muito mal, melhor porém que qualquer índio do
Içána ou Ayarí. Solícitamente ofereceu ele logo mantimentos, muito mais que eu podia comprar, mostrando muita pressa em estabelecer um comercio comigo. Qualquer permuta de generos dos habitantes da maloca ia por seu intermedio. Ele mesmo fazia os pre139

ços e recebia o pagamento. A sua decisão era aceitar condicionalmente. Estes negocios cançavam-o visivelmente, e assim que · se
estabeleciam alguma pausa ele se deixava cair na rede e, encolhendo-se todo, fechava os olhos. Este decrepito velho foi o único verdadeiro chefe que encontrei entre os índios daquela região. Ele
estava inteiramente de acordo que eu devia fotografá-lo fazendo-se
carregar nas costas de sua mulher para fora da maloca onde o sentara num banquinho apoiado na sua lança.
O numero dos habitantes da maloca Carurú-Poço é 25 : eles
são Siucí-Tapuya. Um outro sítio do mesmo clan encontramos logo no dia seguinte, pouco acima da margem esquerda, acima do
Mitú-lgarapé, onde contei 7 habitantes e pelo meio dia, depois de
passar a correntosa Araripirá-Cachoeira, chegamos pouco acima dela a uma outra maloca grande com 12 habitantes, que se achavam
quasi todos ausentes numa roça na margem do Araripirá-lgarapé.
Encontrei ali uma bôa panelada de içás (tanajuras) torradas com
sal. Sobre um enorme formigueiro perto da maloca estava construido numa altura de meio metro acima do chão um girau de varas. Assim que as içás começaram a voar os índios, sentados em
cima do girau a salvo das mandibulas das formigas que enxumea-·
vam no solo, cataram-as, juntando a presa em panelas. Tais giraus
vi depois muitas vezes ainda sobre os ninhos de sauva perto das
aldeias destes índios.
O 1. de Maio trouxe-nos primeiro mais um sítio dos Siucí-Tapuya com dez habitantes : Inambú-Ponta, na margem esquerda. Chuva forte e correnteza violenta do rio, que cresceu subitamente, dificultaram-nos bastante a viagem, e <lavamos graças quando já pelas 6 horas chegamos a 2 casas arruinadas, aldeia Capi-Ponta, dos
Cáua-Tapuya, que alí habitavam em numero de uns 20. Eles se
mostraram pouco amaveis para conosco, e as suas moradas eram
tão pequenas e más que tivemos de pernoitar ao relento apesar da
ameaça de chuva.
Recomeçamos na manhã seguinte a luta contra a chuva e a
correnteza, chegando ainda cêdo á grande Uapuí-Cachoeira. A n1a.loca dos Hohódene, medindo 19 metros de frente estava quasi sem
moradores. Só uma familia estava presente das 15 pessôas que regularmen te alí habitam. O dono da casa tinha " passear" para a
Venezuela, pelo rio Cayuarí. Tan to como soube motivou este passeio o medo que ele tinha dos brancos em Yutica, do negociante
Antonio Maia e seus sequazes. Em seu legar recebeu-me o Capitão
Felicio, chefe dos Uanána do Yutica, no Rio Uaupés, um índio inteligente que me tiatou com solicita amabilidade, ajudando-me prontamente em todos os meus negocios com a gente do logar.
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A Uapuí-Cachoeira obrigou-nos a descarregar completamente a

ubá. A carga passou por terra, a embarcação puxou-se sem incidente na espia pela cachoeira. No porto de cima encontram-se diversos
petroglyphos, cobertos agora pela agua, na sua maioria. Esta cachoeira é tida como logar da origem ·dos clans dos Baníua que, segundo a lenda, sahiram de uma caverna numa pedra no meio do
rio. De tarde andei um pedaço no caminho que liga Uapuí-Cachoeira á Cururú-Cachoeira, aldeia dos Uanána na margem do Uapés
onde se chega em cinco horas e meia de marcha forçada. Ha 3
km. da Uapuí encontrei, na margem do Uirá-uaçú-lgarapé as plantações dos índios; depois a escuridão que obrigou a voltar. Subitamente, como ele tinha crescido, abaixo o Ayarí outra vez, de maneira que no dia seguinte fizemos uma viagem melhor. As 9 horas mandei entrar no Uaraná-Igarapé, afluente quasi ·do mesmo tamanho do Ayarí em cuja margem esquerda ele desemboca. Nos
tempos de Koch-Gruenberg estava ele habitado pelos Cáua-Tapuya.
Eu encontrei primeiro ainda um sítio dos Siucí-Tapuya, habitado
por aquela fração deste clan, que nos tempos do citado viajante
estava localisado na boca do Pamari-Igarapé, afluente do Içána, acima do Ayarí. Vimos primei10 4 casinhas na margem onde encontramos uma mulher que parecia muda e uma menina de 12 anos,
esperta e faladeira, que nos ensinou que os outros índios estavam
mais acima construindo a sua nova maloca, junto da Ucuquí-Cachoeira, onde nós lhe fizemos uma curta visita.
Continuando a viagem pelo Uaraná-Igarapé acima, vimo-nos de
repente diante de uma cachoeira tão forte e perigosa como nunca
teria presumido num riosinho daquele tamanho. Teria sido preciso
descarregar completamente a ubá para passai-a por este obstaculo
que tem o nome de Uacaricuára-Cachoeira. Felizmente encontramos uma canôa abandonada acima da cachoeira, deixando guardas
na minha ubá, fui com o resto de minha gente, nela, igarapé acima.
Pouco acima, junto ·da pequena Carayurú-Cachoeira está a maloca
dos Hohódene com 15 habitantes. Outra maloca maior do mesmo
clan está colocada mais acima ainda e conta 20 pessôas. Completamente molhados pela forte chuva, entramos. Receberam-nos como
índios. Uma mulher serviu-nos imediatamente de beijús e quinhapíra; no meio da refeição ofereceram duas vezes cuias com chibé.
Nesse intervalo chegaram tambem os Siucí-Tapuya, de baixo, que
trocaram com o dono ·da casa longos discursos de saudações a moda
de ladainhas. Começaram depois as libações de cachirí. A bebida
estava dentro de um grande coxo, mas era pouca como nos avisaram com pesar. O dono da casa um velho gordo, pintado de
carayurú, mostrou-se incansavel, andando com cuia cheia de um
para outro lado, servindo mesmo os curumis, e começando imedia141

tamente outra vez no primeiro quando tinha servido o último. A
maioria dos homens estavam pintados no rosto com carayurú, duas
cunhamucús porém estavam dos pés enegrecidos de tinta de ginipapo. Um moço gordo e metido a janota, filho do chefe da maloca
Seringa-Cachoeira, andava acima e abaixo vaidosamente, ostentando o seu enorme enfeite peitoral, composto de triangulos de prata
reluzentes, e cuidadosa pintura no seu rosto e o feixe de folhas aromaticas, metido no cordão da cintura. Ao cair da noite dois moços afinaram as suas flautas de yapurutú e começaram a tocar. Depois lançaram mão de duas ocarinas feitas de craneos de veado e,
segurando-se pelos hombros saltavam para frente, levantando alternativamente unia e outra perna e soprando a cada salto: Haáu. Haáu. Depois pulavatn para traz com rapidez, soprando hu! - hu!
Hu! - hu!
Este jogo de pulos eles repetiam diversas vezes. Em seguida,
outros moços começaram a dança com o carriço (flauta de Pan),
divertimento da mocidade de ambos os sexos, tanto aqui como no
Uaupés. Pondo uma mão no ombro ·do parceiro e levando a flauta
na outra começaram eles a marchar em compasso de 2/2, batendo
fortemente o pé direito pelo espaço central da maloca, avançando
contra o grupo de mulheres e moças que lá estavam sentadas, e
recuando. De repente mudaram o compasso de sua dança para
4/ 4; imediatamente as duas moças pintadas de preto se levantaram
tomando cada uma um dos tocadores pelo braço, começaram a
correr junto com eles conservando-se se1npre um pouco atrás do
tocador. O compasso da dança aumentava cada vez mais em
rapidez.
Continuamente era o cachirí servido a todos os presentes.
Quan·do o índio velho finalmente ficou cansado ele entregou o cargo a um dos seus genros, fazendo-se servir tambem abundantemente. Ao lado outros se ocupavam de assuntos muito diversos: um recitou monotonamente palavras magicas sobre um companr,eiro que
estava atacado de malaria. Dois outros sentaram-se, tristes e cabisbaixos um em frente do outro, gemendo lamentações funebres
pela morte de uma mulher que tinha sido de um e a esposa do
outro. Apesar de ser cachirí ''pouco", estavam tanto os índios como as índias, até a meia noite, regularmente bêbados o que se manifestava pelo enfraquecimento dos dançadores e o aumento das
cantigas até que finalmente, lá pelas 3 horas da madrugada, o último cantor tinha adormecido na sua rede. Pontualmente as 5 horas todas já foram outra vez ao rio tomar banho. Desisti de uma
visita a Seringa-Cachoeira; última maloca dos Hohódene no U:araná-lgarapé, e voltando a nossa ubá que tinha ficado na Uacaricua-
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rá-Cachoeira, embarcamos todos e voltamos ao Ayarí. Passamos
pouco depois a divisa entre a lingua Baníua que se estende por todo
o Içána e o Ayarí até este ponto, pois a primeira maloca dalí para
cima Muçu-Itapéua já pertencente ao domínio da lingua Cobéua.
Nesta maloca que se levanta a margem esquerda e conta uns 12
habitantes do clan Yiboia-Tapuya, fomos regularmente mal recebidos, á maneira de certos Baníuas do Baixo Içána. Apesar de eles
terem no girau dois grossos panacús cheios de peixes moqueados,
nada queriam vender. O dono da casa nem se quer me comprimentou fazendo que não me via. Resolvi tratai-o da mesma forma.
Finalmente ele me mandou oferecer alguns moqueados beijús e farinha. A boca da noite aproximaram-se dois bonitos moços timidan1ente ao nosso acampamento. Conduziu-os pela mão para o
meio de nós, ofereci-lhes um cigarro e combinei com eles uma viagem ás malocas dos Yiboya-Tapuya, situadas no Alto Ayarí, acima
da Yacaré-Cachoeira.
Demoramo-nos o ·dia seguinte em Macú-ltapéua. Capitão Felicio chegou tambem, cumprimentou-me e seguiu para Yutica depois de pouca demora. Pareceme que ele deu aos índios da maloca
alguns esclarecimentos sobre minha pessôa, pois deste momento em
diante trataram-me sensivelmente melhor. De tarde chegaram tres
índios Uanána, pintados de carayurú, que tinham vindo por terra
do Rio Uaupés por um caminho que entra defronte a Mucú-Itapéua,
e vem sair na Tapura-Yuráu-Cachoeira, pouco acima de Carurú.
Joaquim e Chico, os dois índios moços Yiboya-Tapuya, logo nos
alcançaram em sua ubá, quando seguimos viagem pela manhã seguinte. A Yuruparí-Cachoeira onde é necessario descarregar a canôa causou-nos un1a demora de uma hora. Nas pedras da margem
direita existem alí alguns petroglyphos. Pouco acima encontramos
com uma família de índios, cinco pessôas em duas ubás. Chamei-os
e pedi ao chefe infarmações sobre a sua morada e o clan a que
pertencia. Respondendo-me ele porém ,com manifestas mentiras e
risadas discaradas, reprehendi-o e fui-me-embora.
Outros mais tarde me informaram que ele mora num afluente
da margem esquerda, Pinima-lgarapé e que era um "Yauára-Tapuya". Logo adeante topamos com um pescador solitario em sua
ubá: era um índio Uanána de Yutica, no rio Uaupés, que se tinha
mudado para o Ayarí. Tremia de medo quando lhe dirigi a palavra; falei a ele, alentando, dei-lhe um pequeno presente e pedi que
me mostrasse o seu sítio, no que ele consentiu imediatamente, entramos primeiro numa pequena enseada, o Cubíulago e caminhamos
depois meio kilometro pelo mato para chegar na casa do Uanána,
habitada só por ele, sua mulher, seu irmão e quatro filhos. Ele
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se tinha ·mudado para o Ayarí, para que sua mulher que era Yiboya-Tapuya, estivesse mais perto dos parentes dela. Pouco mais acima está na margem direita outro sítio do mesmo clan habitado por
uma velha, com seus filhos, dois bonitos moços.
As quatro e meia chegamos no lugar onde desemboca o caminho que liga por terra a aldeia de Yutica ao Ayarí; o sítio está
desabitado. Deste ponto os meus remadores deviam transportar a
minha bagagem para Yutica, voltando depois a São Felipe pelo
Ayarí e Içána abaixo. Enquanto eles faziam este transporte por terra eu ia com dois Tapuya visitar as malocas do Alto Ayarí para
depois atravessar tambem para Yutica. Mandei, portanto, desembarcar imediatamente toda a carga e passei a noite escrevendo cartas e tomando um vocabulário do dialeto dos Yiboya-Tapuya.
Cedo pela manhã seguinte continuei a subida pelo Ayarí com
os dois Yiboya-Tapuya e meu curumi João. Com pouco chegamos
na Yacaré-Cachoeira, cujo o bramido tinhamos ouvido já durante a
noite toda. Foi alí que Koch-Gruenberg voltou em 1903, pois naquela época não havia moradores deste ponto para cima. Esta cachoeira é a peior de todas que no Içána e Ayarí tive de passar. E
preciso levar por terra numa distancia de 200 metros não toda a
carga como tambem a embarcação, sendo a subida do porto de
baixo formada por um rochedo íngreme de 20 metros de altura.
'Na margem direita existem tambem alí alguns petroglyphos.
Um pouco abaixo da Castanha-Cachoeira vimos o sítio do mesmo nome, habitado por dois índios Yiboya-Tapuya. Passando esta
e logo acima a Curua-Cachoeira encontramos outro sítio do mesmo
clan um pouco para dentro do Yacundá-Igarapé, afluente pela margem direita. Dos seus 7 habitantes, só estava em casa uma mulher,
não querendo esperar até que os outros voltassem da roça, prometemos fazer outra· visita na bolta e seguimos. Uma outra maloca
junto á Yauti-Cachoeira estava abandonada, tendo os seus habitantes em numero de cinco feito uma viagem de passeio a Cururú-Poço.
Pouco depois de meio dia chegamos a outra maloca situada
tambem um pouco distante da margem . num afluente da banda direita, o Tapurú-lgarapé. Era um comprido rancho com cumieira.
Quando me aproximei vi uma mocinha fugir para o mato e não
havia pedido e promessa que a fizesse reaparecer. Uma horrível
trovoada desabou. Duas crianças vieram debaixo da chuva correndo para casa, mais assim que perceberam a presença de estranhos,
fugiram para traz aos gritos. Mandei um dos meus Yiboya-Tapuya
atraz delas, e logo ele voltou trazendo os habitantes do sítio em
numero de 6. Como não havia meio de fazer fogo no porto pedi-
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mos licença para fazer a nossa refeição dentro da casa, e assim que
o tempo melhorou descemos outra vez pelo Ayarí abaixo, deixando
de visitar uma outra maloca dos Yibóya com 8 habitantes, situada na boca de Sacú-Igarape, ainda um bom pedaço mais acima.
Mal tínhamos embarcado quando cahiu novo temporal refugio na
111aloca do Tapurú-lgarapé cujos habitantes encontramos agora em
casa. O dono da maloca ofereceu aos seus hospedes que entraram
molhados e tiritando de frio, cuias com tacacá quente e panela com
quinhapera, e depois mandou fazer beijú para a continuação da
nossa viagem. No dia seguinte alcançamos antes do meio dia o
nosso acampamento no porto do caminho para Yutica. Paguei e
despachei os dois Yiboya-Tapuya e fiquei esperando com o curumi
João que voltassem os meus remadores que já tinham levado uma
parte da carga para Uaupés. Como porém até a manhã seguinte
ninguem aparecesse deixei o curumi com o resto da bagagem e
segui só no rumo de Yutica. Este caminho que liga o Ayarí ao
Uaupés é vereda bastante deficiente de 12 kilometros de comprimento. Depois de atravessar alguns igarapezinhos afluentes do
Ayarí, ela segue serpenteando pelo divisor das aguas, em parte coberto de cerrados, atingindo com 4 km. uma campina onde se acha
um pequeno em mau estado. Imediatamente depois começam os
afluentes do Uaupés, tomando-se o caminho, ao menos durante o
inverno, em parte extremamente locoso; raízes entrelaçadas em
grande quantidade dificultam alí ainda mais a marcha. O que não
é igapé está coberto de cerrado, especialmente um grande trecho
pouco antes de se chegar a Yutica. Em meio caminho encontrei-me
com a minha gente; eles foram caindo ao Ayarí.
Para buscar o resto da bagagem, e depois despedi-os. Durante 40 dias estivemos juntos de dia e de noite; sempre os encontrei
com benevolencias d.e liberalidades e como seres iguaes a mim; no
intimo eles tambem reconheceram isto tudo pois manifestaram neste sentido por diversas vezes quando perguntados a meu respeito
por outros índios: com tudo a sua atitude para comigo foi até ultimo só comparavel á de força contra o seu carcereiro!
c)

Rio Uaupés

A aldeia Yutica, onde cheguei no dia 9 de maio, está situada
na margem esquerda do Rio Uaupés que alí, desde da boca do
Querarí até a do Parurí forma a divisa entre o Brasil e a Colombia. Junto da aldeia uma ilhota divide o rio em dois braços fortemente encachoeirados, a Yutica-Cachoeira. A aldeia, que conta
58 habitantes pertencente a tribu Uanána compõe-se de uma maio145

ca grande em estilo antigo e 8 casas para uma família cada, das
quaes só 5 estão acabadas e habitadas. Fóra essas habitações de índios existe ali, infeliz1nente a casa do famigerado peruano Julio Cesar Barreto, bastante conhecido na Inspetoria pelos seus numerosos crimes. Não podendo por isso mais permanecer alí, entregou
ele os seus negocios a um brasileiro, Antonio Maia, que lá mantém
uma taberna e cujo os empregados estão constantemente em caminho para extorquir nas malocas dos índios o pagamento das "dividas" do Barreto e para arrumar novas contas nas costas destes infelizes, afim de obrigai-os ao serviço do seu patrão. Enquanto assim,
os seus empregados afligem as malocas visinhas. Maia pessoalmente emprega o mesmo sistema em Yutica, auxiliado por um certo
João Lima, que os índios me indicaram como dos peores estupradores de meninas que afligem as suas malocas. Felizmente este i\ntonio Maia desceu para o rio Negro no segundo dia depois da minha chegada em Yutica, de onde ele mais tarde voltou com a nomeação de sub-prefeito de policia de todo o Uaupés desde a Yauareté até a boca do Querarí. Enquanto esteve em Yutica andou ele
constantemente renhindo pelas casas dos índios e especialmente na
do tucháua, reclamando que estivessem-lhes devendo isto e aquilo,
exigindo serviços e ameaçando os com violencia, constrangindo o
tucbáua para fornecerem remadores etc. Tive com ele uma pequena explicação a respeito do tratamento dos índios quando ele e o
seu ilustre companheiro tiveram a petulancia de arvorar-se perante
1nim, a si e os seus amigos, os balateiros colombianos, em representantes do progresso e civilisadores dos selvagens. Infelizmente para
ele, porém, encostou no segundo dia da minha estadia um grupo
destes colombianos de passagem em Yutica um batelão encostou e
tres ''cabaleros" com caras patibulares, ostentando um arsenal de
bandidos, desembarcaram. Um deles que aliás, me dirigiu a palavra em castelhano, era um cearense que serve de testa de ferro a
estes colombianos quando se trata de "sacar índios" em territorio
brasileiro. Foram juntos para a taberna de Maia onde beberam
cachaça durante a noite toda, obrigando-me a passar horas e horas
com uma mão no cano e outra no fecho do meu rifle, pois quando
ficaram bebados combinaram-se para pegar a força as índias da
aldeia, o que não fizeram devido aos conselhos do Maia, que lhes
lembrava a minha presença, alegando que não se sabia o que papel
eu ahi estava desempenhando. Pela manhã estavam todos completamente bêbados. O chefe do grupo, o famigerado Luys Reyes,
perseguido pela sua propria má conciencia que lhe sugeriu a chimera, que os índios estivessem planejando de assassinai-o, armou-se até
os dentes, e como não lhe aparecesse nenhum índio na frente deu
um golpe de terçado na cabeça de seu socio. O cearense me apre-
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sentou o ferido que estava coberto de sangue, eu porém neguei peremptoriamente a intervir enquanto não se tratasse dos índios. Depois socegaram, e quando perguntei por eles mais tarde para tirar
um instantaneo deles que servisse de enfeite ao presente relatório,
eles já tinham partido, caladinhos o quise clandestinamente. Sem
a minha presença em Yutica esta visita dos Colombianos teria tomado com certeza um aspecto ainda muito peior.
A tribu dos Uanána, compõe-se de duas divisões separadas. A
prin1eira conta 50 cabeças e habita 5 sítios no Uaupés, acima da
boca do Querarí, portanto inteiramente em territorio colombiano.
A segunda, composta de 168 cabeças habita em 12 estabelecimentos desde o Carapaná-Igarapé, abaixo do Querarí, até Periquito-Cachoeira. Suas malocas com 17 pessôas habitam do lado da Colombia e os outros do lado do Brasil. Alí as suas aldeias principais
são Yutica com 58 e Carurú com 34 habitantes. No tempo da missão franciscana (1860) a primeira contava 84, a segunda 168 cabeças. Para o ano de 1904 Koch Gruenberg dá como numero total dos Uanána 500-600 em trinta estabelecimentos. Esta tribu ficou portanto, no decorrer dos últimos 24 anos, reduzida a dois
quintos dos seus membros. Capitão Felicio, chefe dos Uanána de
Yutica, tem duas mas qualidades: mente e bebe cachaça, mas é vivo e inteligente e esforçou-se por me ser agradavel tão bem como
ele compreendia. Em todo era ele o índio que mais compreensão
mostrou quanto ás minhas intensões. Ele fala pessimamente o portuguêz, mas conhece bem, afóra a língua materna, a língua geral, o
Deçana, o Cobéua e o Tucano. Quando eu cheguei ele só falou-me
na construção de uma capela e que ele tinha abolido as ceremonias
de Yuruparí; mais compreendendo logo o meu gosto e respeito as
instituições antigas da sua tribu, tratou de vir ao encontro dos meus
desejos, preparando logo uma dança de máscaras em estilo velho.
Com zelo e dedicação começaram os Uanána os preparativos:
nas lages da cachoeira batia-se alegremente a entrecasca de tururí
para os vestidos de masca.ra, e num rancho aberto furava-se a fogo
os canudos de ambaíua que servem de bastões de dança. Entrementes fiz o levantamento do varadouro de Yutica ao Ayarí e uma excursão pelo Uaupés acima até á Yaburú-Cachoeira, do Rio-Querarí, tida, ao que parece, sem razão como limite entre o Brasil e a
Colombia.
Fiz esta última viagem em uma ubá pequena tripulada sómente com um homem e dois curumis. Mal tínhamos no dia 18 de
Maio, partido de Yutica, quando a chuva começou a cahir. A ubá
não tinha panacarica, mais só uma esteira que cobria a bagagem,
de maneira que num instante fiquei completamente molhado, tor-
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nando-se o levantamento do rio cada vez mais dificil. Pelas 4 horas da tarde, encontramos as duas malocas Uanána: Tainha e Taracuá, a pouca distancia uma da outra, na margem brasileira, e resolvemos pernoitar na ultima. Igual conosco chegou no porto um
grande bando de índios Cobéuas, do clan Hohónaua, do rio Cuduyari. Estes índios ostentavam roupas civilisadas que lhes diziam horrivelmente mal, especialmente os lenços enrolados nos seus pescoços entroncados abaixo das caras pintadas de carayurú. Estavam
em viagem para visitar os parentes das mulheres no Cumá-Igarapé.
Um moço amavel que falava um pouco de castelhano, prestou-se
com facilidade para a organisação de um pequeno vocabulario de
seu dialeto. O dia seguinte amanheceu chovendo. Assim que a
chuva cedeu um pouco continuamos a viagem mas logo nova chuva
começou a desabar, continuando sem interrupção. Fui forçado a
uma verdadeira ginastica para poder fazer a leitura da bussola, mas
abrir a caderneta era coisa impossivel. No meu desespero lancei
mão da tampa da panela e escrevi sobre ela. Até uma da tarde a
chuva desceu sem fazer a minima pausa. Tiritando de frio e humidade, me lembrava com saudade da maloca confortavel que tinhamos deixado. Finalmente vimos na margem dois ranchinhos feitos
por viajantes índios, onde nos abrigamos do máu tempo, refazendo-nos ao calor de uma fogueira e com uma panelada de mingáu
quente. Seguimos depois ainda até a Pacú-Cachoeira, pouco abaixo
da boca do Querarí onde passamos a noite, naturalmente debaixo
de chuva. O Querarí, onde entramos pela manhã seguinte, corria
fortemente. De tarde chegamos á Yaburú-Cachoeira, uma das mais
violentas de todas estas zonas. Encontramos uma maloca dos
Yiboya-Tapuya, a única que não se mudou ainda para o Alto Ayarí,
numa ilha. Os habitantes, 10 pessoas, estavam ausentes, mas conseguimos descobrir-lhes numa outra casinha deles na margem colombiana. Logo depois chegou alí vindo do Uaupés, o Tucháua Leopoldina, dos Tariana, de Yauareté; ao todo duas pessôas numa
ubá grande e duas canoinhas; vieram de uma visita que ele tinha
feito ao cunhado do tucháua, na boca do Cuduyarí.
Na madrugada seguinte começamos a descida pelo Querarí e
Uaupés debaixo de chuva, e como os meus remadores para se aquentar trabalhavam como possessos chegamos pouco depois das duas
horas em Yutica. Encontrei alí os Uanána trabalhando com estranha dedicação na ornamentação das suas máscaras de dança e das
ambaíuas. O meu apelo ao seu talento artistico não tinha sido debalde; era agora uma verdadeira orgia de ornamentos. Com infinito cuidado e paciencia eles traçavam linha por linha, assentavam
ponto por ponto, para encher os planos. Nos seus rostos estavam
estampada a satisfação que sentiam no seu trabalho. Jamais en148

frentei de uma maneira tão palpavel aquele primitivo gesto de arte,
cuja 1nanifestação são o encanto do ethnologo, como aqui, num dos
seus últimos baluartes, no Rio Uaupés. O tempo moderno chegou
que transforme o selvagem livre num escravo, espesinhando os seus
sentimentos elevados e com eles o seu prazer de vida. Do alto
Uaupés desce a tirania aniquiladora dos balateiros colombianos, enquanto do Rio Negro vem subindo a influencia da missão catolica,
sufocando todas estas manifestações da arte primitiva, ligada inseparavelmente ás ceremonias pagãs destes índios. Os Uanána e os
Cobéuas, seus visinhos pelo lado de cima, são hoje os únicos índios
que ainda conservam as danças de mascaras.
As ambaíuas, fulgentes na sua ornamentação fresca, já formavam uma carreira comprida: os meus recursos de certo não davam
mais para adquerir tudo isto depois da festa, como eu queira.
De noite foi o Capitão Felicio comigo á maloca grande construida um pouco atraz das outras casas: seis moços estavam em pé
ao longo do enorme coxo de cachirí, passando ambas as mãos vagarosamente pelo liquido e esmagando entre os dedos qualquer caroço que encontravam. Depois de repente começaram a esfregar o
cachirí entre as palmas das mãos num certo compasso, o que producia um chilro caraterístico. Finalmente os moços se afastaram e
um numero igual de moças continuaram o mesmo trabalho, pouco
a pouco ajuntou-se em Yutica um bom numero de índios vindos de
outra parte: Uanána dos sítios visinhos que traziam mascaras e
an1baíuas, o tucháua Leopoldino com os seus Tariána, os Hohonáua-Cobéua e alguns Yibóya-Tapuya do Rio Ayarí. Pela manhã do dia
seguinte trabalhavam ainda com afinco no acabamento das máscaras, utilizadas no fim do período de luto. Como, porém, aquela
festa que eu assistim em Yutica, não fosse organisada por este motivo mas sim porque eu tinha mostrado interesse em conhecer ós costumes .antigos dos Uanána, tendo motivo para supôr que as cerimonias, ao menos quanto ás danças de máscara, não tivessem sido
executadas com todo o rigor necessario. Tambem não consegui penetrar nas idéias e mythos que formam a base de taes ceremonias,
no curto espaço de tempo que me demorei entre o Uanána.
O Capitão Felicio falhou neste ponto por completo, e os outros
tambem alí não se sabiam jamais do seu retrahimento desconfiado.
Os dançadores de máscara, em numero de dois sabiam da casa onde
tinham se preparado, marchando uma coluna de dois em dois para
o terreiro da maloca, guiados por uma máscara de borboleta. As
outras máscaras representavam 2 aracús, 2 papagaios, 2 demonios
Tenemené, 2 peixes arauirí e 2 andorinhas. Os papagaios traziam
bastões com chocalhos de caroços de piquiá amarrados abaixo da
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ponta, os Aracús compridas varas duplas e os Tenemené simple5
cacetes. A borboleta, soltando um prolongado "oh! " e batendo com
uns chocalhos numa cuia enfeitada com penugens de gavião, corria
com passinhos curtos e ligeiros pelo terreiro, descrevendo voltas, enquanto os outros pares dançavam para deante e para traz. Depois
avançavam contra a porta da frente da maloca, batendo furiosamente com os seus páus nos batentes. Depois de fazer a mesma
scena na porta de traz, eles entraram na maloca onde continuaram
a dança - os papagaios com os passinhos curtos e o corpo inclinado para diante, os outros marchando com passos regulares: a
borboleta, de quando em quando, dava o seu vôo caraterístico. Agora chegaram, guiados por uma máscara de Arauirí, os dois Tenemené, na porta da frente, onde cruzaram os seus bastões. Os de
dentro chefiados pela borboleta pareciam querer impedir-lhes a entrada, ameaçando-os com· as suas varas e batendo com elas na ombreira da porta. Depois dançaram os dois grupos, tanto o de dentro
da maloca como o de fóra. Fina]mente aqueles tirava1n as suas vestimentas de máscaras, pendurando-as em varas fincadas numa linha
para este fim. Os tres de fóra entraram, dançando um pouco dentro da maloca e se despiram tambem. Depois de descançar vestiam novamente as máscaras, e os Aracús representaram a '' dança
das jacinas" : 0-Ipipi kawáni kararári. Karararí! Karara rí! Karararí!
wake! pulando um atraz do outro. Depois dançaram os dois papagaios,
cara com cara, e segurando nas mãos um pequeno bastão. Entretanto os outros homens, sentados ao lado do enorme coxo de cachirí, perto da porta de traz, começaram os preparativos para a dança
com o acangatára. Um sentou-se no seu banquinho, fincou a lança
deante de si no chão e começou a tirar de uma grande caixa de palha
os seus enfeites para a dança, para escolher as peças convenientes,.
8 acangatáres ele amarrou na haste da lança e 7 penachos de plumas de garça ele fincou no· chão, emdepois ficou estalado sem saber que ele devia escolher, ·precisamente um janota deante de sua ·
coleção de gravatas: um outro em pé, enfeitava-se com missangas,
enquanto sua mulher lhe enfeitava as coxas e a barriga com orna~
mehtos de carayurú, empregando para isto· um instrumento -de tres
dentes. Dois outros se sentar em junto num banco e começaram a
tocar as suas flautas de Pan.
Outra vez os Papagaios dançaram cantando pela maloca: "Kenariwa yakakawé; - Kariwa yakawa! - Malitéka-téca 0-0" . Depois dançaram tambem os Aracús e os Tenemené: " Kamaka Dyali
kamamakádyali!" Enfim apareceram novan1ente os papagaios pulando com os pés juntos, um ao lado do outro : ''Ti-ti-ti!" Depois
dançaram cada um separado,
cantando.
.
.
-

