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CAP1TULO I 

St:TMULA: Antropologia - Gramáticas e vocabulários - Grupos in
dígenas e famílias de língua tupí - Nações e povos ame
ríndios - Línguas e -dialétos - Homo-americanus -
Etnográfia e lingüística . 

ANTROPOLOGIA. - O Brasil é, entre todos os países sul-ameri
canos, precisamente aquêle em que os p0vos indígenas têm conser
vado intacta, em maior escala, a integridade de sua personalidade, 
costumes, usos e independência. 

Os dadoa antropológicos, etnológicos e linguísticos encontrado.a 
pelos exploradores da cultura moderna~ histórica e científ.i.ca, adqui..; 
riram, por isso mesmo, maior ,importância e despertaram mais in
terêsse do que todos os relatos e investigações realizadas pelos 
prâm.eiros desbravadores das terras da América. 

:tsses povos aborígenes, considerados autoctones, por uns, e de 
migrações suce~sivas, . por outros, foram, - já havia séculos, inte-· 
gradoa no selvagismo fí·sico do Continente. - Todos êles, porém, 
pertencem a diferentes grupos étnicos mesclados por famílias cru
zadas e de língu?s oriundas de troncos, cujas origens sônico-etimo
lógicas se perdem na noite dos tempos. Hoje, êsses idiomas íncolas . . 
que marcharam d~ selvagismo para o barbarismo, alcançam presen-
temente a setenta e seis (76) dialetos espalhados no interior do país. 
Qualquer dêles tem ortoépia próprJ.a, embora suas primeiras raízes 
mergulhem nas sonâncias comuns da fonologia nasal e gutural das 
linguas ameríndias, algumas primitivas, outras derivadas, emer
gentes tôdas de uma só origem. Essas raízes sônicas, de procedên
cia glotológica ainda não bem definida, são de evidência científica 
demonstrável na formação do processo aglutinativo, incorporativo e 
derivativo porque passaram no tempo e no espaÇo êsses idiomas . 

A etnologia dêsses povos, no que se refere a continuidade filo
lógica de suas famílias de línguas - originárias ou derivadas -
aglutinantes algumas, muitas de incorporação e bem raras as de 
flexão, sofrem, tal como se processaram no campo de suas mescla
eens, as conseqüências brutais de tôdas as lutas travadas nos re-
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contras do conhecimento selvagem. Vindas de outras plagas, diante 
de mil coisas novas, inteiramente desconhecidas, o mundo exterior 
que os cercava por todos os lados, preparou, em choques pem1a·
nentes, no ímpeto ·das emoções vividas, a formação de nôvo voca
bulário com que denominaram montanhas, vales, rios e lago.~. 
criando uma toponímia pecu1iar ao meio e característica das pró
prias coisas denominadas por essas levas de invasores estranhos. 

Assim foi nos diversos grupos de que procederam no tempo. O 
campo social de cada um dêsses povos nunca excedeu ao domínio 
de cada tribo, e, cada qual formou, diante da natureza que circun
dava a nova e estranha ambiência do nlundo interior do seu pró-
prio grupo . Aí se cristalizaram os usos, e costumes foram aperfei
çoados, despertadas as crenças fetichistas e animistas, fazendo com 
que o homem selvag.em, diante do seu processo de evolução natural 
marchasse da cultura paleolítica para a neolítica . ~le deveu, a ~l 
mesmo, essa passagem: Deixou de ser selvagem p.ara ser simples
mente bárbaro . 

No Brasil, infelizmente, tôda a matéria de que faz parte o pre
sente estudo, ainda constitui deficientíssimo capítulo de antropo
logia Sul- americana mal ensaia-da. Pesa-nos dizê-lo: Todo êsse povo 
íncola que habita a hinterlândia brasileira vive mergulhado no 
mais completo abandono, entregue ao Deus dará do seu infortúnio. 
sujeito a tôda sorte de tropelias e perseguições, quando não dizi
mado a ferro e a fôgo. O "Serviço de Proteção aos índios" conhecido 
entre nós pela sigla "SPI" constitui simples sinecura, carecida de 
técnicos e de recursos, sem nenhum estudo sérjo feito à pessoa do 
1ndio, ou à sua vida tribal, usos, costumes, lendas, mitos e -crenças 
religiosas, fetichistas ou animistas. Só pequenos ensaios por pessoas 
que não pertencem ao "Serviço de Proteção" têm aparecido no 
campo da linguística . São gramáticas e vocabulários, sem orienta
ção técnica ou metodológica, inteiramente fora da Glotologia e da 
Filologia ameríndia·s . 

A zona habitada pelos índios no interior do Brasil compreende, 
de uma parte, a região da grande selva tropical, onde dorme sem 
cultura a bacia do Amazonas, imensa e rica, com rios caudalosos e 
perenes, que periodicamente inundam as planícies . São as alaga
ções galopantes, que duram, às vêzes, quarenta dias . A!:. terras que 
aí ficam, quando desalagadas permanecem úmidas e cheias de· 
humos, enriquecidas por uma nora e fauna variadas e exuberantes 
que encantam, pasmam, oprimem e possibilitam a vida humana, 
f.arta e abundante, ·em qualquer estágio de sua cultura; e, de u1na 
outra, que se derrama pelo alto centro do território n,acional, abran
gendo Rorâima, Acre, Rondônia, Amapá, Amazonas, Pará, Mara·-
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nhão, Mato-Grosso e Paraná. Em Minas-Gerais, Bahia, Espírito 
Santo, São Paulo e Goiás, ainda se encontram os restos de algumas 
tribos vivendo os seus últimos momentos de extinção sócio-animal . 

Na grande região dos trópicos, p.rõpriamente considerada, al-
gumas tribos aí aldeiadas vivem no mais completo abandono, insu-
ladas de tudo, sem qualquer contacto com os civilizados. Essas 
tribos, mau-grado o serviço de "Proteção aos tndios", permanecem 
completamente desconhecidas. É no massiço central, porém, e ns. 
vasta planície amazônica que mais avulta o número dêsses aboríge
nes. São, alguns, das famílias canhapana e gívaro, enquanto outros 
pertencem as tribos uitotó, chirino e sáparo. Representam os de!'ra
delros povos da alta bacia amazônica, situados quase em sua totali
dade na margem esquerda do grande rio e seus afluentes, notada
mente o Napo . Os canhapana são os únicos que habitam às duas 
margens, e ao Sul e ao Este os gívaro, que compreendem numerosas 
tribos com nomes diferentes e seus respectivos dialetos. São os mais 
selvagens cortadores de cabeça que povoam a região, com famílias e 
malocas que exc·edem a 50.000 índios . Os do grupo sáparo esten
dem-se do Brasil até o "Napo" e Huallaga, no território peruano, 
com uma população superior a 30 . OCO, ainda hoje empenhada em 
guerras de extermínio contra os uitotó . Êste nom-e que lhes serve 
de denominação etnológica, significa - "inimigo" - e foi dada 
pelos omágua a todos os índios aldeiados entre o Putumayo Colom
biano ou Içá Brasileiro, e Japurá nas extremas do Brasil com a Co
lômbia, ·em plena bacia do Amazonas. Numerosíssimas são as ;>uas 
tribos, e diferentes as suas denominações . Todos êsses indígenas 
ali se encontram fugidos à catequese e à conquista luso-espanhola, 
que impeliram a f.erro e a fogo, famílias inteiras ao êxodo e à fuga 
precipitada . 

Fugir à civilização européia do século XVI, tornou-se, assim, a 
tentativa suprema de escapar com vida ao domínio civilizador de 
Portugal e Espanha . O primeiro, empurrava-<>s do Sul para o Norte, 
pelo litoral e pelo centro ; o segundo, descia os Andes, enxotando--os 
para a bacia amazônica. Foi essa marcha, no precipitado sangrento 
dos recontros que os levou para o mais distante das selvas . Os que 
vieram do litoral procuraram a planura raza dos rios e lagos; os 
que chegaram do alto sertão nordestino, acomodaram-se no mais 
profundo centro da mata. A terra e a floresta virgem começaram 
a ser habitadas . 

Atualmente, tanto quanto conhecemos, a distribuição dos povr,s 
indígenas do Brasil é, nessa região, uma colcha de mosáico. ·De aí 
9 muito que temos a examinar. Grandes antropologistas, tendo à 
frente os notáveis etnólogos, VON DEN STEINEN, VON MARTIUS, 

• 
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ARTHUR RAMOS, ROQUETE P INTO, CANDIDO MARIANO RONDON, 
e outros, n acionais e estrangeiros, deram ao Brasil e ao mundo uma 
contribuição que, dia a dia mais avulta no campo científico, não só 
quanto à classiecação etnológica, mas sobretudo no que se refere 
aos dados sônico- linguísticos. 

São 14 as gramáticas e vocabulários organizados e publicados 
pela "Com!ssão Rondon" . Nessa obra magnífica devemos destacar 
como dialeto do Nheêngatú ou língua tupi: 

a) Língua dos índios pauatê, das tribos do n1esmo nome, al
deia dos no vale do rio Gi-paranã, no Estado de Mato-Grosso. 

b) Língua dos índios nênê, da nação Nharnbiquára, habitantes 
do vale do alto rio Francisco Bueno, afluente do Comemoração, que 
d Esagúa no méd:o Gi-paraná. 

c) Língua dos índios pagnani, da nação Nhambiquára, aldeia
dos à margem- média esquerda do rio "Festa da Bandeira", afluente 
do rio "Roosevelt" no Estado de Ma.t(}-Grosso. 

d ) Língua dos índios taximendí, da nação Nhambiquára, al
deiados no alto sertão de Mato-Grosso . 

e) Língua dos índios oiampí, sediados no alto rio Oiapóck, no 
Estado do Pará . 

f) Língua dos índios caripúna, habitante~ das marg·ens do rio 
Madeira e seus afluentes Nuirun-paranã e Jaci-paranã . 

g) Língua dos índios kepikeri-uáte, habitantes do rio Maquê
pianê, conquistados em 1913 pelo CORONEL CANDIDO MARIANO 
RONDON . l!:sses indioo resultam da.s misturas tribais oexogânicas e 
endogânicas tupi e kariri. 

h) Língua dos índios ariquéme, sediados às margens do rio 
Massangana, afluente do rio Jamari, no vale compreendido entre a 
margem esquerda daquele e a margem direita do rio Candêia, con
siderado o mais importante tributário do Jamari . 

i) L íngua dos índios urupá, habitantes do rio do mesmo nome, 
afluente à ma rgem esquerda do alto Gi- paranã e manadeh·re 
do Jarú . 

j) Língua dos índiOs apurinã, aldeiados nos centros dos rios 
Purus e Ituxí . 

k ) L íngua dos índios apuranctê, habitantes dos rios Maicí e 
afluentes do Marmelo . 

1) Língua dos índios Mauê, habitantes do rio Andirá, afluente 
do Amazonas . 

m ) Língua dos índios auêtê, sediados nos rios Corisevu e Tami
tatôára, afluente do Xingú, no Estado de Mato-Grosso . 

Além dêsses 14 idiomas, todos oriundos da língua tupi ainda 
há, já estudados, com alguns vocabulários, os seguintes dialetos: 
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a) Língua dos índios arára, habitantes do rio Apurinã, anuente 
do Madeira . 

b) Língua dos índias nocadet, habitantes do alto e médio Ari
puanã . 

c) Língua dos índios adeaú, da nação parintintin, sediados no 
Rio Branco, território de Rarâima . 

d) Língua dos índios Pa.im, habitantes da mar5em direita do 
alto Maici . 

e) Língua dos índios râma-râma, habitantes cJo rio Turumã, 
afluente do Machado. 

f) Língua dos índios guajájára, aldeiados nos centros dos rios 
Pindaré e Carú, no Estado do Maranhão . i!:sses índios pertencem 
à nação urubú. 

g) Língua dos índi.cs Itapexin, habitantes do médio Ptnd"aré, 
no Estado do Maranhão. Pertencem, também, à nação urubú. 

h ) Língua dos ínàios itapurandc., a ldeiados nas nasc-::ntes do 
rio Macaçá-Sumé, no Estado do Maranhão . 

i) Língua áos índios tembé, habitantes do rio Macaçá-Sun1é, 
também da nação urubú. 

j) Língua dos índi os tupiuára, sediados nos rios Tu pi e Gu
rupi, no Estado do Maranhão . 

k) Língua dos índios apiacá, habitantes doo rios Juruena, e 
Teles Pires, no Estado de Mato-Grosso. 

l) Língua dos índios aurá, h abitantes dos rios Rolim de Moura 
e Ricardo Franco, afluentes do Gi-paranã, e r io São Miguel, afluente 
do Guaporé, no Território de Rondônia . 

m) Língua dos ínctios cainá, sediados nos rios Paraná, Igua
temí e lvinêyma. 

n) Língua dos índios cajubi, h abi tantes do rio Teles Pires, 
afluente do Juruena. 

o) Língua dos índios ll1arapiti, habitantes do rio Cortsevu, 
afluente do Xingú. 

p) Língua dos índios macurápe, sediados n oo rios Colorado e 
Mequéu . 

q) Língua dos índios majuberí, h abitantes do rio Branco, 
afluente do Gi-paranã . 

r ) Língua dos índios 1nundurucú, habitantes do rio São T :Jn1é, 
afluente do Juruena . 

t) Língua àos índios tapi rapé, habitan tes do r :o do in.esmo 
nom•e, afluente do Araguaia . 

u) Língua dos índios urumí, sediados nos rios Turumã e M8.·
chadinho. 



14 . ADAUCTO FERNANDES 

u) Língua dos índios urumi, sediados nos rios Turumã e Ma
chadinho. 

v) Língua dos índios timbira, habitantes do planalto central 
e médio Tocantins no Estado do Pará. 

x> Língua dos ínc:tios tenaré, habftantes dos rios Oiapock e 
Camopé, no Território do Amapá. 

y) Língua dos índios chupáia, seçliados no rio .Irirí, afluente 
do Xingú . 

z) Língua dos índios caruaiá, habitantes do rio Irirí, do Es
tado do Pará. 

Todos ~ss·es 25 dialetos são oriundos de troncos ·sônicos perten
centes à família de línguas tupi e aruak onde têm suas origens. São 
.sul-ameríndios e foram catalogados in loco pelo grande ~ertanista 
Marechal Rondon, quando à frente da "Comissão" que lhe tomou o 
nome, dando-nos essa incomensurável seara glotológica indígena 
no mais completo esfôrço etnológico já realizado no Brasil. cun1-
pre-nos pois, afirmar a nossa proeminência no terreno cultural da 
linguística sul-americana, que pode, a esta altura, ser considerada 
um modêlo no qual se condensam todos os povos indígenas da 
Amazônia Meridional, para onde afluíram os representantes diretos 
e únicos destas sete (7) grandes famílias indígenas: 

a) família Tupi-guarani. 
b) família Tapuia, ou Botocudo. 
c) família Aruák, ou Nu-aruá.k. 

d) família Caraíba, ou Caribe. 
e) família Tacâno, ou Tucúia. 
f) família Pano, ou Amahuáca. 
g) família Kariri, ou Nê-korê. 

Todos êsses povos para ali afluíram como que impelidos por .ir
resistível fôrça de atração, ou necessidade suprema de defesa e con
servação de sua vida e unidade social. Dos Andes. desceram os 
aruák; da planura boliviana vieram os aymará-Karirí; do litoral 
atlântico marcharam os tapuio; do planalto Central os tupi e Ca
raíba, e do Chaco os guarani do ramo otúki. 

Hoje domina a seguinte distribuição : Ao norte, vivem os prLr
nauáte, t acuatêpe, urumi, urupá e os iami no rio Gi-par aná; os apia
cá e mundurucú no rio Tapajoz; os aretí, kamaiúra, ur upá, 1nei
nacô, nahuquá, uaurá, trumai e mani-sáua e kuruane., no Xingú. 
A leste, habitam os tapirapê no rio do mesmo nome; os caia pó, ca
raj ás e os chavante no rio Araguaia. No oé-ste estão aldeiados os ca
ripuma, ariquême, râmarâma e bôca-negra no rio Mamoré; os pacá
novo, no rio São Miguel ·e seus afluentes; os uô.mo, purú-bará, aruá 
e macurápe no rio Guaporé; os guaráia permanecem nos campos de 
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''Pau- Cerne".· Ao Sul do Brasil habitam: os caiuá, no rio Doura
do; os nabirek em Lalima; os guaikurú no rio Miranda. Na zona 
central habitam, os borôro. no delta do rio São Lourenço com "> 

Paraguai; os guató neste último, entr·e os rios da "Ponte de Pedra" 
e o Papagaio; os parecí, ou aretí nos rios Juruena e "Comemora
ção"; os nhambiquára e os K epi-keri-uáte, no Pimenta-Bueno; no 
rio Verde os cajabi e os bacp rí, além de dezenas de outras tribos 
ainda não conquistadas com uma população superior a 1. 000. 000 de 
índios, formando nações inteiramente bárbaras. Só a vasta região 
do Xingú poderia abrigar milhões de indígenas se já não houvesse 
briga p·ela posse das terras que ficam às margens dos rtos onde 
mais fàcilmente são pescados o.s saborosos corupeté e tucunaré, 
abundantes em todos os rios. 

As línguas e dialetos falados atualmente no Brasil pelos povos 
indígenas que habitam o seu território, constituem os diferentes 
idiomas derivados de antiquíssimos troncos linguísticos do hom,o
americanus . Foram elas que se radicaram e se desenvolveram na 
América Meridional. Dêsses idiomas já evoluídos e desgarrados das 
origens primitivas, destacamos o vocabulário dos índios pauatê, do 
grupo idiomático paruauatê, de cuja língua fazem parte outras fa
míli-as linguísticas tupí do vale do Gi-Paranã, no Estado de Mato
Grosso. É a mesma língua falada p.elos índios tacuatêpe, M aiubim 
e i]X)teuáte do planalto central. 

O vocabuláfio que se segue foi organizado com o concurso do 
índio Generoá, da tribo pauatê, pelo etnólogo J. BARBOSA, e cons
tante do Glossário Geral das Tribos Selvícolas de Mato-Grosso e 
outras da A mazônia e do Norte do Brasil, publicado pelo General 
CANDIDO MARIANO DA SILVA RONDON. Anexo n.0 5. 

ETNOGRAFIA E LINGUíSTICA, - quanto ao grupo indígena 
tacuatépe e famílias que falam o mesmo idioma. 

VOCABULARIO DOS ÍNDIOS PAUATÊ 

Grupo da tribo PARNAUATE, da qual fazem parte outros grupos 
tupis do vale do Gi-Paranã (Estado de Mato-Gro~o): 

Tacuatêpe,Maiubim e Ipoteuáte. 

Organizado com o concurso do índio Generoá (do grupo "Ta
cuatêpe", a que é devida a denom~nação d·e: "Pauatê") 

por J. BARBOSA 

Urupá, 30 de. Dezembro de 1926. 
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CORPO, MEMBROS, ETC ... 

Antebraço Aiibá 
Articulação do braço Popucába 
Articulação da mão Poibá 
Barbas Aren·cbába 
Barriga Arebéga 
Bexiga Quára 
Bôca Afurúa 
Braço Aiibá-pui 
Cabeça Aiacánga 
Cabelo Aaiába 
Calcanhar Apumhuan 
Canela Aretuman 
carne Mutaba 
Catarro Uh'ú 
Clavícula Agímotacanga 
Coração Aébuínhapirá 
Corpo Aépíra 
Cost as Arabíapé 
Costelas Aiúrucanga 
Cotovelo Aproqué 
Coxa Dóo 
Cuspo Aren àí 
Dedo Atacanga 
Ded o anular Muitére 
Dedo do pé Aepíacanga 
Dedo indicador Cotía 
Dedo médio Duçú 
D~·do mínimo Tainha 
Dedo polegar Aetão 
Dente Aráin 
Dorso da mão Apocupé 
Excremento Quirá 
Falange do dedo Edúra 
Fígado Aépuiá 
Garganta arenovaufra 
Gengiva Aremire 
Int·estinos Arégué 
Joelho Arenupian 
Lábios Aréné 
Lágr ima Ioó 
Leite Cambi. 
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Língua 
Mâmas 
Mão (e palma da mão) 
Maxrilar 
Nádegas 
Narinas 
Nariz 
Nuca 
Olho 
Ombro 
Omoplata 
Orelha 
órgão sexual f em. 
órgão sexual masc . 
Osso 
Ouvido 
Palma da mão (e mão) 
Pálpebra 
Pé 
R!ito 
Pele 
Pê lo 
Perna 
PeSC'OÇO 

Pestanas 
Planta do pé 
Queixo 
Rasto 
Rins 
Sangue 
Septo nasal 
Fala, língua, 
Sobrancelha 
Suor 
Testa 
Unha 
Urina 
V-eia 
Vértebras 

idioma 

1 • 

Acum 
Acáma 
Apoputéra 
Aratitupé 
Arumaquira 
Aépuiuára 
Aecin 
At uboaba 
Areaquara 
Aéceíba 
Agípobecanga 
Anamin 
Tuopíca 
Carirí 
Aécánga 
Apiaquára 
Apoputéra 
Aropopíra 
Aepí 
Aépuciá 
Apiréra 
Arába 
Aéúbu 
Aiurupi 
Arapeióba 
Apuítá 
Apupóra 
Arumaquira 
Arú 
Ezamba 
Arapecanga 
Nheên 
Ariáia 
Arobá 
Aétuempé (aetuempé» 
Turpí 
Aragíca 
Atecupé 
Atepá 

AGUA, CÉU, FOGO, ETC . . . 

Agua 
Arco-Jris 

Ia, yg 
Tupan b'rapamba 

17 
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Brasa 
Brejo 
Cabeceira de rio 
Cachoeira 
Calor 
Caminho 
Carvão 
Céu 
Chama 
Chuva 
Chuvisco 
Cinza 
Corredeira 
Córrego 
Dia 
Espuma 
Fagulha 
Fogo 
Fóz de rio 
Frio 
Fumaça 
Igarapé 
Ilha 
Lagoa 
Luz 
Nascente 
Nuvem 
Onda 
Orvalho 
Poente 
Praia 
Relâmpago 
Rio 
Salto 
Sol 
Trovão 
Tufão 
Vento 

ADAUCTO FERNANDES 

. 

T uiúca 
Turé 
Pira 
I túa 
Riáia 
Pé 
Ta ta punha 
!baga iuáka 
péa 
Amána 
Tequíra 
Tanírubúca 
Teríba 
Viriba 
Iai 
I rá 
Tatani 
Ta tá 
Poôa 
Cangú 
Tatacinga 
Cuába 
ÉÚÇU 
Pi pira 
Xirídiga 
Téába 
Ixãnecatu 
Tipeú 
Quêro-ú 
Araú 
Icínga 
Tupan 
Paranan 
Baté 
Quarahi, Guaracy 
Peamun 
Ibutu-ú 
Ibutú 

HABITAÇÃO, OBJETOS DOMÉSTICOS, ETC . .. 

Abâno 
Aldeia 
Algodão 

Tatapequaba 
Bóta 
Amunuiú 

1 

l 
1. . \ 

1 t 

' 1 
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Animais domésticos 
Arco 
Batata 
Beij ú de mandioca 
B·2ijú de milho 
Cabaça 
Caldo 
cangica 
Canôa 
Cará 
Casa 
Casébre 
Cêra de mel 
Chocalho 
Comiàa 
Concha 
Corda 
Cu ia 
Esteira 
Faca 
Flexa 
Fio 
.Fogão 
Fuso 
Jacá 
Jiráu 
Lenha 
Machado de ferro 
Machado de pedra 
Mandioca 
Massa de mandioca 
M~l 

Milho 
Mingáu 
Moquem 
Novêlo 
Pamonha 
Panela 
Pano 
Páus ignígenos 
Peneira 
Pilão 
Porta 

1 • 

Alagast a 
Ibirápará 
Itiga 
Miiú 
Miiú 
l\íiacú 
Camatú 
Tiréra 
Titér 
Igára 
Cará 
ôga, oca 
Oguei 
Tamêra (tamêxa) 
T ar iba 
Ba tá 
I gaí 
Ipa ma 
Cuipéba 
Piora 
Qui-ié, Kicé 
Uiba 
Iec~nga 

Ania 
Tóra 
Roó 
Ca ntá 
Aia 
Tába 
Gia 
Maní-íba 
Curúba 
Eíra 
Abaxí 
Cãuí 
Cãé 
Ninbó 
Meiúé 
Inhampepoí 
Pén 
Tata-ibã 
íripêmba 
Enuá 

,. . 

19 
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Rê de 
Cama 
Remo 
Tacape 
T ição 

P itimba 
Niába 
Gapivaba 
Agába 
Curéra 

GENTE, PARENTES, TRIBO, ETC . .. 

Amigo 
Avó 
Avô 
Chef·e de tribo 
c ompanhedro 
Criança 
Cunhada 
Cunhado 
Espôsa 
Estrangeiro 
Família 
F ilh a 
Filho 
Genro 
Gent e 
índio 
Irmã 
Irmão 
Mãe a nhaín 
Marido 
Mulher (·indivíduo do sexo 

feminino) 
Mulher 
Pai 
Par{:tnte 
Sobrinho 
Tio 
TrJbo 
V1elh a (idosa) 
Velho (idoso) 
(I doso) 
Viúva 
Viúvo 

Ejára 
Ar i ra 
Atúra 
Rúra, Tuixana 
Çangé 
Cunuminzin 
Burivara 
Bur ivá ra 
Pira 
c uatá 
Róba 
Estál:Yo 
Taira 
caraêoba 
Maíra. 
Arúba 
Tapuín 
Biatéramú 
Buiatér a. 
An h aín 
Mêna 

Cunha n 
Daú 
Papaí 
Aríta 
I ára 
An da 
P'ravára 
Acinga 
Acinga 
Acinga 
Atáo 
Adinda 

I 
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MEDICINA, RELIGIÃO, ETC ... 

Cólica intestinal 
Demônio 
Divindade 
Dor de cabeça 
Dor de d'ên te 
Espírita 
Febre 
Feitiço 
Remédio 
Veneno 

Um 
Dois 
Três 
Quatro 
Cinco 

R-ebéca 
Muiéba 
Coiée 
Canga 
Arraíia 
Iánga 
Tacúba 
Idá 
Muága, puçanga 
lvtuiá 

NUMERA CÃO ... 

Aiepêi 
Mocôin 
Mocôin-aiepêi 
Mocôin-mocôln 
Pô 

PRONOMES PESSOAIS 

Eu 
Tu 
me 
Nós 

' 

Agil 
Amarelo 
Amargo 
Ardido 
Azêdo 
Azul 
Bom 
Bonito (e limpo) 
Branco 
Bravio 
Brilhante 
Cabeiudo 
Oego 
Cheiroso 

Ixê 
Ré, Éné 
Zézé 
Aé, 1a 

ADJETIVOS 

: 1 

' 

Nhangué 
Xucri 
Irobú 
Atáia 
Alaébú 
ônún 
Butéu, Catú 
Catú 
Pacingú 
Na pôra 
Epiga 
Aba 
Péba 
Piriatêne 

21 
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Curto 
Descabelado 
Direito (réto) 
Doe·) 
Doente 
Duro 
Feio 
Fétido 
F'raco 
Frio 
Gordo 
Grande 

• 

Limpo (e bonito) 
Long·o 
Mag.lo 
Máu 
Medroso 
Ment iroso 
Moço 
Móle 
Mudo 
Obed~ente 

Pequeno 
Prêto 
Quebrado 
Queimado 
Quente 
Sêco 
Sujo 
Surdo 
T·eimos'O 
Torto 
Vagaroso 
Valente (bravo) 
V·êlho 
verce 
Vermelho 
Zangado 

Abanar 
Abrir 
Acompanhar 

ADAUCTO FERNANDES 

VERBOS 

• 

Quipirêra 
Apína 
lba 
JI'ch'tnun 
carauat :ba 
Pánga 
Caré 
N·.;n1un 
Túma 
Roní 
Quirá 
Ainatú 
Catú 
Iênun 
Poiára 
:Muiabú 
Quheu 
11eú 
Cunumí 
'Tu1ná 
Manôn 
Cé (;) 
Tan·i-in 
Ianipápa 
C3 (?) 

Cáia 
Acubetéu 
Tubira 
Queaô 
Xuca 
Píba 
Téra 
Mévé 
Pororóga 
Tui é 
Xacrú 
Piránga 
Poróróga 

P i- iu 
Peá 
Eré 

.;i 

( 
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Acordar Ebut 
Adivinhar Biriraé 
Afogar Púminharé 
Agradar Gbúteuré 
Amanhecer Agi é 
Andar Captênde, uatá 
Anoitecer Aéiabú 
Aparecer Ucá 
Aprender Cuába 
Assar Aiíba 
Assobiar Tumaní-inga (tumaninga) 
Assustar Aepi 
Atar Etára 
Atirar Móra 
Bater Moiopanga 
Beber curêca 
Brigar Épu~ 

Brincar Gaíba 
Caçar Cauíra-aca 
Cair ira 
Cantar Póro-ía 
Capinar Bucoia 
Carregar Aio ó 
Casar Mirícó 
cavar Ebocoí 
cercar Agü 
Cheirar Étum j 

Chorar Ajoó 
Chover Oquira 
Coar Emungába 
Cobrir Piára 
Comer Mabitá, ú 
Convarsar Pronutá 
Correr Anjanda 
Cortar Emondóca 
Cozinhar Monpiga 
curar Tamuéga 
Dançar Taruba 
Dar (ofertar) Cóó 
Defecar Píaú 
Deitar Aéáu 
Deixar Opíque 

' 
r 

Derramar 
J 

Cobóca 
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Derrubar Tuga Machucar Mun-mun 
Desatar Torobiga Mastigar Emondó 
Descascar Êcá Matar Aiucá 
Descer Ogiba Mentir Meú 
Desmanchar Rãé Moquear Mucaen 
Destapar Avára Morar Jiróga 
Destorcer Te vê Morder Eú 
Distrair Tandi Morrer Amonô 
Dormir Oquirá Mudar Bazé 
Encontrar Aapi Nadar Aétába 
Encostar E ria Nascer Atuma 
Engulir Emocon Passear Amundaba 
Ensinar J;:çacaué Pedir Xupê 
Ente~rar Atimba Perguntar Endé 
Entortar Troróga Pescar Çaêcêga 
Entrar ltqué Piisar Emoi • . 
Errar Buté Plantar Aétumba 
Esconder Élllim Pôr l!:ubára 
Escutar Apiacá Procurar Éeçanga ·,. 

Pular Esfolar Traé Póra . ' 
Esfregar Muná-munan Quebrar Mopêna 
Espantar Piamú Querer Xlcó . ' 
Esperar Çaplnamt\ Rachar Báema 
Falar Aninga Ralhar Livê 
Fazer Epó Rasgar Vóróróga 
.Fechar Bopetuma Rebentar Vécui 
Ferir Tanga Remar Epubúra 
Ferver Totúra Rir Aétucá . ' 
Ficar Epígué Roçar Mondóga 
Flechar Pirára Saber ouabaié 

• Fugir ôó Sair Aiuzé 
Fungar Aquiramun .. Socar Mói 
Furar Momúca Soltar Torobóga 
Furtar Cuia. Sonhar Quiraiba 

• Girar Cimônga Subir ôcu 
Gostar Acimoêma Sujar Iqueaô 
Imitar :t.a.anga Tapar Bopiga ou abupinga 
Ir Erobunun .. 

Tem-er Aquizé . 
lamber !!tu dia Ter fome Tiiára 
Lavar Epuêi Ter sêde Ev-ezú 
Levantar Bura Tirar Erúra 
Levar Eróo Torcer A é cri 
Limpar Epeira Trabalhar Tuára 
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Trazer eocá 
Tremer Papanga 
Trocar Enêupé 
Viajar Rógunu 
Vir Erie 
Virar Robága 
Viver Cocaé 
Voar Eroziba 
Voltar Ooginun 
Vomitar Aénopogí 

TEMPO, LUGAR, RESPECTIVOS ADVÉRBIOS, ETC . . . 

Adiante Tenundé 
Agora Eré 
Além Cu pé ia 
Amanhã Agihí 
Ante-ontem Cu pé 
Aquem cucaté 
A9Ui Çam 
Atrás Cutéra 
Cê do Ubé 
Dentro Quáre 
Dia Ara 
Em Baixo Ibúbu 
Em cim~ Ibaté 
Entre P~tóra 

Fóra Caripé 
Hoje õn 
Lá Çupé 
Logo Coié 
Longe Amuín 
Madrugada Paricatui 
Manhã Potúna bobê 
Meio dia ó-ára 
Noite Pitúna (ou putuna) 
Nunca Máne 
Ontem Icué 
Perto Abeteô 
Sempr1e Atúa 
Tarde Araó 
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Anta 
Capivara 
ca·ctetu 
Carne 
Cáuda 
Cerro 
Chifre 
Couro 
Cu tia 
Gordura 
Guariba 
Jaguatirica 
Leite 
Lontra 
Macaco-coa tá 
Macaco-prego 
Morcego 
Onça parda 
Onça pintada 
Onça preta 
Paca 
Porco do mato 
Preguiça 
Ooatí 
Tamanduá-bandeira 
Tamanduá-niirim 
Tatú-bola 
Tatú-can astra 
Veado 

AndorJnha 
Arara azul 
Arara vermelha 
Asa 
Ave 
Bico 
Cáuda 
Cojubí 
Ooruja 

MAMtFEROS 

AVES 

7apí 
Capíbára 
Taiáuzin 
Ah'ó 
Váia 
Góga 
Acinha 
Ipirarêra 
Acutí 
Icába 
Aquiqui 
Maracanã 
Camuí 
Eiranda 
Ecaiú 
Caí 
Andirá 
Iauá putanga 
Iauá pinima 
Iauára 
Caruarú 
Tariaú 
Ah'í 
Quatí 
Tamanuá 
'I'amanuá pereí 
Tatú bébi 
Tatú-ú 
Eú 

Urúcureaí 
Ararabu 
Canindé 
P.epocánga 
Uirá 
Xurú 
Váia 
Jacúpetinga 
Urucúreaú 

27 
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Galinha 
Garça 
Gavião-real 
Jacamim 
Jacú 
Jandaia 
Maracanã 
Mutum 
Nambu 
Ninho 
Ovo 
Papagaio 
Passarinho 
Pato 
Pena 
Penugem 
Periquito 
Pica-páu 
Pomba 
Sabiá 
Maracanã 
Tuiuiú 
Urubu-negro 
Urubu-~i 

Urutáu 

Cágado 
Cobra 
Jacaré 
Lagartixa 
Lagarto 
Rã 
Sapo 
Sucuriu 
Surucucu 

Aracu 
Arraia 
Arumará 

ADAUCTO FERNANDES 

BWJEIS 

PEIXES 

Aracuranda 
Uiraxínga 
Cuanun 
Uiraxeriga 
Perú 
·rzbucára eira 
Tarabéú 
Mutum 
Nambu 
Ipopíra 
Uirapiã 
Pecongú 
Uirã-í 
Epegú 
Pepó 
Pepó 
Teribi-f 
Iara-bareri 
Pecuia 
Abiá 
Aracuri 
Tuiilãú 
Urubúpebi 
Urubuzinga 
Urutáu 

Taricaiaá 
Mbóia 
Jacaré 
Ameriba 
Igóga 
Xui 
Cururú 
Mboiú-ú 
Urúcucu 

Pláu 
Pirã-pére 
Piraracú 

• 
I 

• 
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Bagre 
Curimatá 
Escama 
Espinha 
Jau 
Pacu 
Peixe 
Piaba 
Pintado 
Piranha 
Surublm 

Corai t á 
Ibujá 
Ébéga 
Icãuera 
Pira-ú 
Pacú 
Ipirá 
Ipiába 
Pin1mún 
Pacuãnha 
Urubiú 

INSETOS, ARACNIDEOS, ETC ... 

Abelha 
Aranha 
Aranha caranguejeira 
Barata 
Besoure 
Borboleta 
Borrachudo (mosquito) 
Carrápato 
Cigarra 
Concha 
Cupim 
Formiga 
Gafanhoto 
ar.no 
Lambe-ôlho (abelha) 
Maribondo 
Minhóca 
Mosquito 
Mosquito-pólvora 
Mucuim 
Pi um 
Pulga 
Saúva (formiga) 
Tocanguira 

É tira 
Tente 
Tanun 
Araberabé 
Pireremba 
Are rezinga 
Ipeú 
Iatebú 
Iurutatá 
Móé 
Cupii 
Tabuní 
Tucuri a vára 
Cuiú 
Quiba 
Caba 
Boi 
Acinga ruruí 
Catazinga 
Jatebú piramm 
Iá-ebia 
Tunga 
Igaúba 
Tocanguira 

VEGETAIS 

Angico 
Araçá 
Arbusto 

Mi tera 
Canga-iba 
Birá1a 

l 
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Aroeira 
Arroz 
Arvore 
Banana 
cacête 
Cajú 
Cana de açucar 
Capão 
Capim 
Capoeira 
Casca de fruto 
Casca de páu 
Cerrado 
Espinho 
Feijão 
Flôr 
Fôlha 
Fruto 
Galho 
Genipapo 
Goiaba 
Jatobá 
Madeira 
Mata 
Mato 
Milho 
Milho (espiga) 
Milho (palha) 
Milho (pendão) 
Milho (sabugo) 
Piúva 
Planta 
Raiz 
Roça 
Semente 
Tá boa 
Taquara 
Taquarí 
Tiririca 
Tronco 
Vara 
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Pindé 
Baitinga 
Curto 
Pacobá 
Aívéra 
A caiu 
Éiracinga 
Mericocá 
Iuába 
Taperimanda 
Xapiréra 
P·etera 
Ta.J.beteú 
Júa 
cumatái 
Amuiba, potiva 
Pocóba 
Ibá 
Été 
Iba-undá 
Ibapiranga 
Iutaíba 
Ipangú 
cauêra 
Xava-iba 
Abatí 
Abatí-ába 
Abaxitétéra 
Potira 
Abaximéra 
Quiba 
Ia tumba 
Apó 
Gó 
Ainvéra 
Iben 
Tacuára 
Uibi-ia 
Muirití 
.h:ipiu 
Ibira 

li 41 
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O vocabulário acima bem como a língua a que pertence, é 
pauatê, do grupo de línguas tupí, comum entre as tribos tacuatêpe, 
maibim, ipoteuáte, sediadas no planalto central, no Estado de Mato
Grosso. É , portanto, parte de uma família de línguas e dialetos, só 
de uso entre as tribos e nações etnolôgicamente denominadas tupí. 

