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RESUMO

O presente catálogo refere-se ao material lingüístico originário da Comissao de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas
conhecida como Comissao Rondon .
•

•

Os originais pertencem ao acervo do Setor de Pesquisa e Documenta9ao Etnológica do Museu do fndio.
Compoe-se das seguintes partes: l. Vocabulários; 2. Vocabulários
comparativos; 3. Dicionários; 4. Anota9oes gramaticais; 5. Anexos.
Os nomes dos grupos tribais encontrados nos referidos trabalhos foram mantidos na grafia utilizada pelos coletores da Comissao. Entretanto,
acrescentamos entre parentesis, para cada grupo, o correspondente na
grafia tribal usual publicada na Revista de Antropologia, Sao Paulo 3 (2) :
125-143, dez. 1955.

'

APRE~"'ENTA {:ÁO

A cria~ao do Centro de Documenta~ao Etnológica da FUNAI nasceu

da necessidade de sé estabelecer um sistema de arquivos, que tivesse co·mo critério prioritário a salvaguarda, o controle e a organiz~lo de toda e
qualquer documenta~ao de interesse etno-histórico e indigenista, existente no ambito da FUNAI e em OlJtras institui90es que trabalharam sistematicamente com indígenas, como as extintas Comissao Rondon, Funda9ao Brasil Central .e Conselho Nacional de Prot~9ao aos indios, com vistas
a reconstru~ao, tao completa quanto possível do acervo perdido no incendio de 1967, nas dependencias do Servi'to de Prote~ao aos Indios, Ministério da Agricultura em Brasilia.
O Centro come~ou a funcionar junto ao Museu do Índio, criado pela
Portarían~ 451/N do Presidente da FUNAI, com vigencia a partir de 9 de
junho de 1976.
A documenta~a:o das diversas inspetorias regionais do SPI foi, em sua
maior parte, coletada e feíta transportar, entre fins de 1975 e inicio de
1976, ao Museu do indio, pelo enta:o coordenador do Centro a época,
Professor Carlos Araujo Moreira Neto.
Além da document~ao originária dessas inspetorias, conseivavam-se
outros acervos de interesse para a unidade recém-criada, a come~ar pela
bibliografia especializada da Biblioteca Marechal Candido Rondon, e cole~Oes

de relatórios do antigo SPI, correspondencia, atas de sessoes do

Conselho Nacional de Prote~ao aos indios e material da Comisdo Rondan, como os vocabulários manuscritos de grupos indígenas brasileiros.
Por se tratar de material original com anota9eses de real interesse,
programou-se dar divulga~io primeiramente a esses vocabulários coleta.
dos pela equipe da Comissáo Rondon, incluindo-se na série Documenta'táo, -editada pelo órga:o. A tarefa técnica coube alingüista Ruth Wallace
de Garcia Paufa
Todas as especifica~Oes dos documentos foram transcritas, bem como a numera9a:o encontrada nos originais, referente provavelmente organiza9eses anteriores.

a

•

Outras publica~eses seguirao a esta, que constituí o primeiro resultado do esfor~o de reunir e classificar os documentos primários recolhidos e
tomando-os utilizáveis. Os dados documentários e bibliográficos esta:o sendo sistematizados com a finalidade de melhor recuperar as inform~Oes normalizadas para estudos de política indigenista e de levantamentos de pesquisas etnológicas.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1981
*Clara Maria Galvao
(*) Assessora-Adjunta da AGESP/FUNAI
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INTROD U<;AO

O resultado das pesquisas científicas da Comissao de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, ta1nbém conhecida como
Comissao Rondon, proporcionou aos estudiosos um número considcrávcl
de trabalhos de grande relevancia sobre etnografia, mineralogia e gcolOgia, botanica, zoologia, astronomía, meteorologia e medicina. Alguns dcsses relatórios e monografias foram publicados, outros por diversos motivos dcixaram de sé-los.
A obra lingüística da Comissao Rondon engloba numerosos vocabulários, esb~os gramaticais, lendas, histórias, dicionários, além de urna variedade muito grande de anota9oes de vocabulários colhidos por outros
pesquisadorcs, tais como Curt Nimuendaju, Coudreau, Stradelli que foram copiados e incorporados ao acervo lingüístico da Comissao.
Neste trabalho fixamo-nos em parte do material linguístico manuscrito e datilografado que se encontra depositado no Setor de Pesquisa e
Documenta9ao Etnológica do Museu do Indio. Desta pequena parcela da
obra lingüística da Comissao Rondon, há um número razoável de vocabulários, dicionários e até esb~os gramaticais referidos neste trabalho.
Do ponto de vista lingüístico o material da Comissao Rondon representa um valioso auxílio para o conhecimento descritivo das línguas indígenas.

O método de transcri9ao utilizado é simples, aproximando-se do portugues, sendo que, muitas vezes, sao usados sinais ad hoc e algumas vezes
atinge-se até o pitoresco como por exemplo no Dicionário Portugués-Arikeme. O autor ao tentar fazer observa96es de caráter fonético disse o seguinte : "este h significa pronuncia aproximada do h aspirado ingles mas
differe delle. Pronuncia-se mais ou menos como quem está cansado, ou
como o som reduzido do urro da on9a".
No computo geral nao se afastaram muito da tradi9ao da pesquisa
em línguas indígenas de seus contemporaneos. Entretanto, embora tivessem feíto a coleta de vocabulários de acordo com certos itens usuais, de
maior in teresse etnológico nao deixaram de fazer esse tipo de trabalho seguindo alguns procedimentos sistemáticos como, por exemplo, utilizando
impressos como a Caderneta de Servi90 Ethnographico (Vide Anexos)
onde está organizado o vocabulário denominado Glossário Geral, adotado
pela Comissao, que abrange cerca de 724 palavras subdivididas cm 17 partes. Sao termos de uso habitual divididos em grupos, cada qual organizado em rigorosa ordem alfabética.
Ternos ainda em questao de metodologia de registro - o in1pressso
denominado "lnquérito Censitário da Popula9ao 1n<l ígcna do Brasil'' que
é composto de 7 partes onde podemos anotar: "l. Nome da horda; ll. Aldeiada cm ; 111. Popula9ao ; IV. Hábitos e costumes; V. Religiao: VI. Linguagcm; VII. Vocabulário básico constante de 29 termos de uso correntc
tal como partes do corpo: coisas da natureza; artefatos."
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Nota-se que, apesar de nao se tratar de especialistas cm lingüística, esses coletores de dados lingüísticos possuiam sensibilidade suficiente
para observar detenninadas ocorrencias nas línguas cstudadas como por
exemplo, - no caso da língua Paresí foi anotado que os indígenas usavam
urna provável varia9ao livre entre r e l. Quando se tratava da vogal alta
central, nao arredondada (i) perceberam que se tratava de algo diferente de
um simples i ou u e quase sempre marcavam essa vogal como u.n u .nas
sempre explicando que se tratava de um u como no frances (provavclmente ü), no entanto achando-o menos agudo. Dcscrcvem urna vogal, que
talvez se trate da vogal central, 1nédia nao arredondada é dizendo que esta se assemelhava ao som do - eu - francés, como em déux.
Explicam também que, quando aparece o trema sobre um i ou um u
isto significa que a pronúncia é longa e aspirada.
Utilizam a interroga9ao entre parentesis para indicar se havia dúvida
do próprio organizador do vocabulário, ou por ter colhido a palavra diferente da língua com a mesma signit1ca9ao, ou por nao confiar na pronúncia do índio de quem ot.tviu o tem10.

O r sublinhado, indica o som brando desta letra ( co_nsoante flap) tal
qual é pronunciada quando escrita no mcio dos vocábulos portuguFses
(aro, caro, era).
No geral, limitam-se a acresccntar no alfabeto usual alguns sinais especiais, confonne as necessidades da 1íngua que está sendo estudada. Pe·
cam por um detalhe : na maioria dos trabalhos nao há ex plica<r6es do valor dos sinais utilizados, e as vezes as indica<r6es fonéticas sao im precisas
e até mesmo confusas.
O trabalho aqui realizado consiste em um catálogo onde podemos
encontrar materiais da seguintc natu rcza:
l. Vocabulários;

2.
3.
4.
5.

Vocabulários comparativos;
Dicionários;
Anota9oes gramaticais;
Anexos.

l. Os vocabulários estao organizados cm or<lcm alfabética por tribo
rcspeitando sempre a nomenclatura encontrada nos trabalhos compilados, embora, ao lado de cada nomc, entre parcntcsis, tenhamos colocado
o nome do grupo conforme agrafia tribal usual. O tipo de dcscnvovimento utilizado na descri<¡;ao de cada vocabulário f oi o de cobrir de ntro do
possível, dados como local, autor, data da coleta; n~ de páginas: dimcnsocs das páginas ; n~ de palavras encontradas: organizaryao e características
do vocabulário : se é manuscrito ou datilografa<lo: o n~ <lo documento e
se finalmente já fo i publicado.

2. Os vocabulários que aqui denominan1os - vocabulários comparati•
vo s - na rcalidade, nao cumprem bcm scus objetivos, desde que se aprcsc ntam como meras listas de línguas, ncm semprc obcdecendo a alguma
lógica e nao mostram qual o alvo de semelhante coleta. Em algumas dessas listas "comparativas" podemos ainda notar ce rta homogeneidade, como a que se refere aos vo cabulários da família lingüística Otukc. Talvez,
o autor quizesse tentar fazer posteriormente? algum tipo de reconstru9ao
interna. Entretanto , há algumas listas que lingüisticamen te , nos parecem
bastante estranhas como a tabela que colocou línguas visivelmente da família Karib junto com as línguas Makú (isolada), Wapitx ana (Aruak), Karipúna (Tupi?), logicamente bastante diferenciadas.

Contamos no fichaincnto do mate rial com a colaboracra'o da cstagiária de Lingüística, Bcthania Sampaio Co rrea Mariani.

**Ruth Wallace de García Paula

Por o utro lado, há algumas listas que obedecem a urna lógica bem visível - é o caso da compara9ao do Taulipáng (Jarekúna) como Makuxí
ambas línguas Karib.
No entanto, nao há nenhum vislumbre de que esses intentos tenharn
sido totalmente bem sucedidos. Parece que o trabalho se resumiu simplesmente em listar línguas. O interessante no trabalho comparativo, de um
modo ge ral , é justamente poder conseguir elementos qu e proporcionem
cognatos, em percentagens suficientes para obter hipó teses de parentesco
entre as línguas. Nas tabelas em discussao dificilmente, na maioria dos casos, se riam atingidas aquelas nossas nletas.

3. Os dicionários, embora nao sejam muitos sao trabalhos substanciais, coin muita concisao, ge.ralmente bastante volumosos (mais de 1.000
termos) e que se preocuparam em classificar morfologicamente cada termo em portugues, se é um substantivo, adjetivo, etc. Alguns deles apresentam, até mesmo, algumas notas etnográficas, como no caso do dicionário que engloba os vocabulários dos grupos Nanbikuára.

4. Quanto as Anota96es gramaticais, evidentemente, sao trabalhos
exaustivos principalmente como no caso do Esbo90 Gramatical e Vocabulário da língua Bororo. Além de constituir um bom e extenso material
lingüístico, o rganizado da melhor maneira possível, envolve determinadas
peculiaridades, como é o caso do estudo das tintas usadas pelos índios
Bororo e o estudo das cores distintas dos "Clans boróros".
5. Com referencia aos Anexos salientamos, principalmente, a Caderneta do Servi90 Ethnographico, pela preocupa9ao e metodologia em captar informa9oes, as mais variadas possíveis sobre os grupos inclusive dedicando 4 folhas para urna resenha histórica e etnográfica. (Notícia sobre
os antecedentes da tribo: sua pacifica9ao e colon iza9ao; suas rela9oes com
os civilizados; po pula9ao ; usos, costumes, indústria, religiao ). Mostra ainda urna preocupa9ao muito evidente pela observa9ao fonética da língua,
procurando indagar qual os tipos de vogais e até características de dic9ao e
prosódia Quanto ao vocabulário propriamente dito (Glossário Geral) este procura pesqui sar tantos termos culturais como nao culturais o que é
de muita utilidade desde que, com isso, podemos posteriormente vir a tirar conclusoes lingüísticas bastante valiosas da compara9ao desses vocabulários en tre si.
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** Lingüista do Museu do fodio - AGESP/rUNAI
Bolsista do Conselho Nacional de Descnvolvimento Científico e Tecnológico CNPq.
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l. VOCABULÁRJOS

Vocabulário. Estabclccidos em vários afluentes dorio Candeias tri'
butário do rio Jamari. Estado de Mato Grosso. Sen1 colctor e data.
84 páginas em 3 folhas 22,2 x 28,8. Datilografado. Doc. s/n.
Vocabulário (Úitát). Cabecciras do rio Mansagana, Matto Grosso.
Coletado por Joao Barbosa de Faria. Scm data. Há um croquis da
regiao na própria capa do trabalho. O vocabulário está dividido cm
17 partes, constantes de 295 itens na caderneta com dados iinprcssos (vide descriyao da caderneta do Servi90 Ethnographico). Preenchida a lápis. Doc. s/n, (Caderneta n9 12). Publicado. ( Comissiio
Rondan, 76 ).