159

Neste meio tempo os dançadores de acangatára acabaram de
enfeitar-se. As seis horas da tarde formaram, em numero de 18,
no terreiro, e, com um grito prolongado: "E-e" marcharam para
dentro da maloca.
A mão esquerda sobre o hombro ·direito do visinho, a ambaíua

na mão direita, formaram um semicírculo. O chefe da dança, no
centro, armado de escudo e lança maracá, fez tinir esta, batendo a
sua haste fortemente contra o hombro direito. Os dançadores fizeram alguns passos para direita e para esquerda e romperam com
assobíos estridentes e prolongados; depois começaram a cantar e a
dançar em roda: dois passos para um lado dois no mesmo lugar e
sempre batendo fortemente com o pé direito.
No fim desta dança ouviu-se outra vez aqueles assobíos estridentes; depois ofereceram cachirí aos dançadores. Então as moças,
das quaes algumas estavam ornadas de tanguinhas de missangas e
ligas abaixo dos joelhos, começaram tam bem a tomar parte na dança; abraçavam-no pela cintura.
Quando, no fim desta dança, eles se retiraram, bateram os
homens duas vezes fortemente e gritando com o pé para frente, e,
correndo para traz, debandaram.
Dois dançadores de máscaras apareceram agora enquanto nos
fundos da maloca, dois tocadores de flauta de Pan correram para
lá e para cá. No meio da casa sentou-se um homem com um escudo no braço atraz de um pote de capí do qual ele serviu os homens
que sucessivamente se chegaram a ele. Os tocadores de flauta de
Pan mudaram o compasso para um trote legeiro batendo com entusiasmo com o pé direito, e imedatamente duas mocinhas agarraram-se nos seus braços corren·do com eles de maneira que ficavam sempre meio atraz dos seus cavalheiros.
Os dançadores de acangatára começaram a sua segunda dança;
como sempre, iam primeiro todos a convidar os presentes, um por
um, para tomar parte. Primeiro dançavam ao redor do grupo das
mulheres e moças sentadas, deante do qual ardia uma fogueira;
mas logo estas se levantaram para fazer parte. Dois pares de dançadores se moviam no centro para lá e para cá. Os outros formaram um semi-círculo, cantando em voz baixa. As mulheres dançavam, dando-se as mãos atraz das costas dos homens.
A dança começou a andar em roda e progressivamente o compasso tornou-se tão rapido que as mulheres não mais poderam acompanhalos, e tiveram de sahir da roda. Estas danças de acangatára
são serias e graves, quasi tristes.
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No meio da roda, em pé, imovel, uma mulher solta de tempo
em tempo dava um grito alto e prolongado por 15-20 segundos (verificado com relogio) mantendo a mesma nota com a mesma força
até o fim do grito.
As nove horas e meia; tres pares de dançadores de flauta de
Pan representaram uma dança fogosa, correndo em círculo com extrema rapidez e trocando as suas damas, arrojando-as de si para o
outro cavalheiro no qual eias se agarrav~m com notavel destreza,
aguentando até o fim com visível entusiasmo.
Umas caras de Tenemené apareceu só no meio da maloca. Ati~
rou com uma bola de envira representando uma fruta silvestre, para
o ar, correu aos pulos atraz dela para apanhai-a, bateu-a contr'.i o
joelho e o esteio e fingiu comei-a e depois do que sahiu da maloca
dançando e cantando.
Logo apareceram no · terreiro 7 máscaras com tochas de páu
candêa acesas. Cantando uma moda animada e, batendo com estrondo com o pé direito eles entraram e sahiram dançando. Segundo compreendi representavam demonios que com as suas tochas
matavam de noite as sauvas que perseguem as plantações . Pela
madrugada começaram outra vez as danças de acangatáras; os homens, em pé, parados, formavam um semi-círculo, cantando em voz
baixa como se fosse oração.
Apareceram depois tres homens: um trazia o acangatára na
c beça, escudo e lança nas mãos, outros traziam cacetes e lenços na
cabeça. Dançaram deante do semi-círculo dos outros, sahiram depois pela porta da frente e apareceram na de traz, espiando para
dentro da maloca enquanto dançavam de um lado para o outro em
posição de quem espreita alguma coisa. De repente correram para
dentro e, passando pelo semi-circulo dos dançadores sahiram outra
vez pela porta ·da frente. Quando repetiram esta pantomima pela
segunda e terceira vez, o que estava armado de escudo e lança agarrou uma mulher pela cintura e levou-a consigo para fóra. Si compreendi bem, representavam a chegada de índios de uma outra nação, vinda do mato.
O termo final da festa foi ás 9 horas da manhã uma dança
de phallo. Os dançadores de mascaras, encostando no ventre enormes phallos torcidos grosseiramente de emvira, começaram a pular
pelo .terreiro, um atraz do outro e acompanhando cada pulo com
um forte "Hum", com grande gaudio das mulheres e moças que
estavam presentes. Eles entraram na maloca onde sopravam e abanavam os seus phallos, avançando depois debaixo de um Hé! ameaçador e movimentos de coito contra as espectadoras que fugiam pa-
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ra o terreiro aos gritos. Os dançadores porém contemplavam e acariciavam agora os seus phallos, mostrando-os uns aos outros debaixo de comentários obcenos e fazendo-os cheirar.
Por fim avançaram tambem contra os homens presentes, pelo
.modo acima descrito; estes porém, riam-se e não faziam conta. Pelas 9 horas e meia da manhã tudo estava acabado; a maloca e o
terreiro ficaram silencio : os participantes da festa foram para casa
onde passaram o resto do dia dormindo. No dia 21 de maio parti
de Yutica, descendo pelo Uaupés. Apezar de uma demora de 12
dias nesta maloca e em despeito da disposição relativamente favoravel do Capitão Felicio não consegui entrar em relações satisfatorias com a maioria dos moradores. Ainda no ultimo dia antes de
minha partida, entrando eu na maloca grande, tive de ver uma
moça, que cheia de susto devido á minha chegada, subiu por um
esteio para se esconder debaixo da coberta da casa; o tucháua Felicio, se me tratou com tanta atenção, não o fez seguramente por
mera simpatia; queria predispor-me para o seu fim o qual era de
atiçar-me contra os civilisados, seus inimigos. Todos os meios, especialmente tambem as mentiras mais palpaveis ele empregava para
isso mais se . eu por-ventura me tivesse saído mal de qualquer conflito provocado desta maneira, estou convencido de que ele e os
Uanána teriam se regosijado com um tal resultado, tanto como no
caso contrario" porque enfim eu era para eles um . civilisado e um
inimigo tambem. O tucháua Felicio me forneceu uma ubá grande
e cinco tripulantes para continuação de minha viagem, até Yauareté; mas seus homens deram prova de um medo das cachoeiras e uma
falta de prática em vencei-as que eu muito extranhei em índios moradores de um rio encachoeirado. Passamos cêdo á Yacaré-Cachoeira chegando logo depois á cachoeira mais forte que vi em toda minha viagem: Taiíra-yuaráu. Gastamos para vencei-a 6 horas. A
ubá tem de ser arrastada por terra com muito trabalho.
O tucháua Leopoldino, dos Tariána, alcançou-nos, fazendo
admirar a presteza e naturalidade com que os seus rapazes deram
conta da cachoeira.
Muito ante.s de nós ele seguiu rio abaixo. As 4 horas passamos ainda a Matapí-Cachoeira onde se arrasta a embarcação, apenas alguns metros por cima das lages, e meia hora depois encostamos a ubá no porto da aldeia de Carurú. Koch-Gruenberg, que
por duas vezes visitara esta aldeia, deu-se alí muito bem enquanto
que ele se queixava da falta de honestidade dos Uanána de Yutica.
E neste ponto não tenho queixa de nenhuma nação das que visitei
nesta viagem. O Gomes, o tucháua de Carúru que não fala uma
única palavra de portuguêz, recebeu-me bem, e toda a sua gente
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chegou-se para comprimentar-me. Quando, porém, mais tarde quiz
fotografai-os eles se esquivaram com poucas excepções e nem o tucháua era capaz de reuni-los deante do aparelho o que aborrece-o
visivelmente. Recebi alí a visita de uma índia Uanána com sua
filha ambas bastante civilisadas, pois tinham passado alguns anos
em S. Gabriel. Num portuguez sofrivel desembanhou a língua _sobre os civilisados, procedimento este que precisamente da parte dela
me parecia pouco justificavel. Indias civilisadas como estas, são
vantagens duvidosas para uma maloca: primeiro julgam-se infinitamente além dos seus parentes brutos, e bastante ladinas para tirar
por sua conta o maior proveito possivel das suas relações com os civilisados. Logo, porém, que os seus negocios vão mal - o que
mais cêdo ou mais tarde sempre acontece - elas gritam pelo tucháua ou pelo Serviço de Proteção aos Indios, para que estes lhes
desembrulhem as suas questões particulares as mais das vezes pouco asseadas, respectivamente para jogar estas autoridades contra
os seus ex-amantes, etc. Infinitamente mais merecedora de simpatia
me parecia a filha do tucháua Gomes, Dyá-wano, bonita moça, de
um porte sereno e meigo; segundo o pae ·dela me contou, ela foi
vitima de um colombiano Luys Reyes, que a estuprou na idade de
10 anos. Tanto aqui como já em Yutica achei os moradores profundamente amedrontados com as ameaças daquele colombiano que,
de descida, havia ·dito que na subida ele apanharia as ·meninas e
moças para carregai-as para a Colombia. Os índios pediram-me com
instancia que ficasse na aldeia até que os colombianos tivessem
passado. Como eu não tinha certesa quando estes tencionavam subir, não pude satisfazer este pedido. Deixar nas mãos dos Tucháuas
cartas minhas exigindo dos colombianos respeito ás pessoas e propriedades dos · índios, como estes me sugeriram, teria sido inutil ;
resolvi pois tentar intimidai-os repreendendo ameaçando-::>s desas:..
sombradamente assim que com eles me encontrasse em_ viagem.
Pela manhã do dia 23 deixei a aldeia do Carurú. O Uaupés
forma dalí para baixo uma única cachoeira, formidavel e perigosíssima. Atravessamos para um porto na margem oposta, um pouco
acima da aldeia e carregamos toda a carga por terra por caminho
de mais de um kilometro de comprimento, até outro porto abaixo
da Yandú-Cachoeira. A nossa ubá tambem tivemos de arrastar por
um outro caminho numa distancia de uns 600 metros. O tucháua
Gomes com seu filho Mandú Alexandre, bonito moço· de compleição atletica e mais dois outros Uanána de Carurú, vieram· voluntariamente ao nosso auxilio.
.

Na Arára-Cachoeira que se segue imediatamente, junto da pedra onde se acham gravadas as figuras dos aráras, faltou muito pou-
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co que naufragasse1nos. Gomes na sua ubá desceu numa carreira
vertiginosa na nossa frente para mostrar-nos o caminho, piloteando,
a sua embarcação co.n destreza e calma de maneira que entrasse
num remanso imediatamente acima do tombo da cachoeira. Os meus
remadores seguiram, timidamente e irresolutos. Desgovernada, a
nossa ubá foi arrastada pela correnteza por debaixo de uma das
arvores que se debruçavam da margem, e que lhes arrancou a panacarica. A embarcação se atravessou e desceu sem remedio para
o tombo da cachoeira. Já no último momento porém conseguiu o
nosso piloto pegar a mão de Mandú Alexandre que este lhe estendia da prôa da sua ubá, imprensada por ele propositalmente atraz
de um tronco de arvore. Com esforço sobrehumano os dois se
aguentaram agarrados com ambas as mãos e segurando as embarcações com os joelhos até que os remadores, trabalhando desesperadamente conseguissem que a canôa entrasse no remanso, já preste~
a se alagar. Uma trovoada terrivel desabava. ·A bagagem sem abrigo da parmacarica ficou completamente molhada, sem se falarem
nós que já estavamos pela luta com a cachoeira. Quando ela terminou troquei dois remadores de Yutica por gente de Carurú, e
logo tudo correu sem dificuldades. Sem mais incidentes passamos
a Yapú e a Periquito-Cachoeira. Junto desta última achase na
margem colombiana a última maloca dos Uanánas. Passamos a noite
em Panapaná, primeira maloca dos Yuruparí-Tapuya, com 12 habitantes, situada na margem brasileira onde mandei fazer nova panarica. para nossa ubá.
Na manhã seguinte, pouco depois da minha partida do Panapaná avistei de repente tres grandes batelões colombianos subindo
pelâ margem direita; no ultimo reconheci o Luys Reyes. Atravessei
para.· o lado deles, e fazendo parar o batelão exigi-lhe satisfação
pelo seu procedimento contra os índios de Yutica e Carurú, ele
porém me respondeu que não aceitava reclamações e que as fizesse
eu· junto ao meu governo.
·
Respondi-lhe que já sabia que ele contava com isso, e que naturalmente havia de dar conta dos seus desatinos ás autoridades competentes, mas que enquanto estas não agissem eu consideraria qualquer ofensa ao índio como feitas a mim pessoalmente, e como tal a
vingaria. Isto fez com que ele mudasse de conversa. Assegurando-me que nunca tinha cometido nenhum desatino contra os índios e
chamando para testemunhas disto " um cidadão brasileiro"; o tal
cearense, que, como sempre vinha em sua companhia.
. Virei a proa e continuei a viagem: os colombianos porém se
ving~ram da repreensão, obrigando debaixo de tiros, dois .curumis

do tucháua Leopoldina de Yauareté que vinham atraz numa ubá,
a cahirem n'agua para se salvarem a nado.
Passamos mais outra dos Yuruparí-Tapuya junto de Iuacá-Cachoeira onde residem 12 pessoas; uma terceira com 3 habita~tes
sómente, acha-se um pouco afastada da margem do rio, no Yapecú-Igarapé.
Talvez que pertencem a esta tribu tambem os habitantes de
uma maloca na margem do Uariua-Igarapé em territorio colombiano
em numero de 10 e que me .foram dados como Tariána. Mas uns
15 Yuruparí-Tapuya, habitam em 3 sítios no Alto Yauirí e individuos avulsos desta tribo entre os Hohódene do Alto Cubate. Em
todo o caso esta tribu hoje não conta mais que quando nluito 60
cabeças; segundo Koch-Gruenberg eles eran1 em numero de 150
em 1904. Eles não são identicos com a tribu do mesmo nome que
habita na região de Sant'Ana do Rio Içána, e que na sua propria
lingua se chama "Mapátse-dákenai" enquanto a auto denominação
dos Yuruparí-Tapuya do Uaupés é "Lyeine".
Em Mira-piréra-Ponta encontramos o primeiro sítio de índios
de língua Tucano, pertencentes aos Uça-Tapuya, em cuja aldeia
principal junta da Umari-Cachoeira é composta de 5 casas com 40
habitantes, nós passamos a noite. Um sítio com 8 pessoas acha-se
no lado colombiano no Paranapána-Igarapé. Toda a tribu dos UÇa-Tapuya conta hoje 82 almas, pelo que parece que não diminuíram
muito, pois Koch-Gruenberg os cita em 1904 com menos de 100,
dando-lhe porém erroneamente o nome de Uína-Tapuya.
Quasi todos os homens de Umarí-Cachoeira tinham ido coin os
colombianos, se voluntariamente ou obrigados eu não pude saber
bem, pois os moradores restantes se mostraram naturalmente retrahidos e desconfiados.
Na volta grande que o Rio Uaupés descreve abaixo da Umarí-Cachoeira começa o territorio da tribu Tariána, a zona mais povoada de todo o Uaupés. 14 estabelecimentos desta tribu (inclusive um no baixo Papurí) com 279 habitantes encontra-se num trecho do rio, que em linha reta não tem mais que 2 kilometros. Sómente um sítio, Anayá-rúa com 12 pessoas está situado em territorio
colombiano.
Depois de vencermos algumas cachoeiras pouco importantes
mas que deram bastante que fazer á inexperiencia dos meus remadores de Yutica, chegamos ás 8 e meia na grande Yauareté-Cachoeira. Na margem direita, sobre a ponta de terra alta formada pela
confluencia do Papurí com o Uaupés aparecem umas barracas em
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alinhamento: o posto fiscal colombiano; deste ponto para baixo
ambas as margens do Uaupés pertencem ao Brasil, seguida a fronteira da Colombia em rumo Oeste pelo curso do Papurí. Todas
as embarcações tem de ser descarregadas alí, passando-se a carga
pela margem colombiana para o porto de baixo. O chefe do posto.
Dr. Aurelio me recebeu cortezmente enquanto eu esperava que uma
canôa da visinha aldeia viesse buscar a mim e a minha bagagem
pois como os meus remadores tinham de voltar dalí, não quiz passar a ubá deles pela cachoeira. Neste ponto ha um destaca1nento
policial de 5 praças. Do terreiro gosa-se de uma bonita vista do
rio
e das,, malocas
,..
.
. do lado brasileiro, do lado da Colombia não se
ve uma un1ca s1quer.
Devido a esta falta de índios produtores estão os habitantes
do posto em co1npleta dependencia do Brasil, vendo-se forçosamente a comprar dos índios brasileiros a farinha, banana e outros alimentos. Apesar disto eles as vezes não conseguem dominar por
completo a sua perversidade habitual, atirando sem motivo sobre
os índios brasileiros, que sobem ou descem pela margem direita do
Papurí, sob o pretesto de se tratar de índios colombianos, obrigados a encostar no posto.
A aldeia Yauareté está situada na margem direita, um pouco
abaixo da foz do Papurí, e compõe-se de 8 casinhas imitando a
construção dos civilisados, dos quaes alguns ainda não estão acabadas. Conta 51 habitantes debaixo do Tucháua Leopoldino, homem obsequioso e tratavel, que fala sofrivelmente o portuguêz.
Poucas centenas de metros pelo rio abaixo e separado da de Yauareté por um igarapezinho, está a maloca Arapáço-Ponta, uma casa
grande em estilo antigo com 48 habitantes, debaixo do tucháua Nicolau, que reuniu em torno de si a parte mais conservadora da
tribu. Finalmente acha-se em frente a Yauareté na margem esquerda do Uaupés a maloca Man·dii-Ponta com 9, e um pouco acima
da mesma margem as tres casas de Uirá-uaçu-Ponta com 15 pessôas.
Na ponta de terra oposta ao posto colombiano vê-se um sobrado barreado, cercado de varanda, o "Posto do S.P.I.", levantado ali
pelo ex-delegado José Brandão; a sua construção é um tanto deficiente. Demorei-me 6 dias em Yauareté. Nesta aldeia e dalí para
baixo, achei os índios menos retraídos que do Alto-Uaupés, sem
dúvida por não se acharem mais tão expostos aos máus tratos dos
colombianos. O tucháua Leopoldino frequentemente me convidava
para o cachirí e a quinhapara, e o quarto que seu irmão me cedera
para moradia estava sempre cheio de visitantes, especialmente rapazes, mas que nunca se comportavam mal. Entre todos os índios
do Uaupés com que tratei nesta viagem o tucháua Leopoldino e a
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sua mulher foram as pessoas mais agradaveis, o que alias nao stgnifica tanta coisa.
Nos dias 28 e 29 de maio empreendi uma excursão de Yauareté,
visitando uns índios Macú moradores a 16 kilometros do Sul,
no centro das terras, para o lado do Yapú-lgarapé. Descendo
primeiro o Uaupés em canôa até a boca do Yuí-lgarapé, alcançei
por terra a um kilometro e meio da margem do rio uma maloca
dos Pirá-Tapuya com 20 habitantes, onde arranjei um guia. Passando o Yuí-Igarapé tres vezes, marchamos pela mata, chegando depois de 4 horas a um rancho numa roça, onde encontramos um
Macú velho e uma mulher doente com uma criancinha. Pouco
adiante estava uma maloca maior com paredes de entrecasca de
páu, igual as malocas mais desleixadas dos Tariána. Tambem os
habitantes, uns 20 talvez não tinha1n, afóra de sua língua, nada
mais da civilisação primitiva dos Macús, nem siquer a fabricação
de cestos de cipó em technica espiral, tão característica para esta
tribo. Não vi uma única peça que valesse a pena da aquisição: os
seus trastes não se distinguiam dos de Tariána ou Pirá-Tapuya mais
pobres. O tucháua Leopoldino qualificou estes Macús, com tambem alias os Yuruparí-Tapuya, como seus "escravos". O seu maior
contacto poi;~m nem é com Yauareté mas cotn a aldeia Yuquira-rapecúma dos Curauá-Tapuya, da qual eles ficam mais perto.
Vi-me obrigado a renunciar a uma investigação mais minuciosa
dos índios abaixo de Yauareté bem como á visita dos rios Papurí e
Tiquié porque com excepção de alguns machados e terçados, as
minhas mercadorias de troca, e especialmente as miudezas para o
pagamento das numerosas pequenas necessidades, estavam esgotadas. Por felicidade consegui ·que· o tucháua Leopoldina me arranjasse uma canôa com s remadores Tariána para me deixar em São
Gabriel no Rio Negro, nas condições de eu lhes fazer o pagamento
lá, onde a ex~stencia de uma casa de comercio me permitia.
No dia 31 de maio · partimos pela manhã de Yauareté, passando logo abaixo a Araripirá-Cachoeira, onde se acha o ultimo estabelecimento dos Tariána de cima, com 20 habitantes. A pequena
maloca Yacitára, pouco mais abaixo, já pertence, com os seus S
habitantes, á tribu dos Pirá-Tapuya, assim como Acangatara-Ponta
e Uaracú-Ponta, mais abaixo ainda, e duas outras malocas um pouco afastadas ·d a margem direita nos Igarapés Sumaúma e Yuruparí. Abaixo desta fração dos Pirá-Tapuya, habitam os Curauá-Tapuya que falam a língua Tucano, em dois estabelecimentos apenas,
na margem direita; uma pequena maloca dentro do Anána-Cachoeira e o povoado relativamente importante de Yuquira-rapecúma que
consiste de-· 7 -casas em estilo -civilisado, alinhadas. O tucháua da
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aldeia já ha mezes se havia mudado para junto do seu genro na
margem do Rio Negro. O seu tenente, que fala regularmente o portuguêz recebeu-me bem quando me refuguei de um forte temporal
para a sua casa.
Abaixo dos Curauá-Tapuya, começam os estabelecimentos dos
Arapáço, tribu que igualmente fala o Tucano, em numero de 8, todos colocados diretamente sobre a margem do Uaupés: Paraná-iuíca,
Loiro-rapecúma, Micuí-rapecúma, Uaturá-Ponta, Uaramã-Ponta (o
unico de importancia), composta de 4 casas, e lutú-rapecúma. Pelas 5· da tarde chegamos á primeira maloca dos Tariána de baixo,
situada a um kilometro de Uaupés, na margem do Tamanduá-Igarapé.
Pela manhã seguinte passamos por uma casinha em frente á
ponta inferior da Curupira-Capuáma, habitada por dois irmãos
da tribu dos Yi-Tapuya, que tambem falam a língua Tucano, e encostamos em uma possante maloca Tariána junto da boca do Cigarra-Igarapé. Esta casa media exatamente 20 metros de frente por
30 de fundos, sendo a sua altura não inferior a 10 metros, formando assim um soberbo exemplo de architetura indígena.
Ainda antes do meio dia alcançamos a aldeia Urubúquara na
margem esquerda pouco acima da cachoeira do mesmo nome. Ela
se compõe de 2 casas em estilo civilisado, uma maloca, uma capelazinha e uma pequena casa para hospedagem do padre que ás
vezes visita esta aldeia. Surpreendi os índios alí precisamente no
começo de uma festa de cachirí. Na porta da maloca está se dando
recepção dos índios vindos de fôra, enquanto as mulheres estes ainda
se pintavam no porto. Os recenvindos formavam uma fileira, um
atraz do outro na entrada da maloca, cada um com o seu arco ou
com um bastão na mão, o chefe com o escudo e a lança.
Os habitantes masculinos da maloca em formatura identica,
vinham devagar ao encontro dos visitantes passando rente ao lado
direito deles de maneira que cada um de uma fileira podesse comprimentar cada um de outra fileira e trocar com ele algumas frases convencionaes em lingua que hoje está praticamente morta, ainda se conserva sendo em todos os demais casos substituídas pelo
Tucáno.
Ficando parado na porta, pedi aos índios que não interrompessem a cerimonia. Timidamente, e submissos aproximaram-se de
mim os tucháuas para pedir-me desculpa: era a ultima vez que eles
festejavam uma festa de cachirí pelo estilo antigo; era a despedida
dos costumes dos seus paes. Assim que ela estivesse acabada iam
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destruir os seus enfeites de dança e tratar de construir em logar 'da
maloca casinhas arrumadas, conforme o governo lhes tinha ordenado pela boca de "João Padre".
Em resposta não pude deixar de lhes explicar que o governo
não prohibe as festas dos índios tão pouco como as dos padres e
outros civilisados, contanto que não haja desordens; que eu pessoalmente achava lindissimos os seus enfeites de dança, muito máis
lindos que os trapos da civilisação e que a sua soberba maloca era
muito melhor que as gaiolas dos civilisados. Então o tucháua Baratinha amarrou a sua propria rede para mim num canto da maloca de onde eu podesse observar tudo bem, mandou-me sentar e
descançar da viagem, cuidou que eu fosse servido de cachirí convidando-me até para o cápi. De vez em quando ele se sentava um
pouco ao meu lado para ouvir a minha opinião sobre o correr da
festa. Muito menos simpatico mostrou-se um tal Manduca 'Silva,
chefe da maloca de Cigarra-Igarapé, individuo já idoso, com uma
cara de gatuno, metido numa camisa nova e paletot preto, balançando um chapeuzinho de palha sobre uma orelha. Falador insuportavel, ele se atravessava adeante de qualquer índio que comigo
quizesse conservar, ridicularizando-os como selvagens despresiveis e
enchendo-me os ouvidos com uma micelania de ordens do governo,
ordens da Missão e decisões do seu proprio bestunto. l?, um conversador presumido e intrigante, sem nenhum valor, contra o qual
devo prevenir a Inspetoria, para que esta não lhe conceda prestigio com prejuízo da autoridade dos chefes Tariánas.
Na maloca Urubúquara o cachirí era servido por 6 moços festivamente enfeitados. Com uma cuia cheia em cada mão, eles se
aproximavam, como coxeándo, batendo fortemente com o pé direito
e descrevendo · voltas, e formavam frente deante dos que estavam
sentados, e cada um servia um deles. Neste meio tempo o dono
da casa com um escudo no braço, acocorou-se no meio da maloca
atraz da panela de cápi coberta de folhas de bananeira. Os homens
aproximaram-se de dois em dois, recebendo cada um duas pequeninas cuias de cápi e depois uma cuia de cachirí para tirar da boca
o gosto extremamente amargo de cápi. Depois de terem bebido
costumavam avançar alguns passos com a lança ou uma vara em
riste como se estivessem espreitando alguma coisa.
Batendo de repente fortemente com o pé pareciam eles alvejar
um objeto no chão adeante de si, brandindo a arma, voltavam-se
para traz. Segundo me explicaram, o cápi evita que os homens briguem quando ficam quentes do cachirí.
Pelas 4 horas da tarde começou a dança. Os homens dançavam de acangatara, mocinhos e mocinhas dedicaram-se com ardor
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á sua .d ança predileta ao som da flauta de Pan. O aspecto destes

índios, livres dos vestidos ridiculos da civilisação, soberbos na sua
nudez, realçando pelos enfeites de penas e a pintura, era extremamente belo e pitoresco, e eu não pude deixar de me indagar com
a idéa que esta festa podia ser de fato a última deste genero, porque eu ia me embora no dia seguinte, mas ''João Padre" ficava.
Junto a aldeia, o Rio Uaupés divide-se en1 dois braços. O direito está entupido pela intransitavel Urubúquara-Cachoeira, o esquerdo por onde descemos, estreita-se muito, formando as cachoeiras Paxiíua e Pinipinú, junto das quaes existem tres casas dos índios.
Logo abaixo da ilha formada por dois braços começa a grande lpanoré-Cachoeira.
Já no Pinipinú-Cachoeira foi preciso descarregar e conduzir
toda a bagagem nas costas por um varadouro de uns 300 metros.
Acima da Ipanoré-Cachoeira tivemos de descarregar novamente. O
varadouro tem 200 metros de comprimento e dá num braço estreito e correntoso de rio, junto da boca de um igarapé. Carregando
alí a ubá descemos um pouco por este braço mas logo outras cachoeiras o obstruiram e tivemos de levar a carga novamente por
terra num percurso ·de 300 metros, até a margem de outro igarapé
pelo qual descemos ao rio, sahindo nele já a vista da aldeia 1panoré.
Com isto está vencida a ultima cachoeira do Rio Uaupés. Ipanoré,
situada na margem esquerda do rio, conta 6 casinhas modernas e
uma maloca . Em frente, na margem direita, acha-se o sítio Piquiá-Ponta. Os habitantes de todos estes estabelecimentos são Tariána
cujo territorio alí ·se finda . Os de lpanoré me receberam bem, mas
estavam por demais sonolentos em consequencia do cachirí em Uru~úquara para me prestar muita atenção.
Deixamos Ipanoré pela manhã do dia 3 de juno, entrando, depois de passar por um sítio dos Pirá-Tapuya no Pirá-miri-Igarapé,
no territorio da tribu Tucana, que se estende dalí ao Uaçaí-Paraná-mirí. Acima da boca do Yauairí, no fim de um enorme estirão de
6 kilometros de comprilnento, apareceu na margem direita a missão salesiana de Taracuá.
A fundação dessa missão data de 1923. A primeira vista se
reconhece que se trata de uma empresa que dispõe de recursos suficientes para se estabelecer definitivamente. A igreja é seguramente a melhor de todo o Alto Rio Negro. Ao lado dela levanta-se o
espaçoso edifício da missão, com diversas dependencias. Num alto,
atraz, vê-se o posto metereologico. Em certo contraste com estas
construções moderníssimas estão as choças dos índios, em numero
de 7, colocadas pela beira do rio e que me pareciam muito inferiores ás suas malocas primitivas.
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Si porém o meu juizo a respeito da missão de Taracuá tem de
ser demasiadamente superficial, a culpa cabe unicamente ao então
diretor da missão o Pe. Francisco, que me tratou de maneira como
não estou acostumado a ser tratado por outros missionarios.
Quando o procurei, achei-o sentado sobre uma banca de carpinteiro, conversando com dois artífices. Levantou-se, comprimentou-me, sentou-se de novo e deixou-me ficar em pé, deante dele.
Esperei debalde que ele se lembrasse das regras elementares da civilidade, despedindo-me, emfim, pois já estava acostumado a um
outro trato pelos índios.
O tucháua Baratinha de Urubúquara, por ex., faria uma boa
obra se empreendesse uma viagem de missão civil da sua maloca
a Taracuá, para ensinar a este religioso as idéas funda1nentaes do
trato entre índios.
Eu mandara os meus remadores preparar o nosso almoço no
porto de Taracuá, pela mesma margem, o rio Tiquié; dos estabelecimentos dos 1'ucanos neste trecho do rio, afora de Taracuá, so
Naná-Repecúma, onde pernoitamos, tem alguma importancia. A
aldeia situada na margem esquerda compõe-se de 8 mesquinhas
choças, em estilo moderno e um rancho de palha, que serve de
capela.
Pouco depois das duas horas passamos na margem esquerda a
boca do Rio Yauarirí, o maior afluente do baixo Uaupés, daquela
banda. Longe, no curso superior deste rio estão tres sítios dos
Yuruparí-Tapuya ligados aos sítios dos Hohódene, no Alto Cubate,.
por um caminho por terra. As tres e meia aportamos no sítio de
Francisco Albuquerque na ilha Yacaré-capuáma. Na margem direita desemboca ali o Cumá-Igarapé, em cujas margens ha uma
grande maloca dos Pirá-Tapuya. Como o dono não estivesse em
casa, atravessei para o sítio Bela Vista, defronte, na 1nargem · esquerda, propriedade de Hyginio Albuquerque, irmão do precedente.
Ao lado vê-se um sobrado de tijolos começados pelo pae dos irmãos
Albuquerque, cuja morte impediu a conclusão da obra. Um terceiro irmão, Protogenio Albuquerque, habita um pouco abaixo de Bela Vista, na mesma margem, junto da aldeia Yacaré-Rapecúma. Estranha gente, estes Albuquerque! Eles são os filhos de um dos mais
antigos moradores civilisados do Uaupés e de uma índia Pirá-Tapuya. O pae deles deu-lhes algumas instruções, moralmente, porén1,.
parecem estar bastante descuidados.
Sem se envergonhar, como muitos outros em condições iguaes,
da sua descendencia, consideram-se, pelo contrario, como pertencentes ao partido dos índios e como seus legítimos representantes,
arrogandose isso fato o monopolio de explorar-los, quando o seu ge162

nio brutal para isso os impele, mas sem conceder igual "direito"
aos outros civilisados. Hyginio recebeu-me hospitaleiramente em
sua casa, e devo-lhe muitas gentilezas, mas notei que ele se constrangida na minha presença e que ele respirou denovo quando fui
einbora. Sem eu fazer a menor alusão, julgouse ele na emergencia
de me dar satisfação a respeito do pessimo renome de que ele gosa
com algoz dos índios. O mais inofensivo dos irmãos Albuquerque
pareceu-me o Protogenio.
A maloca Yacaré-rapecúma, dos Pirá-Tapuya, situada na boca
do Parauá-Igarapé conta, alem da casa de morada de Protogenio, 3
casas de índios. Um pouco mais acima, na margem oposta, está o
sítio do Arsenio, cunhado dos Albuquerque.
A dois kilometros e meio ao Nordéste de Ygarapé-rapecúma
existe uma colina rochosa de nome Anayá luitéra. Numa caverna
ao pé dela acha-se um cemiterio de umas. Os vasos enterrados superficialmente, serviram para o enterro secundaria. Dois dos quatro, que eu vi, estavam cobertos com finos ornamentos pintados,
lembran·d o um os ornamentos de Marajó. Este cemiterio não pertenceu aos antepassados das tribus que atualmente por ali habitam,
mas muito provavelmente a uma tribu Aruak que antes delas ocupava estas regiões.
Dalí para baixo até São Joaquim, não existe mais nenhuma
aldeia de índios mas sómente sítios de uma ou duas casas. A maioria destes estabelecimentos, que estão em numero de 13, pertence á
tribuna Deçana, cujos membros, provindos do Rio Tiquié, habitam
8 sítios. 'fres são habitados por Tucano, um por Pirá-Tapuya e
um, o último, na ilha Pacuá-sororóca-capuáma pelos Cocuána, que
hoje só falam a língua geral.
Alguns civilisados já se estabeleceram no meio desta população indígena ao lado da maloca Cunurí, dos Deçana, habita um
colombiano; em Pituna-rapecúma levanta-se a casa comercial de
João Tombada e em frente de Pacuá-sororóca-capuáma mora, na
inargem direita, um portuguêz.
Pela manhã no dia 10 de junho passamos pór São Joaquim,
antiga missão dos Cocuána, cujos descendentes ainda habitam espalhados na zona, em numero total de umas 30 cabeças. Uma capela
e oito casinhas de palha, levantam-se numa terra alta da margem
direita. Não encontramos nenhum morador. Estes só habitam as
duas casas durante os dias de festas que se celebram na capela e
no terreiro da povoaçao. Junto de São Joaquim, divide-se o Rio
Uaupés em braças que desembocam separadamente no Rio Negro,
ficando entre eles e este último a grande ilha Cuia-capuáma. Numa das numerosas cavernas da pequena colina Yacundá Iuitéra, na
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parte oriental da ilha, existe um cemiterio de urnas que eu mesmo
debalde procurei e mandei procurar. Escolhendo o braço direito
do Uaupés passei pelo sítio Bauarí na margem esquerda habitado
por Cocuána e pela ilhota Taracuá-capuáma, onde habita uma família da tribu Tucána, e depois de vencer sem a maior dificuldade a
Tamanduá-Cachoeira, alcancei o Rio Negro ás nove e meia da manhã. Na margem direita deste rio, da boca do Uaupés para baixo
até á Carangueijo-Cachoeira existem afora dos sítios dos caboclos
filhos desta região que falam a lingua geral, nove sítios de índios
emigrados do Uaupés: os habitantes de Yandú são descendentes dos
Cocuána; os de Caíma, Tucunaré e Trovão são Tucáno. Em frente
a Trovão, na ilha do mesmo nome, ha um sítio Uanána. Nas duas
casas em Paca-rapecúma e no sítio da ilha Sarapó-capuáma, defronte habitam Arapáco. Junto á Carangueijo-Cachoeira, existem mais
dois sítios de índios Tucana. Pouco acima de Paca-rapecúma desemboca pela margem direita o Ducupixi-Igarapé. No seu afluente
da banda direita, o Siribáya-Igarapé, habita uma maloca, debaixo
do tucháua Cristovam, um bando de Macú. Uma segunda maloca
desta tribu, a do tucháua Lourenço, fica a duas horas da margem.
do Rio Negro, nos fundos de Paca-rapecúma. Estes Macús mantem algum comercio com os mencionados emigrantes do Uaupés e
com os civilisados visinhos, e parecem ter perdido em grande parte
as suas particularidades características. Por causa de uma festa que
estava se preparando em São Joaquim não achei ninguem que me
quizesse acompanhar até ás suas malocas.
No dia 10 de junho, ás duas horas da tarde, concluí o meu reconhecimento com a minha chegada em São Gabriel.
Belem do Pará, 13 de setembro de 1927.
II -

As tribus de índios
a)

Estatistica.