A ciência da linguagem íncola sul-americana, no Brasil, terr1 
sua origem na atenção que dispensa aos velhos troncos quiché, 
chimú, quichúa e aymará dos yunca e ínca primitivos, particular
mente, nas línguas dos povos pré-andinos, andinos e post-andinos. 
A época de origem dêsses índios e seus idiomas, no que afieta •a 
cronologia, ainda não foi possível determinar. Mas, no que se re
fere aos seus Deuses, lendas e mitos, há perfeita .concordância an-· 
tropog·eográfica e sócio-etnológica que se não pode pôr em dúvida. 

-
' 

• 

1 

" 
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CAPITULO II 

SÚMULA: Etnologia, glotologia e filologia sul-americanas - Origens 
sônicas - Raíz.es e étin1os - Caracteres físicos - índios 
do Norte e Sul do Continente - Schita-rnongóis e tura
niânos - Caribús - Cícws: fluviónico, telúrico e anímico 
- Quiché e Quichúa - Culturas materiais - Sons isola
dos, combinados e figurados . 

ETNOLOGIA. - O conhecimento das diferentes tribos brasilei
ras, originárias de raças que não parecem se1nelhantes, tem nos co~·· 

tumet> e línguas das diversas nações aborígenes, o objeto de nossa 
etnografia. A matéria é estritamente científica, ·e nesta co1~ta já 

avulta considerável trabalho etnológico para fundamentar a clas
sificação de uma mesma família de línguas, capaz d-e mostrar 
como última ratio, que tôdas partiram de um só tronco de orige1n 
comun1. Mas nenhum dêsscs povos \ndígena.s alcança• maior d·eS·· 
taque na investigação antropológica, quer como emigrante de ou
tras plag.as, quer como homem ameríndio. Nesse terreno o seu co
nhecin1ento só nos parece possível com o domínio da linguística, 
em face da pobreza dos dados etnográficos, e do descaso em. que 
.temos andado com os problemas d e nossa antropogeografia. 'l'udo 
que diz respeito à vida do índio e que s.e possa prender aos seus 
usos e costumes, economia e religião indica a solução dês.se magno 
problema de antropologia sul-americana. No campo científico em 
que situamos a questão, muito importam, a glotologia, como ciência 
geral da.s línguas faladas, e a filologia como estudo científico, me · 
todológico <las língua.s dêsses povos em face de suas literaturtts 
orais, consideradas do ponto de vista da evolução de suas gramá
ticas c01no arte de falar .e de se fazer entendido. A prLmeira, pes
quisa as origens sónicas, os étimos primitivos, as raízes ou t e1na3 
:permanentes que delas ainda não se libertaram; a segund.a, exa
mina os seus desenvolvin1.entos, as modificações porque passaram, e 
detern1in:l ü grau de parentesco que as aproxima entre si na for·· 
mação de verdadeiras famílias de l ínguas. Uma e outra serão ·a.si 

únicas a d~z,er a última palavra .sôbre o assunto. O resto, para des-
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cobrir a verdade, fica subordinado, apenas, a uma questão de mé
todo a ser aplicado no exame etimológico dos sons ou sonâncias fo
nológicas. É isso o que temos feito no estudo de vários dialetos e 
nos ensaios de "Filologia Tupi". 

Sem grafia não é possível o estudo das raízes senão na pes
quisa dos sons, um a um. na constituição de cada sílaba e S1Ua 
significação. É, por êsse processo experimental, quanto à forma e 
quanto à idéia, que os sons ou sonâncias contêm~ que chegaremos 
a concluir pela aglutinação, incorporação ou derivação alcanç~ .. das 
na h istória muda da evolução do idioma. Nela, cada palavra aglu
tinou, incorporou, ou derivou, tomando as modalidades monossilá
bica, dissitlábica e polissilábica evolutivas da língua. Cumpre, pois, 
neste estudo, antes de qualquer outra investigação, examinar, com
parar e -enquadrar os espécimes vivos de índios de tôdas as proce-· 
dências. É precisamente isso o que realizamos no grupa1nento das 
tribos de famílias de línguas tu pi. Os sons da voz humana também 
possuem a base de suas características físicas. É isso o que mais 
importa. Entre os índios ter-se-á que ver e d.eterminar a côr e a 
forma dos cabelos, a conformação antropométrica do nariz, o ta
manho dos braços, o comprimento dos dedos, a largura das mãos, 
- grossas ou curtas, - a côr da pele, a forma e a côr dos olhos, 
as dimensões e conformações da cabeça, .ac.entuando as diferenças .e 
caracteres mensuráveis para poder concluir que êsses indígenas têrr. 
os cabelos lisos, duros, negros e luzidios, pele côr de cobre ou 
amarelo-chocolate, sendo os olhos brilhantes, ligeiramente oblíquos, 
com íris castanho-escuro, com pequenas variantes regionais, a testa 
reentrante, fugindo para trás, o nariz largo e rombo, bôca bem ta
lhada e lábios carnudos e sensuais. São fortes, musculosos e bem 
prop.orcionadoo de corpo. 

Além de tudo isso, apresentam dentes incisivos superiores idên
ticos no tamanho e na largura, sendo que na face posterior ·são 
cavados em forma de pá. O fêmur oferece um lireiro achatamento, 
que os antropólogos consideram a característica étnica mais domi
nante da evidência mongolóide sul-americana. Entre as diferentes 
línguas e dialetos ter-se-ão os étimos, os temas, os sons, ou 
raízes permanentes, formadoras das palavras faladas pelas res 
pectivas tribos. Antropologia e linguística andam, assim, relacio
nadas nesse estudo. Ressalta de ambas, à face dos confrontos rea
lizados pela maioria dos antropólogos americanos, notada.mente 
HOLMES, CLARK WISSLER, KROELER, e outros, a seguinte con
clusão: 

a) Os índios americanos do Norte e Sul do Continente forman!. 
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uma única raça, constituindo muitas nações com tribos e nomes 
diferentes. 

' b) A origem étnica dêsses povos íncolas é mongolóide. 

e) Não há, nem nunca houve raça americana, pele-vermelha, 
primitiva ou autóctone. 

d) O homem americano ou ameríndio aqui encontrado, chegou 
um dia, vindo das regiões setentrionais da Ásia Oriental como le
gítimo representante schita-mongol ou turaniano. Penetrou no 
Nôvo Continente marchando pelo ístmo de Bhering, por onde pos·· 
teriormente seguiram as sucessivas invasões mongóis, acompa·· 
nhando a migração da Réna ou veado Caribú das caraiba, ou Ca
riacú dos tupi, ainda hoje -encontrados em grandes manadas nos 
campos gera.tis do Rio Branco, no Território Fed.eral de Rorâima e 
nas Caénas. 

e) A entrada das hordas mongolóides e sua dispersão em terra..;; 
de América, deu-se em época relativamente recente, não excedendo 
a 15. 000 anos, que é precisamente o tempo correspondente a 150 
-séculos, quando é possível situar a cultura neolítica européía com 
o uso da pedra polida e o aparecimento dos primeiros tecidOs ve
getais. 

A evidência dessa origem é hoje universalmente reconhecida, e 
só ela basta, em face das provas antropológicas, ·etnológicas e gloto
lógicas, culturais e filológicas, para demonstrar que as supostas mi
~rações maláio-polinésicas e australianas, admitidas por alguns 

1autores, não passam de simpl.es hipóteses sem nenhum criteno 
científico. Pondo-se de lado alguns aborígenes alófilos, provenientes 
de cruzamentos diversos, sediados no alto vale amazônico, que per
manecem desclassificados etnologicamente, podemos afirmar sem 
receio de contestação séria, a exis tência entre nós apenas de repre
sentantes de 7 grandes famílias indígenas já devidamente indicados. 
·Tôdas elas, com o correr do tempo passaram a ser sul-americanas, 
com troncos de origem comum, cujo habitat -era em terras da 
América Central. Há, mais ou menos, perto de 5.000 anos que aqui 
chegaram .em migrações sucessivas, radicando-se com suas andanças 
no Per~ . Bolívia, Brasil Eauador, Colômbia. Venezuela, Paraguai, 
Argentina e Chile. Foi dêsses centros que, pelos séculos decorridos, 
êles se dispersaram div.idiclo.s em numerosas tribos, tomando, cada 
qual, um nome com significação própria, peculiar ao grupo ou fa.müia, 
guardando, porém, os mesmos usos, costumes, mitos, p~áticas reli
giosas e fetichistas. Habitantes das florestas aí viveram três longos 
períodos de sua história, correspondentes a 1. 000 anos cada um. 
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Essa notícia ainda permanece viva na memória oral das malocas, 
que r·elembram : 

a) O ciclo fluviônico ou das águas. 

b ) O ciclo t elúri co ou da terra. 

e ) O ciclo aními co, ou metafísico. 

São três épocas históricas inconfundíveis, que os indios do 
Brasil ainda guardam nas suas lembranças orais, transmitidas ele 
filho a filho, entre tôdas as. tribos. ~sses ciclos marcam duas 
grandes divisões sócio-tribais: !) - o matriarcado; - 2) - o pa
triarcado. A organização e instituição do Tui.xáua, Paié e Maratcl 
só foram possíveis após a extinção do sistema matriarca!. As 
tribos ica1niába, já .extintas, quando alde!.adas às margens do lago 
"Espelho da Lua'', n o Baixo Amazonas, ali foram encontradas nesse 
estado e com ê.sse s istema, pelos espanhóis, em 1542, quando 
vindos do Peru, descendo pelo rio Napo tiveram de .enfrentá- las, 
logo abaixo da foz do r io Negro . Das três épocas pr incipais ame
r índias resulta ram, em t erras da An1érica, no Sul do Contine'!lte, 
t rês estádios distintos : I - O selvagem, comum -aos nac- n amuc, 
ou, os primiticos h abitant.es e donos da terra, isto é, os que aqui 
chegaram pela primeira vez, denominados tapuia - (inimigo) -
;pelos que vieram d epois . II - O bárbaro - ·comum a.os aruák? 
derramados na planície amazônica e éontra-fortes da Oordilheira 
de Tumuc-Hamac, e sistema de Paryma, alcançando os manadeiros 
de grandes rids nos desfila·deiro-s de Tàpirapecó. III - O cultura~ 
co1num aos tupi, com acentuado grau d e indústria neolí tica, desen
volvida ar te ol.eira e ct.ecorativa, tecidos vegetais, armas, instrumen
tos de música , caça, pesca e adiant ada cultura agrícola desenvolvida 
nos roçados e caivaras. 

As duas prime!ra.s épocas ou ciclos sócio- in dígenas compreen
dem dois períodos: o fluviônico e o t elúrico, a~sim corno êste últiino 
abrange tôda a tran sição operada at é o cíclo aním ico. A primeira 
e a segunda são as únicas que preocupam a antropologia. Cada 
u m a dessas épocas ou cíclos pode ser dividida ·em: a ) estádio in
fer ior; b) .estádio méaio; e) estádio cultur al com o início ida in
dúst ria. A classificação que apr~entamos obedece a marcha dos 
p rocessos admitidos -e realizado3 na produção àos ineios materiais 
de manutenção da exist ência. Foi necessária muita habilidact.e na 
produção de arcos e flecha.s e demais meios ind:spensá veis e decl
sivos. para estapel.ecer o grau de superioridade ·e domínio que :Js 
tribos alcançaram sôbre a natureza a mericana, bravia e gigante. 
Entre todos os que aqui vieram, fora1n os tupz' os mais cultos, 
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sendo porisso os que primeiro conseguiram ser Senhores 
jára) - absolutos da terra. 

37 

<taba-

Tôdas as grandes épocas da vida grupal aborígene na América 
do Sul foram de luta constante contra o meio, coincidindo mais ou 
menos com os maiores desenvolvimentos nas criações de instrumen
tos destinados às fontes de alimentação . A família íncola, no seio 
das tribos, caminhou paralelamente, seguindo na sua constituiçã.:> 
as divisões dos ciclo3, sem oferecer outros progressos que não 
fossem as uniões endogâmicas e exogâmicas pelo rapto no comêco , -
e, depois pelo livre consentimento. 

Quando ainda no estádio selvage11i tiveram a sua infância eni 
terras sul-americanas, vivendo, pelo menos durante certo período, 
sôbre árvores, em perfeito estado de nomadismo, porém, semp:re 
agrupados. Só assim é possível explicar como puderam escapar n')S 

ataques das grandes feras, - o jaguar, o jacaré e a .sucurf, - que 
os cercavam por todos os lados, em terra, nos rios e nos lagos. 
Admira até com.o puderam existir e sobreviv-er . Suas moradas pri
mitivas não foram as malócas, mas as florestas tropicais e subtropi
cais onde se encontraram permanentemente desde o instante cm 
que penetraram no Continente Meridional. Serviram-lhes de ali
mentos os frutos nativos, os animais, os peixes e as raízes, nota-
damente o inhame, o cará e a batat~ esta originária d<> Ceará. É 

êsse o momento em que se opera a passagem do monossilabismo 
incorporativo e derivativo, criando uma linguagem nova, acomodan
do-se às exigências das coisas e dos seres até então desconh!eeidOB. 
A terra estranha, o seu imenso reino animal e vegetal, - fauna e 
1zora, - prepararam as nomenclaturas americanas . E, tudo teve 
nome indígena no Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina, Venezuela~ 
Colômbia, Equador, Peru e Chile. 

O quichúa já não era o velho quiché da América Central, do 
mesmo modo como o quichúa se transformara em ínca, chib-chab, 
aimará, tuelet, caraíba, araucâno, tacâno, Pano, Kartri e tupi-gua
raní. O velho tranco não resistiu na sua unidade idiomática,. esfa
celando-se em tantas famílias de línguas, quantos são as suas tribQs 
primitivas. Entre essas, os tu pi foram dominantes, dividindo-se e 
subdividindo-se nas grandes famílias idomáticas neo-tupi, que hoje 
talam, no Brasil, setenta e seis línguas independentes, decorridos, 
apenas, 4 séculos. 

No correr do segundo ciclo, isto é, no estádio médio ou telúrico, 
foi qut>- se deu a dispersão da linguagem e começou a pesca dos w.a
riscos e demais crustáceos pertencentes aos domini<>s aquáticos, i:.os 
rios, lagos e litoral oceânico, com o uso dos peixes para alimentação 
dos grupos. Mariscos e peixes aparecem consumidos concomitante-



a 

ADAUCTO FERNANDF.S 

mente conforme atestam as espinhas e ossários de ôstras, búzios, rr:.e
xilMes, car angueijos, aratús, sururús, tracajás, taraturagas, e outros 
quelónios e anfíbios, cujos restos ainda agora formam os grandes 
sambaquis encont rados no sul e norte do litoral do Brasil . 

As famílias de línguas. arua,k têm outra procedência. Desde o 
litoral do Pacífico e cent ro norte-am.ericano por onde desceram in·
fletindo até a bacia amazônica, onde permanecem, resistiram na uni
dade idiomática, só quebrada por fracos dialet os, reconhecidos pelo 
emprêg·o do prefixo pessoal nú, igual ao pronome "eu", e pelo su
fixo ní, demonstrativo, ou peculiar somente aos que pertencem à 
mesma família . São da família linguística atapasca, oriunda dos 
caçadores canadenses, que logo se espalhou do extremo norte até 
a América Central, de onde desceu pelas margens do Pacífico, pe-. 
netoru n a América do Sul, alcançando os Andes, seus desfiladeiros 
e bacia do alto Amazonas. Os tiné e dené aparen tados da família 
esquimó form am o seu velho tronco étnico, que se €spalhou por 
tôda América do Norte, desde a parte baixa da bacia do Hudson 
a té o México, pelo centro e litoral do Pacífico com várias triboo ' . 
separadas do tronco originário por multidões de outros indígena.~. 

De aí a razão porque ontem, como hoje, os aruak n unca consegui
ram unidade de cultura, e, antropológica e linguis ticamente a pre
sentam diferen ças enormes no emprêgo do pre'fiX.d. pessoal nú, e 
uso abusivo do sufixo ni, como teremos ocasião de verificar oportu -
namente. 

No período médio ou telúrico o uso do peixe como alimento sé.11 sé 
t ornou plen amen te possível com o uso do fogo . Era uma alin1ent':icão 
nova, qu.e tornou, com o tempo, os índios independentes do clim~ e 
dos lugares. Seguiram o curs-o do.s rios, aldeiaram-se nas suas mar·
gens, nos lados e nas costas do Oceano, podendo, mesmo nesse es
tádio médi o espalhar- se na maior parte das terras do Sul. Os uten-· 
sílios e instrumentos de pedra, toscamente trabalhados mas não 
polidos, da primeira idade selvagem, conhecidos como paleolíticos, 
que na sua maior parte pertencem a té a metade do estádw m édi o, 
foram .difundidos em todo o Continen te . São êsses, alguns do.s ele
m entos justificativos da-s sucessivas migrações . As novas zonas 
ocupadas, o instinto de outras descobertas, a passe do fogo alcan.- . 
'çado por meio do atrito, os nôvos alimentos, tais como .as batata.J 
e damais raízes feculentas, - o ai'lY;i, a macacheira, a mandioca., -
cosidas na cinza, assadas no mucaen, a !invenção dâ arco e da. 
flecha, a máça, a lança, e outras armas de caça, p esca e guerra 
onst~tuíram e formaram um complemento ocasional para o con
sumo e para a segurança da vida tribal. 

Tem comêço o terceiro cíclo anímico ou estádio cultural, que se., 
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dnicia após a invenção do arco e da flecha, graça aos quais a caça 
e a pesca se tornaram alimentos regulares, sendo ambas o seu re
gime normal de trabalho. 

Ao arco e a flecha seguiram-se a zarávatuna, o tacapé, a bur
buna, a lan ça, o jequi , o j eréré, a arapúca, o mondé e o handuá . 
Os conhecimentos se multiplicaram e faculdades mentais novas, 
mais apuradas realizaram outras inven ções : Os machados, facas e 
raspadeiras de pedra polida, os t ecidos vegetais, as tangas, as rêdes 
de dormir e de pescar, as taranuas, os urús, os cestos, e· uma infi
nidade de outras pequenas indústrias trabalhadas à mão, chegaram 
até a arte do oleiro de onde saiu a cerâmica, dando lugar aos al-· 
deiamentos de malocas e tabas. A época, ou estádio bárbaro tf!ouxe 
as culturas materiais, e a pedra polida, do n eolítico, realizou o mi
lagre dos roçados e das caivaras que o fogo queimou . Surge, então, 
a indústria nova das ygarité e ygára f ormada.s d e um só tronco die 
que as ubá são, no seu tipo, as melhores embarcações. Iniciam-se 
as viagens e realizam-se os t ranspor tes fluviais e lacustres . O fogo 
e o machado de pedra preparam as const.ruções das malócas . Todo-; 
êsses progressos foram encont rados n o poder dos t upi, como entre 
os demais índios h abitan tes do Brasil . Para os in dígenas do fim- do 
século médi o ou ciclo t elúrico - o arco e a flech a foram, na Amé:rtca , 
o mesmo que a espada e o fogo para o comêço da civilização eu
ropéia . 

É o momen to da dispersão das tribos, aquém do Titikáca, na. 
planura andina, como se vê do vocabulário dos índios kepi- kirí
uáte, ainda hoje sediados no rio Barão de Melgaço, ou M aquêpiauê", 
em pleno coração do Brasil, apanhado pelo Gener:al RONDON: 

VOCABULARIO DOS tNDIOS QUIJPI-QUIRI-UATE 

Organizado com o concurso do índio CHAMPION 
por J. BARBOSA 

Colônia indígena "Rodolfo de Miranda", em 26 de jan~iro de 1927 

CORPO, MEMBROS, ETC ... 

Barbas Unjomoáp 
Barriga Hecuman 
Bôca Capé 
Cabeça Acánha 
Cabelo Acánha-óp 
Calcanhar Umbitecalã 
Canela Uapiai 
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Carne Onhon 
Catarro Conára 
Coração Upoá 
C'ostas Otôco 
costelas Acaua 
Cotovelo Onécubá 
coxa Oquacat.iá 
Crâruo Acánha-caman 
Dedo indicador Umbátoquêp 
Dedo mínimo Umbahíne 
Dedo polegar Umbauára 
Dente Uhain 
Dorso da mão Umba tôco 
Excremento Oraíquit 
Figa do Opiá 
Intestinos Umbó 
Joelho Otarahã 
Lábios Capepé 
Lágrima Uáca 
Leite i. .. õi 
Lingua Ochôm 
Mamas Unhan 
Mão Umbá 
Maxilar Uacupé 
Nádegas Otém 
Nariz Uhapiá 
Nuca Ondacotiá 
ôlho Iá 
Omoplata Ecoté 
Orelha Ucanapé 
Osso Ocoá 
Ouvido Uapicáp 
Palma da mão Umbaperôp 
Pálpebra Ipée 
Pé Umbi 
Pele ' . Upé 
Pê lo Uáp 
Perna Umbi 
Pescoço Uhembó 
Queixo Oçapequá 
Sangue Uêu 
Suor Opéunen 
T~ta Iacaman 
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Unha 
Urina 
Vértebra 

Agua 
Areia 
Brasa 
Cachoeira 
Calor 
Caminho 
Carvão 
Chuva 
Cinza 
Espuma 
Estrêla 
Fogo 
Frio 
Lua 
Nevoeiro 
Pedra 
Praia 
Relâmpago 
Ribeirão 
Rio 
SOl 
Terra (chão) 
Vento 

Unebapé 
Ani 
otaquá 

AGUA, CÉU, FOGO, ETC ... 

Ama.n ( êmã: Rd) 
Enhain 
Garambí tacunhan 
Eatú 
Opéuéne (pé-un: Rd) 

Gapé 
Quemenaná ( atu-cuinhan) 
Vugá 
Canhã-óe (cuim-ôco: Rd) 

Imbôco 
mãuã (mua: Rd) 
oarambi 

I 

Otaúbon (Rd: Taúmone) 
Piará 
Iápiman 
Uae 
Unhain 
Ivére-verepé 
Ehêt 
Xarú 
Piah'á (piará: Rei) 

Queitaá (cuitaã: Rd) 
:tapú 

HABITAÇÃO, OBJETOS DOMÉSTICOS, ETC ... 

Abâno Popé 
Aldeia Uóc (= Rd) 
Algodão Gocáp (go: Rd) 
Arco Ta cá 
Batata Étim 
Beijú Jôt (Cuâ: Rd) 
Canoa Amixá 
Cará Auá 
Casa Uóc (= Rd) 

L 

:tnfamú Corda 
Cu ia Guerapé (gurapé: Rd) 

1 
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Es teira (pequena) 
Faca 
Fio 
Flecha 
Lenha 
l'vf achaco de pedra 
Mandioca 
Mel 

oropeá (urupêá : Rd) 
Guei, kicé 
Gurumbé 
Iecup 
Gát 
Teá (= Rd) 
Cupit 
Éuit 

Milho 
panela 

Iahá (iaá ou iaopá: Red) 
Meêt 

Páus ignígenos 
Peneira 
Pilão 
Rê de 
Tacape (clava) 

Marambi acúp 
Endocá (ducá: Rd) 
Dorú 
Inré 
queá 

GENTE, PARENTES, TRIBO, ETC ... 

Criança 
Espôsa 
Filha 
Filho 
Gente 
Homem 
Índdo 
Irmã 
Irmão 
Mãe 
Marido 
Mulhere (indivíduo do sexo 

feminino) 
P ai 

Barêt 
Uaí 
Oquet 
Oquet 
Deté 
Nãcuête 
Pauat, ê 
Onon 
Onon 
Otí 
Ipep 

Boêi 
Xuá, páia 

MEDICINA, RELIGIÃO, ETC ... 

Cólica intestinal Ocomatimon 
Dor de cabeça oacaiatimon 
Dor de dente Onhaiatimon 
Febre Ocaiuá 
Médico Mauã 
Remédio Uáia 
Sacerdote Mauã, piaga 

' ' 
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Eu 
Tu 
Nós 

Alto 
Amarelo 
ÀZU} 

Bom 
Bonito 
Branco 
Doente 
Duro 
Feio 
Gordo 
:rvragro 
Grande 
Medroso 
M·entiroso 
Müle 
P equeno 
P rêto 
Sujo 
V·ermelho 

Acordar 
Andar 
Assobiar 
Bater 
Beber 
Brigar 
Brincar 
Caçar 
Cair 
Carregar 
Chorar 
Coçar 
comer 
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PRONOMES PESSOAIS, ETC ... 

Hon, xé 
Hén, rê 
Côré, = Korê 

ADJETIVOS 

VERBOS 

Péreré 
Xaueira 
Xupirará (?) 

Apiquára 
Córa 
Querára 
Iatinamina 
Canacará 
Preuíra 
Iút 
Uerê 
Xãínha 
Biára 
Iéunamina 
Xoreré 
Cíngére 
Moênena, una 
Moênena 
Xupirará (jupirará) 

Épamaman 
Gabun 
Nõenhe 
Iacreamenon 
Iuequamon 
Iaqueramon 
Veapamina 
Augá 
Ocánemamã 
Ieticamon 
vacamon 
Uotocamon 
Iquamin, Luami 
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Correr 
Dançar 
Derrubar 
Descer 
Dormir 
Engulir 
Esconder 
Esfregar 
Esperar 
Falar 
Flechar 
Gritar 
Lamber 
Levantar 
Levar 
Machucar 
Mastigar 
Matar 
Mentir 
Morder 
Morrer 
Pescar 
Pular 
Rasgar 
Rir 
Roçar 
Sonhar 
Subir 
Trabalhar 
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Bitemon 
Enca 
Emboramoáro 
Apícam on 
Eramon 
Ch'mamon 
Veocamon 
Ixonicamon 
Itanamoáro 
Tequetecamon, Teké-ukê 
Imimamon 
Gotcapim 
Iuêramon 
Veapiramon 
Inemoáro 
Ih'oramon 
Quamon 
Iáqueramon 
Iéunamon 
Imbeamon 
Ipamamon 
Imãnteon 
vemánigamon 
íquicamon 
Hiramon 
Goh á 
Vetéimamon 
Viamon 
Bóuga 

TEMPO, LUGAR, RESPECTIVOS ADVÉRBIOS, ETC .. . 

Adiante Tepéaquétexá 
Amanhã Petét 
Aqui Quehapé 
Dia Japaquemaman 
Hoje Hãneté 
Lá Teapé 
Longe Véxe 
Manhã Dimã (iá-imam: Rd) 
Ontem Petétnon 
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Anta 
Caetetú 

Carne 
Cauda 
Chifre 
Couro 
Cu tia 
Gordura 
Jaguatirica 
Leite 
Lontra 
Macaco-coa tá 
Macaco-prego 
Morcêgo 
Onça parda 

Onça pintada 

Onça preta 
Paca 
Quatí 
Tamanduá-bandeira 
Tatú-canastra 
Veado 

Arara amar-ela 
Arara vermelha 
Asa 

' Ave 
Beija-flor 
Bico 
Cáuda 
Coruja 
Garça 
Gavião-real 
Mutum 
Nambú 
Ovo 

MAMiFEROS 

AVES 

Iapiquite 
Ivarútininga (uvé-rutire-ca-

rá: Rd) 
Inhun 
Iondet 
Iatát 
Ipé 
Vacanhe (ocunhã: Rd) 
Xupên 
Amiá pecuan 
Iõi 
Uarípirabáia 
Bapan <= Rd) 
Ia1nbaué (iamauá: Rd ) 
Iêp 
Anüãn xupirará (amJan 

onça: Red) 
Amiã t inga (amia-n = onça: 

Rd) 
Muenaná 
Andíarú 
Vehá 
Uãiarú 
Eriuarú 
Tearú 

Baroquinun 
Marauá 
Ipepoan 
Noahirun 
Querume 
Ica:çé 
Ioncêt 
Pauáuárá 
Uacaré 
Echuarú 
Cuiarú 
Uatanaún (chunchum-á: Rd) 
Iupiá 

• 
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Papagaio 
Pato 
Pena 
Penugem 
Periquito 
Pica-Páu 
Pomba 
Urú 
Urubu 

Cobra 
Jabotí 
Jacaré 
Lagarto 
Rã 
Sapo 
Sucuriú 

Arraia 
Escama 
Espinha 
Pacú 
Peixe 
Piranha 
Gira pi tinga 
Surubim 

RÉPTEIS 

PEIXES 

Gaiá 
Apupuá 
Ipeúm 
Iáp 
Píxú, penpenen 
Iébái 
Angoroá 
Goruá (curuambi: Rd) 
Embucú 

Bôi 
Baêp 
Erá 
Apexaína 
Vémãnlnga 
Me.ngui 
Boi uarumbó 

Iaupé 
Ia pé 
Icoá 
Pacúa 
Ipipirá 
Ip'xarin 
Pémananã 
Caprarumbó 

INSETOS, ARACNIDEOS, ETC . .. 

Aranha 
Besouro 
Borboleta 
Borrachudo (mosquito) 
C~garra 

Cupim 
Gafanhoto 
Grilo 
Maribondo 
Minhoca 

. . 
Vaurabá 
Aracan 
Béu 
Biu 
Garãuã 
Uã-óc 
Xip 
Xipoên (xarincô: Rd) 
Gáp 
Atuárumbó 

\ 
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Mosquito 
Mucuim (ou micuim) 
Pulga 
Saúva 
Tocanguira (ou tocandlra) 

Gaiufrun 
Ixum 
Ioái 
Poantáp 
Iriuaját 

VEGETAIS 
Gocáp 

Algudão Pacopteá 
Banana Quebandeca 
cacête Maíroah'á 
Caju Iaguá 
Cana de açucar ôc 
Espinho Quinêopá 
Feijão Que bit 
Flôr óp, potiva 
Fôlha Quebáa 
Fruto Quêp 
Madeira Teh'ã 
Mata Iah'á 
Planta Gó 
Roça Êupá 
Semente Ecáp 
Taquara Ecú (ecô : Rd) 

Urucú Urumú 
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O vocabulário acima pertence a mesma família de línguas 
tupi. distanciando-se dos idiomas pauatê, parnauáte e taquatépe, 
mas como êles oriundas do tronco quichúa- tupi, com a diferença 
que há entre o italiano e o espanhol, ambas originárias do latim. 

Por maiores que sejam as diferenças de linguagem, revelam-se 
aempre numerosos exemplos ou esclarecimentos etimológicos de no
mes como: Durú, cuiarú, ducá, emã, tupã, tu pá, camiri, etc., etc., 
que servem de mua, = guia com estrêla, - orientando à busca e os 
rumos da verdade científica. Tup, = origem, criador; tup-ã, = cria-· 
dor de tudo, génio, Deus. Já, = nós, nosso; cy, = mãe. I acy, = lua, 
110ssa mãe, aquela que gera e cria os frutos. 



CAP1TULO m 

lKT.HULA: A terra e o índio - Planície amazônica Domestica-
ção de "cbirimbábo" .- Cultura íncola tupi - Habita
ção e "maloca" - Instrumentos e adôrnos de uso indi
vidual - Tribos omágua e anti - .Uso do cambó, cachiry 
e licor de yuruma - Corupá e parica - Muyrakttã. 

A TERRA E O 1NDIO. - O Brasil mede de N. a S., a contar 
du nascentes do rio Ailã, até a curva do Sul, no Arroio Chm, 
r!.307 quilômet ros, em linha reta, e, de L. a O., isto é, da ponta 
~ixas, na Paraiba, até as nascentes do rio Môa, afluente da 
margem esquerda do Juruá, na vertente oriental da serra de Con
ta.mana, nos confins da fronteira do Estado do Acre com o Peru, 
l4 . 336 quilôm·etros, em linha reta . São estas as coordenadas que 
dão os Compêndios de Geografia, e que, embora não sejam rigo
rosamente exatas, representam as dimensões consagradas pelo uso 
escolar de nosso ·ensino oficial. 

Tôda essa extensão imensa está coberta ·por densa floresta . 
Devido a configuração e estrutura do continente Sul-Ame·ricano,. a 
totalidade de terra que compreende a República dos Estados Unidos 
do Brasil capta. e despeja suas á.guas no Oceano Atlântico, dan
do-nos uma hidrografia cujo sistema fluvial por ela contido, é o 
mais vasto, belo e caudaloso do mundo. Dentro dêsse territórJo está 
a bacia do Amazonas, que também recebe o nome de Maranhão, - o 
Equador Visível - . E, ainda que, por sua longitude, de ' apenas 
5. 300 quilômet ros se tome inferior ao MIM1ssipe, e t enha somente 
7 milhões de quilômetros quadrados, a sua caudal, larga e profunda;, 
mede, na descarga normal, 120 mil metros cúbicos por segund-0, 
como têrmo médio de águas e matérias em suspensão que êle des
peja no Oceano. 

:S: assim, o nosso rlo, o maior do mundo. Tal riqueza, na zona 
equatorial, onde as chuvas caem durante seis meses no ano, deu 
margem a um grande número de afluentes com caudais largas e 
leitos profundos . São cursos perenes . Nascido o Amazonas nos 
Andes peruanos, a uns 200 qullômekos do Oeeano Pacifico, quando 
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alcança as terras baixas da planície, d·esliza Sinuoso e lento através · 
de imensas selvas equatoriais que correspondem e excedem as da 
tAfrica Central, por onde desliza sobe~bo o Congo. s.ei;ido. P?r 
~randes tributários, tais como o Javar1, Juruá, Iça, Tefe, Puru.s, 
Negro, Madeira, Nhamundá, Tapajoz, Trombetas, Xingu e Tocan
tins, par a só falarmos nos maiores, tornou-se, pela flora e fauna 
amazônica, o centro preferido para habitação de todos. os povos 
indígenas que se encontram no Brasil. Aí vive-se feliz, com fartura 
a bundante em caça, peixe e frutos silvestres, alcançados pelo mi
lagre dacli.voso da própria natureza. 
1 Os indios do Brasil, sem exceção, foram encontradoe, em 
t500, no alto estágio do seu período de barbarismo . Já não eram 
selvag

1
ens. Haviam penetrado na indústria da cerâmica, em que a 

y gaçáua e o camoci n são a sua evidência. A manhã do seu progresso 
a t ravessara um longo período no qual entraram em jôgo a dife
!l'ença das qualidades naturais do oleiro e as ~eferências das t~bos . 
É o momento social íncola de afirmação das indústrias mara1oara, 
tapajoara e rmundur ucâra. No Peru os. inca deram comêço à 
criação e domesticação do Lama e no ;Sul do .Brasil, em BertiOga e 
' . . ~ 

Cananea os tupi, vindos de Pirat ininga, in troduziram a cr1açao e 
domesticação dos cherimbábos. Eram aves domésticas apanhadas 
n as florestas, papagai08, araras, jacús, cujubins, mutuns e inambús, 
- que os indígenas amansavam e criavam. Ca d.a um dêsses povos 
randinos, chaquenos e amazônicos, dadas as condições n aturais do 
,Continente, seguiu o seu modQ de vida diferente . Se os tupi não 
!tinham o Lama para domesticar, criar e fazer r ebanhos como :OS 

povos de Ataualpa, tiveram porém, em melhor e maior quantidade. 
os cereais - milh o e arro:a, ao lado do feijão, melancia, melão,. e 
outros frutos originários da América do Sul. 

As condições naturais diferentes, .peculiares a cada tribo e a 
cada meio, determinaram que, a partir do momento da dispersão 
das t ribos, cada qual seguisse a sua própria march a, t anto no he
Jnisf ério do Norte, como no do Sul. No Peru tudo começou com a 
criação do Lama e outros animais domésticps, especialmente aves ; 
no Brasil, com a cultura da mandióca, aipy ou macachei r a, ba.nan~ 
µ,naná, gi rimú, melão, melancia, abacaxi, m i lho, arroz, fei jâoi, ba
,ftata e algodão . 

São êstes os grandes marcos tomados para limites dos estádios 
particulares entre as diversas famílias aborígenes da América 
do Sul . 
1 Tudo isso aqui j á exist ia na época do descobrimento . A cultura 
do milho, arroz e feijão, batatas e abóboras concorria como uma 
parte bastante considerável para a. alimentação das tribos tup4 

• 
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que habtiavam em malócas d·e madeira e palha em forma cônica 
ou quadrangular . Ainda hoje, na região do alto Xingu, os habi
.tantes tupi concorrem, nesse particular, com os seus vizinhos . · 
Nessa parte do interior brasileiro domina a malóca, ou choça, de 
palha em forma de funil, eom uma só porta d·e entrada . Entre ,.,s J 

orientais a casa é retangular e coberta de palha trançada, formando 1 

cumi eira de acentuado declive para ambos os lados. De m-0do geral 
pão diferem, porém, em sua indumentária nem nos , seus adornos. 
Nas tribos centrais os homens subst ituem as tangas, o-: tapa-rabo, - j 

pela funda de penis. Entre os tupii orientais. as mulheres usam t> . 
tipoy, que consiste numa espécie de saco de -algod,ão .aberto nas duas ' 

' . 
extremidades. De modo gera l, todos usam o. tamoe.tã, o paratuerã, 
e as pulseiras de fibras vegetais," com· que ·envolvem as perna3 
~baixo do joelho e acima do tornozelo e o ante-braço. O tam
betá é o disco de madeira ou pedra polida que introduzem no lábio 
inferior. Nas cerimônias e festas é freqüente vê-los com vistosas 

1 

mantas de penas e plumas de aves, dominando preferencialmente 
as côres branca, vermelha, e preta . A tatuagem trabalhada com 
tinta de urucú é dominante, sendo seus grandes mestres n essa arte 

' os índios m undurucú . Tatuam-se em linhas paralelas, em forma de 
pente. Os carajá, ao contrário, traçam as linhas a part ir das oo--- l 

missuras da bôca para os lóbulos das orelha.s, em prêto e branco. 
' 
Os apiacá se t atuam com linhas que vão da bôca às. orelhas., 
t esta , nariz e peito . Os colares de tôdas as classes também são de ~ 

uso geral. ,As fai;vas nos braços, nas pernas e cintura são de fibras 
ou plum'as .. 