ANAUQUÁ (Nahukuá)
Vocabulário. Vale do Xingu. Colhido cn1 1925 por Joao Barbosa de
Fa ria. Organizado em ordem a] fa bética. 1O páginas nao numeradas,
32 ,5 x 22 ,3 , meio rasgadas. Manuscrito. Doc. n~ 61.
Vocabulário. Sem localiza9ao e autor. 1924. 150 palavras con1 entrada pelo item na língua indígena. Folhas soltas tamanho 23 x 16.
Cada palavra em urna folha Manuscrito. Doc. n~ 76.
APIACÁ (Apiaká)
Vocabulário. Sem localiza9ao, data ou coletor. 1página32,5x22,3.
23 palavras. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. Rio Arinos, 17 de maio de 1915, coletado por Joao
Barbosa de Faria O trabalho vem introduzido por urna carta ao Coronel Candido Mariano da Silva Rondon. Chefe da Comissao de Linhas Telegraphicas do Estado de Matto Grosso ao Amazonas, assi- ·
nada por Joao Barbosa de Faria. Nessa carta sao dadas diversas informa~oes, principalmente etnográficas sobre o grupo. 13 folhas
pautadas 32,5 x 22,3. 94 itens. Há ainda urna folha onde estao anotadas algumas conclusoes sobre o estudo do vocabulário. Nao se satisfez o autor em apenas anotar os itens em portugues e dar-lhe o
significado na língua indígena, procura analizá-la como, por exemplo faz comos termos: •maos' poita (poi 'mao'; ta 'muitas); orenu
'flauta' (ori 'festa'; nu 'soar, o que soa'). Manuscrito. Doc. n~ 67.
Vocabulário. "Apontamentos para o vocabulário da língua dos índios Apiacás tomados de acordo com as indica9oes da india Jesuína
Alexandrina em casa do Colletor Estadoal de Matto Grosso en1 Sao
Manoel no Amazonas". Sem data. 4 folhas de papel pautado 33,0 x
22,7. Entrada do item em portugues. 169 itens. O vocabulário está
assim dividido: corpo, membros, etc, (27); água, céu , fogo, terra,
etc. ( 13); habitayao, objetos domést,icos, etc. (29); gente, parentes,
tribo, etc. (7); medicina, religiao, etc. ( 5); adjetivos ( 12); verbos
( 14); mamíferos ( 15); aves (1 2); réptcis ( 6); peixes {9); insetos ( 6);
vegetais (26). Manuscrito :r tinta. Doc. s/n. Publicado. ( Conlissiio
Rondan, 26).
ARIQ~ME (Ariken)

Vocabulário. Colonia indígena Rodolfo Miranda, río Jamarí cm
24 de janeiro de 1927. 12 páginas pautadas 32,5 x 22,3 sem numerayao. 304 palavras com. entrada do item em portugues. Organizado
como concurso do Capitao Naterébo (chefe da tribo). Contém um
croquis com a loca1izayao do grupo. Organizado cm: partes do corpo, água, céu, fogo, etc.; habita9ao, objetos don1ésticos, gente, parente, tribo, etc.; medicina; religiao; numerayao ; pronornes pessoais; adjetivos; verbos; tempo, lugar; mamíferos; aves; répteis; pcixes; insetos; vegetais. Revisto em 23/9/1944 pelo Coronel A milcar
Botelho de Magalhaes. Manuscrito. Doc. s/n. Publicado, ( Con1issiio
Rondan, 76 ).
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AROÁ (Aruá)
Vocabulário. Sem coletor, data e localizayao. l página 32,5 x 22,3
contendo palavras em portugues datilografadas e os seus correspondesntes em língua indígena escritos amao. 22 palavras. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem nome do autor, data ou loca1izayao. 3 folhas
pautadas 32,5 x 22,3. 101 palavras com entrada do item em portug~es. Na última página há algumas anota9oes sobre pronomes na
língua, compreendendo pronomes pessoais, varia9oes pronominais,
pronomes ret1exi:v-os, pronomes possessivos. As palavras em portugues estao escritás a tinta preta e os itens na língua indígena a lápis.
Manuscrito. Doc. s/n.
AUITf (Awetí)

Vocabulárío. Sem localizayao, data ou coletor. l página 32,5 x 22,3.
9 palavras. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. Colhido por Joao de Souza 2 páginas 32,5 x 22,3. 45
termos ( corpo, céu, objetos, casa, etc). Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localizayao, data ou coletor. 120 palavras com
entrada do item na língua indígena, folhas soltas tamanho 23 x 16.
Cada palavra em urna folha. Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Organizado por Joao de Souza Neves, encarregado do
posto Bacairís. 1924. Expediyao Ronuro. 1 folha de papel sem pauta 32,5 x 22,3. 67 palavras dispostas em duas colunas com entrada
do ítem em portugues. Datilografado. Doc. s/n.
BACAIRf (Bakairí)
Vocabulário. Río Xingu. Colhido por Joao Barbosa de F aria. 3 páginas com cópia tamanho 32,5 x 22,3. Contém cerca de 184 itens
vocabulares com entrada do itcm em portugués. Organizados cm:
partes do corpo, elementos da natureza, tribo, fanlÍlia, objetos domésticos, numera9ao, verbos, animais, vegetais. Datilografado. Doc.
n9 75.
Vocabulário. Sem localiza9ao, data ou colctor. 1O páginas 32,5 x
22,3. Entrada do item e,m portugues. Organizado cm : corpo, membros, fogo , água, céu, habitayao, objetos domésticos, tribo, parcntes, adjetivos, tempo, lugar, advérbios, pronomcs pcssoais. pronomes possessivos, pronomcs demonstrativos, t ranscri<;ao Je trascs.
verbos. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
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Vocabulário. Río Novo. Colhido por Joa-o de Souza. 1 página e
meia 32,5 x 22,3. 78 tem1os ( corpo, céu, objetos, casa, etc.). Contén1 alén1 de vocabulários algumas notas etnográficas. Manuscrito a
lápis. Doc. s/ n.
Vocabulário. Río Xingu. Colhidos por Joao de Souza. 2 páginas e
mais 32,5 x 22,3. 170 tennos (corpo, céu, objetos, casa, etc.) Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
BACAER(E NHAMBIQUÁRA (Bakairí e Nanbikuára)
Vocabulário. Sem localiza~ao, data e coletor. 1 página tamanho 33
x 21,8. 38 palavras sobre assuntos variados. Aparentemente só há
vocabulário Bacairí, apesar do título. Manuscrito tinta. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localiza~ao e coletor. As infonna~oes, entretanto, foram transmitidas pelo indio Antoninho. 13/3/1918. 3 páginas
27,5 x 21,9, papel pautado. N~ capa há um carimbo do Ministério
da Agricultura, coma data de 13/3/1918, Matto Grosso (o restante
está apagado). 79 palavras diversas abrangendo itens como corpo,
céu, água, habita<yao, etc. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. Rio Novo. "Vocabulário fornecido pelos indios Gabriel e Francisco dos Santos, em 10, 12 e 20 de agosto de 1923".
Colhido por Joao Barbosa de Faria. 7 folhas escritas em papel pautado 32,4 x 21,3. 295 itens. Vocabulário portugues-bacaerí dividido em : partes do corpo (36); natureza (29) ; objetos domésticos
(24); tribo, família, parentes (21) ; adjetivos (33); verbos (40); advérbios e preposi~Oes ( 19); numera~ao (6); animais (39) ; vegetais
(38). Manuscrito tinta. Doc. s/n.

a

a

BACAJR( (Bakairí)
Vocabulário. Sem localiza<yao, data e coletor. 44 páginas 32,5 x 22,3.
Alguns textos traduzidos. ·contém folllas avulsas com explica<yoes
gramaticais. Folha avulsa com um inventário de artigos vindos pela
lancha Rosa Bororo - Povoa~ao Indígena de Sao L.ouren~o ( 19/4/
1918). Assinado por Joao Gualberto e José Pereira. Manuscrito.
Doc. n~ 43.
Vocabulário. Río Xingu. Sem data e coletor. 8 páginas soltase numeradas 32,8 x 22. 118 itens divididos em : partes do corpo, elementos da natureza, etc. ; tribo, família, etc.; objetos domésticos; adjetivos; numera<yao ; verbos; animais e vegetais. Datilografado. Doc.
s/n. Observa<yao : Há uma cópia, totalmente manuscrita a tinta em 6
folhas de papel pautado. Na capa, diz: " Vocabulário fornecido pelo
Capitao José Bonifácio, chefc do grupo Bacairis do Xingu , no Posto
Bacaeris, de Paranatininga cm 22 a 23 de agosto de 1923 e organizado por Joao Barbosa de Faria."
BORORO (Bororo)
Vocabulário Bororo (?). Fragmentado apenas constando palavras
come<yadas pela letra a. 34 paJavras. Folhas de tamanho pequcno
23,6 x 16,0. Contén1 uma folha avulsa onde aparece um ensaio de
um quadro fonético e também exemplos de forma~ao <le algumas
palavras. Manuscrito. Doc. s/n.
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Vocabulário. Sem locaJiza~ao, data ou coletor. Caderno de capa dura, pequeno como um livro, pautado. Além de vocabulário há outros tipos de anota~oes tais como frases do cotidiano, possessivos,
preposi~oes, infonna<yoes sobre divindades, sistema de parentesco,
conjuga~ao de verbos. Manuscrito. Doc. n? 89.
Vocabulário. Sem localiza~a'o, data ou coletor. Cademo de capa dura, pequeno, pautado. Além de vocabulário há lista de nomes de bichos, verbos, além de alguns radicais da língua Caxinauá que sao
encontrados na língua Bororo. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localiza~ao, data ou coletor. Caderno de capa dura, pequeno, pautado. Além de vocabulário há diversas frases do cotidicano, descri<yoes como a pesca etc. As anota<yoes estao muito
misturadas. Trata entre outros assuntos do arco-iris (Juré), além de
assuntos de medicina entre os bororos. Manuscritos a lápis. Doc. n~

56.
Vocabulário. Sem localiza~ao, data e coletor. Folhas soltas tama.
nho 23 x 16, organizadas por ordem alfabética com entrada do
ítem pela língua Bororo. Ceréa de 1.000 palavras. Material de grande conteúdo lingüístico. Possui inúmeras anota~oes a margem; mui·
tas vezes classifica morfologicamente as palavras anotando-as como
adjetivo, advérbio, etc. Material bastante danificado. Manuscrito.
Doc. n~ 83.
Vocabulário. Sem localiza~ao, data e coletor. Folhas soltas pequenas 23 x 16. 150 folhas contendo em cada folha urna palavra com
entrada do ítem na língua Boro ro. Em f olha anexa estao explicados
alguns itens gramaticais como o genero do substantivo e o plural
dos nomes. Manuscrito. Doc. n~ 81 .
Vocabulário. Sem coletor, data e localiza~ao. Entrada do ítem em
portugues. 28 palavras, folhas sem pauta 33,2 X 22,0. Anota~Oes as
margens a lápis. As palavras em portugues estao datilografadas e as
em Bororo estao escritas a tinta. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem autor, data e localiza~a-o. Folhas pequena~ sem
pauta 23,4 x 16,0. 1.000 p alavras. Cada paJavra vem em urna folha
separada. ·Manuscrito. Doc. n? 136.
Vocabulário. Sem locaJiza~ao e data. Anotado por Jofo Barbosa de
F aria. 141 páginas 26 x 23 . Ordem alfabética - Bororo-Portugues.
Contém mais de 1.000 palavras. Datilografado. Doc. n~ 64.
Vocabulário. Sem localiza~ao e data. Coletado por Joao Barbosa de
Faria. 10 folhas 32,5 x 22,3. Há além dessas folhas mais de 4 folhas
nas mesmas dimensOes que o autor denomina Memorial onde esta-o
anotados dados de urna análise morfológica utilizando o n1aterial
contido nos " Elementos de Grammatica e Dicionario da Lingua dos
Bororos Coroados de Mato Grosso", feito pela Missao Salesiana. Os
radicais referidos ncste trabalho foram traduzidos con1 o auxilio do
Vocabulário das palavras Guaranís usadas pelo tradutor da ··conquista Espiritual" do Padre A. Ruiz de Montoy~. pelo Dr. Batista
Cactano de Almeida Nogucira (Annaes da Bibliotheca Nacional, v.
VII). Trata-se de material bastante elaborado. Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Scm localiza~ao, data e coletor. l 00 folhas de unt caderno de capa dura. Além do vocabulário, há rnuitas frases. histórias
0