Se nas regiões civilisadas do Brasil os trabalhos estatísticos esbarram com a oposição da classe menos culta, dándo assim muitas
vezes resultados de valor duvidoso, quanto mais entre aqueles índios que visitei, desconfiados devido a gerações de máu trato infligido pelos brancos, a acima disto tudo, postos de sobreaviso por
gente malevola quando aos fins do reconhecimento que duia tentar.
Dou portanto os algarismos verificados por mim com toda a reserva, na quasi certeza porém de que, se errados estivessem, a diferença importar quando muito em centenas, mas não em milhares. Pessôas conhecedoras da região as quaes mostrara estes algarismos acharam-os quasi sempre demasiadamente baixos, alegando
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que eu não tinha visto nada, "que os índios se ocultavam" e " que
nestas matas havia milhares e milhares de índios escondidos" .
porém conhecida a tendencia de pessoas que nunca se deram pessoalmente ao trabalho de tentar uma estatistica, para exagerar o
numero de índios em toda parte onde os ha.

r:

Rio lçána (Até Yandú-Cachoeira) .
Numero

Sitio

Clan

Grílo-Iuitéra
Baixo Cubate
.Alto Cubate
Yauacaná

Yauareté-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Yauareté-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Hohódene . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sucuriyú-1' apuya . . . . . . . . . . . . .
Yauareté-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Sucuriyú-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Yauareté-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Yauareté-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Yauareté-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Yuruparí, Yauareté-Arára-Tapuya
Yauareté-Sucuriyú-Tapuya . . . . .
Yuruparí-Tapuya
............
Siuc~Tapuya
................
Siucí-Tapuya . . . . . . . . . . . . . . . .
Sucuriyú-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Yauareté-Tapuya X Baníua venezuelanos
...................
Sucuriyú-Tapuya Cadaupurítana .
Sucuriyú-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
.Sucuriyú-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Baniua venezuelanos . . . . . . . . .
Sucuriyú-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Siucí-Tapuya . . . . . . . . . . . . . . . .
Tatú-Tapuya . . . . . . . . . . . . . . . .
Sucuriyú-Tapuya
............
Cadaupurítana
..............
Sucuriyú-Tapuya . . . . . . . . . . . . .
Pacú-Tapuya . . . . . . . . . . . . . . . .
Cadaupurítana . . . . . . . . . . . . . . .
Hohódent: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acutí-Tapuya
...............
Acutí-Tapuya
...............

12
12
20
15
5
15
15
20
6
9
10
15
3
40
6
15

. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

481

Total acima da Yandú-Cachoeira .. . . .. .. ........... . .. .

100

lraití
Pirayauára
Castanha-rumaçaua
Anatí
Sant'Ana
luíra-Ponta
Hecoarí
São Joaquim Mi ri
Uácimini-Igarapé
Nazareth
Tapiíra-Ponta
Tumuí
Seringa-rupitá
Cuyarí-rumaçáua
Yauára-Poço (Cuyarí)
Yacú-Poço (Cuyarí)
Alto Cuyarí
Yapú-Ponta
Parauarí
Yacaré-Ponta
Acutí-lgarapé
M uxiua-Igarapé
Pupunha-rupitá
Euauíca (Paumarí-Ig.)
Tiripiana (Paumarí-Ig.)

Total abaixo da Yandú-Cachoeira

1O
15
20
10
15
1O
30
1O
10
40
12
10
21
25
30
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Rio Ayarí ..
Sítio

Clan

Rio Quiarí (4 sítios)
Cara-Igarapé
Taracuá (Miriti-Igarapé)
Paxiíua (Miriti-Igarapé)
Carará (Miriti-Igarapé)
Uirá-uaçu-Igarapé
1uíra-1garapé
Murutinga-Igarapé
Cururú-Poço
Mitú-Poço
Araripirá-Cachoeira
Nambú-Ponta
Capi-Ponta
Uapuí-Cachoeira
Ucuquí-Cachoeira
Carayurú-Cachoeira
Seringa-Cachoeira.
Muçú-Itapéua
Cubiu-Lago
Pinima-Igarapé
Cipó-Poço
Pará-miri-Igarapé
Castanha
Yacundá-Igarapé
Yautí-Cachoeira
Tapurú-lgarapé
Sacú-Igarapé

Siucí-Tapuya ..... . ..... .. .. .
Hohódene . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hohódene . ..... . . . . ... .. . . .
Hohódene . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hohódene . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cáua-Tapuya . .. . . ..... ... .. .
Cáua-Tapuya .. . .. . . . .... ... .
Cáua-Tapuya . . .. . .... ..... . .
Siucí-Tapuya .... . . ... ...... .
Siucí-Tapuya ... . .. ... . .. ... .
Siucí-Tapuya .. . .. .. .. ... .. . .
Siucí-Tapuya ............... .
Cáua-Tapuya . .. ........ ... . .
Hohóden~
.. .. .. . ..... .. .. .. .
Siucí-Tapuya ... .. . .... . . ... .
Hohódene . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hohódene . .............. . . .
Yiboya-Tapuya . . ...... . .... .
Uanána .. . .. . .......... .. . .
Yauára-Tapuya .. ... ........ .
Yiboya-Tapuya . . .... . ...... .
Yiboya-Tapuya . . . ..... ..... .
Yiboya-Tapuya . . .. ...... . .. .
Yiboya-Tapuya . ...... . . ... . .
Yiboya-Tapuya .. . . . ........ .
Yiboya-Tapuya ...... . ...... .
Yiboya-Tapuya .... .. ...... . .

•

.

Numero

.

50
15
6

2
8
11

6
8

25
7
12
10
20
115
13
15
20
14
7

5
7

3
11

7
5
6

8

.

T.otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. ·. . . .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416.

Toda a bacia do Rio Içána com seus afluentes possuem portanto uma população indígena. de 1.055 almas; não existe nela um
único civilisado. Em 1903 calculou Koch-Gruenberg o numero de·
índios nesta mesma área eni 2-3.000; estes ficaram por conseguinte
reduzidos nos últimos 24 anos.· á metade, ou mesmo a um terço do·
seu numero.
.

.

Sobre os índios do Rio Uaupés só tomei apontamentos estatisti- .
cos talhados até a região de Yatiareté inclusivamenté, não o l>odendo
fazer dalí para baixo por não disp0r 'triáis . dos meios para a demora
necessaria .
.. . .. . . . .. .
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Alto Rio Uaupes
(Do Querarí a Yacitára) .

·.

Sítio

Clan

Yaburú-Capuáma (Querarí)
Carapaná-Igarapé
Taracuá
Tainha
Seringa-lgarapé (Colombia)
Yutica
Cápi-lgarapé
Yacaré-Cachoeira
Matapí-Cachoeira
Carurú
Yandú-Cachoeira
Tayaçú-Poço
Periquito-Cachoeira
(Colombia)
Panapaná
Acará-Capuáma
Uariua-Igarapé, (Colombia)
Yapecú-Igarapé

Yiboya-Tapuya ............. .
Uana-,na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uanána .................. . .
Uanána . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Uanána . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Uanána . ... ............... .
Uanána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·uanána . . . . . .. . ...... . . . . . .
Uan.ána . . ......... . ...... . .
Uana'na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uanána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uanána . . . . . . . ............ .

Total

Sítio

Numero
13

10
9
7

9
58

10
10
14
34

13

10

.
.
.
.
.

10

..............................................

245

Uanána, Pirá Tapuya ........
Yuruparí-Tapuya ...........
Yuruparí-Tapuya .... . ......
Tariána (Yuruparí-Tapuya) ...
Yuruparí-Tapuya ...........

Clan ou Tríbu

10
3

Numero

Uça-Tapuya
Mirá-pirera-Ponta
Uça-Tapuya
Prato-lgarapé
Paranapan~- lgarapé
. ..
Uça-T.apuya ........... . .... .
(Colombia)
Uça-T~puya
.... . ..... .. .... .
Umarí-Cachoeira
Umarí-lgarapé (Colombia) Pirá-Tapuya ............... .
Tariána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tauá:-ltapeua
Tarl.a'na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uacuruáua-Ponta
Tariána . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Uiripipi-Tapera
Anayá-rúa (Colombia)
Tarl.a'na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uirá-Uaçú
Tariána ................... .
Tarl'a'na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomé-Ponta
Tocador-Ponta
Tarl'a'na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pinupinú
_ Tarl.a'na . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yapur~-Ponta. Rio Papurí
Tarl. a'na . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . .
T atté;lna
. , .. ... . .. . . . . . . . . ........ .
Yauareté
.,
. '
.

12
13

•

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

15
15

8

44
11
8
16
6
12
20

221
17

16

20
51
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Tariána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tariána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tariána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tariána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirá-Tapuya
................
Macú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................
Pirá-Tapuya

9
15
48
20
20
20
617

. .. .. . . . . . ... .. . . ... .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .

96

Mandií-Ponta
Uirá-Uaçú-Ponta
Arapáço-Ponta
Ara ri pirá-Cachoeira
Yuí-lgarapé
Yuacáua-lgarapé
Yacitára
. . . . ..

Total

População de seis sitios do lado colombiano . . . . . . . . . . . . .
60
Indios do Alto Uaupés em territorio brasileiro . . . . . . . . . . . 575
Indios do Alto Querarí em territorio brasileiro . . . . . . . . . . .
58
Indios do Rio Papurí em territorio brasileiro . . . . . . . . . . . . 150
lndios do Rio Tiquié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Indios do Baixo Uaupés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Indios do Uaupés estabelecidos acima de São Gabriel . . . . . . 150
Indios do Curicuriari, Téya e Yurubarí . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Indios do sertão da margem esquerda do Alto Rio Negro . . 200
Indios do Rio lçána e afluentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Numero total dos índios da parte brasileira da bacia do alto
rio Negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .226
Neste calculo não está incluído o numero dos caboclos da língua geral, já incorporados na população civilisada do município de
São Gabriel e das partes adjacentes do município de Barcelos, nem
tampouco aquele dos índios do lçána e Uaupés que trabalham nas
propriedades dos civilisados no Rio Negro, e cujo numero deve montar em diversas centenas.
Seria interessante uma confrontação da minha estatística do
Rio Uaupés, com a de épocas anteriores. Infelizmente os missionarios só nos deixaram uma estatística dos seus estabelecimentos
sem se referir ao numero dos índios fóra deles, e Koch-Gruenberg
nenhuma opinião deu a respeito da população total de Uaupés; de
es.tatisticas parciaes podemos, porém, inferir que o decrescimento
da população tem sido enorme. Basta para isto lembrar o caso
da tribu Uanána já citada na descripção da viagem pelo Uaupés.
b)

Estratos de cultura.

Até a presente época distinguem-se claramente na região do Alto Rio Negro tres camadas de civilisação indígenas, correspondendo cada uma a principio a determinadas famílias linguísticas e re-
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pres.e ntando tres fases da historia desta região. No correr dos
dos séculos de contacto destas tres deram-se naturalmente numerosos fenómenos da aculturação, apagando em parte as linhas
divisorias entre as diversas camadas.

'

,,

A primeira população destas terras parece ter sido formada
por hora das poucas numerosas de uma cultura extremamente rudimentar, desconhecendo a principio a ceramica, a arte textil, a navegação, a lavoura e as construções permanentes, levando uma vida
errante pelos centros da mata. Hoje os seus representantes, os pacíficos Macú dos centros, entre os afluentes grandes do Uaupés e
dos outros tributarios da margem direita do Rio Negro, e os Uaicá
e Xiriána, em parte hostis nos sertões da margem esquerda do mesmo rio, já se acham profundamente influenciados pela cultura da
segunda camada, da qual porém se conservam até hoje nitidamente
separados.
Este segundo estrato é formado de tribus portadoras de uma
das culturas mais adeantadas desenvolvidas por índios .da região da
mata tropical. Esta cultura caraterisa-se especialmente pelo alto desenvolvimento da arte ceramica, da lavoura, especialmente da mandioca, e da architectura das malocas, consequencias estas de uina
vida sedentaria, pelos usos das ubás, das carauatánas, dos escudos
e das redes de fibras de tucum (porquanto lhe falta a cultura do
algodão). Estas tribus eram divididas em clans exogamicos com
sucessão em lina paterna, professam o culto do Koái-Yuruparí e
usavam primitivamente o enterro secundario em umas, depositadas
em cavernas. Procuravam para os seus estabelecimentos as margens dos rios grandes ou menos as dos igarapés navegaveis. Como até agora nunca achei os vestígios desta cultura a maior profundidade abaixo da superfície da terra, julgo que o seu apreciamento
não data dos tempos excessivamente remotos, não remontando talvez além do começo da era cristã.
A sua invasão deu-se em ondas migratorias vindas sucessivamente em sentidos diversos. A primeira, vinda do Norte era formada pelas tribus Aruak, irradiando do antigo centro desta familia na região do Alto Orenoco e Guainia. Dela fizeram parte os
Baré do Alto Rio Negro até a boca do Teya, os Manáo dalí para
baixo até o Urarirá, os Uarequena do Rio Xié e Baixo Içána e os
chamados Baníua da bacia deste último rio, divididos em dez clans:
Yauareté, Yuruparí, Arara, Sucuriyú, Siucí, Tatú, Ira, Ipeca, Tapiíra e Coati-Tapuya.
As primeiras hordas Macú desta região sofreram uma completa
aculturação a estas tribus superiores, indicando a tradição ainda
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hoje como descendentes deles os Cadaupurítana, quase extintos, de
Tumuí e os Hohódene, ainda numerosos e atualmente em nada inferior aos demais clans dos ''Baníua do Içána".
Nomes geograficos em lingua Aruak e a existencia de cemiterios de urnas, provam que tribus desta família ocupa,r am, temporariamente tambem o Rio Uau_pés, onde tiveram de ceder á segunda onda migratoria formada pelas tribus da f amilia linguística
Tucána, vinda do Oéste. A julgar pelos seus parentes no Içá e
Napo, estas tribus possuiram uma cultura inferior á dos Aruak,
aculturando-se porém tipos mais grosseiros. Comtudo ficou ainda
uma · diferença sensível entre duas familias: as grandes "flautas de
surubí" e o alto desenvolvimento da arte ceramica só se encontra
entre os Baníua do Içána; as danças de . máscaras se a fabricação
de banquinhos caraterisam a família Tucána, representada pelas tribus seguintes: os Cobéuas do Alto Uaupés, divididos em 24 c1ans.
No Querarí, os Dyuremawa, Dyaniwa, Koiatarabewi, Biówa, Tóliawi, e Kawikuliwa. No Uaupés entre a boca do Querarí e a do
Cuduyarí os W alaliwa, Crabawa, e Miaráwa. · No Cuduyarí os
Ambomamára, Pialawa, Ilheadówa, Kalówa, Hehénawa e Bahúkiwa, Pedikwawi, Piándokawi, Heliwa e Aweea. · No Uaupés acima
do Cuduyarí os Ucuwaiwa, Kohakolobewa, Papiwa, Buóibowa, e
Hulélaliwa. O se_u numero total pode montar numas SOO cabeças,
das ·quaes só umas 120 pertencem especialmente ao clan· Dyuré-·
maua (Yiboya-Tapuya), habitam em territorio brasileiro, ocupando
o Alto Ayarí, e a margem esquerda do Querarí.. Abaixo dos Cobeua habitam no Uaupés os Uanána. Das ·suas sédes primitivas no
Rio ·Papurí se espàlharam os· Pirá-Tapuya e · Deçána até · ·o baixo
Uaupés. N,o Papurí, no Tiquié e dalí para baixo . habita · a· tribu·
Tucãna_ com as suas tribus dos Uçá, Curauá, Yi-Taptiya· {B'aré) .
"

.
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Até a presente data continua a expansão ·das tribus 'desta família. A tradição designa ainda como "Banítia" as claris . 40 Rio
Querarí que hoje só falam a lingtia Cobeua, e · foi já linguística~
mente .e .culturalmente tucanisa,do o clan Dyuremawa (Yiboya-Tapuya) estabelecido ainda em 1.9.04 integralmente . no Querarí, emigrante p~ra o Alto Ayarí, com excepção de uma maloca. A tribu
Tucap~, · propriamente dita estendeu-se tambem em época recente
sobre a margem. do Rio Negro entre a foz do Uaupés . e : São Gabriel e. sobre o. ·Rio Caricuarí.
· : · · ,.
:

Já éni tempos relativamente modernos deu-se porém :uma segunda emigração de elementos· Aruak para o ·Rio Uaupés :· a inv&·
são dos Tariána.
. · Segundo a sua tradição habitavam eles dantes . na . Uapuí-Cachoeira do Rio Ayarí de onde ·emigraram, descéndo ao . Uaupés
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pelo Arára-Igarapé e estabelecendo-se em Yauareté, de onde expulsaram os Tucano debaixo de lutas sangrentas. Dalí nasceu mais
tarde um afração da tribu Traiána para se fixar em 1panoré. Calculo
que esta invasão se ·deu no decorrer do · século XVIll. Os · Tariána
ganharam uma certa supremacia no Uaupés, avassalando as tribus
visinhas dos Yuruparí e Pirá-Tapuya e parte· dos Macús, estado
este que se prolongou, ao menos teoricamente, até os nossos dias.
Hoje esta mais nobre das tribus do Uaupés está se tucanisando C':lda vez mais, já tendo abandonado por completo o uso da sua lingua antiga, trocando-a pela Tucána.

)

·As tribus da familia Tucána e os Tariána exercem forte influencia sobre a cultura dos Macús da bacia do· Uaupés, ao ponto
de certos bandos deste não se distinguir mais dos seus mestres senão pela língua e pela sua inferioridade social.
Diversos clans dos Cobeuas são aportados com descendentes
dos Macús, e o nome de um deles, Okódyboroa, segundo Koch-Gruenberg, significa Macú (Borówa) dos Uanána (Ôkódyiwa).
\

A terceira camada de cultura é um produto hybrido, formado
pelo contacto da cultura do segundo estrato com a civilidade europeia desde o século XVIII para cá. De fóra ela adotou especialmente as formas exteriores do catolicismo os vestidos, as ferramentas e as armas dos civilisados e o uso da língua geral, introduzido tambem por estes e os seus sequazes semi,.civilisados. Da
antiga cultura dos Barés e outras tribus parentes, ela co~servou o
culto Kóai-Yurupa~í, as f~stas de dadivas (dabe·curi) e . numerosas
pequenas industrias caseiras das qua~s ele devolveu em alto gráu
a fap.ricação de redes de tucurn. O foco desta cultura ~ão as margen$ do Rio Negro no mU:nicipio. de ·São Gabríel de onde ela irradiou pelo Içána e Uáupés a dentro, influenciando á cultt1rà' precedente e fazendo-se sentir no primeiro até á boca do Ayarí e no segundo até as primeiras cachoeiras, mais ou menos: . .
..
III ,...... Esboço Linguistico
i

. a)

A. Língua geral.

·-

'Excepção feitas dos adventícios na presente geraçãQ, toda população ·civilisaqa do Município· de São Gabriel, branca, mestiça,
ou índia usa entre si a língua geral. A grande maioria dos homens
fala tambem ao menos sofrivelmente o portuguêz~. mas não deixa
de existir um bom numero que o falam bastante mal. Entre as
mulheres as que se express~m bem . em, portuguêz parace-me estar
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na maioria, mostrando uma forte porcentagem delas visivel repugnancia de usa-lo.
A língua geral tem por base um dialeto tupí, mutilado gramaticalmente pela ignorancia e preguiça mental dos conquistadores e
''enrequecido" por uma infinidade de palavras portuguêsas e formas gramaticaes que procuram assemelhai-a á lingua des conquistadores.
1. Mutilações foneticas: a lingua geral do Rio Negro perdeu
todos os sons proprios da lingua tupí; a sua fonesia é a portuguêsa.
Mesmo o i gutural que o dialeto do Solimões ainda conserva, ao
menos em determinados casos, foi mudado em i ou e, como os sons
portuguêses. Assim em lugar de ibitíra-serra, dizem íuitéra, o ·h
aspirado foi omitido completamente.
2. Mutilações gramaticaes: uma completa lista delas seria demasiadamente longa. A ignorancia dos civilisados despojou o tupí
de quasi todas as suas formas carateristicas, muitas vezes tão elegantes e concisas, uma vez que estes não tinham formas correspondentes em português. Assim_ a língua geral perdeu o plural coletivo em- - cuera, a forma exclusiva do pronome pessoal da primeira
pessoa do plural: oré; os pronomes de relações oró - eu te ... . e
opó . .. " eu vos", o prefixo reflexivo ye- e o reciproco yu- numa
só forma correspondente ao "se" do português desconhece o futuro
verbal em - ha; aboliu as desinencias do passado, futuro e futuro
mixto dos substantivos e particípios,- - cuéra- - ráma, ranguéra. e
cueráma, dos quaes só persistem alguns casos do emprego de cuéra;
substituiu o prefixo da segunda pessoa do imperativo e- pelo prefixo pronominal ere- -, e cessou de servir-se do gerundio em bo ·do
participio temí- - (salvo casos raros sobreviventes) e - pira, o
particípio passivo em- pira, os prefixos verbaes ro- - e poro- - e o
permi~sivo em t-.
3. Neologismos lexicologicos: são numerosíssimas as palavras
emprestadas ao português, as mais das vezes sem a menor necessidade. O dialeto do Rio Negro, ultrapassa neste vicio ainda o Solimões. Assim temos na língua geral: cachoeira por itú (tupí), ponta por supitá, lago por ipáua, poço por cuára, etc. Como substitujram entre outras tambem a palavra apicáua pelo português ''branco" vemos no mapa acima de Yutica o "Branco-Lago" formado de
duas palavras genuinamente portuguêsas, mas compostas pela regra de relação do tupí, segundo a qual em taes casos o nome generico precede ao qualificativo. A nomenclatura geografica da bacia
do Alto Rio Negro está cheia de absurdos destes que eu conservei
escrupulosamente no meu croquis porque, estando em uso geral,
caraterisam a época em que este foi feito.
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4. Neologismos gramaticaes: este é, como o precedente, o ca-

pitulo mais grotesco da lingua geral. Como em tupí só existe o
plural coletivo que a lingua geral omitiu por não ter o seu correspondente em português, criaram um plural á moda desta última
lingua, empregada para tal fim o adjetivo setá-muitos (isto é, depois
para cima) na forma corrompida itá. Não havendo em tupí nenhum artigo, en1pregan1 como artigo indefinido o numeral yepé- - 1,
o que em tupí daria o sentido de "somente" acima referido, formaram itá- ' 'ele", usando o mesmo com prefixo possessivo junto do
substantivo: aitá-igara- - " A canôa deles". A maneira do presente
da atualidade de português criaram uma forma composta com o
verbo icú, "estar", eu estou passeando. Em lugar do permissivo
optativo em t- - inventaram uma forma composta com interjeição
portuguêsa ''tomara": tomara xa yuca- - "oh se podesse matai-o".
E foi este jargon ridiculamente corrompido que o P. C. Tastevin (La langue apihiya, Viena, 1910) tomou como prototipo da
língua tupí, corrigindo por ele os "erros" contidos nas obras de
Montoya, Figueira e outros.

••

Como a tendencia para taes mutilações e 'enrequicimentos"
hoje se manifesta com intensidade cada vez maior, a língua geral,
aproxima-se rapidamente ao último gráu de corrupção de um "jargon" que está prestes a extinguir-se. E não merece ela outra sorte,
ao meu vêr, porque a língua geral do Rio Negro não é absolutamente, como muitos pensam, a " língua dos índios" mais sim a
língua dos "brancos". Sem a chegada dos civilisados do Rio Negro ninguem alí falaria este jargon, pois desde a sua boca até as
ultimas cachoeiras dos seus afluentes não ha noticia de uma única
tribu que estivesse sido de filiação linguística tupí: .das margens
do Rio Negro não possuímos nenhum vocabulario que não documentasse claramente o domínio exclusivo das línguas da família
Aruak alí: o Baré (9 documentos de diversos autores), o Manáo .
(vocabulario de Spix), o Cariahy (vocabulario do mesmo autor) e
os Bahuána (apontamentos do autor deste trabalho). Os introdutores da língua geral do Rio Negro foram os conquistadores portuguêses e os índios domesticados oriundos do Pará, seus sequazes. Ainda hoje é espantosa a. facilidade com que portuguêses semicultos aviados da casa J. G. Araujo, a empregam no trato com
os índios, ''sacados" do Uaupés, mesmo numa região onde ele não
corre entre os moradores do logar; convencidos de que ela é a língua dos índios, e a naturalidade com que estes mesmos índios aprendem na honesta convição de ser ela a lingua dos "brancos". A
língua geral não deve a sua expansão a uma necessidade historica
inevitavel, m~s á preguiça mental da população inculta de ambas
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as partes. Mil vezes melhor se tivessem ensinado desde o começo nos índios a lingua portuguêsa, mesmo imperfeitamente, porque seria capaz de um aperfeiçoa1nento; a língua geral, pelo contrario, só se pode corromper cada vez mais, de geração em geração. Que a inteligencia ,d o índio emfim é muito suficiente para
ele aprender uma lingua latina provam os índios colombianos e
venezuelanos que, sem o intermedio de uma lingua geral, aprenderam o castelhano.
Muito menos ainda do que no Rio Negro é a língua geral a
" língua dos índios" nos seus afluentes Içána e Uaupés. Os dialetos ''Baníua" desde primeiro rio assemelham-se tanto entre si que
aos diversos clans se entendem facilmente . No Uaupés porém, os
índios de línguas profundamente divergentes se entendem por meio
de língua tucana. Tanto num como no outro rio porém a maioria
dos homens ao menos conhecem mais ou menos bem a língua geral
e se serve dela exatamente lá onde devia empregar a lingua portuguêsa: no trato com os civilisados.
b)

As linguas Aruak.

1. "Baníua" do Içána. - - Quando Koch-Gruenberg em 1903
estudou .os índios deste rio pertencia toda a sua bacia ao dominio
desta língua; hoje porém, é preciso exceptuar o Alto Ayarí, invadido por índios da nação Cobéua, vindos do Querarí, afluente do
Uaupés. Este Baníua do Içána diverge profundamente de Baníua
verdadeiro falado pelos índios do mesmo nome das visinhanças de
Maroa e Sam Fernando de Atabapo, na Venezuela. Nem a Koch
nem a mim foi possível descobrir qual era o verdadeiro nome daquela ·nação e da sua lingua. O seu dominio se estende tambem por
uma parte do Alto Guainia, e so há poucos anos se retiraram · os
seus representantes do Papunáua, afluente do Rio Inírida. Este
idioma pertence á família linguística Aruak, sendo os seus parentes
mais proximos o Uarequéna, falado dantes no Rio Xié, o Piapóca
e no Rio Guaviare, e outros dialetos da Venezuela e da parte adjacente da Colombia. Todavia a diferença entre a língua ''Baníua"
do Içána e a língua Baré, sua visinha para o lado do Rio Negro é
bastante grande, se bem que ambas pertencem á mesma familia
·
linguística.

Como todas as línguas desta família, o Baníua do Içána é suave, não possue quasi vogaes guturaes. Na boca dos índios reconhece-se ela facilmente pela pronuncia dos constantes combinados
ts, th · e ·ph. .Entre os caracteristicos gramaticaes das linguas Aruak
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é um dos melhores a distinção de 2 ou mesmo 3 generos que se
manifestam no pronome e no adjetivo.

'

Na lingua Palikur (região do Oyapock) parente proximo do
Baré, determinei tres; a lingua Baníua de Içána só possue dois: lpéca-Tapuya: ele- -Hría, a mão dele- - ri-kápi, ele é bonito- - matsiádari, ele-slúa a mão dela- - -ru-kápi, ela é bonita- - matsiádari. A
lingua Baníua do lçána dividi-se em tres dialetos ligeiramente diferenciados na pronuncia e em alguns vocabulos. O primeiro, denominado "Carutána" pelos seus visinhos 1 é falado pelos clans dos
Yauareté, Yuruparí, Urubú e Arára-Tapuya do Baixo Içána. O
segundo dialeto é falado no medio lçána, até pouco além da suposta fronteira colombiana, no Ayarí. Os seus representantes são os
clans Cadaupurítana, Sucuriyú-, Siuci-Acuti-, Cáua-Tapuya, e Hohódene 2 •
O terceiro e mais divergente é falado principalmente em territorio colombiano onde ele é designado com o nome " Coripaco",
e no Alto lçána, Alto Guainia e Alto Cuyarí pelos clans Pacú-Tapuya, cujos restos se mudaram ultimamente para o Acutí-Igarapé,
afluente do lçána em territ'orio brasileiro, os Coatí, Tapiíra-, lpéca-,
e Tatú-Tapuya, estes no Alto Cuyarí talves em parte em territorio
brasileiro, e os Yauareté-Tapuya no Guainia, em territorio venezuelano, diferentes dos índios do mesmo nome no Içána 8 •
No Uaupés teve a língua "Baníua" do Içána um proximo parente na língua Tariána falada dantes pelos índios do mesmo nome
e seus vassalos os Yuruparí-Tapuya, hoje porém praticamente extinta e substituida pela Tucana.
Não só alí como em todas as fronteiras vemos a língua ''Baníua" os clans dos Querarí que só falan1 atualmente a língua Cobeua. De 1903 para cá, estes índios invadiram o Alto Ayarí estendendo assim o domínio da língua Cobeua para dentro da bacia do
Içána. Daquela mesma data para cá efetuou-se o abandono do Papunáua pelos Coatí-Tapuya e pelo Baixo lçána está se estendendo
o uso da língua geral.
2. Uarequéua. - Esta lingua está hoje quasi extinta, pois os
poucos sobreviventes desta tribu habitam esparsos na maioria em
territorio venezuelano, · no Guainia (Gusman Blanco e visinhanças)
~ adotaram a lingua Baníua verdadeira dessa região ou a castelanha.
No rio Içána não existe nenhum representante e no rio Xié, sua
1. Cf. NIMUENDAJú, Idiomas indigenas do Brasil. Revista del
Instituto de Etnología. Tucumán, t . II, n .0 3, 1932, p . 596.
2. Cf. NIMUENDAJú, op. cit., p . 598, 601, 602, 604 et 609.
3 . Cf. NIMUENDAJú, op. cit., p . 610-618.
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patria primitiva só habita uma familia vinda já da Venezuela. Uarequéna é um membro proprio da familia Aruak 4 • Ela assemelha-se
mais ao Carutana, mas não é um dialeto do "baníua" do lçána.
3. Baré. - Hoje esta língua ainda é falada em territorio ve·
nezuelano, em São Carlos, no Guainia, e no Cassiquiare. No Bra·
sil onde ela antigamente se estendeu pelo Rio Negro abaixo até a
ilha de Timini, na boca do Teya onde ela confinava com o Manáo,
está ela hoje praticamente extinta e substituída pela lingua geral.
Ainda existem, porém, segundo me informaram, pouco abaixo de
São Gabriel, dois pagés velhos, organizadores dos "dabacurís" daquela zona, que nestas festas usam de cantigas em língua Baré, infelizmente não pude mais verificar de perto este fato interessante.
Martins (Beitraege l, p. 624-625-581) considera o Baré como
uma ramificação do Manáo, uma giria composta dos mais diferentes elementos. Um exame do material linguístico não comprova porém esta opinião: o Baré 5 , é um legitimo e bem caracterisado membro da família Aruak e muito diferente da língua Manáo, hoje completamente morta, mas da qual possuímos algum material colhido
por Spix e outro publicado por Brinton.
Segundo uma observação de Natterer parece ter havido dois
dialetos do Baré: Ihini e Arihini, tendo aquele viajante em 1831
tomado vocabularios de ambos, que infelizmente se perderam.
Aliás estes dois nomes parecem significar nada mais que "os
de lá" e "os de cá". Um outro dialeto da mesma lingua é o antigo
idioma da tribu Guináu, cujos poucos sobreviventes ainda hoje existem pelo meio da tribu dos Maiongóng, no Alto Caura, Ventuari
·
e Auarí.
Nomes geograficos provam tambem que a lingua Baré ou um
dialeto muito aparentado se estendia antigamente pelo baixo lçána, mais tarde ocupado sucessivamente pelos Uarequena e Carutana Baníua.
c)

A família linguistica Tucona.

Com excepção das pequenas enclavas formadas pelas hordas
Macús de línguas alophylas, toda a parte brasileira da bacia dq
Uaupés é dominio das línguas da família Tucona que dalí 'se estende
até muito alem das fronteiras, pela Colombia e as partes adjacentes
do Perú e do Equador a dentro.
4. Cf. NIMUENDAJú, op. cit., p . 594-595.
5 . Cf. NIMUENDA.Jú, op. cit., p. 590-592.
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·.
Ultimamente os seus representantes se · estenderam tambem ser
bre uma pequena parte da baci~ do lçána, ocupando os Yiboya-Tapuya o curso superior do Rio Ayarí.

Ali no Uaupés não se trata sómente de dialetos pouco diferenciados, como os da língua "Baníua do lçána", mas sim de sete
línguas distintas, se bem que aparentadas. 1
1. A língua Cobéua que é a mais divergente, falada em temtorio brasileiro pelos habitant~s da margem esquerda do Querarí
e do Alto Ayarí; pertencentes aos clans Dyurémawa (Yiboya), Dyániwa, Koaitarabewi, Biówa, Kawikuliwa, antigos Baníuas, tucanisados há muito tempo.
O nome Cobéua vem da negação "kebeu" desta língua; eles
mesmos se chamam Kaniwa na sua totalidade, e não Hehénawa,
como supoz Koch-Gruenberg que tomou o nome de um dos seus
clans, estabelecidos no Rio Cuduyarí pelo nome da tribu toda. A
língua Cobéua não. chegou a formar dialetos confol1lle verifiquei
tomando vocabularios dentro de seus 24 clans (Dyuremawa, Hehénawa, e Bahukiwa).
2 . A língua Uanána que é tambem a mesma em todas as aldeiàs
desta tribu cuja autodenominação é Kotedia.
3 . A lingua Deçana que formou diversos dialetos tomado com
Deçana do baixo Uaupés, vindos há anos do Rio Tiquié. O nome
·
proprio desta tribu é Waná.
4. A língua Tucana a mais importante ·d a 'familia toda pela sua
extensão, e que de mais a mais está se tomando a língua geral
dos índios Uaupés, desde o domínio da lingua Cobéua até o curso
inferior deste rio. Ela é falada tambem pelas tribus dos Arapaço,
Curauá, Uça, Yi e Mirití-Tapuya de origeni desconhecida, e pelos
Yuruparí-Tapuya e Tariána que dantes falavam um dialeto do "Baníua" do lçána. Os Tucana denominam Daxêa a sua tribu.
5. Os· Tuyúca-Tapuya ou Doxkáfuara.
6. Os Poçangas-Tapuya ou Baré, duas tribus do Alto Tiquié
falam linguas que mais se aproximam ao Tucano propriamente dito,
segundo o material colhido por Koch-Gruenberg.