, . 
Os tupl orientais são, entre todos os povos indígenas do B.~a~;il 1 

os que mais praticam a agricultura como base de sua economia. ~ 

Nas. pescarias, além do arco e flexa, handuá jiqui ·e jer eré, usam o 
1 

envenamento das águas, nos poços dos i garapes., para matar o 
peixe. Foram os tupi, por suas tribos omágua, que .ensinaram os 
espanhóis o uso do caucho. Um dos. tipos mais comuns àe sua ce
râmica é a urna funerária, - camoci1', - decorada com as im
pressões digitais do _morto. São exímios construtores de balsa, yga
rit é, ygára e ubá. Os do litoral, na época do descobrimento, iespe
~ialmente os potyguára e os tabajára eram mestres na construção 
de jangada, ·com capacidade até para 50 pessoas. São grandes cul
tivadores e amantes do tabaco que mascam e fumam em cachimbo, 
r.- venixóra, e piteira, - tauarí. Especialistas em beb'idas excitan
tes, usam o cachyr~,. a yuruma, o curupá, a parica, o aluá e a 
·cambica. 

A identidade ou prova de parentesco, entre as tribos tupl, é o 
.Porte da muyralcytã; - é êste o nome de uma pe,quena pedra 
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verde, - esrneraldci, - em que o homem tupi, prlm.itivo, esculpiu <> 
seu totem e amul~to sagrado. O vocábulo e . o uso dessa prova de 
Identidade são da mais alta antiguidade tribal. Etnicamente, a mu11'"' 
rakytã possui significação rácica, ou parentesco pelo sangue, ott 
~escendência; os que a possuem são parentes, e entre si perten
cem a m·esma família, falem ou não a mesma língua. 

.Muyrakitã é o nome da "pedra verde", - esmeralda, - em 
que o homem tupi, primitivo, esculpiu o s~u totem e amuleto sa
grado. O vocábulo é da mais alta antiguidade tribal. Etnica1nente 
possui Significação rácica, parentesco pelo sangue ou descendência. 
Etimologicamente a palavra é composta de ui,uy, = amizade, con
trato, parentesco, descendência, aquilo que , não é contrário: xere 
icü muy, = meu parente; rê cê fcu muy, = és meu parente. O e.le-
mento · yra corresponde na frase à colmeia, produzido, gerado. 
oriundo. do m.esmo tronco: - muy ou tuy, = sangue, parentesco, 
descendência, origem. Yra também significa, = abelha, cortlço~ 

mel, f~milla e funciona como sufixo de muy ou tuy, = proveniente 
do mesmo sangue, da mesma família ou tribo. Kitã, ce>mpõe-se de 
'/éy, ou quf, ,= pouco, afastado, distante, pertencente. A palavra t4* 
como sufixo é vocativo de mulhrer ou fêmea: Eyotã, = descender da 
' ' 

' lfên1ea aé t{f. su, = ela (mulher) vem, descende. Muyrá, significa. 
;também, entranha, parte interior da mulher, útero, lugar onde o . 
ser ~umano tem origem. Corr.esponde, portanto, a descendência só 

. por parte da mulher, como a indicar um período social em que o 
parentesco ou descendência só se contava pelo lado feminino do 
sangue. Foi assim durante o matriarcado, na mais remota antigu:l.
dade tupi. Era apenas do lado materno que vinham a de.scendêncta. 
e o parenteseo. 

O estudo socio-etnológico da muyrakitã como vamos assinalar, 
~otografa o nascimento do Direito de Família entre oo tupi, tal 
~orno êle se apresenta em uma das fases do mais distante passado, 
'!Porém, já amadurecido no seu desenvolvimento tribal, feminino, 
~uando, socialmente só se conhece o direito das mães. A muyralLiUi, 
:como totem e amuleto indígena presta-se para a investigação antro
jPOlógica, etnológica e sociológica do índio tupi, assinalandcrlhe 01 

~aracteres sacio-antropológicos diferenciais, o encadeamento ·endó
gene de cada tribo, as divisões exógenes etnológicas e as relações 
por que se . coliga com outras tribOs favorecendo o mais complexo 
tenômeno ético grupal, e étnico-linguístico do continente sul-ame
rl,cano. Agora, empregando ,a mesma expressão e imagem, seja-nos 
~rm,itido, · no domínio tupinólogo, usar o mesmo vocábulo, para 

,. 
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empregar a mesma image1n, no afã de tentar fotografar-lhe a sig!... 
nificação, analisando-lhe a gênese remota que invoca, e as vicissl
:tud,es históricas do homem aborígene, durante o longo, terríyel ~ 
formidável processo de sua evolução em terras da América. Oe 
qualquer um dos dois critérios científicos - estático ou dinâmico, 
- com que· de modo geral se ~ode proceder na inv:estigação e aná
lise dos fenômenos socio-antrop,ol9gicos, nós te1nos até aqui seguido 
;Unicamente o direito = (tecô) tupi como já formado, sem exanli
nar-lhe simultâneamente, o seu admirável processo de le11ta elabo
ração nos seus costumes. S.endo o direito, como é indiscutível, um 
~enômeno psico-coletivo, por isso que se· perde no conse:r~.timento 
do ·povo e se pode considerar como a soma de múltiplas: fôrças . 
sociais em coriflito p-ermanente, e ao mesmo tempo, em seu con
junto, um produto social da média. das idéias·, emoções, paixões ' e 
necessidades comuns a um determinado grupo de indivíduos, pouco 
bnportando o seu maior ou menor grau de, cultura, devemos pri
meiramente examinar-lhe o duplo p.rocesso de fonnaç.ão sociológica 
e psicológica, estudando por um lado o substractum social de que 
'êle deriva1 prendendo-o ao jôgo das energias. extens,ivas e internas 
AUe o fa.zem viver no tempo, e investigando, pelo outro, o complexo 
das idéias que se desenvolvem no seio do grupo, a · que pertence, o 
tamanho e o grau da. sua convivência, social, e que conformam e 
plasm~m-lhe o €spírito interior, pr-0jetando-o no espaço. , É assim 
o homem, um s'er selvagem ou um ser civilizado. 

É imperioso' não esquecermos que o aspecto sociológico e o 
aspecto psicológico do problema da formação do direit@ são elos 
de uma. mesma ca:deia, cinzelados por tôdas as lutas, e, obj•etiva
mente unidos e inseparáveis, refletindo sempre o pensamento hu
mano, ,acomodado ao ·estágio de sua cultura social. S6 por um atrti~ 
tício mental é que nós os separamos, cindindo-os e isolando-os, 
para m·elhor estudá-los separadamente, de modo objetive> e, externo. 

No estudo da formação do direito, pode partir-se de quatro 
pontos de vista diferentes: ' 

I. Empírico 
II. Histórico 

m. Sociológico 
IV. Filosófico . 

Todos êles, porém, representam tantas outras aproximaç,ões 
sucessivas, quantos são os graus de generalização. com que nós 
1,Procuramos explicar o fenômeno da convivência e n'Ormatividade 
da Vida social, vendo-a como ela é, e no mais possível de sua reali-
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da.de, pois, só aí é que podemos encontrar o problema angusttant~ 
que forma e corporifica o mundo interior de nossas indagações. 

I. Empiricamente, estuda-se a formação do direito, quando se 
observam as diversas fontes de que êle diretamente deriva, tall> 
como o costume, o uso, .a praxe, a lei e a jurisprudência, e ~en
talmente se reconstruem as múltiplas alternativas, através das 
quais passam antes de adquirir valor de norma disciplinadora da 
vi<ia socio-individual. Isso é o direito, seja norma, ou jurisprudência, 

II . Historicamente, estuda-se também a f armação do direito 
entre todos os povos, civilizados ou selvagens, quando por meio de· 
notícias orais, ou documentos se procura determinar o momento 
em que apareceu e se formou tal lei, ou tal cód'igo. É assim que 
consideramos o Decálogo ou Lei de Moisés, a Lei dias XII T~buas, 
o Código de Manu, e o Código de Hamurabi. Estuda-..se, histórica.
mente, por exemplo, a formação do Direito Penal, quando âdeolà
gicamente reconstrói-se o . momento exato em que êle aparer.eu, 
ou então quando se demonstra que êle foi constituído ou formado 
por elemen tos fornecidos pelo Direito Mosaico, pelo Direito Ro
m ano, p-elo Direito Germânico, ou pelo Direito Canônino. 

III . Sociolàgicamente, estuda-se a formação do direito, quando 
se considera o fenómeno da normatividade social em função de 
todoo os outros fênômenos socio-individuaJiS. e, tenta-se investigar 
como e quanto as regras de disciplina moral ou jurídica contribuí
•ram para a sua realização objetiva, .estabelecendo a ordem, criando 
ía /disciplina e segurança geral de todos, cuja conduta interna ie ' ex
ternamente é a. própria ordem e garantia da sociedade no seu 
desenvolver constante. , 

Para conhecer a forniaçã,o de qualquer direito, impõe-se deter
minar o complexo de fôrças internas e externas que se agitam em 
dado momento num determinado povo, pois, sociolàgicamente a 
gênese do Direito entre os tupi, - que é a matéria em estudo, ~ 
está p,rêsa aos seus costumes e usos locais em tudo quanto para êle 
significa a muyrakitã como totem e 1como amuleto. É indispensável 
ver como a "pedra verde" entrou na sua formação, e sobretudo 
demonstrar como essa pedra corresponde, tanto às condições ecc
!nômicas, políticas, morais, religiosas e étnicas, quanto no estado 
social tupi em que a encontramos, marca no espírito do grupo 
'associativo feminino, a cultura do período matriarcal. 

IV. Filosoficamente, estuda-se, enfim, a formação do Direito, 
quando sem esquecer as realidades gerais· da vida humana :;i.gru-

í , 
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pada, tenta-se integrá- la e explicá- la pelo sistema da natureza g~ral 
pas coisas. O direito, em qualquer fase da vida associativa é um! 
produto selvagem ou civilizado da sociedade a que pertence. Esta, 
por sua vez, bárbara ou culta, é um mundo orgânico com :funções 
biológicas e fisíológicas, que se movimenta por meio das energias 
bio-socio-ético-p;síquicas. Tem, assim, uma evolução fisiológica, so
ciológica e jurídica, em que se radica com os mesmos: elementos 
endógenes e exógenes que movmentam os indivíduos. 

A muyrakitã estabelece, assim, por um lado, uma relação bio
étnica, de origem direta, ligando as tribos tupi, de hoje~ com as 
que chegaram ao Continente sul-am·ericano pela primeira vez. Essa 
!relação, por outro, estende-se· ao mundo inorgânico, socio-psicoló
g'ico por causa do ambiente geofísico em que a so0iedade tupi se 
desenvolve estabelecendo a segurança de sua continuidade no tempo 
e no ·espaço. De tal modo. embora indiretamente, a ação das. fôrças 
endo-psicológicas, e bio-sociológ.icas deverá repercutir-se também na 
!formação da. família oriunda dessas· tribos, em tudo que ~ uso
nor.ma, transformado em uso-costume, ou regra ética social admi
tida pelos selvagens ou b4rbaros dêsse grupo, e que lhes marcou a 
instituição de seu Direito de Família. 

Podemos afirmar que, durante alguns anos temos estuà3.do 
êsse fato juríg€no considerando-o, sobretudo filosoficamente, isto 
é, dentro do quadro e na totalida<le de sua relação, 1a enquadrar-se 
,na ordem dos f enômenos e leis cósmicas disciplinadoras da consti
:tui.ção e evolução da sociedade indígena em face de sua própr'ia, 
evolução tribal. Gera-se, assim, o fenômeno cósmico do direito. lt 
da teoria natural e filosófica de sua formação social. 

Naturalmente, - façamos por evitar as incompre.ensões, -
uma co:isa é a norma social moderna, feita e ap1ícada coercitiva
mente, costumeira ou ·consuetudinária, sem maior f ôrÇa de coerci
bilidade que não seja o uso, ou o costume admitido. Na primeira, 
está a Lei, vestida com a clâmide da fôrça política que lhe emprestia 
o poder público juridican1ente constituído; na segunda, permanece. 
&inda, o rigor do consentimento individual de cada tribo, porém, 
vestindo-se com a roupagem da mente moral do grupo no quanto 
JPOde p;ermitir-lhe o envolver do seu grau de cultura ética ou reli
;giosa, ainda que fetichista. O fenómeno jurídico de uma e de 
outra, difere, apenas no processo de elaboração e na extensão 
lpermiss'iva, ou na limitação proibitiva <ie realizá-lo técnica ou 
pràticamente. Aí está a aplicação da norma, realizando a segu
rança e constituição da família . Partindo de tais princípios costu
ane'iros é que podemos estudar e compreender todo o poder é:o 
':pater-familias em Roma, como o senhor do culto, na adoração do 
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deus Lar e chefe supremo com direito de vida e morte sôbre a 
p~ssoa da mulher e filhos. Da mesma forma, os usos e costumes 
das tribos tupi devem ser examinados na constituição e conservação 
da família mdígena. Só assim é que poderemos afirmar, ela tenha 
ôá alcançado normatividade total, ética e jurídica, de alcance satis
.fatório, embora ainda permaneça longe, bem longe de atingir os 
mesmos critérios sociológicos e filosóficos a que chegou o homem 
da bacia mediterrânea, elevando-se dentro de tôdas as sociedades 
neolatinas ao seu mais alto nível de cultura moderna. 

Do domínio do direito puro, e das ind·agações filosófücas, eri
çadas de tôdas as dificuldades·, é que partimos para ,convencer. Eni 
tais assuntos não há como estabelecer confrontos entre povos di
iversos. 

Muyrakitã é totem e amuleto. Estudado como totem é a prova 
etnológica tup;i revelando a sua mesma origem. Como 1amuleto, é 
símbolo étnico, reproduzindo na "pedra verde", de preferência, a 
esmeralda, - a imagem de um animal -, BOi-uaçú, ou Cobra 
Granae, deusa. da criação e fecundação feminina, fluviôn'ico, do 
período matriar.cal mais baixo, quando os selvagens do Brasil, per
tencentes a essa família linguística, agruparam-se às margens dos 
·rios e lagos, ou no coração das florestas. É a deusa da maló-:;a, 
ipOderosa e sagrada, em que só a Muyrakitã é poder criador e fe
cundador. Deusa primitiva dos tupi, embora ainda ánforme e gros
seira, t em para êles o poder que f êz nascer um sistema de vida 
soc'ial, marcando, como prova rácica a sua própria dmagem que se 
liga. pelo elo do sangue, à identidade de parentesco etnológico entre 
ias tribos que a tenham como evidência de sua origem comum, e 
constitua-se para elas na relíquia. da imagem sagrada, v'Jvendo e 
corporificando o monstro anfíbio na. r eprodução dos caracteres da 
~obra, cuja figura reproduzida em miniatura, conserva todos os 
atributos maravilhosos de remédio e cura infalível a que a supers
tição selvagem atribui grandes virtudes miraculosas. 

Pertence originàriamente ao ciclo primitivo das águas, mar-
1cado pelas concepções de domínio social feminino. Nesse período 
~oi que se impôs o sistema do matriarcado, no qual é absurdo falar 
de tribo organizada, ou da verdadeira. família tupi. Mas serve I)ara 
mostrá- la nos inícios da vida tribal, pois que, com êsses s~temas já 
existem grupos. mais ou menos numerosos de mulheres, sob a orien-' 
tação de uma chefe denominada Muycyxáua, ainda que as hordas 
,femininas fossem mais ou menos amorfas. É o momento confuso 
para tôda a espécie de relações sociais, em que se estabeleceu o 
domínio pelo poder brutal dos instintos e das paixões sexuais . As 
indias icamiaba, sediadas às margens do lago ''Espelho da Lua", 
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pertencem a êsse grupo. É dêle que procedem outros centros femi
~os mais distintos, e, · nos quais se começam a diferençar especi' 
,ficas relações de parentesco. A mãe é considerada o centro) da 
,amilia, pelo que, tanto o grau de parentesco, como o direito de 
conceber, ter, criar e ensinar a filha, segregando-a do convívio dos 
homens, . são exclusivamente da mulher. Aos !homens que viven1 

separados do convívio feminino fica .exclusivamente a obrigação de 
ter relações sexuais quando procurados, e de criar, alimentar e 
iensinar os filhos segregando-os das mulheres. Tudo está subordi
nado à desc,endência materna, fundando-se a vida tribal na exis
rtência da filiação uterina. 

Muycyxáua é a palavra-chave reveladora do grande mistério 
do rito de Jaruparí, e segundo a própria etimologia sôn'ica: -
Muy = sangue, + cy, = mãe, + xáua, == chefa, orientadora, admi
tnistradora, aquela que dá ordens e todos :a obedecem. O seu vulto 
aparece na criação dos mitos femininos do ciclo soei~! fluviônico 
ou das águas, tais como: 

I. Boi-uaçú, = Cobra Grande, geradora do mundo, dos seres e 
de tôdas as coisas. 

II. Yára, = Senhora e dona da pirocriação dos homens e doo 
!frutos. 

m . Iacy, = deusa da luz, ou Lua criadora, que fecunda a na
tureza. 

1: o ciclo que marca o . domínio das mulheres, quando as cunh(l. 
aparecem no estado de promiscuidade temporária ou hetairismo, 
com predominância absoluta sôbre os homens. É o período ctônt'co, 
ou do direi to único das mãies. 

A concepção mítica do Boto, = homem encantado num peixe, 
- é a evidência rácica, etnológica, a indicar a reação masculina, 
a marcar o início do ciclo telúrio, em que o homem se transforna 
em guerreiro e conquistador. É assim o Boto, terrível dominador 
das hordas, das mulheres e das coisas. Ao seu poder mágico não 
escapam :as cunhã-mocú, = môças virgens, que o príncipe enc9.n
!f;ado arrasta e leva para o fundo dos rios e lagos, de onde só 
:voltam depois de fecundadas . É o f enômeno da "botação". Tem-se, 
aí, a transição do ciclo fluviônico, cedendo :ao domínio do ciclo 
social telúrico, ou da ''Terra", caracterizado pelo predomínio do 
pai na órbita da família, marcado pelo aparecimento dos mitos : 

1. Boi-úna, = Cobra preta, que dá combate e vence a Bot
uacú . 

II. Boto, homem-peixe, ou guerreiro e conquistador encan-
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tado, que surge do fundo das águas e domina as mulheres. 

ID. Guaracy, = deus do dia, ou o sol fecundante, pelo poder 
do qual tudo germina e se desenvolve. 

IV. Mapinguarí, = homem-fera, senhor das matas, peludo. 
horrível e invencível, que tudo domina. 

V. Curupira, = gênio protetor da floresta e da caça . 

VI. Juruparí, = ·sacerdote e legislador, que ímpõe a lei, cria 
o tuyxáua, estabelece a ordem, impõe o casamento monogâmico, 
difunde a música, dá eomêço a dança e funda a crença ritual do 
camiri, = alma humana, - e determina o culto de Tupã, = Deus, 
ou Espírito criador do Universo. 

VII. Anhangá, = demónio, satanás, ou alma do mau. Anga é 
a alma ou espírito que habita e •anima os animais. 

É nesse ciclo que se inicia o patriarcado, quando se organizou 
a tribo e se firmou o domínio do homem, auxiliado por Monã, Maí
re--Pochy, Sumé e Tamandaré. 

São êstes os grandes vultos do gênio .criador tupi, na religião 
anímica e na civilização cultural, material e espiritual, em que os 
portuguêses o encontrara,m em terras do Brasil. 

Do mesmo modo como durante o matriarcado a cunhã = mu
lher, não ·sabe, em face da promiscuidade, quem é o pai de .i:;eus 
filhos = rayra, - igualmente, a cu1ihã-tã = môça virgem, - ainda 
!hoje, no Amazonas desconhece o nome do homem que nela f êz 
gerar o filho, cuja paternidade possa a ser atribuída ao Boto. No 
período do hetairismo que se estende durante todo o baixo ina-
tria.rcado, quando nascia uma membyra, -= filha, - o pai t ambém 
não tinha o direito de conhecê-la, pois, separado da mãe, que vivia 
e a criava segregada, e só entre o convívio das qutras mulheres. 
~ste fato é da história geral tupi, ainda. hoje viva no .conhecimento 
de sua tradição oral. 

A história do povo tupi, oriunda, sem dúvida, de outras tra
dições Quichés da América Central, aponta-o como vindo de ali 
para o Chaco Paraguai em migrações sucessivas. Foi nesse meio 
que ·êle viveu .e passou a sua infância sul-americana, para depois 
evolver no tempo, já havia talvez, 5000 anos, antes de aqui apm.·
tarem as frotas de Pedro Alvares Cabral. Os portuguêses, ao de
sembarcar em Pôrto Seguro, já os encontraram organizados en1 
tribos. 

O domínio do alto :sertão e do litoral do Br.as:il, realizado pelos 
invasores tupl, que ;chegaram provenientes do Chaco, deu-se num 
ritmo uniforme, e constante, durante três épocas principais: 
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a) A época selvagem das hordas indígenas mais recuadas, 
nac-namuc -, ou os primitivos donos da terra, - os tapuia, 

como é do seu próprio conhecimento. ~sse selvagem é contemporâ
neo do homem da "Lagoa Santa", em Minas Gerais. 

b) A época bárbara, constituída pela difusão geral do home1n 
nômade ou errante das levas tapuia, com cultura paleolítica, ainda 
sem fixação nem cultivo da terra, tal como demonstram os samba
quis encontrados no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernan1-
buco, Paraíba e Ceará. A permanência do homem indígena nesses 
lugares durou precisamente o tempo em que êle consumiu os ina
riscos que pôde pescar. 

c) A época civil, na qual os. indígenas se distinguem entre si, 
- tapuia e tupi, - unicamente pelo grau de superioridade e pro
gresso cultural neolítico, um diante do outro, perante a luta per
manente contra as fôrças naturais. Provenientes ambos, do mesn~o 
tronco, com uma só língua de origem, e afastados já por dialetos, 
pela distância geográfica e grau de cultura no tempo e no espaço. 
A família dêsses povos, em face do seu desenvolvimento, segue 
naturalmente o pro.cesso de evolução de tôda a vida social, deter
minada, apenas, pelo envolver natural do seu modo de produção 
da vida materia l, individual e tribal. Isso, como fato da vida so
cial, não ocorre ao parentesco, que, sendo elo de cu1tura sociológica, 
só é possível quando a família se cristaliza pela estabilidade orgâ
nica, ética, política e consuetudinária, firmando-se pelas uniões 
.sexuais temporárias ou permanentes, sob a orientação de um chefe, 
marido e pai. E sàmente através dessa terminologia que se poderá 
descobrir, .e notar as analogias que todos êles tiveram, e ainda têm 
presentemente com a fa1nília atual. A natureza preparou e realizou 
a afinidade sexual, e os homens atraídos pela sin1patia mútua 
fizeram o amor, criaram a sociedade e celebraram o casamento . 
'.E, em todos. os tempos, em qualquer época e lugar o .casamento é 
a segmentação do mesmo ato baseado no amor a sua única moral. 
Entre selvagens, bárbaros e civi lizactos, o casamento só o poderá ser 
aquêle em que o amor persistir, firmando-se na estima e na ordem 
sob que assenta a vida sacio-individual . 

Da nomenclatura nheêngatú usada por tôdas as tribos da f a
míli.a tupi, inclusive, p-elos tapuia, para designar as várias relações 
de parentesco entre êles, partimos, neste estudo, do processo geral 
de evolução da família indígena brasileira, segundo a opinião 1nais 
consentânea com as leis reguladoras do desenvolvimento sociológicJ 
do homem tupi, depois de considerá- lo saldo de um estado prhnit-!.vo 
de promiscuidade, tendo passado pelas cinco fases seguintes: 
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a) Família muyayára, = descendência da mulher, - consan·
guíneos. Aqui permanecem os agrupamentos matrimoniais que se 
realizam entre os descenden tes da mesma linha com direito dos 
pais se unirem aos filhos . Processa-se o casamento endogâmico. 

b) Família anamauára, - que na língua tupi significa ''fami·
liar", - em que os irmãos de uma tribo casam com as irmãs de 
outra tribo, com exclusão total de casamentos entre os membros 
de uma mesma taba ou malóca. Dá-se o casamento exogâmico, pela 
imposição da muyrakitã. 

c) Família muacára, = juntar para o aumento da tribo, - em 
que o matrimônio é só temporário .entre casais, nas ayapuca, 
cabana de coito, ~ sem qualquer parentesco. 

d) Família patacuéra, - que na língua tupi quer dizer: mu
-lher livre, - do baixo matriarcado, criando o sistema da p,rostitui.ção 
coletiva. 

e> Família menaréana, - que no idioma nheêngatú significa 
família pelo sistema. do casamento. Dá-se aí a monogamia entre 
·pessoas sem parentesco. 

. .Há .nesse processo social da família indígena brasileira, que 
d1st1ngu1r: - ·Casamento lato sensu, e casamento strictu sensu. 
Só neste é que o casamento pode ser considerado como ato funda
·mental em que se apoia. a associação de famílias subordinadas à 
autoridade do tuixáua de cada malóca. No outro, está a clã, que é 
uma associação desmembrada da tribo, mais extensa, porém, fun
·dada no parentesco apenas determinado pela muyrakitã, investid~ 
de caráter étnico, puramente fictício. 

Muyrakitã, do ciclo telúrico, reproduzindo a imagem ou figura 
do Boto, = homem encantado em peixe, conquistador e dominador 
de .mulheres, - é a fonte inspiradora e criadora da lenda levada 
para Espanha e aproveitada p.or TIRSO DE MOLINA, com a sua 
extraordinária concepção maravilhosa, hoje Universal, de Don Juan. 
114 anos depois da descoberta do Brasil. E a mesma lenda tupi. 

. ~aminados êstes tipos de organização da família indígena, 
verifica-se que as tribos tiveram, no tempo, agrupamentos amorfos 
e permanentes, uns, familiares, lacto sensu outros ec.onô1nicos 
0 u culturais, cujo desenvolvimento paralelo s~ verific~u no espaço 
entre: 

~~ Caçadores e pescadores inferiores, nos quais se encontra a 
ia.milia na .muyrakitã matriarcal, no sentido lato e só excepcional
mente a tribo de· mulheres a marcar-lhe, Deus ; a origem. 

b) Caçadores e pescadores1 superiores, entre os quais a família 

. •' 

POVOS INDíOENAS DO BRASIL 81. 

é inteiramente subordinada à MuyraJcttã, stmbolo étnico do grupo, 
a marcar-lhe o parentesco pelo sangue. 

e) Caçadores e pescadores superiores, entre os quais a orga
nimção da família exogâmlca e endogâmica está prêsa ao sistema 
patriarcal, constrói-se a tribo com a criação do tutxáua, e inicia-se 
a cultura material, dos cortadores de cabeça . 

lf 1 t -1 1 • i . 

d) Caçaàores e agricultores, realizadores de roçados e cOivaras-: 
entre os quais, surge a cultura :matertaz e espiritual, as tribos~ 
- 3trito sensu, - tornam nomes diversos, dispersam-se os clás, 
transformam1)e as malócas, e a familia dominada pela muyrakit4. 
estabelece o parentesco do sangue pelo casamento, cria-se a reli
gião e funda-se o culto de Tupã . 

Desde as suas origens, o parentesco como fôra concebido, con
tunde-se com uma sociedade de caráter religioso-fetichista, que· 
professa a muyrakitã, totem e amuleto rácico . Todos aquêles que 
possuem a mesma pedra verde, com a imagem da Boi-úna guardam - , 
o elemento de prova material e espiritual de sua descendência, 
pois, julgam-se surgidos do tronco do grande Ofídio Negro. Só por 
isso são parentes entre si, e, constituem uma sociedade feminina,~ 
doméstica e especial, que é o clã de mulheres. O mesmo ocorre com 
o aparecimento da Muyrakitã guardando a imagem do Boto . 

Há nesta tradição moral, histórica e antropológica, memória 
permanente, encontrando-se, ainda, entre as tribos icamiaba, im·-
11>ortantes vestígios dêsses selvagens do Amazonas, muito diferentes. 
e em tudo bem distantes, nos usos e costumes, das outras tribos, 
como que marcando di·stâncias étnicas nas relações recíprocas entre 
homens e mulheres. Assim é que, nessas tribos eram proibidas sob 
o rigor de penas corporais terríveis, tôdas as relações matrimoniais 
entre pessoas da mesma ayapuca, porque o temor fetichista da 
muyrakitã as impedia. Ao homem, - aba, - era proibido tocar no 
sangue da mulher, - iacy-tuy, - durante o períOdo da iamunerára 
ou menstruação. Daí porque o totem não consentia a união sexual 
com uma mulher pertencente ao mesmo grupo rácico ou totêmico . 
As ayapuca eram, portanto, estritamente materiais, seguindo a linha 
uterina das membyra. Isso ocorreu durante todo o tempo em que 
e. família ainda não .existia sob a base patriarcal ou paterna. 

Muyr<fkitã, eontendo a imagem do Boto, marca o início do ciclo 
telúrico, no mais baixo patriarcado, e, embora traduza uma expres
são prêsa à cultura material das tribos, é na sua génese endogâmica 
o primeiro ensaio do homem Sul-americano anlmizando-se diante 
da natureza física do que precede, em face do desconhecido que o 
amedronta e o comove. Boto, o gênlo grosseiro da raça, como con-

• 
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quistador de mu1h.eres, já lhe não procura a posse do corpo para a 
realização do fenômeno da criação. Para a fecundação da cunhã, 
basta quâ lhe corte a som~ra projetada à superfície das águas. 
iÉl superior a D. Juan. Aquêle espiritualiza e purifica a fecundação 
da mulher, êste a corrompe e a prostitui. 

Nos dois. tipos de sociedade selvagem tupl, - matriarcado e 
patriarcado, - temos assim que destacar a poderosa influência 
que operou, em ambas, a muyrakitã. Apesar de incertas e embrio-
nárias, numa, - primeiramente as mulheres, - reagiram, por ma
neiras diversas, aos estímulos exteriores do meio amb;iente, e na 
.conformidade dos vários momentos da vida grupal e os diversos 
rimpuLsos sexuai-s e os diferentes temperamentos físicos de que 
cada cunhã era dotada. Nesse período todo o desenvolvimento 
social, ético, econômico e religioso, possui caráter .materlinear. É a 
mulher que manda e impõe a~ suas. preferências, cria os mitos 
femiriinos repetindo-se· com· êles diante das mesmas reações ou 

... ' 
em :frente aos mesmos estímulo~. Na outr~, os homens. começaram 
.IJOr escolher, entre elas, aquêles usos e costumes que lhe permi
tissem satisfa zer certas ne:cessidades primárias, com menor esfôrço, 
ou sem maiores lu'tas, até que, por l,lma permanen te repeti.ção, só 
·a êles foi atribuído impo·r e disciplinar as diversas formas de 
agir, indo, dia a dia, até torná-los constantes, dentvo do grupo. 
~oi n esse mom.ento que os novos usos e costumes1 patriarcais .se 
generalizarar.a.. Daí em diante 'tudo tomou sentido paterlinear. 
Nestes modos de reações uniformes no sei,o das tribos, aos m~esm.os 
estímulos corresponderam novos. anseios, e na repetição dos mes111os 
atos, permaneceu a muyrakitã, criando, agora, mitos masculinos 
órgãos de mando e orientação social, determinadas dispostções 
opostas ou contrárias. às prímitivas determinações femininas. 

É na muyrakitã, - como tote'm e· como amuleto', - quei de
vemos procurar o germe primacial do costume e do uso da 
'"couvadeº, originàriamente impôsto pela indolência ·do índio, para 
repouso de sua amargurante vida de caçador e pescador durante 
üs oito primeiros clias seguidos ao parto da mulher. J!:sse ~esgaurdo 
f?l instituído pela experiência da vida individual e s<Jcial, do pe·
r 1odo matriarca!, quando a mulher, para viver e lutar sozinha, sem 
parar, nunca soube o que. fôra um m.omento de descanso. Assin1, 
~o matriarcado, durante oito dias após o parto, o homem era übri
'5ado_ a caçar e pescar para a mulher que lhe dera o filho, enquanto 
a mae guardava o repouso total na rêde. No patriarcado, invert~ 
ram~se os modos: o pai é que guarda o repouso total na rêdei, en
·quanto a mulher caça e pesca para o homem que· lhe \{leu o filho. 
Q costume é o mesmo. Só variou de u.so o modo de apficá-Io, em 
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virtude da JI1.o<llfica.ção social imposta pela lei do mínino esfôrço e 
da imitação. 

A muyrakitã é, assim, para nós, dada a sua composição sôni
co-etimológica, significação antropológica ,e domínio socio-ético-pc;i
cológico, totem ·e amuleto. :F:: da sua própria raiz linguística: -
Mu = irmão. Ex.; Cê mu, = meu irmão. MU: também é prefixo 
verbal que torna o verbo transitivo, isto é, expirime 1 ação :trans.
;miticia pelo sujeito do verbo ao complemento, e· pode sempre tra
duzir-se por ''feito". Ex.: Muaçú, - engrandecido, ou "'feito gran
de.'' Muy ou puyt = fino, delgado, pequeno Muyrá, .::: madeira, 
tronco de onde nasce outra árvore'; ascend·ente, aquêle pe que nasc'e 
outro - Kytã, ·= nó, elo, laço, parentesco, tronco de parentesco·. 
Muy ou tuy, = sangue. Muyrakitã, conforme a sua etimologia., -
quer dizer - lago de parentesco pelQ sangue. 

Como se vê, o processo de formação da família tu pi, tanto sob 
o ponto de vista. · sociológico, como sob o psicológico, o ético, o 
~urídico e o rel~gioso tem, na muyra.kitã, a função de quantidade· da 
~dentidade. ,étnica realizando no tempo e no espaço, a d-e·fesa que 
!Promoveu as tribos e favoreceu a adaptação progressiva e o desen
volvimento da sociedade tupi. ie:sses fenômenos; sendo sociológicos, 
são também históricos, psicológicos, morais, religiosos, e jurígencs, 
~ todo.si se coligam na g·ênese etnológica. Eclodiram entre os S'el
vagens, - seres · humanos como quaisquer outros, - agrupando·-os ~ 

em castas, as famílias, as tribos e· as clãs ou malócas, soc'ieda.des 
essas só possíveis de explicação como :Q_rodutos. naturais das leis 
do cósmo. iÊsse ·fato social integra-se· no domínio da filosofia 
:monista, tendo entre a série dos fenômenos físicos e a dos f enâr
menos morais e jurídicos a. razão de ser da não eXlistência, de 
,füferença substancial: Entre o selvagem e º' homem. civilizado do
·:ni1nam as tn.esmas leis de evolução, a mesma uniformidade cons·
:tante e imutável, realizando apenas num e noutro a diferencia.ção 
na quantidade e na qualidade das leis reguladoras da vida indivi
dúal e social, pela filogênese e autogênese da espécie. 

. 
VOCABULARIO DO DIALETO DOS 1NDIOS JARú., URUPA, 

U1óMO e PACM-NOVO (PACAHA-NóVA OU PACAÃ-NOVOS) 

Organizado com o concurso do tndio AragUi <da tribo Jaru> 

por J. BARBOSA 

Colônta Indígena "Rodolfo Mirandfl';, em 25 de Janeiro de 1927 
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CORPO HUMANO, MEMBROS, ETC •.. 

Barba 
Barriga 
Bôca 
Braço 
cabeça 
Cabelo 
Canela 
Carne 
catarro 
Clavícula 
Coração 
Costas 
Costela,., 
cotovelo 
coxa 
cuspo 
Dedo 
Dente 
Fig ado 
Intestinos 
Joelho 
Língua 
Mamas 
Mão 
Nariz 
Olho 
Omoplata 
Orelha 
Osso 
Pálpebra 
Pé 
P eito 
Lingua, idioma 
Pele 
Pescoço 
Pestanas 
Queixo 
Rins 
Sangue 
Suor 

1 • 

Iuhenect 
Tocotepacl 
Tupacaci 
T1praci 
Totepici 
Iúpici 
A.raincatemaci 
Uenên 
caêh'e 
Pautracamui 
Te miei 
Arauaci 
A.ramêteci 
Toquetipraci 
Equici 
ÇUpê 
Aiqultitipracl . 
Itiçi 
Trauanaci 
Me.nici 

1 

Toquet-equlr1paci 
Cap-iacaci 
cratici 
Timitipract 
rorici 
Tequ1ci 
Tropamed 
Traíci 
Roraci 
C'aheteci 
catimaci 
Iquimací 
Copiá-uhed 
Tu pareci 
Upramaci 
Cahetequecl 
Urahetecl 
Toquetratenacl 
Uít 
cama ré 

; 1 
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Testa 
Unha 

Cacralntequicí 
Piciquinici 

AGUA, CÉU, FOGO, ETC ... 

Agua (e rio) Cô 
Areia Namaiecun 
Brasa Treicin 
Cachoeira Uécáu 
Calor Camaré 
Caminho Catête, pecí 
Carvão Tain 
Céu Auí 
Chama Patumi 
Chuva i Çoí 
Cinza ... Buretê ·paeôll 
Dia Toá 
Estrêla Upiú 
Fogo j Icê 
Frio Cên 
Fumaça. ruí <?> 
Lama Caronôitê 
Lua 

... Panaú ' 

Luz I-ipan 
Noite '.Étim 
Pedra Paquen 
Relâmpago Comblem 
Rio (e água) Cô 
Serra • i 1 1 Auin I 

' 
Sol Comém 
Terra Manacan 
Trovão Carirí 
Vento Cahô 

HABITAÇÃO, OBJETOS DOMÉSTICOS, 

Abano 
Algodão 
Arco 
Batata 
Beijú (massa de mandioca) 
Cabeça 

Oquean 
Toronoún 
Mapip 
Otematan 
Acôp 
Are pá 

65 
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canoa 
Cará 
casa 
Clava 
Comida 
corda 
Cuia 
Esteira 
Faca 
Flecha 
Fio 
Jacá (baqulté) 
Lenha 
Machado de pedra 
Mandioca. 
Massa de mandioca e bei-

jú) 
Mel 
Milho 
Moquem 
Panela 
Pano 
Peneira 
Rêde 
Remo 
Tição 
Xixa 

Cauá 
Matan 
Aça 
Páu 
Cauçô 
Curupí 
Urun 
Iuí ( ?) 