1l

(algumas nao traduzidas) croquis de urna aldeia bororo coma lista
dos nomes dos moradores. Escrito a lápis e em algumas partes está
escrito atinta pre ta. ,Doc. n~ 17.
CAIAPóS (Kayapó)
Vocabulário. Sem localizayao e data. Colhido pelo Padre Antonio
Maria. l página 33,8 x 22,7. 27 palavras: língua, boca, lábios, dente, nariz, olho, orelha, cabeya, cabelos, brayo, mao, dedo, perna,
pé, água, rio, fogo, sol, lua, estrela, solo, pedra, casa, machado, canoa e faca. As palavras em portugues estao datilografadas, as da língua indígena estao manuscritas a tinta. Doc. n~ 19.
CAMAIURÁ (Kamayurá)
Vocabulário. Colhido por Joao de Souza. 1 página e meia com 32,5
x 22,3. 32 termos (membros, objetos, etc.) Manuscrito a lápis. Doc.
s/n.
Vocabulário. Sem localizayao, data e coletor. 1 folha de papel pautado 32,5 x 22,3. 31 itens com entrada em portugues. Manuscrito.
Doc. s/n.
CANELA E GUAJAJÁRA (Canelas e Guajajára)
Vocabulários. Organizados em ordem alfa bética com entrada do
ítem em portugues. Há urna tentativa de mostrar a pronúncia fonética em cada ítem. 19 páginas tanlanho 32,5 x 22,3. Contém 394
itens qo Canela e 279 do Guajajara, 40 frases Canela, 27 nomes
próprios masculinos Canela e 27 nomes próprios femininos Canela.
Datilografado. Doc. n~ 65.
Vocabulário. Aldeiados na "Ponte" (Barra do Corda) Estado do
Maranhao. Informayoes dadas pelo índio Hontu. 22 de outubro de
1920. 16 folhas de papel pautado 32,5 x 22,3. 70 itens, organiza- ·
dos em ordem alfabética com entrada do ítem na língua Canela.
Manuscrito. Doc. s/n.
CARAÓ
Vocabulário. Sem localizayao, data e coletor. 20 folhas sem pauta
colocadas dentro de urna folha de papel almayo, 32,8 x 21 ,3. 338
itens. Entrada pelo item em portugues. O vocabulá rio está dividido
nas seguintes partes: corpo humano, membros, etc. ; água, céu, fogo, terra, etc.; habitayao ; gente, parentes, tribo; medicina, religiao ;
numerayao ; pronomes pessoais ; adjetivos; verbos; tempo, lugar, respectivos advérbios e outros; mamíferos; aves; répteis; peixes; insetos e vegetais. Datilografado. Doc. s/ n.
CARAHÚS
Vocabulário. Sern localizayao, coletor e data. 20 páginas 32,5 x
22,3. 325 palavras. O vocabulário está organizado em: carpo humano, água, céu, fogo, terra, habita\áO, objetos domésticos, etc.; gente, parentes, tribo, etc.; medicina, religiao, numerayao, pronomes
pessoais, adjetivos, verbos, tempo, lugar, respectivos advérbíos, mamíferos, aves, répteis, peixes, in setos. Datilografado. Doc. n~ 1Ol.
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CARAJÁ (Karajá)
Vocabulário. Río Araguaia. Organizado em forma de dicionário,
Carajá-Portugues, pelo General Candido Marinho da Silva Rondon.
1929. Denomina os índios de Javaé de ~zigin1and.Q. Foi renumerado
posteriormente conforme os itens do Glossário Geral. 423 palavras.
Além do vocabulário há um apendice - classificayao de madeiras
pelos Carajás - rio ltapirapés constando de 44 palavras; alguns termos ·do idioma Carajá, em uso corrente entre a populayao indígena
do rio Araguaia contando cerca de 27 palavras em ordem alfabética; material ictiológico colhido no rio Chavantes. Mato Grosso. Esse material acúna foi detenninado pelo naturalista A. Leitao de
Carvalho. Contém cópia. lnteiramente datilografado. Doc. s/n. Publicado. (Comissfio Rondon, 104)
CARAJÁ e JAVA-e (Karajá e Javaé)
Vocabulário. Sem localizayao e autor. Extraído do Relatório da
Inspetoria de Fronteiras, 1930. 30 páginas 32,5 x 22,3 com cerca
de 850 palavras. Organizado nos seguintes tópicos: corpo humano,
água, céu, fogo, t~rra, etc.; habitayao, objetos domésticos, gente,
paren tes, tribo, medicina, religiao, etc.; numerayao, pronomes pessoais, adjetivos, verbos, tempo, lugar, respectivos advérbios, mamíferos, aves, répteis, peixes, insetos, aracnídeos, etc.; vegetais. Possui
urna cópia com as mesmas características. Datilografado. Doc. s/n.
Vocabulário. Colhido pelo Inspetor do SPI - Marinoni Almiro Gutemberg, 1949, sem localizayao. Colocado em ordem alfabética
posterionnente pela Secretaria do C.N.P.I.. Entrada do item em
portugues. Revisto e dado ordem de publicayáo pelo Coronel Amilcar Botelho de Magalhaes em 21/7/1951. 24 páginas 32,8 x 22.
Conteúdo: até a página 20 - 610 termos diversos; páginas 21 - 22
listagem de 25 nomes próprios masculinos, 21 femininos, especificando o texto de que se tratanl de nomes de índios moradores da
Ilha do Bananal. Página 23 - Toponímicos Carajá (5) - nomes dos
dedos da mao, fases da lua, tratamento de intimidade, como pai
chanla filho, etc. (8). Página 24! Numera9ao de 1 a 10. Observa~ao:
na capa do vocabulário estao presas 2 fichas 7 ,5 x 12,5 onde estao
anotadas 22 palavras Carajá da coleyao de Amaury Correa Bento.
Datilografado. Doc. n~ 48.
Vocabulários. Carajá (lnéhamé) e Javaé (Ichnonj'mahando). Situa\áo das aldeias: Carajá - Cristalino (Manrtlé beró) até abaixo do Furo
de Pedra; Javaé - ocupavam, no río Araguaía, a ilha do Bananal. Organizado pelo General Candido Mariano da Silva Rondon, outubro
de 1929. 15 folhas 33,6 x 22,8. 829 itens lexícais e 27 frases. Entrada pelo ítem em portugucs, renumerado conforme os números
correspondentes ao Glossário Geral. O vocabulário está organizado
em: corpo, membros, etc.; água, céu, etc.; habitayao, objetos domésticos, gente, paren tes., tribo, etc.; numerayao, pronomes pessoais, medicina, religiao, verbos, mamíferos, aves, répteis e vegetais.
Datilografado. Doc. s/n.
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CARIPúNA (Karipúna)
Vocabulário. E'loé. Río Madeira. Colonia Indígena Rodolfo de Miranda, 24 de janeiro de 1927. Organizado como concurso do índio
Vicente Bocamuller. 16 páginas 32,5 x 22,3. 502 palavras comentrada do item em portugucs, scm obedccerem a ordem alfabética.
Organizado em: partes do corpo, membros, céu, água, fogo, habita9ao, objetos domésticos, gente, parentes, tribo, medicina, religiao,
numera9ao, pronomes pessoais, adjetivos, verbos, tempo, lugar,
advérbio, mamíferos, aves, répteis, peixes, insetos, vegetais. Revisto
em 15 /9 /44 pelo Coronel Amilcar Botelho de Magalhaes. Apresen ta
um croquis de Joao Barbosa de Faria. Manuscrito. Doc. n9 94. Publicado. (Comissáo Rondan, 76)
Vocabulário. Caripuene. Río Urucauá. Aldeia dos Caripúnas, Pará.
Julho de 1927. Anotado por Joao Barbosa de Faria. 11 páginas
32,5 x 22,3. 228 palavras renumeradas posterionnente segundo as
divisOes do Glossário Geral adotado pela Comissao. Vocabulário organizado confonne o seguinte: corpo, membros, água, céu, fogo,
habita~ao, objetos domésticos, família, tribo, medicina, religiao,
numera~ao, pronomes pessoais, adjetivos qualificativos, verbos,
tempo, lugar, advérbios, mamíferos, aves, répteis, peixes, insetos,
vegetais. Manuscrito. Doc. s/ n.
Vocabulário. Taminám. Río Curipi. Aldeia dos Caripúnas (Taminán, rio Curipi. 19 de julho de 1927. Anotado por J oao Barbosa de
Faria. 2 páginas com 68 páginas, 32,5 x 22,3, com entrada pelo
item em portugues, contendo apenas partes do corpo, membros,
pronomes pessoais. Misturado com palavras em frances. Manuscrito. Doc. n~ 95.
Vocabulário. E'lohe. Cachoeiras do río Madeira. Mato Grosso, 24 a
25 de janeiro de 1927. Colonia Rodolfo Miranda, colhido por Joao
Barbosa de Faria Em urna parte denominada resenha histórica e etnographica fala dos sobreviventes do grupo que seriam em número
de dois. O vocabulário divide-se em 17 partes; consta de 533 itens
preenchidos na cademeta com dados impressos (vide descri'Yao da
Caderneta do Servi~o Ethnographico). Preenchido a lápis. Doc. s/n.
(Caderneta n~ 6).
Vocabulário. Caripurás-Caripuene. Río Urucauá. Pará. 6 de julho de
1927. Coletado por Joao Barbosa de Faria. O vocabulário distribuise em 17 partes; consta de 387 itens preenchidos na cademeta com
dados impressos (vide descrivao da Caderneta do Servi90 Ethnographico). Preenchido a lápis. Documento s/n. (Caderneta n9 16).
Vocabulário. Río Curipi. Pará. 1 de junho de 1927. Coletado por
Joao Barbosa de Faria. O vocabulário distribuiu-se em 17 partes;
consta de 230 itens preenchidos na caderneta com dados impressos
(vide descrivao da Caderneta do Scrvi~o Ethnographico). Preenchido a lápis. Doc. s/n. (Caderneta n~ 22a).

vocabulário temos ainda 22 palavras Paresí, 2 folhas avulsas, urna
delas é um relatório de viagem e a outra urna carta. Bo1n estado de
conserva9ao. Manuscdto. Doc. n~ 51.
•

CAXUIÁNA (Kaxuiana)
·
Vocabulário. Nome vulgar da tribo - Cachorro ou Pauxis. Aldeias
nos rios Cachorro, Cachorrinho e J icicuruí, afluentes do río Trombetas, Pará. Sem data ou coletor. 45 páginas 32,5 x 22,3 numeradas. Vocabulário portugue~caxuiana dividido nas seguintes partes:
corpo, membros, etc.; água, céu, fogo, terra, etc.; habita~ao, objetos domésticos, etc.; gente, paren tes, tribo, etc.; medicina, religiao,
etc.; numera~ao, pronomes pessoais, locu9oes, adjetivos, tempo,
lugar, respectivos advérbios e outros, mamíferos, aves, répteis, insetos, vegetais. Bom estado de conserva9ao. Datilografado. Doc. n~ 54.
Vocabulário. Sem localiza9ao, data e coletor. 45 folhas sem pauta
dentro de l tolha. de papel alma~o pautado 32,8 x 21,3. 568 itens,
entrada pelo ítem em portugues. O vocabulário está dividido nas
seguintes partes: corpo humano, membros, água, céu, fogo, terra,
habita9ao, objetos domésticos, gente, parentes, tribo, medicina, religiao, numera9ao, pronomes pessoais, locu9e>es, adjetivos, verbos,
tempo, lugar, respectivos advérbios e outros, mamíferos, aves, répteis, peixes, insetos, vegetais. Datilografado. Doc. s/n.
CA YABÍ (Kayabí)
Vocabulário. 1 página 32,5 x 22,3. Sem localiza9ao, data ou coletor. 18 palavras. Objetos domésticos. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
CONGORES ou COCÜZUS (Congore)
Vocabulário. Rio Buriti, afl~ente do Juruena. Sem coletor e data.
Lista de 32 palavras escritas amao na língua indígena e datilografado em portugues. Doc. s/n.

•
CHIPÁYA (Xipáya)
Vocabulário. Sem localiza9ao, data e coletor. 6 folhas 26,4 x 21,0.
526 palavras variadas, 35 nomes próprios, 86 frases. Os itens nao
obedecem aordem alfabética. Datilografado. Doc. s/n.

CAXINITÍ (Kaxinití)
Vocabulário. Sem localizac;ao, coletor e data. 37 folhas 32,5 x 22,3
com 46 palavras assim distribuídas - 7 sobre parentesco, 27 sobre
partes do corpo e 10 sobre outros assuntos. Como apendice a esse