Debalde tratei de alguma tradição · a respeito da língua Coeuána
ha gerações extinta. Um vocabulario dela tomado por Natterer em
1831, perdeu-se. Em Yacaré-rapecú.ma informaram-me que os
Coeuána a principio formaram uma .:horda de Macú na margem
1. Devido a uma omissão no manuscrito, a lista abaixo inclui
somente seis verbetes.
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esquerda do Baixo· Uaupés, nos fundos daquela aldeia, e ·que mais
tarde foi aleiada em São Joaquim. Os seus descendentes só falam
hoje a língua geral.
As línguas da família Tucána formam contraste com o ''Baníua" pelos seus numerosos vogaes e consoantes guturaes e pela
aglomeração dos consoantes.
Especialmente a língua Manáo é caracterisada por esta última
circunstancia, encontrando nela palavras com Pxcaká-fogo. Gramaticamente são as línguas destas f amilias notaveis pelas grandes
riquezas de forma de verbo. Segundo o Dr. P. P. Koch (Ensaio
de Gramatica Degaeje, Wien) o verbo tucano possue ativo, passivo,
interrogativo e reciproco. Cada genero tem 5 modos: Indicativo,
Condicional, Imperativo e Particípio (presente, passado e futuro) e Optativo.
Cada modo tem 4 modalidades: atualidade,
indicação do lugar presente, indicação do lugar ausente, e indicação
de dúvida. Cada modalidade (excetuada a da atualidade) tem 3
tempos: presente, passado e futuro. Cada tempo tem 4 formas es~
peciais: simple, indefinida, exclusiva, disjunctiva ou sucessiva e inclusiva. Cada forma especial tem finalmente 7 pessoas: singular 1,
2, 3 masculino, 3 femenino, plural 1, 2, 3. Há porém só um schema de conjugação.
d)

As linguas Macú.

O nome Macú ou Maco foi dado em cada menos que seis legares diferentes da Colombia, Venezuela e do Brasil e índios entre
si completamente independentes. Assim temos os Macos, subtribu
da extinta nação dos Cofane, nas cabeceiras do Auarico, no extremo sudóeste da Colombia de cuja língua não temos documentos;
os Macú pertencentes a família linguística Sáliba, na Venezuela na
margem direita do baixo Ventuari; os Macú, pequena tribu da língua isolada no Auari, braço que forma com Parime o Rio Uraricuéra; os Macú brabos, nome que se dá no Brasil aos bandos de Xirianá ou Uaicá hostís que vagueiam pelo sertão dos afluentes da margem esquerda do Alto Rio Negro. Neste capitulo tratarei da lingua dos chamados Macú mansos, espalhados pelos centros da mata
entre os afluentes e sub-afluentes da margem direita do Rio Negro, desde o Uaupés até o Yurubaxi. Basta olhar uma vez para a
pequena tabela anexa para reco~cer pelo aspecto dos vocabulos
que alí se trata de dialetos inteiramente estranhos aos idiomas precedentes da família Tucana e Aruak 1 • Resulta logo á vista a gran1. Esta tabela não chegou até nós.
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de porcentagem de monosilabos e a frequencia de finaes consoantes (b, bm, g, gn, dn) enquanto nas línguas Tucanas e Aruak o final
é sempre vogal. Estes dois fenomenos dão aos dialetos Macús exteriormente um ar de parentesco com as línguas da f amilia Gê do
Oéste do Brasil, mas que não se comprova nem lexicologicamente,
nem ·gramaticalmente. Os seus dialetos Macús, até hoje documentados (do Papurí, do Tiquié, de Yauareté, do Ducupixi-Igarapé, do
Curicuriari e do Yurubaxi apresentam entre si em parte notaveis
diferenças lexicologicas, e, ao que parece, tambem algumas gramaticaes, provavelmente em consequencia do isolamento em que vivem os diversos bandos entre si, e da influencia de visinhos de linguas diversas. Só de um dialeto (o do Papurí) existe um material
suficiente para um primeiro esboço gramatical (Nouvelle contribution à l'étude de la langue Macú por P .P. Rivet, P. Koch e C. Tastevin, International Journal of American Línguistics. III N. York,
1935): segundo este trabalho a lingua Macú possue um sufixo de
plural e uma desínencia feminina (ei-mulher, irmã maior) subfixa ao
pronome da conjugação dos verbos quando a ação se refere a um
femenino. Nota-se certa abundancia na formação de substantivos,
adjetivos e verbos derivados uns dos outros.
Assim formam-se verbos com sentido de substantivos e adjetivos pela adjunção do verbo auxiliar nií. Substantivos são formados de verbos pelo sufixo -T-. Destes substantivos formam-se
adjetivos juntandose-lhes uyup, particípio presente de uyui- "estar",
e por processo semelhante pela adjunção de utuyup- "estando
com ... " formação de verbos e substantivos outros verbos e substantivos com o sentido de "logar" ou da ''origem". Um estranho
processo de encorporação do substantivo no seu adjetivo tem a lingua Macú em comum com a visinhança da Tucana:
Macú: tsi-hote-pe, passarinho (tsipe-pequeno, hote-passaro).
Tucana: Kanwii-aka- casinha (kangaka-pequeno, wii-casa).
Já Koch-Gruenberg, colhendo em 1904 o primeiro material
destas línguas, notou porém a semelhança do seu habitus com o da
lingua Puínáve do Rio Inirida. Há a mesma tendencia para o monosilabismo e os mesmos caraterísticos fínaes consoantes. P. Rivet
(Affinités du Makú et du Puináve, par P. Rivet et C. Testevín. Journal .de la Société des Américanistes de Paris, XII, Paris, 1920) examinou esta semelhança mais detalhadamente verificado então não
só um parentesco lexicologico numa serie de vocabulos como tambem uma índubitavel semelhança nos pronomes. Foi a única relação que até hoje se conseguiu estabelecer para as línguas Macú.
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Indios e civilisados .

O capitulo tragico da historia de toda America do Norte a
do Sul, - tenebroso e triste tambem na historia do Alto Rio Negro, mais do que em qualquer outra parte do Brasil por mim conhecida achei no lçána e Uaupés as relações entre os índios e os
civilisados, os "brancos", como ali se diz, irremediavelmente estragadas: um abismo abriu-se entre os dois elementos, á primeira vista apenas perceptivel, encoberto pelo véu de um modus vivendi
arranjado pelas duas partes, mas mostrando-se logo em toda a sua
profundidade intransponivel assim que se trata de conquistar a:·
confiança do índio e de penetrar no intimo da psyche dele.
Clara está que a maioria dos civilisados, não compreendendo
nem precisando de nada disto, nunca chega ao conhecimento deste
abismo, dando-se por muito satisfeita com o modus vivendi, e apresentando este muitas vezes orgulhosamente · como resultado dos seus
processos civilisadores.
O índio hoje vê em qualquer civilisado com que ele depara o
seu algoz implacavel e uma fera temível. E hoje trabalho perdido
querer conquistar a confiança do índio por m~io de um tratamento
fraternal e justiceiro. Mesmo os actos mais desinteressados ele atribui a motivos sujos, convencidos de que só por uma convenienc.ia
qualquer o civilisado disfarça ocasionfllmente a sua natureza de
fera. Para mim pessoalmente, acostumado a convivencia intima com
os índios das tribus e regiões mais diferentes, a permanencia entre
os do Içána e Uaupés foi muitas vezes um verdadeiro martírio,
vendo-me sem mais nem menos e com a maior naturalidade tratado como criminoso, perverso e bruto.
Muitos civilisados consideram este tratamento como manifestação de brutalidade innata de raça primitiva, mas basta de observar uma vez o trato que os índios se dão entre si para reconhecer
em semelhante explicação uma daquelas calunias com que o "branco" costuma envilecer a sua vitima. Sempre notei com inveja a
urbanidade e liberdade com que eram recebidos os índios meus remadores assim que eu entrava com eles numa maloca: o dono da
casa os comprimentava na entrada, oferecia-lhes assento e trocava
com eles ceremoniosamente as frases de estilo. Para mim ele tinha
apenas um olhar cheio de medo e desconfiança depois do qual ele
me virava as costas na certeza de não encontrar da parte do ''bran~
co" devasso e brutal a menor compreensão para um tratamento
cor~ez. E por isso mais de uma vez, enquanto mulheres e crianças
fugiam pelos fundos, o dono da casa, encolhido num canto, deixava a recepção do Branco aos cachorros do terreiro.
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Aos meus remadores a dona da casa trazia a panela de quinhapiras, os beijús mas salvo r~ras exceções e já por aviso dos
meus éOmpanheiros índios, nunca me convidava, porque se fizessem
com qualquer outro, este com certeza repeleria com indignaçã<? o
"desafôro" de ser assim igualado aos índios.
·
Entre si organisam estes índios periodicamente festas com determinado fim de representarem uns aos outros, que outra cousa
não são os chamados "dabacurís", festas inteiramente analogas aos
"potlach" dos índios da Alaska e Colombia britanica, na America
· do Norte.
A mim com excepção de um único caso especial, nunca ofereceram coisa alguma sem exigir pagamento imediato, e mesmo
depois d~ terem me visto pagfir durante dias honestamente tudo
quanto recebia, ostentavam eles sem o menor recato. A preocupação ia ao ponto deles se negarem redondamente a qualquer trato
e negocio comigo, repetindo em resposta de qualquer tentativa de
minha parte o seu classico· "Aqui não tem nada".
Destribuia na minha viagem, sempre que chegava, alguns presentes, mas em caso nenhum esta liberalidade minha contribuiu
para melhorar as relações antes pelo contrario. Si eu tivesse maltratado os índios, tp.esmo fisicamente, eles provavelmente pouco caso teriam feito na convicção de que o modo do branco tratar índios
é este mesmo. Fazer o índio, porém, um presente é quase sempre o
meio mais seguro de afugentai-o. Como ele não acredita em actqs
desinteressados do "branco" para com ele fica logo atemorizado pela
ideia, que novos planos ocultos e perfidos aqueles não estejam tra, mando a respeito de sua pessôa e que despropositos ele não vai
exigir mais tarde ainda em troca de tal presente: e evita dahi em
deante de aparecer-lhe. Quis tirar a contra-prova disto, e durante
a niinha visita na aldeia Cururú não dei o mínimo presente a ninguem: o desembaraço dos índios deste logar foi notavelmente maior
do que dos de Yutica, onde eu adotara ainda a praxe da liberalidade. Só uma família em Carurú mostrou-se retraída, escondendo-se de mim o mais que possível: foi aquela com que já me tinha
encontrado em viagem no Ayarí, tendolhe feito alguns pequenos
presentes por esta ocasião .
.A justificação daqueles que pelo seu sistema de violação são
os únicos responsaveis por esta situação penosa é sempre mais ou
menos a seguinte: o civilisado, porém, depende em seu trabalho do
braço do índio é "por natureza preguiçoso" e· só trabalha debaixo
de um sistema compulsorio. Logo este sistema está justificado,
pois o único praticavel está no interesse do Estado.
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Cubre-se assim com a bandeira do progresso uma horrenda
escravidão cujas consequencias funestas recabem em primeiro logar
sobre o índio, naturalmente, em segunda porém, sobre os proprios
escravisadores tambem.
Deixando de parte o absurdo que identifica o progresso do
Estado com entrada dos dinheiros nos seus cofres (dos quais aliás
nada reverte em benefícios da zona em questão), deixando mesmo
de parte o doloroso moral em que ficam escravisados e escravisadores, os defensores do sistema compulsorio devido ao menos enxergar que debaixo de tam tratamento o numero dos índios diminue a olhos vistos (v. o capitulo estatística), deixando prever que
mais de 25 anos o numero dos braços indígenas sem os quaes segundo a sua propria confissão nada se faz no Alto Rio Negro, será
reduzido a um mínimo.
A riqueza do Rio Negro não são para os seus balataes e seringaes; a verdad~ira, e única riqueza desta zona são, nas atuaes cir-cunstancias, estos mesmos índios julgados apenas prestaveis para
serem sacrificados até o ultimo, se preciso for, para o bom exito
da proxima safra.
São eles a única população estavel desta região. A pseudo-civilisação como a verdadeira se ela um dia chegar, encontra neles
o seu melhor apoio sem o qual se toma impossível a penetração.
Destruída a população indígena, a zona se transformará num deserto do qual em tempos calculaveis o civilisado nenhum proveito
poderá tirar. Zelar pela conservação dos índios, permitindó-lhes
uma evolução socegada e natural, si não fosse antes de tudo um
dever moral, seria no Alto Rio Negro, pelo menos um ditame do
mais elementar bom senso economico. O índio de hoje, ·não admitindo a amizade dos visitantes, impõe a este o papel de negociante.
Comercialmente falando porém, os actuaes são máus, salvo
excepções. Entre si eles concluem negocios a credito, ficando o
pagamento muitas vezes para prazos quasi indeterminados, sem que
.surgisse por isso desconfiança. Para o civilisado porém o menor
credito concedido ao. índio toma-se causa de uma serie de inconveniencias.
Com qualquer objeto insignificante pode-se tirar a prova disto: um índio me traz um beijú pedindo com pagamento um pedaço
de sabão; parto uma barra ao meio, dou-lhe uma metade, e ele se
declara satisfeito com o preço- depois de verificado isto dou-lhe tambem a metade parra que ele me mande fazer mais outro beijú egual.
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Este porém nunca aparece. Eu reclamo- -ele se mostra aborrecido.
Eu insisto- e ele traz finalmente o beijú, exigindo porém por ele
novo pagamento. Nego-o, lembrando-lhe o primeiro, já feito com
antecedencia: ele se cala, mas contará á todos que atraz de mim
vierem que eu tomei os beijús dele e não os paguei.
Muitos índios já se tomaram dignos de seus mestres, agindo
em materia de comercio como perfeitos velhacos: um destes me ofereceu um dia, um galo pedindo por ele mercadoria no valor de 5,00
no que eu concordei sem fazer a menor objeção. O índio naturalmente esperava que eu protestasse contra este preço e que ela teria
por fim de deixar o animal por muito menos. Arrependeu-se então
por não me ter pedido mais, e quando me entregou o galo tratou
de convencer-me que não era este o animal que ele tencionava vender-me, e sim outro pelo qual eu teria de pagar muito mais.
Todos os que negociam com índios sabem perfeitamente que,
salvo ·raras exceções, nenhum deles paga voluntariamente o que deve, mas só debaixo de maior ou menor pressão exercida pelo credor. Em vez porém de lhe negar á vista, o comerciante, pelo contrano, trata de arrumar quanto' antes uma divida nas costas do índio, já calculando de adquerii: desta forma o "direito" de cativar o
devedor e de obrigai-o ao pagamento da maneira como o negociante bem entender, ficando o índio assim muitas vezes em condições
peores que as do cativeiro, legal, pois não representa para o seu
senhor um objeto de valor intrinseco que faz parte da sua fortuna,
senão sómente o valor daquela divida.
O maior defeito destes índios existe, ao meu vêr, na sua exagerada mansidão e incapacidade de reagir. Estes homens que dispõem de armas terriveis como os seus ''curabis" envenenados com
uirari, jamais se levantam contra os abusos cometidos por pequeno
numero de "brancos" no meio deles. Um dos civilisados, entrando _
numa maloca, pode-se considerar, senhor dela, e fazer dos seus
habitantes· o que quizerem. Esta misera conformidade abre do lado
dos índios as portas a todos os abusos, porque o "branco" tem plena certeza de poder comete-los impunemente; a meia duzia se tanto
chegar, de casos de vinganças sangrentas de que a historia do
Uaupés dá noticia, (do lçána não conheço nenhum) nada prova
contra isto a vista dos inumeraveis crimes de que os índios foram
vitimas neste tempo, sem tentar a menor reação. Os Cobéua e especialmente os Carihóna do Alto Uaupés colombiano tem demonstrado um pouco mais de energia que as tribus do Baixo Uaupés e
do Içána; hoje porém a sua resistencia está aniquilada tambem.
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Em geral porém nota-se uma certa diferença favoravel da boca de Papurí para baixo. Isto em conjunto ao fato que em todo
o percurso do Uaupés em que este forma a fronteira do Brasil com
a Colombia existem na margem brasileira 28 estabelecimentos de
índios e só 6 na margem colombiana, é suficiente para provar que
a maioria soma de culpas nos crimes cometidos contra os indigenas
desta região cabe aos colombianos. Com isto não quero absolutamente izentar os Brasileiros de toda culpa, mas venho constatar sómente que o índio prefere-os aos colombianos como a menor de
duas calamidades. De fato se entre os brasileiros que estão em
contacto com os índios ha negociantes desabusados e sem escrupulos, a população chamada "civilisada" de alem fronteira compõe-se
em grande parte de individuas qualificaveis como a escória da nação ·colombiana, falhos de sentimentos de moral e justiça e que só
não são peores ainda porque lhos falta visivelmente o arrojo e a
disposição dos Brasileiros. Tive de notar por diversas vezes que
debaixo da ·sua aparencia pretenciosa e brutal se escondia um carater covarde e desconfiado. A passagem desta gente pelas malocas, mesmo na margem brasileira, toma ás vezes o carater de um
verdadeiro assalto de bandidos quando eles, armados até os dentes
e debaixo de tiros, invadem as moradas, para ''sacar índios". Estes,
atemorizados, não oferecem a menor resistencia, como já ficou dito.
O abuso presenta-se então desaforadamente: não respeitam nem propriedade nem pessoa. As femeas desde a menina impube até a
mulher casada lhes pertencem, e com a arma em punho sufocam
qualquer protesto do pae ou do marido. Roubam o que lhes parece aproveitavel e embarcam nas suas canôas debaixo de pancadas aqueles homens qu~ lhes devem trabalho. As vezes carregam
meninas e mulperes tambem enfastiados delas, abandonam-as depois
em qualquer ponto da margem.
Constantemente os índios me apontaram as vitimas destas invasões, indicando-me como o mais afamado entre os criminosos desta especie o colombiano Luyz Veyes; o cearense. João Lima, caxeiro de Antonio Maia em Yutica, tambem me foi denunciado, dizem porém que ele ultimamente está mais moderado. Se porém o
índio á aproximação dos seus algozes fugir estes se gingam com a'
destruição de todo a sua já não pequena propriedade e o incendio
da maloca. Assim o fez por exemplo o ex-prefeito Arsenio do
Baixo Uaupés.
Creio que não preciso entrar em mais detalhes para evidenciar
que a culpa pelo deploravel estado moral em que se encontra a' presente geração dos índios cabe exclusivamente aos civilisados.
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Ação do S. P. 1. 1

V -
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Depois do acima exposto está evidente a · necessidade urgente
de uma ação decisiva do S. P. 1. naquela zona. A questão não é
porém o que se devia fazer mas o que se podia fazer nas at\!aes
circunstancias. A ação do S. P. 1. aqui como em muitas partes afastadas toma-se. quasi ilusoria devido a escassez das verbas de um,
e pela falta de pessoal idoneo de outro lado, elementos indispensaveis para uma ação decisiva numa Z<?na tão distante e de tão dificil acesso.
De maneira algum o cargo de Delegado geral desta zona devia
ser confiada a um dos moradores civilisados atualmente estabelecidos no Municipio de São Gabriel. Duvido que exista no meio deles um único amigo dedicado dos índios capaz de colocar os interesses destes acima dos seus lucros particulares e das suas boas relações pessoaes na zona. Muitps deles fazem até grande empenho
de serem nomeados delegados do S. P. 1. na convicção de que este
cargo entrega-lhe nas mãos a ambicionada posse dos índios, esforçando-os ao mesmo tempo de proceder contra qualquer outro que
lhes queira disputar esta posse. Os poucos civilisados que nesta
região se encontram são ou foram negociantes e balateiros e como
taes viciados no sistema compulsorio acima estigmatizado. Creio
que no Alto Rio Negro não existe uma única delegação em que
o índio não precisava da intervenção do S. P. I. para protegei-o
contra o seu proprio delegado. Gente de outra profissão porém
não existe, e se para lá fosse, não se aguentaria. Desta maneira a
ação do S. P. 1. ha de ser sempre deficiente, e a execução do regulamento incompleta e exposta a duras criticas. Assim mesmo não
resta a menor dúvida de que um delegado, por máu que ele seja,
sempre constitue ainda sob certos pontos de vista um beneficio
para o índio porque lembra ao menos os perseguidores dos mesmos
a existencia de uma autoridade protetora dos indígenas. No mais,
o delegado, monopolisando a exploração dos seus índios ao menos
evita que estes estejam expostos á exploração de todo o mundo.
Com taes dilemas escandalosos e absurdos o S. P. 1. é obrigado de
·contar no alto Rio Negro nas suas condições actuaes de falta dos
recursos e de pessoas idoneos.
Enquanto acho inteiramente superfluos os delegados nomeados
para os caboélos civilisados, moradores da margem do Rio Negro,
creio que Yauareté-Cachoeira no Uaupés seja o ponto que carece
com a maior urgencia de um estabelecimento definitivo do S. P. 1.
1.

Serviço de Proteção aos índios.
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pelos motivios seguintes: 1. Por causa do posto aduaneiro colombiano que lhes fica defronte, pela outra margem da boca do Rio
Papurí. t preciso contrabalançar com urgencia este estabelecimento para evitar que a presença dos colombianos alí cause o
abandono da zona pelos indígenas, ficando ela deserta como já o é
a margem colombiana.
2. Porque a região de Yauareté é a mais povoada por índios
de todo Uaupés. Só da nação Tariána existem alí 14 habitantes,
entre os quaes Yauareté, com 51, em menos de meio kilometro
abaixo. Arapaço-Ponta com 48 cabeças, montando o numero total
dos Tariána (não contando os da região de lpanoré) em 279. Forá disto existe ha um dia de viagem rio acima o povoado Umarí-Cachoeira dos Uçá-Tapuya coni 44 habitantes, e outros menores.
Se deixasse os Colombianos procederem impunemente em Yauareté
como eles tem procedido em outra parte, bem depressa nada mais
restaria desta população.
3. Os obstaculos formados pelas cachoeiras do Alto Uaupés, da
Arára-Cachoeira para cima, tomam inconv~niente a fundação de
um estabelecimento de maior vulto acima de Yauareté, visto como a
sua manutenção se tornaria dificil, demorada e dispendiosa. Já
bastam f onnidaveis cachoeiras do 1panoré que dificultam bastante
a chegada em Yauareté.
4. E preciso erigir uma barreira contra a intolerancia religiosa
dos missionarios Salesianos oprimindo em toda parte as manifestações exteriores da cultura indígena. A regeneração do índio jamais
se efetuará pelos pendurucalhos da chamada "civilisação cristã"
mas só pelo re~rguimento da sua confiança nas instituições da sua
propria cultura. Os Salesianos reconheceram imediatamente a importartcia de Yauareté para o problema indígena do Uaupés, e projetam a fundação de uma outra missão naquele lugar: é preciso tomar-lhe a dianteira.
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O delegado de 1panoré deve ser um homem inteiramente independente do meio em que ele age, e que não carece de favores
nem dos negocios da zona com os quaes tem de romper mais cêdo
ou mais tarde, e nem dos padres missionarios. A presença de um
homem que vive na penuria, sem poder cumprir os seus compromissos com os índios, que anda de braço dado com aqueles contra
os quaes ele devia proceder porque é deles que depende, é materialmente contra producente.
Si o S. P. 1. não dispuzer dos necessarios recursos para manter
condignamente o seu representante em Yauareté, melhor seria de-
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sistir da tarefa e entregar o ponto aos Salesianos que preenchem
magnificamente estas condições.
Outra providencia que se impõe com maior urgencia que a
fundação de um estabelecimento de maior culto em Yauareté, seria
a fiscalisação do Alto Uaupés e do Ayarí-Içána, especialmente da
região compreendida entre os povoados de Yutica, Carurú, Uapui-Cachoeira e os sítios dos Yiboya-Tapuya do Alto Ayarí. Este último rio constitue o refugio natural dos Cobéua do Querarí quando
acossados pelos colombianos. Já mudou-se para lá todo o clan dos
Yib6ya-TaP-uya com excepção de uma única maloca, vivendo agora
tranquilamente no Ayarí. ~ preciso que eles não sejam tambem
perseguidos pelos cobradores de contas arrumadas com os índios já
caraterisados. Há nesta zona um homem altamente inconveniente e
prejudicial aos índios: o negociante Antonio Maia estabelecido em
Yutica, socio do famigerado peruano Julio Cesar Barreto e encarregado por este da cobrança das dividas que deixou atraz quando
teve de abandonar o territorio brasileiro em consequencia dos seus
numerosos crimes. A venda de cachaça dentro de uma aldeia de
índios já constitue por si tamanho desproposito que justifica todos
os esforços da parte do S. P. 1. para livrar os Uanána de tão prejudicial intruso. Este Antonio Maia que aliás não me parece de
bom senso, foi ultimamente nomeado autoridade policial do Alto
Rio Uaupés, de Yauareté ao Querarí, e é facil imaginar que aplicação ele dera a este poder. Ele rompeu agora por questões de dividas com os balateiros colombianos no Alto Uaupés uma hostilidade que talvez traz algum bem para os índios porque os colombianos de medo do Maia que é conhecido com valentão limitaram
talvez um pouco os seus abusos. Cr.eio, porém que não tardará
muito que as duas partes se hão de unir novamente sobre a base
do interesse comum da exploração do índio.

,
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A pessôa encarregada da fiscalização do Alto Uaupés deve
contar com a eventualidade de uma situação em que outra cousa
não lhe resta senão ficar desmoralizado ou defender os direitos dos
índios com arma em punho.
Ninguem espera uma realização de direito naquelas alturas por
intermedio das autoridades se estas são da força de Antonio Maia
e seus semelhantes. Enquanto não se pegar em daqueles bandidos
do Alto Uaupés em flagrante delito, aplicando-lhe um castigo exemplar, a situação do índio e o prestigio do S. P. 1. dificilmente se
levantarão. Uma única represalia ilegal de certo mas sobejamente
justificada, aproveitaria aos índios da região mais que todos os papeis gastos nestes assuntos por mim e por outros.
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A Missão Salesiana

A atitude p0uco civil do diretor da missão de Taracuá não me
deixou colher as observações necessarias para apreciar as particularidades deste estabelecimento. Tanto em Taracuá como em São
Gabriel notei que os missionarios já se julgam senhores absolutos
da situação.
·'
Não resta, porém, a menor dúvida que a missão traz um grande. número de beneficies para os índios, e que das quatro calamidades que pezam sobre eles: colombianos, negociantes brasileiros,
delegados egoistas e missionarios intolerantes, estes últimos sejam
ainda mais facilmente suportaveis: porque o índio na missão não
esta debaixo de tiranos mas sómente de tutores. Não me consta
que os Salesianos jamais tivessem empregado violencia contra os
índios; basta este facto destaca-los daqueles outros tres elementos.
Os Salesianos, pelo contrario, tem libertado com notavel arrojo índios "sacados" a força das mãos dos opressores. Os missionarios
pagam aos índios pelos generos e serviços que eles fornecem pelo
menos e melhor que os outros negociantes e patrões, tanto que nunca lhes faltam braços, queixando-se os negociantes já amargamen·
te que nas visinhanças da missão hoje se toma difícil a cobrança .
pela taxa antiga, porque o índio constantemente se defende, dizendo que os generos eram para os padres, o que eles não alegariam se
o negociante pagasse _melhor que aquele. Já é voz corrente que
a missão prejudica gravemente o comercio do município pela preferencia que o índio dá ás transações com os religiosos e pela restrição do "direito" de sacar índios, acusação esta que só pode honrar os missionarios. Junte-se a isso o ensino primaria e profissional e a assistencia medica que eles fomecem aos índios gratuitamente, forçoso é reconhecer que numa zona onde o índio só recebe
ultrajes de todos a .Missão Salesiana representa enorme vantagem
para este.
Prejudicado é o índio pelo missionario especialmente devido
a comprovada incapacidade deste de compreender e fazer justiça a
uma cultura qualquer que não seja a presenta cultura cristã. A
intolerancia inerente ao seu oficio que os obriga a ver em cada
índio um objeto de conversão religiosa, incompatibiliza-os com o
cargo de protetor da individualidade indigena. A publicação do
Monsenhor Pedro Massa: "Missão Salesiana no Amazonas", é a
mais eclatante prova do pouco conhecimento que estes religiosos
possuem da cultura indígena. Nos esboços historicos e etnologicos
encontra-se um espantoso número de erros dos mais grosseiros. As
estampas para a ilustração da cultura material dos índios, tiradas
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aliás sem indicação ·do autor na sua maioria da obra de Koch-Gruenberg "Zwei Jahre unter der ltidianem", provocam a hilaridade do
entendido pelos seus títulos: os chocalos de caroços de pequiá, fi-;
guram · como colare$ de dentes de macaco; um escudo como "peneíra", etc. O índio no seu estado de cultura primitiva causa-lhes
medo e nojo. Um salesiano pernoitando a primeira vez numa maloca daqueles índios tão desgraçadamente pacificos do rió .. Tiquié,
escreve: " ... senti algum temor de ver-me só no meio daquela gente, na escuridão da noite. Os meus companheiros de viagem dormiam bastante, mas eu velava e o menor movimento na maloca não
me passava despercebido".
De um outro que num naufragio perdeu as suas provisões. diz
o mesmo livro: ''o heroico salesiano estava de cocoras .é fazia camaradagem com os pobres indigenas, servindo-se daquela nauseante refeição servida numa vasilha comum".

..

A ignorancia e o desprezo do missionario pela cultura intelectual do índio é uma das causas do fracasso da conversão deste. O
índio pede o batismo, esto é pura verdade, mas não porque compreendesse o alcance desse simbolo cristão, mas · porque vê nele
um acto tnagico de grande eficiencia, tanto que ele já fica satisfeito si qualquer leigo o executo, sendo numerosos os .casos em que
nesta viagem pediram a mim o batismo, mesmo na zona já percorrida pelos padres. A ansia destas pobres almas pelo batismo não é
portanto um fenomeno tão edificante como os missionarios querem
fazer crer.
Milhares e milhares de religiosos doutrinaram durante três
séculos a população de Belein; há tempos desapareceram dos arredore.s da capital os últimos índios da região. Mas antes de morrer eles legaram aos mestisos, seus sucessores, o pagé, que, de maracá em punho, ainda hoje, dentro da capital, resiste com vantagem
contra o padre e o agente de policia. Mais de um século de catequese e desmoralização sistematica não tirou do coração do caboclo do alto rio Negro a devoção do seu culto ao Koai-Yuruparí.
Em Taracúa o resultado será uma geração de hipocritas.