Ma.muiak: 
Quiú 
Mucurupiná. 
Maiuá 
Icé 
Iquit 
Acúp 

Acóp 
Ta ui 
Mapaé 
Caquetame 
Liuin 
Uóm 
Macaran 
Ciát 
Corá 
Panaí 
Quicêue 

GENTE, PARENTES, TRIBO, ETC ..• 

Amigo Anama 
Companheiro Ice rê 
Criança Onhan 
Espôsa ! : In.icí 
Filho Caui-i 
Gente (e indio) Uanhan 
Homem Quitraman 
índio <e gente) Uanham 
Irmão Açá 
Mãe úá 
Mar.ido Tací 
Mulher Iamiriman 
Pai Bté 

l • 
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MEDICINA, RELIGIÃO, ETC ... 

Espírito Oíam, auga 
Febre Caquepin 

NUMERA CÃO • 

Um Monin . .. 
Nicacá Dois 

Três Nicacá-moní 
Quatro Équemetét 

ADJETIVOS 
' ... 

Açapuná Bom 
Bonito Coaçap 
Branco Cotoá 
Cego cauçain 
Doente ' Cacerí .. 
Duro çupanatí 
Feio Açup'nati 
Gordo 1 1 • • Caiceré . ,/; 

' ' ; ·: . ;l 

Grande Cohorá 
Magro Caçatí 
Máu Açapunati 
Medroso Caínhin 
Mole Aranhatf 
Pequeno Coíp 
Prêto Coçagái 
Valente (bravo) Caéqué 
Valente Equêena (?) 
vennelho .. Cotên 

VERBOS .. . . - . 

Abanar capahô 
Acordar Coropi 
Andar Catét 
Assar Cauici 
Assobiar Cah'on 
Atar Capão 
Bater Tupan, Deus 
Brigar Caéqué 
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caçar Cah'rêt 
Cair catrem carne Iquecren 
Cantar Cahacá Chifre Irequen 
Carregar Câuin Couro Tuprecon 
casar Cauêt Cu tia Tapiuí 
Chorar ' . C'áa.in Gordura Cauahomí 
Coçar Capapaçae Macaco Uioín 
Comer Cauçõ Macaco-coa tá Orãm • : Correr Camú Morcêgo Inoan 
Cortar Catá Onça parda Comêm 
Cozinhar Caco-cirrií Onça pintada Maiucí 
Dançar Cauraí Onça preta Coçaçái .. 
Deitar Catá Paca Micóp 
Descer caquí Preguiça Açumí 
Dormir úpeiá1n coatí Cautá 
Engulir Caetae Tamanduá-bandeira Ptiuman 
Esperar Cauinim Tamanduá-mirim Ipik 
Falar Capá Ta tú-canastra Ipiquipana 
Flechar Queú Veado Uiemú 
Furtar Enguí 
Lavar ·Carocon AVES 
Limpar Cahô 
Matar Capapin u Arara vermelha Tramin 
Mentir Cacacén Asa Tinhí 
Morder Tapit'í Ave Iamaiumé 
Morrer caimí Bico Tiití 
Nadar Cahê C'oruja Aaô 
Pescar Cahó-i Cujubim Coqueuí 
Pisar ' 1 Tecumbé Garça Oometên ! 

Plantar '·, ~ Titôt Gavião-real Cahotin -}. 

Procurar Caberô Jacamim Uçaét 
Pular Cempí Maracanã Reh'é 
Rasgar Tocaí Mutum Otin 
Sonhar catehin Ovo Reien 
SUbir Caprí Papagaio Toráu 
Temer Caínhín Pato Auú 
Trabalhar caquép Pena Tinhí 
Tremer Cacogrô Periquito Priguin 
Vomitar Caué urubu Mohô 

MAMtFEROS 
Anta Imin R:f!PTEIS 

Capivara Cauéuéuê Cobra Cracaôn 
J abotí Toá 
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Jacaré Ahóp 

Sapo Itoran 

1 ' 
PEIXES 

' ( 

Arraiia Crapapá 
Pacú Cocrapá 

; . 
Peixe Iham 
Piranha Itehan 
Pira pi tinga COçagaí 
surubim Trauan .. 

. : 

INSETOS, ARACNIDEOS, ETC ... 

Aranha 
Barata 
Besouro 
Bicho ce pé 
Borboleta 
Borrachudo 
carrapato do chão 
Cigarra 
Cupim 
Formiga 
Gafanhoto 
Maribondo 
Minhoca 
Mosquito 
Mucuim 
Pulga 
saúva (formiga) 
Tocanguira 

Banana 
Caju 
Capim 
Espinho 
Feijão 
Flôr 
Fôlha 
Fruto 

; " : 

1 .. 

.-

1 .. 

ôquín 
Tohorê 
Upí 
Ihépí 
Iapac, pauá 
Imí 
Tamoroá 
Acucú 
Papaquí 
ú' 
Cai 
Iúrí 
Emeté 
Jean 
Motine 
!lllp 
Iamú 
Ta pi tá 

VEGETAIS 

Iuá. 
Uinía 
Iuíp 
Pé 
Taçau 
Piuanhãpaná 
Tínhipaná 
Opiãbaná 

.. 

:• 

\ -
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Madeira. Paná 1 • 

Mamão Ca.raçaque 

Mato Horõam 

Milho Ma pá 

Roça Tltop 

Semente Toqui 
Taquara Tamará 
Urucu Mass1n 

O vocabulário acima demonstra a evidência de um slmplee dla.
leto, de u.so nas tribos 1nd1cacla8. 
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CAPíTULO IV 

SúMULA: Grupos étnico-linguísticos - Caxinauá, parintintin e ja
minauá - Diferenciações etnográficas - Tupí-guaraní, 
tapuia, aruak, caraíba, tacân.o, pano e karirí - Classi
ficação etnológica de Von Martius - Nomenclatura de 
Von den Steinen - Pronome "nuº, pronome "pi", pro
nO'rne "ni", Tupí, anti, povos andirnos - Origens quichúa, 

GRUPOS LINGUíSTICOS. - A classificação que apresentam-Os, 
grupando oo índios por famílias de línguas, conforme manda a 
glotologia moderna, pretende ser um das mais completas sôbre as 
/amílias linguísticas dos povos indígenas d-0 Brasil. 

A etnologia geral não pode deixar de reconhecer certas dift:
renças entre as populações do Brasil e as do resto do Continente, 
especialmente no que se refere e a separa dos demais povos indí
genas da América do Norte e os da Central. Nos caracteres físicos 
de nossos índios notamos traços mongolóides mais freqüentes, e 
dentro da grande diversidade antropológica dos tipos indígena~, 
uns em face de outros, não é raro encontrar homens e mulheres 
fortes, belas e bem feitas, apresentando mesmo compl.eta seme·
lhança com a raça caucásica. É o que verificamos entre os ca
xinaná e parintintin, ambos pano-aruak, tornando difícil, etnolôgica
mente, qualquer explicação. Os urumí, sediados nas cabeceiras dos 
rios Turumã e Machadinha, afluentes do Gi-p.araná e Roose\•elt, 
são morenos de olhos castanhos, enquanto os juruna, do curso 
médio do rio Xingu, no Estado do Pará, são claros, quase brancos, 
com cabelos pretos, lusidios, e olhos castanhos, pequenos e vivos. Os 
benaré dos rios Oiapock e Camopê, são bem claros, quase brancos, 
com menos proeminência do nariz e dos pômulos da face, apresen
tando tipos de cabelos ondulados e acentuados contrastes cultu
rais. Todos êstes índios são tupi ou caraíba mesclados. Em qualquer 
dêles, porém, dominam os traços fisicos mongolóides. 

Não há, como . se vê, nenhuma raça indígena sul-americana. 
Apesar das diferenças marcantes assinaláveis, todos êsses indlos 
são oriundos da América Central, com exceção única dos aruák, 
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que chegaram em terras da América Meridional, vindos, ~a Am~ri:a. 
do Norte, pelo centro do Continente e litoral do, ~ac1f1co, até as 
costas do Peru . As m aiores diferenças ant ropologicas po~em ser 
verificadas até mesmo ent re as t ribos vizinhas ou de parec1d~ grau 
de parentesco . Mas, essa diversidade de carcteres entre t upi-gua
rani, t apuia, aruak, caraíba, tacâno, pano e karir i, sendo no. as
pecto físico, é precisamente o estalão que nos permite medir a. 
distância etnológica em que se encontram essas tribos, umas ein 
face de outras . Muitos são braquicéfalos, como os paumarí, en
quanto outros são dolicocéfalos como os tupinambarana . O mesmo 
ocorre nas tribos tapuia ou botocuàos dess.emilhando-os na corpu
lência e na altura, como é de notar-se entre os carajá e os cha
vante coroado Kamakã e timbira . Uns baixos, outros altos, uns 

' ' claros, outros moreno- chocolate. Todos êsses indígenas, parece, for-
mam rebentos de velhos troncos distintos; não de uma raça, mas de 
quatro povos diferentes . Neste êrro de exame étnico caíram DE
NIKER e seus seguidores . Partiam das diferenças físicas assinala
das, para concluir pela existência de um povo paleo-americano, a 
que, segundo êles, deveria pertencer o homem da "Lagoa Santa", o 
da "Uruburetama" e o de "Pacoval", ao lado de um outro sul-ame
ricano, parente do anterior, bem parecido com um outro ameri
cano-central, braquicéfalo, moreno-escuro, de baixa estatura, com 
grandes populações nos contrafortes andinos, plateau central, boli
viano, e um outro, oriundo da Patagônia, dolicocéfalo, branco e de 
elevada altura, de que são representantes os araucdno. 

A classificação etnológica que . apresentamos não incide nesse 
êrro, nem no que caiu VON MARTIUS, distribuindo êsses povos in
dígenas em: 

a) Tupi-guaraní, - os guerreiros. 
b) Gê ou Crdn, - os cabeças . 
c) Guck ou Côco, - os tios. 
d) Crên ou Gueren, - os velhos. 
e) Pareci ou Poragi, - os de cima . 
f) Goitacá, - os corredores da mata . 
g) Aruák ou Aroáqui, - a gente da farinha . 
h) Lenguá ou Guaikuru, - os cavaleir06 . 
i) índios de transição para a cultura port uguêsa . 

As nove famílias acima indicadas e classificadas não se con1-
portam cientificamente, nem na etnografia americana, nem nas 
famílias de línguas dos povos sul-americanos . O mestre não obe-
deceu a nenhum método, nem filiou os indígenas por êle clas&in·-

,, 
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eados em qualqll'er família de línguas . Só isso inutili.za o seu 
trabalho .. 

~rro científico mais chocante e mais palmar perpetrou VON 
DEN STEINEN, que classificou os nossos índios, criando a seguinte 
nomenclatura : 

I - Tupi-Guarani . 
II - Gê. 

III - Caraíba. 
IV - Nu-Aruak ou Guaipuré . 
V - Goitacá (Waitaka). 

VI - Pano. 
VII - Miranha . 

VIII - Guaikurú . 

As oito famílias indígenas indicadas, tanto etnológica como an
tropolàgicamente pertencem apenas a cinco grupos com línguas d1 -
ferentes . Afastando-se do domínio da linguística, nem sequer exa
minou cada um dêles nos elementos de ·etnografia geral. Só depois 
do exame e confronto das desigualdades físicas é que se permite o 
etnólogo estabelecer a filiação rácica . De outro lado, também, não 
procede a divisão feita por EHRENREICH, em 1904, criando arbit1·à
riamente três províncias etnográficas compreendendo os povos in
dígenas do Brasil, Venezuela, Guianas e Antilhas, sem nenhum 
exame de seus troncos de origem, caracteres físicos, língua e grau 
de cultura material ou espiritual, a que, para tanto não poderia 
fugir . É certo que êsses grupos se enquadram em quatro grand~s fa
mílias de línguas: tu pi-guarani, aruak, pano, e caraíba. Mas, isso, 
só por si não basta. Há índios no Brasil, que falam o tupf, ou 
nheêngatú, e não pertencem a essa familia. Só o fato de haver 
excluído 0s Gê e os do Chaco, ou Guarani, é bastante para inuti
lizar o seu esfôrço. É uma classificação que não classifica nenhUi.-n 
índio . Separa grupos de uma mesma tribo ou nação, e une, reu
nindo famílias que devem ser separadas. No campo científico, an
tropológico, nesse particular, não se realiza estudo aproveitável nor 
,palpite, ou fugindo aos caracteres físicos, dominan tes, t raços so
máticos dos indivíduos escolhidos para exame de confrontos : No 
campo da. etnologia, por sua vez, o pesquisador quando classifica 
povos ou grupos, parte, em princípio, da antropologia para a etno
grafia e linguística. Não é possível qualquer classificação sem que 
primeiro se conheça o tipo produtor da família ou grupo, caracteres 
físicos de que é portador, seu gráu de cultura material e .espiritual, 
usos, costumes, práticas religiosas ou anímicas, lendas, mitos e for-
mação patrimonial ou s.istema econômico de vida individual e so-
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cial. Nada disso foi levado em ccnt:l, nem mereceu qualquer exatne 
por par te de VON DEN STEINEN . A sua classificação, po:s, não 
resiste à crítica. O estudo das línguas ou dialetos, seus modismos, 
iscnâncias fonológicas, raízes, étimos, taxionomia, morfologia, eti-
1nologia e s intaxe são outros tantos meios necessários ao exame do 
investigador , antes de tentar uma classif~cação capaz de alcanç-ar 
a r.1eta científica . É isso que recomenda o método experimental. 
S e1n êle, n esse terreno, nada será a lcançado. Os meios de que dis
pomos para atingir a verdade, são apenas os que indicamos. 

No estudo de uma família de línguas, como sucede a tupí, exi
ge-se não apenas a cer teza da sua origem ou tronco de que procede, 
m as, a in da m ais, a s suas filiações dial.etais, reunindo-as numa de
pendência glotológica, ou separando-as em -dialetos n uma seriação 
capaz de pôr em evidência os elos de parentesco idiomático entre 
grupos ou famílias de povos diversos. Part.e-se da GZotologia Geral 
para ch egar-se à Filolog~a como ciência, ou exa me da evolução Ce 
um determinado idioma em face de outro, ou como Gramática, con
siderando-se a arte de falar ou linguaj ar de um povo. Ora, nada 
disso foi feito por VON DEN STEINEN, quan do em 1887 a 1888, 
andou numa segunda expedição pelo Xingu. Foi essa viagem que 
lhe deu os dados ou fundamentos da classificação dos grupos Tupí, 
Gê, Caribe e Nu-Aruak . É pouco, é muito pouco para o que preten 
deu realizar . Os Goitacá (Waitak ) , os Miranha e os Guaikurú, n ão 
constituem famílias indígenas separadas ou distin tas, quer se lhes 
examine antropolõgican1en te os caracteres fís icos mais do·minant.es, 
quer se lhes estude, filolõgicamente os respectivos idiomas na fi
liação das fa1nílias de línguas a que p.e rt encen1. Nenhum indígena 
é aruak, unicamente porque usa o prefixo pronominal - " Nú" -
Não. ~sses mesmos índios também usam o sufixo pr onominal de
monst rativo "Ni". Con clu!r, de a í, que só isso basta para agru
pá- los numa mesma família etnológica , é esquecer que os pronomes 
"nu" e "ni" são comuns tanto às tribos arualc como ás tribos tupi e 
anti de origem quichúa, conforme evidenciaremos oportunamente, 
nos grupos altamente cruzados, ra mificados e sediados no :.rale 
a1nazônico. O prono1ne "nu" não basta para àar fóros de ciência a 
uma classificação qualquer, como iden tif'.cador de uma família per 
que êste mesmo pronome, que não é s.en ão um pref ixo verbal, varia 
com o sufixo " n i", - que t ambém pcssui a m -:sma significação. Um 
e outro são encontrados em quase todos os dialetos sul-americanos. 
Tuso basta rá para classificar uma família d e línguas? De certo, 
que não. O método que adotamos é o de ALFREDO TROMBETTI, 
o único que tem valor, nesse terreno, p::>r ser métodológico-experi
mental . 

/ 
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Os parintintin usam o prefixo "'nu" e o sufixo "ni'', com a 
mesma s!gnificação, e não são aruák, como sucede aos cor ína do rio 
Tarauacá . O mesmo se verifica entre as tribos iaiamadí e iaminauá . 

03 dialetos Nenê e Tauandê, que compreendem tôda a extensãc 
geográfica do rio Francisco Bueno no Estado de :rvr.:üo-Grosso, são 
misturas aruak-tupi, e não contém os prono1nes nu, ni, xá, xé ou 
aé . O vocabulário Nenê abaixo, apanhado por J . BA. ,BOSA, da Co
missão Rondon, em 1926, com o concurso do ír1dio, chefe Taquára, 
entre grupos da tribo nhambiquár a, é um demonstrativo impr"s-
sionante . 

' -

VOCABULÁRIO DOS íNDiüS CARIPUNA 
(E'ROÉ) DA FAMíLIA PANO 

D'O Rio Madeira 

Organizado com o concurso do índio Vicent-e Bocamuller 
da t ribo Caripuna, por 

J. BARBOSA 

Colonia Indígena "RODOLFO DE MIRANDA", 24 de janeiro de 1927 

CORPOS, 1\-IEMBROS, ETC ... 

Art ~culação ea mao Mui pôto 
Barbas Quení 
Barriga Nüpà 
Bexiga Içon 
Bôca Har..á 
B·raço Punham 
Cabeça Napú 
Cabelo Eúm 
Calcanhar U!posto 
Carne Náme 
catarro Na t e 
Clavícula Çaú 
Coração Uentê 
Corpo Iurá 
Costas catê 
Costelas Píxi 
Cotovelo Uaponto 
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Coxa Uicô Rastro Coá 
Crâneo Mapunáro SangUe Ibuepun 
cuspo Quemú Septo nasal Quempe 
D~•do Muêrebú Sobrancelha Busculare 
Dente Ceê Suor Çaná 

" Den t e Molar Ma xá Testa Uemaná 
Excremento Poíhí Unha Muetieí 
Fígado Táca Urina Eiçúma 

Gengiva Araní Veia Ponô 
Intestino~ Pocú Vértebra3 Catê 

Joelho Rampôn to 
Lábios Quebí AGUA, CÉU, FOGO, ETC . .. 
Lágrima Uínié 
Língua-id ioma Miâ-txá 

Agua Honê Leite Çumá 
Areia Maxinê 

Língua Haná 
Brasa Nepú 

Mamas Çamã 
Brejo Sembú 

Mão Moquen 
Calor Çaçú 

Maxilar Tamú 
Cachoeira Etice 

Nádega Xicáço 
Caminho Xaxi 

Narinas Sanquim 
Carvão Teste 

Nariz Raquln Céu Nái 
Nuca Tetáu Ch ama ... Reregue 
Olho Buerú Chuva ô i 
Ombro Pepánde Chuvisco Inciquê 
Omoplata Peçú COrredeira X a má 
Orelha Paunquê Dia Çará 
órgão Sexual :teminino Ceitçú Espuma Bacóço 
órgão sexual m asculino Obú Estrêla Uestéin 
Osso Çáu Fagulha Raroça 
Ouvido Sanquem Fogo Xi 
Palma da mão Na pá ta Frio Iquên 
Pálpebras Ibíti Fumaça Côin 
Pé Tah'ê Ilha Tetáu 
Peito Xempanti Lagôa Nõracá 
P ele1 Ibit í Lama Xabá 
Pêlo Ponô Lua Ucê 
Perna Tah'êé Lua Cheia Ani 
Pescoço Te cá Lua Nova Racábana 
Pestana Randé Luz Pece 
Planta do pé Na pá ta Nascente Nehe 
Queixo Que ui N1êvoeiiro Cõeniõ 

• 
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Noite Abasquen Corda, f iQ Cuxára 

Nuvem Ucê Cuia Cuxárã 

Onda X a má Esteira Uíban 

orvalho Bõená 
Pedra Çaçú 

Faca Manepacá 
Flaut a Ama 

Pedreiras Çuçú Flecha Pié 

Poeira M-ozeben 
Poente Tapan 

Fogão Xebú 
Fuso I abú 

Praia Max e nê J acá Iamaxin 

Relâmpagu. Abaha 
Remanso Nôa 

J iráu Tapú 
Lenha I nímocun 

Ribeirão Açá 
Rio Máuú 

Machado de ferro Ma~tai 

Machad o de pedra Maneçaçú 

Salto Aboetá1na Man dioca Atço 

Serra Márti Massa de Mandioca Nu mi 

Sol Bári Mel Abáta 

Sombra Abasquên 
Terra Mái 

Milho Çoqui (V . porta) 
Mingáu Buetan 

Trovão Caná Nov·~ilo Nõçá 

Tufão Ueton Panela Mandepaln\ 

Vento Uê Pano 
- Laintê 1 

Páus ígneoa Nepú 
Peneira Toãti 

HABITAÇÃO, OBJETOS DOMÉSTICOS, ETC ... Pent.e Vostê • 

P orta Cóqui ( ?) 

Abano Pequent Rapé Rúmo 
Aldeia Ia cá Rêde Nixi 
Algo cão Uacen1a1'!. Rem o Nintê 
Arco Cana tê T ição Rescan 
Batata Cari X ixá Ceá 
Beiju Aná 
Cabaça Paçu GENTE, PARENTES, TRIBO, ETC . ... 
Calão Henê 
Cang-ica Camã 
Canoa Nôotê 
cará Poá 
Casa Çobú 
Casébre Pescá 
Chocalho Uatê 
Clava Cenvi 
Comida, a lmôço Peh'á 
Comida, jantar Paqui 
Concha Rici}Jí 

.Anligo lá 
Avó Eu a tê 
Avô Cai tá 
Ch efe de trlbO Xamá 
Companheiro Rabui 
Cunhada. xahi-u txa 
Cunhado Xah'i 
Espôsa Ucoá 
F amília Çucubula 
Filha Uiçabóc 

• 
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Filho 
Genro 
Gente 
Homem 
índio 
Irmã 
Irmão 
Mãe 
Marido 
Mulher 
Pai 
Parente (V. tribo) 
Prima 
Primo 
Sogra 
Tio 
Tribo (V. parente) 
Velho 

Abaquí 
Çáu 
Nôorê 
Unê 
No o rê 
Púi 
Uetá 
Cái 
Ebonê 
Iuçá 
Pâpa 
Aunábo 
Puí 
Puíê 
Aia 
Eu a tê 
Aunabo 
Iúcí 

MEDICINA, RELIGIÃO, ETC ... 

Cólica mtestinal 
Divindade 
Dor 
Dor de cabeça 
Dor de dente 
Espírito 
Febre 
Feitiço 
Médico (V. sarcedote) 
Remédio 
Sacerdote (V . médico) 

Pôro ecean 
Uára 
Namucá 
Buseá-uên 
Cõ-eun 
Iúcin 
Iquê 
Aiá 
Abuí 
Xeçôtê 
Abui 

NUMERACAO 

Um 
Dois 
Três 
Quatro 
Cinco 

Eu 
Tu 

~ 

Xaniá 
Rabuí 
Quemijê. 
Mocandê 
Mocandê Jêp (tudo) 

PRONOMES PESSOAIS 

Mie xié 
Ea rê 

' ... 

:. 

.tle 
Nós 

Alegre 
Alto 
Azêdo 
Baixo 
Bom 
Bonito 
Branco 
Bravio 
Cego 
Cheiroso 
Côxo 
Curto 
Doce 
Doente 
Duro 
Falador 
Feio 
Fétido 
Forte 
Fraco 
Trio 
Fundo 
Gordo 
Grande 
Ligeiro 
Limpo 
Longo 
Magro 
Máu 
Medroso 
Mentiroso 
Mole 
Molhado 
Mudo 
Novo 
Obediente 
Pftqueno 
Prêto 
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Norê, oê 
Noquerêu, ud 

ADJETIVOS 

Uaná 
Tétecan 
Xapú 
Maipeiá 
Xumá 
Xuman 
Oçó 
Namá 
Berêioi 
Hane 
Teca 
Piscá 
Batá 
IX!iá 
Txecô 
Uiá 
Iôi 

P üce 
Namí 
Namima (V. raso) 
Matí 
Xeoran 
Çuá 
Xa:etan 
xamáca 
Roeman 
Tete 
Oxõ 
Xuma-imá 
Raquê 
Quexô 
Paio 
Tiabá 
Maneá 
Vaquê 
Eiamá 
Aneman 
Xecu 
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Queimado Muiuxú . 
Quen te E teu ( Dançar Pabeá 
Raso Namina <V. traco) y... . D~·itar Racaá 
Reto !biri Deixar Aná 
Sêco Çucí Derrubar Ueraaá 
Sujo Xecu Desatar Pecá 
Surdo Pêca Descascar Cu cá 
Teimoso Xaiamá Descer Boteh'á 
Torto Iarú Dormir Uça 
Triste Quem a Engulir Ceh'aá 
Vagaroso Uanáma Ensinar Quineamã 
Valente Nusquem Enterrar Maiuá 
Velho Euatê Entrar Ecoá 
Vermelho Çabá Esconder Oneahá 
Zangado Noteá Esfolar Cucã 

Esfregar Teiouá 
VERBOS ,; . Esperar Maná 

ESquecer B e , 

Abanar 
o~:noa 

Pecága 
Abrir 

1 Falar úia 
Uahaá 

Acordar Biçoá 
Fazer Acá 

Afogar Morocáta 
Fechar Taúxaga 

Andar Caá.1 uat 
Flechar Çacá 

J' (: Fugir Abaá 
Assar Muexoá 
Assobiar Uçoá 

Furar Nová 

Atar Neh'aá 
FUrtar Abancá 

Bater Lãntegá 
Gostar lá 

Beber Oç1ah'á 
Imitar Mauá 

Brigar Cebiná 1 ' 
Lamber Taçoã 

; 

Brincar Pabeá 
Lavar Xocoága 

Caçar Xaxincá 
Lembrar Xená 

Cair Paqueá 
Levantar Uncá 

Cantar Quequeá Ll:var Aboh'á 

Capinar Uanau Machucar Tuuia 

Casar Ebití Mandar Amáa 

Chorar Umdeá Mastigar Nacaá 

Chover 0 1 Matar Acá 

Cobrir Ma pá Mentir Quixu, quichua 

Coçar • ! i '. • - Ueçá Morder Tiçá 

Comer Peá Morrer Pehuá 

Correr Abaaá Mudar Manegá 

Cortar Pençaga Nadar Nonoá 

Cozinhar Xoreága Passear Cõa. 
Pisar ' - Amá 
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Plantar 
Pôr 
Procurar 
Pular 
Rachar, lascar 
Rachar, lascar 
Rasgar 
Remar 
Rir 
Roçar 
Saber 
Sair 
Socar 
Sonhar 
Subir 
Tapar 
Temer 
Ter fo1ne 
Ter saudade 
Ter sêde 
Tirar 
Torcer 
Trabalhar 
Trazer 
Trem·' ir 
V~ajar 

Voar 
Vomitar 

ADAUCTO FERNANDES-

Abaná 
Ma tê a 
Muerá 
Bíciqui 
Pê cá 
Quehôia (?) 

Maceá 
Uindeá 
Xereá 
Cáçaca 
Quimamá 
Cãinha 
Mistoá 
Namá 
Mainá 
Buepan 
La cu 
Peamá 
Quêmá 
Tex·iná 
Cahaa 
Ohoêquê 
Uáia 
Abueh'á 
Çaqui 
Cáa 
Núia 
Anaá 

TEMPO, LUGAR, RESPECTIVOS ADVÉRBIOS, ETC ... 

Adiante 
Amanhã 
Anoitecer 
Aqui 
Atrás 
Cedo 
Dentro 
Dia 
Em baixo 
Em cima 
Fóra 
Hoje 

Ocrí 
Caia-utá 
Iatacanê 
Nenoá 
Neripciá 
Bací 
Cah'á 
Çabá 
Mãi 
Mãaiá 
Cãxá 

.Ramá 
' ' 

' ' 

1 

! 
J 
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Lã 
Longe 
Madrugada 
Manhã 
Meio-dia 
Noite 
Ontem 
Perto 
Tarde 

Toqueri 
Obaci 
Cavapuáte 
Uiacoên 
Mainham 
vasquê 
Ucaton 
Obaclma. 
Janta 

MAM1FEROS 

Anta 
caetetú 
Capivara 
Cáuda 
Chifre 
Cu tia 
Gordura 
Jaguatirica 
Lontra 
Macaco 
Macaco-coa tá 
Morcego 
Onça Parda 
Onça pintada 
Onça preta 
Paca 
Preguiça 
coatí 
Tamanduá-bandelra 
Tamanduá-mirim 
Tatú-Canastra 
veado 

1 

AVES 

Arara amarela 
Arara vennelha (V . ave) 
Asa 
Ave (V. Arara vermelha) 
Bico 
Curuja 

Auá 
Unú 
Amón 
Hiná 
Mauê 
Çanga 
Çuni 
Conti 
Uaarú 
Xinú 
Içú 
caxí 
Camã ápice 
Camã 
Xecú 
Anú 
Nah'í 
Xixá 
Çah'e 
Biuí 
Paúa 
Xaçú 

caná 
Içá (?) 
Puh'í 
Içá (?) 

Xeh'é 
Popoboxé 

8'f 
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Garça 
Gavião-Real 
Mara canã 
Mutum 
Nambú 
Ninho 
Ovo 
Papagaio 
Pato 
P ena 
Periquito 
Pica-Páu 
Pomba 
Urubu 

Arraia 
Escama 
Pacú (V . Piranha) 
Peixe 
Piranha (V. Pacú) 
P ira pi tinga 
Surubim 

Cobra 
Jabotf 
Jacaré 
Lagarto 
Rã 
Sapo 
Sucuriú 

Abelha 
Aranha (e Iacráia) 
Barata 
Besouro 
Bicho de pé 
Borboleta 

PEIXES 

Rtl'TEIS 

INSETOS 

Bixi 
Tetepan 
Tuí 
Quebú 
Cénrú 
Nahá 
Abati 
Abóua 
Nõnõ 
Rani 
Tirú 
Ebuin 
Hená Puicon 
urubú 

Iui 
Çapan 
Macu (?) 

Uacá 
Ma.cu (?) 

Iapan 
Bãuin 

Bonõ 
Çaú 
Cape 
Xená 
Xaqui 
Eú 
Urunoá 

xará 
Xinaçú 
Mapan 
Çamú 
Ulcó 
Otrõ 
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Borrachudo 
Caramujo 
Carrapato do chão 
Cigarra 
Concha 
CUpim 
Formiga 
Gafanhoto 
Grilo 
Lacraia (e aranha) 
Lambe-ôlho 
Madbonbo 
Minhoca 
Mosquito 
Mucuim 
Piolho 
Pulga 
Saúva 
Tocanguira 

Açaí 
Ananás 
Arvore 
Babaçú 
Banana 
Burití 
Cacete 
Cajú 
cana de açucar 
Capim 
Capoeira 
Castanha 
Ca.stanheira 
CETrado 
Espinho 
Feijão 
Flôr 
Fôlha 
Fruto 
Fumo 
Galho 

Xiú 
Neçá 
Iah'á 
Cih'ú 
Cuiarepán 
Nacáxe 
COiú 
Xãapú 
Paú 
Xinaçú ( ? ) 

Buiça.bo 
Xará 
Noh 'é 
Pinhun 
Opô 
la 
Tum 
Maíxixú 
Abuná 

VEGETAIS 

P aná 
Cancan 
Uturõ 
Manõ 
Maníua 
Ubin ú 
Teponte 
Çaipague 
Cana . 
Auaci 
Uaicené 
Tampa 
Tampa-A ui 
Maçá 
Muçá 
Quirú 
Uá 
Neh'e 
v,~ mi 

Acá 
Tespá 
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Genipapo Nane 
Ingá Cená 

Itaúba luícoxi 

Jatobá Coraãua 
Madeira Iuí 
:Mamão Mapaiú 

Mato Nih'í 
Milho Çuquí 
Milho (palha de) Iubun 
Planta Abaná 
Raiz Tapún 
Roça Uái 
Semente Buerõ carobin 

Sorva Pacá 
Taquara Icinê 
Tíririca Bêh'un 
Urucu ou urucum -:uí 
Vara Bira 

o sufixo nd, ::= nàê, de origem tupi, exclui qualquer dúvida. 
quanto ao parentesco etnológico, e evidencia a fusão linguística r.a
vida no referido grupo. 

\ ' ) 

CAPfTULO V 

SúMULA: Classificação das línguas indígenas - Ramos étnicos da 
família lkarirí - Aplicação do método Alfredo Trombetti 
- -Divisão tribal de Rivet - Classificação de Loukotka 
- Família tapuia ou Nac-Namuc - Tapuia do Norte ou 
Nac-Poruc - Fonologia e morfologia das palavras -
Tupí ou Nheêngatú . 

CLASSIFIC.ArÇAO DAS LíNGUAS INDÍGENAS. - Diversas têm 
.sido as tentativas para classificar as línguas indíg·enas sul-ameri
canas, e inuitas as que se destinam aos idiomas selvagens falados 
pelos índios do Brasil . Tôdas, porém, não alcançaram a verdadeira 
meta. Entre tantas, há que se destacar o notável trabalho reali
.zado em 19~2. para a.s festas de nossa. Independência pelo DR. RO
DOLFO GARCIA, cujo objeto, colimado por seu ilustre a utor, era, 
em conjunto, sôbre "Etnografia". ~sse trabalho foi p1ublicad~ no 
"Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do Bras·il"t J vo·l., 
págs. 249-277. RODOLFO GARCIA, porém, limitou-se a comentar as 
classificações linguísticas até então existentes, estudando os quatro 
primeiros grupos: - tupi-guaranit gé, aruak e caraíba, juntar.do 
ao seu quadro etnográfico uma exposição resumidíssima sôbr:; as 
línguas Carirí, Panot Goitacá, Guaicurú, Borôro, Carajá e Trumaí , 
sediadas na Serra do Norte, onde habitam os Nhambi-quára, a o 
lado das famílias de línguas Bertóia ou Tucano, Pébat Tucúna, Ca
huapana, Catuquina e M aku. 

Isso não é bem uma classificação, po:s, o que ressalta domi
nante sem qualquer fundam ento étnico-linguístico é a desmarcada 
confusão entre grupos de uma mesma família idiomática, como 
ocorre entre os borôro e os carajá do grupo Gê . De outra parte, 
1bartóia, tacâno e ticúna são índios que pertencem rai uma só f.a
mília embora com tribos de nomes diferentes. Acresce, ainda, !}ara 
deslustre ci.entífico de seu autor, que os Péba e os Cahuapana são 
ramos étnicos da fa1nilia Karirí. Excluindo-se pois os catuquina e 
Makú. Os primeiros são aruak, e os segundos, tupi. Não há por
tanto como aceitá-los. Estas duas últimas tribos são habitantes do 



92 ADAUCTO FERNANDES 

rio Coatá, afluente do Cunhuá e igarapé "Reoonquista", no alto 
Purus e Juru.á . Tais tribos, assim como os seu.s idiomas são bastante 
conhecidas e foram já devidamente classificadas pelo General CAN
DIDO MARIANO RONDON, conforme se vê da Publicação n.0 76, da 
"Comissão Rondon'', págs. I 2- 24, Rio, 1948. 

As demais classificações linguísticas seguem pouco mais ou 
menos a mesma orientação com ex·clusão de ALFREDO TROM
BETTI, nos seus Elementi di Glottologia, págs. 167- 187, de alto 
valor metodológico. Temos a de RIVET, - considerado o grande s1s
tematizador das classificações linguísticas de índios americanos, 
que os grupou en1 77 famílias linguísticas, S€ndo que as do Brasil 
lhe pareceram simples divisões de tribos sediadas na Améri~a. 

É o que mais se aproximou da verdade . Vieram da América 
Central . 

A moderna classificação apresen tada pelo etnólogo tcheco 
CHESTMIR LOUKOTKA não oferece nenhum fundamento cientí·
fíco. Assim é que a família linguística Coroado, não é senão 'lllll 

ramo da família Gê, do mesmo modo como as línguas Chetá, 1'l'Ia

racalí e Kamakã são simples dialetos desmembrados do m es1no 
tronco idiomático, como ocorre acs timbíra. 

A família tapuia ou Nac-Namuc, - forma o grupo Gê, - cujos 
ramos principais atualmente compreendem: 

a) Família K aingãng. 
b ) Família Charua. 
'e) Família K amakã. 
d) Família M axacalí. 
e) Família Coroado. 
f) Família Pataxó. 
g) Família Opaié . 
h) Família Iaté . 
i) Família Borôro . 
j) Família Chavante. 

k ) Família Carajá. 
1) Família Murá. 

m) Família Trumaí. 
n) Família Timbira. 
O) Família Kukura . 
µ) Família Cherente. 

Estas tribos são divididas em numero.sas sub-famílias, for
mando novos sub-grupos, com denomínaçõ€s diferentes. Estão 
quase tôdas, porém, mistura.das étnicamente, formando uma verda
qeira me.stl.çagem, em que predominam elementos grupais e lin-
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guisticos tupi e aruák . É impressionante o f.enômeno linguístioo sul
americano. Só as castas nhambiquára, formam 14 famílias ou 
tribos com dialetos distintos, tendo por tronco o tupi. As famílias 
l inguísticas mais numerosas são, como vimos: I - tupi-guarani: 
Il - Aruak; III - Tapuia (Gê); IV - Caraíba ; V - Tocano; 
VI - Pano; VII - Kariri. As outras derivam desta.s, quaisquer que 
sejam as suas denominações . 