GALIBf (Galibí)
Vocabulário. Sem local iza9ao, data e colctor. 6 páginas 32,5 x 22,5,
sem numera9ao. Vocabulário dividido cm partes: corpo, membros,
água, céu, fogo, habita9ao, objetos domésticos, gente, parcntes, trigo, medicina, religiao , numcrac;ao,. pronomes pessoais, adjetivos qualificativos, verbos, tempo, lugar, advérbios, mamíferos. aves. répteis, peixes. insetos, vegetais. Os termos foram rcnumerados posterionnente. Arquivado por ordem do Coronel Amilcar Bo tclho de
Magalhacs. Manuscrito. Doc. n~ 1OO. Publicado. ( Conzissao Rondon, 76)
Vocabulário. Río Ua9á. Scm data e colctor. O vocabulário divide-se
em 17 partes constando de 402 itens prccnchidos na caderneta com
dados impressos (vide descri9ao da Caderneta do Scrvic;o Ethnographico ). Preenchido a lápis. Doc. s/ n. (Cadcrneta n~ 14).
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GUA YCURÚ (Guaikurú)
Vocabulário. Sem coletor, data e localizayao. Incompleto, apenas
tern1os indígenas come9ados pela letra u com a respectiva tradu9ao
en1 portugués. 35 folhas de tamanho 23 x 16. Cada folha contém
apenas urna palavra e scu significado Manuscrito. Doc. n~ 90.
Vocabulário . Sem coletor, data e localiza~J<'. Incompleto, compreende termos indígenas comeyados pela letra a até aqueles comeyados pela letra n. Folhas 23 x 16 soltas. Cada palavra está cm língua
indígena e seu significado em portugués, em urna folha separada.
Manuscrito. Doc. n~ 89.
Vocabulário. Sem lo~aliza9ao , data ou coletor. É um vocabulário
constituído de duas partes. A primeira contém 6 folhas 23 x 16
com alguns termos indígenas iniciados pela letra a e sua respectiva
tradu9ao em portugues. A segunda consta de 30 folhas de papel
23 x 16 cada urna contendo um termo Guaycuru e sua tradu9ao em
portugues, todos iniciados por t. Manuscrito. Doc. n~ 90.
Vocabulário. Sem localiza9ao, data ou coletor. Material organizado
em ordem alfabética. 29 folhas 32,5 x 22 ,3 com cerca de 870 palavras, e sua respectiva tradu9ao em portugués. Junto as palavras em
portugués explica-se se é um substantivo, adjetivo ou verbo. Datilografado. Doc. 's/n.
Vocabulário. Sem localiza9ao, data ou coletor. Material disposto
em urna folha de papel pautado 32,5 x 22,3; de um lado as palavras
em portugues e do outro as palavras em Guaycuru (Ejiuajegui). 30
palavras sen do 14 te irnos sobre partes do corpo ; 1O de elen1entos
da natureza e 6 palavras de assuntos diversos (vegetais e objetos).
Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localiza9ao, data ou coletor. Anota9oes feítas em
ordem alfabética a partir da página 4 até a página 113 de caderno
tipo livro. As anota90es sao feitas de modo desordenado. Os significados em portugués sao classificados respectivamente em substantivos, verbos, adjetivos, etc. Manuscrito. Doc. n~ 8.
Vocabulário. Sem localiza9ao, data ou coletor. Explica que se trata
de vocabulário de fala de homens e mullieres. Coletado com a ajuda
do Capitao Ajicoa (Guaycuru). Dados organizados cm um caderno
pautado, de capa dura quase completamente precnchido - 69 folhas. O vocabulário está organizado em: partes do corpo, anin1ais,
aves, peixes, vegetais, advérbios, pronomes interrogativos, adjetivos,
pronomes, verbos, interjei9ao, adjetivos ( qualidades), frases, caso
genitivo, plurais e conjuga9ao de verbos. Fornece indica¡¡:oes de
que, nessa 1íngua, há vogais tonicas, semitonicas e mudas. Manuscrito. Doc. n ~ 6.
Vocabulário. Giuajcgui. Vale dos ri os Aquidauana e Mi ra nda. Mato
Grosso. Sem data ou coletor. O vocabulário divide-se cm 17 partes;
consta de 334 itens prcenchidos na caderneta com dados impressos
(vide descri9ao da Caderneta do Scrv i90 Ethnographico ). Prccnchido a tinta. Doc. s/n. (Cadcrncta n? 1).
IAULAPTÍ (Yawarapit í)
Vocabulário. Colhido por Joao Barbosa de Souza. l página e mcia

com 32,5 x 22,3. 35 termos (membros, objetos domésticos, etc.).
Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localizayao, data e coletor. 1 folha de papel pautado 32,5 x 22,3. 34 itens com entrada do item em portugues. Manuscrito. Doc. s/n.

INHAHUQUÁ (Nahukuá) (vide Anauquá)
Vocabulário. Colhido por Joao de Souza, 1 página 32,5 x 22,3. 25
tennos (corpo, céu, objetos, casa, etc.) Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localiza9ao e coletor. 1924. 20 palavras em folhas tamanho 23 x 16. Arquivado em 27/7/ 194 5 pelo Coronel
Amilcar Botelho de Magalhaes. Manuscrito. Doc. n~ 35.
Vocabulário. Sem localizayáo, data e coletor. 5 folhas 27 ,6 x 21,2.
100 palavras sobre assuntos variados; 14 nomes próprios. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localiza9ao, data e coletor. l folha de papel pautado 32,5 x 22,3. 35 itens com entrada do ítem em portugues. Manuscrito. Doc. s/n.
IPOTEUÁT (Ipotuát) ,
Vocabulário. Tupys do Gy-Paraná. Río Gy-Paraná. Mato Grosso.
8/ 12/1926. Coletado por Joao Barbosa de Paria. Vocabulário organizado com o índio ltacuná da tribo Tacuatep. O vocabulário está
dividido em 17 partes, consta de 520 itens e está preenchido na
cademeta com dados impressos (vide descriyao da Caderneta do
Servi90 Ethnographico). Preenchida a lápis. Doc. s/n. ( Caderne'ta
n~

10).

KIPKIRIR UÁT (Kepkiriwát)
Vocabulário. Colonia Indígena Rodolfo de Miranda 26 de janeiro
de 1927. Organizado como concurso do índio Champion. Croquis
de Joao Barbosa
de Faria mostrando a localiza9ao
do grupo. 10 fo.
.
lhas 32,5 x 22,3. 397 palavras. O vocabulário está organizado em :
corpo, membros, água, céu, fogo, habita9ao, objetos domésticos,
gente, parentes, tribo, medicina, religiao, pronon1es pessoais, adjetivos, verbos, tempo, lugar, respectivos advérbios, mamíferos, aves,
répteis, in setos, vegetais. Foi revisto pelo Coronel Amilcar Botelho
de Magalhaes no Rio em 13 de setembro de 1944. Manuscrito. Doc.
s/n. Publicado. ( lo missiío Rondan. 76)
Vocabulário. Río Barao de Melga<¡:o. Cerca de 180 palavras cada palavra escrita numa folha separada tamanho 32 x 16, obedecendo ordem alfabética com entrada pela língua indígena. Vocabulário colhido pelo cntao Coronel Rondon no Rio Barao de Melga<¡:o ou Ma.quepiaué, maio de 191 3. Manuscrito. Ooc. n~ 87. Publicado. (Comissáo Rondan, 76)
Vocabulário. Scm localiza9ao e data. Contribui<¡:ffo do Majar E1nanueJ Amarantes. 3 folhas de papel pautado 32,5 x 22,3. 117 iten~
(partes do corpo, objetos, paren tes, verbos, etc.). Manuscrito 3 t inta (pr~ta e as vezes vermelha). Doc. s/n.
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Vocabulário. Cabeceira do rio Pimenta Bueno. Mato G-rosso. Colhido por Joao Barbosa de Faria. O vocabul.ário divide- se em 17 ~-ar
tes; consta de 201 itens preenchidos na caderneta com dados 1mpressos (vide descri<;ao da Caderneta do Servi<;o Ethncigra'phico).
Preenchido a lápis. Doc. s/n. (Caderneta n~ 4). ·
·
Vocabulário. Sem outros dados sobre localiza<;ao. Colonia Rodolfo·
Miranda, 26 de janeiro de 1927. Colhido por Joao Barbosa de Faria O vocabulário divide-se em 17 partes; conta de 289 itens preenchidos na caderneta co.m dados impressos (vide de scric;ao da Caderneta do Servic;o Ethnographico). Preenchido a lápis. Doc. s/n. (Caderneta n~ 5).
·
Vocabulário. Aldeiados nos rios Con1memora<;ao e Pimen ta Bueno.
Contribui<;ao do Gener~ ·Róndon. Caderno de ~apa dura organizado por ordem alfabética com 15 folhas 32,5 x 22,3 ocupadas com
107 palavras; entrada do item em portugues. Man4scrito. Documento n~ 45. ·
.
Vocabulário. Aldeia no río Barao de Melga<;o. Contribuic;ao do G~
neral Rondon. Cade.rno de capa dura organizado em ordem alfabética com· 17 folhas pautadas 32,5 x 22 ,3 preenchidas.. 11 l palavras
com entrada do ítem em portugues. Manuscrito. Doi;:, ·n~ 79.
.
LAIANA (Layana)
Vocabulário. Sem localiza<;ao, data e coletor. 4 folhas 32,5 x 22,3
de papel pautado. 223. termos organizados: partes do .corpo, parentesco, coisas da natureza, casa, objetos, vegetais, cores, adjetivos,
pronomes possessivos. Entrada do item em portugues. . Manuscrito
(parte atinta e a maior parte a lápis). Doc. s/n.
LAIANA e QUINIQUINÁO (Layana e Kinikináo)
Vocabulário. Sem outros dados com data, localiza<;ao e coletor. Os
vocabulários estao divididos em 17 partes; constam de 120 ítens no
Layana e 119 no Quiniquináo, preenchidos na caderneta com dado s impressos (vide descri<;ao da Caderneta do Servi<;o Ethnographico ). Preenchido a tinta. Doc. s/n. (Caderneta n~ 2).
MAIONGÓN (Mayongóng)
- Vocabulário. Ieconá. Sao Marcos, Rio Branco, 4 de dezembro de
1927. An otado por Joao Barbosa de Faria. 4 páginas 32,5 x 22,3.
Renumerados os termos posteriom1cnt e a fim de acompanhar a o rdem ado tada pelo Glossário Gcral. 164 palavras o rgan izadas em:
corpo, mcm bros, água, cé u. fogo, habita9ao, o bjetos domést icos,
gente, parentcs, trib o, numera9ao , pro nomes pessoai s, adjetivos,
qualificat ivos, mamíferos, aves, réptcis, peixes. inse tos, vcge tais.
Contém croquis com a localiza9ao do grupo. Manusc rito. Doc. n9
102. Publicado. ( Comissiio Rondon, 76)
MAIONGON e MACÚ (Maiongóng e Makú)
- · Vocabulário. Sao Marcos, Rio Branco, Amazonas. 4 de dezernbro
de 1927. Coletado por Joao Barbosa de Faria. Os vocabulários estao distribuidos em 17 partes; constam de 177 itens Maiongon e 179

it~ns· M~cu, ~reenchidos

na· cader~eta com dados impr~ss?s (vid,e
descfí<;ao da Caderneta do Séxvi<;O' Ethnographico). Preench1do a lapis. Doc. s/ n. (Cadernet~ n~ 1.3 ).
MACQ (Makú)
.
.
. - Vocabulário. Fazenda Nacional de ~ao Marcos, R10 Branco, 4 de
dezem.bro _'de 1.9 27. Colhido pot Joao Barbosa de Faria. ~páginas
pautad~s tarrianlio .32;5 x 22,3. Contém 174 itens sem o~oem al,fabética assim distribuí dos: corpo humano,' membro~ (41 ); agua, ceu,
fog·o ( 15); habita<;ao, objetos domésticos (27).; gen.te,. paren te~, _tri. bo .(6}; numera<;ao (l O); prono1nes pessoais ( 6); adJ~tlvos qu~tf1ca
tivos (6); mamíferos ( 19) ; aves (15); répteis (7); peixes (6); msetos
oµtros (3);·vegetais (13). Manu~crito. Doc. s/n. · .

e

.
MACURÁP (Makuráp)
- Vocabulário. Sem localizac;ao, data e coletor. 22 palavras escntas a
mao na língua. indígena e datilografado em portugues. Abrange assuntos como partes do corpo, acidentes físicos e vegetais. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localizac;ao e data. Organi~ado por José Felix. 3
folhas de pápel pautado 32 ,8 x 21,3. Entrada pelo ítem em portugues. 142 palavras diversas. Manuscrito a tinta (a partir da página 2
foi usado lápis). Doc. s/ n.
MACU?(f (Makuxí)
.
- · Vocabuiário: Bacia oo lJararicuéra. 'Estado do Amazonas. Boque1rao (Serra do Murupú). 25 de agosto de 1927. Assinado por Joáo
Barbosa de Faria. Copiado e revisto com fins de publica¡;ao em
30/ i 2/ 1944 pelo Coronel Amilcar Botelho de Magalhaes. 11 folhas
pautadás. 32,5 x 22,3. 713 itens com entrada do ítem em P?rtugues, organizado do seguinte modo: corpo, membros (78); a~a,
céu; terra, fogo (59) ; habita9ao objetos (63); gente, parentes, tnb?
(40); meqicina, religHio (8) ; numera9ao (20); pronomes pessoa1s
(6); adjetivos qualificativos (71) ; verbos (100); tempo, lugar, respectivos advérbios (24) ; mamíferos (24) ; aves (37); répteis (14) ;
peixes ( 1O).; insetos e outros (23); vegetais(34). Manuscr~to. Doc. s/n.
Voc·a bulário. Rio Cotingo. 25 de agosto de 1927. Colh1do por Joa-o
Barbosa de Faria. O vocabulário está distribu ído em 17 partes;
c·o nsta de 714 itens, preenchidos na caderneta com dados irnpresso.s
(vide descri9ao da Caderneta de Servi90 Ethnographico). Preench1do a lápis. Doc. s/ n. (Cadcrncta n~ 20).
MAS.SACA (Masaká)
- Vocabulário. Cabeceiras do Apidia principal fonnador do Gy-Paraná, cachoeira 15 de novembro, Posto Tcnente Lyra do S.P.l., 1~53.
Assinado pelo Coronel Amilcar de Botelho Magalhács. 1~4 1ten.s
com entrada em portugues. Conteudo: partes do corpo (31 ); enfeites e outros objetos de uso ( 16) ; animais (27); frutos ( 11); verbos
(34); água, fogo ( 15); céu, tempo ( 1~);objetos de uso ~1~);5 folh:~
de papel sem pauta 22,0 x 32,5. Dat1lografado. Ooc. n. -- Observ
c;ao: Há urna cópia do trabalho cm anexo, em papel cor de rosa fino).
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MEINÁCO (Mehin áku )
Vocabulário. Sem localizayao, data e coletor. 1 folha de papel pautado 32,5 x 22,3. 25 palavras com entrada do item em portugues.
Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localiza9a:o, data e coletor. 3 páginas sem pauta,
soltas, numeradas tamanho 32,8 x 22. Essas folhas soltas est:Io inseridas dentro de urna follia de papel ahna¡yo pautado. O vocabulário,
78 itens, vem dividido er.-:: partes do corpo (34); elementos da natureza (9) ; objetos dornésticos, alimentos ( 19); animais, plantas
( 16). Datilografado. Doc. s/n. Obse rva¡yao: Há urna cópia datilografada onde se le na capa: "Vocabulário colliido por 1. Barbosa de
Faria na aldeia de Paranatinga, em 2 1 de agosto de 1923". 3 páginas 32,7 x 2 1,5. A disposi¡yao e a quantidade de dados sao iguais a
do trabalho acima referido.
Vocabulário. Aldeia de Paranatinga, 21 de agosto de 1923. Colhido
por Joao Barbosa de Faria. 2 folhas pautadas 32 x 22,3. Entrada do
ítem em portugues. 81 palavras. Contém : partes do corpo, elementos da natureza, objetos domésticos, alimentos, animais, plantas.
Manuscrito. Doc. s/n.
MOXOS (indios bolivianos)
Vocabulário. Sem localiza¡yao, data e coletor. 2 follias de papel pautado 32,5 x 22,3. 93 itens contendo: partes do corpo, coisas da natureza e objetos vários. As palavras sao anotadas duas vezes, como
se fossem duas versoes diferentes. Manuscrito (parte a tinta e a maior parte a lápis). Doc. s/n.