1)

A superioridade social e a preponderancia economica da missão contribuíram mais do que a doutrina para criar um ambiente
de hipocrisia. Em São Gabriel vi um negociante turco "convertido" e ateus que ia à missa! Entre as imposições de ordem material dos missionarios é uma das primeiras aquela de abandonar
a maloca com habitação e formar povoados de casinhas para uma
familia arranjadas em ruas, com aspecto modert).o. Infelizmente, tem
sido· isso o ideal de muita gente boa do S. P. 1., como provam as
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plantas dos nucleos indígenas, fabricadas no Rio, sem o menor conhecimento e respeito aos habitos e condições sociais dos seus f uturos habitantes. No em tanto, a maloca é uma das mais importantes características instituições da cultura indígena. Alega-se que
as malocas, devido a sua construção sem janelas·, sejam ·prejudiciais à saude, e pela convivencia intima de diversas famílias debaixo do mesmo teto, prejudicial à moral. Nem tanto; numa maloca de estilo antigo de seus 20x30 metros com 8 metros de altura
o numero de metros cubicos de ar que cabe a cada habitante é mais
que suficiente, e apezar da falta de janelas que alias tambem nas
casinhas modernas são de um tamanho ridículo, a ventilação não
é má devido às duas grandes portas e a altura consideravel. As
malocas são em geral muito bem construidas e suas cobertas oferecem inteira garantia contra o mais violento aguaceiro; o chão é
enxuto e limpo, e de tarde reina em sua penumbra uma frescura
agradavel. As casinhas modernas, pelo contrario, são as mais das
vezes quentes e mal acabadas. Quanto ao prejuizo que a convivencia de diversas familias na maloca, dizem acarretar é simplesmente
falso; devido a rigorosa exogamia não existem relações amorosas
entre os filhos da mesma maloca; no mais, as prostitutas das nossas
cidades, p. exemplo vivem em cubiculos muito bem separados, mas
por isso são mais moralisadas que as índias das malocas. O principal motivo, porém, de aversão do missionaria contra a habitação coletiva é outro. É que ele ve nela, e com toda a razão, o sim-bolo, o verdadeiro baluarte daquela organização e tradição primitivas, daquela cultura pagã, que tanto contraria os seus planos de
conversão e domínio espiritual e social. A comunidade da maloca
é a unidade da primitiva organização semi-comunista desta tribu.
Levantadas pelos · esforços conjugados de todos seus habitantes, todos estes tem parte na sua posse, sujeitos porém á direção patriarcal de um tucháua. Devido a parentesco de sangue e a estreita
convivencia o laço que une esta comunidade é muito forte. A arquitetura da maloca está inteiramente de acordo com o primitivo
sistema familiar e social. Ela se divide em cinco zonas: duas (uma
de cada lado) pertencem as diversas famílias que nela fazem os
seus compartimentos, duas aos trabalhos comuns e o espaço grande
do meio às cerimonias publicas, religiosas ou profanas. Na maloca
condensa-se a cultura propria do índio; ali tudo respira tradição e ·
independencia e é por isso que elas tem de cair. A aglomeração
d.os indígenas em nucleos artificiais de dimensões as maiores poss1veis, facilita a fiscalização, mas é condenavel porque tais nucleos não passam enfim de matadouros disfarçados. Já nas celebradas missões jesuítas da Amazonia nos séculos XVII e XVIII, a
mortalidade era espantosa; constantemente tomaram-se precisos no190
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vos "descimentos" para evitar que as aldeias ficassem desertas. Mas
tres séculos de erros funestos não foram ainda suficientes para abrir
os olhos a estes civilizadores de índios. Ainda hoje o ideal de todos
eles é um grande povoado indigena de aspecto moderno, com um
vasto internato para as crianças dos índios, tudo colocado num ponto que garanta um rapido desenvolvimento comercial e industrial.
Passada uma geração constata-se então, diante da povoação deserta
e do cemiterio repleto, que a missão preencheu ao menos o seu último fim, pois morreram todos como bons catolicos, confessando-se
e recebendo a extreme unção. Os índios do Uaupés possuem por
si (e não pelo esforço dos antigos missionarias, como por aí se
quer fazer crer) uma cultura bastante desenvolvida, ao ponto deeles precjsarem, afora das ferramentas, muito pouco da civilização
moderna. Si não fossem a cada instante roubados, eles viveriam
não só fartamente como exportariam ainda mantimentos; eles são
economicamente muito diferentes de certos outros índios que a fome e a miseria obrigam a procurar um patrão civilizado .que lhe
dê que comer. Mas o que estes índios precisavam com a maior
urgencia seria uma regeneração moral pelo reerguimento da sua
consciencia individual e racial, sentimentos estes que foram espezinhados pelos civilizados, até se apagar a sua ultima centelha. A
tutela das missões jamais produziu em parte . alguma este efeito,
antes pelo contrario.
O índio antes de provar os beneficias da civilização moderna
possuía estes sentimentos; eles cairam com os esteios de sua maloca. Para lhes restituir o que lhes foi roubado seria preciso coloca-lo novamente sobre a base da sua cultura propria e deixa-lo evoluir em paz durante algumas gerações.
Belem do Pará, 27 de Setembro de 1927.
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OS 1NDIOS TUKUNA (1929)

Nome, território, número: A tribu conhecida aos Brazileiros
e Peruanos sob o nome de "Ticunas" chama-se em sua própria língua ·Tnkúnã (com accento uniforme em todas as tres syllabas). Habita em territorio brazileiro especialmente os pequenos affluentes
da margem esquerda do Solimões, entre a fronteira e São Paulo
de Olivença: o . lgarapé Mariçú (cerca de 120 cabeças), o Rio Tacana (200), o lgarapé de Belém (300), o Lago Cajary (80), o lgarapé Preto (300) e os dois lgarapés de Santa Rita (400); além destes lagares existe esta tribu no alto Jacurapá, affluente da margem
direita do baixo lçá (300), em ambas as margens e nas ilhas do
Solimões até o Jundiatuba (400) e, espalhada, ainda mais abaixo
e no próprio Içá. O número dos Tukuna brazileiros passa portanto
de 2 . 000 . Além da fronteira onde habitam especialmente nos rios
·Atacuári e Amacayácu o seu número é talvez de uns 1 . 000, de maneira que o total da tribu vae a mais de 3 . 000 cabeças.
Comissionado pelo S. P. 1. estive em Novembro de 1929, 16
dias entre os Tukuna estabelecidos nos igarapés ·Preto e Belém e
no Lago Cajary. Vizitei mais um bom número de sitios desta tribu
nas margens do Solimões e recebi durante a minha permanencia ·
nos barracões Belém e São Jeronymo diariamente as vizitas de fatru1ias de indios.
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Constituição physica: E. gente de estatura média. Os traços
physionomicos são grosseiros; rostos passavelmente bonitos são raros. A abertura dos olhos é frequentemente obliqua. O nariz é
saliente, o vomer convexo e a ponta bem desenvolvida. As zygomas são largas e salientes, o prognathismo é sensível, o m.ento acha-se fracamente desenvolvido. Os lábios são bastante grossos, os
dentes muitas vezes em mau estado. Os cabellos são grossos, lisos
e pretos, na infância muitas vezes arruivados. A barba é fraca e
muitas veze~ falta por completo, mesmo em indivíduos idosos.
O estado sanitário parecia no lgarapé Preto excellente; doenças venereas são desconhecidas; malaria_só apparece em casos avulsos e é sempre adquirida fóra, no serviço da extracção de madeiras, no Javary. Impressão menos favorável causam os índios do
Igarapé de Belém, provavelmente em parte em consequencia do
alcoolismo: São em geral mais fracos e de um aspecto um pouco
degenerado; o purupurú preto do qual no lgarapé Preto só vi 2
ou 3 casos é no lgarapé de Belém muito comum.
Caracter e moral: O traço mais notável no caráter destes indios é a sua índole mansa e pacífica, mesmo submissa. Não me
consta terem elles jamais reagidos com violencias contra os numerosos abusos dos civilizados: a reacção delles consiste unicamente
em se repetirem fóra do contacto com aquelles que não lhes convêem, "fugindo", como dizem os seus patrões, para as cabeceiras
dos igarapés e os centros da terra firme onde não há probabilidade
de serem mais · molestados. Ainda hoje soffrem pacientemente a
tutela dos donos de barracões que decidem ao seu belprazer sobre
os destinos dos indios, espézinhando, conciente ou inconcientemente as suas instituições religiosas e sociaes.
Depois de dissipado o medo que o civilizado estranho lhes
inspira são amáveis e hospit~leiros, mas sempre respeitadores· e
modestos em extremo: Nunca importunaram-me compedidos. A
sua . honestidade é :notável: experimentei-a por diversas vezes; no
emtanto os civilizados de Belém queixam-se de pequenos furtos
commettidos pelos indios. Nunca notei leviandade no comportamento das moças e mulheres que são conhecidas pela sua fidelidade conjugal. Os mestiços são entre os Tukuna rarissimos. Só vi
quatro índias prostitutas em Belém das quaes se serviam os indios
trabalhadores do estabelecimento. Não mantinham relações com
civilizados, · e o seu comportamento não dava em vista .
.
O vício peior dos T9kuna, quasi o seu único é a embriaguez.
Frequentemente fabricam em suas casas potes cheios de bebidas
alcoolicas feitas de beijú de mandioca (payauarú), de macaxera
(caiçúma) e -de milho (chicha). Bebados, tomam-se insolentes e
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perigosos dando-se às vezes ferimentos m~s o~ ~nos g5ave~ n~
conflictos que · se estabelecem durante da mtoxicaçao. Nao sao viciados no uso do tabaco: quasi só se vê os fumar à noitinha. O
uso de mascar coca parecem ter abandonado hoje, pois só se referem a elle nas suas lendas.
Organisação social: A tribu Tukuna é composta de 19 (ou
mais?) "Keá" (clans, parentellas), cada um por sua vez composto
de grande número de famílias. Estes Keá são divididos em· dois
partidos (phratrias) estrictamente exogamicas; os filhos pertencem
ao Keá paterno.

1.ª phratria:
Nan (Sauba)
~i (Onça)
Aru
(Auahy, arvore)
,,.
Nãi
(Pau)
•
Têma
(Mirity)
..,
Cêê (Acapú)
E (Genipapo)

2.ª phratria:
Tãu (Tucano)
..
T~yq~ (Tujujú)
Aiw~ru (Urumutum)
qure (Japihy)
N!J. (Arára vermelho)
Nu/ni (Mutum fava)
Bari (Japó)
' (Maguary)
KJwa
.....
Naua (Socó)
· ·-E./ea (Urubú rei)
Dyawirú (J aburú)
Máyu ' (Mutum pinima)

Esta divisão e a resultante exogamia conservam mesmo os Tukuna já mais civilizados das margens do Solimões, oppondo a toda
transgressão que a arbitrariedade dos seus tutores lhes queira impôr o argumento tenaz "Tupána fica zangado".
Cada clan tem oS seus nomes pessoais ptóprios e a sua pintura
característica pela qual se distingue nos dias _de festa.
Qualquer organisação politica hoje não existe mais. São divididos em bándos conforme o seu habitat ,nos diversos igarapés.
·Estes bandos mantem entre si pouca communicação e, ás vezes, vivem mesmo em certa desconfiança uma contra a outra. Os seus
patrões collocados em . barracões na bocca dos igarapés habitados
pelos indios, monopolium todo contacto com elles e os determinam a seu criterio e interesse. Os actuaes "capitães" dos Tukuna
são meros interpretes, pobres diabos condemnados a mentir aos seus
compatriotas da tribu para agradar aos patrões, e a estes para se
reconciliar eom aquelles.
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Festa da puberdade: Á primeira menstruação a moça é . reclu~
sa num quartinho feito de palha na parede da casa paterna, depois
levantam para ella uma especie de curral de paxiubas pintadas, taro.
.. bem no interior da casa dentro do qual ella se demora invisível
aos demais até o .dia da festa que a restitue o convívio social como mulher feita. Nesta occasião ella se apresenta toda pintada de
preto, com um coroa de pennas da caula do arára na cabeça, o
corpo de pennas de tucano que pendem dos hombros em enfiadas,
os ·braços .e as pernas cingidas de ligas de algodão enfeitadas com
. pennas, muitos cÕllares no pescoço e uma tanga de turury nos quadris. ~ esta festa composta de uma serie de actos symbolicos e
significativos, notand~se especialmente o apparecimento de um nú. · mero de dançadores mascarados representando animaes .e dem~
nios. As mascaras são vestimentas completas de turury pintado,
com medonhas carrancas pretas com grandes narizes, dentes arre- ,
ganhados, orelhas gigantescas e olhos de pedacinhos de vidro. O
demonio do vento, Ama apparece munido de um enorme phallo
de meio metro de comprimento por 1O cm de .diametro. Algumas ·
destas mascaras carregam pequenos tambores pendurados em paus ·
. artisticamente esculpidos em forma de peixes, jacarés e cobras estylizadas. A meia .Q.Oite é demolido o curral e na manhã seguinte
arrancam todos os cabellos da moça, havendo outra festa por occasião-·do primeiro corte quando tiverem crescidos de novo. As ligas
dos braços e das pernas só tiram quando a moça vae para o poder
do seu marido. Não entro em mais minucias sobre estas cerimonias
·· porque não assisti a nenhuma pessoalmente. Este rito da puberdade conservam os Tukuna com a mesma tenacidade com que insistem no cumprimento das leis da exogamia e no uso da sua língua própria.
., ·.
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Os Tykuna admittem a polyga'!'ja; .vi::;;Uin que . tinlía tres e
diversos com duas mulheres. A gran(J#~:::§*j>erioridade numérica do
sexo feminino nesta tribu favorece e&~\:custume .

. Religião, pagés, enterro: Too~' ~· Í~ôs co~ excepção de
algumas criancinhas são baptizados catholicamente; nisto porem resume-se todo o seu christianismo. No seú "intimo são hoje tão pagão quJUltO antes da descoberta. Coino não assisti a nenhuma ceremonia religiosa delles as minhas observações sobre esta parte da
sua civilização primitiva são inteiramente insufficientes. Parece-me que a sua religião se basea num cyclo de mythos astraes e na
crença em demonios pêrsonificações dà natureza da terra que habitam. Dos primeiros o mais importante é o mytho dos irtnátn
Dyal e lpi:
•
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' Nutapa, enfurecido contra sua esposa, estaqueou-a de pernas
abertas· expondo as suas partes genitaes ás moderduras das cabas
mas o Cancan livrou-a e para vinga-la mandou as cabas atacar a
Nutapa.
Em consequencia das picaduras dellas formou-se
no joe.
..
lho direito de Nl}tapa uma enorme inchação da qual nasceram em{im dois meninos: Day~í e lpi, e duas meninas: Aike e Ml}wa~e.
Nvtapa, em forma de veado é morto e devorado pela onça. Dy~í
e I pi fazem piranhas de madeira enchendo com ellas o igarapé que
a onça custumava passar por cima de um pau. Esfregando esta
ponte com a gosma da ambauva para torna-la lisa, conseguiram que
a onça escorregasse cahindo dentro do igarapé onde foi morta pe~as piranhas.
Da barriga do animal morto tiraram os restos. de
N~tapa e Dy~í recompondo-os reanimou-os com um pontapé.
N1;1tapa se levantou perguntando quanto tempo elle passara dormindo.

.

Dy~í

e Ipi foram ao matto e encontraram o demonio feminino
Mací soccando pó de paricá e cantando os nomes dos irmãos. Desconfiados desta cantiga, os dois fizeram cobras, escorpiões e myriapodes ao pé de uma ambauva, prohibindo ás folhas da arvore a
voarem para junto de Mací quando esta as fosse chamar para f azer dellas cinza. Mací, indo finalmente em pessoa á aryore para
_buscar as folhas é morta pelos animaes venenosos. Dos ossos das
pernas della os irmãos fizeram flautas, dando o resto do esqueleto
aos diversos animaes para o mesmo fim.
Adeante encontraram os irmãos um bando de demonios \Jkai
que vinham chegando para a sua casa para a refeição. Esperaram
até elles sahirem novamente ao matto e envenenaram a agua do
pote com a cinza de um sapo. A tarde, voltando os l)kai com sede, foram logo -ao pote beber, cahindo mortos um apos do outro
com excepção do ultimo que desconfiando: não bebeu e fugiu.
Havia então na matta uma mulher fugindo com a sua· filhinha
dos l}kai que tinham devorada a sua parentella toda. Ao atravessar um tirirical a menina chorou e não quiz ir mais adeante. A
mãe della mandou-a então que fosse ter com Dy~í. Este faz a menina trepar num umarizeiro onde ella se transformou numa fructa:
_p or isso o seu nome é Tecariui. De noite ella cantou, tomou a su~
forma humana e veio á cama de Oyaí para brincar com elle. Ipi
ouvindo o riso della perguntou ao irmão quem era. ''Ninguém, responde~ Dy~í, o quiricá (pesado pau em forma de meia lua para pizar milho) deu uma rizada porque fiz-lhe cocegas!" Então Ipi se levantou, foi buscar um quirica e deitou-se com elle fazendo-lhe coce~as, mas o pau não se ria. O mesmo insucesso teve quando depois, querendo imitar o irmão foi buscar o coxo e mais tarde a
vassoura. De manhã Tecanui transformou-se outravez em fructa
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de umary cantando no galho da arvore os nomes dos dois irmãos.
Ipi procurou debalde a pessoa que cantava, Dy~í porem foi ao
matto caçar. A meio dia a f ructa amadureceu e cahiu. I pi procurou-a por toda a parte mas ella se escondeu. Varreu então o
chão todo debaixo da fructeira mas nada encontrou. De noite porem ella veio outravez á cama ôe Dy~í: era já moça feita; não se
ria mais e dormiu com Dy~í. Ao amanhecer este escondeu-a dentro da sua flauta e foi ao matto.
Ipi foi ao rio pescar tamoatás. Voltou com um paneiro cheio,
fez fogo debaixo do forno e despejou os peixes nelle. Sobre o forno quente os tamoatás ,eulavam e dansavam e Ipi pulava e dansava
ao redor. Então Te~ar1ui vendo isto do seu esconderijo, deu uma
risada. Immediatamente 1pi foi procura-la mas nada achou. Repetiu então a scena com os Tamoatá por duas vezes ainda e, finalmente, soprando na flauta, fez Te~ariui sahir. Agarrou-a e cohabitou com ella ao ponto de lhe sahir 'o esperma pela bocca e pelo
nariz. Depois quiz novamente introduzí-la na flauta, mas estando
ella já prenhe não coube mais dentro della. Então lpi ficou com
medo do irmão: esfregou a massa branca do coco de tucum na
glande para dar-se a apparencia de que ha tempos não havia cohabitado com ninguem, e foi assim ao encontro de Dy~í; este porem
conheceu logo o que havia acontecido.
Chegou, pegou Tecariui e sacudindo-a fez nascer della o menino Cieki. Dy~í mandou a lpi que fosse buscar genipapo e obrigou-o a s~bir á arvore de cabeça para baixo para apanhar as f ructas com os pés. Do alto da arvore lpi gritou que estava vendo
gente: eram os Cambeuas que desciam pelo Solimões de bobuia.
Para maior castigo do irmão Dy~í_ fez nascer no tronco do genipapeiro uma enorme orelha de pau, mas Ipi conseguiu transpor o
obstaculo transformado numa tocandira. Então Dyaí fez nascer
ao pé da arvore uma moita de nanahy, lpi porem deixou-se cahir
transformado num floco de algodão e chegou ao chão illeso.
Mandou depois Dy~ que· lpi fosse ralar as fructa&. Acabadas
estas, lpi quis parar mas Dyªí fe-lo continuar a ralar até que ralou
as mãos, os braços e o corpo todo ficando misturado com a massa do genipapo. Dy~í pintOtJ com a tinta o menino Cieki, deitou
o resto d~ massa nq rio e fez sobre ella um curral para apanhar peixes. Muitos peixinhos entraram e criaram-se dentro do curral comendo a massa. Estando elles já grandes Dy{lí pegou do anzol,
pondo por isca uma pedra. Todos os peixes que elle puxou transform~ram-se em porcos; por isso estes tem a dentadura forte como pedra. Depois com a isc~ de milho verde puxou outros, e estes
se transformaram em índios Tvkuna: porisso tem estes dentes pou197
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co resistentes. Depois experimentou por muito temPQ debalde puxar seu irmão. Finalmente entregou o anzol a T~ui: "Veja si
tu es capaz de puxar o teu maxo!" E immediatamente Ipi pegou
na isca, deixou-se puxar para a terra e tomou sua figura primitiva. Dy~í então entregou-lhe o anzol para que puxasse também a
gente delle, mas Ipi matou immediatamente todos os peixes que
puxava sem lhes deixar tempo para tomar forma humana. DyfÍ
teve de instruí-lo como devia proceder, e então, com isca de Iilacaxera I pi puxou os Cocámas e demais indios do Amazonas peruano.
Finalmente fez Dy~í do resto do bagaço os negros.
Depois disto os dois irmãos brigaram por causa da divisão
da terra. Queria lpi descer com a gente delle para o Oriente, como de facto foi. Mas estando elle dormindo Dyaí virou a terra, e
assim lpi ficou sempre do lado do Poente e Dyaí do lado do Nascente como elle queria. Lá, muito longe elle habita até hoje num
logar chamado M~api. Também Nqtapa e Te<!arfui estão lá com
elle, mas homem nenhum pode chegar lá. Em tempos antigos algu.ns conseguiram avistar Maruapi de longe, mas aproximando-se
viam tudo transformado em arbustos cobertos de flores.
Dy~ é o pae da nação Tukuna, é "tupana", é Deus; Tetar\ui

é Nossa Senhora.
Natur~lmente

os Tukuna tinham a princípio como outras tribus os seus pagés. Hoje estes ''não existem mais" por ordem
expressa e terminante dos patrões que não admittem que pessoa
alguma afóra delles mesmo exerça qualquer influência sobre os
índios. Que esta não-existencia porem não é para se tomar muito
a serio prova o facto ocorrido ha poucos annos quando dois Tukuna, depois de uma lucta desesperada mataram um outro indio
suspeito de ter causado com os seus feitiços a morte de varias crenças. O cadaver do feiticeiro foi despedaçado e os destroços atirados ao rio, não tanto por excesso de crueldade como pensaram os
civilizados como provavelmente para aniquilar com o corpo do
feiticeiro tambem a sua alma, julgada perigosíssima depois da
sua morte.
Os antigos Tukunas parecem ter usado o enterro sekundario
em umas como provam os restos de um vaso cheio de ossos que
ei:icontrei na rua do barração de Belém. Hoje sepultam os seu.s
mortos nos cemeterios ,. christãos. No dia de finados costumavam até
pouco tempo depositar nestas sepulturas grande quantidade de comidas e bebi~s até que tiveram de convencer-se que estas dadivas
eram em unico approveito do pessoal do barracão.
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A religião dos Tukuna não conhece nem céu nem inferno.
Identificam a alma com a sombra acreditando que depois da morte todos, bons e maus indistinctamente continuam nas vizinhanças
do logar onde habitavam, appatecendo ás vezes, mas s6 de noite,
á vista dos vivos. Do "m.iseravel dogma de metempsychose" que
segundo o Ouvidor Ribeiro Sampaio os Tukuna professam não
achei indicio, e nem tampouco da idolatria da qual os accusa aquelle mesmo autor que tomou mascaras de dança por ídolos.

Moradias:

.

.

Moram estes índios em casas na sua maioria isoladas e situadas nas margens dos cursos de agua maiores ou em
distância destes em pequenos igarapés no centro. Ás vezes reunem-se algumas familias filhos e generos) na casa paterna ou constroem
casas separadas mas a pequena distancia, formando porem nunca
agrupamentos superiores a quatro, A communicação ·é em canoa
por agua, e por terra por meio de caminhos estreitos e mal conservados. A forma antiga da casa era oval, hoje porem quasi todos
adoptaram a forma rectangular das casas dos civilizados. Raras
vezes usam de paredes .de paxiuba. Sempre ha debaixo da cumieira
um espaçoso girau ao qual se sobe por meio de um motá e onde
dormem as moças. Para os paes da famHia e as crianças menores
existe outro grande girau ha meio metro acima do chão. Nestes
giraus dormem sobre pedaços de turury, e dentro dos mosquiteiros
que todos possuem. As suas redes só servem para o descanço durante o dia. Há nestas casas quasi sempre um ou dois bancos compridos alem de um numero de pequenos banquinhos de estylo primitivo de apenas uns 10 cm de altura. Frequentemente encontra-se mascaras de dança já velhas e estragadas, amarradas aos esteios
da casa e, pendendo da cumieira pacotes de vestimentas de mascaras · e outros apetrechos de dança. Alguns potes enormes pintados
de vermelho sobre fundo branco para as bebidàs alcoolicas, cestos redondos para carregar, patuás de diversos tamanhos, tochas de
cicantan, roupas e armas completam os detalhes do interior.
Nunca cozinham dentro da casa de morada mas sempre em
um rancho separado ha 20-100 passos de distancia onde se encontra tudo o necessario para o fabrico da farinha e o preparo dacomida alem .dos potes com agua cobertos com cuyas. Nem lá nem
cá existem giraus para depositar objectos de uso: tudo é mettido
na palha da coberta ou pende de ganchos de pau amarrados nos
caibros. Ao lado da cozinha estão os moquens sobre quatro forquilhas ou em forma de tripez, um grande filtro afunilado forrado
com folhas para massa de mandioca, a armação para o tipity e um
coxo com uma pesada taboa em forma de meia lua que lhes serve
de nó, pois desconhecem por completo o pilão. No mais perten-
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cem a um estabelecimento Tukuna completo um galJinheiro e um
defumador, pois todos se empregam com mais ou menos dedicação ao fabrico de borracha.
As casas são soffrivelmente limpas. Existem sempre diversas
vassouras com as quais varrem casa e terreiro. Não sente nenhum
mau cheiro nas habitações, e não existem parasitas afora dos piolhos que os Tukuna costumam comer. A praga dos mosquitos e
maruins é porem -em alguns pontos horrivel.

Vestimentas e enfeitos: E notável o apego dos Tukunas á
vestimenta civilizada. De 4 annos para cima andam em geral todos vestidos; só no lgarapé Preto vi algumas mulheres nuas da cintura para cima. Os homens não usam nenhum enfeito a não ser
a pintura de genipapo (nunca de urucú!) que entre as mulheres é,
mais frequente ainda, mesmo entre as mais civilizadas. Mulheres
e crianças e especialmente moças usam de um ou mais collares
de contas de vidro que ellas muito apreciam, de fructas pretas, pedacinhos de o5sos, dentes de animais etc. Criancinhas usam nas
munhecas aneis pretos de tucum e nelles pendurado as vezes algum dente ou unha de animal. Enfeitos de pennas só usam as
mo9as na festa da puberdade.
De deformações do corpo só vi a perforação do lobulo da orelha no sexo ferp.inino que e festejada solemnemente, e o custume
em ambos os sexos de aguçar os incisivos superiores. Do antigo
custume da incisão do prepucio e da excisão das labia minora nem
lembrança ·mais persiste.
Instrumentos de musica: Vi poucos. O maracá de cuyeté é
lhes inteiramente desconhecido. Em seu logar usam de ligas com
cascas de fructas sonnantes (da arvore Auahy) abaixo do joelho
quando dançam, ou amarradas em bastões (os mascarados). Existem flautas de Pan e gaitas com 5 furos para os dedos soprados
pela ponta. Os tambores que usam são de construção moderna, são
porem tangidos com uma só baqueta. O instrumento de musica
mais caracteristico desta tribu é porem a uaricána, uma corneta ligeiramente conica formada por uma casca de pau enrollada em
espiral. A que eu vi tinha metro e meio de comprimento, porem
informaram-me que para as suas festas faziam dellas de 3 - 4 m
de comprido com as quaes vão pelos igarapés e pelo Solimões tocando para convidar os membros da tribu.
Lavoura e criação: Os Tukuna possuem uma lavoura regular. As plantações estão sempre a pequena distancia das moradias.
Plantam sobre tudo a mandioca, a mac~era e o milho, depois tambem ananáz, melancia, jurumum, cará, batatas, canna, pimenta, e
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algodão; nunca vi feijão de qualidade alguma. Ao redor das suas
casas existem arvores fructüeras como pupunheiras, mangueiras, limoeiros e mesmo alguns pequenos cafézaes. Dos productos da sua
lavoura exportam a farinha d'agua em regular quantidade. Esta
industria porem não me parece ser original nesta tribu porquanto
affirma a sua tradição que antes da chegada dos civilizados só empregavam a mandioca na forma de beijús e é de notar que na língua Tukuna não existe palavra propria para a farinha d'agua que
designam com o termo ui tirado da Lingua Geral.
A criação destes indios limita-se quasi exclusivamente a de gallinhas para as quaes constroem perto das casas gallinheiros bem
feitos: vi um que tinha até uma varanda! · Possuem cachorros em
numero regular e gostam de criar os filhos de toda espécie de animaes selvagens: vi nas casas delles porcos do matto, tamanduás,
cutias, macacos, lontras e especialmente grande quantidade de pássaros soltos. Não maltratam os seus xerimbabos mas vendem-os
'
facilmente.

Caça e pesca: Os Tukuna que habitam mais pelos centros da
terra firma são em geral bons caçadores o que provam á primeira
vista as grandes enfiadas de craneos de antas, porcos, pacas, cutias,
macacos e de esternos de passaras que pendem dos caibros das suas
casas. Não usam mais o arco para caçar que substituíram pela espingarda. Também a carutána está já cahindo em <lesuso. Assim
foi que .no Lago Cajary já não encontrei mais nenhum exemplar
desta arma, e no Igarapé de Belém si existiam ainda algumas não
havia mais ninguem que possuísse veneno para as flechinhas.
No Igarapé Preto conheci ainda dois indios tidos como bons
fabricantes de curare. Assisti á fabricação deste veneno que é composto exclusivamente de substancias vegetaes sendo o seu principal
componente a .infusão filtrada da casca raspada de um cipó que
chamam gµre.
Adicionam a esta mais a da raspagem de duas
outras cascas de pau e de uma batata ralada que plantam nas suas
roças. O liquido filtrado tem uma cor amarellada e é condensado
por meio de fogo muito lento, derrubando um sedimento escuro
que de quanto em quanto é retirado. ];: um trabalho que leva diversos dias e e.xige a attenção constante do fabricante.
O chuço de ponta envenenada (curaby) quasi já não se encontra mais; vi porem umas lanças de marajá ·com a ponta feita na
propria haste que usam na caça ás onças e outros animaes pesados.
A pesca é executada por meio de tapagens, envenenamento da
agua com timbó, com a flecha de duas a cinco pontas de ferro,
a sararáca e o arpão. O arco dos Tukuna é chato do lado de fóra
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e redondo pelo lado da corda; é muito alto mas flexível. As flechas são de cana braba e, mesmo sendo para a pesca, as vezes munidas de uma emplumação tangencial amarrada só nas duas extremidades. Todas as pontas são hoje de ferro e só a custo consegui
ainda uma de osso bem trabalhada. Mas mesmo para a pesca o
arco e a flecha estão cabindo em desuso.
As embarcações dos Tukunas são hoje uns cascos abertos a
fogo e providos de um par de falcas e de rodella de popa e de
proa. Os remos tem uma cabeça transversal e uma pá redonda
que termina em ponta. Sempre a cabeça e a pá são tintas de preto
ficando o cabo na sua cor natural. Nunca usam varas para empurrar a embarcação.

Os indios · do Lago Cajary e os das margens e ilhas do Solimões são bons pescadores e vendem regular quantia de pirarucú.

Industrias primitivas: As mulheres tukunas são boas loucei.:.
ras. Potes, panellas e pratos ellas não só fabricam para o seu
proprio uso mas ainda fornecem estes artigos aos civilizados. Fazem fomos para torrar farinha, com beira levantada. Os ralos antigamente eram feitos de pontinhas .de pedra engastadas numa taboa; hoje usam em logar da pedra pontas de prego. As cuyas são
cobertas de um lacre _preto pelo lado interior e apre&'entam as vezes
ornamentos gravados elo lado opposto. A arte de tecer com talas
produz tipitys, peneiras, ·cestos de carregar e cestos com tampa de
varias tamanhos que t$bem vendem aos civilizados. Os seus
abanos nunca são de t~cido mas sempre formados por uma aza
de passaro (mutum, jacu).
·
1

Não conhecem o puçá para pescar mas fazem de fios de tucum
umas redes em forma de saccos rectangulares em que guardam os
seus objectos. Do mesmo material fazem umas patronas muito
bonitas e as suas maqueiras que apresentam bonitos ornamentos
formados por fios pretos ou de côr; como não dormem nellas são
em geral muito pequenas para o nosso uso. Em tudo empregam
o fio de tucum torcido na coxa ou na barriga. O emprego de algodão entre elles é diminuto Jimitando-se ao que me parece, ás ligas
usadas pelas moças. Uma inovação formam as colheres de pau
muito bem esculpidas e as vezes de enormes dimensões. Designam-as com o nome portuguez corrompido: kuyéra.

Relações com civilizados: a.) Belém.· A propriedade Belém
P~oduz borracha e assucar e cachaça.
Para esta última indu·stna ella dispõe de canaviaes de regular extensão. Tanto num
como noutro ramo o trabalho é feito quasi exclusivamente por
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indios Tukuna. O arrendatario organirou para este fim diversas
turmas de trabalhadores que depois de certo tempo são substituídas umas pelas outras, voltando os que trabalharam para os
seus lares. ·Poucos indios são empregados effectivos do estabelecimepto. O recrutamento da nova turma produz-se com f acilidade devido ao genio manso e submisso destes indios, e só
alguns estabelecidos no alto Tacana parecem às vezes obedecer
com certa reluctancia. O tratamento durante o trabalho não é mau.
O arrendatario não permitte que os seus encarregados tratem os
indios com aspereza e impõe respeito ás familias delles, sob pena
de demissão imediata e responsabilidade pelo prejuízo resultante
de um conflicto. Que a sua condescendencia com os pequenos defeitos dos seus ·trabalhadores ·índios é um facto prova sobretudo a
visível indignação dos civilizados quando se referem a esta orientação do· patrão que lhes parece exagerada e injusta. A diaria dos
trabalhadores é de 3$000 mas se reduz a uma ninharia devido
aos preços elev~dissimos das mercadorias. Os índios com raras excepções nao devem ao barracão e no fim da quinzena recebem lá
o seu pequeno saldo que tiveram em mercadorias. Desconhecem
o dinheiro que usam unicamente como efeito, perfurando as moo-:
das e enfiando-as nos seus collares. Mal recompensados, comtudo
não lhes faltam as mercadorias mais necessárias: Todos elles, mesmo as crianças possuem roupas; mosquiteiros existem em numero
sufficiente e não notei falta de ferramentas agrícolas.