Uma tribo não é uma família de línguas, do mesmo modo 
como e3ta não constitui, .etnogràficamEnte uma tribo. o que im 
porta é a relação de parentesco glotológico, que compete a filo-
Iogia determinar. É nesse parentesco de línguas tupi-guara.n i que 
se deve fundar a classificação morfológica dos idiomas indígenr~s 
sul-americanos. É diante dela que poderemos saber se as línguas 
são nionosstlábicas, aglutinantes, derivadas ou de flexão . Aí está 
a primeira indagação a resolver . Depois vem a Lexeologia, que 
compreende o estudo das palavras encaradas isoladamente em seu3 
dois elementos fundamentais: a ) sua part3 material, que se ooni;
tltui pelos sons, .vozes ou sonâncias; b) sua significação ou idéia, 
que contém imaterialmente. A primeira faz parte da fonologia da 
llngua; a segunda representa a sua morfologia . Só no €studo dos 
sons ou vozes é que encontraremos os elementos materiais e ima
teriats indispensáveis, evidenciados por três aspectos distintos: 
a) isolados; b) combinados; e) figurados, vividos pelos sons c;u 
vozes . É de aí que o filólogo parte no seu exame r1ara a fonética., 
1Bto é, a fisiologia da palavra e sua evolução histórica, à procura. 
do sem, voz ou raíz. Isso é que constitui a origem ou etimologia 
das palavras, que não é outra coisa senão o estudo da formacã1> .. 
Bônlca da voz primitiva do homem em qualquer dos seus estágic<.> 
de selvagem, bárbaro ou civilizado, material ou espiritual. No es--· 
tudo da evolução das línguas indígenas é que se pode ver quais 
!foram as transformações dêsses sons através do tempo e do esptlyo, 
entre os grupos, tribos ou famílias étnicamente con.sideradas con -
forme O.> vocábulos <lo idioma que falam . 

O t:ipi cu nhêengatu.. forma uma grande família de línguas in
dígenas, que se apre.senta, entre nós, ainda como problema de so
lução quase irrealizável, dado o gráu de desordem que oferece o 
múltiplo e complexo linguajar das diversas tribos que habitam o 
território brasileiro. De todos os grupos ou família-s idiomáticas 
aborígenes, as mais difíceis e recuadas são, incontestàvelmente as 
descendentes do tronco tar:·uia. ~sses índios totalizam, em quan·
tidade, mais de 1 . 400. coe, compreendendo algun1as, dezenas, de 1na
locas ou tribos com nomes e dialetos diferentes, que já constlituem 
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outras tantas línguas e sub-línguas, especialmente no que se refere 
a sua Zexeologia, fonética, ortoépia e sintaxe. 

Entre o tupi e o tapuia, não é a língua, nem as famílias de 
línguas que dêles derivam, o característico fundamental que os se
para . Maior e mais dominante é o próprio tipo indígena. O homem 
tupi, etnologicamente, no seu físico, na sua cultura, desenvolvi-
mento sócio-econômico e prenúncio religioso distancia-se profundo 
do homem tapuio. Mas, isso também ocorre entre os próprios com
ponentes das tribos tupi, entre si. Assim é que, enquanto os mun
durucú do alto Tapajoz, Xingú e seus afluentes são baixos, en
troncados e musculosos, de testa estreita e nariz rombo, não che
gando a mais de 1 metro e 60 centímetros de estatura, os do curso 
médio e baixo Tapajoz excedem de 1 metro e 66 centímetros, tê1n 
testa larga e nariz aqµilino. Uns são mesocéfalos, outros subdoli
cocéfalos. Os chiriguano das margens do Picolmaio também não 
são iguais no tipo médio, nem geralmente na conformação do 
homem comum que apresentam as suas tribos. Trata--\Se de uma 
grande família, em maioria, na planura do Chaco boliviano e 
lindes brasileiras. É de procedência dêsses índios os usos e cos
tumes que se difundiram na bacia Amazônica . Por outro lado, a 
alta cultura oleira, andina, foi divulgada por êles e ainda perma
nece constante entre nós, na cerâmica marajoára e nos camocin do 
tibicoára = (tibikuára) de Barcelos, no rio Negro. Os cainguá são 
baixos, mas entre os homens de suas tribos alguns alcançam até 
1 metro e 80 centímetros, o que não é comum em nenhµma outra. 
;família indígena do Brasil. Os chiriguano apresentam em média 
tipos que excedem de 1 metro e 63 centímetros. Os omágua co1no 
os kariri do nordeste brasileiro e seus descendentes no Amazonas. 
têm como característica dominante a cabeça deformada. É o ca
·rimbo étnico-antropológico que lhes valeu a denominação de ca
beça-chata. Entre êles predominam a lentidão, a preguiça e a indi4 
ferença. A própria palavra omágua significa - curto na cabeça; 
enquanto o vocábulo Kariri, <= cariri), quer dizer, - sonolento, 
cheio de sono, preguiçoso. Todos, porém, apresentam teZl bronzeada, 
ou moreno-chocolate, nariz reto, face de pômulos salientes, co1n 
cabelos pretos, luzidios, uns lisos, outros ondulantes . A denomina
ção cambéra que as demais tribos tupi lhes dão, significa - cabeça 
achatada ou plana. 

É, portanto, no estudo da família de línguas indígenas tupi, 
em face dos desencontros étnicos e antropológicos que mais se fixa 
a nossa atenção. A linguagem aborígene, pelo que apresenta, viveu 
três períodos de formação evolutiva: foi monossilábica, dissilábica 
e .p.olissilábica, compreendendo três épocas distintas: aglutina-tiva, 
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incorporativa e àerivativa ou desinencial. Aqui, ali ou alhures, o 
certo é que ela viveu êsses três períodos em que se completou a 
sua formação. 

As línguas chamadas aglutinativas são, em verdade, simples re
cursos intermediários do homem, que permitem a reunião de muitas 
palavras ou sons primários, quanto à sua origem, para formação de 
outras com significações diversas. Segundo o conhecimento 'tue 
nos possibilita a linguística, só poderemos classificar como agluti
nantes os seguintes idiomas: japonês, coreano, mongol, uraliano, 
finês, tártaro, turco, húngaro (primitivo), maláico e o tu pi (pri
mitivo). 

A prova material da forma primitiva aglutinativa do idioma. 
tupi está, entre muitos vocábulos que nêle encontramos ainda hoje. 
São exemplos: açakú = (a) = aquêle que, + ça, = olhos, + ktt, 
= (kuái) = queimar. Kuui, ou kúái = o que queima. Aí estão, 
portanto, três palavras monossilábicas - u - a - i - reu·
nidas para formar uma ·só, - açacú, - nome por que, entre os 
tupi é conhecida uma gigantesca árvore - assacú, - da família das 
euforbiáceas, cujo suco leitoso é venenoso e poderoso cáustico, que 
molesta e cega o extrator no momento de cortá-la, muito comum 
na planície amazônica, às margens dos igarapés. Açakú significa 
- "aquêle <suco) que queima os olhos"; ou ~'suco queima ôlhtY'. 
O mesmo se dá com a palavra tu pi: - ãmbaú, - ã, = aquêle que, 
+ mb, = raiz, ou som para "mba", = já mastigado, já triturado, 
+ hú = ú (aspirado) = comer. Quer dizer, pois, "comido". É a 
forma usada pelos índios que falam o nheêngatú, ou neo-tupi. No 
entanto, o vocábulo se constitui do trissílaba - mb - a - ú pe·r~ 

feitamente aglutinado para formação de uma só palavra. A forn1a 
mb - a é dissílaba, = a coisa, para a coisa. 

Na modalidade incorporada, a palavra itacoatiára é exempli.:.. 
cativa: ita = pedra, + coaty = v. pintar, + ára, faz com 
que a ação seja praticada pelo próprio agente ou sujeito. Temos, 
assim, itacoatiára, = "pedra pintada por ela mesma" ou de 
origem pintada. A palavra coatí tem função verbal. Na fase deri
vativa ou desinencial o processo é de prefixos e sufixos antepostos 
e pospostos ao nome. É exemplo: nheênga, = palavra, fala; nheên
gaçáua, = discurso, falação; nheêngapóra, = orador, verboso, de 
muitas palavras; nheêngapána, = verbosidade, palavriado; nheên
gára = canti:ga, canto; nheêngári, = cantado; nheêngariçára, 
= cantador; nheêngaçára, = falador, quem faz falar, etc., etc. 

As chamadas raízes abstratas não são de formação primitiva. 
Em tôdas as línguas, elas resultam sempre de derivaçál), mas têm 
grande importância na história do seu valor científico. o que há 
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de mais difícil nesta questão de origens da linguagem tupi, está, 
talvez, na escolha dos idiomas de filiação . No vocábulo nheêng 
e= v. a. - falar, o grupo consonantal nh serve de elemento filoló
gico prefixante ou antecedente à raiz sônica nazalante êe, seguido 
do grupo consoante ng, característico idiomático. A raiz êe é de 
origem quiché, = hêe . Na formação das palavras, os sufixos ou de
sinências, - çána, çára, nára, néra, nira, póra, pána, ára, eré, oró, 
rú, ry, xy, yma, tyua, ââ, oy, mu, iu, que lhe atribuem tôdas as 
funções evolutivas !materiais do pensamento tupi completam as es·· 
calas verbais substantivas e adjetivas da linguagem. A filologia 
americana comparada tc:m ai a sua última palavra. O mais difícil 
está na origem da língua e na f armação de seus têrmos. O meio 
mais simples é ainda o de fazer conhecer as soluções que se dispu
tam e as que são preferidas como as mais coerentes com a ciência. 
da história da linguagem. Não é, entretanto, êsse ponto que fará 
solucionar o problema, pois, apenas põe em relêvo o ponto de vista 
teórico que nos ocupa o pensamento em face da fonologia e d3. 
etimologia de cada idioma prêso à cadeia de uma família de .ín
guas. É o que sucede ao tupi. Diante de suas origens ainda obs
curas, tudo que fôr proposto fora da indagação étnico-filológica, e 
fôno-etimológica, como raíz sónica e como desmembramento do 
transformismo evolutivo da linguagem, carece de melhor funda -
mento glotológico. Fora dêsse objeto tudo redundará perfeitamente 
inútil. Temos que regredir, assim, aos azares surpreendentes da 
ciência na precisão fonológica, na determinação e descoberta das 
raízes, tão profundos na sua procura, quanto seriamente alterados 
pelo uso no tempo e no espaço. Aí tem pouca ou quase nenhun1a 
influência a diversidade idiomática entre povos da mesma origern 
étnica ou naqueles que pertencem à mesma família de linguas. O 
que não nos parece possível de argumento sério, é apresentar como 
fato verdadeiro ou falso, ou de fraco resultado, sempre negativo, 
apoiado em meras doutrinas de ortodoxia espiritual e religiosa ~.>!l.ra 
convencer espíritos já amadurecidos ou penetrados do livre exame 
metafísico ou racionalista, para onde, até hoje, têm feito propender 
essas questões. Neste estudo em que focalizamos o indígena brasi
leiro, não interessam os problemas do monogenismo, nem os do po
ligenismo. A solução que buscamos prende-se exclusivamente ao 
exame étnico-filológico da família de linguas a que o tupi deve per
tencer. 

A língua mãe-comum, no Brasil, a cujo tronco sôntco se praude 
o tupi e demais idiomas indígenas da América Meridional, é a qui
chúa, ou qÚiché prilnitlvo, que nos veio da América Central, irra
diando-se noutras línguas que aqui se criaram e se dividiram e 
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sub-<iividiram em idiomas e dialetos. Assim foi em tôda a vertente 
atlântica sul-americana. Do mesmo modo que o qufchúa operou no 
planalto e região andina, infletindo até na bacia dos grandes rios 
tropicais, o tupl, que dêle é oriundo, multiplicou-se no litoral, a 11-
pliou-se no centro e sub-dividiu-se ao longo da Hiléia amazônica. 
!Mas, nas famílias ·de línguas incolas em que se derrama, ressalta 
a sua velha unidade idiomática diante da qual a linguística mo
derna permite e facilita o trabalho paciente dos filólogos e india
nistas. Foi essa unidade tupi ou nheêngatú que mais contribuiu 
para a vitória da catequese dos missionários, possibilitando, ainda, 
o comércio com os traficantes estrangeiros. 

Desde ai cruzaram com os indígenas idiomas de tôdas as prO
cedênclas. Português, francês, espanhol e holandês, todos, onde aqui 
chegaram, de Norte a Sul, com êles falaram uma língua geral, 
que outra não era senão o tupf. Milhares, eram as tribos, domi
nando como mais importantes no comêço do século XVI, osr tupi
nambd, os tupinikin, os temiminó, os tamêrio, os tapé, os tuPtfna, os 
tabajára, oo potiguára, os amaupira, os guaraní, etc., etc. :i!:sses 
povos se agrupavam naturalmente em: os tupl, que ocupavam o 
litoral e o vale do alto "Taquarí", no Rio Grande do Sul, repr~ 
sentados pelos tapé. As do litoral da Bahia, Pernambuco, Ceará e 
Maranhão, constituíam as famílias caeté, tupintkin, amaupira, Tu
ptna, tupinambá, pottguára, tabajára, etc., etc., formando divisões 
de uma mesma família de línguas assim consideradas: 

a) Línguas do Sul, ou tupi litorâneo, ou nheêngatú, que e a 
língua geral ~ 

b) Línguas do Centro, ou tupi do sertão, com ramificação fora 
do território brasileiro, representado pelos apiacá, cauabt, parin
tintin, kayabí, catukina, chiriguano, guarayo, tembé, marajó, e 
outros. 

e) Línguas do Norte, ou nheêngatu amazõnico, representando 
os anambé, teremembé, apupê, parauatê, chetá, auêtê, camaiurá, 
catnguá, guajajára, urubú, tacumapé, tembé, nuanajó, 071ampí, omá
gua, guarani, kOkdma, etc., etc. 

A inteligência com tribos tão diversas nunca terla sido possível 
se entre os seus povos outras foosem as famílias de línguas. Fol 
a unidade do idioma que realizou o milagre da conquista européia. 
Essa poderosa circunstância, ainda. hoje, entre muitos dialetos, é 
causa de alguns erros oriundos de soncinctas etimológicas induzindo 
alguns pesquisadores a considerar como não pertencenu;s à língua 
tupl, numerosos grupos de línguas de uma mesma família idi<r 
mãtiaa. 
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Impõe-se como uma nec·essldade, no exame dos detalhes só
nicos, - os únicos de que nos podemos valer, - determinar os 
efeitos primários das aquisições da filologia comparada . É indis
pensável o confronto das raízes. Os resultados alcan çados no 
campo dessa ciência são os que nos devem interessar, pois, se re
J>resentam :Qa ordem metodológica mais elevada . Tal é a desco
berta do parentesco e da comum orig~m de línguas sul-americanas 
~ qu~ se pôde finalmente chegar . Essas línguas tupi-guaraní têm 
unia iSó origem. Sente-se, pelos sons emitidos, isto é, pelas raízes. 
_ sônlcas que :mostram a etimologia de suas palavras, que o filólogo. 
diante delas, estã à frente de lípguas irµiãs . T~mos, assim, as 
~;ribo~ ge Ung'1a tupi, que passamoe $. enumerar. 

,.., 

CAP1TULO VI 

S'fJMULA: Divisão de línguas e sub-línguas - Classificação do Ma
rechal CANDIDO MARIANO DA SILVA RONDON - Gra-_ 
mática de Pe1dro Luiz Sim.pson - Sons étimos - Nheên
gatú ou Língua Bela - SoDJâncias, raízes e fonêma~ -
Diversas f amUias indígenas . 

DIVISÃO D E LtNGUAS E SUB-LÍNGUAS. - As ifamíµas. ct.e 
llngua neo-tupi, ou Nheêngatú, são as seguintes : 

1. Família tu pi-guarani . 
2 . Familia aparandê. 
3 . Família arára . 
4 . Família cauhibi . (Pa rintintin) . 
5 . Famllia togapuke . 
e. Família nanê. 
7 . Família nokadéte . 
8 . Família râma-râma . 
9 . Família guajajára . l . . 

10. Família itapt!xin . 
11. Família itapuranda . 
12. Família urubú. 
13 . Família napixâna. . 
14. Família naupé. 
15. Família pahi n . 
16. Família guarâio . 
17 . Família ua.marú . 
18. Família urupá . 
19. Família ipôtê-uáte . 
20 . Família macurapé. 
21. Família maiubin . 
22. Família mamaindê ( nham?nqwa) . 
23 . Família munctur ucú . 
24. Família parnauáte . ; ; 

' 
25 . Famílla peki-,k1rí-uáte . 
28. Família Jdnfkináu . 
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27. Família Saban~ . 

28. Família tacuâté~. 
29. Família Taquart. 
30. Família taptrapé. 
31 . Família tauãnctê, (nhambiquãra) . 
32. Família tauríté. 
33. Família apup~. 
34. Família pauât~, (nhambtquára). 
35. Família uaíndizê, <nhambiquára). 
36. Família nairí. 
37. Família urumi. 
38. Família urupá . 
39. Família urutandê, (nhcimbiquára). 
40. Família xaí ou xahin. 
41. Família benaré. 
~. Família bixarehe. 
43. Família cartpuna .. 
44. Família caripurá. 
45. Família xipáia . 
46. Família huartníã. 
47. Família curuáía. 
48. Família iurúna . 
49. Família iarup

1
i. 

50. Família oyampí. 
51. Família paracanã. 
52. Família cayoa'bá. 
53. Família bauré. 
54. Família itonãma. 

Estas famílias em ·número de 54 formam muitos grupos, que se 
dividem noutros sub-grupos com denominações e dialetos dlver.;os; 
mas, todos pertencentes à família de línguas tupt, eomo as classi
ficou corretamente o Marechal CANDIDO MARIANO DA SILVA 
RONDON. 

Ao estudar essas diversas línguas Irmãs, tal como o /rance&, o 
italiarto, o espanhol e o português, oriundas do latim, tem-se como 
absolutamente inexplicável, e, por assim dizer, desprovida d~ prin
cipio científico, a existência Ç.e qualquer idioma sul-americano, sem 
.uma língua ·mãe-comu.m: o tupi. 

Ora, desde 1870-1875, quando o grande indianólogo e gramátt.co 
PEDRO LUIZ SIMPSON andou em contacto com a maioria daJ 
tribos do Brasil e da América do Sul, descobriu entre o tuPf. o 
tapuia e o caraíba, o mesmo parentesco e dependência de origem 
que há entre o tupi-nheêngatú, - <neo-tupi) e o guaraní. con-

. i y( 
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cluiu o notável indianista, como já o fizera o General COUTO DE 
MAGALHAES, que tôdas essas. linguas têm uma só origem comum, 
- o tupi . 

Os três grupos dominantes, constituíram, assim, as familias de 
linguas: ·a) - tupi, ou nheêngatú; b) - caraíba, ou nheêngaíba; 
c) - guarani, ou abanhaênga, com as seguintes significações res
pectivamente: - Língua Bela, Língua dos Guerreiros; Lfngua dos 
H01nens. 

:G!stes três idiomas que servem de tronco às grandes famílias de 
línguas 1ndigenas têm a sua origem numa Jíngua rnãe-com.um, -
o Quiché . 

Os povos indígenas que formam as tribos acima indicadas ,cons·
tituem grupos, divididos por centenas de .malocas, com uma popu·
lação que excede de 4. 0-00 . OüO de indic-s . Muitos dêsses indígenas se 
utilizaram do nheêngatú, adotando-o, já como dialeto, para mais 
·fácil intercâmbio com as demais tribos, chegando, com o tempo, a 
perder a própria língua, ein face da geral ~onfU€ão -O.o nôvo idioma 
por êles adotado. Todos os índios dêsses grupos, por f ôrça ·de sua 
própria língua abandonada, criaram ortoépias estranhas, umas 
mais nazais, outras mais guturais, influindo na formação dos 
nomes. Nem todos são de origem tupi. Isso acorrre com os nume
rosos grupos parintintin e nhambiquára . De aí porque, nem sempre 
uma língua indígena pode ser tomada como característica indica-: 
dora da evidência antropo-etnológica. Apenas se prendem etimo
lógicamente às sonâncias, raízes ou fonemas silábicos en1ergente.s 
do tronco glotológico primitivo. Aí temos para exemplo: ák, ék, ík, 
ók, úk, yk'r, ·como primitivas, e ak'r, ek'r, ik' r, ok' r , uk'ry, como de-
rivadas. · 

Os étimos sônicos, ar, er, ir, or, ur, yr, e os grupos consonantais 
- eh, nh, ng, nd, tx e tx'r fundamentam as trocas e transposições, 
tanto no tupi como em tôdas as línguas que derivam dêsse velho 
ramo, hoje transformado no nheêngatú . 

Diante das diversas famílias indígenas e suas variadas línguas, 
nenhum filólogo deixaria de examinar o tupt antigo, a ta.puia, o 
p.ruak, o caraíba, o tocâno, ou tucuta, o pano., ou amap,uácm e p 
karirf, sem pensar senão no velho quiché, ou quichúa moderno, 
pomo fontes glotológicas comuns. Sem essas. raízes ou sonâncias 
talvez que não existissem nem o tupí, nem o guaraní, nent quai,squer 
dos outros idiomas dêsse grupo de f amilia de línguas. 

oesgarrando-se do velho tronco linguístico inca-aymará, do 
ramo chimú, o grupo representado no Brasil pelas. tribos jarú 
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(invú), urupá, uómo e pacaá-novo, oferece contraste flagrante ern 
\seus dialetos marcados pelo sufixo ci, indicador da procedência. 
etnológica, como se vê do vocabulário apanhado com o concurso do 
.índio Aranguí, da tribo jarú, pelo etnógrafo J. BARBOSA, da Co
missão Rondon, em 1927, na Colônia Indígena Rodolfo Miranda: 

O grupo de dialetos urupá é de formação mesclada, tendo r.ua 
origem na mistura de índios tupi , aruak e karirí . 

.. . 

S'CJMULA: f,íngua topí-guaraní - Lex~Iogia - Transform.açóe9 
linjguísticás - Néo..;;tupi .;.... Abanheênga - Na~ de 'a: 
puia - Cariua e Tapuy-tinga - Tupinamb~ J?otyguára, 
Tabajára, Caeté, PJ.'upynddn, Temiminó e Tamôyo - P..•• 
rentêsco p. llngua - caractenstica8 ~ínica.S e cuJtu.;
rais __; Nac-námuc e Nac-pOruc . 

. . 

LtNGUA TUPI-GUARANt. - A lingutsttca tupt se apresentà 
entre nós, ainda, um probleina quase insolúvel, dado o gráu de 
desordem que oferece o linguajar das diversas tribos que cónipÕem 
essa família de iínguas, no território brásiÍeiro . De todos os grupow 
Indígenas, os mais recuados são os descendentes do velho tronco 
tapuio, ou Nac-;.Namuc, = <nak-namu.k> . Os tupi-guarani iotaiizar.-1, 
ainda agora, mais de i milhão. Essa .gente fala dialetos, mà.ls ou 
menos distanciados do tronco-comum, separando grupos., iamilias i 
tribos -de uma inesma origem . Ós diaietos do gfupo nhamb1qutÍrci~· 
por· exemplo, presentemente formam verdadeiras sub-línguas, espe
cialmente no que se refere a iexeoiagkz.. 

Há, na constituição dêsse linguajar indígena, uma revolução ir
l"esistivel, em marcha, semelhante a que trabalhou, plasmou, formou 
e transformou, o aruak em língua 1atamadí, = (iáiamandí>, cujas 
tribos da nação tupl, numerosas e aguerridas habitam os rios Ba-
nauá, Branco e Joarí, anuentes do rio Piranha, eom maior centro· 
de famílias e tribos no no Tuiní e campos do Iquiri . O léxeinpio 
llnguístiéo lndiéado, leva-noe a deciaràr que uma língua, cotno 
qualquer povo selvagem ou civilizado, íonge de ser umâ cafacte-= 
rfstiea orgânica, animal, puramente étnica, é, antes de tudo, um 
produto estrttainente sociológico, em que meihor se tevela uma das 
atividades criadoras do espírito. Como produto de um organisín6 
.social bioÍÓgico, êle se apteeenta psicologicamente muito mais prl
márlo e complexo. E qualquer que seja o estágio soc1ai vivido por 
&se homem, êle não resultarà Iiunea Independente totalmente dai 
influências inesológicas ambientes. Acima de sua própria vontade 
está o cottêjô dê fôtças que nêle réalizam o império da vit6ri& dtl 
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motivo mais forte . in assim que dominam as leis do determinismo 
sôntco, impondo pelo metaplásmo a conveniência geral de tôdas 
pela aceitação da lei do menor esfôrço. Nisso, o homem selvagem 
ou civilizado segue o destino dos que a falam e, é nessa corrente 
diária, entre os grupos, o mesmo que dela fazem a.s sociedades e as 
tribos que a empregam como melo de transmitir o pensamento na 
eua mais alta destinação psicológica e social. 

As transformações linguísticas tupt, como as a.ruak, para sõ 
lembrar êsses dois idiomas, naturalmente que se não verificaram, 
apenas, pelo fato de haver êsses dois grupos rácicos· se espalhado 
por vastíssima área geográfica amazônica; mas precisamente porque 
as culturas íncolas tupt e aruak, de civilização do baixo neolíti'co. 
de que essas duas línguas em uso são a expressão material da 
terra ameríndia, aparecem como o· maior instrumento de comunl
cação da vontade. Ambas se abastardaram e .se esfacelaram ao 
contacto selvagem do nôvo melo. ~ que os fenômenos da antropo
genia não se realizam apenas na geração do ser humano, m~ o 
acompanham nas modificações evolutivas do arumal, através das 
gerações . 

Os partidários de uma lingua indígena geral, - nheêngatú ou 
neo-tupt, à preferência dos quais me inclino, orientados por uma. 
mais profunda investigação científica, chegaram, nestes últin1os 
anos, quando não a resultados mais positivos, contudo, mais apro
IXimados de descobertas filológicas, hoje apontados como verdades 
.surpreendentes. São as raízes sónicas ou sonâncias considerad~ 
como étimos que resolvem o problema linguístico das origens de 
wna mesma família étnico-idiomática . Desde êsse momento, os 
beneditinos joeiradores da cultura moderna nacional, pré-histórt.a, 
â frente dos quais .se encontra o vulto im.ortal do Marechal 
RONDON, começaram a ter a atenção chamada sôbre certas ca
racterísticas fonológicas, logo agrupadas como raízes ou éti1nos 
permanentes na maioria das línguas ou dialetos selvagens do Brasll. 
O tupi-guaraní é um só idioma, e forma a maior :família de l~n
guas da América Meridional, onde .sua área de extensão excede 
a das tribos aruak, infletindo na Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, 
Equador, Colômbia, Venezuela e Guiana Francesa, em cujos terri
tórios habitam vãrias tribos dessa família linguística . 

Desde o instante em que se verificou êsse conhecimento - a . , 
existência de um só idioma, constituindo a língua-mãe, ou geral, 
para tôdas as outras, como tronco de origem sul-americana, não 
houve maior dificuldade. O nheêngatú, por ser falado pelos povos 
1ndigenas do vale amazônico e demais território nacional, f ol logo 
identificado como sendo essa lingual geral, llnguajada de Norte a 
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Sul, entre tôdas as tribos do centro, litoral e rios da planície. De 
outro passo, assinalava-se na vida social aborígene, em suas mais 
distantes épocas de formação, uma unidade linguistica entre o tupt
guaraní e o taputo, correspondente a ciclos de formação evolutiva, 
presos a étimos, sonâncias nazais, guturais ·e orais, vindas de um 
tronco, a evidenciar, de um lado, diversas trib<>s, e, de outro, unu 
unidade rácia ou etnológica fundamental, - <> Quichúa . Aí, tudo es
tava na constituição das tribos, na dispersão dos grupos oriundos das 
familias linguisticas caraíba, tupi-guarani e tapuia, enquanto do ou-
tro, , mais se acentuava uma desorganização dialetal marcante no 
campo da fonética, com distanciamentos. de raízes e étimos, indica·· 
dores de acentuada pluralidade etnológica ent re grupos que marca
vam a diferenciação de família a família, revelando, no âmbito das 
tribos, novos agrupamentos que se reagrupavam e se dividiam em 
subgrupos distintos. Já assim os encontraram os portuguêses na épo
ca do descobrimento do Brasil. Os tupi, que ocupavam _pràticamente 
tôda a extensão do litoral, foram os que travaram relações mais di
retas com os lusitanos, missionários e viajantes . A língua usada, 
então, era tupi, idioma que todos falavam, e que foi utilizado pelo-.s 
jesuítas. No Sul, os catequistas ouviram-na chamar abanheênga, 
- língua dos homens, - e dela se .serviram para os trabalhos da 
catequese. Era o guarani, mais gutural, mais áspero, com sonori
dades aspiradas, ora surdas, ora fortes, predominantes . No Centro, 
lsto é, no alto sertão, margens dos rios e dentro das lfilprestas fi
cavam outros grupos, desde logo identificados como diferentes; 
eram mais recuados mais selvagens, em hordas errantes na sua 
maioria. Ai estava o tapuia, falando uma língua de sons surdos, 
quase afogados na garganta, muito baixo, grosso, mais balbuciado, 
guase inaudível, que êles próprios denominavam nheêng, ou nac
namuc, - língua dos prtmeiros donos da terra. - Era assim que 
os tapuia .se denom.inavam entre si . Nac-namuc, por algumas 
tribos, e Nac-Poruc, por outros grupos da mesma família. A pri
meira denominação .significa: - primitivos donos da terra, a s~ 
gunda, quer dizer: - os filhos da terra. Distanciavam-se nos cos
tumes e usos tribais, mesmo de taba a taba . O nome botocudo, 
que hoje está reservado ao grupo oriental, é proveniente do uso do 
tambetá ou bot6que, admitido por êles como brinco de orelhas, 
lábios e nariz, estendeu-se a tôda a família. Botocudo foi, então, 
o nome adotado pelos etnólogos, para di·stinguí-los dos outros 
grupoo aborígenes . A denominação "Gê'' dada por VON MARTIUS, 
tirada da partí-cula ou desinência genérica nas designações tribais 
dêsses povos, é por demais arbitrária. Gê, na língua tapuia, signi
fica, - chefe, pai, ascendente, - e não oferece nenhum valor cien-
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tífico de alcance cultural no domínio da etnologia, antropologia 
ou linguistica . A sua língua é nheênêg - korê, ou nheêng - korê. 
Tôda-s as t ribos dêsse povo são etnica e antropolôgicamente, nac
namuc, isto é, - ''os primitivos", como a indicar no seu i<ii.oma, 
aquêles que aqui chegaram antes de quaisquer outros, e por isso 
devem ser considerados nativos, ou originários, os "verdaàeiros fi
lhos da terra", segundo a sua história oral, - os que primeiro nas"" 
ceram 0sta terra . São, talvez, os representant-es diretos da.s pri ... 
meiras. levas quiché chegadas em terras do Brasil . Yunca ou Chimú? 

Desde logo ressaltam como mais antigos. Tôdas· essas tribos 
são das hordas botocuàas, isto é, - da nação dos tapuia, do ramo 
étnico nac-na.muc e nac-poruc, que VON MARTIUS denominou 
"Gê", de modo genérico. t:sses indios são, entre todos, os mais rfr 
cuados, os que apresentam evolução mais retardada, de vida tribal 
exogâmica, que não alcançaram além do período de caçadores e 
pescadores inferiores, ainda do início da civilização neolítica, al-· 
deiados, em comêço, no delta do Prata, Paraná, São Francisco, e vale 
amazônico . Na época do descobrimento as tribos tapuia consti
tuíam uma extensa família de línguas que até hoje permanece 
ainda sem nenhuma limitação. Sabemos, porém, que a integram 
numerosas triboo, em sua maior p.arte, no Amazonas, e em luta 
permanente com os. tupi e aruak. Foram os tupt que os denomi
naram tapuia, que quer dizer - inimigo, - em lingua tupinambá. 
Tapuia ou tapuio é o nome genérico que se apUcava, também, aos 
grupos indigenas de outras procedências étnicas . Tcz,puia, em ver
dade significa todo e qualquer indivíduo que não pertence ao 
grupo tupi, principalmente o índio do interü.or, ou alto sertão bra
sileiro . Tanto isso é verdade que para os tupi, o vocábulo ta'P'Uia.. 
tinha um só slgni!icado deprimente, que êles costumavam aplicar 
aos brancos, - caríua, - principalmente aos não' portuguêses, a. 
quem chamavam tapuy-tinga, isto é, - os inimigos brancos . 

A família de línguas tupi-guarani está, presentemente, bastante 
mesclada . Na época da descoberta, em 1500, e posteriormente até 
1750, assim se distribuíam êsses povos: 

I - Os Tupinambá, cujas tribos ocupavam a reg1ao costeira 
entre o rio Parnahyba e o rio Pará, bem como o litoral do Maranhão, 
o rio São Francisco, chegando o seu domínio até Camamú, e arre
dores da baía de Guanabara. 

II - Os Potiguara, cujas tribos formavam uma das mats po-
derosas nações da época, dominando o alto sertão e o litoral a co
meçar do rio Parayba até o Parnayba conhecidos como "comedores 
de camarão" . Entre todos os índios do Brasil foram os mais notá-
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veis nas lutas de colonização, quer contra os invasores portuguêses, 
quer ao lado dêstes, contra outros povos europeus. A expansão 
geográfica dessas tribos foi enorme, depois da chegada dos lusi
tanos, tendo, com êles, invadido os domínios dos caetés, conquis
tando-lhes o território. Há quem os denom3ne, também, como 
RIVET, de petim-guára, "comedores de tabaco", - pelo hábito que 
tinham de "mascar" fôlhas sêcas da planta solanácea que êLes cul-
tiva varn para uso do fumo e do rapé, entre as suas tribos. 

III - Os Tq.bajara eram também, denominados - mairy-en
gonáre, - pelos cronistas franceses . 1:sses índios habitavam a re
gião que mededa o litoral e o sertão. O nome cQrreto é taba
yára, = "senhor do povoado", ou aldeia. Era um nome genérico, 
extensivo aos povos que habitavam o alto Gurupi, no Maranhão, a 
Serra da lbiapaba, no ceará, parte do sertão de Pernambuco e li
toral da Bahia e do Espírito Santo, sempre misturados com os tu
pinambá com quem viv1iam em aliança . 

IV - Os Caêté, ou caaété, cujas tribos ficavam aldeiadas entre 
o Parayba e o rio São Francisco. A denominação significa "mato 
forte", isto é, ''poderoso da mata". É a êstes índios que a hlstória 
atribuiu a morte do bispo D. Pero Fernandez Sardinha. Foram con-
siderados entre todos os mais ferozes do Brasil, apontados como 
antropófagos. Não é verdade . Esta varo na época da civilização 
neolítica, e nesse estágio o homem é simplesmente bárbaro, e, j:á. 
não come carne humana. 

V - Os Tupinikin, cujas. trib<>s se estendiam pelo litoral, desde 
Camamú até às vizinhanças do Espírito Santo, de onde fugiram 
para o interior, próximo às serras de Angra dos Reis até as cabe
ceiras do rio Tietê. 

VI - Os Temiminó, cujas tribos dominavam o litoral do E·s--· 
pirito Santo, chegando até o rio Parayba, em todo o seu curso in
ferior . 'tstes índios viviam em guerra contínua com os tamôio ou 
tamuto . 

VI - Os Tamâio ou tamuio ocupavam tôda a região litorânea 
do Rio de Janeiro, desde Cabo-Frio até a Bahia de Jacuécanga, em 
Angra dos Reis. Ao Sul, êles se estabeleceram além de Bertioga, e 
para o centro, suas tribos se aldelaram até às margens do rio 
Parayba, onde mais cruenta era a guerra contra os temim,inó, 
seus parentes de sangue . 

Todos êsses índios pertenciam à família de línguas tu pi-gua
rani, que posteriormente cindiu-se em dois grupos gerais: a> - tupt 
do Norte, que continuou guardando as tradições e as sutilezas do 
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seu idioma _ nheêngatú; b - guaraní do Sul, que continuou o 
.seu dialeto neo-tupi, ou língua abanheênga. 

como acabamos de ver, essas misturas de tribos e dialetos, mais 
aprofundados com o tempo, dificultam, ainda hoje, o trabalho de 
classificação de todos os povos indígenas tupt-guarani habitantes 
do Brasil. 

Foi diante dessas dificuldades que VON MARTIUS criou uma 
divisão estritamente geográfica, sem qualquer valor cient~fJco: 

1.º Tupf, ou famílias desta língua, habitant~s da Costa, ou 
Orientais. 

2.º Tupt, ou famílias dêste grupo, aldeiados no litoral do Sul, 
ou Merictionais, cujas tribos se denomin~m guaraní. 

3.º Tupt, ou famílias desta língua, sediadas no sertão ou 
centro, chamadas centrais. 

4.º Tupi, ou famílias pertencentes a esta nação, habitantes do 
Norte, ou ietentrfonais. 

5.º Tupt, ou famílias que falavam esta língua, habitantes do 
Éste, ou ocidentais. 

Não há, como se vê, um critério metodológico, nem ci-entífico, 
ainda que apenas baseado no maior ou menor gráu de pureza do 
idioma !alado por tantas tribos, e pelo qual pudéssemos e·stabe
lecer os fundamentos antro.pológicos, etnológicos ou glotológicos, es
clarecedores da classificação acima referida. Tudo aí é arbitrário e 
foge à influência das épocas e ao rigor das contribuiçõe~ fonoló
gicas e morfológicas de novas línguas oriundas de migraçoes e su
cessivos cruzamentos que não deixavam de ocorrer, favorecendo, no 
estudo das famílias de línguas indígenas, os tupi puros e os tupt 
impuros. Talvez que tenha sido êste o pensamento de VON MAR
TIUS; mas em face da antropologia e etnologia modernas, os mé
todos adotados são estritamente culturais, e, é nêles que se baseia 
a teoria das características linguísticas, de onde ambas partem 
para as sonânctas e raízes atrás de correspondências fanológfca.$ 
e etimológicas com outras características étnicas- e culturais. Não 
é outro o método €xp.erimental antropológico, que pomos em prá
tica neste estudo . 

CAP1TULO Vlll 

EMM'ULA: Famílias de línguas tapuia - Legítimos Nac-Namuo -
Kamé e Kaingãg - Tarairiú e Chucayâna - Aspecto tí
sico do homem tapuia - Dados antropológicos - Raízes 
e sonâncias - Nac-Poruc ou Filhos da Terra - Tribos 
'mais importantes - Comissão Rondon - Bacairi, Pareci. 
Borôro e Carajá - Língua do grupo "Gê'' - Nações ta
puia - O homem da Lagoa Santa. 