MUNDURUCÚ (Mundurukú)
Vocabulário. Sem localiza¡yao, data ou coletor. 1página32,5 x 22,3.
19 palavras. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. "Tomado de accordo comas indica9~es do índio Joáo
Affonso, chefe da Maloca de Santo Antonio Assentou o Pé, e outros índios das malocas do rio Cururu e Tapajós". Sem data e coletor. 6 follias pautadas 33 x 22,7. Entrada do item em portugues. 132
palavras. Vocabulário organizado nas seguintes partes: corpo humano
(43); água, céu , fogo, terra (27); habita¡yao, objetosdomésticos(55) ;
gente, parentes (1 7); medicina, religiáo (5) ; numera¡yao (I 3); adjetivos (80) ; verbos (62); tempo, lugar, re spectivos advérbios e outros
(2). Manuscrito a tinta. Doc. s/n. Publicado. (Conzissao Rondo n, 26)
NHAMBIQUÁRA (Nanbikuára)
.
Vocabulário. Tagnáili.. Esta¡yao telegráfica José Bonifácio, 2 de dezembro de 1926. Organizado com o concurso do Capitáo Joao Lore por Joao Barbosa de Faria. Croquis com a localiz'l¡yao do grupo
de autoría de Joao Barbosa de F~ria. 6 páginas 32,5 x 22,3. 156 palavras portugucs.- nhambiquara, organ¡zadas cm: corpo humano,
água, céu, fogo, habita¡yao, objetos domésticos, gente, parentes, tribo, medicina, religiao, pronomcs pcssoais, adjetivos, verbos, tempo,
lugar, respectivos advérbios, mamíferos, aves répteis, pcixes, insetos,
vegetais. Manuscrito. Doc. s/n. Publicado ( Conlissao R ondo n, 76 ).
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Vocabulário. Nene. Barao de Melga¡yo, 11 de dezembro de 1926 .
Organ°izado com o concurso do Capitao Joaquim Taquara (Chefe
do grupo). Colhido por Joao Barbosa de Faria. Croquis da localiza¡yao por Joao Barbosa de Faria. 5 folhas 32,5 x 22,3 com 149 palavras. Vocabulário co ntendo: partes do corpo, membros, água, céu,
fogo, habita¡yao, objetos domésticos, gente, pare~tes, ~ribo, ~edici
na, religiao, numera9ao , mamíferos, avet, répte1s, peixes, msetos,
vegetais, adjetivos. F oi revisto e renumerado por ordem do Coronel
Amilcar Botellio de Magalhaes no Rio em 16 de setembro de 1944.
Bom estado de conserva¡yao. Manuscrito. Doc. s/n. Publicado (Comissiio Rondon, 76).
Vocabulário. Tauiletaté. Follias soltas tamanho 23 x 16. Cerca de
56 palavras. Cada ítem foi colocado numa página.. Entrada do ~te:n
pelo nome indígena. Manuscrito. Doc. n? 88. Publicado. ( Comzssao
Rondan, 76).
Vocabulário. Nene. Sem autor, data e localizayao. Folhas pautadas
21,6 x 13,6. 290 palavras, cada palavra vem em urna folha separada Manuscrito. Doc. n? 86.
Vocabulário. Tagnáni. Sem localizayao e data. Colliido pelo Padre
Antonio Maria. 1 página 33,8 x 22,7. 26 palavras: língua, boca, lábios, nariz, orelha, ~abelos, bra¡yo, mao, dedo, perna, pé, água, rio,
fogo, céu, sol, lua, estrela, solo, machado, milho, mandioca e ra:a.
As palavras em portugues estao datilografadas e as pala~ras na hngua indígena estao manuscritas atinta. Doc. n~ 19. Publicado. (Comissiío Rondon, 76)
Vocabulário. Tamainde. Sem localiza~áo e data. Contribui¡yao do
Marechal Rondon. Caderno com índice em ordem alfabética. Fo- ,.
lhas 32,S X 22,3. 115 palavras. Manuscrito atinta Doc. n? 1o.
Vocabulário. Sem localiz39ao, data e coletor. Caderno de capa dura
em ordem alfabética, papel pautado 32,5 x 22,3. 234 palavras com
entrada pelo item em portugues. 20 páginas ocupadas como voc~. bulário organizado e 11 páginas com anota¡yoes diversas. Manuscnto. Doc. n? 25.
Vocabulário. Tagnáni. Sem localiza¡yao e data. Contribui~lo do ~e
neral Rondon. Cademo de capa dura possuindo índice alfabético,
papel pautado 32,5 x 22,3. 16 páginas ocupadas do caderno c?m
262 palavras com entrada pelo item na língua indígena. Manuscnto.
Doc. n? 31.
Vocabulário. Nene. Alto Francisco Bueno. Entre Francisco Bueno
e Barao de Melgayo. 11/12/1926. Colhido por Joao Barbosa de Faria. Fornece no início algumas observa90es fonéticas sobre a língua.
Na contra-capa há um croquis feíto a lápis, mostrando a regiao habitada pelos indígenas. O vocabulário está distribuído em 17 ~ar
tes; consta de 170 palavras preenchidas na cademeta com dado~ impressos (vide descri9ao da Cademeta do Servi¡yo Et.hnograph1co) ·
Preenchido a lápis. Doc. s/n. (Caderneta n~ 8). Publicado. (Comzssiio Rondan, 76).
Vocabulário. Tagnáni. Trez Buritys. Matto Grosso. Barao de M~lga
¡yo, 8 de dezembro de 1926. Colliido por Joao Barbosa de Fana. O
vocabulário está distribuído em 17 partes ; consta de t 65 palavras
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preenchidas na caderneta con1 dados impresso·s (vid.e descri.yao d~
Caderneta do Servi90 Ethnographico). Preenchido a lápis. Doc. s/n.
( Caderneta n~ 7).
OIAMPÍ (Oyanpík)
Vocabulário. Rio Jari, afluente da margem esquerda do Amazonas
e alto Oiapoque (Estado do Pará). Organizado por Benjamín Rondon. 2 folhas. Os itens foram remunerados segundo a ordem adotada no Glossário Geral. Entrada do ítem pelo portugues. 69 pala:vras
organizadas em: corpo. membros, água, céu, fogo, terra, habitayao,
objetos domésticos. Manuscrito. Documento n? 30. ·Publicado.
( Comissáo Rondan, 76).
PACANÓVAS (Pakahás-Nóvas)
Vocabulário. Jaru, Urupá e Uomo. Colonia Indígena Rodolfo de
Miranda 25 de janeiro de 1927. Organizado como concurso do índio Arangú (Jaru). 10 páginas 32,5 x 22,3.. 723 itens portugues-pacanóvas, organizados do seguinte modo: corpo humano, água, céu,
fogo, habitaya:o, objetos, gente, parentes, tribo, medicina, religiao,
numera9ao, adjetivos, verbos, mamíferos, aves, répteis, peixes. Manuscrito. Doc. s/n. Publicado. ( Comissáo Rondan, 76).
Vocabulário. Jaru e Urupá. Sem outros dados como data, localiza9a:o e coletor. Apresenta na parte - "resenha histórica e ethnographica", alguns dados sobre a situa9ao etnográfica do grupo até mesmo descrevendo a aparencia física dos índios. O vocabulário distribuí-se em 17 partes; consta de 298 itens, preenchidos na caderneta
com dados impressos (vide descri9ao da caderneta do Serviyo Ethnographico). Preenchido a lápis, Doc. s/n. (Cademeta n? 3).
PARICÍ (Paresí)
Vocabulário. Uaimaré. Sem localizayao, data e coletor. 38 folhas
32,5 x 22,3. Os tennos nao esta:o organizados, aparentemente, obedecendo a nenhuma ordem lógica. Contém alguns desenhos. Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Folhas soltas tamanho 23 x 16. 40 palavras. Cada
item foi colocado numa página. Manuscrito. Doc. n? 80.
Vocabulário. Folhas soltas tamanho 23 x 16. Carca de 200 palavras. Cada item foi colocado numa página. Manuscrito. qoc. s/n.
·
Publicado. ( Comissáo Rondan, 2).
Vocabulário. Folhas soltas tainanho 23 x 16. Cerca de 100 p~a~
vras. Cada ítem foi colocado numa página com entrada. n;:t -Jíngua
indígena. Manuscrito. Doc. n~ 68.
Vocabulário. Sem localizayao, data ou coletor. 80 folhas soltas tamanho 23 x 16. Cada palavra colocada numa folha com entrada do
ítem na língua indígena. Anexo temos mais 9 págin<}s de papel pau~
tado contendo cada uma delas um tcnno em Parici com sua respectiva traduyllo. Na contra-capa há urna lista de 14 tennos provavelmente Parici. Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localiza9ao e data. Scm autor definido entretanto há urna explicaya:o que diz: "Copiado de um caderno remettido pe22

lo Snr. Dr. Joao Barbosa de Faria scm dcclara9ao da tribu ·a que
pertencc este vocabulário". 17 folhas 32,5 x 22,3 com cerca de 570
itens organizado cm ordern alfabética. Manuscrito. Doc. n~ 73. Pu- .
blicado.
·
Vocabulário. Scnl°loc-aliza9ao, autor e data. Pequeno caderno de capa dura com folhas tamanho 15,2 x 21,0, papel pautado . .40 páginas prcenchidas com 40 itens em Parici-Portugues. Além de vocabulário, há muitas frases avulsas. Manuscrito a lápis. Doc. s/n. Publica~
do. ( Conzissáo Rondan, 2).
Vocabulário. Sem localiza9ao, autor e data. Pequeno cadcrnó de capa dura com folhas tamanho 15,2 x 21,0, .papel pautado. 40 páginas com 40 itens em Parici, traduzidos em portugues. Ora vem escrito a lápis ora a tinta. Manuscrito. Doc. s/n.
.
Vocabulário. Sem localizayao, autor e data. Folhas pautadas, soltas.
16 folhas 32,5 x 22,3. Trata-se de fragmento de um vocabulário
desde que contém apenas itens, come9ados pela letra~ (Parici-Portugues) e suas páginas esta:o numeradas de 189 a 204. 96 itens. ·Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localizayao, data e coletor. 225 páginas soltas
33 x 21 ,5, papel sem pauta. Entrada do item em língua indígena
devidamente organizado em ordem alfabética. Cerca de 2.000 palavras. Manuscrito ·a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localiza9ao, data ou coletor. Anotayoes feítas em
caderno de capa dura com folhas pautadas tam~nho 33,2" x 22,0.
44 folhas inteiramente preerichidas, ora com itens lexicais ora com
infonnayoes gramaticais. Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localizayao, data ou autor. Folhas pautadas saltas. 396 folhas tamanho 33,2 x 22,0, contendo vocabulário em -0rdem
alfabética de A a Z. Mais de 3.000 ite.ns. Manuscrito. 'Doc. s/n.
.
- .Vocabulário. Sem Jocalizaya:o, data ou co~etor. 0rganizado em ordem alfabética com entrada na língua -Parici. 17 folhas de papel
pautado 33,2 ·x 22,0 com cerca de 950 palavras. Manuscrito .. Ooc.
n~ 3'6. · ·
·
Vocabulário. Sém. localiza9ao, data ou .coletor. ·1 folha sem pauta
33,2 x 22;0 com 29 palavras. Os tennos em Portugues estao datilograf~~os e os em rarici manuscritos. Doc. n~ 59.·
·- .. Voc.abulário. Sem .autor, data e localiza9ao. Folhas pequenas, sem
· · pauta 23,4x ·16,0.- 1.10 palavras. Cada palavra vem em folha separa. da. Manuscrito. Doc. n~ 66. ·
. · ·: Voca}?u~ário .. Sem local·izayao, data e coletor. 10 folhas 32,5 x 22,3
de um caderno coni páginas numeradas e ordenados os itens em ordem alfabética. 39 itens. A partir da página 1O há anota~Oes .em várías línguas como Parici, Terena, 'Uaurá, Meiiláco., lualaptj, Tagnáni.
Nerie, Caripuna e ·Baniua, constante. de 29 itens para língua. Esses
itens saó os seguintes: lingua, boca, lábios, de~te, nariz, olho, orelha;· éabe~a, cabel os~ bra~o, mao, ·dédo, 'perna, pé, água,.· ri9; fogo;
céu', sol; Jua, estréla, casa, machado, milho,. mand~oca, canoa, faca.
Manuscri.to .a. lápis e tinta. Doc. n? .1 b. ·

.ª
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PURUS-BORÁS (Puruborá)
Vocabulário. Scm localizayao, data e colctor. 1 folha 32,5 x 22,3
com nomes em portugucs datilografados e os nomcs indígenas escritos a lápis. 29 paJavras. Doc. s/ n.
Vocabulários. Sem localizayao , data ou coletor. Folhas tamanho
16,2 x 23,4. 56 folhas contendo cada urna um termo Purus-borás
com o seu significado correspondentc em portugués. Em ordem alfabética. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem localizayao, data ou coletor. Folhas tamanho
16,2 x 23,4. 186 folhas contendo cada urna um termo Purus-borás
com o seu significado correspondente em portugues. Em ordem alfabética. Manuscrito a tinta. Doc. n~ 72.
Yocabulário. Sem data e coletor. Río Manuel Correa, afluente do
rio Sao Miguel, tributário do rio Guaporé. 2 folhas de papel pautado 32,5 x 22,3. 101 itens constando do seguinte: gente, armas, animais, astros, partes do corpo, quadrúpedes, objetos, adornos. Manuscrito a tinta. Doc. s/n.
Vocabulário. Rio Sao Miguel (Alto rio Sao Miguel), Mato Grosso.
Sem data ou coletor. Alguns dados na "resenha histórica e etnographica" dizendo que os Purús-Borás furar:n ambos os lábios. Há·observayoes fonéticas sobre um tipo de h que foi denominado h soluyado. O vocabulário distribuí-se em 17 partes; consta de 405 itens
preenchidos na c-aderneta com dados impressos (vid.e descriyao da
Caderneta do Serviyo Ethnographico). Preenchido a lápis. Doc. s/n.
(Caderneta n9 9).