.)
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Os males que o trabalho no barracão causa aos indios tem a
sua origem muito menos na pessoa do seu actual patrão como no
caracter do estabelecimento, pois são as consequencias funestas do
industrialismo em geral e do alcool. Este último é sem duvida o
peior e os seus effeitos dão immediatamente na vista: Comparados
com os indios do igarapé Preto onde a cachaça ,s6 apparece excepcionalmente e em diminutas quantidades, os do lgarapé de Belém
causam a impressão de fracos, menos sadios e degenerados. Notei
com enorme satisfação ·o esforço do actual patrão ao reduzir ao
menos possível as rações de cachaça, contrariando mesmo com isto
profundamente os índios que se queixaram a mim que no tempo
d~ s~u ' antigo patrão, o finado snr Romualdo Mafra eles recebiam
a ~a~haça a vontade quanto ·o · seu actual patrão se mostrava cada
ve~ mais mesquinho. Naquelles tempos "ei'arif"Jrequeiites" as ·· de~õr~
dens sangrentas entre os índios, tanto no barracão como dentro do
seu igarapé em consequencia da cachaça, quanto hoje já se dão
raras vezes .
O outro mal que o trabalho prolongado no barracão causa é
que afasta a mocidade masculina do convivio da tribu em geral e
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da vida familiar em especial. Como o trabalho não é excessivo,
a comida ~bundante e a ração de cachaça garantida, muitos rapazes custumam-se á vida de trabalhador solteiro preferindo-a aos
cuidados que a constituição de uma familia lhes imporia.
Outra calam.idade consiste na intervenção do patrão na vida_
particular dos indios e nos seus custumes sociaes e religiosos, á
qual o patrão se julga com direito para augmentar-lhes a productividade industrial. Romualdo Mafra chegou a prohibir as festas
da puberdade porque desviavam os indios dos seus trabalhos de
seringueiros. O actual patrão não vae até tal absurdo mas exige-lhes que peçam para este fim como para a celebração de qualquer
outra cerimonia, licença previa, fixando elle a data da festa para
uma epoca que melhor lhe convier e aos seus negocios, sem o menor respeito ás leis religiosas _dos indios que prescrevem a celebração em epocas astronomicamente determinadas.
Outra intervenção descabida consiste na intervenção do patrão
na constituição da familia do índio, isto é na pretensão de querer
lhes prescrever si devem casar-se ou não e com quem, sempre de
accordo com os interesses do estabelecimento para o qual trabalham mas desrespeitando a organisação social dos indios exposta
em capitulo anterior deste relatorio e que regula os seus casamentos pela divisão em clans e phratrias exogamicas.
b) São Jeronymo. - Em S. Jeronymo, propriedade do snr
Manuel Mafra notei immediatamente com grande satisfação a cordialidade existente entre a fam.ilia do patrão e as dos índios. Muitas vezes encontrei a sala da casa de morada cheia de mulheres e
crianças índias que se agrupavam nos bancos e no assoalho ao
longo das paredes, e no me~o dellas a dona e as filhas da casa,
todas na maior harmonia. Em Belém cujo arrendatário é solteiro,
falta este quadro attrahente.
Como na propriedade S. Jeronymo não existe lavoura, os indios são exclusivamente seringueiros e lavradores por conta própria, fabricando especialmente farinha de que o barracão necessita.
Certo número de homens accompanha o patrão na extracção de
madeiras no Rio Javary, trabalho este que me pareceu ser lhes bastante prejudicial apezar do ganho ser melhor, pois facilmente adoecem naquelle rio insalubre começando a levar o flagello do paludismo ao Igarapé Preto, até então invejavelmente sadio. Durante
a minha prolongada estada no lgarapé Preto e em São Jeronymo
nunca senti nem o cheiro sequer da cachaça.
Devido á convivencia com a f amilia do patrão os indios do
lgarapé Preto são mais confiantes e menos timidos que os do lga~
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rapé Belém. Conservam melhor que estes os seus usos e objectos
primitivos e são em geral mais pobres. Contudo acho as suas condições preferíveis aquellas dos índios ·de Belém. Basta para provar
isto a quantidade grande de crianças sadias numa porcentagem como até então tinha observado entre tribu alguma. Pelo facto de
serem menos humilhados (Em Belém grandes e pequenos custumam beijar as mãos ao branco!!) e mais independente um pouco
gozam .os outros donos de barracões da fama de rebeldes e indisciplinados, qualidades estas das quaes nada pude perceber na conviven.cia delles comigo e com os seus patrões.
c.) A missão religiosa. - Em viagem .ao Solimões fui companheiro de dois missionários capuchinhos: Fr. Domingos, um velhinho bondoso e sympathico, intelligente e estudioso, o outro, Fr.
Antonio, sabendo que me dirigia aos índios Tukuna, saltou-me na
frente com a affirmação de que nada conseguiria, primeiro porque
os proprietários haviam de vedar-me a entrada e depois porque os
índios eram "uns bichos! uns verdadeiros animaes!" (sic. Fr. Antonino). Á vista de tal juizo que os missionarias fazem dos indios
não é admirar muito que elles nunca tenham tentado coisa alguma
em benefício delles. Limitam-se de ir de tempo em tempo aos
estabelecimentos acima referidos onde os pobres "bichos" que tem
pelos religiosos uma profunda veneração se reunem promptamente á
noticia da chegada delles, para baptizar e cazar todos que pelo
bestunto do patrão se acham em condições para tal, correndo as
despezas por conta dos donos dos barracões que vêem nisto um
meio seguro para o seu predomínio sobre os índios. Nenhum Tukuna recebe o mais ligeiro ensino religioso.
Tiveram porem o desplante de obrigar os índios do Igarapé
Belém por intermedio do seu patrão .a simular ad hoc uma ceremonia da· puberdade o que muito contrariou os ditos índios. Esta
comedia foi filmada e photographada por um profissional que os
frades levaram para esse fim, sendo o resultado remettido para a
Exposição do Vaticano em Roma, naturalmente para demonstrar o
zelo dos missionários da Prelacia do Alto Solimões junto dos índios pagãos.
d.) O Serviço de Protecção aos Indios. Muitos civilizados da
zona sómente conhecem o SPI de nome e por tendenciosas informações, os índios nada absolutamente sabem da existencia delle.
O delegado do SPI ao qual compete a vigilância da zona em questão, o snr Mirandolino Caldas em Tupy goza de geral estima entre a população, .mas nunca vae áquelles centros, nem os índios de
lá vão ter com eHe nem toma elle conhecimento das relações dos
índios com os seus patrões. Consta-me que o snr M. Caldas tem ·
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na sua propriedade Tupy um numero de familias de indios hoje
já bastante limitado que vivem em condições de aggregados.

A língua: P. Rivet no seu estudo: Affinitées du Ticuea. Journal de la Société ·des Américaniste de Paris, ix. 1912) classificou a
lingua Tukuna na familia linguistica Aruak. As provas para tal
classificação parecem-me no entanto bastante fracas. · Mais claras
são as relações de parentesco com a lingua hoje extincta dos indios
Yurí, ex-habitantes do curso inferior do Rio Yapurá, parentesco que
não só se manüesta lexiologicamente como também grammaticalmente no systema pronominal e para o q\lal o proprio Rivet já
chamou a attenção.
Phoneticamente a lingua Tukuna caracteriza-se_ pela f requencia de vogaes gutturaes (a, e, i, u; um verdadeiro - o - falta), pela
ausencia de conjucções de consoantes e de todos sibilantes (s, z,
eh, j), pelo final exclusivamente vogal e por um som produzido
pelo momentaneo fechamento da fenda da glotte (o."/" do meu
vocabulário).
O systema pronominal parece extremamente simples, empregando-se a me_sma serie de pronomes como pessoas, possessivos e
para a conjugação dos verbos. Para a terceira pessoa existem formas differentes para o masculino e feminino distinção esta que
não se parece estender porem aos substantivos e adjectivos como
custuma acontecer nas linguas da família Aruak. Contam pelo systema quinar em que vão com difficuldade até 20.
Mesmo· entre os homens da tribu Tukuna os que conhecem
alguma coisa do . portuguez formam uma minoria insignificante.

Lista de palavras (extrahida do vocabulario mais extenso do
. autor). Signaes diacriticos: ":accento tonico. - :nasal. ' :guttural.
_-:vogal longa. v :vogal breve. -

•/

.

a• entre a e o. u: entre u• e o. Um verdadeiro o não existe.
entre a e e, e entre e ·e i.
eh castelhano
g: sempre guttural, mesmo ante de e e i

< e:e;
'

- ·

•

n:

.

n (g)

r: sempre palatal, mesmo no inicio
w: como em· inglez
y: idem
/: fechamento da fenda da · glotte.
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'

••

Cabeça
Olho
Nariz
Orelha
Bocca

Dente
Lingua
Cabello
Mão
Pé
Sol

Lua
Estrella

Chuva
Fogo

Terra
Pedra
Macaco

(eau-) ~ru

(eau-) êti
(cau-)v rã
••
( na-)

ctnt

(~u-) a'
(eau-)p\lta
(c-iri-) káne
(eau-dyá~ '

me

(~u-)
(~a-) kuti

l'aké~

taw~make

8/ ta
~
P\lkí
~í.. .,"
waqma
D\lt~

taikire

Onça

ái

Veado

dyãwe

Anta
Urubú

Arára
Mutum
Jacaré
Sucuriyú
Peixe
Pau
Mandioca
·Milho
Algodão

'

~

•

nãltj
nurUku
naí
••
DtJ/nã

k{lya •

dy'i
V •

~

nãi

awa

~awf

Tabaco

ti
p'ri

Homem

dyaq

Mulher

ne

Criança

büa ·
(iau-) náq
.,.(na-)e

P·ae

Mãe
Casa
Rede
Panella
Machado
Carauatána
Arco

Fleehã ·

7

1

nãpa

h\li!te~

dyuéma

Ié

wyrá

dê/ne
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V

minha mão
tua mão
a mão delle
a mão della
nossas maos
vossas mãos
as mãos delles
as mãos dellas

-

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
15

20

..

ca-me
kl;l-me
na-me
.
ne-me
•
ta-me
.
pe-me

{

ti~-mê

Iie-mê
.

..
Wll
tãre
.
tama1-p1
ãgÇmaki
w11-me-p1 ....
nemeere-\\ p
nemeere-tãrê
nemeere-tamái-pj
~

"T .

.

••

•

~

1

nameere-ag~mak!

ta-me-p}
ta-kutti-wére-wli
w}i-kuti-yagtl
,,
tã-kute-pi

vermelho
azul
branco
preto
grande
pequeno
dormir
matar
beber
comer

d~u

dy4u
ca•
-·
wa1
ta '
•
ira
,
na-pe
tiimá
dyaãj
v.b ~
na-c1
V

Belém do Pará, 1O de dezembro de 1929
Curt Nimuendaju
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fNDIOS MAXAKALI (1939)

Tendo concluído a minha viagem aos índios da zona compreendida entre os Rios Contas e Doce, cumpre-me em primeiro lugar .
agradecer mais uma vez ao S.P.I. na pessoa do seu digno chefe as
gentilezas com que me vi tratado durante a minha estada nos Postos Paraguaçu, Guido Marliere e Pancas.
·Como a minha permanência no primeiro dêsses Postos coincidisse com a viagem de inspeção do sr. Cap. H. Ribeiro, e sabendo
que a chegada do mesmo fiscal era esperada rios Postos do Rio Doce quando de lá ine retirei, vejo-me ipso facto dispensado de qualquer apreciação sôbre as condições dos índios naqueles estabelecimentos, certo que estou de que o sr. Cap. Diniz já vos terá dado
tôdas as informações que possam interessar ao Serviço, com aquêle critério seguro que tive ocasião de admirar nêle.
Peço, portanto, apenas licença para chamar a atenção do S.P .1.
para um agrupamento de índios que vive fora dos raios de ação do
Serviço: os Machacarí, nos formadores do rio ltanhaém (Rio de
Alcobaça) no Estado de Minas, junto à divisa oriental com o Estado da Bahia.
1 . NO ME - Desconheço a origem do nome Machacarí. ~le
não pertence nem ao Tupí, nem à língua própria da tribo. Poucos

209

entre os índios o conhecem· hoje como designação neobrasileira, antiquada para aquela parte de tribo que habitava no Jequitinhonha.
Pronunciam-no "Matchkadi", pois sua língua não possui nem eh,
nem r, nem 1.
O nome é mencionado pela primeira vez por Sílvia Guimarães
em 1734 na forma de Machacari. Navarro de Campos (1808) escreve Maxacuri. Ayres Cazal: Machacaris, Saint-Hilaire: Machaculis, o Príncipe von Neuwied: Machacalis e Machacaris, Pohl: Machacalis, da mesma forma Teófilo Ottoni, e Martius: Machacaris.
~ste último dá como sinônimos também Majacarís, Majacalís e
Machacarys,
.,
Os vizinhos neobrasileiros não conhecem nenhum nome particular para a tribo em questão.
A autodenominação é Monacó bm (o-postpalatal, c - tch,
.o - ô, bm - reduzido); O final em - co bm se encontra freqüentemente em nomes de tribos desta fann1ia . lingüística: Assim
os Machacari designam com o nome de Keyg-co bm (de kehéy - sapucaia) a ·:tribo vizinha dos Patachô, e os Mono-xô, ·capo-xô, Cumuna-xô e talvez os próprios Pata-xô sejam membros da mesma família
lingüística.
, Os índios, com seu conhecimento deficiente da língua brasileira, não me puderam traduzir o moná do nome Mona-co bm, mas
compreendendo muito bem o que eu desejava saber, explicaram-me
mimicamente: voltando da rOça - moná; chegando a casa de volta
da viagem - moná. Nos meus apontamentos lingüísticos encontro:
monãi
entra: Monacó bm portanto. parece significar: os que voltaram (para casa) . Ignoro o acontecimento histórico em que se
baseia êsse nome.
Saint-Hilaire menciona uma tribo dos ·Monaxó, Monoxó ou
Munuxú ·que, alguns anos antes da viagem dêle (1817), veio em
número de 200 cabeças do Cuyaté (?), formando depois com os
restos dos Malalis e outras tribos a população indígena do Quartel ·
de Peçanha. A julgar pelo pequeno vocabulário tomado por aquêle viajante, trata-se de uma tribo aparentada, mas não idêntica aos
Monacó bm - Machacarí.
HISTÓRIA - A historia dos Machacarí se desenrolou na área
comp:ee~dida entre o Jequitlnhonha ao norte, o São Mateus ao sul,
o Atlant1co a leste e o meridiano de 41 º 30' a oeste.

Ao que me consta, a primeira menção da tribo é feita numa
carta de 26 de maio de 1734, do Mestre de Campo João da Silva
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Guimarães, célebre pelas suas emprêsas na região do Mucuri, São
Mateus e Rio Doce durante a primeira metade do século XVII. (Felisbelo Freire: História Territorial do Brasil. 1. Rio, 1906; pág.
161). No ano de 1730 começou êle a sua conquista das cabeceiras
de São Mateus. Parece-me entretanto que naquela época ainda pairava , certa confusão sôbre a situação delas e que o que era tido
como cabeceira do São Mateus .de fato eram afluentes do Mucuri.
Relata F. Freire: "Em busca das cabeceiras do rio São Mateus, o chefe da bandeira (J. da Silva Guimarães) tinha de atravessar regiões habitadas por certas tribos. A primeira com que lutou foi a dos Machacaris, inimigos acérrimos do todo bandeirante que
não fôsse paulista. Neste encontro perdeu o seu irmão e muitos
membros da bandeira. Em vista da resistência dos Machacaris, Silva Guimarães desistiu do seu intento de galgar as cabeceiras do São
Mateus e dirigiu-se para as do Rio Doce".

'

1

Na segunda metade do século XVIII, provàvelmente em conseqüência da então já muito pronunciada expansão das tribos dos
Botocudos, foi pelo menos uma parte dos Machacarí obrigada a
recuar até à beira-mar: em 1786 se submeteram 120 membros desta tribo em Pôrto Alegre, na foz do Mucuri. Em 1798 êles moravam juntos com os seus parentes de língua, os Macuní, perto de
Caravelas. (Inácio Accioly Cerqueira: Dissertação Histórica, Etnográfica e Política. Rev. Inst. Hist. Geogr., XII. Rio, 1849, pág.
14~) (Saint-Hilaire: Voyage. II, pág. 206. Pohl: Reise, II,
pág. 468).
Em 1801 êsses Machacaris se retiraram novamente da costa para
o interior, aparecendo em Tocoiós, no Baixo Jequitinhonha, onde
permaneceram até 1804. Depois foram transferidos rio acima para
o então ·Quartel de São Miguel pelo comandante J uliao Fernandes
Leão, que naquela época mantinha a guerra contra os Botocudos
no Jequitinhonha. Julião incorporou os homens da tribo ao destacam~nto debaixo do seu mando, mas, como os o.u tros soldados perseguissem as mulheres dos índios, êstes se retiraram outra vez rio
abaixo, primeiro para a Ilha do Pão, onde em 1817 foram visitados por Saint-Hilaire (op. cit., li, pág. 208) e depois ainda mais
longe, para a bôca do Ribéirão Prates, onde os encontrou Pohl ( op.
cit., li, pág. 446) no ano seguinte.
Visivelmente, porém, ês.ses Machacarí da costa e do Jequitinhonha só representavam uma parte da tribo, enquanto a outra se
manteve no interior em relativa independência, se bem que em lutas com os Botocudos (1 pkóy-cayká - Orelhas grandes). Assim o
Príncipe von Neuwied em 1816 encontrou uma pequena aldeia de
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Machacarí no baixo Jucurucu (Rio do Prado. - Reise, 1, págs. 234,
275, 285. - Ayres Cazal: Corografia Brasílica, li, pág. 74).
O aldeamento dos Machacarí no Jequitinhonha, atual vila Guarani, tinha o nome de Farrancho e a princípio progrediu bem (T.
Ottoni: Notícia, pág. 194). Existiu como tal até os fins do século
passado. Depois os índios, devido ao apêrto cada vez mais insuportável, e que só trazia um número sempre crescente de adventícios neobrasileiros ao povoado, tiveram de retirar-se rumo a leste,
para o Ribeirão do Rubim (do sul). Os poucos que permaneceram
em Farrancho morreram ou se misturaram aos neobrasileiros.
No Rubim, os Macharí tiveram a sua aldeia na margem esquerda, pouco acima ·da atual vila União. Em 1917, um homem
abastado, conhecido por Tenente Henrique, apossou-se das terras
da aldeia, mandando demarcá-las. Como os índios teimaram em
não levar em conta as suas pretensões, negando-se a evacuar o lugar, o Tenente Henrique em 1921 assaltou-os à mão armada e, matando uma dúzia dêles dispersou o resto,. que afinal procurou refúgio entre aquêles seus parentes que desde tempos antigos habitavam na região das cabeceiras do ltanhaém (Rio de Alcobaça).
TERRITÓRIO ATUAL. - Os Machacarí consideram como
terras desde teinpos antigos habitavam na região das cabeceiras do
Rio ltanhaém pela margem esquerda, e igualmente a situada em ambas as margens da Água Boa que despeja no Ribeirão do Norte,
afluente também do Itanhaém, que corre paralelo ao Umburanas e
a · oeste dêle. ~ste território, relativamente pequeno, mede uns 12
km de NE a SO, e uns 10 de NO a SE. O número dos Machacarí
aí existentes é . de 120-140 cabeças. Um têrço dêles são mestiços.
Não há Machacarí fora dessa área;

Há duas aldeias, cada uma de 13 a 15 choças, a primeira sôbre a margem esquerda da Água Boa, a segunda, 7 km a leste dela,
na margem do Umburanas, no lugar denominado Pé da Pedra. Não
se trata, porém, de dois grupos definitivamente separados, e sim
de uma e a mesma comuna, que, total ou parcialmente, habita ora
. numa, ora noutra aldeia. Tôdas as famílias têm choças e a maioria
também plantações em ambas as aldeias. Quando eu em comêço de
janeiro de 1939 procurei a tribo, estava ela reunida até o último
membro na Água Boa. Em fins de janeiro ela se achava dividida
em partes iguais entre as duas aldeias. Em comêço de fevereiro todos estavam juntos na aldeia do Pé da Pedra, mas em fins do mesmo i:i:ês uma parte já se tinha novamente retirado para Água Boa.
Frequentemente encontrei membros da mesma família em ambas
as aldeias.

212

'Não compreendi bem a razão dessa divisão, mas suponho que
ela forma apenas uma medida de prevenção contra os intrusos que
ameaçam as terras dos índios. Se êstes deixassem qualquer das çluas
aldeias desamparadas por um ano apenas, os intrusos imediatamente
haviam de apossar-se da "tapera", enquanto pela forma como procedem êles mantêm de fato a posse de ambos os pontos, sem terem
necessidade de se dividirem definitivamente em ·dois grupos locais,
o que talvez lhes repugnasse por motivos sociológicos.
A terra, apesar de ligeiramente acidentada, ear ótima para a
lavoura. Os ribeirões Água Boa, Pradinho e Umburanas conduzem
excelente água e nunca secam.
Hoje, porém, já dois terços dêsse paraíso dos índios lavradores e caçaçlores, que estava coberto de mata ininterrupta, estão transformados em vastas pastagens de .capim-colônia, na sua maior parte
sem uma única rez, pelos intrusos; e com isto cheguei ao ponto
principal da minha exposição.
· AS RELAÇÕES ENTRE lNDIOS E INTRUSOS. - Quando
há uns 20 anos atrás os primeiros moradores neobrasileiros fundaram o povoado de Umburanas; já vivia entre os Machacarí um certo
Joaquim Fagundes, que possuía a confiança dos índios. Segundo a'
tradição, êsse benemérito sertanejo gastou a soma de 38:000$000 '
para "amansar aquelas feras", que eram os Machacarí, aliás já
mais do que mansos quando em 1816 a 1818 foram visitados por
Saint-Hilaire, Pohl e Neuwied. Não sei onde êle apresentou a sua
conta de despesas ao Govêmo, que naturalmente não a reconheceu. Fagundes então resolveu considerar tôda a terra da tribo como constituindo diversas posses dêles, que êle vendeu sucessivamente por preço total aproximadamente igual àquela soma que êle
pretendia ter gasto com o "amansamento" dos índios. Para moradia dêstes últimos não ficou um único palmo ·sequer. De fato
Fagundes tinha aí algumas benfeitorias, feitas porém exclusivamente pelo- braço dos índios '' dêle".

Por diversas vêzes êle recebeu do Govêmo 'roupas e ferramentas para os índios. Fagundes apresentou os compradores · das . t~rras
como amigos particulares dêle e portanto também dos índios, e ·êstes
últimos a princípio não fizeram questão de deixá-los morar junto.
Quando, porém Fagundes tinha embolsado o pagamento da venda
das últimas terras dos índios, êle tratou de sumir -da zona, deixando
que os índios, donos das terras, e os neobrasileiros compradores das
mesmas se entendessem como podiam.
Na cabeça dos Machacarí nem coube sequer um vislumbre da
idéia de que podiam. ter perdido o direito sôbre as terras. Se os

..
"
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intrusos pagaram ou não ao sr. Fagúndes, lhes era e ainda é intei·
ramente indiferente. Quando, portanto, alguns dêstes quiseram assumir atitudes de "donos legítimos", os índios tiveram isto como
afronta e roubo à luz meridiana e, enquanto em nada incomodavam
certos outros moradores com os .quais continuavam a viver bem,
romperam com aquêles que êles qualificaram de "portuguêses ruins",
perseguindo e maltratando-os de tôda forma, para obrigá-los a abandonar as terras dos Machacarí. Em mais de um caso já conseguiram o seu intento e num até não deixaram o comprador nem sequer
tomar pé nas terras que comprara. Outros intrusos, porém, -mostr.am-se mais renitentes. A tática dos Machacatí é então a seguinte:
Pela manhã cêdo rompem todos os adultos da aldeia, homens
e mulheres, rumo ao sítio do "português ruim", os homens com os
seus arcos e flechas, que ainda sabem manejar com perícia, ou às
vêzes também com algu.mas espingardas velhas, as mulheres com
suas rêdes de carga as costas.
.

Estas invadem a plantação do intruso, à vista do dono, colhendo e destruindo o que bem entendem, · enquanto os homens, de armas em punho esperam que o prejudicado esboce um gesto de protesto, para cercar-lhe imediatamente a · casa, intimando-o a abandonar as terras na mesma hora sob a ameaça de morte dêle e da família, e insultando-o de tôda maneira. O ameaçado, para escapar
pelo menos .momentâneamente de tal apêrto, recorre então ao clássico ''brabos não sejam": "Compadre: . Eu bom p' ra tu!", oferecendo aos índios, para livrar-se dêles, algum porco ou outra coisa
que êles exijam. Assim procederam os Machacarí, p. ex., com um
tal Jovino durante a minha estada entre êles.
Resulta desta prática que a situação cada vez ·mais se agrava,
mesmo porque os Machacarí começam a ver nessas expedições de
pilhagem não só uma represália justa, como também um meio fácil de obter .mantimentos. ~ de admirar que nenhuma dessas cenas ainda degenerasse em derramamento de sangue, o que só se
explica pela índole no fundo muito pacífica daqueles índios.
Isto, porém, rienhuma garantia oferece para o futuro, podendo
haver um massacre de lado a lado qualquer dia.
Não adianta agradar depois os índios com presentes para f azê-los engulir com melhor boa vontade algumas recomendações de
não mais procederem desta forma, como o fêz, segundo me contaram, o sr. João Silva, que não é não· sei qu~ autoridade no vizinho
povoado do Norte e que me parece, aliás, muito bem intencionado
quanto aos índios. Não o conheço ·pessoalmente. Os Machacarí
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não precisam de agrados, nem de conselhos. Eles precisam de uma
decisão definitiva: Ou as terras continuam a ser dêles, conforme
êles entendem, e então os intrusos ou se retiram ou que lhes paguem o arrendamento.. Ou ás vendas de Joaquim Fagundes são
consideradas legais, e então dêem-se aos índios out~as terras para
sua habitação, porque enfim 140 índios não podem ficar sem mais
nem menos nos galhos dos paus. Previno, porém, a quem se quiser ocupar da solução do problema de que pela maneira que eu
conheço os Machacarí, êstes nunca consentirão em uma mud3:9ça.
O que facilita até certo ponto a solução do problema à maneira dos índios é o .fato de que nenhum dos intrusos até hoje se
julga bem seguro de sua compra, tendo todos. a consciência de que
tais compras não passaram de grossa bandalheira que o Govêmo
dificilmente reconhecerá. O que não convém absolutamente é manter sob qualquer pretexto o status quo, por exemplo pela nomeação de algum encarregado em Umburanas ou Norte com a incumbência de evitar atritos entre os índios e intrusos, comprando a
boa vontade dos índios por meio de presentes, mas deixando persistir ad infinitum a causa de tais atritos.
Havia entre os vizinhos dos índios certos que de vez em quando iam fazer uma visi~ à aldeia levando uma lata de querosene
de cachaça, com a qual embriagaYam homens e mulheres para f azer dessas últimas o que bem entendiam. Acontyceu também que,
algum tempo antes da minha chegada, veio a Uniburanas um Machacarí com sua mulher. Embriagaram o índio e jogaram-O nà rua
e trancaram a índia num quarto, onde foi violada sucessivamente
por três indivíduos. Informações sôbre êste e outros casos semelhantes com o sr. Clarindo de tal, morador .em Umburanas.
, Consta-me que o acima mencionado sr. João Silva se· esforçou bastante para pôr têrmo à venda e distribuição gratúita de cachaça aos índios, proibindo ·a venda aos ~egociantes de Umburanas
e ameaçando os contraventores.
Os Machacarí trajam como os neob~asileiros mais
pobres.· Os homens nos seus trapos sujos e rasgados de roupas
feitas para estaturas difereQtes das dêles oferecem um áspecto desagradáv~l. As mulheres vestem-se com um pouco mais de asseio
e gôsto. Durante as suas danças noturnas os homens aparecem nus,
o membro colocado contra o abdômen e o prepúcio metido debaixo do cordão da cintura. -Homens de mais de 40. aJJ,Os ainda têm
os lóbulos das orelhas e o lábio inferior furados . Ocásionalmente
ainda se pintam de urucu.
TRAJE. -

215

RELIGIÃO. - Todos os Machacarís são batizados, roas não
têm a menor idéia de Cristianismo. Acorrem às festas anuais da
igreja de Umburanas, porque o padre nessa ocasião costuma distribuir entre êles alguns pequenos presentes.

A religião consiste num culto às almas dos defundtos (nyamí).
~ste culto é privativo dos homens e dos meninos maiores de 12
anos. Todo o sexo feminino e os meninos menores são mantidos
em ignorância ou mesmo propositadamente iludidos sôbre o que se
passa entre os iniciados. Fazem-nos crer que as próprias almas dos
defuntos passeiam de noite pela aldeia, metidas em certas vestimentas de máscaras ( toktáub), e que o ruído noturno dos brinquedos do "Cão" é voz dessas mesmas almas. O lugar do culto é um
rancho um pouco distanciado da aldeia, onde nenhuma mulher jamais põe os pés. Não vi nenhuma manifestação de culto solar ou
lunar, mas é de notar que num poste (mi-manáum) que levantam
em certa época, para por êle descerem as almas do céu à terra,
se acham pintadas as imagens do Sol e da Lua.

o

entêrro é hoje feito à maneira neobrasileira.

SOCIOLOGIA. - A família dos Machacarí é patrilinear e
pelo menos predominantemente patrilocal.
Não existem fratrias
exogâmicas, nem outras .divisões duais. Há raros casos de poliginia
provenientes de sororato e de levirato, fora dos quais a poliginia
não parece ocorrer.

Os Machacarí têm dois chefes: Paciku (Francisco? Pacífico?), de
60 anos de idade, e João, que pode ter uns 1O anos mais. Não
são chefes por serem os mais velhos, pois existem mais dois outros
de igual idade que não são chefes. São sobretudo autoridades em
assuntos religiosos e cerimoniais, mas quando fui roubado durante
a minha primeira estada em Água Boa, Paciku sem vacilar e com·
pleno sucesso se encarregou também de me restituir o roubo.
ECONOMIA. - Os Machacarí vivem sobretudo da lavoura,
que êles, como tôdas as tribos da mesma família lingüística, já conheciam antes do contacto com os civilizados.. mas desconhecem
.até h_pje o plantio do algodão e do fumo.

Um meio eficaz de "expremer" os índios, tornando as terras
inabitáveis para êles é aquela já mencionada tática dos intrusos de
transformar as matas de lavoura em capinzais.
~e~suadiram até os próprios índios de que deviam plantar capim-

colorua nas suas capueiras, em vez de deixá-las descansar para novas lavouras, e depois perguntar~ cinicamente aos ínçlios; o que
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êles ainda queriam em terras que s6 serviam para criadores de gado,
como êles, intrusos!
A caça em terras dos Machacarí. como em todo ê~se sertão.
está hoje quase completamente destruída pela ganância dos negociantes de couros silvestres. Nos pantanais das margens do Umburanas encontram-se ainda capivaras, que os índios caçam com lanças. A pesca exercida com anzóis, puçás e timbó, mas não com a
flecha, é de pouca importância. Os índios criam grande número
de cachorros, mas poucos porcos e galinhas. De gado cavalar ou
vacum êles não possuem nenhuma rez.
Em dois pontos existem pequenos cafezais mal cuidados.
As choças dos Machacarí são pequenas e mal
feitas, de planta retangular, de cumieira ou meia-água, cobertas de
casca de pau ou capim. Algumas têm paredes .de barro. Em Agua
Boa as choças formam quase uma rua, em Pé da Pedra não consegui descobrir ordem nenhuma.
Dormem em giraus sôbre trapos de roupa, pois raramente possuem uma esteira. Outros dormem no chão, à beira do fogo. As
suas rêdes de imbira de ambaúva só servem para descansar durante o dia.
Antigamente os Machacarí não sabiam fazer cestos de espécie
alguma, que êles substituíam por bôlsas em técnica de rêde, de todos os tamanhos. Hoje fabricam bonitos cestinhos pela técnica dos
seus vizinhos neobrasileiros.
Desde tempos pré-colombianos as mulheres fabricam panelas e
tijelas de barro simples, mas bem feitas.
MORADIA. -

'

,,

LIN GUA. -

Não há um único Machacarí que falasse o suficiente da língua brasileira para manter uma conversação corrente.
O principal impecilho para êles se aperfeiçoarem está na mania dos
seus vizinhos neobrasileiros de nunca falarem com êles em brasileiro
claro e correto, mas sim naquela língua ridiculamente mutilada e mal
pronunciada, própria dos índios quando querem fazer uso da língua
brasileira sem sabê-la. Com esta fala corrupta mis~~m ainda sem
necessidade alguma uns tantos substantivos ou mesmo adjetivos da
própria língua Machacarí, justamente aquêles que os índios sabem
muito bem em brasileiro também. Os que falam "corretamente"
desta maneira têm-se em conta de ''línguas" e indispensáveis para
qualquer pessoa que venha de fora e que queira ·tratar com os Machacarí, oferecendo-se logo para ajeitar os "bichos" para o visitante.
O fato de eu rejeitar todos os "línguas" e entendidos que se
ofereceram e de ir sozinho em procura da aldeia dos Machacarí que
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eu nun.ca dantes tinha visto causotJ verdadeiro espanto entre os moradores de Umburanas, que no fundo têm todos um· instintivo pavor
do índio, achando indispensável que se adule e bajule o -índio quando se queira ir à aldeia.

/;"~

O idioma dos Machacarí é muito parecido com as línguas do
Macuní, Copoxô, Cumanaxô, P~ame e Monoxô, hoje todos extintos, e mostra também alguma semelhança com o aPtaxô, hoje todos
extintos, e mostra também alguma semelhança com o Pataxô e o Malalí, êste último também hoje língua morta. Martius reuniu essas
tribos e mais algumas outras no grupo lingüístico dos "Goytacás",
admitindo algum parentesco com o grupo Jê. Steinen reduziu o grupo Goytacá aos Machacarí, Macuní, Capaxô, Cumunaxô e Panhame
e. sob reserva, os Pataxô, e fêz dêle uma subdivisão do',..grupo Jê.
Ehrenreich, Rivet e o P. Schmidt conservaram esta classiÍjcação. Somente eln. 1931 o tcheco C. Loukotka, examinando outra vez detidamente os escassós vocabulários existentes, chegou à conclusão de
que essas línguas, inclusive o Malalí, mas exclusive o Pataxô, foram
uma família liugüística completamente independente da família Jê,
· e acho que teve nisto razão. Também a cultur~ dessas tribos, tanto
a material como a espiritual, os distanciava grandemente dos Jê.

;·

Aproveito a oportunidade para reiterar-vos os meus protestos de
estima e gratidão.
CURT NIMUENDAJú

\
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OS GOROTIRE (1940)

·)

Relatório apresentado ao Serviço de· Proteção aos índios,
em 18 de abril de 1940.

Kaiapó Setentrionais e Meridionais. - O nome Kaiapó foi dado, na segunda metade do século XVII, a uma tribo gê que ocupava
uma grande área. no Sul de Goiás (afluentes da margem direita do
Paranaiôa e formadores do Araguaia), no Sudeste de Mato Grosso
(afluentes da margem direita do Paraná até o Rio Pardo-Nhandui,
Alto Taquari e Piqueri-Correntes), no Noroeste de São Paulo e no
Triângulo Mineiro. Depois de lutas prolongadas, a tribo reconciliou-se em Goiás, em 1780, e em 191O estava reduzida a umas trinta e
tantas pessoas que moravam em ambas as margens do Rio Grande,
abaixo do Salto Vermelho (19° 50'1. S., 50° 30' long. 0.). Hoje os
Kaiapó Meridionais desapareceram eomo trtbo.