FAMtLIAS DE L!NGUAS TAPUIA. - As tribos tapuia, ou do 
grupo ''Gê", constituem uma extensa família linguística, ainda não 
estudada . ~ses índios dividem-se em protogê, isto é, os primitivos, 
e os postgê, isto é, os derivados. Os primeiros podem ser grupados 
em dois ramos: a) - o setentrional; b) - o meridional. Aquêle 
apresenta três divisões: os botocudos, os k.amaJcrâ e os pataxó . 
~te, por sua vez se multiplica e subdivide em multas tribos, das 
quais as mais importantes são os kamé e ~ kaingang. Os deri
vados subdividem-se, também, nos grupos acroá e caiap6, já bas
tante misturados com os tupt, constituídos de três ramos distintos, , 
aldeiados no Norte, no Sul e no Oeste. 

lt no interior do Amazonas e de Mato-Grosso, bem como uma 
parte da planura central brasileira., que os tapuia têm o seu do
tninlo. ~sses povos indígenas, no conjunto de suas tribos ou ma
lóeas, ainda se -encontram em uma etapa de evolução cultural 
mais primitiva do que qualquer outra família íncola sul-americana . 
Desde o descobrimento do Brasil que êles, acossados pelos portu
guêses e guerreados pelos tupt, preferiram internar-se nas florestas 
mais densas. Ainda quando no litoral, de onde os expulsaram as 
hordas guerreiras tupi-guarani, pref erlam os bosques, as serras e 
montanhas mais umbrosas e íngremes. De aí, talvez, porque tenham 
preferido a selva da planicie amazônica e o alto sertão de Mato
Grosso, Maranhão e Pará. Em verdade, para. o estágio em "que 
vivem, nenhuma outra parte do território nacional, com os seus ele
mentos naturais de vida lhes poderia ser mais propício do que a 
região dos grandes riós e lagos. Foram êles, incontestàvelmente oe 
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que primeiro chegaram à América Meridional, - os legítimo$ 
nak-namuk, t- ou "os donos primitivos da terra" . Aqui, certamente 
preferiram o Amazonas, - amaçôôna, - "região das chuvas e da~ 
caças", - onde estabeleceram o seu maior e mais poderoso ha
bitat. A falta de pedra dura nessa região, de certo que contribuiu 
para que não t-enham alcançado, ainda, tôdas as suas. tribos ou 
nações, a idade da pedra polida, eD?-bora penetrassem na indústria 
neolítica dos tecidos vegetais . 

Por suas múltiplas afinidades com os tupi, seguiram-nos, for
mando tribos aguerridas e numerosas, que se destacam hoje, em 
três grupos princip.ads. Dêstes, o mais típico, é o oriental, consti
tuído pelos botocudo ou aimoré~ que na época da conquista lusitana 
ainda viviam, em parte, nos bosques do litoral, e na Serra do Mar, 
dominando, todavia, reduzidos territórios. Em sua grande maioria, 
multas trib()s tapuia formQ.vam bandos ou hordas nômades, ou de 
permanência temporária, até quando a ca.ça e o peixe lhes fôsse1n 
de fãcll apreensão. O nome de botocudos lhes foi dado pelos eu·· 
ropeus, e procede do uso dos botoques, ou discos de madelira com 
que enfeitam os lábl<>s e os lóbulos das orelhas . ~stes últimos 
' 
adornos denomtnam.-se, na lingua tapuia, bêtô-a-pok, que significa 
- "brinco de orelha" . Com êles, botocudos, relacionam-se os kamé, 
ou Jcaingãng do :a:ste do Estado do Paraná e do Estado de ~.o 

Paulo, bem como os bugre e chocrêngo do Estado de Santa Cata
rina. Ao Sul se encontram os guayaná e tnguayané . Um outro 
~rupo, ainda bastante num·eroso, constitue as tribos carijó, que se 
dividem em várias malócas e· sub-grupos de que lhe é núcleo prin
cipal à região média da margem esquerda do rio Araguái'a . Entre 
êstes devem ser incluídos os suyá, aldeiados no alto Xingú, bem 
como os canêla, do Norte. Em permanentes relações com êsses in
dios vivem as akuá, da família dos chavante, no rio X ingú, e chc
rente, na margem esquerda do rio Tocantins . Há, ainda, as hordas 
setentrionais da nação apf,nagé, os purêcrã e mecrãnê, em comêço 
~e extinção. No alto São Francisco habitam os chicriabá e outras 
tribos pouco conhecidas, que tendem a desaparecer. Ao Norte, con
finados por numerosas tribos tupi, até poucos anos atrás, habita
vam os. tarayriú. e chucaiâna, que foram grandes aliados dos ho
landeses, na época da colônia. Ao lado dêsses grupos se destacam 
os kamakã, ou kamakrã, macakarí, p,atoxó, opayé, carnitxó e os 
yapé. Todos êsses indígenas se: .consideram Nac-namuc ou Nac-Po
ruc, isto é, os ''verdadeiros filhos da terra". 

Mas, quando chegaram ao Brasil? De onde vieram? São per
guntas que ainda não tiveram resposta . A que raça pert.encern e, 
em que família de línguas poderemos enquadrá-los? Estas são as 
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~uestões que pretendemos resolver. Muito se tem escrito sôbre os 
povos indígenas do Brasil, porém, bem pouco, quas·e nada se há 
dito. Tudo tem versado no campo das hipóteses. 

Tapuia não é nome de raça, nem de tribo, pois, significa ini
migo, e lhes foi dado pelos tupf. ~les se chamavam, a si próprios, 
de Nac-Nam.uc ou Nac-Poruc, que quer dizer, apenas, - ''os filhos 
da terra". Por outro lado, a expressão "Gê" é uma criação arbi
trária que lhes arranjou VON MARTIUS, tirada por êle da partí
cula genérica, ·'gê", constante das designações tribais dê.s·ses povos, 
para significar pat, chefe, ascendente, não tendo, portanto, ne
nhuma procedência científica. ~ uma denominação vag.a., impre
cisa, sem qualquer alcance no domínio da antropologia, da etno -
grafia ou da linguistica . Tôdas essas tribos, porém, são N ac
namuc, isto é, - pertencem aos grupos indígenas primitivos. Ma.s·, 
quais foram êles? Como indicar as suas origens? Afirmavam apenas 
que havl.am chegado aqui na América do Sul antes de quaisquer 
outros. É pouco, bem pouco. serão nativos ou originários? O homem 
autóctone, espécie de planta nativa brotando espontâneamente do 
solo, não é coisa que m·ereça crédito em face das Ciências Naturais. 
!.€ teoria que há muito ficou desmoralizada. 

As tribos suyá, tarayriú e otucaiâna da época da conquista. 
lusitana, deixaram um pouco de suas tradições históricas entre 
restos descendentes, ainda hoJe encontrados no alto sertão per
nambucano. Vieram de longe, muito além da cardilheira andina,. e 
tinham~e como partidos do lago Lauricocha. Foi de aí que êles 
desceram, infletindo por ambas as margens do · Amazonas . Isso 
deve ter sido pelos séculos XII a XV, antes 'de Cristo. 

O aspecto físico ao homem taputa é quase semelhante ao da 
raça do homem da "Lagoa: Santa" e, idêntico do 'homem de 
Uruburetama, Pacoval .e Mariuá. São dolicocéfalos, com esta.tura 
que chega em média, a 1 metro e setenta e seis centímetros, e, 
e.inda, em média, outras de suas tribos não alcançam mais de 1 
~etro e cinqüenta e oito centimetros . o crâneo não excede de 
173,9, com os arcos euperciliares salientes, leptorianos, e mandíbula 
!inferior robusta. Em sua maioria são prognatas, de capacidade 
craneana muito reduzida, apenas, de 1 .480 cm cúbicos. De ombros 
largos, nos homens e, estreitos nas mulheres . Os indios opayé, ka
macrã, pataxó e jeicó são de estatura balx:a, variando entre 1 metro 
e 50 centímetros, a 1 e 60. O corpo é entroncado, azeitonado-eho
colate, de braços e mãos curtas, pernas grossas, musculosas, e pú 
largos, achatados, com testa estreita, deprimida, olhos meio obU·
~uos, bôca larga, dentes fortes e chatos, nariz grO&So e rombo, ca
belos negros, duros, lusldios, e dedos com extrenúdades delgadas . 
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As tribos catap6, dos rioo Araguáia e das Mortes, pelo contrário, são 
altos e braquicéfalos, de pele mais clara, apresentando tipos vier

dadeiramente belos. A língua dos tapuia, em qualquer de suas 
tribos, é de fonética difícil, muito surda, baixa, quase grunldo 
grosso, pouco nazal, com aspirações guturais ásperas e profundas . 
Não é aglutinada, mas dissi lábica e polissilábica com função incor
porativa, como evoluindo do primitivismo selvagem para um estágio 
lexeológica mais desenvolvido no seu sistema verbal e sintático. De 
aí a razão de sua originalidade nos étimos, raízes e sonâncias. A 
desinência '"gê", por exemplo, é de muito uso no final dos nomes, 
na maioria de suas tribos . A forma sónica emitida é "ngê", e não 
apenas ''gê", como assinalou VON MARTIUS. Ora, "ng" é forme 
consonantal tup:i, servindo de raíz na formação de seus compostos 
etimológicos. As tribos krên e gêrên, vivem nomes antigos, indi
cando que são êles os aborígenes primitivos . Krên, ou simplesmente 
crêê, = os primeiros habitantes, enquanto gêrêê, ou gêrên, signi
fica, - parentes dos primitivos habitantes . 

Consideram-se, assim, os que primeiro chegaram ao Brasil . 
Quanto à sua raça êles se proclamam Nac-namuc ou Nac-Poruc, 
que, para nós, só tem uma tradução: - Filhos d..ai Terra. Estal sig
nificação vem assinalar a certeza do seu firme caráter indígena, e 
a. de seu burú, = conttnuidade etnoló~:ca, contida no totem-Mu'i.y
rakytã . Os yuuca eram Nac-Poruc, e os Chimú - Nac-Namuc . 

Culturalmente os tapuia oferecem contraste notável com os de
mais povos indígenas das selvas equatoriais . Mu~tas de suas tribos 
ainda não chegaram à idade da pedra, conservando fundamental
mente o seu caráter de mísero caçador inferior, para quem a agri
cultura permanece desconhecida. Essas tribos formam hordas nô
~ades, que erram pelas florestas, sem .malóca, dormindo no chão, 
em cima das f ôlhas, pelos troncos das árvores, demorando, apenas, 
o tempo necessário à extinção das últimas caças, ou à colheita dos 
derradeiros frutos que lhes dá a. natureza . 

Hoje, já não há mais dúvida, foram êles que nos deixaram ()S 

sambaquis, ou concheiros da costa, antes do litoral do Brasil ser 
ocupado pelas tribos tupi . Não se dedicavam à pescaria e ainda não 
possuem muitos instrumentos para apanhar o peixe. 

Diversas são as divisões que têm merecido as famílias de lín
guas tapuia. Entre as mais importantes destacam-se: 

I. A de KARL VON DEN STEINEN, que as dividiu em cinco 
ramos linguísticos: a) - Carajá, Suyá, Apinajé e Graô; b) -
Acroá-mirim, Cherente, Chavante e Chicriobá; e) - Cotoxó, Ka
makã, Maçacará; d) - Botocudo; e ) - Goytacá, Kapoxó, Kuma
naxó, Panhãme e Maxakulí . Nesta classificação só dominou o cri .... 
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térlo llnguístlco e, nesses grupos de famfllas tapuia não se enqua
dram os gaytacá, que 'têm idioma d1$tinto. 

II. A de EHRENREICH, que divide os povos tap:uia em: a) -
froto-Gê, ou prtmitivoo; b) - Post-Gê, ou derivados. Os primeiros 
estão divididos em dois ramos: - o setentrional e o meridional. o 
primeiro apresenta três grupos: Botocudo, Kamakã e Pataxó; o 
eegundo compreende os sub-grupos Kamé, Katngang e o.s Bugre. Off 
derivados ou post-gê subdividem-se em acroá, cayapó e acuê . 

Diante dessa classificação, as famílias de línguas tapuia podem 
ser dividas em dez grupos étniCO-:llnguistlcos, asshn considerados: 

I. Botocudo ou Ai':mor~. 

Il. Kamakã ou Mangoí6. 

m. Patax6, Macuní, Manahóe e Tara11rtú. 

IV. Kamé e Copoxó. 

V. Kaingang ou Coroado, Bugre, Gua11an4 e lngafn. 

VI. Chocren ou ChDcr~. 

VII. Acroá, Jaicó e Guegu~ . 

VllI. Cayap6, Gradaú, Ixicrin, apinaj~, Cricatog~ e Gorot~. 

IX. Timbira da Mata, e Timbira do Campo. Acobú, Sakrar-
rnê/Crã, Piocobgê, Grajaú, Grangô, Tagê, Paiacôgê e Augê. 

X. Akuã, Akuen e Akuá, parentes próximos dos Gu~gul e 
Jaicó. 

Entre estas trlboe temos que distinguir~ de acôrdo com a glo
tologia as seguintes línguas: 

a) Línguas do Norte, que compreendem as famílias tag/4 
krengê, kenkatagê ou canela, craô, apinag~, kapf.ekrã e apone-
gtkrã. 

b) Línguas da Sul, que abrangem as tribos Carahó, Cayapó e 
seus dialetos do rio Xingú, Mekú-gengokrã, uxaicrin e o Chap,,_ 
kura. 

e) Línguas do oeste., que compreendem os suyá e suêêen . 

d) Línguas do Leste, que abrangem os ; chavante, cherente, ma
xa.karí, xtcriabá, e acroá. 

Além dêstes. temos a considerar os idiomas ou dialetos mes-
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clados, que não podem ser separados da língua tapuia, que é o 
seu tronco originário. Entretanto devemos enumerar como as mala 
importantes: 

I. Kaingang e Jeic6. 

ll . Kamakã e Mongof6. 

m . Coroado e Kor<>p6. 

IV . Botocudo e Potitxt1 . 

As primeiras são puras, as segundas são mesclada.3 . A família 
ltnguística tapuia é muito vasta, tomando-se necessário um estudo 
meticuloso e acurado exame sôntco para poder determiná-la, tão 
numerosa é a quantidade de suas tribos, tanto mais quanto alguma.a 
idas línguas gê, Já se acham extintas. Além disso, há para o etnó
logo a obrigação de considerar os aspectos antropológicos, estrita
mente físicos e as características étnico-culturais que alinda não 
:foram devidamente examinadas, nem levadas na sua devida conta. 
Até hoje, o que possuímos de mais importante nesse domínio cien
tifico, consta de algumas pesquisas feitas por Nimuendajú, eí, 
np.enas em relação a organização sócio-tribal dos tapuio (Gê) s~ 

tentrionais . 

Antes dos trabalhos realizados pela Comissão R.ondon, éramos 
os únicos que não tínhamos nenhuma autoridade para tratar dos 
!Problemas indígenas do Brasil, a respeito dos quais bem pouco ou 
quase nada sabíamos de conhecimento próprio e cientifico. Os es
tudos etnográficos que havíamos haurido, constavam de noções es
parsas sôbre êsses povos conhecidos ,por índios, e, assim mesmo 
subscritos por investigadores e viajantes estrangeiros, entre oe 
quats se destacavam: RIVET, KARL VON DEN STEINEN, PAUL 
EHRENREICH, MAX SCHMIDT, HERBERT BALDUS, EMILIO Rl
. VASSEAU, WILHELM SCHMIDT e ALF'RlED METRAUX. 

O nosso desprêso por êste·s estudos, agrav·ava-se ainda mais pela 
1P0breza dos nossos ''Museus", lamentàvelmente a começar pelo 
Museu Nacional, onde, fora da coleção "Guido", da tribo Borôro~ 
doada por D. Marta do Carmo de Melo Rêgo, só se deparava um pe
queno número de artefatos de algumas tribos, ainda dos tempos da 
colônia portuguêsa. No entanto, os museus da Alemanha guardavam 
e eX!ibiam temos completos de armamentos, objetos domésticos e de 
indumentária da.s tribos do alto Xingú, dos Bacairí, doe Parecí , dos 
Borôro e dos Carajá . Foi a Comissão Rondon, tendo a frente o 
TUI to do imortal chefe que lhe deu o nome, a alma caridosa que 

.. 
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euprlu o nosso Museu de material etnográfico mais numerose> do 
que tôdas as suas aquisições durante mais de três séculos . 

Hoje p.odemos afirmar que só os territórios de Mato-Gro3so, 
Rondônia, Amapá, Rorayma, Amazonas e Acre constitue1n a jme-nsa 
seara etnográfica, onde vamos encontrar todos os povos indíg.:•11as 
do Bra.sil. ~ na Amazónia Meridional que se encontra êsse centro 
de raças aborígenes diversas, que para ali afluíram, como que hn
pelidas num esfôrço supremo de salvação . 

Dos Andes desceram os aruák, do litoral atlântico vieran1 os 
tapuia; do alto e médio Amazonas os Caraíba; do Chaco Para·
guaio o.s t upi-guarani; pelo desfiladeiro de Chiquito, na Bolívia, in
fletiram os otúqui, anti e kariri, da família aymará; das G<>yanas 
chegaL"am os t acâno ou tucuia, os pane:> ou amahuáca. 

Ai estão as 7 principais f amíllas indígenas que nos povoam o 
solo pátrio. 

A classificação das famílias de línguas ~·aê',; ou Nac-Namuc,. , , 
coDf orme os trabalhos da com is.são Rondon, é assim determinada: 

a) Kâmakã ou Mongoi6, cujas tribos habitam o rio Congôgi, 
afluente do rio das Contas, no Estado da Bahia . 

b) Patax6, sediados nos rios Jequitinhonha, das Contas e Con
gôgí, no Esta.do da Bahia. 

e) Apinagé, cujas tribos habitam o rio Farinha, afluente do 
Tocantins, no Estado de Goiás. 

d) Canoeiro, tribos q1le habitam a ilha do Bananal, no Estado 
de Goiás . 

e) Cara.j á, cujas tribos dominam o rio Araguafa, desde a f oz 
do rio das Mortes, até o seu curso superior, no Estado de Goiás. 

f) Caraô, craô ou Caraú, com numerosas tribos em ambas as 
margens e centró do rio Manuel Alves Pequeno, afluente do To
cantins . 

g) Chambicá, cujas tribos habitam em Itaipava, no curso in
ferior do Araguaia, no Estado de Goiâs, da familia cara;á. 

h) Chavante, cujas tribos se encontram radicadas na Serra 
do Roncador e no vale entre os rios Fresco, afluente do Xingú e o 
Araguaia . 

i) Cherente, que tem suas tribos alde1adas no rio Piabanha. 
afluente do To·cantins, no Carolina, no Somâro e no Araguaia. 

j) Chicrin, com suas t ribos sediadas no igarape Formiga, 
a.fluente do rio Araguaia. 
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k) Java~, que tem 81Ias tribos na margem esquerda do rio Ara.
guaia, em Bananal, e pertencem à família carajá . 

1) Canéra ou canéla com suas tribos na Barra do Corda, no 
Estado do Maranhão. 

m) Caracattne, tendo as suas malócaa no rio Graja.ú, no &1-
tado do Maranhão. 

n> Gavfão, que aldeiam suas tribos na margem direita do To
cantins, entre Boa-Vista e Imperatriz. 

o) Cayapó, com as suas tribos sediadas nos rios das Morte1, 
Xingú (cabeceiras) e Paranatinga, no Estado de Mato-Grosso. 

p) Opayé, cujas tribos iestão tôdas mescladas com as Cha
vante, sediadas no rio Ivinhêyma, anuente do Mamoré no Alto 
Mato-Grosso e parte do Território Federal de Rondônia. 

q) Suyá, com numerosas tribos no curso superior do Xtngú. 

r) Timbira, oom tribos sediadas· na Babla da Traição, na Pa
raíba do Norte, e Estado do Pará. 

s) Kâingang, com multas tribos espalhadas pelas margens e 
centros dos rios Paraná, Tfbagy, Ivaí e Piquiry, no Estado do Pa-
1raná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

t) Carnijó, com tribos aldeladas em terras de Aguas-Belas, no 
Estado de Pernambuco. 

u) Aymoré, cujas tribos tomaram o nome de g€f)Oróca, sedia
das no rio São Mateus, no Es.tado do Espírito Santo. 

v> Gutcráque, com triboe aldeiadas no rio Doce entre Minaa 
Gerais e F.spírito Santo, e rio Pancas . 

x> Munhungêru.m, com hordas derramadas em ambas as 'llar
gens do rio Pancas, no Estado do Espírito Santo. 

y) N akê-êrehê, com tribos aldeia das nos rios Doce e Pancas, 
no Estado do F.spírito Santo. 

z) Nakê-Namuc, com tribos que habitam os rios Doce e Pancai 
ainda no Estado do Espírito Santo .. 

, .._,_ ~· -• 7-.._.,...,.,,.,. ___,,......~"':_.q-p.-· t 
. H• " ,• • ..,,-. .. ~~ t , 

São 25 famílias de línguas nascidas de um mesmo tronco étnl-
Co-antropológico, que denominamos de Nac-namuc, 18to é, - "oe 
primitivos". Tem fundamento antrop<>-geográfico, histórico, etnoló
gico e linguístico. São formados de nações, algumas já aldeiadas, 
' 
grupadas em malócas, outras menores, ainda com habitação tem-
porária, constituindo, em parte, sub-grupos nômades. Entre u 
grandes nações tapuia destacam-se: 

, _ 

POVOS IND1GENAS DO BRABID 11'1 

I - Nação Amerába, a que pertencem tôdas ·as 'tribos dos bo
rôro . A denominação significa = homens da América, segundo a. 
sua própria etimologia: amer + ic + aba, formada por ccpe
Çáua, isto é, a f i,gura de alteração meta.plástica, própria do idioma, 
equivalente à síncope ,da língua portuguêsa, que tem por função fi
lológica e gramatical, subtrair sans no meio das palavras, facili
tando, de acôrdo com a lei natural do menor esfôrço, o ab'randa
mento das sonâncias . :S: o que sucede. por exemplo com as palavras: 
rlre = demais, por reire; cunhãbura = mulher morta, por cunhã
nambura . A numerosa tribo borôro apresenta notáveis curiosida,des, 
tanto etnográficas, quanto etnológicas e antropológicas que se 
prendem ao problema de sua. origem. O próprio vocábulo amerá
ba = homem da América, como que Indica a idéia que êsses ind.'los 
têm do seu aparecimento no Continente, marcando-llres o seu ver
dadeiro ius solis = direito da terra. 

II - Nação Timbira, em que se grupam as tribas habltantee 
das ma tas e as que residem nos vastos sertões . li; hist6rica, célebre 
pela valentia, coragem e destemor de seus grandes guerreiros, já 
imortalizados em Y-Juca-Pir{i,ma, por GONÇALVES DIAS. 

m - Nação Aptnagé, numerosa e terrivel, dlstrlbuida em 
muitas tribos, com denominações !diversas. 

IV - Nação Carajá, ainda constante de poderosas tribos, no 
alto e médio Tocantins . 

V - Nação Aymoré, de tôdas a mais terrivel, hoje, quase ex
tinta, com algumas tribos nas matas de Rondônia, alto Guaporé e 
serras de-Mato-Grosso, e um resto no Estado do Espírito Santo, sob 
o nome de gêporóca . 

VI - Nação Suyá com grandes tribos, com denominações dife
rentes, habitantes do alto Xingú. 

VII - Nação Javaé, com poderosas tribos no alto Aragttata, 
valentes, formando uma sub-família carajá, da qual se tornou in
dependente . 

São 7 nações formando 25 familias de línguas Nac-namuc, já 
devidamente estudadas. Os Kaingang e os Kamé, não constituem 
nações, como alguém já pretendeu, mas unicamente tribos e famí
lias derivadas dos kamakrã, pataxó, acroá e caya'J)Ó. São grupos e 
sub-grupos formando novas tribos . 

Há que considerar, porém, os aspectos e caracteristlcas antr<r 
pológicas, tisicas e etnico-culturals que ainda não levamos em conta· 
~sses povos na sua totalldade são os mais atrasados do Brasil. Ao 

• 
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examiná- los tem-se a impressão de que pertencem ao grupo dos úl
timos representantes da chamada raça paleo-americana a que per
tencera o Homem da Lagoa-Santa, == Homo sapiens lagoanus, de 
que nos fala VON EICKSTEDT. Todos êles são botocudos. Têm o 
tipo físico bem diferente do homem tu pi . Varia muito na estatura. 
De modo geral é quase abaulado e com as extremidades delgadas . 
A côr da pele varia entre o amarelo-claro e o amarelo-escuro. UM 
têm cabelos lisos, outros são ondulados. 

Tanto as nações tapuia como suas tribos ou grupos têm .língu:is 
e dialetos de fonética difícil, com f armas sônicas isoladas, distan
ciadas de qualquer élo aglutinante, fato linguístico ê.t.rne que lhes 
dá uma certa originalidade em face das demais famílias indígenas 
sul-americanas . D1vidimos êsses índios em dois grandes g~upos: 

a) Nac-namuc - os do Sul; b) Nac-p.oruc - os do Norte e Centtio 
do Brasil, a que pertencem as tribos crêen e gêrên . Todos. têm o 
mesmo burú, totem sagrado ou Muyrakitã dos tupi, q:ue representa 
a sua continuidade ·etnológica pelo sangue ou descendência . 

A influência dos tupi tem sido constante entre os tapuia, es
pecialmente nas tribos suyá, cayapó, Kamé e Goytacá . Todos usam 
o arco e a flecha de importaçãd tupi . O arco é de grande tamanho, 
mais alto do que o tapuia, e as flechas têm ponta ele bambu, aroêra 
ou ôsso. A tarefa principal das cunhã, = mulheres, é apanhar os 
pequenos animais da mata, tais como cotia, paca, tatu, esqu.:i~o. 

coró e aves como inãmbú, juriti, saracura, jacamin, mutum, jacú, 
urú, que pegam de côtxo., arapúca e mondé, que adotaram ~os tupi. 
Também apanham lagartos, cogumelo, ratos, e arrancam e colhen1 
na mata frutos destinados a alimentação. Já empregam o geréré e 
o gikui, importado dos tupi, e feitos pelas mulheres . Os homens são 
excessivamente preguiçosos, e só se movem tangidos pela f 01n.e, 
quando vão à caça. A sua .alimentação é a mais miserável do 
mundo . Usam o mucaên, ou grelha, - girau de assar, copiada dos 
tupi . Obtêm o fogo por meio do atrito de lenhos sêcos, esfregando 
um sôbre o outro. Comem com verdadeira gula, quando há caça, 
ou o peixe é abundante. 

AJ.3 suas choças ou cabanas em que moram são as mais prilni
tivas. Uma espécie de latada coberta de fôlhas e ramos lhes ser\l'e 
de abrigo . Os tapuia da grande nação amerába, a que pertencen1 
as tribos borôro, já adotaram outros tipos de habitação mais p~r-
1'eita: - São as malócas. Não conheciam a maca, nem a r êde admi
tida dos karirí, para dormir. Mas, a maioria o faz sôbre esteiras 
de palha, ou uma espécie de girau de madeira sôbre o qual so 
_ded.tam; outros há que preferem o chão . A roupa não existe, e tudo 
quanto posauem para vestir não passa de uma funda-de-pénis, 

:. 1 
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para os homens e uma franja de fibras vegetais denominada de 
Mt_apóy", com que as mulheres cobrem as partes genitais, quando 
nao preferem um tampão, = "tipóy'', - feito de madeira fôfla imi
tando cortiça. Usam pequena tatuagem, e outros há que s; não 
pintam . Mas, adornam-se com profusão de enfeites de pena co
lares de dentes de animais ou pequenas conchas de búzios boto-·· 
Que~ de ~adeira, e pontas de penas de gavião. que lntrodu~em no 
nariz, e lobulos das orelhas, além de vistosos penacho.s que CiOlocam 
no lado posterior da cabeça, com as outras viradas para cima São 
os kanitá. · 

Em cultura material e espiritual são os mais atrasados da 
~êri~a Meridional. Do ponto de vista antropológico e etnográ
tioo, tem grande semelhança com o homem da raça lágid.e, cujo 
representante primitivo tem sua expressão máxima no habitante da 
Lagoa Santa, em Minas Gerais . É o homem selvagem dos araxá3 . 
Os amerába atuais devem ser os últimos rebentos dêsse velhíssimo 
tronco étnico. Os índios canélq, do Estado do Maranhão, são os 
seus representantes mais aproximados . Têm cabelos lissótricos, de 
côr negra, com tipos ligeiramente ondulados, glabros, olhos escuros 
e dobra mongolóide que varia nos kaingang, Cayapó, purí e co
roado . Todos apresentam arcadas superiores salientes com narls 
leptorino. De maxilar inferior largo e robusto, é de reduzida capa
cidade craneana, que raramente excede a mais <te 1.~00 c.m. Nas 
tl"!bos do Norte e Centro, a tendência da face é para o oval, com 
pomulos desenvolvidos e bôca la11ta . 



C.AP1TULO IX 

S'(JM(JLA: Famtlias de línguas amerába - Tronco Nac-namuc e 
Nac-Poruc - Grupos vooálicos - Dissilabos, Trissilabos 
~ Polissílabos - Desfigurações filológicas - Prefixos e 
sufixos - Língua Borôro - Raízes amerába - · Sonan.'
cias e étimos nac-namuc - Mongoió ou Mbharaió do 
Xingú - Sons isolados ~ spns combinados - Forma fixa 
e variável de sons - Valor quantitativo e qualitativo dos 
fonêmas - Línguas e dialetos -tapúia - Uso da sinaleta. 

FAMtLIAS DE LíNGUAS AMERABA. - Os ~diomas, cultos ou 
.relvagens, têm duas fisiologias: a) - a da linguage.m fonética, ine
rente às palavras, conforme expliea A. LIMOINE; b) - a da lin
guagem gráfica ou escrita, segundo D' ASSIER. Mas, só a primeira 
~indispensável, pelo uso que dela se faz, à W.sta de qualquer língua.. 
~ seguindo essa lição d'e WHITNEY, em sua obra, - Lá vie dui lan
page, - que podemos perceber o valor dos sons transmitidos pela 
voz do homem nas suas comunicações com os seus semelhantes. 

AB línguas indígenas partidas do velho tronco Nac-Namuc, -
:faladas pelos tapuia do Sul, e Nac-Poruc, - as linguajadas pelas 
tribos do Leste, Norte e Oeste podem, hoje, ser examinadas e estu
dadas, em parte, tanto nos seus étimos sônicos, quanto na sua 
forma gráJtica. No exame feito na Gramática da Língua Boróro, = 
Bóe Uádaro, verificamos que êsse idioma compreende um alfabeto 
composto das seguintes letras : a, b, e, d, e., g, i, 1, k, m, n, <>, p, 
q, r, t, u, x = (18) . As vogais ou são naturais ie. têm o valor pro
~dlco que lhes é próprio, ou se apresentam alteradas por sinats 
que indicam suas modificações sônicas . Estas modificações estrita
mente fonéticas são: o acento circunflexo (â), que indica som 
longo e feehado, quase surdo; o acento agudo (á) , que imprime 
rom longo e aberto; o trema fü, que dá o som breve, meiO' fe
chado, entre a e ê, e o til (á) , usado apenas nas palavras de in
corporação e origem tupi. O nac-namuc e o nac-poruc não têm o 
80in nazal. O som gutural é representado pela letra k, = kâ, 'dito 
num sôpro baixo, na garganta e, pelo e (cú), dito com a bôca melo 
aberta, explodindo num sôpro. O som q (quê) = M, é sempre brando. 
como o r que nunca dá. som forte ou duplo. 



122 ADAUCTO FERNANDES 

As vozes ou sons orais naturais são : a, e, j , o, u, = ( 5 ) . 03 

sons vogais flexf,onado~ são: y, ê, i , ô. u; á, é, í , ó, ú ; a , e , i, o, u ; =.:: 

(15). As consoantes servem para formar consonâncias ou silalJas 
compostas . A letra i = y possui som forte áspero, dito na garganta, 
num sôpro gr-0sso e alto . O r é sempre brando, qualquer que seja. 
a posição por êle ocupada no vocábulo . As letras b, d, g, m, n, p, 
q, r. t são explostvas : As letras c, k, ;, = i, x, são frtcattvas . 

Os grupos vocálicos são : 

a ) Ditongos: 

ae - jae ........ . . .. .... ...... . 
âé - mâé ............ . . . . ..... . 
at - bai .......... . . .. ... . . ... . 
ét - é:ido .... . ..... .. ... . . . .. . . 
u.i - pía .. . . . . . ........... .. . . . 
ie - bie . . ....... . . . . . ........ . 
ôa - hôa .................. . .. . 

""" A k" ue - que-. e ............ . .... . . 
UÍ - puí . .... . .. . . . . .. . .. . .. . . 

aí - aído 
éa - péa 
éi - péa 
õé - bôé 
ôi - bôi 
ói - rói 
ua - úqua 
úé - qué-k~ 

úo - cúo-kub 
iiu - ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aú - aúdo 

b ) Tritongo : 

ái a - cáia .............. . .. ... . 
aia - baía . . ........... ... . . . . . 
áuo - júuo ..... ... . ...... . ... . 
eia - eiado .... .. ........... . . . 
éuo - r éuo ........ . .. . . . . ..... . 
iua - rino 
tuo - riuo 
uôe - uôé 

ôia roza 
ÔUO - CÔUO 

uáê - quáé 
úia - buüz. 
úie - qúie (k) 

uie - quíe (k) 

riuo- riUD 
uôé - uôé 

} 

' 

Na língua borôro, como no nac-namuc não há nem ditongos · 
nazais, nem grupos consonantais . Os idiomas da família de li.n
~uas t apuia variam entre si, mas nenhum entre tantos tem prosó
d ia diferente . Tôdas são uniformemente paroxít onas como podemos 
demonstrar seguindo os estudos de J . BARBOSA DE FARIA, -
(Esbôço Gramatical da Língua Borôro), - examinando-lhe os vo
cãbulos: 

I . Dissílabos : 

a ). - ráru 
b) . - Cdàu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

p{i.ru 
xár.u 
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e) . - mêrf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ktlru 
d ) . - écu . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.águ 

• 

Il . Trissílabas : 

a) . - a-redu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arêdu 
b ). - me-túgo . . . . . . . . . . . . . . . . . metúgo 
e). - jo-rúdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . jorúdo 
d ).- 1-nóru ... ... ...... ....... inóru 

III. Tetrassilábicos.: 

a ). - . mára-tábu 
b). - gúdo-gódu 
e ). - mári-gúdo 
d. ) - áre-gôdu . . . . . . . . . . . . . . 

máratábu 
gúdogódu 
marígúdo 
arégôdu 

' . 
' 
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As palavras tetrassilábicas e parassilábtcas pronunciam-se de.s-
1 

tacando--se em paroxítono, de duas em duas sílabas . Os vocábulos 
pentassilábicos e os imp.arassi lábicos são pronunciados com a pro
sódia doo trissílabos, e, de aí por diante, destacando em paroxítono 
em cada grupo de duas sílabas. 

~s-e critério é dominante nas línguas e dialetos originários do 
Nac-Namuc . As tribos tapuia, sediadas no Leste, Norte e Oeste, 
com línguas prêsas ao tronco Nac-Poruc, por influência tupi va
riam na prosódia, dominando, em maioria, porém, a dos Nac-namuc. 

Nenhum filólogo, diante dessa escala de ga.mas sónicas perma
nentes, deixaria de examinar e filiar o borôro, o kâmakâ, o cayapô, 
o suyá, o apinagé, o cherente, etc., etc., onde a regra se· desfaz 
nas denominações tribais, sem ver primeiro, as influências idiomá·
tlcas tupi, aruak, caraíba e kariri, que tanto têm alterado o lin
gua da família das línguas nac-namuc e nac-poruc. São desfigu
rações fisiológicas, linguísticas, naturais ao processo evolutivo dos 
idiomas, tal con10 ocorreu no t uPii-guar ani em marcha para o 
nhêngatú, abanhaênga, e nheêngaiba, hoje já tão distanciados . 
Mas, é precisamente êste fato filológico que nos leva a ver no fenô
meno formativo doo fonemas a fonte comum de onde se origina
ram tôdas essas línguas, posteriormente, com o correr dos séculos, 
transformadas em grupo étnicos de famílias linguísticas. Esta ve
rificação é importante para estabelecer o gráu de parentesco que 
há entre o tupi e o guarani, caraíba, aymará e kartri. ~sses elos 
em que se prendem, permanecem nos étimos, - raízes sónicas, 
1mutãveis, constantes nos grupos das aonsonâncias ac, ai, ab, ap, 
op, ec, ek, ib, yb, ik, ôb, óc, ôk, úc, uk, nd~ ng, âx,. éx, ix, 
ox, úx, yx, uâ, uê, ué, ui, uó, uú, encontradas na formação das pa-
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lavras. o processo nac-namuc e nac-poruc é semelhante, embora 
um pouco mais atrasado no seu evolver. H~í, para todos êles, uma 
razão do inesmo gênero, conquanto menos evidente na rigidez do 
aruaJc, na permanência fonética do tacâno, e, nas altera.ções meta
plásticas dominantes da língua pano. O tapuia reflui, de quando 
em vez, para o primitivismo nac-namuc, onde s~ encontra a pro
sódia invariável dos têrmos paroxítonos do qual não consegue se 
libertar. Permanece, como lembra ZABOROWSKI, em L 'Origine du 
Langage, "no estágio que serviu para se fazer entender". De aí não 
passou . As demais línguas e dialetos que dela nasceram guar
dam-lhe a mesma fisionomia, sem qualquer alteração no processo 
fisiológico de suas def armações. Complicaram-se. Ai a razão porque 
o chavante e o Cherente, part idos do velho tronco de onde surgiu 
a. nação amaréba, não variaram no grupo consonantal eh, = x, com 
o mesmo valor fonético fricativo, constante do "e" e do "X'', como 
é de sua indole idiomática. Tôdas elas têm a mesma origem. Só 
assim poderemos compreender porque as tribos acué;, aym.oré, javaé, 
a'J)inagé e opayé têm o mesmo sufixo marcando-lhes a distinção de 
mescla tupi revelada no som agudo da sílaba final de seus nomest 
como querendo demonstrar que não são povos puros,, ou que não 
apresentam a mesma origem étnica . A prova que evidencia esta 
verdade está na extração das raízes: 

ac - (k)ué (tupi ) = ac + (mb) + ué 
ai - (b) oré (tupi) = ây + <mb) + oré 
já - (V)baré <tupi) = iá + (mb) + aré 
ap - (i)magé (tupi) = ªP + (imb) + agé 
ap - (á) aié (tupi) = ap + (ay) + (éé 

As línguas patoxó, kimanaxó, caiapó, mongoió, mbaraió, ca
taxó, cappxó, e craó, derivadas do primitivo Nac-Poruc do seten
trião brasiliro, distanciam-se de outros dois ,grandes grupos indí
genas, cujas línguas por êles faladas são ramos diretos nascidos do 
mesmo tronco idiomático. As línguas kamakã, kaingang e acuen. 
Bão galhos que se partiram da mesma árvore,! mas já desaparecidos 
no Sul, Centro, Leste e Oeste ,sem deixar outros elos que não sejam 
fracos e fragmentados característicos idiomáticos, ou de algumas 
localizações geográficas vi.vendo a toponímia da própria terra, sua 
fauna e sua flora, como fôra dos usos e costumes mais antig-0s dos 
nac-namuc . Os kãmakã dos pampas do Rio Grande do Sul e dos 
araxás de Minas Gerais passaram a ser os mongOi.ó, os mbaraió do 
Xingú, baixo Tapajoz e ilha dP. M arajó, p~_.ra melhor viver à sombra 
da planície florestada. 