Cadcrncta do Scrví<;o Ethnographico). Prccnchido a tinta. Doc. s/n.
(Cadcrncta n~ 22).
TACUATEPÉ (Takuatép)
Vocabulário. Aldcia no Rio Gy-Paraná, 19/7/ 1945, contribuiyao do
General Rondon. 3 páginas 32,5 x .22,3 contcndo 79 palavras com
entrada cm portugues. Datilografado com algumas alterayocs manuscritas. Bom estado de conserva<;ao. Doc. s/n.
Vocabulário. Aldeia do Gy-Paraná. Contribuiyao do General Rondon. Caderno com cap~ dura com folhas pautadas 32,5 x 22 ,3, possuindo índice alfabético. 80 palavras com entrada do item na língua indígena. Manuscrito a tinta. Doc. n~ 42.
Vocabulário. Margem direita a esquerda do río Gy-Paraná. Mato
Grosso. Urupá, 30/12/ 1926. Colhido por Joao Barbosa de Faria.
Na capa há um croquis da regia-o. O vocabulário distribuí-se em 17
partes; consta de 631 itens precnchidos na caderneta com dados
impressos (vide descri9ao da Caderneta do Servi90 Ethnographico).
Preenchido a lápis. Doc. s/n. ( Caderncta n~ 1 1).
TAMAIND~ (Tamainde)

Vocabulário. Sem localizayao e data. Contribui9a-o do Marechal
Rondon. Caderno com, índke em ordem alfabética ' 32 ' 5 x 22 ' 3.
115 palavras. Manuscrito atinta. Doc. n~ l O.

TAPANHUMAS (Tapayúna)
PAUATE (Pawate)
Vocabulário. Urupá, 30 de dezembro de 1926. Anotado por Joao
Barbosa de F aria, organizado com o concurso do índio Generoá
(tribo Tacuatepé). Ent!ada do ítem em portugués. 593 itens organizados em: corpo humano, céu, fogo, habitayao, objetos domésticos,
gente, parentes, tribos, numerayao, pronomes pessoais, adjetivos,
verbos, tempo, lugar. 17 páginas 32,5 x 22,3. Contém croquis da
regiao, feíto por Joao Barbosa de Faria. Manuscrito. Doc. s/n. Publicado. (Comissáo Rondon, 76).
PIANOCOTÓ (Pianokotó)
Vocabulário~ Prai;i dos Cinco Tapiris (Rio Paru). Pará 22 de janeiro
de 1929. Colhido pelo General Candido Mariano da Silva Rondon.
O vocabulário distribuí-se e1n 17 partes; consta de 15 1 palavras· preenchidas na caderneta com dados impressos (vide descr{yao da Caderneta do Serví~o Ethnographico). Preenchido a tinta. Doc. s/n.
(Caderneta n~ 23).
RANGU (Rangu)
Vocabulário. Nayao Tirió. Margem direnta do ribeir!l'o Ocoima,
contribuinte do rio Parú, cabeceira do rio Cuminá. Pará. 6 de janeiro de 1929. Colhido pelo General Candido Mariano da Silva Rondon. O vocabulário distribui-'se em 17 partes; consta de 221 itens,
preenchidos na caderncta com dados impressos (vide descriyao da
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Vocabulário. (Tagnáni, Pacahas-hovos, Cabixi, Corumbiára). Segundo informay6es do Sr. Domingos de Souza. 12 de outubro de 1926.
41 páginas 32,5 x 22,3. Cerca de 902 palavras com entrada do item
em portugues. Manuscrito. Doc. n~ 6.
TA UREPÁM (Taulipáng)
Vocabulário. Jaricuna. Fazenda de Sao Marcos. Rio Branco, 17 de
novembro de 1927. Anotado por Joao Barbosa de Faria. 9 folhas
32,5 x 22,3. 528 ·palavras com entrada do ítem em portugues. Vocabulário dividido em: corpo, men1bros, água, céu , fogo, habita9ao,
objetos domésticos, gente, parentes, tribo, medicina, religiao, numerayao, pronomes pessoais, adjetivos, verbos, tempo ~ lugar, re~
pectivos advérbios, mamíferos, aves, répteis, peixes, insetos, aracnídeos, etc., vegetais. Recebeu numerayao posterior em ordem alfabética confonne a organiza9ao do Glossário Geral. Cóntém croquis
com a localizayao do grupo, scm assinatura. Manuscrito. Doc. s/n.
Publicado. (Conzissao Rondan, 76 ).
.
Vocabulário. Jaricuna ou Aricuna. Cordilhcira do Roraima, Amazonas a orí.ente da Venezuela. Sao Marcos, 17 de novcmbro d~ 1927.
Coletado por Joao Barbosa de Faria. O vocabulário dividido cm 17
partes consta de 576 itcns: prccnchidos na caderneta com dados
impressos (vide dc.scriyao da Cadcrneta do Serviyo Ethnographico).
Preenchido a lápis. Doc. s/n. ( Cadcrneta n~ 15).
Vocabulário. Jaricúna. Sem localiza<;ao exata. 3 de sctembro de
1927. Colhído por Joao Barbosa de Faria. O vocabulário divide-se
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em 17 partes; consta· de ~ 1oo·itcns preenchidos na caderneta com
dados in1pressos (vide· <lescric;ao da Cadcrneta ·do Servic;o Ethn.ographico): Preenchido a lápis. Doc. s/n. (Caderneta n~ 18).
T~RENA

(Teiena)
Vocabulário. Sem localiza9ao, data e coletor. Nas páginas iniciais
há um esboc;o de quadro fonético .. Os vocábulos estao escritos a lápis e mostram-se bastante misturados com anotac;oes várias, inclusive lendas. 57 páginas inteiramente preenchidas, embora de modo
desordenado . .Manuscrito. Doc. n~ 55.
Vocab.ulário. Povoac;ao Indígena do Bananal. Sem data e coletor.
Na prim~ira página o autor anota dad~s sobre a populac;ao Terena
dizendo: "os Terena residentes no Estado ·de Mato Grosso constituem os seguintes aldeamentos: 1) No Bananal a 4 km da Estac;ao de
Taunay; 2) No 'Ipégua, a 3 km da aldeia do Bananal; 3) Em Cachorrinho ; 4) No Bryao, município de (?); Em Agachi". O vocabulário
está disposto em 99 folhas 32,5 x 22,3 constando do seguinte: partes do corpo, família, parentes, tribo, elementos da natureza, objetos don1ésticos, animais, peixes, vegetais, adjetivos, verbos, proposic;Oes, advérbios, adjetivos possessivos, pronomes, frases e vocábulos
esparsos. Na ~lti,ma folha há algumas anotac;oes sobre o sistema fonética da língua mostrando como esta tem um h aspirado chamado
faringal e um h aspirado laringal. Diz ainda: "Os Terena dizem-se
originários do Chaco. Diz urna tradic;ao que sua passagem para o
território brasileiro foi feita entre Porto Murtinho e a fronteira de
Corumbá". Manuscrito. Doc. n~ 5.
Vocabulários (2). O primeiro nao especifica o coletor, o segundo
explica que foi colhido pelo General Rondon. Nao aparece localizac;ao, nem data. Os vocabulários contém respectivamente 26 e 27 palavras. Há algumas discrepancias nas anota90es dos dois coletores
como por exemplo:
1~ coletor
Gal. Rondon
"Boca"
pal10
bah o
"Dente"
oé
oen
·iNariz"
quin
gu1n
"Olho"
oque
ungue
Manuscrito. Doc. n~ 69 . .
Vocabulário. Sem localiza'fªº e data. Coletado por Joao Barbosa de
Faria. 3 folhas 32 ,5 x 22 ,3 , 99 palavras em ordcm alfabética. Aspalavras em portugues estao classificadas gramaticalmente segundo sejam adjetivos, verbos. Manuscrito. Doc. n~ 62.
-:- yocabulário. Sem localizayao, coletor e data. 121 páginas de vocabulário organizado em ordem alfabética, '.em caderno com as páginas numeradas. Cerca de 400 itens. Todos os vocábulos cstao gra. maticalm·entc classificados cm substantivos, adjetivos, verbos. etc.
Nas páginas 130-139 há uma narrativa do índio Tcrena Lulú (Curumucucú), decano dos habitantes da aldeia do lpéguc. Natural da aldeia d~ Ch~c~ . contava na época (?) 80 .anos. A partir da página
J 42 ate a pagma J 47 encontramos urna narrativa do índio Terena
Antonio da Costa, decano dos habitante~ da colonia indígena do
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Bananal, no município de Aquidauana. O ºtexto é denominado Uoropi e vem serri tradu9:Io. Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Sem data, localizac;ao e coletor. 25 folhas 33,6 x 22,8.
1.365 termos em orden1 alfabética com entrada do item em portugues, classificados g·ramaticalmente (substantivos, adjetivos, etc.).
Datilografado. Doc. s/n.

TICúNA (Tikúna)
Vocabulário. Localizados no lgarapé Belé111 , afluente da margem esquerda do .río Solimoes, logo a ju san te de Tabatinga. Coordenado
pelo General Candido ·M. Rondon, ein 1936, quando ainda exercia
as func;oes de Delegado do·Brasil a Convern~ao de Letícia e segundo
apontamentos por ele próprio ·tomados "in loco", enquanto superentendía a in.spec;ao de fronteiras. 10 páginas contendo 291 palavras. Nao há divisao em partes. Os termos nao estao listados com
muita· ordem inclusive há dois tipos de numerac;oes, a primeira feíta
a lápis e a outra com tinta vermelha. Na página 10 há urna observa9ao em vermelho que diz: "os números que aparecem junto as palavras em vernáculo, correspondem as do Glossário Geral" constante
da Prese.n~e Publica9ao - Nota do C.N.P.I. Ainda na página 10 referencia de localiZa9ao e data: Tabatinga , 1936 com assinatura
do
.
General Rondon. A página 7 está cortada. Contém nota do Coronel
Amilcar Botelho de Magalhaes que diz: recopiado e corrigido. Pronto para ser publicado. Datilografado. Doc. ·s/n. Publicado. (Comissiio Rondan, 76).

TRUMAY (Trumaí)
- .Vo.cabulário. Colhido por Joao de ,Souza. 1 página 32,5 x 22,3. 25
termos ( corpo, céu, objetos, casa). Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
- Vocabulário. Sem localiza9ao, data e coietor. 1 folha de papel pautado 32,5 x 22,3. 25 palavras com entrada do item em portugues.
·Manuscrito. Doc. ·s/n.
UARÁ (W~urá)
Vocabulário. Sem localizayao, data e coletor. Meia fo)ha de papel
preenchida) tamanho 32,5 x 22 ,3. 22 palavras dispostas em colunas
com ·entrada do_item em portugues. Datilografado. Doc. s/n.
UAPIXÁNA (Wapitxana)
Vocabulário. Bacía do Uararicuéra (Estado do Amazonas), Boqueirao (Ser;ra do Murupú), 25 de agosto de 1927. Assinado por Jo~o
Barbosa de Faria. Contém croquis da rcgiao feíto a lápis. l O folhas
pautadas 32,5 x 22,3. 58Q palavras com entrada do item em portugues. Organizado em: partes do corpo, (75); água, céu, fago, terra.
( 5 J); habitac;ao, objetos domésticos (57); gente. paren tes tribo (36);
medicina, religiao ( 12); numcra'flIO (20); pronomes pessoais (6); adjetivos qualificativos (73); verbos (91 ); ten1po, lugar, respectivos
advérbios (23); mam ífcros ( 25); aves (34): répteis ( 12); pcixcs ( 13);
insctos (26); vcgctais (35). Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Serrada Moya. Amazonas. Rio Branco, 25 de agosto
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de 1927. Nao consta o nomc do. coletor. O vocabulário distribuí-se
em 17 partes, 692 itens, preenchidos na caderneta com dados impressos (vide descricyao da Caderncta do Servi90 Ethnographico ).
Preenchido a lápis. Doc. s/ n. (Caderneta n~ 17).