•

Os Kaiapó Setentrionais são igualmente conhecidos desde o
século XVII, sendo designados por ''Coroás" em Mato Grosso, até
depois do ano 1884 e "Carajás", no· Estado do Pará, até 1918. Ao
Oeste do Araguaia eram conhecidos desde o comêço do século XIX
como Kradahú (Gradahô), nome que lhes dão os Karajá do Araguaia.
Castelnau, que visitou êste rio em 1844 é, ao que me parece, o primeiro a aplica o nome de "Caiapós" a esta f-r_ação.
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Castelnau considerava os Kaiapó Setentrionais como uma ramificação dos Meridionais que se refugiara para o Norte, e outros escritores tem subscrito êste ponto de vista. Contudo, de um exame
da língua, cultura e história dos mesmos, conclui-se serem duas tribos que, embora aparentadas~ são claramente diferentes e não podem
ser derivadas uma da outra.
A horda dos Kaiapó Setentrionais estabelecida na bacia· do Rio
Pau d'Arco, afluente do Araguaia, e à qual, como vizinha dos Karajá, se referia especialmente o nome " Kradaú", entrou pelos anos
de 1860 e tantos em relações pacíficas com os habitantes de Santa
Maria do Araguaia, relações estas que se estreitaram ainda mais
com os esforços do General Couto de Magalhães e, nos anos de 1890
e poucos, de Fr. Gil de Villanova, fundador de Conceição do Araguaia. Em consequência dessas relações, esta horda, que foi avaliada
em 1.500 pessoas em 1897, acha-se hoje reduzida a umas trinta e
tantas.
Os Górotire. - Couto de Magalhães foi, pelo que sei, o primeiro a mencionar esta subtribo Kaiapó na região do Xingu. O
colégio Isabel, no Arag·uaia, fundado por êle, teve, um certo tempo,
alunos provenientes dela. Mas, devido às maquinações do chefe Wanaó, pelos fins do século XIX, êstes Górotire abriram hostilidades
contra a horda do Pau d' Arco, inimizade· esta que até hoje perdura.
Em 1897, Coudreau, baseando-se nas informações dadas por Fr. Gil,
calculou em 1.500 o número dos Górotire no Rio Fresco. Coudreau
os tinha como provàvelmente idênticos ao Suiá, mas, estas duas tribos, se bem que aparentadas, são lingüística e etnolõgicamente diferentes. Segundo as informações do engenheiro F. Schmidt-Belém,
a aldeia dos Gót:otire estava, em 1908, quando se abriu a comunicação entre Conceição do Araguaia e o Rio Fresco, num afluente da
margem direita dêste último, provàvelmente o atual Ribeirão da Pon-te. Naquela época os Górotire ainda estavam de paz, mas já no tempo da viagem de W. Kissenberth, no mesmo ano, as hostilidad~s com
os civilizados tinham começado, tornando impos~ível qualquer aproximação pacífica.
A aldeia dos Górotire, que então já havia sido transferida mais
para o Oeste, entre Riozinho e seu afluente pela margem direita e
o Vermelho, foi duas vêzes atacada pelos caucheiros chefiados por
Antônio Firmino. O primeiro ataque fracassou. No segundo, a aldeia
e os mantimentos que existiam em grande quantidade foram destruídos. Em conseqüência disto os Górotire se retiraram mais para o
Sul, acima da Cachoeira da Fumaça do Riozinho, fazendo de lá,
anualmente, correrias sangrentas, não só cóntra os habitantes do Xíngu que desde o século VIII já eram seus inimigos, como, tambrm,
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contra os dos afluentes do Araguaia e Rio Fresco. Nessas correrias
raptaram um número considerável de mulheres e crianças. Nem
todos os ataques nesta zona devem ser atribuídos aos Górotire, exclusivamente. Provàvelmente, outras hordas dos Kaiapó Setentrionais, especialmente os Krúatire e os Dyáre, procederam de modo
idêntico.
Depois de 1915, quando a crise da borracha quebrou a fôrça
dos civilizados, os Górotire e seus comparsas estenderam cada vez
mais as suas correrias. Em 1918 atacaram pela primeira vez no Rio
Curuá que êles até então tinham evitado, talvez com receio dos
Kuruáia. Em 1928 o missionário protestante Emest J. Woottens fêz
no Rio Fresco, po.uco abaixo de Novo Horizonte, uma tentativa de
se comunicar com os Górotire, que fracassou, raptando êstes a mulher do índio, seu intérprete. Em 1934 os Górotire derrotaram e
dispersaram os Kuruáia. De 1931 a 1935 o bispo de Conceição do
Araguaia, D. Frei Sebastião Thomas empreendeu três viagens pelo
Rio Fresco acima, conseguindo falar pacificamente com os Górotire;
as 5 crianças porém, que, (muito contra vontade), êles lhe tinham cedido fugiram do primeiro pouso da volta.
Menos de dois meses antes dessa última viagem do bispo, três
missionários inglêses (os "três Freds"), desprezando todos os conselhos, subiram sem mais acompanhamento o Riozinho, num motor,
sendo mortos pelos Górotire na Cachoeira da Fumaça.
Em 1936 deu-se, em conseqüência de lutas internas, o esfacelamento dos Górotire em diversos bandos. Um dêles, hoje chamado
Kube-krãkégn (-"calvos") pelos outros, permaneceu por enquanto
na regiã~> l;v Alto Riozinho. Os outros emigraram para o Norte, levando consigo mulheres e crianças, o que dantes, nas suas correrias,
nunca faziam, e se espalharam pelas terras tanto a Oeste como a
Leste do Xingu. O bando chamado Kapaíre pelos outros, esbarrou
no seu caminho com a tribo tupi dos Açurini, entre o Xingu e o Pacajá, derrotando-a, como provam os prisioneiros e numerosas peças
de esbulho. Depois desta vitória tomaram novamente o rumo do Rio
Fresco, onde ainda fizeram dois ataques aos castanheiros, em comêço de 1937. Em março, porém, depois de fracassada uma sua tentativa de reconciliação com os moradores dos campos do ..~"raguaia,
mandaram um dos seus prisioneiros de guerra como parlamentário
aos moradores de Nova Olinda, no Rio Fresco, apresentando-se depois pacificamente, em número de 800, chefiados pelo índio Takoére.
Fizeram acampamento em frente a Nova Olinda, na bôca do Riozinho onde logo a quarta parte dêles morreu da gripe. O primeiro
contato com o álcool e a prostituição começou. Todos os esforços
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dos civilizados visaram sistemàticamente a dissolver e esfacelar o
bando quanto antes. Com uma parte dêles os padres de Altamira
fizeram uma tentativa de missão em frente à bôca do Carapanã, que
abandonaram logo. O S.P.I. nomeou Pedro Silva encarregado qos
índios, mandando-lhe alguns mantimentos e presentes, mas ninguém
se lembrou do único meio que havia para salvar a tribo: retirá-la
com a maior pressa possível da vizinhança dos civilizados e da zona
da mata para reconduzi-la aos seus campos de onde tinham vindo.
Mas cumpre reconhecer que Pedro Silva trabalhou esforçadamente
para deter a almejada dissolução do bando e denunciar os crimes
cometidos contra os índios, sem se atemorizar com o ódio mortal da
quase totalidade dos civilizados do -Xingu que esta atitude lhe
acarretou.
Naturalmente, apesar da aparente confraternização, as relações
entre os Górotire e os civilizados não podiam ser verdadeiramente
boas. A desmedida presunção dêstes, seu ódio e sua repugnância
contra os "bichos", o seu terror e ao mesmo tempo a ganância de
querer explorá-los, tudo isto revestido de uma vergonhosa falta de
sinceridade, tornaram impossível um sentimento leal de amizade e
solidariedade. Que de fato a razão disto não estava tanto na "ferocidade" dos Górotire veremos logo adiante.
Por certo que os Górotire, no estado em que estavam, não eram
vizinhos agradáveis para os moradores. Boa parte dos índios possuía rifles mais ou menos prestáveis, tomados em ataques anteriores
e procuravam aumentar, por tôdas as formas, o seu armamento e a
munição, furtando-os onde podiam. Por qualquer coisa exigiqm e recebiam - cartuchos em pagamento, mesmo as mulheres. Aliás,
êles não tratavam ·de armar-se contra os civilizados, como êstes acreditavam, e sim contra o bando dos Kubê-krãkégn, pois a guerra entre
as duas frações continuava. O pouco de mantimentos· que havia em
e ao redor de Nova Olinda desapareceu nas mãos dos índios, com
ou sem o consentimento dos donos. Um depois do outro os mora·dores começaram a abandonar o lugar.
··
Em comêço de 1938 a situação ficou insustentável. A aversão
recíproca chegou ao auge. Imundície e miséria, doença e fome reinavam no acampamento na bôca do Riozinho. Os Górotire abandonaram o lugar. Um pequeno número ficou ainda com Pedro Silva.
Logo depois mataram cínco castanheiros do Rio Branco. - "O bicho só amansa mesmo a bala".
Neste meio tempo a Unevangelized Fields Mission tinha encarregado um dos seus membros, Horace Banner, que já havia estado
entre os Urubu, de verificar a sorte dos "Três Freds". Horace subiu
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o Riozinho até a Cachoeira da Fumaça onde encontrou o motor. dos
três, estragado e afundado, mas sem qualquer outro vestigio. Em
1938 Horace Banner se estabeleceu na margem direita do Riozinho.,
légua e meia acima de Nova Olinda, onde mandou fazer uma casa
barreada e coberta com palha e uma grande roça de milho. · Não
demorou muito que os Qórotire começassem a afluir para êste lugar.
Horace possui uma habilidade notável para tratar com os índios. A
sua· amabilidade invariàvelmente calma e sincera, a sua prontidão
em socorrer a quem preciso fôr, o seu modo de tratar os índios com
a mesma consideração que os civilizados, agradou aos Górotire. A
sua conduta contrastou de tal maneira com a dos outros civilizados
que os índios julgaram ter êle descido do- mundo que, conforme
crêem, existe por cima do céu e onde há gente como no nosso. Num
ano aprendeu correntemente ·a lingua kaiapó. Em dezembro·· de 1938
e janeiro de 1939 tinha consigo uma boa parte do bando Kapaíre que
morava em 5 casas construídas à maneira dos civilizados, ao lado
da morada dêle. Em janeiro se dispersaram, .mas·, em maio, a maior
parte voltou à missão, ficando uma fração merior com os chefes
Adyuremi, Be-prónt e Be-maiti nos campos do Araguaia. Por lá mataram, em outubro de 1939, três homens que levavam animais de
Conceicção para o Rio Fresco para buscar um . certo Benedito Ribeiro. Verdade é que pouco antes uma índi.a . prenhe havia sido
morta por um civilizado que a encontrou na roça.
Daqueles Górotire que vagayam ao Ocidente do Xingu, um
bando numeroso havia transposto o Iriri, descendo pelo Rio Jaraucu que, perto de Pôrto de Moz e pouco a Leste do Xingu desemboca num furo do Amazonas, chamado Aquiqui, Depois de algumas hostilidades mandaram também êles um prisioneiro de guerra
para fazer as pazes com os moradores civilizados daqllele rio. O
prefeito de Pôrto de Moz a cujo município o Jaraucu pertence achou
que "naturalmente" os índios deviam ser fixados lá onde tinham
aparecido, a fim de receber a influência benéfica da civilização. A
·tentativa custou-lhe, ou melhor, ao S.P .1., algum dinheiro, mas o
resultado assemelhou-se desgraçadamente àquele de Nova Olinda:
primeiro, uma parte dos índios logo morreu. Vi em mãos de um
reporter d'A Noite fotos horríveis representándo êsses infelizes, jogados, vivos, junto com cadáveres, no soalho da casa que lhes servia
de morada. Ninguém se lembrou, também, que a salvação não dependia duma anexação imediata à civilização e sim da retirada para
os campos de onde tinham vindo. Por fim, as sobreviventes mesmos
se retiraram. Consta que foram enxotados a .tiros. No seu ·caminho
atacaram. uma casa no Rio Guará, matando algumas pessoas e raptando uma mulher com o filho. Apesar disto tomaram a aparecer
logo depois pacificam.ente em frente a 1tapinima, na margem esquer-
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da do Xingu, onde acamparam durante algum tempo. Depois se
retiraram mais para o centro e finalmente desapareceram por completo. Já eram bem poucos.
Em setembro de 1939 o bando Kube-krãkégn dos Górotire que
até então tinha permanecido na sede antiga da tribo, nos campos,
apresentou-se também pacificamente, em número de uns 400, ao último morador civilizado do Xingu, Constantino Viana, na Serra Encontrada. Duas vêzes derrotados pelos guerrilheiros do bando Ka- ·
paíre, armados com rifles, tiveram de refugiar-se na zona da mata
do Xingu. Também êstes Kube-krãkégn mandaram uma prisioneira
de guerra como parlamentária da paz, e, feita esta, acamparam em
frente à casa de Constantino, situada numa ilha, numa roça de mandioca que êste - nolens volens - lhes entregou para a sua alimentação.
~ste

Constantino Viana merece algumas palavras: contando hoje
uns 60 e tantos anos, é, há 30 anos, o último morador no Alto Xingu. Durante êsse tempo, por diversas vêzes, teve contato com índios,
em conseqüência do que êle próprio se convenceu do seu papel de
" amansador dos bichos". Pode-se dizer mesmo que tem prazer neste mister. As suas primeiras vitimas foram aquêles míseros restos
dos Yuruna, dantes tão numerosos, que tinham fugido até acima da
Cachoeira de Martins. Constantino mandou buscá-los por um mateiro, tripulou logo uma embarcação grande com 15 canoeiros Yuruna e desceu a Altamira, onde 13 dêles morreram miseràvelmente:
eu mesmo assisti esta tragédia em 1915. Quando os que haviam
ficado no barracão souberam o que acontecera, o seu velho chefe
Máma fugiu com o resto rio acima, levando uma canoa de Constantino. t ste perseguiu os fugitivos, alcançou-os e massacrou-os. Debaixo das gargalhadas dos seus cabras êle mesmo me contou esta
façanha.
Um resto dos Yuruna, porém, agüentou-se ainda no Alto Xingu.
Armados de rifles como estavam, fizerani uma tentativa de roubar
crianças aos Suiá. Mas a correria fracassou e êles mesmos perderam algumas mulheres que caíram nas mãos dos Suiá . Foram então
solicitar o auxílio de Constantino contra aquêles . Constantino armou
· a sua cabroeira, subiu o Xingu, mandou cercar a aldeia dos Suiá,
provàvelmente no baixo Paranaiúba, incendiar as 15 casas grandes
de que era composta t; fuzilar os que escapavam das chamas. De
volta, ainda assaltaram um grupo pacífico de Kamaiurá e Waurá,
moradores acima da confluência dos formadores do Xingu, roubando-lhes as mulheres e crianças. A volta desta expedição com as
canoas carregadas de espólios e prisioneiros foi a maior glória da
vida de Constantino. Menos feliz foi, entretanto, com os Kaiap6
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da horda Krúatire, no lgarapé de São Bento: êles mataram-lhe um
cabra, obrigando-o, há dois anos atrás, a abandonar a sua colocação
em Flor de Ou~ e mudar-se mais para baixo, para Jl mencionada ilha
da Serra Encontrada.
E foi precisamente nos braços dêste indivíduo que os Kube-krãkégn, com mulheres e filhos, entenderam de atirar-se! - Por enquanto, porém, as coisas corriam relativamente bem para os índios,
embora morressem também aqui uma dúzia logo depois da chegada.
Contudo, depois de um mês mais ou menos, quando já não havia
mandioca na roça, êles se retiraram novamente para o interior, talvez para uma roça dêles, que, segundo dizem, exist~. no curso superior do I garapé do Tadé~.
Fora dêstes três bandos de Górotire existem ainda mais um ou
dois outros grupos de Kaiapó que vagueiam atualmente nas matas
da bacia do Rio Iriri e nos afluentes da margem direita do Tapajós
do Jamaxim (inclusive) para baixo. Não sei se se trata de Górotire
ou de membros de alguma outra horda de Kaiapó. Até agora êles
se conservaram hostis e intratáveis e são o terror dos civilizados da
zona. Já em 1939 alcançaram a margem oriental do Tapajós abaixo
de I taituba, nas terras de Henry Ford.
Era esta a situação quando, em 1.0 de Novembro de 1939, empreendi a minha viagem de reconhecimento aos Górotire.
Do Diário da viagem

Pôrto de Moz. -

Era o meu plano ir diretamente a Vitória, mas
a bordo do vapor encontrei-me com um irmão leigo dos padres alemães que administram as freguesias Pôrto de Moz e Altamira, e êsse
me contou que em Pôrto de Moz existia uma tal Maria 1ndia, ex-prisioneira civilizada dos Kaiapó, que com êles convivera durante
20 anos. Esta mulher, ao que parece, identificou-se completamente
com os índios, pois nunca escondia o seu desejo de voltar para o
seu meio. Infelizmente, quando cheguei em Pôrto de Moz, verifiquei '.J.Ue ela embarcara para Belém poucos dias antes.
Foram êsses mesmos padres alemães que fizeram a mencionada
tentativa de missão na bôca do Carapanã. A sua completa incapacidade para semelhante emprêsa reconhece-se, porém, logo à primeira
vista. Até hoje falta-lhes qualquer juízo independente a respeito dos
índios, repetindo como papagaios as histórias absurdas que correm
entre os civilizados. A muito custo conseguiram persuadir Pedro Sil-

va a lhes ceder três meninos kaiapó que levaram depois para Pôrto
de Moz, onde um dêles já morreu. Nem os padres nem os irmãos
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leigos possuem a menor aptidão para dar qualquer educação a êsses
meninos que apenas lhes servem para certos servicinhos de casa.
Assim, levam grande parte do seu tempo vadiando com outros ·meninos civilizados pela rua. Perguntei abertamente ao P. Júlio o que
êle pretenda fazer dêstes meninos. Não recebiam educação dêle, e
sim dos moleques da rua, de maneira que não devia estranhar depois
o resultado final. Que eu achava que devia devolvê-los quanto antes
à sua tribo, pois, daí a um ano ou dois - se ainda estivessem vivos
- nem para índios de aldeia êles prestariam mais. O padre me
olhou com ar pe~sativo: ''Então seria preferível que morre.ssem logo

aqui entre n6s, porque na hora da morte seriam batisados e receberiam os sacramentos". Portanto: Antes um índio cristão morto que
· um índio pagão vivo!
Pôrto de Moz estava cheio de histórias horripilantes de índios:
Vitória havia sido atacada por 30 guerreiros kaiapó, armados de rifles, que foram repelidos com perdas. A Colônia Ambé, perto de
Altamira, fôra saqueada e abandonada pelos colonos. Na própria
cidade de Altamira os índios haviam tentado um ataque!
E ainda uma outra bonita história de índios se contava com
entusiasmo geral: o acima mencionado Benedito Ribeiro com a sua
família tinha voltado de Conceição do Araguaia para São Felix na
bôca do Rio Fresco. ;Em caminho apareceu-lhe num dos pousos um
índio gritando-lhe qualquer insulto, motivo porque o matou. Logo
êle se viu atacado por algumas centenas de guerreiros. ~le porém
entrincheirou-se atrás de uma mala posta em pé, e durante 2 horas
fêz fogo contra os "bichos" que avançavam contra êle em massas
tão cerradas que, às vêzes, uma só bala matava dois ou três dêles,
. porque na sua "estupidez natural" nem se lembraram de atacá-lo pelas cos.tas também. Somente quando já haviam perdido mais de cem
homens, o resto dos atacantes fugiu, voltando Benedito Ribeiro triunfante para São Felix. - "Eu posso representar-me isto muito bem",
opinou um caixeiro viajante português que pouco antes recomendara
o emprêgo de estricnina para o extermínio dos Kaiapó.

Altamira.

O fim do bando do /araucu e outras histórias. -

. Altamira, que, quando conheci, há 25 anos atrás, era a bem dizer um
covil de bandidos, está agora escorrendo descência burguêsa. Na
antiga Rua dos Tocos, onde habitava a escória das prostítutas e de
noite estavam os tiros sem ninguém perguntar quem foi que e eIJ,l
guem atirou, grupos de moças de braço dado passeiam agora à noite,
no escuro, porque a luz elétrica, ''às vêzes", não funciona. Durante
os 13 dias que me demorei em Altamira à espera de um motor para
o Alto Xingu tive ocasião de me informar sôbre a exatidão dos boa-
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tos que ouvira em Pôrto de Moz. O "ataque ·a Vitória", um povoado de 150 a 200 habitantes, deu-se da maneira seguinte:
O resto daquêle bando que aparecera no Jaraucu e que por ,último acampou defronte a Itapinima, saira numa praia do Xingu, na
bôc3( do Tucuruí. Era apenas uma dúzia de índios. Diversas embarcações que passavam encostaram e os tripulantes visitaram o acampamento sem incidentes. Depois os índios apareceram em frente a
Vitória pedindo que os transportassem à margem direita do Tucurui,
no que foram atendidos. Uma vez em Vitória, os índios foram levados para uma sala, e, quando estavam dormindo, as saídas foram
obstruídas por gente armada. O chefe do grupo, percebendo o que
se preparava, saiu, e, ao tentar apoderar-se de uma canoa no pôrto,
foi morto a tiros. Os assassinos dizem que êle estava armado de revólver e que atirou primeiro. Em seguida, fuzilaram também os que
estavam na sala, morrendo ao todo, entre homens, mulheres e crianças, 9 índios. Só escapou um casal. - Foi isto o "ataque dos Kaiap6 a Vitória".
Os dois sobreviventes fugiram pela mata indo dar na Colónia
Ambé onde chamaram um dos moradores e pediram um pouco de
farinha, pois estavam com fome. O homem porém fugiu. Os índios
entraram então na casa e tiraram o que haviam pedido. - Isto foi
'~o saque da Colónia Ambé".
Pouco tempo depois um ·habitante de uma das últimas casas
de Altamira, saindo de noite pela porta dos fundos divisou na escuridão dois vultos que imediatamente desapareceram. "Naturalmente",
só poderiam ser. índios: o homem fêz um barulho medonho, alarmando a cidade tôda. O pânico foi horrível, ninguém sabia , para onde
fugir, estando a cidade "cercada pelos índios". Finalmente, como
nada acontecesse, a calma se restabeleceu, e os mais ajuizados raciocinaram que o fato de serem vistas duas pessoas no escuro, atrás
de uma casa, não era propriamente motivo para tamanho alarme.
· Assim foi "a tentativa dos Kaiapó de atacar Altamira".
Dos campos do Araguaia chegaram boas novas: um certo Jacinto ·Mota havia armado 50 "cabras" e iniciado a guerra de extermínio aos Kaiapó. No primeiro encontro matou 32, no segundo 30 e
no terceiro mais alguns. Os chefes Adyuremi, Beb-prónt e Beb-maiti
estavam entre os mortos. E era seu propósito continuar o massacre
enquanto existisse Kaiapó. Tôda a população se regosijava com essas
notícias.
Viagem ao Alto Xingu. A situação dos civilizados. - A 6 de
dezembro subi novamente o Xingu, como tantas vêzes, há 25 anos
atrás. Naquele tempo se navegava a remo e vara; hoje a viagem é
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feita em motores. Apesar de estarem êstes habitualmente em mau
estado e do desleixo geral ser o mesmo daqueles tempos, a vantagem ainda é grande.
Há 25 anos atrás existiam no Xingu, de Altamira para cima,
alguns milhares de habitantes e donos de seringais, " coronéis" poderosos dos quais alguns dispunham de centenas de "cabras" armados e que, na consciência do seu poder e certeza da sua imunidade
- · porque, naquele tempo, havia dinheiro, ou julgava-se que houvesse, apesar de já haver começado a crise da borracha - , cometiam violências e mortes comparados às quais os ataques dos Kaiapó são brincadeiras.
Hoje .a população está reduzida a algumas centenas de pessoas
que vivem da extração de castanhas e borracha. Os antigos mandões morreram, com exceção de 2 ou 3 e êstes já não fazem mal
nem a uma mosca. Não que estejam moralmente regenerados.
Ainda hoje se embriagam com a narração das suas façanhas antigas, mas a pobreza os tornou tão miseráveis, tão mesquinhos e covardes que me foi difícil reconhecê-los.
As condições de vida no Alto Xingu são simplesmente absur·
das: o estado sanitário é mau. Castanha e borracha já não compensam a extração em condições tão difíceis. Comercialmente tôda
a zona pode-se considerar falida. Mais de uma dúzia de regatões,
todos êles por sua vez comercialmente podres tratam com mil imposturas, fraudes e chicanas de co:rtar a proa um ao outro para
seduzir-lhe os poucos e mesquinhos fregueses, a fim de assegurar'-se da sua futura colheita. Estes contraem dividas com todos e não
pagam a nenhum_. Não se luta mais pela posse dos seringais e cas·
tanhas. de rifle em punho como dantes, mas cada um procura, por
meio de mentiras, falsidades e suborno dos respectivos funcionários,
passar a perna no outro. Existem entre êles, sem dúvida alguma,
homens sérios, mas êstes não exercem nenhuma influência dominante, e são os outros que dão o cunho característico à vida da
região. Porque teimam êsses tristes resíduos da indústria extrativa
tão obstinadamente em continuar a sua existência rriiserável, contra
todo o bom senso? Com raríssimas exceções êles não são filhos
. do Xingu, para onde afluíram exclusivamente com o objetivo de
ganhar dinheiro. Não posso compreender como filhos de uma terra como o Brasil não procuram dentro da sua pátria outro lugar
que recompense melhor as suas atividades e lhes garanta uma vida
mais digna. Perguntei a diversos, mas nunca recebi uma resposta
satisfatória. O verdadeiro motivo dessa obstinação, porém, parece-me ser o seguinte:
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Nos seus estados natais, Maranhão ou Bahia, esta gente se veria obrigada a um trabalho mais ou menos constante, e ninguém
lhes daria crédito. Aqui passam durante nove meses do ano uma
vida lllÍ:Serável mas ociosa, comprando fiado aos regatões, e, quando vier o tempo da colheita, - se estiverem dispostos - , trabalharão algumas horas por dia sem se esforçarem demais, porque sabem
muito bem que não pagam as suas dívidas e que a sorte dêsses regatões depende da boa vontade dêles, fregueses, pois o tempo em
que o comerciante tiranizava o freguês há muito já se foi, e justa--mente o contrário está se dando hoje. ~les são, comerciantes e fregueses, social, econômica e comercialmente por demais viciados para se adaptarem ainda em qualquer outro meio. E assim vão se
acabando aos poucos, porque o número dos novatos que atualmente
procura~ o Xingu é, felizmente, quase nulo. r·
O proprietário de Belo Horizonte era um dos mais poderosos
dos tempos idos. Morreu há muitos anos, mas ainda encontrei um
seu filho no antigo barracão quase deserto. Em frente desemboca
no Xingu o Rio Pardo, célebre pelos seus ricos seringais. - " Quantos seringueiros trabalhavam no Rio Pardo nos tempos de seu pai?"
perguntei. - "Uns cinqüenta e tantos". - " E quantos o Sr. tem
atualmente lá?" - "Dois; mas os Kaiapó mataram um há pouco
tempo; ficou ainda o outro".
·

Judith e Utira. - Na ilha do Bom jardim encontrei uma personagem interessante: 1udith. Em 1936 atacaram os Górotire, na
sua migração para o Norte, uma casa um pouco abaixo de Piranhaquara, matando a mãe de Judith e dois outros parentes e carregan- .
do-a como prisioneira. Ela estava entre os Górotire quando êstes
derrótaram os Açurini. Depois de quatro meses, estando os índios
.
já outra vez a caminho do Sul, Judith conseguiu fugir
•
Havia então entre os Górotire um moço Yuruna, prisioneiro
de guerra como ela, de nome Utira, com o . qual ela fêz amisade.
Ele tinha então uns 20, ela l!ns 16 anos. Fugiram juntos e alcançaram a margem do Xingu na bôca do Jgarapé de Bom jardim onde seringueiros os acolheram. Judith estava longe de se conservar
fiel ao seu salvador que, enfim, sempre era um "bicho". Ao índio
simpático e moço ela preferiu um mulato velhusco, seringueiro em
Bom Jardim com que se amasiou. Utira foi levado para Altamira
onde o maquinista da usina elétrica tomou conta dêle, iniciando-o
no ofício. Utira, inteligente e bem mandado, adaptou-se rapidamente ao novo meio. A última vez que o vi foi quando êle passou
por mim nas ruas de Altamira, montado numa bicicleta e metido
num fato branco.
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São Felix - Corrigindo ·boa·tos falsos. - A 16 de dezembro
cheguei a São Felix na bôca do Rio Fresco. ~ste lugarzinho foi antigamente teatro do mais horrendos crimes; hoje. . . (v. acima).
Hospedei-me na casa daquele Benedito Ribeiro já duas vêzes mencionado. É um homem idoso e amável, indubitàvelmente a pessoa
mais séria e fidedigna que encontrei no Alto Xingu. Sem alarde
contou a sua última viagem de Conceição do Araguaia ao Rio Fresco, e, coisa estranha! ~le, que no Baixo Xingu era glorificado como
herói daquele formidável combate em que só êle matou uma centena de Kaiapó, disse-me, - e os seus companheiros de viagem o
afirmaram - , que em todo seu caminho não vira um único índio
e nem sequer rastros frescos dêles ! - O massacre dos Górotire
por Jacinto Mota no Arraias me foi narrado por êle da seguinte
maneira: Mota tràtou de estabelecer contato pacífico . com os índios.
convidando-os para uma festa na casa de um dos moradores. Mandou matar um boi para baqueteá-los, e, de noite, quando dormiam
no terreiro da casa, atacou-os com 50 e tantos "cabras" a tiros de
rifles. Benedito Ribeiro estivera no lugar do massacre e contou os
cadáveres putrefatos de 16 pessoas entre homens, mulheres e crianças. Dois companheiros dêle acharam, cada um, mais dois cadáveres em certa distância, e, é provável que mais alguns tivessem
morrido na fuga, mais longe ainda. De qualquer outro massacre,
porém, nem êle nem os seus companheiros nada haviam ouvido. Benedito Ribeiro contava tudo isto com tanta singeleza e sem ódio
algum aos índios que me inclino a lhe dar çrédito.
Consta~tino Viana e os Kube-Krãkégn. A 23 de dezembro
cheguei na Carreira Comprida, uma série de cachoeiras péssimas
que por muito tempo detiveram o avanço dos civilizados, até que
Constantino Viana, em 1910, . resolveu morar acima delas, na Flor
de Ouro. Abandonando o motor em que viemos, lutamos numa
canoa durante o dia todo com as cachoeiras, chegando somente à
l?ôca da noite à ilha da Serra .Encontrada, onde Constantino há dois
anos reside. Além do seu barracão e da morada de Ewerton Viana, filho de Constantino, existem nas vizinhanças mais 9 barracas
habitadas por seringueiros e castanheiros de barracão. E o último
núcleo civilizado no Xingu.
· Constantino, que, de há 25 anos atrás, ainda se lembrava bem
de mim, recebeu-me muito amàvelmente. O bando dos Kube-krãkégn, porém, já havia se retirado há quase dois meses, ninguém
sabia com certeza para onde. Em companhia de Constantino só
se achavam cinco meninos Górotire e na casa de um dos seringueiros um índio adulto de nome Beb-tu cuja mulher yra uma prisioneira da 1íorda Dyáre, razão porque os civilizados a tratavam de
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"Dora". Também morava aí aquela ex-prisioneira civilizada que
os Kube-krãkégn em setembro haviam mandado como parlamentária da paz. Achei-a muito pouco inteligente mas presumida e de
tal forma intrigante, que, como intérprete, deve ser antes um perigo para índios e civilizados que uma vantagem.
Constantino tinha-se em conta de dono e educador dos meninos que os Górotire lhe cederam "porque êles não tinham parentes". Não tratou-os propriamente com crueldade; providenciava
sempre para que não lhes faltasse comida (o que ocorreria se êle
não se interessasse) e lhes dava roupa. Que mais então êstes "bichos" poderiam querer? De vez em quando um ou outro dêles
levava uma surra, quando o instinto ''perverso" se manifestava.
Constantino visivelmente se comprazia com êste papel. Seu· filho
porém, que aliás em geral gostava de criticar e ridicularizar os atos
de seu pai perante o pessoal, estava seriamente revoltado com tanto
luxo com os "bichos". Dizia êle, aliás com razão - que os meninos mais tarde não lhe agradeceriam êsses "benefícios" recebidos.
Com notável habilidade êle reuniu todos os elementos para provar a
si mesmo e ao pessoal ''que o instinto perverso dos "bichos" nunca
poderia ser domado" e que, por conseguinte, o único processo adequado a todos os índios era o de aproveitar uma boa ocasião para
massacrá-los cômodamente e sem ,perigo para a própria pessoa. Isto,
dizia êle, fôra, mesmo para seu pai, sempre o fim da história - e
também nisto êle teve razão. Abertamente êle juntava desde já a
munição para o massacre.
O outro pessoal de Constantino, na maior parte negros, tinha
lá a sua própria opinião a respeito do tratamento de índios. Concordava plenamente com Ewerton em que se deveria atribuir a clemência do velho à sua demência senil e que o massacre dos índios
seria o fim inevitável. Mas o seu ideal momentâneo, enquanto não
chegasse a ocasião, era comandar índios para o trabalho, ficando
êles mesmos de braços cruzados ou de rifle em punho ao lado gritando: "Eu te largo a mão no pé do ouvido, filho de uma puta,
bicho nojento, etc.". Tão convencidos estavam de que êste era o
modo próprio de se tratar índios que o empregavam em tôda oportunidade, mesmo em presença de Constantino.
Mesmo aquela tal e qual simpatia do velho· para com os índios tinha o seu fundo bastante egoísta: tle queria explorar o
trabalho dêles. Por diversas vêzes ouvi-o fazer o cálculo que havendo no bando umas 200 mulheres capazes de pegar no jamaxim,
se cada uma lhe trouxesse apenas tantas e tantas cargas de castanhas, o lucro seria de tanto e tanto, etc. Também já lhes entregara
algumas mercadorias como adiantamento sôbre as castanhas que ti-
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nham de fornecer, de maneira que já lhe deviam uma boa soma. E
que o diabo levasse êsses "bichos" se entendessem de querer caloteá-lo!
Uma coisa eu compreendi imediatamente: Que, nestas condições, qualquer estudo seria impossível para mim, e só desejava ardentemente que os Kube-krãkégn nunca mais se lembrassem de voltar à casa de Constantino. - Mas êles voltavam sempre.
Na manhã do dia 30 de dezembro apareceram na margem direita do Xingu, em frente à ilha. A fumaça do seu acampamento
pairava sôbre a mata. Constantino mandou duas vêzes uma canoa
para lá que trouxe três · homens e cinco mulheres para a ilha. Ora,
um dos pontos de fé dos civilizados do Xingu reza: - O ''bicho"
é desconfiado por instinto". A verdade, entretanto, é qu·e êstes·
Kaiapó demonstram no seu contato pacífico com os civilizados uma
c:onfiança tão tola e imprudente, absolutamente injustificável, que
causa espanto. Completamente desarmados, êles entram sem a menor desconfiança em casa de pessoas que são seus notórios inimigos, e isto com certa razão. Falam e procuram entender-se com
todos, pedem comida e comem sem hesitar o que lhes dão aquêles
que, pelo menos já mais de uma vez, refletiram seriamente a possibilidade do emprêgo de veneno para o seu extermínio. As mulheres, de fato, trouxeram algumas cargas de castanhas que entregaram a Constantino. Fomos visitar o acampamento dêles . O
regatão aconselhou que fôssemos bem armados, mas Constantino
proibiu que se levassem armas. Na mata ribeirinha encontramos
ainda umas dez pessoas entre as quais algumas crianças. Alguns se
esconderam à nossa aproximação mas logo tomaram a aparecer. O
lugar onde estavam acampados não era limpo nem existia abrigo
de espécie alguma, apesar da trovoada qu·e estava se aproximando,
Sua bagagem era reduzidíssima. rTudo fazia crer felizmente que
não se demorariam por muito tempo. Os homens e alguns rapazes
voltaram conosco para o barràcão. Lá pediram um agasalho para
a noite, e, deitando-se num monte de envira de castanheira que
serve · para canoas, dormiram logo a sono sôlto. - O pessoal de
Constantino contemplou-os às. escondidas, e um dêles observou: f' Que bela ocasião para se meter uma bala na barriga de cada um".