A regra geral dominante é que na família de !i.nguas tapuia = 
nac-namuc, e nac-poruc não há palavras oxítonas, porquie o idioma 
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tronco não tem vogal nasal, nem sílaba final terminada. em ~'m'• 

.ou "n". Kyma-kã, = cá, (can), não é vocábulo puro, mas de in
~orporação tu.pi, que dêle se apropriou: kã., = "cam" e, = "'can", 
dando-lhe na prosódia valor sônico fricativo . O domínio dos paro
zíto'll:~S nem mesmo admite o fricativo "x", final silábico como é 
comum no tupt-guaraní, aruak, e caraíba. De aí porque se diz: 

Quédo = v. a, = fazer praticar o coito 
Quêdo = v . a, = exterminar, extinguir 
Quédôda = v.a, _:. desnudar, tirar a roupa 
Cúiríme == ·v. a, = voltar, regressar 
Cúinábo = ribeirão, córrego grande 
Pújatáda = um dentro do outro 
Etc., etc ... 

No exame linguístico dessas origens o que mais importa são oo 
~onfrontos. lexeológicos, isto é, o exato conhecimento das palavras 
~oladam-ente nos seus dois elementos fundamentais : a), sua parte 
~aterial, que são os sons ou letras., conforme se trata da palavra 
falada, a única de que dispõem os indígenas sul-americanos; 
b), sua idéia ou significação . Temos, então, como mais importante: 
I.0 - a fonologia; II.º - a morfologia. No estudo dos sons ele
mentares das línguas amerába, nac-namuc e nac-poruc, impõe--se 
a distinção de dois aspectos linguísticos distintos: os sons isoladus 
e os sons combinados, ou figurados por meio de sinais gráficos 
constantes do alfabeto. De aí o uso que fazemos das letras para 
representar êsses sons indígenas. 

Devemos, portanto, distinguir no estudo das línguas tapuia ou 
amerába, tupi, aruak, caraíba, guaraní, karirí, etc., etc., três ele
mentos essenciais. 

I. O nome do rom, ou letra: ex.: = o éme (m), o éne <n> , 
o pê (p), etc. 

II. A forma do som: ex.: = a, b, e, d, e, g, h, t, 1, <= i), lk, 
m, n, o, p, r, t, u, x, <= tx), y, = yg, z. 

III. O valor fonéttco, ou o fonema, pano, tacâno ou borôro 
Exemplo: 

Ch = chá, ché, chí, chó, chu, ch:y . ,, ,, , , ,. ,. , = xa, xe, xi, xo, xu, xy . 
Cr = era, cre, cri, cro, cru, cry. 
" " = kra, kre, kri, kro, kru, kry. 
Ac = ac, ec, ic, oc, uc, yc. 
" " = ak, ek, ik, ok, uk, yk. 
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Ar = ar, er, ir, or~ ur, yr. 
" " = arê, eré, iri, óro, úro, yri . 

Há valores qualitativos e quantitativos de sons . Exs.: 
,-

aberto - apa = recíproco 
a surdo - upa = água 

fechado - tpa '=excremento 

aberto - ipé = forte 
e surdo - arê = 2.ª pess. pronome 

fechado - aie ·= ·envólucro 

aberto - puído = exatamente 
1 surdo - icuri = capotão 

fechado - iêbiri = pálpebras 

aberto - úána = isso, isto 
o surdo - dôni = para, por 

fechado - iDbo = para baixo 

aberto - uú = comer, beber 
u surdo - au = lentamente 

fechado - êu = sim, pois não 

agudo - pi.xy = teio 
y surdo - aypo = alho 

fechado - aipêy = caminho sêco ou enxuto. 

Por fôrça do emprêgo do metaplasmo as palavras tapuia ~las-. 
sificam-se em radicais elementares e radicais derivados . As pri-= 
melras são vocábulos representados: - I. - por uma vogal. Ex.: 
a, = semente, caroço, i, = pau; ó, = dente, etc . II. - por <tuas 
vogais. Ex.: ia, = algum; ai, = palma; úo, = onde, etc. m. - pt>r 
:uma consoante e uma vogal. Ex.: ri, = seixo; ra, = osso; bi, = ter
minar, acabar, morrer. 

Radicais derivados são palavras representadas por um som'), ou 
por dois sons ou letras. Ex.: 1.º caso - Jerúdo, aerúdo, jorií,do, 
paerúdo, taerúdo, eérúdo, em que as iniciais são: i = eu; a = tu; 
j(i) = êle; pa = nós; ta - vós; aé - êles, ·elas, em razão dos meta
plasmos pronominais ixé, = eu, aé, = tu, io, - êle, panhé, - nós, 
taindé, = vós e, eéé, = êles, elas . 

Qualquer tribo da família de línguas, nac-namuc, não foge ao 
rigor dêsse critério lexeológico de formação fonética, morfológica e 
sintática, conservando sonâncias ou raízes, modificando-as, cor--
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rompendo-as, ou variando suas significações. É o processo seguido 
na formação de todos os dialetos. Exs.: 

a) Língua Borôro: = Boroquáto, = amanhã 
b) Língua Kamakã: = Buruá;&J, = amanhã 
e) Língua Javaé: = Baricaáto, = amanhã 
d) Língua Apinagé: = Bararáto, = amanhã 
e) Língua Suyá: = Biriruáto, = amanhã 
f) Língua Timbira: = Miribiráto, = amanhã 
O 2.0 caso compre.ende tôdas as palavras que se apresentam 

modificadas ·em mais de dois sons. Exs. : 
Tupi: - M-i-rã-nct-é = Manhã 
To.môio: - A-i-rô-nd-á (três sons) = Manhã 
Urumí: - U-a-ri-nd-i (três sons) = Manhã 
Panate: - E-u-rã-nd-ô (três sons) = Manhã 
Urumí: - U-a-ri-nd-i (três sons) = Ma.nhã 
Juruna: - ô-u-ri-nd-ã (quatro sons)= Manhã. 
Na língua tapuia a · composição dos radicais derivados, de 

modo geral, modifica a forma dos radicais elementares que os cons
tituem. ~sas modificações, porém, dão-se de modos diferentes: 

a) Por acréscimo ou prótese de um som prepositivo. - Exs.: 
raca - derivado de r + áca 
raro - derivado de r + áro 
aúo - derivado de a + ú - o 
pada'10 _, derivado de - p + adáro 
b) Por supressão ou aférese. Exs.: 
Auagado, = suspend-er, que deriva de: au = <em cfma) + agác:lo 

Cem vez de ragádo) == fôrça, fazer fôrça , 
Ocuiagáre, = namorar, fazer agrado, que deriva de ócu, (etn 

vez de páu), = olho, + aigáre (em vez de áacaré), ·= alegrar, pr:a
eenteiro. 

Acárãpe. = ponta de chifre, ser pontudo, que deriva de acá, 
(em vez de áca, = chifre + rapé, = ponta, ou pontudo. 

Oguádo, = matar (língua boróro), que deriva de ógua, (em 
vez de bôgua, = não existir, morto, desaparecer, + do, = fazer. 

E-stas figuras metaplásticas são peculiares às línguas nac
namuc e nac-poruc, isto é, as qwe são faladas no Sul, Leste, Centro 
e Oeste do Brasil. 

Todos êsses povos indígenas são, dentro do quadro de suas fa
mílias de línguas, quanto ao que se re·fere à cultura material e es
pi?~ual tap"!'ia, isto é, os inimigos dos tupi, os nac-namuc, pu"prí
mitivos habitantes do Brasil", precisamente aquêles a que ·se refe
rem os cronistas do descobrimento. Diferentes dos tupi, eom lingua 
de tronco co.mum, eram os únicos selvagens, pois, todos os outros 
constituíam os bárbaros. Eram, no âmbito das tribos ou nações, 



128 ADAUCTO FERNANDES 

como os amerába, - indios de línguas travadas segundo afir
mam os jesuítas da catequese. Os aymorê, que habitavam a costa, 
eram componentes de outras nações, diferentes no aspecto físico, no 
modo de ser, nos usos e costumes, nas práticas tribais, e muito mali.s 
ferozes que os tupi. 

Chamavam-se aymoré, = indomáveis, e, ainda segundo o pró-
prio nome, - aymoré, = ây = poderoso, valente, forte, + mb, = 
gente, coisa, + aré, = que se não doma, raivoso. M línguas novas, 
- neotapuia, ou neo-tupi, sempre usaram figuras de palavras, ou 
de dicção, que realizavam com o emprêgo de certas alterações que 
logo foram autorizadas pelo uso do linguajar. ~sses metaplasmos 
constituíam vocábulos novos em seus elementos silábicos ou mate
riais, sem que decorresse mutilação do sentido. De quatro modos C6 

índios realizavam -essas modüicações por meio de : 
a) Adição 
b) Epêntese 
e) Paragoge 
d) Subtração 
O processo da sinalefa, então, operou verdadeiros milagres na 

formação dessas línguas, fazendo a supressão do som vogal final 
átono da palavra diante de som vogal inicial de outra, como s.e vê 
dos exemplos seguintes: 

a) ay-m (ô) oré, = indomável 
b) - a-m (bi) aré, = gostoso, doce 
e) - Tupi - (ã) mb (á) á, = descendente dos tuPi 
d) - Tupi - (ã) mb (á) arana, = tupi não verdadeiro ou fal

so tupi. 
Os tapuia do grupo aymoré são mais alvos, de maior estatura, ;e 

mais corpulentos que todos os outros, com língua jã ttão distanciada 
tle seu velho tronco quiché que já quase não oferece semelhança· 
:visível, com outras que saíram da me.sma origem íncola central. 

De aí a diversidad·e de nações ou tribos, fazendCH>e contrárias 
e inimigas umas das outras, formando dialetos diferentes, que de 
modo geral são nac-namuc, ou nac-poruc, quando em verdade 
todos partem de um mesmo grupo étnico, têm a mesma antropo
logia, e constituem uma das grandes famílias de línguas da América 
do Sul. ~les próprios se denominaram os "inimigos" com o epíteto 
de tapuia, emprestando ao vocábulo idêntico significado que lhe 
davam os tupi. Con.sideravam-se os senhores das matas, e, ainda 
hoje apresentam o gráu mais baixo da cultura econômica ame
ríndia. 

Estão na fase de colheita dos frutos vegetais, da caçai e da pesca, 
' com grupos que vieram do Chaco boliviano, depois de expulsos das 

vertentes orientais dos Andes. 

1Z 

,. 

CA.PfI'ULOX 

S'CMULA: Família Kamakã - Grupo de línguas - Cultura e Deuses 
civilizados - Culto ao Sol - Parentesco etnológico das lín
guas - Língua carakatin·e - Raízes quichúa - Adjetivos 
e substantivos - Prefixos e. sufixos - Comparação filológi
ca - Organização, ·social - Práticas funerárias - Deu.ses 
e mítos - Conc~pção animista - Ritual mágico - Espí-
rito do "Bem'' e espírito do "Mau" - A Yúea. 

FAM.tLIA KAMAKA. - As tribos · da família kaTTUJ.kã per11encem 
ao grupo de línguas tap.uia, "Gê", ou nac-namuc, aldeiados ao Sul, 
e nac-poruc, ao Norte, Centro, Leste e Oeste do Brasil. Essa família 
comp.reende: 

1.º Língua kamakã, considerada pura, falada pelos mongoió, 
1cUtax6 e menien, já quase extintas. 

~.0 Línguas kapoxó, kumaxó, monoxó, makaní, e punhli:nie, 
hoje consideradas quase extintas. 

3.0 Língua ,maráyi, = (maláli), mesclada com os dialetos co
'(Oado e puxó. 

4.0 Língua kaingang, compreendendo o koropó (extinta), o pa
taxó e demais dialetos do grupo maxacarí, = <maxacali) , atual
mente separados do grupo tapuia, e constantes das tribos krét-nu.1c, 
krét-nak, nac-namuc, nac-poruc, pogitxá e borum, êstes dois úl
timos mesclados e já extintos . 

A vida econômica dês-ses índios ainda permanece na fase da 
colheita dos frutos vegetais. São grandes trepadores de árvores e pal
meiras de que colhem os frutos . Caçam e pescam, mas vivem à 
procura de carás, inhames, batatas e demais tubércu1'os selvagens 
originários das selvas. São amantes do mel de uruçú e jandaíra, 
arapuá, e tutíra, que comem com larvas e insetos. Gostam da. 
dansa, da pequena tatuagem, e são admiradores praticantes de 
.usanças mágicas pelo processo da escamoteação em que se apresen
tam ágeis. A maioria dêsses índios habita o planalto Central bra
sileiro, distante das grandes florestas, riOIS e lagos. São sertanejos. 
Manejam habilmente o arco e a fiexa no exercíe.i.o da caça, da 
pesca, do côvo, do mondé, da arapuca e do gereré. 
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Os que habitam na planície amazônica já iniciaram a primeira. 
fase da a-gricultura . Fazem pequenos "roçados" ou coivaras onde 
as suas cunhã plantam e colhem aypi, ou maca:Deira, = macacheira~ 
mandioca, f<1ijão, milho e arroz, que aprenderam dos tupi. Mas 
ainda não conhecem a cerâmica. Plantam e usam o tabaco, = w
tima, que fumam em venixóra, = cachimbo ou p.i.teira, e tauarí, = 
cigarro . Dão-se ao uso de um cerimonial, = txipuára, mágico, com 
cantos, dansas e ritos anímicos, fetichistas ou religiosos. 

Os seus instrumentos musicais sã.o, ainda, os mais baixos. O 
membí, o maracá, o torocâno ou fla.uta, = kô-teg-ti, de taquára, com 
orifícios de sons nazalantes, bastões .de ritmo, inúbia e boré co
piados dos tu']JÍ. A indústria dos. tecidos é incipiente e a sua tee:e
la,gem não passa de cordas, rêdes feitas de fibras de tucum ou ca
raguatá . Andam nus, e dormem reunidos em grupos, uns juntos aos: 
outros. Por fôrça da influência tu.pi já u.sam canoas, = igarité de 
cascas, ou troncos de madeira. 

Mas, qualquer dêles é rico de tradições, mitos e lendas, va
riando de tribo . Assim é que os kaingang possuem Deuses civiliza-
dores, entre os quais se destacam Coiurú-kré, = caiurucré, & 

Kamé, = camé. Foi o primeiro que criou todos os animais úteis te 
ensinou a dança aos homens. certo dia na mata o paié v-er.ificou. 
que os ramos de um árvore baloiçavam-se, e, um dêles terminava 
por uma cabaça, que emitia sons rítmicos acompanhando o canto, 
.:= nheêng-arêçáua, = nhere-kraré - tráu de um ãnka-hog, == ,ca
mirí, = alma, espírito ou ser invisível. ~se ser !ou animal era o 
tamanduá, que Caiurú-kré, dias depois, encontrou cantando e dan-
sando, erguido sôbre as partes trazeiras. Foi o segundo que se apre
sentou ao primeiro, e por ordem dêste, ensinou o compasso, == 
''tum-tum- tum". 

:esses indios tapuia possuem mitos da origem do fogo e da agri-
cultura . Foi Tejêto, que um dia se transformou em pássaro, = a1"á.., 
sendo logo apanhado pela filha, = <.kaçu-yé), do Senhor, = 
-<.yakré>, do fogo, = (kyhy), ou txakouy. Mas, em dado momento 
!fugiu Tejêto, levando uma brasa viva do "Senhor do fogo". É êste 
o grande mito dos kaingang, marcando-lhes a sua maior desco-· 
berta . 

Os kamakã têm culto ao Sol, que consideram um Deus, lumi
noso, ao qual adoram e temem. É um .gênio de luz e um espírito 
do mal, cujos raios queimam e provocam a morte durante o dia. 
Durante a noite êle desce à Terra para se nutrir de cadáveres. A. 
sua côr vermelha é produzida pela fumaça dos incêndios que atêa ~ 

Nesse sentido os kaingang têm dois mitos: O Ipyma, == gênio 
do Bem, e Omituí, = espírito do Mal. Os apinagé e os cherente: 
acredi taro que a humanidade descende da união de Mbap·âne, 
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Sol, com Bruburé, = Lua, que casaram e vivem separados, ma~ 
andando sempre um atrás do outro. 

As línguas e dialetos dessas tribos, embora oriundos de um 
mesmo tronco são de fonética dificílima. o idioma kamakã = nã
txô-ní, por exemplo, é profundamente nasal, coisa que contrasta. 
com o Borôro, e demais línguas da. nação amerába, em que ê.sf.le 
som não existe senão nas palavras de importação tupi. 

O som nasal kamakã é longo, baixo, quase gemido pelo nariz 
com a bôca aberta: = ã, = ãn - ãn) . O som h, aspirado e gu
tural é forte e grosso como -em alemão, enquanto o "r", é sempre 
brando, qualquer que seja a sua posição na palavra. 

li: por meio do estudo dos sons comparados no exame das 
raízes que chegamos à conclusão de parentesco etnológico ·entre dé
termlnadas línguas indígena-s. Exs.: 

Moxí, - advérbio de negação ''não" . 
Maxí, - advérbio de negação. Ambos são compostos doe son! 

mo + xi e ma + xí. A diferença entre oo dois está apenas na 
significação prêsa à raiz m'xí. O vocábulo é oriundo, fonologica
mente de (m + ôki). Maxí provem de ma + k1, que é uma nega
tiva de função dupla, = "não, não". É uma expressão de refôrço 
linguístico, como ocorre em qualqu€r idioma. 

Na língua pareci temos a palavra maiçá, composta de m4 +: 
11 + çá, = não, e, na língua tupi i-ma, ou yma, Ido nheêngatú; a 
primeira quer dizer "não", e a segunda "sem", ambas com as 
mesmas funções adverbiais. ~sse·s sons são idênticos ao botocllào 
mllme, = mâ + mi, ·em que aparece a mesma raiz "mâ". Marne na 
língua coroada significa ''não, nem, nunca, ningué.m". o elemento 
'lei surge como componente de formação sintática ou abreviativa na 
língua borôro; no vocábulo karé, = não, nada. No idioma das tribos 
macuchí, = <macuxy)~ temos kané, = kâ-né = não, nada, nunca".· 
Na língua tapuia, "Gê" ou nac-namuc êsses sons variam, s~ndo que 
domina :ntre suas tribos botocudas a raiz ô-kí, ó-kí_, o-~, ú-ki, e 
multas vezes simplesmente ki . Ex.: kixou, k't-chou, ki-chú = "não". 

Na língua bacairi encontramos ke-ba com a m·esma significação 
de advérvio de negação. = "não". ô-.ki-~o figura também como 
forma adverbial negativa entre os kaingang e na maioria dos dia
letos oriundos do referido grupo. Nheê"4 kf.-ti-chú = não é línf!Ull . 

A fórmula sonônica dupla cran-hô, que significa grande é 
dan, = dois, duas, hô, "não, não pequeno", ou ''pequeno nãc", 
muitas vêzes reproduzida como refôrço elucidativo: dan-hô-hô, = 
grande "não, não", isto é, pequeno. Tem-se, então o inverso da ne
gaçã.o servindo para declarar o tamanho grande e pequeno. Se. esta 
se repete, temos o-... muito pequeno, ou pequeníssimo. Noutros dia
letos do mesmo grupo encontramos um nôvo elem:ento sónico taung-
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iS-M, para significar ••grande". Mae, neste vocábulo os eons tã-ung 
são apenas um elemento prefixa! de ó-hô, fazendo viver a conti
nuidade etimo-llnguistica. de um só advérbio, dando-lhe a verda
deira função adjetiva. marcada no idioma de que deriva. Verifica;-
mos situação idêntica na formação da palavra gêiêtxe-nf-hô, = 
°.u'etê-txê-ní-hô, que quer dizer - solteiro. Pela comp05ição forma
!tiva do vocãbulo tem-se, apenas: - "casado não". Ao pé da letra. 
isto é, som a som, idéia à idéia, encontramos: - gê-1 - ê, = homem 
!(pessoa) sem .mulher, + txé, = eu, variação pronominal de ixé = 
''eu", xé, = "eu", ché = '"eu", = t'xé, pronome da primeira pessoa 
~ue fala, na língua originária, + "'ni'', ou "ng't., ou "nu", confonne 
as línguas derivadas do mesmo tronco de onde surgiu o nheêng-atú, 
ou neo-tupi. H6, ou hô, elemento final. funciona como sufixo nas 
substantivos, adjetivos, verbos e advérbios de formação complexa e 
r;ignificação incorpora tiva. Assim, gêiêtxêní-hô, entre povos tapuia, 
ou da mesma família de línguas, - quer dizer, - "soltetro", isto é. 
''casado não", que ·em bom kamakã significa: somos solteiros". Con
correm dois pronomes txé, = eu, e nt, = tu, êle e eu "somos nó.s,,. 
Ho permanece com a sua função gramatical invariável de advérbio 
de negação posposto sempre aos pronomes 'txé" e ''ni", :Como é ela. 
fndole idiomática tapuia. De melhor compreensão é o vocábulo xa
krí-hó, ou chacri-h6, que significa "mudo", isto é, "fala llláo", ou: 
''que não tem fala", ''sem fala", "mudo". Xakri, = fala, palavra, vo~ 
+ hó, = não. o vocábulo hatx, ou hatcha, v. a., signlftca extsttr, ter 
~xistência, e hó-hó, = ''não, não". De aí a inteligência do advérbio 
repetido - ''nada", não é apenas uma maneira de ser ou uma me
cânica do linguaj ar indígena kamakã, mas, uma peculiaridade idio
má tica própria de um velho povo que formou, som a som. a. sua 
língua, libertando-a do tronco de origem de onde nasceu. 

Na formação do grâu aumentativo, assim como do seu diminu
tivo, o processo é comum, com pequenas variantes nessa família de 
línguas . Exs.: 

Língua carakatine, falada pelos indios do mesmo nome, sedladOS 
no rio Grajaú, no Estado do Maranhão: casa, = déha, faz déha. 
danho, = casa grande, ou casarão . Neste caso dan ou dã, = pe
quena, + hô, = não. Então, temos: - «casa não pequena". Da pa
lavra keandá, = gerador, produtor, derivou kehendã e keã, = tronco 
de origem. isto é, = pat, + dá, = pequeno, ou paizinho, no lingua iar 
da família . Do elemento keã, = kean, proveniente de kêna., a língua. 
'1-rubú-tapuia criou o vocábulo kená, = avô, ou seja, = "tranc') de 
origem"; no dialeto taíno, alterou-se essa palavra para a-kânt, en
quanto que entre os caríbe, ou caraíba, calibi passou a ser a-kôno, 
com a si.gniflcação de ''companheiro". Na mesma língua. como 
sucede no kamakã, kiheta também quer dizer "pat", ·e kinetã, ::::::2 
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(kfnetan), significa - ''paizinho". A mesma construção morfoló
gica aparece em sanhoá, = riacho. O vocâbulo é composto de sã, = 
(san), = água + hôt + á, = ''água pouca". 

Na língua tupi ou nheêngatú, em que o processo de evolução lin
guística surge muito mais desenvolvido, alcançando novas formas 
sônicas, os pronomes pessoai s são: xá, xé, ixé, a, o, u, iné, rê, hu, 
yané, iá, = (yá), penhê, pê, aitá, = entá, sendo que ahé, = <arré), 
nunca se usa sem "hu", que é antes um sinal da 3.ª .pessoa; no en· 
tanto. "hu" é usado freqüentemente na conversação nheêngatú sem 
"ahé", desde quando se tenha falado ou se esteja falando da pessoa 
de quem se trata. Esta mecânica idiomática própria dos tupt, é 
uma característica das línguas Nac-namuc e Nac-p0ruc, sejam 
elas faladas por kamakã, apinagé, carajá, caraô ou pataxó. 

Os pronomes pessoats kamakã, - itéh-gong, ou mikã, há, lix ~ 
xhll, = txã são sonâncias fonológicas primitivas, vi~endo ainda 
hoje, étimos perdidos em ex, éch, ixé, = ich, itxê, itxé, .. âx, xá e x~, 
constantes de tôdas as linguas indígenas do Brasil. 

A forma sônica ttéh-gong, na sua realidade é apenas um modo 
composto como se apresentam as sonâncias pronominais "i.,, -
"teh"• - ''gong", idênticas ao tupi antigo, hoje conformante dos 
obliquos: - me, te, ti, a, o, as, os, migo, ttgo, lhe, lh.'a, lh'o, e dos 
!IJOSsessivos - meu, teu. seu, nosso, nossa, vosso, vossa, vivos em 
tôdas as línguas da mesma familia indígena. 

Assim como na língua baú-ré, <tupi), p-tt-á, = "eu", e dj-á, 
nàj-á, = "eu" e tu, = nós, do mesmo modo e com maior razão fi
lológica, os botocudos nac-namuc e nac-poruc conservam ainda . 
a - ti, = "eu", a-uti = "'eu", e ndj - i, = ''eu" e tu, - nós., dan
do-lhes a mesma significação. Fenômeno idêntico mostraremos 
quando estuda.rmos as famílias de línguas tocâno ou tucuia, onde as 
formas sônicas di, dj, die, nà, ndj e ndji significam "eu", do mesmo 
modo como as palavras "gong'', guãang, guãg e guã são pronomes 
rpessoais e possessivos. Fllolõgicamente não há como pôr em dúvid:i 
uma origem única, idiomática. É o quiché, de onde nasceu o qut
chúa . O pronome mikã ou mikam pode ser reduzido nos seus ele
mentos essenciais: - mi-kã. ou mi-ka-m, ou simplesmente mt + 
kd + m. É o tapuia coroado: - maké, maiké, ou chambicá, = <ca
rajá) , - maikiê, mã-t-ki-é, ou maikte. 

o quichua mãh-i-ká, mah-i-ké têm a mesma significação. As 
raizes sônicas - ma + ht (aspirado forte) + mkã, também se en
contram no aguará, debuzá, = (karirO . Essas tribos, assim, no seu 
conjunto, podem ser agrupadas: . 

t.º Ramo linguistico qutchúa, = kit-chú, = anca> + a, == ki + 
t'xú, = (anti), e ki-u-xhi-xhu-ab, = (chib-chab). É da mesma ori
gem ktt:c-txka, isto é, da mesmo ramo llnguisttco nac-namuc do 
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~nl ou Nac-Poruc do Norte, do qual se criaram os idiomas dia fa
mília "Gê" ou tapuia primitivo, formando no tempo e no espaço o 
nheê-nênê · :É a língua do primeiro homem do Brasil . 

II - Ramo linguístico quichúa, = kit-xchó ou kit-xchô, = ( Tcit
ri-xchib, ou .karát = xhib + ia), de mistura com o velho kit-xché) 
e kit-xchó, donde emergiu o ahúhac, ou arú-ák, = arú + ac, criando 
o grupo étnico nhêrê-Nhê-re-Nhênê dos atuais karaiba ou Caraíba, 
da Venezuela. Guiânas e Brasil. 

III - Ramos linguísticos qutchúa, = kit-chó, kit-kar-hây-mb-e, 
de cujos grupament.-Os sôni,cos nasceu o nhã-êng-ahiba, de onde pro
cedeu o kará-yba e o tupi-guaraní. Temos assim: 

1.0 - Ramo linguístico <Ç'Gê", = Nac-Namuc, ou Nhêe-nêne, = 
tapuia. 

2.0 - Ramo linguístico nuk-nuk, (nuc-núc), arú-ák, = anti 
e quiché . 

3.0 - Ramos linguístico quichúa, Ckit-xch-uk-a), produzindo 
quatro idlomas afins, saídos de um mesmo tronco: 

a) Tupi-Guaraní, ou Nheên-gatú . 

b) Aruak, Nu-aruak, ou Nhêrê-Nhini~ . 

e) Caraíba ou Nheêngaiba. 

d) Aymará, ou kariri, que é Nhêrê-Txckór~. 
As famílias de língua tapuia avultam como as mais antigas da 

'América do Sul. Filolàgicamente tôdas as tribos ou famílias idiomá
ticas são assim consideradas à face da o lotol<>gia americana: 

I) - Línguas tapuia ou ''gê", = Nênê + nac-namuc . 

IV - Língua aymará, = Nerê + Corê, ou karíri ou Dbuzá. 
III - Língua caraíba, = Nhêeng + a-yba; Língua tupi, 

Nheêng + a + tu; Língua guaraní, = aba - nhâ - êng - a . 
IV - Língua aymará. = Nêrê + Corê, ou kariri . 

As linguas do primeiro grupo geraram, com a dispersão das 
tribos, grande número de dialetos, hoje falados em rodo o Brasil. 
Entre as línguas do grupo "Gê'', as mais importantes do ponto àe 
vista filológico, podemos destacar as faladas pelos índios chavantes. 
cnerentes, cayapó, apinagé, Craô e timbira . Desta última avulta. 
com real domínio sôbre os tembé e eertas tribos da nação urubú, 
do alto rio Gurupí. O estudo fonético desta língua é qualquer coisa 
que excede a compreensão pela complexidade de suas sonâncias, 
com real domínio sôbre os tembé e certas tribos da nação urub1., 
que já se distanciam da verdadeira família linguística de que fazera 
Parte etnológica. Os sons vogais, krê-'yê, são: 

a, â, a, a, e, é, e, - i, i, i, i, o, ô, 
ó, Õ, (U), o, u, u, ü, - Y, 1J, 'JliU. iy. 

• 
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Os substantivos não têm gênero, e para expressá-lo só dêle se 
-utiliza quando em referência à fauna . Para tanto usam os sufixo.s 
Sumé, == (çumé), = macho, e kahãyê, = fêmea, que são pospostos 
aos nomes. 

Exs.: só, = (çó) + sumé . Ço-sumé, quer dizer: "cão, cachorro" . 
No feminino faz ço-kahãyê . tstes dois sufixos determinam o gênero 
dos animais. Mas. referindo-se ao parentesco, em qualquer de seus 
gráus é inteiramente diferente . 

Exs.: 

. . 

I-uçué, = pai. 
•· - -e "ª'=ma . 
Krã-tum. = homem . 
Pi-yin, = meu pat . 
1-ncé, = minha mãe . 
1',fehumé, = marido, espôso. 
Yit'i . = . espôsa, mulher casada . 
Ki'ti, = irmão . 
Tuamentt, = irmã . 
N-çum. = amigo . 
Pyâ-çuo, - amiga . 
Pá ou pam; = avô . 
T'i-yé, = avl). Etc., etc . 

Há, porém, os substantivos-adjettvos que se comportam na 
trase como verbos e, não conhecem nenhuma variação de gênero . 
Exs.: 

I . I'tê-téd, = o branco, e que significa, - êle é branco . 
II. Ku-pêtuké, = os pretos. os negros, e quer dizer, - êles são 

negros, ou pretos. 
Na língua krê-yé, os timbira vivem as forn1as do mais antigo 

tap,uia, em que os advérbios de lugar itay, = "aqui", e rení, = "ali'4, 

servem de base à construção gramatical dos adjetivos demonstra
tivos como a inda é da preferência linguística dos amerába do alto 
Araguaia. Assim ocorre tôda vez que o substantivo determinado 
apresenta uma noção ou idéia de mobilidade. Exs . : 

I . Méhumé-i tá, = êste homem não se mexz, = (imóvel). 

II - Mehumé-riní, - aquêle homem não se move. = (imóvelJ . 

III - Mehumé-r'yd, = aquêle outro homem, mais adiante. não 

anda, = (imóvel) . 
Para dar a idéia de movimento, imprimindo-o ao ato, os tim

'btra usam os prefixos póy, = perto, ·porin, ·= longe, e nét, ·= aôOli. 
Com êstes três prefixos movimentam as 1délas. EXs.: 
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I. P6Jrhô-ç6 tmpéy, = ~te cão (cachorro). 
II. Porim akra'é i-kra, = Aquêle menino(é meu filho. 
m . Riní mehumé-itá, = aquêle homem está lá. 
o prefixo hõ funciona sempre como adjetivo possessivo, indi

cando uma propriedade indeterminada, tal qual se dá nas den1ais 
línguas nac-namuc, ou tapuia do Sul. O mesmo acontece com o 
emprêgo dos comp,arativos de superioridade, -e inferioridade ·e ig'Ual
dade. Basta que para tanto se use o sufixo ''ti". junto ao adjetivo 
verbal. Exs . : 

I. Pau-ro (Paulo) impêy-tt Péd, = Paulo é mal.s 'bonito do que 
Pedro. 

II. I-k'in-ti Péd, = sou mais feio do que Pedro. 
É -por êsse processo que se constróem os superlativos de supc

rl.oridad9. Os de inferioridade decorrem do emprêgo do sufixo "êU", 
que realiza foneticamente o desdobramento da última vogal ou con
soante do adjetivo verbal . Exs.: 

I. Yuzé tmpêy-y-êti Péd. == José é menos bonito do que Pedro. 
II. I-k'in n-êti Péd = Eu sou mais feio do que Pedro. 
Tratando-se do comparativo de igualdade, êste não oferece uma 

regra fixa, circunstância que só por si basta para mostrar a grande 
dificuldade com que o :filólo.go se depara no bom entendimento 
dêsse grupo ou família de línguas indígena.s. Assim é que tanto os 
prefixos e sufixos como pronomes variam na sua colocação. Exs. : 

Péd t-k'in-tt ku-pê Pau-ro hu'-rog, = Pedro é tão feio quanto 
Paulo. A colocação de Pedro e Paulo na frase é indiferente, poiS, 
tudo está prêso à ldéia expressa por ''i-k'in-ti". :t..ste modo de ex
pressar o pensamento incola é eomum às linguas do tronco Nac
Poruc, ou tapuia do Centro e Norte do Brasil. 

De modo geral, entre os tapuia, dominam dois tipos de adjeti
"°" possessivos: a) - de comunidade; b) - de exclusividade . Exs.: 

I-(ny)- ô-ç6, = meu cão 

A-(y)-ô-ç6, = teu cão 
H-ô-çó, = o cão dêle 
Py-(y)-6-ç6, = nosso eão 
Mê'a (y)-ô-çó, = nosso cão 
M ê-h-ô-çó, = o cão dêles 

Os valores sônlcos "y" e "o", evidenciam e destacam os posses
dvo& de comunidade e de exclusividade, peculiares a êsse grup0 de 
linguas. 

Vimos d06 exemplos linguísticos dados neste estudo. que são os 
tapuia precisamente os de lingua primitiva, aquêles que empregam 

s! • 
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son.s isolados = a, é, ô, õ, h, = rrú, u, 11, para declarar ou !completar 
a significação de suas expressões monossilábicas e dar fôrça, pre
cisão e caráter a sons vogais, em que se estrutura a linguagem 
falada, que é muito pobre. 

O fenômeno linguístico é idêntico ao que ocorre no idioma 
tupt, quando transforma o adjetivo em substantivo. Exs.: 

1, 

' 

I . Pirânga, = verm·elho 
II. Ipirânga, = o vermelho 
III. Tinga, = branco 
IV. !tinga, = o branco, etc . 
As formas sintáticas da língua tapu4a, - k'l'~é, - indicadoras 

dos pronomes pessoais são: 

1.ª pessoa do singular: t, = eu 
a,= tu 2.ª ,, ,, ,, 

3.ª u ,, ,, 

l .ª 
2.ª 
3.ª 

" 
" 

" plural 
" ,, n 

: ku, = êle, ela 
: pa. = nós 
: me-a,= v~ 
: még, = êle.s 

TOdos êsses têrmos são prefixos, mas também podem funcionar 
como sufixos. De um modo ou de outro, porém, são sujeitos abso
lutos na função gramatical da frase . 

Os soll! "i", "a", "hõ", também se traduzem por "me", ''te", "0'
11

, 

''a", e "pa", - mé-a, e még, forma plural, significam, da mesma 
maneira, - "nos", "vos", "os", "as". São exemplos do 1.º caso: 

1-tô, = eu sou 
A-te, =és tu 
Ku-tê, = é êle, é ela 
Pa-tê, = somos nós 
M êa, - tê, = sois vós 
Mé-g-tê, = são êles, são elas 

São exemplos do 2.º caso: 

Ku-tê i-pum, = êle me vê 
1-tê a-pupum, = eu te vejo 
1-tê h6-pum, = eu o vejo 
Ku-tê hõ-pum, = eu a vejo 
Ku-te hõ-pum, = êle o vê 
'A-tê pa-pupum, = tu nos vê 
I-te mê'a-pup.um, .= eu os vejo 
A-te me'Pupum, = tu a vê 
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As formas sônicas i-mã-u, = para mim, a-mã-u, = para tL 
ku-mã-u, = para êle, ela, fazem no plural: pa-mã-u, = para nós, 
mé'a-.mã-u, = para vós, e, mé-g-mã-u. = para êles, ou elas . 

Na língua tupi ou nheêngatú, as construções adjetivas, ou de 
pronomes pessoais como na língua tapuia, não variam nem ~ mo
dificam . Exs. : 

J = eu, iché, = eu, ixé, = eu, chá, - eu, xá, .--- eu, xé, - eu, e 
também com a significação de me, mi, migo. Do, mesmo modo iné, 
ou rê, = tu, te, tt. tigo, e ahé, ou hú, = êle ou ela, o, a, lhe, se, 
sigo. No plural existem as formas sônicas Iané = ou iá, = nós, nos, 
nôsco; penhê ou pé, ·= vós, vos, vôsco, e aíta, ou entá. ou hú, = 
éles, elas, os, as, lhes, se, si, sigo. 