UAURÁ (Waurá) (vide Uará)
Vocabulário. "Vocabulário colhido por J. Barbosa de Faria na aldeia de Paranatinga em 21 de julho de 1923". 2 folhas de papel
pautado 32,8 x 21,3. 92 palavras com entrada do item em portugues. O vocabulário compreende: partes do corpo (32); elementos
da natureza (14); objetos domésticos (46). Manuscrito a tinta. Doc.
s/n.
UAURÁ e MEINÁCO (Waurá e Mehináku)
Vocabulários. Tomados na colonia Bacairí e fornecidos pelo cacique da tribo Uaurá e pelo cacique da tribo Meináco. Colhido nos
días 20, 21 e 22 de agosto de 1923. Em urna coluna estao os termos em portugues e nas outras há os termos em Uaurá e Meináco.
O vocabulário está dividido em partes: carpo, membros, água,_céu,
fago, habita9a-o, objetos domésticos, pronomes pessoais, números.
A continuayao da lista nao segue, aparentemente, urna ordem lógica. Manuscrito a lápis. Documento s/n.
UÓMOS
Vocabulário. Sem localiza9ao, data e coletor. 15 palavras escritas a
mao na língua indígena e· datilografado em portugues. Abrange partes do corpo (9), acidentes naturais (4) e diversos (2). Doc. s/n.
Vocabulário. Miquelenhos. Sem localiza9ao, data e coletor. 2 folhas
de papel pautado 32,5 x 22,3. 95 palavras com entrada do item em
portugues. As palavras em portugues estáo escritas a tinta e as na
língua indígena a lápis. Manuscrito. Doc. s/n.
UMOTINA (Umotína)
Vocabulário. Barbados. Organizado pelo Sr. Severiano Godofredo
d 'Albuquerque, em 31 de mar90 de 1912, encarregado da atrayao
dos índios Umotina. Cabeceiras do rio Paraguai, distrito de Barra
dos Bu gres. Os itens estao organizados em ordem alfa bética portugues-umotina. 3 páginas 32,5 x 22,3. 151 palavras. Datilografado.
Doc. n ~ 92.
Vocabulário. Barbados. Sem localiza9ao, 23 de fevereiro de 1917.
Colhido por Severiano de Albuquerque. 2. follias 32,5 x 22,3 contendo 220 palavras. Na última follia há urna lista de non1es próprios
indígenas agrupados por famílias (pai, mae, filhos, etc.). Manuscrito. Doc. s/n.
Vocabulário. Barbados. Scm localizayao, data e coletor. 7 folhas
16,3 x l 1,4 de un1a pequen a cadcrneta. 21 O termos indígenas com
traduyaO e algumas frases. Manuscrito atinta. Doc. s/n.
Vocabulário. Scm localizac;ao, data e colctor. 2 páginas 33,5 x 22,4.
Na 1~ página há 23 termos indígenas, com traduyao, escritos a tinta. Os tennos cm portugucs cstao datilografados e segucm a orde1n:
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membros, céu, fogo, água, habitayao. Ao lado, a lápis, na própria
página, há alguns correspondentes em outras línguas. Na 2~ página,
há um vocabulário colhido pelo General Rondon escrito a lápis,
constante de 39 palavras, entretanto, sem que a tribo seja identificada. Doc. n~ 90.
Vocabulário. Sem localizayao e indicaya-o do coletor. 1921. 24 folhas 32,4 x 21,0. 411 termos organizados em ordem alfabética com
entrada do ítem na língua indígena. Manuscrito. Doc. s/n.

URUBÚ (Urubú)
Vocabulário. Organizado pelo encarregado dos postos "Pedro Dantas" e "Felipe Camarao" e constante de um Relatório do Inspetor
de Serviyo de Proteyáo aos Índios, Virgílio Bandeira, do Pará e Maranha-o. Obedece ordem alfabética com entrada do ítem em portugues. Provavelmente foi desmembrado do Relatório acima indicado e leva em suas páginas os números 65 a 68. 4 páginas 32,5 x 22,3.
84 palavras. Datilografado. Doc. n~ 93.
Vocabulário. "Organizado pelo encarregado dos Postos "Pedro
Dantas" e "Felipe Camarao" e constante de um Relatório do Inspetor do S.P.I., Virgilio Bandeira, de Pará e Maranhao". 3 folhas de
papel pautado 34,8 x 23,7. 85 palavras organizadas em ordem alfabética com entrada do ítem em portugues. Manuscrito a lápis, com
correyéies feítas a tinta. Doc. s/ n.

a

URUMÍ (Urumí)
- Vocabulário. Sem referencia a localizayao e data. Contribuiyao do
General Rondon. Vocabulário em ordem alfabética portugues-urumí, contendo 104 palavras. Contém folha avulsa com algumas explicayoes gramaticais. Arquivado, copiado e publicado por ordem
do Coronel Amilcar Botelho de Magalhaes em 16/7 /1945. Bom estado de conservayao. Manuscrito. Doc. n~ 7. Publicado. ( Comissiio
Rondon, 76)

XA V ÁNTES (Xavánte)
Vocabulário. Xavántes de Campos Novos. Sem data e coletor. 1 folha 32,5 x 22,3 com 30 palavras organizadas em duas colunas, urna
com as palavras em Xavánte e a outra com o significado em portugues. (tintas azul e vennelha). Datilografado. Doc. s/n.
Vocabulário. Xavántes Opaié. Sem coletor e data. 210 palavras organizadas em 7 folhas 32,5 x 22,3 formando duas colunas tendo
urna delas as palavras em portugues e outras palavras em Xavánte.
Datilografado (tinta azul e vermelha). Doc. s/n.
XIRIANÁN (Xirianá)
Vocabulário. Rio Uraricaparu. Amazonas. Sem outros dados legíveis, inclusive faltando a capa. O vocabulário divide-se em 17 partes;
consta de 114 itens, preenchidos na caderneta com dados impressos
(vide descriyáo da Cademeta do Serviyo Ethnographico). Preenchido a lápis. Doc. s/n. ( Cademeta n~ 21 ).
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XIRJHANÁ

2. VOCABULÁRIOS CO!v/PARATIVOS

Vocabulário. Auexe. Sen1 localiza~ao, data e colcto r. O vocabulário
distribu iu-se em 17 partes; consta de 76 itens preenchidos na caderneta con1 dados impressos (vide descri9ao da Caderneta do Servi90
Ethnographico ). Preenchido a lápis. Doc. s/ n. (Caderneta n!J 19).

Tabela contendo vocabulários dos Uomos, Aroá, Macuráp e Purua.
Sem autor, data e localiza9ao. 2 folhas pautadas 32,5 x 22,3, divididas
em colunas (urna para cada língua). 29 itens para cada língua. 116 palavras. Algumas anota9oes a margem feítas a lápis. Manuscrito atinta.
Doc. s/n.
Tabela contendo vocabulários dos Congores, Anunzes, Tamaindes e
Tagnanis. Sem autor, data e localiza9llo. 2 folhas pautadas 32,5 x 22,3.
14 itens para cada língua, 56 palavras. Anota9oes amargem feítas a lápis. Manuscrito a tinta. Doc. s/n.
Tabela contendo vocabulários das tribos Massacá. Sal~1lli, Coaiá e Canoe. Turma de Explora~ao no Oeste de Mato· Grosso. Assinado pelo
Tenente Estanislau Zack (encarregado da turma). Organizado em colunas, 5 folhas lisas 22,0 x 32,5. 22 itens para cada língua, 888 termos
indígenas. Entrada do ítem em portugues. Conteúdo: corpo humano
(37), ferramentas, utensílios e material de uso (29), alimentos, produtos vegetais e frutas (41), animais, natureza (58), objetos fabricados
pelos índios (20), verbos {20), diversos ( 17). Numerados os itens segundo as indicayoes adotadas no Glossário Geral. Datilografado. Doc.
n!J 99.
Notas diversas inclusive sobre as línguas Otuké. Vocabulário da família lingüística Otuké, compreendendo os dialetos Otuké, Kurumi. O
autor pretende comparar os termos da família Otuké com tennos da
língua Bororo. 2 folhas de papel pautado 33,2 x 22,0. 99 palavras para
cada urna das línguas. Manuscrito. Doc. s/n.
indios.do Gy-Paraná. Listagem compreendendo os Tacuatep, Uacucáp,
Aruás, Capuá, Uaturumbos, Marapaná, Coaiá, Evit'uat, Tacacuauat,
Baep-uat, Tambarure, Uapurutá, Tevireacap, Mamby, Bicutiacap, Cauí,
Guep'uat, Macuare, Nhandirei-nat e Nhambiquáras. 22 folhas 23,6 x
16,0. Manuscrito. Doc. s/ n.
Notas sobre os seguintes grupos: Cayuás, Chanés, Ofaiés, Guatós, Bororos, Cayapós, Bacahirís, Cajabís, Barbados, Cabixís, Nhambiquáras,
Tapanhúmas, Anahuquá, Apiacás, Mequens, Caripunas, Araras, Pariates, Arikemes, Jurúnas, Xuyá (Suyá?), Charayás, Chavántes, Truma-i,
Palmelas, Guarayos, Paricís, Kipiriruates, Jarú, Urupás, Caritiana e
Urumís. Contém diversas infonna9oes sobre localiza9ao, sub-grupos,
migra9oes etc. 46 folhas 23,6 x 16. Manuscrito. Doc. s/n.
Tabela contendo vocabulários das línguas Xirihaná, Macú Maiongón,
Macuxí, Uapixana, Galibí, Caripúna, Jauapery, lporocotó, Aparay.
Folhas pautadas 33,2 x 22. 28 palavras para cada língua (280) sendo a
maioria partes do corpo. Manuscrito. Doc. s/n.
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Ta bel a conte ndo vocabulários das 1ínguas Massacá, Salamain, Coaiá,
Canoé. Localiza~ao dos grupos: Massacá -- a 6 km da margcm direita
do rio Apediá a altura do igarapé Mut uca. É ligada por um bom caminho ao varadouro Cascata Yilhena. Dista 32 km de Cascata. Salamain
- a margcm direi ta do rio Pitnenta Bueno, a 200 metros <leste, cerca
de 25 km abaixo da foz do rio T anarú. Canoc - a margem esquerda
do río Omeré afluente da margem direita do rio Guarajús. Porto Yelho, 20 de abril de 1945. Faz parte de um relató río da Turma de Explorayao no Oeste de Mato Grosso, assinado por Estanislau Zack. 227
palavras para cada língua sendo 37 itens de partes do corpo e 29 itens
de ferramentas, utensílios e rn aterial de uso. 41 itens sobre alimentos,
produtos vegetais e frutas. 48 itens sobre animais, natureza, 25 itens
sobre objetos fabricados pelos índios, 20 itens verbais e 17 itens díversos. 8 folhas tamanho 32,5 x 22,3. Manuscrito. Doc. n9 85.
Ta bela contendo vocabulários dos
os Boro ros (Joao Barbosa de F aria)
no-Wernek). 29 te rmos para cada
corpo , coisas da natureza, vegetais,
crito a tinta. Doc. s/n.

Bororos-Otuques compreendendo
e os Barbados (Umotina) (Severialíngua compreendendo partes do
etc. 2 folhas 32,5 x 22,3. Manus-

J. DICIONÁRJOS

Dicionário Portugues-Arikeme. "Commissao de Linhas Telegraphicas
estratégicas de Matto Grosso ao Amazonas'·. Nao cita o autor. l O páginas de papel pautado 33 x 2 1,8. Em cada página há 3 colunas - na
prime ira estao as palavras em portugues, cm ordem alfa bética ( ou y:quenas frases do tipo " apertar a mao");nasegundaostermosemAnkeme e na terceira, observa96es de caráter fonético. Algumas observa~oes: "pela difficuldade de saber a tónica adotei o duplo signal para a
exprimir"; "este h significa pronuncia aproximada do h aspirado ingles mas differe delle. Pronuncia-se n1ais ou menos como quem está cansado ou como o som reduzido do urro da orn;a". Manuscrito. Doc. n~ 4.
'

Pequeno dicionário Guaicurú-Portugucs e Portugucs-Guaicurú. Organizado por Joao Barbosa de Faria. Os significados em portugues estao
todos classificados conforme se tratem de um verbo, substantivo, adjetivo, etc. 14 páginas com cerca de 882 vocábulos. Datilografado. Doc. s/n.

Tabela contendo vocabulários das línguas Arikemes, Jarús, Urupás, Pacachás-nóva~. Caripúnas, Kipkiriúat, T acuatép, Tagnánis, Nenes, Cabix ís. 29 termos para cada língua preenchidos quase que inteiramente,
em todas as línguas. 2 folhas de papel pautado 32,5 x 22,3. Manuscrito a lápis. Doc. n~ 27.

Dicionário Portugues-Nhambiquára. Extraído e organizado dos vocabulários de Germano José da Silva. Organizado pela Secretaria do Conselho Nacional de Proteyao aos (ndios. Entrada pelo item em portugues, em ordem alfabética. 56 folhas de papel tipo jornal 32,5 x 22,3
sendo 52 delas ocupadas pelo vocabulário Portugues-Nhambiquára.
1. 159 palavras diversas, 29 nomes própríos, 216 frases. Manuscrito.
Doc. s/n.

Tabela contendo vocabulários dos grupos Taulipáng (Jarecuna) e Macuxí. 1 folha preenchida inteiramente, tamanho 32,5 x 22,3. 45 termos para cada língua compreendendo partes do corpo, coisas da natureza, vegetais, objetos, etc. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.