Na fábrica de cachaça do Trapiche. - No dia seguinte deixei a
casa de Constantino e cheguei a 2 de Janeiro de 1940 a São Felix
outra vez. Dali visitei em primeiro lugar o Rio Branco, afluente
da margem esquerda daquele rio onde um certo Domingos Jacinto
instalou uma pequena fábrica de cachaça no lugar chamado Trapiche. ~ o último ponto no Rio Branco habitado por civilizados. Nas
cabeceiras ou nos contravertentes delas para o Rio Tacayúna ha-
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bita a orda Dyáre (raposas) ~s Kaiapó.J No Trapiche encontrei
10 índios Górot1re do bando Kapa1re 7 homens, 2 mulheres e 1
rapaz. O que os prende ao ug e simplesmente a cachaça à qual
já se acostumaram. Num rancho aberto, sôbre um.as palhas no
chão jazia uma das mulheres com um ferim.ento horrível na cabeça,
produzido pelo cacete de um dos homens. .Ninguém julgava que
ela escapasse com vida e ninguém se importava com ela. 05 civilizados, do seu próprio ponto de vista sexocêntrico, declararam que
o índio a tinha abatido porque ela lhe negara o coito, Porém o
fato de que os Kaiapó são muito menos sensuais que os civilizados
é tão evidente que -mesmo alguns dêstes já o reconheceram. Contudo estavam· muito satisfeitos com esta sua explicação do motivo do
crime: Para. que culpar desnecessàriamente uma coisa tão bo~ como a cachaça quando o fato já está satisfatàriamente explicado pelo
"instinto perverso dos ''bichos"?
~stes 1O índios estão hoje debaixo do comando imediato de
um tal Vicente que durante 10 anos esteve prisioneiro dêles.

1
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Pedro Silva, encarregado do S. P. 1. - Quando voltei à bôca
do Rio Branco encontrei lá o missionário inglês Horace Banner com
o seu motor, e também Pedro Silva que, ba~tante doente, estava de
viagem para Belém. Tivera uma congestão cerebral com paralisia
dos músculos faciais. Sendo êle homem de alguma instrução e
amigo convicto dos índios, cuja língua aprendeu, sua presença podia ter sido de muita vantagem para êstes se êle não fôsse socialmente um tanto e econômicamente por completo transtornado, isto
mesmo independente da situação de abandono em que deixou o
S. P. 1. Por último ficaram com êle só cinco moços índios. os mesmos que êle em 1938 levou a Belém e que achei já regularmente
educados por êle para uma convivência com civilizados. Depois da
saída de Pedro Silva êles ficaram trabalhando como castanheiros
para um patrãozinho qualquer em Nova Oiinda, de maneira que
Pedro Silva fêz o que vuigarmente se chama :~engordar sapos para
a cobra comer".
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Horace Banner e a missão do Riozinho. - Horace levou-me
para sua casa onde agora estava só. A dez quilômetros pelo Riozinho adentro vê-se a morada do barranco da margem direita. Compõe-se de uma varanda sempre cheia de índios, o quarto do missionário, uma pequena sala de jantar, o quarto do companheiro de
Horace que êle muito amàvelmente me cedeu porque o outro seguira para Belém e uma cozinha separada. O quintal é cercado
com estacas e um jardinzinho de flôres na frente com uma pequena
cêrca de arame, por causa das cabras. Nada se vê que possa sugerir um meio de defesa num caso de ataque. Esta casinha com
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a sua água encanada e seu rádio poderia figurar em qualquer
arrabalde de Belém. Entretanto, a fantasia dos civilizados pintava-a
como uma terrível fortaleza cheia de armas misteriosas com os quais
Horace fazia mêdo àqueles ''bichos ferozes". O que êle possuía
de fato era uma espingarda de caça e um rifle, mas a primeira estava num canto, inutilizada, e o segundo êle havia emprestado ao seu
particular amigo, o cheje Kuát que caçava com êle e não o devolveu, pelo menos durante o tempo da minha visita. Ao lado desta
casa estava outra um pouco maior, ainda não acabada, que devia
servir de habitação a outro missionário e sua senhora, cuja chegada Horace estava aguardando. Do outro lado se estende uma
grande praça mais ou menos quadrada. . Ao redor dela estão seis
casas em estilo civilizado que servem de moradia aos índios. Uma
outra casa grande foi levantada durante a minha visita. O estabelecimento está rodeado por três lados por uma grande roça de milho onde as espigas estavam ,então, amadurecendo. O número dos
índios era de 250 e subia depois a 400, reunindo-se na missão todo
o bando Kapaire dos Górotire, com exceção de uns 12 espalhados
por todo o Xingu em casas de civilizados e aquêles 10 outros na
fábrica de cachaça do Trapiche.
A meia porta que leva da varanda ao quarto de Horace e que
é a única entrada para o interior da casa estava fechada com uma
tramela. Diante dela se aglomeravam os índios para olhar por cima
da porta o que Horace fazia, mas nenhum se lembrou de abri-la
para entrar sem ser chamado. Os civilizados porém se queixam
amargamente de que os Górotire invadem as suas casas sem mais
nem menos, furtando o que lhes vem à mão. Na missão os índios
não mendigavam como fazem em convivência com outros civilizados. Somente dois me pediram um cigarro. Horace não tinha o
sistema de "fazer agrados" aos índios dando-lhes presentes a esmo.
Desde logo conseguiu acostumá-los a que dessem qualquer retribuição, por insignificante que fôsse, ou algum serviço que, às mais das
vêzes, revertia em proveito dêles próprios. Por isso os índios já
não mendigavam mas vinham logo perguntar o que deveriam fazer
para ganhar o que queriam. Conta-se no Xingu a história de um
fazendeiro que presenteou os índios 49 vêzes e que foi morto por
êles ao lhes negar o quinqüagésimo pedido. Horace diàriamente lhes
negava coisas que não podia ou não queria dar. Fazia-o de rosto
alegre, explicando as razões porque se negava, e ninguém se ofendia com a recusa.
Depois da nossa chegada Horace aprontou às pressas um café
e alguma refeição ligeira para nós dois e também para os índios
que o haviam acompanhado na viagem, mas, só a êstes. Os outros
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que nada receberam não fizeram distp
menor questão, apesar de
todos os civilizados afirmarem que, dando-se uma coisa a um índio
tem de se dar o mesmo a todos ou arriscar-se a ser morto por aquêles que nada receberam.
Notei logo que Horace não tinha criados índios em casa. Ele
mesmo fazia todo o serviço da casa e da cozinha. Só um rapaz de
uns 15 anos que êle tratara em casa quando estava gravemente doente e depois não quis mais largá-lo. ~ste andava vestido, dormia numa rede na varanda e às vêzes olhava a cozinha, quando Horace
estava ocupado na aldeia ou na roça.
A confiança dos Górotire em Horace era ilimitada. Via-se que
tinham a convicção de que êle agia· no interêsse dêles próprios e· ·que
não os explorava. Nunca os comandava, mas tratava de convencê-los das necessidades, e as mais das vêzes o conseguia. Em outros
casos êles se obstinavam como, por exemplo, foram baldados os seus
conselhos de pôr têrmo àquela horrível e anti-higiênica imundície
que reina nas moradas dos Górotire. Acostumados a viver assim,
não compreendiam a vantagem das propostas de Horace, e êste
teve de limitar-se por ora a dar-lhes um exemplo de asseio na sua
própria morada.

'
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Nessa casa cuja porta um pontapé regular teria pôsto abaixo, a
gente se sentia com 400 Kaiapó no terreiro durante o dia e à noite,
completamente tranquilo e seguro. Há uns meses atrás, acompanhado por uma dúzia de Górotire eu havia feito uma excursão ao sertão
dos campos do Sul para ver uma ''casa de pedra" além das cabeceiras do Rio Vermelho, a qual o ex-prisioneiro Vicente afirmava ser
obra da mão do homem. Depois de uma viagem de 15 dias Horace
saiu com os índios no Alto Rio Fresco, um pouco cansado mas são
e salvo. Pela opinião corrente êle deveria ter sido morto pelos Kaiapó logo na primeira noite. A "casa .de pedra" da qual êle trouxe
fotos era efeito da erosão em rocha de arenite. - Enfim, todo o
modo de Horace de conviver com os Górotire era uma única grande
negação dos conceitos que comumente se faz no Xingu a respeito
dêsses índios.
A maior parte do dia o missionário passava nas habitações dos
índios. Com a sua ambulância dava a volta pelas casas, tratando
ferimentos, dando remédios e passando horas inteiras sentado no
meio dêles conversando. Esta vida lhe dava visivelmente prazer e,
pelo menôs por enquanto, êle não parecia almejar outra, tanto que
considerava a sua obrigatória viagem anual a Bel~m para reabastecer a missão não como recreio mas como uma interrupção calamitosa. Os Górotire estavam tão acostumados a vê-lo no meio dêles

235

que, quando preteria algum, êste vinha se queixar. Algumas vêzes
chamavam-no sem razão, dizendo mesmo que era só para vê-lo. A
sua calma e amabilidade nunca se modificava. Mesmo tendo de reprová-los fazia-o de cara séria, mas não com raiva. ~les se calavam
e depois de algum tempo vinham perguntar se ainda estava aborrecido com êles. Mas dificilmente se corrigiam. Entretanto, nesta sua
convivência íntima com os índios, Horace não se afastava um passo
da sua própria civilização. As vêzes cantava com êles ou entrava
um instante na roda de dança quando a isto insistiam, mas sempre
conservou-se fiel ao -seu papel de homem civilizado.
A vida nesta missão era extremamente pacífica. Pelas informações dos ex-prisioneiros e dos outros civilizados da zona, uma comunidade de 400 Górotire deveria ser um inferno de brigas, violências
e crimes. Mas o fato é que durante os 23 dias . que lá passei não
assisti a uma única briga, nem sequer a um bate-bôca entre mulheres
ou crianças. - Onde estava então aquêle célebre "instinto perverso
dos ''bichos"?
Não pude deixar de admirar êsse moço missionário, mas francamente tive inveja dos seus conhecimentos da língua kaiapó. Entendia tudo e dizia tudo o que e como queria sem deter-se para primeiro imaginar como traduzi-lo. A língua kaiapó lhe saia como se
fôsse a sua própria e às vêzes falava mais ligeiro que os próprios índios. - Que conhecimentos etnológicos preciosíssimos êste homem
nã.o deveria possuir! Infelizmente isto não se dava, antes pelo contrário.
Porque Horace Banner não era nenhum etnólogo, mas, exclusivamente, missionário e missionário daquele tipo que já tive ocasião
de observar por diversas vêzes entre os seus colegas inglêses. Para
esta gente a obra missionária parece ser sobretudo uma experiência
religiosa e emocional tôda pessoal: A ordem de Cristo "ide e ensinai"
é executada por MIM (ou por NOS), onde, em quem, mesmo ~om
que resultado não importa, porque EU recebo por isto as graç,as divinas, tanto se Eu viver e obtiver um bom resultado como também
se Eu morrer num fracasso. Uma drástica expressão desta orientação fornece uma das últimas cartas escritas por um dos ''Três
Freds": - . . . we are fully aware that humanly speaking already we
are as good as dead men . . . Do not criticize, we are beyond criticism as we go forward in the name of the Lord and under his command". Mesmo reconhecendo a ·b oa vontade de sacrificar-se por
uma idéia, esta orientação parece-me por demais egocêntrica, e a indiferença para com o resultado prático - que não sejam as graças divinas concedidas a MIM - é a sua conseqüência natural. Também
Horace via nos GórQtire pouco mais que um mero pano de fundo

236

...

i:

para a experiência religiosa D~LE. Tinha-os em conta de sêres humanos e não de "bichos", mas as manifestações da cultura indígena
me pareciam na melhor hipótese disparates caprichosos que não mereciam atenção nem serem tomadas a sério, sendo preferível varrê-las
o quanto antes para o lixo do passado tenebroso dêstes futuros cristãos. Para dizer a verdade, êle só notava aquilo que se chocava com
os seus sentimentos cristãos: Os Kaiapó por ocasião do entêrro de
uma criança quiseram matar uma outra também para enterrá-la junto.
Horrível! Eram-lhe inteiramente indiferentes as razões que levavam
os índios, do seu ponto de vista, a proceder desta maneira. Que razões poderia ter?!
A conseqüência de semelhante orientação - sem falar naquela dos outros civilizados - foi que os Kaiapó, quanto aos seus
costumes originais, aliás complicadíssimos, fecharam-se por completo, não tomando mais a sério nenhuma pergunta a êsse respeito.
Além disto o fato de Horace achar a priori natural que na missão
habitassem como gente civilizada que iam ser, os constrangiu bastante, estorvando grandemente a execução dos seus primitivos costumes. Sem ver os habitantes, ninguém reconheceria neste estabelecimento uma aldeia de índios, maximé de Kaiapó. As casas, em vez de
um círculo, formavam um ângulo reto. Os índios, conforme vinham
chegando se metiam onde havia lugar, sem respeito à sua antiga ordem
exogâmica. Os Górotire nem na missão dispensaram a instituição da
casa-dos-homens, mas, ao invés .ele erigi-la no centro da praça circular, escolheram para ela uma · casa da ala ~xtrema e que havia
servido .de moradia aos trabalhadores civilizados que fizeram a roça.
Um pátio de dança, indispensável para as funções sociais, só se
formou depois da minha chegada. Mas já existia um campo de
futebol.
~
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l

••

1

I

Recepção guerreira. - A 1 de janeiro de 1940 assisti na missão ·do Riozinho à recepção formal do grupo do chefe Adyuremi
que vinha dos campos de Conceição e que, mesmo depois do massacre de Jacinto Mota, ainda contava umas 150 pessoas. Uma boa
parte, especialmente os velhos e os dois (ex-chefes Beb-prónt e Beb-maiti), já se havia infiltrado paulatinamente na missão. Aclyuremi
e os outros eram esperados já há uns 10 dias quase diàriamente.
~les porém não tinham lá grande pressa e sabiam bem porque, pois
a disposição dos índios da missão para com êste grupo não era
nada favorável, sem que eu compreendesse bem a razão. Por diversas vêzes ouvi observações malévolas e desprezíveis a seu respeito e
a ameaça de que ia ver se agüentavam umas boas cacetadas. Quem
especialmente insistia nesta recepção a cacete era o chefe Küát.
Em Nova Olinda êle contou aos civilizados qúe is:o seria o castigo
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que daria ao grupo de Adyuremi pela morte dos três homens na
estrada de Conceição. Esta argumentação era porém uma evidente
mentira. Não só é o .passado guerreiro de Kiíát nada melhor que o
de Adyuremi, como aquêle, no fundo, não podia sentir nenhuma
responsabilidade pela morte daqueles três, ao ponto de dar uma
satisfação aos moradores de Nova Olinda. O fato é que os Górotire nas suas dissidências internas não fazem lá grande caso de umas
cacetadas, nem as tomam por grande ofensa. Todo o decorrer da
cerimônia prova isto.
As 7 horas da manhã o grupo de Adyuremi se aproximou a
uns 200 metros da missão pelo lado do Sul, fazendo alto na roça,
na beira da mata. Os da missão estavam sentados na casa-dos-homens, os seus arcos e feixes · de flechas encostados na coberta da
casa, do lado de fora. A maior parte dêles tinha em lugar das suas
coroas de penas uns bonés ridículos, de papél de diversas côres berrantes que usam na Inglaterra na noite de Natal e que o missionário lhes dera em troca dos seus enfeites primitivos .de penas. Quando se levantaram e saíram, formaram, de armas em punho, ·u m
"front" com as costas viradas para a casa-dos-homens e a frente
para o pátio de dançà que então jã existia. Em seguida, pares de
ambos os partidos começaram a correr, alternativamente, para lá e
para cá entre êles, apresentando-se assim todos reciprocamente e aos
pares, debaixo de tiros ao ar, altos gritos de guerra e violentos discursos de recepção. Nisto levaram folgadamente duas horas. De
repente, uma fileira de 23 homens e meninos maiores do grupo de
Adyuremi saiu da roça e, atravessando a praça, dirigiu-se à casa-dos-homens. O chefe não estava com êles. Estavam pintados de
prêto e traziam arcos e feixes de flechas, no meio dos /quais alguns
haviam escondido um cacete. Rodearam o pátio de dança virando,
p<;>r um instante as costas aos que estavam diante da casa e depois
tomaram posição em frente dêles. Logo os .d a · missão correram a
êles armados .de cacetes e já se ouviam os estalos surdos das cacetadas nos corpos nus. Uma cena estranha a que eu assisti de uma
distância de uns 15 passos. Não se tratava absolutamente de pancadaria geral ou de uma briga propriamente dita. A agressão se
dirigia apenas contra 5 pessoas determinadas das 23 recém-vindas.
· Os meninos imediatamente se afastaram para um lado e ninguém
fêz caso dêles, mas também a maioria dos homens adultos ficou
em pé, imóvel, com as suas armas nas mãos. Os que foram agredidos não tentaram parar os golpes nem se desviaram dêles, mas
trataram de dar, por sua vez, também, com o cacete nos seus agressores. Os golpes porém não se dirigiam propositadamente contra
a c?beça, mas contra as partes musculosas do corpo e dos membros. ,
A intenção de não matar ninguém era manifesta. Os cinco agre-
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didos, enfim, procuraram fugir, precipitando-se cada um num ru, mo diferente pela roça adentro, recebendo nisto algumas cacetadas
pelas costas pelos seus perseguidores. Atrás de um foi jogado um
cacete, mas não entrou em ação nenhuma flecha, apesar de havê-las
em grande quantidade. As mulheres vieram também correndo das
suas casas para o pátio. Arniadas de terçados, metiam com grande
algazarra estas suas armas entre os dois grupos hostis para separá-los. Uma delas, levantando o terçado, deu com a ponta no meio
da testa do ''speaker'' que estava atrás dela. Um outro também já
apresentava um ferimento por cima do ôlho. Tôda a multidão, inclusive os recém-chegados que ainda estavam no pátio entrou na
casa-dos-homens onde logo rebentou novo barulho. Outra vez as
mulheres se precipitaram no meio tratando de impedir de uma maneira bastante enérgica novas hostilidades. Uma delas, que gritava
demais, gesticulando com o terçado, foi ameaçada ·de' pancadas e
empurrada da casa para fora. A agitação passou. Os meninos que
tinham vindo foram os primeiros que calmamente se sentaram junto
com seus colegas de classe e idade. Os fugidos voltaram. Em parte
a própria gente da missão foi buscá-los. Um dêles porém só chegou à noite. O chefe Küát tinha recebido um golpe no ombro esquerdo que lhe paralisou o braço durante alguns dias. Pior ainda
ficou, entre os recém-chegados, o sogro do chefe Beb-prónt que
apresentava um grande golpe aberto produzido por cacete achatado na testa, a mão direita inchada de golpes, um ferimento no joelho esquerdo e mais meia dúzia .de outros ferimentos menores.

'

Aos poucos foram chegando também as mulheres do grupo de
Adyuremi com as crianças pequenas. Elas traziam grande quantidade de jabotis amarrados de 4 ou 5 numa vara, e grossos pacotes
de fôlhas de anajá e sororóca para a construção das suas casinhas
que imediatamente começaram. Apesar de Horace ter aprontado
uma casa nova e grande para elas, preferiram fazer os seus ranchinhos de estilo antigo en.tre as casas já existentes ou por traz delas.
Uma mulher chorava de mêdo, dizendo que os índios da missão
eram maus, mas em geral elas não pareciam dar grande importância àquela recepção à cacete. De repente apareceu também o chefe
Adyuremi. Não apresentava pintura nem epfeite de espécie alguma. Sem constrangimento, mas modestamente e, calado entrou na
casa de Horace para cumprimentá-lo. Levou ainda alguns dias antes . de se apresentar na casa-dos-homens.
Entre os recém-ch~gados havia diversos que tinham sido feridos no ataque de Jacinto Mota ao seu acampamento adormecido.
Uma menina de 8 anos levara um tiro que atravessou ambas as ná239

<legas estando êste ferimento agora já completamente cicatrizado.
Uma mulher foi baleada na mão. A uma certa Bubu a bala atravessou a côxa direita rasgando depois profundamente a pele da esquerda. O furo logo sarou mas o rasgo se transformou em profunda ferida supurada do tamanho de uma palma da mão. :B. incrí".el
como ela neste estado houvesse agüentado a marcha até a missão.
Depois que Horace limpou a ferida umas quatro ou cinco vêzes ela
sarou também sem delongas. Era notável quão pouco caso êsses
índios faztam daquele ataque sofrido. Uma mulher, certa vez, estava contando como saíra se arrastando pelo chão com as crianças
enquanto as balas lhe passavam por cima. Mas mesmo entre êles poucos falavam sôbre êste acontecimento que já estava quase esquecido. Os Górotire não se impressionam muito com a morte, nem dêles nem dos outros e parecem ter a convicção de que coisas como
aquêle ataque fazem parte da vida. Os índios da missão se aborreciam quando dávamos atenção aos que chegaram. Diziam que
Horace não devía incomodar-se com os doentes e feridos, que os
deixassem morrer, pois não prestavam mesmo. Como os recém-chegados no ataque de Jacinto Mota haviam perdido pràticamente
tudo que possuíam -não tinham mais uma única faca - eu troquei, de preferência, com êles, alguns objetos etnográficos para dat:-lhes o ensejo de adquirir outra vez algumas ferramentas. Também isto provocou o desgôsto dos ín<lios da missão.

Os Górotire civilizados. - À noite os índios da missão pareciam possessos pelo demônio da civilização. Talvez também quisessem impressionar os recém-chegados com os conhecimentos que
tinham dos costumes civilizados. Os homens vestiram as roupas
civilizadas que. todos possuem mas que só excepcionalmente . usam,
e começaram a dançar em pares à maneira dos civilizados, no pátio em frente à casa-dos-homens. Um dêles tocava uma flauta de
bambu, fabricada por um morador de Nova Olinda e um outro batia numa lata vazia de querosene, feita tambor. Os outros imitavam com fidelidade espantosa os gritos e os modos de "cabras" bêbedos, apesar de não haver felizmente uma gota de álcool:

"ó d.1abo.' ó danado! traz a cachaça! "
Depois continuaram a <lança ao som de um hino protestante,
aliás o "kirie" da Missa de Angelis, transformado numa marcha
alegre:
" A Deus eterno, criador.
A Cristo nosso redentor
Aleluia! Aleluia!"
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E finalmente para variar:
'' Cocorocococococó ! Cocorocococococó !
O galo tem saudade da galinha carijó".

O futuro da missão. Sem dúvida a estada de um homem como
llorace Banner entre os Górotire, é por enquanto, uma vantagem,
tanto para os índios como para os civilizados da zona, pois ninguém
como êle é apto para firmar a paz e as boas relações entre os dois
partidos, e não sei que1n entre os moradores da zona poderia substituí-lo com vantagem. Para os Górotire só a presença de um homem decente e verdadeiramente civilizado e que possua a confiança dêles já é u1n benefício. Isto então, especialmente, enquanto Horace se limitar, como atualmente se limita, quase exclusivamente, a
operar pelo exemplo. A situação mudará quando êle julgar chegado
o momento para o início da catequese pràpriamente dita, procurando converter os índios aos dogmas do seu protestantismo. ·
Talvez Horace nunca chegue a êste ponto, porque a sua obra
parece que não será de grande duração devido a tantas correntes
hostis que a ameaçam:
Provàvelmente sucederá entre os Górotire, como entre
outras tribos gê, à atual fase de snobismo desenfreado, uma reação,
se a tribo não vier a ser destruída antes pelas epidemias. Então,
lembrando-se da sua vida antiga e cultura própria, êles abandonarão
as casas da missão e se retirarão para os campos do Sul para viver
lá conforme os seus costumes antigos em sua aldeia circular, mesmo continuando as suas relações com os civilizados. Quando se
manifestar essa reação conservadora ver-se-á se Horace está à altura de compreendê-la e de manter apesar dela a sua posição de confiança.
1.

2. A hostilidade surda do clero católico, tanto mais quanto
êste, junto aos Górotire, não poude obter resultados semelhantes.
A sua maneira de combater a concorrência protestante pode-se ver
no folheto " Gorotirésn do bispo D. Fr. Sebastião Thomaz em que
êste não hesita em representar os três Freds desaparecidos, homens
fanáticos mas justamente como fanáticos fora de dúvida honestos
e sinceros, como procuradores disfarçados de riquezas cuja morte
eventual seria da parte dos seus vingada pela destruição das aldeias
por meio de aviões.
3. Mutatis mutandis, haverá a mesma rivalidade entre o missionário e o encarregado do S. P. 1., se houver um encarregado, porque dificilmente a sua ação se poderá comparar quanto aos resultados àquela do missionário. O S. P. 1., de princípios tão elevados
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e de tão premente necessidade para os Górotire - todo êste meu
relato é uma grande prova disso - tem sido infeliz1nente de pouca
eficiência, aqui como em muitos outros lugares, pelos inotivos seguintes:
a) a falta de autoridade do encarregado numa zona onde a
realização do direito é ainda deficientíssima, para não dizer nula.
Eu mesmo assisti como o assassino de um índio e seus cúmplices
denunciados por Pedro Silva foram intimados pelo juiz de Direito
de Altamira a se apresentarem. A indignação e as ameaças da
população contra êsse Juiz que estava mexendo com quem estava
quieto era grande. O regatão sírio Assad Curi, porém, resolveu o
caso satisfatoriamente: "Ninguém assina o papel nem se apresenta!
Eu na minha próxima viage111 a Belé1n arranjarei lá tudo com o
chefe de polícia". E parece que arranjou mesmo.
Nestas condições a afixação do Dec. Federal n.º 5. 484 de 1928
que dá garantias aos índios, pelo encarregado do Serviço, nas portas de Nova Olinda, torna-se um ato quase ridículo aos olhos dos
moradores;

b) a deficiência dos recursos financeiros do S. P. 1. que não
permite uma ação _intensiva e constante numa zona de difícil acesso, transportes caríssimos e recurso local nenhum;
c) a de/ iciência pessoal dos encarregados do S. P. l. que não
dispõe, em número suficiente, de gente que esteja à altura da sua
tarefa, escolhendo o encarregado, como é de praxe, entre os habitantes da zona.
Mas, a dedicação e o regulamento do serviço nem se1npre podem suprir a falta de conhecimento de que o índio é como índio, e
não só como objeto de administração.
Que de fato uma rivalidade entre Horace e Pedro Silva existia e que ela partia dêste último eu mesmo pude observar. Quando
lhe falei sôbre os resultados obtidos por Horace. Pedro Silva se
apressou a me explicar que a pacificação dos Górotire tinha sido
obra sua. Isto porém não corresponde aos fatos. Ela é obra dos
próprios índios, pois êstes, em tôda a parte, mandaram primeiro os
seus prisioneiros de guerra como parlamentários da paz aos civilizados. Na primeira parte dêste trabalho já citei, uma por uma, as
ocasiões em que isto se deu. Quando Pedro Silva soube que Horace
fizera, em companhia dos índios, aquela excursão à " casa de pedra", êle, que nunca se teria animado a semehante emprêsa censurou-a publicamente em Nova Olinda dizendo ser um perigo para
a segurança do Brasil que um estrangeiro como Horace fizesse semelhantes reconhecimentos;
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d) a população civilizada do Xingu. Por enquanto a convi.
vência de Horace com os Górotire constitui para esta gente um milagre inexplicável e ainda hoje esperam que brevemente êle seja
assassinado. Logo porém que estiverem convencidos de que, graças aos esforços de Horace, os Górotire de /ato se tornaram mais
tratáveis e que a missão se encontra em certa prosperidade, não
pouparão meio nenhum, por mais baixo e sórdido que seja, para
se apoderarem do lugar e dos índios, prendendo êstes a si por meio
de vícios, para explorá-los, como já está acontecendo no trapiche.
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CARTA SOBRE A EXPEDICÃO
ARMADA CONTRA OS
..
fNDIOS PARAKANÃ (1945)

''Caro Sr. Schultz.
. . . E agora deixe-me, por favor contar ainda como terminou
mü1ha história com a "Fundação Brasil Central". A F.B.C. tinha
tomado a seu cargo a direção da Estrada de Ferro do Tocantins,
que começa em Alcobaça~ e em cuja linha os indios Paracanã seguida1nente faziam assaltos. O novo diretor, que ao mesmo tempo
exercia a função de delegado regional de Polícia, era o engenheiro
sul-riograndense Carlos Teles. Em princípios de outubro, o interventor Barata visitou Alcobaça com fins de propaganda política.
Nessa ocasião pronunciou Teles um discurso em que, dirigindo-se
diretamente ao pessoal reunido da E. F., dava-lhe ordens para que
prestassem atenção máxima às suas palavras: "De hoje em diante,
quando avistassem índios na estrada de ferro, ninguem mais deveria pesquisar se estes vinham com intenções pacíficas ou não, mas
abrir fogo contra eles, e não deveriam atirar para o ar e nem para
o chão, mas fazer pontaria certa! Ele, Teles, ficaria como responsavel por todas as consequencias". . . "Ou se acaba com os índios
ou estes acabam com a civilização!" - foram as ultimas palavras
de sua alocução desvairada, mas que foi, infelizmente, aplaudida
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com entusiasmo por todos os presentes, inclusive pelo senhor coronel Barata. Quatorze dias mais tarde, Teles reuniu uns 30 homens,
armou-os com fuzis-metralhadora, bombas de gas e granada de mão,
e partiu contra os Paracanãs, que, entretan to, durante meses não tinham sido vistos na estrada e a respeito dos quais eu tinha elaborado
um plano para sua pacificação, de comu1n acordo com o Sr. João Alberto, e para cuja execução contava com a colaboração do inspetor de
índios no Pará - senhor Malcher . A "direção técnica" da incursão
confiou Teles a um " Pá-torta", célebre bacerdido a quem eram imp utados horrendos crimes, de ter arrebentado a cabeça de varias criança~ indígenas de encontro a troncos de arvores, durante o massacre
de 1930, que o então diretor da estrada de ferro mandara executar
contra os Paracanã. A expedição esteve durante 7 (sete) dias no
mato, e não encontrou índios, mas incendiou todos os ranchos que
encontrou abandonados e destruiu todo o seu conteudo, menos uma
panela de bar, que trouxe como troféu de gloria! Poucos dias antes do meu embarque, chamou-me o inspetor de indios à Inspetoria,
onde me exibiu uma caixa, da qual não sei com que artimanha
conseguiu apoderar-se. Ela estava marcada: ''N. 3 - Fundação
Brasil Central - 20 granadas de mão. Peso ... '' e continha granadas de mão e bombas de gaz, conforme eu mesmo pude testemunhar. De volta, em minha casa, sentei-me e escrevi ao senhor nl inistro João Alberto. Tão curto quanto possível, citei os três fatos
acima descritos e declarei que "por uma vida de 40 anos em prol
dos índios brasileiros, me achava incompatibilizado de colaborar
com qualquer empresa que deixasse margem para semelhantes práticas; que, nestas condições, me seria impossível trabalhar pela
F.B.C. com tamanha dedicação como considerava indispensável para
a obtenção de resultados satisfatorios; que lhe devolvia, por isto,
sob a mesma capa com que recebera, o contrato firmado por ele,
Museu Nacional, e por mim, com o pedido de me desligar de todas
as obrigações com a F.B.C., e que iria comunicar ao mesmo tempo
esta minha deliberação à direção do Museu Nacional. Mais tarde
encontrei-me com Artur Neiva em Manaus, e que me pediu muito
para anular a minha decisão, o que lhe neguei redondamente . . .
Esta historia o senhor pode oportunamente levar ao conhecimento
do general Rondon, se, por acaso, D. Heloisa Alberto Torres, diretora do Museu, não o tenha já feito. Bem, agora nada mais sei,
por enquanto. Escreva-me oportunamente para Belem. Como vão
os seus trabalhos? Ainda não tem possibilidade de elaborar a sua
monografia sobre os Umutina ou voltar para o trabalho de campo?
Com as melhores saudações, seu (a.) Curt Nimuendaju".
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SÃO PAULO

PRECISAMOS UM CHÃO
É, um éanto Geral dos fudios do Brasil por sua

terra. Em linguagem mítica, analisa com extraordinária lucidez a História, ou, mais concretamente, o
que é a história colonial, ainda atual, infelizmente.
E também uma tentativa de colaborar nas caminhadas
dos Irânxe da aldeia do Crava ri (Mato Grosso), e talvez também na de outros povos indígenas.·
a
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ENTRE OS I'NDIOS MÜNKÜ
Nestê livro o leitor encontrará o relato interessantíssimo do primeiro co'ntato com 23 índios, que
ainda usavam o machado de pedra, e da sua luta por
sua sobrevivência física e cultural. É o primeiro livro
da Coleção "Missão Aberta".

EDUCAÇÃO IND(GENA E ALFABETIZAÇÃO
No processo de autodeterminaçã'o, os povos ind1~enas e o CIMI valorizam,, como essencial, a educação. Mas a alfabetizaçã'o e ·a escola devem ser tomadas
como técnicas complementares em uma situação
de contató, e não como instrumentos substitutivos da
educação indígena. O Autor trata, neste . livro, com
grande intuição e experiência, o problema da educação indígena e da alfabetizaçã'o.

EM DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS
Trata-se de uma coleção de documentos, leis e
decretos que pode constituir-se num excelente instrumento de trabalho para indigenistas e índios,
para missionários, políticos e estudiosos. Ao mesmo
tempo é como uma ata que permite reler denúncias
feitas , declarações assumidas por grupos engajados
na causa indígena.