Dicionário Terena-Portugues. Organizado em ordem alfa bética. Todas
as palavras em portugues estao classificadas gramaticalmente. 62 folhas 32,5 x 22,3 corn mais de 2.000 palavras. Manuscrito. Doc. n~ 36.
•

Tabela contendo vocabulários dos grupos Ianahuquá, Uaurá, Cust~náu,
Meináco, Trumaí, Camaiurá, Aueto, Bacairí, Mundurucús. 31 termos
preenchidos em todas as línguas. 288 palavras ao todo. Manuscrito a
tinta. Doc. s/n.

Dicionário Terena-Portugues. Organizado por Joao Barbosa de Faria.
88 páginas. Todas as palavras em portugues já estao classificadas s~
gundo sejrun substantivos, adjetivos, etc. Mais de 2.000 palavras. Dat1lografado. Doc. n~ 63.

Tabela contendo vocabulários das línguas Quechua e Aymará. 2 folhas
de papel pautado 33 ,0 x 21,9. 39 termos para cada língua englobando
palavras como casa, coisas da natureza, partes do corpo, vegetais. Manuscrito a lápis. Doc. s/n.
Tabela contcndo vocabulários das seguintes línguas: Parici, Barbados,
Congores, Anunzes, Tagnánis, Apiacás, Kipikiri, Bororo, Tcrena. 32 termos (320 palavras) preenchidos em todas as línguas. Manuscrito.
Doc. s/n.
Tabela compreendendo as línguas: Mutsun, Shiapaneque, Goajira , Arroaque, Baure, Moxo, Cumanagote, Galibi, Paez, Chiquito, Lule, Araucan, Tsoncque. 95 termos para cada língua englobando partes do corpo, família, objetos, coisas da natureza, colocados em ordem alfabética com entrada do ítem cm portugues. Cerca de 1.330 itens no total.
Manuscrito a lápis. Doc. s/n.

Dicionário Portugucs-Terena. Organizado por Joao Barbosa de Faria.
18 folhas 32,5 x 22,3 com aprox i.Jnadamente 1.300 palavras toda~
classificadas gramaticalmente. Datilografado. Doc. s/n.
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Dicionário Portugues-Uaimaré-Parecí. Nao cita o autor. Organizado
em ordem alfabética. 20 folhas de papel pautado 33,2 x 22,0. Mais de
l.000 palavras. Manuscrito. Doc. n~ 7 1.
Dicionário Uaimaré- Parici-Portugucs. Nao cita o autor. Organizado cm
ordem alfabética. 22 follrns de papel pautado 33,2 x 22,0. Cerca de
l.364 palavras. Manuscrito. Doc. n~ 72.
Dicionários. lntroduzido por notas etnográficas avl_Jlsas tomadas pelo
telegrafista Chefe Germano José da Silva no sertao de Mato Grosso em
33

18/12/1929. 121 folhas tamanho 22,0 x 16,4 na sua maioria em papel
jornal. O índice consta dos seguintes assuntos: l. Vocabulário Geral
dos índios Nhambiquára (Mainainde, Malutunde, Tagnande e Tailate)
dos vales dos ríos Festa da Bandeira, Roosevelt. Co'llcmorayáo de
Floriano e Cabixi - Nomes próprios e frases ; 11. Numerayao; 111. Partes do corpo humano; IV. Vocabulário do grupo Tailate; V. Algumas
palavras da língua dos índios Taquatepe; VI. Observaiyoes do C.N.P.I.
do General Rondon a propósito do ítem 111 (partes do corpo humano);
VII. Dicionário Portugues-Nhambiquára organizado pela Secretaria do
C.N.P.I. e extraído de outro vocabulário. Nomes próprios, ídem, fra.
ses, ídem; VIII. Dicionário Portugues-Nhambiquára dos temas relativos
as partes do corpo humano, constantes do n9 111 organizado pela Secretaria do C.N.P.I.; IX Dicionário Portugues-Tailate correspondente
ao pequeno vocabulário do n? IV; X Dicionário Portugues-Taquatepe,
tomado da relaiyao n? V. Doc. s/n.

•

4. ANOTA r;óES GRAA--IA TICAIS

BORÓRO (Bororo)
- Esb~o gramatical e vocabulário da língua Bororo. Anota'Yoes de
arquivamento assinadas pelo Coronel Anlilcar Botelho ~e ~agalha
es. 2? via do trabalho constando de 49 folhas de papel copia, fino e
rosa tamanho 32,5 x 22,3. Consiste dos seguintes assuntos: l. Apresenta'Yao; 2. Retrato de Joao Barbosa de Faria; 3. Curiosida?e~ e~
nográficas; 4. Tintas usadas pelos índios bororos; 5. Cores distmtivas dos "Clans" bororos; 6. Plan ta da aldeia boro ro; 7. Esbo'Yo gramatical da língua bororo; 8. Vocabulário da língua Bororo; 9. Algumas lendas dos índios Boro ros; 1O. Nomenclatura de ríos em língua
Bororo e análise da composi'Yªº das respectivas palavras. Do Esbo'YO
Gramatical, propriamente dito constam as seguintes partes: Capítulo I. Fonologia, Grupos vocálicos, prosódia; Capítulo 11 · Metaplasmos; Capítulo llI . Substantivos (genero, número); Capitulo .•v ·
Adjetivos ( qualificativos, graus, detenninat~vos, demonstrativos,
numerais, indefinidos, possessivos) ; Capítulo V· Pronomes (Possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos); Capítulo VI . Verbos (conjuga'YOes, conjugaiyao organica, conjuga9ao
inorganica, conjuga'Yao inorganica complexa) verbos negativos (conjuga9ao organica negativa, conjuga'Yªº inorganica negativa), verbos
irregulares, verbos perifrásticos; Capítulo VII - Posposi'Yoes; Capítulo VIII . Advérbio; Capítulo IX - Conjun'Yao; Capítulo X· Interjei9ao; Capítulo XI - Sintaxe (sujeito, objeto direto, objeto indireto,
predicado, adjunto terminativo, adjunto atributivo, adjunto adverbial, posposi90es, período. Cópia incompleta. Nao constam os vocábulos Bororo nem as lendas apesar de arrolados no índice. Datilografado. Doc. s/n. Publicado. ( Comissáo Rondan, 77)
PARICÍ (Paresí)
.
- Esbo'Yo gramatical da língua Parici (Ariti). 1923. Sem autor especificado. 24 folhas. Conteúdo : Substantivo (genero, número e grau); adjetivo (qualificativos, determinativos, indefinidos); pronomes
(pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e rel~tivos); ~er
bos (conjuga9ao, regular, irregular ; posposi9ao); advé~bi~ ; con1u~
'Yªº ; inte-rjei9ao. Apresenta ainda comparaiyao entre radicais do Panci e Guaraní. Manuscrito a tinta. Doc. n? 104. (Comissfia Rondan,

78

•

Anota9oes diversas sobre a língua Parici. 7 folhas 33,2 x ~2,0. N~o
cita o nome do autor. Contém: alfabeto, vogais, substantivos, ad1etivos, determinativos, demonstrativos, indefinidos, comparativos,
pronomes. Manuscrito. Doc. s/n.
Notas gramaticais sobre a língua Parici. 12 páginas 33,2 x 22,0.
Trata dos seguintes assuntos: substantivo (genero, plural e gr~u);
possessivos; verbos (irregulares e reflexivos); indefinidos; ora9oes.
Manuscrito. Doc. s/n. Publicado. ( Co111issiio Rondan, 78)
.
Anota'YOcs Parici-Guarany. O autor nao se identifica, denomina essas anota'Yóes . Metaplasmos ( designa'Yªº comum a todas as figuras
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que acrcscentam, suprimem, permutam ou transpoem fonemas).
Nesse documento sao mostradas diversas formas de composicrao de
palavra e mudancras de fonemas ocorrentes na formacrao de urna nova
palavra. No final do caderno aparecem alguns termos nas línguas
Bororo e Moxos (6 para cada língua). Há também um vocabulário
Moxo-Parici de cerca de 16 palavras. Manuscrito a lápis. Doc. s/ n.

S. ANEXOS

" Inquérito censitário da populacrao indígena do Brasil". Formulário
impresso. Contém as seguintes parte s:
l.

TE~NA (Terena)

Esbocro gramatical da língua Terena. O conteúdo é o seguinte: substantivos (genero, grau); adjetivos (qualificativos, grau); advérbios
(de lugar, de tempo, de modo, de qualidade) ; conjuncrao (copulativa, disjunctiva, causal); interjei9ao (de espanto, de admira9ao). Manuscrito. Doc. n9 84.
TUPY
"Gra!n!natica da língua Tupy". Tem como título internamente "Abánhée, Koipó, Nheengatu, Poromboecába (Grámática abanhee
ou nheengatu, vulgo tupi, guarani, tupi-guarani, língua geral)".
Aparece como autor o Dr. Jorge Maia de Oliveira Guimaraes. 44
páginas tamanho "32,5 x 22,3. O conteúdo é o seguinte : Preliminares; alfabeto ; vogais; consoantes ( consoan tes du plas, pronuncia9ao
das consoantes) ; ordem de colocacrao do alfabeto ; ditongos; acentos; metatese ; substantivo, adjetivo, possessao ; naturalidade; comparativo (superlativo, aumentat ivo, dim inut ivo) ; freqüent acrao ; interroga9ao ; genero; número; artigo ~ vocativo ; conjun~ ao ; interjei'rªº ; posposi<rao ; pronome; pronomes demonstrat ivos; pronomes
demonstrativos i nvariávei~·; pronomcs indefin idos; pronomes invariávcis; pronomes relativos; pronomes reflexivos e mútuos; enclíticos; notas ao ~ pronomes e enclíticos; flcx ao do pronome da 3 ~ pessoa; participios; verbos (transitivo, intransitivo, pronominais, adjc·
tivos, irregulares e defectivos); prefixos pronominais, advérb ios. Datilografado . Doc. s/n.

ll.

Ill.

Nome da horda
Tribo
Aldeiada em
Município de
Estado de
Popula9ao da aldeia

Homens

: lullzeres

Adultos
Adultos
Crianyas
Crian9as
Soma
Soma
IV. Hábitos e costumes
V.
Religiao
VI. Linguagem
VII. Vocabulário básico contendo as seguintes palavras (urna em cada
línha): língua, boca, lábios, dente, nariz, olho, orelha, cabe9a,
cabelos, bracro, mao , dedo , perna, pé, água, río, fogo, céu estrela, sol, lua, solo, pedra, casa, machado, milho, mandioca, canoa,
faca.
No verso do impresso há instru96es para o preenchimento do
Boletim.
Glossário Geral. Modelo de vocabulário em portugues para obtennos o
correspondente nas diversas línguas indígenas brasileiras, de acordo
com a orienta9ao seguida pelo General Candido M. da Silva Rondon.
715 palavras divididas nas seguintes partes: corpo humano, membros;
água, céu, fogo; habita<rao, objetos domésticos; gente, parentes, tribo,
nomes pessoais; adjetivos; medicina, religiao; verbos; tempo, lugar,
respectivos advérbios; mamíferos; aves; répteis; insetos; vegeta.is; peixes. Além desses itens contém ainda: "lnstru96es para a equipe geográfica da se9ao de estudos de servi90 de prote9ao aos índios ( em combina9ao com as formuladas, em especial, pelo Conselho Nacional de Prote9ao aos índios, referentes as atividades do ano de 1945". l. Objetivos ; 2. Organiza9ao, composi9ao e dura9ao ; 3. ltinerário; 4. Especifidades dos trabalhos; S. Relatórios.
Observayao: Esses dado s serviram de base para a forma9ao da Cademeta do Servi90 Ethnographico.
Caderneta do Servicro Ethnographico. Impresso. Caderno com folhas
pautadas 16 x 23,8. Na capa vemos seguintes dizercs: "Commissao de
Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso a.o Amazonas". Seguindo-se ternos - Scrvicro Ethnographico. Caderneta n~. Confiada a.
1<:1 fo/ha: Apontamentos. Ethnographicos e liguisticos. Nome vulgar da
tribo. Nome indígena. Situa~ao das aldeias. Zona dominada pela tribo.
Estado de. Assinatura do organizador. 2':1 fo/ha: Indice. P. 4<!, 5~ e 6~
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fo/has - Resenha histórica e ethnographica (Noticia sobre os antecedentes da tribu; sua pacifica\ªº e coloniza\ao ; suas rela\6es comos civilizados; popula\ao; usos, costumes, indústria, rcligiao). Observa~oes
phoneticas (2 folhas) - particularidades sobre a emissao de cada letra:
inflexoes que soffrem as vogaes: característica da dic~ao e da prosodia.
Vocabulário (pp. 17 - 97) - Vem dividido nas seguintes partes: l. Corhumano, membros. etc. (1 7 - 22); 11. Água, céu, fogo, terra, etc. (23 28); 111. Habita~ao , objetos don1ésticos, etc. (29 - 34) ; IV. Gente, parentes, tribu, etc. (35 - 37); V. Medicina, religiao, etc. (39 - 40); VI.
Numera~ao (41 - 42); VII. Pronomes pessoais ( 43 - 45); VIII. Adjetivos (4 7 - 56) ; IX Verbos (57 - 68); X Tempo, lugar, respectivos advérbios e outros (69 - 70); XI. Mamíferos (71 - 74); XII. Aves(75- 77) ;
XIII. Répteis (79 - 80); XIV. Peixes (81); XV. lnsetos, aracnídeos,
etc. (83 - 84); XVI. Vegetais (85 - 88) ; XVII. Frases (89 - 94)".
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