Tap,uia e tupi falam originàriamente uma só lingua, - o nheên
gatú . As diferenças ou dessemelhanças entre essas duas grandes fa
mílias 1ndígenas, mostram que as tribos do primeiro grupo Nac
nam uc, eram iefetivamente as priinitivas, distanciadas, no tempo e 
no espaço, já por alguns dialetos e modlsmos da terra, enquanto as 
tribos do segundo grupo, eram invasoras, falando, embora, o mesmo 
idioma, mas muito mais evoluído e rico de sonâncias navas, mar
chando em passo acelerado para o domínio verbal das flexões. O 
que há de rústico e selvagem no primeiro contrasta com o que 
existe de bárbaro e de progresso material e cultural no segundo. 

A influência que os tuPi exercem sôbre os tapuia é dominante, 
desde os costumes da vida privada, até o de6envolvimento da agri
cultura, como ocorre presentemente .entre os suyá, cayapó, kamé e 
ooyatacá . As demais tribos, inclusive os timbira., continuam dedi
cadas à pesca e à caça de arco e flecha com propulsor de corda de 
embira ou tucum . O arco, e.ntre todos descendentes dessa família 
se destaca das demais tribos pelo exagêro do tamanho, que alcança. 
até 3 metros, tendo as flechas agudtssimas pontas de taquara, pa
racububa ou ôsso . O trabalho das mulheres é plantar, colher, 
limpar o roçado, t ecer fibras vegetais, preparar o cauhin, a yúru..., 
ma, o makoróróí o a(l) uá e amassar a carimã tom que compl.P.-tam 
~ua alimentação . Como os tupi, os tapuia também realizam 83 

grandes festas da puberdade, quando têm lugar as puracê, e txi
puára . A tribo divide-se em duas metades exogâmicas, subdivididas 
.em clãs, possuindo, tôdas, o mesmo totem, com privilégios e disttin
~ões dadas ou reconhecidas e privadas, só de uso e regalia do Tufi.
xáua, = chefe ou Govêr17)() hereditário . 

Antropolõgicamente os suyá são, em vários aspectos, os que 
mais têm avançado no campo da cultura material e espiritual. Os 
outros permanecem na sua inferioridade. embora que idênticos na 
sua organização tribal. Estas não conhecem a cerâmica nem os te
cidos vegetais. Neste grupo podemos enquadrar os taputa da alta 
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bacia amazônica, ali sediadas com numerosas tribos, tôdas com 
'.nomes diferentes . Suas vazilhas predileta são as cuias, cabaças e 
gameras. Mas, entre êstes domina a indústria dos urú, = cestas, 
utêy, = esteiras de palha e iamaxy, = bala:io, em que se revelam 
exímios os cayapó, indiscutivelmente os mais avançados dêste grupo 
étnico. É da cultura material ínca . Usam machado de pedrai, co
lher de bambú, faca de taquara ou punhal de ôsso. Hoje, por in
fluência Kariri, são os mais perfeitos fabricantes die rêdes de 
penas, que e~cedem na delicadeza da obra feita à mão, aoo mais 
exímios artistas. 

A organização social e as crenças religiosas e fetichistas d~ 
tapuia basea.m-se no clã, no patriarcado e na monogamia, com ex
ceção do Tuixáua = (chefe), - que .pode .casar com mais de um.a. 
mulher. 

Mas, à frente da família e do clã existem organizações mas
culinas com a ayapuca para os jovens e, nalguns casos, posse em 
comum das mulheres . Entre os botocudios própriamente considera
dos, pelo menos, o matrimônio não é permanente, e a mulher é mal
tratada pelo marido, que a submete ao regime diário do trabalho . 
A "couvade" é admitida de modo geral, como os tupi, durante duas 
''luas'', = 15 dias. A organização política da tribo, embora já bas
tante influenciada pelos tupi, é ainda pouco rígida. o tuixáua 
exerce uma autoridade limitada pelo "Conselho dos Velhos", de com
posição preferencial entre os mais sensatos e valentes. O símbolo 
de autoridade, entre êles é a burduna, ou "clava de pedra", traba
lhada ;em forma de meia-lua = (Iací-piçaçú). Nas tribos s.uyá, por 
influência tupi. o "Conselho dos Anciãos" reúne-se sempre em 
meio da maloca. A guerra, entre êles, reduz-se a uma espécie de 
duelo, em que um dos contendores será morto pelo outro, diante de 
representantes dos grupos ou tribos em luta. Em geral, a guerra, = 
(marã), como a fazem os tupi e aruak, nunca foi realizada pelos 
tapuia . Mas, os prisioneiros feitos por êles são submetidos a longo 
tratamento, bem alimentados com período de engorda. De tôdas 
as tribos indígenas do Brasil, só os do ramo étnico ootocudo pra
ticam a "caça de cabeças" tal como os gívaros, e se dão ao prazer 
da antropofagia . Os corpos do inimigo, = <nõ-n'çum, ou kyma
krung ), são então devorados, enquanto suas cabeças vão guardadas 
como troféus, tirados os dentes que transformam em colares, para 
uso pessoal durante as festas da tribo . 

Nas práticas funerárias yariam os tapuia, no enterramento e 
nas urnas em que guardam o corpo do morto. Há chôro longo e 
copioso da família, sendo o pranto coletivo entre as mulheres. O 
defunto é enterrado de ''cócoras", rodeado de alimentoo, no centro 
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da casa do morto. Nada deve faltar ao falecido, nem comida. nem 
bebida, para que a sua alma, = mê-garô ou ânga, não lhes cause 
nenhum dano. 

Gostam de restas e jogos de destreza corporal, que têm o ca
ráter de provas de virilidade, em certos casos. Dançam e correm 
Ieva.ndo sôbre os ombros pesados trancos de madeira, de preferência 
o ''burity" . 

Quanto às suas crenças, as tribos tapuia também variam. De 
modo geral, porém, acreditam que a Lua = Iací ou Caciry, exerce 
influência benéfica sôbre os . frutos, e maléfica sôbre as pessoas e a 
vida, enquanto outros dão-lhe culto. o sol, = Coarací, = kô-ará
(ktcy, ao contrário, é uma divindade bemfazeja, sempre benéfica. 
Mas, além dêsses dois "seres luminosos", da noite e do dia, os tapuia, 
ainda têm Yânchõn, Topãn, Angá e Anhangá, que constitueni di-
vindades superiores. Yãn-chõn é o espírito do mistério de que vêm 
todos os fenômenos da Natureza; Topãn, não é senão o Tupã tup,~ 

Deus supremo criador de tôdas as coisas . Anga, é a alma do 
homem, e que nêle habita durante a vida . Anhangá, é o demônio, 
gênio das Trevas e produtor do Mal . 

Para os aptnagé, e cherente há também uma mitologia solar e 
lunar com a crença de que a humanidade descende da união lu
minosa de Mebapane, = Sol e Bruburé, = Lua. ~sses índios têm 
profunda veneração pelo Sol e pela Lua. São as mesmas divin
dades Mbúd-tú, = Sol e Mbúdú-yrí, = Lua dos apinagé e chavartte 
que os consideram sêres-vivos, e têm por êles profunda veneração 
religiosa. Nos seus mitos solares, o Sol chama os homens de ''meus 
filhos". De ai, talvez, a razão porque oo apinagé e cherente consi
deram- no como pai. É o mesmo Deus dos, inca . ~ o grande ,JW' e
papã m-id, Mbúd que êles reverenciam. 

Nas festas realizadas no comêço das plantações, durante as 
danças e cânticos tributados a Mbúd-ty, para que não deixe de 
dar bons frutos e proteja a colheita, têm lugar as grandes expan
sões tribais, com músicas. comidas e bebidas fermentadas. É quando 
tnais se bebe o "Catxiry" entre os apinagé. Durante o dia, pela 
manhã e à tarde têm lugar as ~·vizões estát icas". em que ficam 
diante do Sol, na contemplação do "Gênio de Luz>•, protetor da Na
tureza e tudo que dela resulta. Em "preces" coletivas realizam 
as "cerimônias evocativas'', feitas com cantigas e súplicas como
ventes. Mbúdú-yrí, = a Lua, - não é invocada pelos apinagé e tim
bira senão para significar o respeito que a ela todos tributam. ~ 
a bela e doce Id-krã-ngêd, = "madrinha e protetora", que promove 
o crescimento das plantas, sazona-lhes os frutos, 'fazendo-os gra.Q.-
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des, saborosos e fartos. Há, ~ntre essas tribos, nas noites de lua 
cheta cerlmõnlas e cultos. Quando é lua nova, então, realizam 
danças e rituais. com demoradas visões estáticas, pois, todos estão 
convencidos de que a Lua, nessas noites vem coabitar com as mu
lheres menstruadas, antes de Mbúd-ty clarear o Céu. É a mesma 
crença dos Katngang tributada a Ipyma,, - o "Gênio Bom", sempre 
oposto a Omttuí, - o ''Gênio do Mal", que tudo corrompe e destrói. 

No sistema da idolatria apinagé, os trovões e os relâmpagos 
são considerados "Gênioo da Cólera", sempre raivosos e fulminat.L·w 
tes. As tempestades são por êles sopradas, desencadeando ''chuvas 
e ralos". Os apinagé, timbira e cherente têm os mesmos mitos. o 
:milho, o arroz e as batatas lhes vieram de uma estrêla, = Yací
ttatá, = Venus, numa noite de tempestade, segundo a notícia his
tórica timbira, e diretamente por Ngrô-ndô, = "Sete-Estrêlas", con
forme os cherente, e por Tã-ngaé-ngâ, = "Vênus e Júpiter", numa 
ltarde, antes do sol desaparecer. Idênticos aos mitos Quichúa. 

Tôdas as tribos tapuia têm mitos do Sol, da Lua, do Fogo a co 
Dilúvio. Para os apinagé o dilúvio foi produzido por obra de Kâne
rôtt, a Boi-uaçú dos tupi, foi essa "Cobra-Grande", imensa, que 
surgiu do fundo revôlto do Mar, que fêz o Amazonas. o Tocantins, o 
Araguáia e demais rios do mundo . Os rios menores foram reali
zados por Kãne-ti-una, isto é, por cobras pretas menores. O dilúvio 
resultou das chuvas, = amâna, que caíram durante dias e noites, 
copiosamente. Os rios saíram de seus leitos, invadiram as planícies, 
subiram as serras, cobriram as montanhas., e submergiram a Terra. 
Os apinagé sobreviveram trepados em ''palmeiras", = pináçú, onde 
se refugiaram no cume da "Serra Negra". - enquanto outras tribos 
escaparam nos galhos dos ''Jatobás" e "Comarús" da terra-firrne . 
As sementes que conseguiram salvar, foram levadas em grandes 
"'cabaças, = iamarú onde guardaram os grãos de milho, arroz, 
feijão e maniv& de macaxeira, maní, aíw e ramos de batata. 
Quando as águas baixaram, desceram à Terra, e passaram a viver 
de "palmitos" e "côcos". Para êssas índios, alma, espírito e visão, 
'têm um só nome: Me-garô. E há os bons, e os Máus. 

Os Kaingang temem as almas dos inimigos mortos, a quem 
procuram acalmar com oferendas, comidas levadas à sepultura, ('S

pecialmente fôlhas ou rolos de tabaco, para o "fumo" das "veni
~oras" e '"tauary". Os espíritos bons ou maus são sêres sobrenatu
rais. Essas crenças animistas que compreendem a alma ·humana, ~ 
espírito do "ser" em geral, vão até a materialização das imagens ou 
visões em que se corporificam ~ fantasmas .. Todos, porém, se con
:tundem numa só denominação. São os me-garõ. Tudo tem alma, 
plantas e animais, que viv~m por fôrça da ener.,gia que a alma lher; 
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dá. Depois da morte animal ou da destruição dos .vegetais, o espí
rito que os animava volta a integrar a Natureza, ou a vagar pela l 

euperfície da terra. Os bons vão para yuáJca, = Céu, e os máus 
vão viver com as coisas ruins da T·erra. Não há recomperu;a maior 
para os bons, nem castigo mais te·rrível para os máus. A diferença. 
única assinalada, é que uns e outros morrem de modos diferente..~. 

Assim é que, as almas dos homens que forem assassinados perma·
necem indefinidamente vagueiando pela solidão das florestas, fu
gindo sempre das outras. Essas almas quando aparecem sã.o visões 
aterradoras, verdadeiros duendes de aspecto medonho, cobertos de 
lepra, = ''purú-purú'', e, feridas purulentas que lhes cobrem os 
corpos. Se a alma é de um feiticeiro. = ·"paié", provoca as.sombra
·ção e terror pânico. Nunca vê a ''Luz" e vive sempre nas trevas. 
Mas, o interessante é que ·essas almas também morrem depois de 
viver algum tempo quando não se transformam em animais bra
vios, serpentes ou sapos. Durante essa nova. vida andam pelos 
troncos das árvores 9u habitam os leques farfalhantes das pal
meiras. 

Não é grande o ritual mágico dos tapuia, que hoje já adotaram 
outros de origem tupt-guaraní . Contudo, ainda guardam do seu 
primitivismo étnico-antropológico, os ritos do nascimento, da puber
dade, do casamento e da morte, todos acompanhados de danças, 
músicas, bebidas, .comidas especiais e libações por dias e noites . o 
costume -e uso da "couvade" tão difundido entre os tupi. tem a sua 
prática rigorosa. É o marido que se recolhe à rêde logo que a mu
lher dá a ''luz", abstendo-se de comer certos alimentos, = tucupí 
ou tacaká. 

As tribos tapuia do alto Amazonas, eom habitações no terrltó
«i"io brasileiro, variam nos usos, costumes, crenças e práticas reli
giosas. Aí domfua a influência inca puramente quichúa. Essas 
tribos variam com as denominações geográfic~as e compreendem 
quatro povos indígenas sediados quase por .completo na margem 
esquerda do rio Amazonas, e seus afluentes até a bacia do Içá ou 
iJ>utumáyo, em terras do Peru, Equador, Colômbia e Brasil. As tribos 
a que nos referimos pertencem a grande família linguística Nac-, 
namuc, em parte, dividida, com a denominação de Nac-Poruc . 

Nessa ·extensa região amazônica estão as famílias indígenas: 
chahuapâna, jívaro ou caêté, nitôtô, chirino e chorôna. Os primeiros 
se acham situados ·em ambas as margens e centros do AmazonM, 
enquanto ao Sul e ao Este se encontram aldeiados os jívaro que se 
dividem em subtribos com seus respectivos dialetos. Entre êstes se 
destacam os Záparo, fora do território brasileiro, no Peru, entre o 
Napo e Huallaga, separados do.is jívaro pelo rio "Pastaza". Atual-
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mente êsses indígenas da família. linguística tapuia, se elevam a 
mais d-e 15. 000, quase todos domesticados. muito influenciados pela 
catequese religiosJ e por ela modificados nos usos, costumes e prá
ticas do rito tribal. Ao Sul, em território brasileiro, entre ,os rios
fçá e Japurá, desde a depressão dos Andes até às margens do 
Amazonas, compreendendo um trecho . do território colombiano em 
gue estão os orelhudo, ou nâmbiaçú, que vão com seu domínio até a 
foz do rio Ambiaçú, que lhes tomou o nome, decorrente dos grandes 
discos de madeira com que êsses índios adornam os 16bulos ~as ore
lhas·. Essas tribos se dividem e subdividem agrupadas em malocas 
com população superior a 20.000 índios. São de estatura. ·um pouco 
abaixo de mediana. chegando a 1,60 de altura, e, na maioria apre..
sentam crâneo subdolicocéfalo. Os homens portam um pequeno 
e.venta! feito de cortiça ou louro-mole, e as mulheres usam ''faixas" 
de algodão atadas por baixo das pernas . É tudo quanto consta de 
sua indumentária. Mas, não se pintam, nem se tatuam. Têm os 
lábios, o nariz e as orelhas furadas. Os tuixáua ou ·chefes usam 
como sinal de distinção três discos· colocados no lábio inferior, tal 
qual é de praxe dos botocudos no Sul do Brasil. As suas casas, = 
ma-r,-óca, = maloca, são construídas de madeira, com estacas, co
bertas de palha de ubim, jarina ou ubuçú. aberta num só "vão", com 
uma única porta de entrada, = tajupá, com capacidade para abrigar 
mais de cem pessoas . Cada família, dentro do vão da mar'-óca, 
ocupa um pequeno espaço. Essas habitações não têm poste ou es
teio central e são muito altas, em forma de funil virado para baixo. 
o centro da casa é destinado como lugar próprio as danças e de
mais cerimônias interiores. Usam giráu de madeira ou esteira para 
dormir, = hanun, alguns já fabricam suas rêdes. Sua base ece>
nómic.a é ainda a caça ·e a pesca com um pouco de agricultura rea
lizada pelas mulheres. Plantam o arroz, = 2aixã, ajpim, = kunkin. 
~bóbora, = Joopá, banana, = dakó, batata, = onkí, feijão, - oitá, 
frutas. = daikõ, melancia, = kriki-txiri e milho, = xankrára. Nas 
pescarias, também envenenam as águas com timbó, de efeito ime:
diato na matança do peixe. Cada ma-r'óca tem um chefe, e cada 
e.Ideia ou grupo de mar'óca comunal é formada de quatro a sel.S 
.habitações coletivas ao redor de uma praça, = ocára, ou ócà-hara, 
e:: ''terreiro do chefe", onde se reúne com os sub-chefes das tribos. 
it.sses cargos de mando e administração ficam sempre, por descen
dên.cia, ao filho mais velho do Tuixáua. São hereditários. Na sua 
falta, compete ao mais valente do grupo . As mulheres não gover
nam, e, a descendência para o exercício do cargo só se dá na linha 
paterna . A autoridade do Chefe é muito extensa, mas, se abusa 
dela é destituído pelo "Conselho dos Anciãos", já que não corres-
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ponde a confiança da tribo. Entre êsses tapuia a monogamia ê 
e.bsOluta, exceto para o Muruxána, = Chefe Supremo, que pode 
ca.sar até com 4 mulheres. enquanto os outros, só podem fazer 
uniões com uma mulher. ~es indígenas, especialmente os cahua
pãna acreditam que a terra é redonda, rodeada de água, que os rl'ls 
recebem-na, e nelas voltam a despejá- las continuamente. Possuem 
uma crença curiosa: "Os homens eram macacos grandes que se 
transformaram em tapya, = ába, precisamente no momento . ~m 
que apareciam os outros animais. Para êles existe um esp1r1to 
bom, = HOcí-Nimuy, com a forma de homem, com uma coroa 1 l~mi
nosa da .côr doirada do Sol; e, um outro. mal, chamado Tatxe ou 
Taipé. A lua é considerada uma divindade benigna, que morre !ogo 
que nasce . As almas dos mortos, sem exceção, vão para um lugar 
superior e, baixam a terra durante a noite, e andan:1 a vaga~ ao 
i:redor das habitações dos vivos. cariré, = Vênus, - e outra divin
dade, que preside o entêrro dos mortos, e que determina sejam se
pultados vivos, com êles os seus animais domésticos . Se mor.rcm 
pai e mãe deixando filhos menores êstes devem ser enterrados Jun
tamente com os progenitores. Se a viúva não pensa casar nova
mente. deixa de cortar o cabelo, nem o espôso dá sinal de dor moral 
se lhe morre a mulher. Os velhos são tratados com respeito, mas 
em caso de alguma enf.ermidade incurável é enterrado vivo. O 
cargo de paié, = médico, sacerdote ou feiticeiro, é hereditário. No 
tratamento dos ·enfermos usam fôlhas, raízes, rezinas vegetais, ba
nhos fumegantes. e evocações espirituais de seus curandeiros mortos . 
Não são belicosos, mas, às vêzes, em defesa da tribo entram em es
.tado de guerra oontra os inimigos tupi, aruak, caraíba ou toctlno, 
~ob o comando e orientação única do Murubixana. Os que são 
mortos pelos jívaro têm a cabeça cortada, rtal como fazem ;ps caeté. 
e tiram a carne das cabeças e colocam os crâneos nas pontas das 
estacas que circundam as mar'-óca, tal qual fizeram a Dom ;Fernan~ 
do Sardinha. Mas, &ses indlos não usam o arco e a flecha para a 
guerra, nem o veneno para matar o peixe, nem a z~rabatana, para 
abater as aves. Guerreiam com lanças de paracuhuba, burbuna 10 
"achas de lenha". Tocam grandes tambores feitos de troncoo cavados 
~om tampo de pele de maracajá-açú, com que dão si~~s sô
nicos e conversam às grandes distâncias. ! li; uma espec1e de 
telegrafia sem fio, através da qual recebem e transmitem ordens 
do comando, ou avisos de emer:gência . As mara-óca dos ui totó, 

tem a forma oval, circundada de paredes de palha trançada 
com amarrados de cipó anambé, com teto cônloo, armado sôbr'J 

pontas de bambú. Têm duas portas, uma para os homens, outra 
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para as mulheres. Essas casas chegam a ter mais de 25 metros 
(ie curva em cada lado da metade da corda da circunf erêncla, 
em cuja base assentam sôbre a terra, alcançando de 5 a 6 metros 
de altura. A maraóca é sempre erguida em meio do campo de cul
tivo. ou roçado, e distanciada das outras que a rodeiam, ou se es
tendem em curvatura de arco de circunsf erência plana. Em cada 
uma delas habitam de 20· até 50 famílias. Suas camas são giráus de 
madeira ou esteiras estendidas no chão. Todos se unem pelo mesmo 
élo de sangue e parentesco. Como a maioria das tribos tapuit& 
também usam fogo durante a noite para se aquecer do frio. No 
mais não diferem dos outros . A sua bebida preferida é o caldo da 
"yúca" ·ou macaxeira misturada com água, depois de mastign.da 
pelas mulheres . Bebem também a guayúca, ou seja a mistura da . 
·'yúca" com o cauhin de milho fermentado, de alto poder embria
gante. As suas armas prediletas são a lança, a burduna e zarãva
tana, de mais de 1 metro de comprimento. Como arma defensiva, 
usam o escudo de casca de castanheira. Possuem canôas e são exi
mios remadores. São polígamos e a mulher uma miserável escrava. 

Não têm idéias religia.sas fixas, nem cultos espirituais . Mas, 
possuem o paié, espécie de bruxo, ou feiticeiro, médico e mágic<>. 
Nas dificuldades pedem oonselho e inspiração a Iguânchí, espé:!ie 
de Demônio que vêem durante os ''sonhos" provocados por narcá
ticos e excitantes extraídos de fôlha da ucóca" ou "macunha". 
~se gênio satânico, segundo os uitotó, habita o fundo do vulcão 
''Sangay" . Guardam o mito do "dilúvio" e o da o-rigem das ''~trê
las". São grandes admiradores da caça e extraordinários pesca
dores, e têm paixão pela vingança contra qualquer inimigo. In
cutem o ódio nas crianças que crescem aptas para. matar os desa
fetos do pai, da família, ou da tribo. 

As tribos tapuia sediadas no território brasileiro, diferem um 
pouco doo costumes e usanças daquêles admitidos pelas tribQs de , 
sua nação ou povo, habitante fora de nossas fronteiras. Assim é . 
que, nem tôdas as mulheres tapuia do Brasil têm filhos no mate, I 

nem ela, nem o recém-nascido se submetem à cerimônia da fumi
gação ou banho fume.gante, = sapyuára. a que muitos sujeitam a 
parturiente e a cr1an9a. Mas, como as demais tribos, de modo geral. 
também festejam oom ritos apropriados o início da puberdade . A · 
perfuração dos lábios, entre os botocudo tem lugar nesses festejos, 
ocasião em que cel~bram os casamentos endogâmicos. 

Entre os apinagé, já tantas •êzes lembrados, realiza-se a "festa 
dos toros" ou seja, = puracy, justamente por ocasião do Cariamã, 
que é a máxima / esta da puberdade, destinada, porém, exclusiva
mente aos rapazes quando atingem essa idade. ''Festa dos toros". 
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é uma prova fí.sica de fôrça e destreza, igual ou semelhante a muitas 
outras entre povos indigenas australianos, esquimós, ou americanos . 
Aos concurrentes é imposta a obrigação de vencer uma distàncla 
dada, carregando um "toro de burity" as costas, ou sôbre os ombroo . 
Aos que não conseguem vencer a corrida, são impostas incisões do
lorosas, feitas com dentes de ''coró", ou espinhos de "joary". Send<> 
môças, = cunhã-mocú, ao surgir o primeiro menstro, são tatt;adas 
de urucú e submetidas ao banho de fwnigação, = sapyuára, - que
é o seu purificador, feito com fôlhas de tipy e vagens de baunillui, 
ou resina de comarú. 

Há, entre êles, os ritos do casamento, da puberdade, da caça,. 
da pesca. da agricultura e -da guerra. Cada qual difere nas danças,. 
nas músicas e nas comidas e bebidas. No campo d"ª' medicina ta
p,u.ia, os paté variam, também, de tribo a tribo. Uns admitem a fu
migação feita com a fumaça de fôlhas de tabaco ou "breu de arú", = 
sapo, enquanto outros se limitam às pinturas do rosto, braços,. 
iventre e pernas . Alguns, como os craô, preferem a prática de 
certas mágicas admitidas como necessárias ao afastamento da 
doença . Os apinagé e cherente não admitem nenhum c<>ntacto com 
os espíritos dos paté, que são considerados uirá-tlnga, ou uiranga •. 
isto é, a "alma de gato", nem com os me-garõ, ou seres inv'isíveis . 
Dãe>-se, porém, a prática das invocações espíritas, quando os paie 
r ecebem os mortos, bons amigos, para resolver as suas necessidada;,. 
ou orientá- los na solução de qualquer dificuldade na cura das. 
doenças. O envocante-paié. $Ó êle é o vayânga, = "aquêle que chama 
as almas". &ses homens, pelo poder mágico que possuem, são into
cá veis, e considerados na tribo, intermediários entre os vivos e os. 
mortos. De ai o grande prestígio que os va.y-ânga gozam entre os 
dndios. A invocação é feita sempre .ao cair da noite . AIJ canto 
triste da macucáu, o paié se senta sôbre as pernas, braços cruzados, 
olhos fechados, cabeça erguida, pronta para receber o "espírito dh 
morto" que êle declara, chamando-o pelo nome, repetidamente três. 
'Vêzes. logo depois de haver fumado o "ta uary" . 

Em seguida começa a gemer, contorcende>-se, com tremuras. 
nervosas no corpo, até rolar pelo chão . 

Estas cerimônias anímica·s de cunho religioso e fetichista são. 
muito mais desenvolvidas nas tribos tupi, aruak e caraíba. 

Quanto à organização social interna, os tapui a, com exceção dos 
botocudos, têm suas marocas edificadas em semi-círculo, com três 
para cada lado, separadas entre si, com um grande centro de ter-. ' reiro, = culf'Íxáua. onde se reúnem todos para suas cerimônias e 
~estas. São organizadas . em metade, com número igual de maloca
i>ara cada lado do arco da circunferência. É o kôl-ty, = uma me-

' 
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tade, localizado ao Norte, e o kol-ré, = outra metade, localizado ao 
Sul. Tudo isso está subordinado à concepção das lendas do Sol e 
da Lua, que variam entre tribos. Para os cherente, por exemplo, 
os ki-yé, = os lados do circulo devem ser partidos ao meio consti
tuindo. porém, uma unidade étnico-politica, sob a chefia de um 
só chefe supremo. 1!:ste é o Tuixáua. Interiormente, nas habitacões - . 
como ocorre ainda entre apinagé e timbira, os filhos seguem o pai, 
e as filhas a mãe. Mas, mesmo assim, tôda a wda tapuia é exogâ
m1ca, com proibição étnica do casamento. Os homens de um ki-yé só 
se casam com mulheres de outro kt-yé. É uma vivência do velho 
periodo matriarcal, quando homens e mulheres viviam separados, 
embora pertencentes às mesmas tribos. Cada ki-yé está dividida 
em dois grupos, chamados uaké-dy, = associação para festas . De 
uma. tratam os homens, de outra, cuidam as mulheres. 

-



CAP1TULOX1 

8(JMULA: Familras de linguas araak - Pr~flxos e sufixos -
Significação fonológica - Idéias e sentimentos -
Idiomas sem estrutura g~amatical - Quiché, Quichúa, 
Tupi-Guaraní, Tapuia, Aruak, Caraíba, Tocâno, Pano 
e Kariri - O fato linguístico na formação dos sons 
- Os sete grupos indígenas do Brasil - Centro do 
Amazonas e Mato.Grosso. 

FA.MtLIAS DE LtNGUAS ARUAK. - Etnolôglcamente a famnta 
tribal aruák destaca-se do! outros povos incllgenas do Brasil, e oons
tJ.tul numerosissimas tribos, de vida social endogâmica e organiza
ção -interna semelhante a dos tupi-guarani . Os povos dessa família 
etnológica chegaram ao períOdo de civilização em que os encontra.
mos, vivendo o mais alto gráu do período neolítico, ~om i>redo1nín10 
da baixa agricultura, do canto, da música, da concepção da alma, 
da pedra polida ,e indústria oleira característica do primeiro estágio 
da baixa agricultura, com a criação de um espírito do Bem, e, de 
lllD. espírito do Mal. 

Na antiga província chamada do Sortmã, = solimões, - vizinha 
,a da família Omâgua, da grande nação tupi, que ali tem mais de 
quatrocentas léguas, habitam outros povos selvagens: São os Mak.ú 
e os Makukú seus aparentados . ~sses indios têm as sua.s aldeias em 
e.mbas as margens do rio Amazonas = amaçoôna, = ''região das 
chuvas e das caças", assim por êles denominado três séculos antes 
da descida dos espanhóis pelo Napo, em 1542. É da História dh Des
cobnmento do ria das Amazonas, conforme relato dos padres CAR
VAJAL, ROJAS e AC~A. pág. 101, vol. 223, ed. Braslliana. 

A área geográfica habitada pelos povos dessa familla de lin
guas é enorme, e só um pouco menor a ocupada pelos povos c!a 
família de línguas tup,t. :tstes indios se estendem desde as Anti:
lllas até o Sul da Flórida, o Sul da Venezuela e o Norte do Brasiil. 
Quando fol de suas constantes migrações para o Oeste chegaram a 
alcançar as costas do Oceano Pacifico, e, para o Sul até atingir o 
~co na Bolivta e no Paraguai. No periodo das expedições colom-
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blanas os espanhóis tiveram com êles o primeiro contacto nas An
tilhas . Foi com êles que CRISTóVAM COLOMBO se comunicou, e 
tomou conhecimento de uma raça estranha, habitante do Nôvo 
continente . Eram, porém, nessa época, povos pacíficos, que vivlaa1 
da agricultura, e, em estado de guerra defensiva oontra os caraíba., 
seus inimigos lrreconclliáveis. As migrações dê.sse povo foram su-
cessivas e em épocas diversas. Uma das características étnico-lin
guisticas da família aruak em seus numerosos dialetos está na pre-
5ença constante do étímq-sôníco "nu", com função de pronome pos
~essivo, e da primeira pessoa do singular . Aí encontramos a razão 
'filoló,gica que lev:ou VON DEN STEINEN a chamá-los de "nu- aruak". 
~eparando-os ~o grupo Guch, em que os havia enquadrado VON 
~TIUS, sem qualquer fundamento antropo-geográfico, ou étntco-
1.inguísticO. , Sem razão antropológica e sem base filológica, o certo 
1 

é que o êrro praticado por ambos, até hoje, vem permanecendo. Não 
há nenhuma razão científica para chamá-los de "nu-aruak", só 
pelo fato do uso do pronome "nu'>, uma vez que ''pt'1 e "ny" . tambétn 
são sufixos, com fôrça de pronomes possesstv,os e ctemonstrativos de 

uso constante em todos os seus dialetos, sempre com referência a 
segunda pessoa singular. O critério adotado é inteiramente falho . 
Quando tratamos de ciênr.Jas experimentais nada é mais admissível 
além da realidade verificada. A denominação "nu-aruak" é anti
científica, e permanece fora dos dados etnológicos, antropológicos ~ 
ifilológ'icos a que subm'etemos esta vexata quaestio. A sua própria 
língua, chama-se Nhêngarú· A coincidência de consonâncias prono
minais, ora corno preftxos, ora como sufixos, é da indole aruak . . • 
Tudo isso prova como são imprecisas a.s classificações linguísti~as 
tora do conhecimento dos respectivos idiomas, especialmente quando 
talados por povos selvagens da América do Sul, até hoje f}em qual-, 
quer estudo de ordem científica . Entendemos que sem o domínio 
dos estudos glotológ.tcos, etnológicos e filológicos comparados, nem 
seria mesmo possível grupar êsses indígenas em determinado ramo 
de tribo . A sua f amilia de línguas é que os distingue . De aí porque, 
nesta matéria estritamente científica, preferimos completar os 
nomes, na ausência de étimO$-Sônicos, -0u por não entendê-los, com 
o auxílio dos caracteres etnológicos e culturats de exclusivo domínio 
da antropologia, já que as outras fontes elucidativas são inteira
mente falhas . 

Antes de tudo, precisamos saber que tomamos qualquer Ungua·
gem no seu ponto de significação fonológica, extrema, pois, qual
quer delas é composta de palavras, e estas têm um valor quanti- . 
tativo de iàéias, conformadas ou conformantes, dando corpo mate
tial ou imaterial ao pensamento, seja falado ou e5erito. Apenas nó8 
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-verificamos a existência de uma imagem, - pensamento refletivo -
ou de uma c:atsa, que vive em cada sonância, permanece em caàa 
}>alavra, ou gesto, ou no olhar, ou nos movi1nentos da fisionomia . 
Só êstes são os meios da expressão fundamental e natural de todos 
os sêres. E, ainda mais: São êsses os meios, sobretudo, que mais 30 

desenvolvem entre os selvagens . De comêço se apresentam nas 
mesmas condições e sob o mesmo aspecto que toma~ entre o 
homem e os animais, produzindo. num e noutros, emoçoes espon-· 
tâneas não só de conformidade com a natureza geral das coisa.e;, 
mas p;ecisamente de acôrdo com o que o, indivíduo recebe da vl~ão 
que lhe dá a coisa, em face, cada qual, do ~tado interior do ~eu 
organismo animal e psicológico . De aí a d1f erença das reaçoes, 
subordinadas ao rigor das desconformidades orgânicas, ou ao choque 
dos impulsos, ou diante de uma necessid.ade, ou ainda, ao calor dos 
ç:;entimentos e das idéias que essas sonâncias traduzem exterior
mente . o que temos verificado é que a expressão, por emissão da 
voz, igualmente tão comum ao s~r civilizado como ao sel'!-:agem, ao 
bárbaro como a.os animais, permanece dependente da atitude, e:, .... 
taao, qualidade, ou o modo com que os olhos deparam o ser, a coisa, 
ou 0 tato que força a eclosão dos sentimentos ou da.s idéias que 
despertam e agitam aquêle que fala, ouve, vê ou c~te'":pl~ . Ec>~a 
dependência é que constitui o tom emocional. As inter1eiçoes sao 
gritos da alma ou gestos expontâneos, tanto do homem como de 
qualquer outro animal: Ah!. óh!, hi!, éh!, úh!, ué?!, mudam o sen
tido da expressão se.gundo o tom emocional, e, êste, está sempre 
de acôrdo com a expressão da atitude, pois, é ela que realiza e ex-
pressa 0 gráu da emoção produzida . Esta dependência é sobre~udo 
'flagrante quando o homem rt. O riso acompanhado de uma fislo-

. nomia grave, despresível ou sarcástica, é totalmen~ diferente da
quele que parte de uma pessoa gaiata, alegre, ou feliz. 

. supõe-se, portanto, no estudo das linguas, especialmente quan~o 
bárbaras tal como ocorre entre os selvagens, estabelecer uma class -
ficação 'não d,e um idioma isolado, mas de línguas, baseando-as 
sôbre ~ exame da 1norfologia das palavras, que é, modernamente 0 

estuào fundamental em que se apoiam todos os linguistas . Dlant~ 
dêssc exame exper:n1ental, de s0111. a som. = idéia a idéia. - ·foi 
que n.s línguas puderam ser divididas en1 três grandes classes: 

l .ª - compreende os idiomas sem nenhuma estrutura grama
tical. A palavra de um .só som ou sílaba, é a raíz m-esma · É ~ pa
lavra qu.e, em conseqüência de outra. chama-se isolada, isolanta ou 
monoss11áblca. 

II.ª - Compreende as línguas aglutinantes e poli-stntétf~as · 
Entre tlas, uma parte da palavra é formada de uma raiz prlnc-.pal~ 

• 

-
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1ndicando a significação fundamental dessa palavra; a outra parte 
é formada de uma ou várias raízes acessórias, indicando a relação 
e os modos de ser di.versos da raiz central ou principal . 

III.ª - Enfim, compreende as línguas subordinadas, à flexão, 
que consiste no fato de uma palavra depois de ter passado pela 
aglutinação, uma raiz pode realizar uma modificação fonológica. 
capaz· de indicar as diversas relações dessa raiz. Só pelo som é que 
se alcança a estratificação das línguas ameríndias, dando-lhes, err .. 
parte, a restituição de uma lingua comum que naturalmente vem do 
Quiché ao Quichúa, ao Tupi-Guaraní, ao Tapuia, ao Aruak~ ao Ca
raíba, ao Tocâno, ao Pano e ao Karirí, na América do Sul. Desde 
és.se momento• as línguas incorporaram sons, derivaram sons, m:>
dificando-lhes as relações de dependência e de significação, indo até 
a sua estrutura. 

Em tôdas as línguas, os sons e não as letras são que expressam 
o pensamento. Exs. : 

A'ra, = dia, ·tempo, = (á-ra) 
Ará, = ave, pássaro, = (a-rá) 
Ará, = clarão, luminosidade, (4-r4) 

fl'apuia - Borôro 

1, = eu, rerú, = dançar 
Irerú, = eu danço 
Aé, = tu, 6do, = espremer 
Aêódo, = tu espremes 
A, = êle, guarigôdo, = rir 
Aguarigôdo, = êle rl 

Tem-se, aqui, formas primitivas. 

.,. . - - . 
. ··1 ... !. ~-··"!""·., ' . . \ 

, ; ... . . . 
:t.ste último processo é comum a tôdas as linguas dos grupos 

'tnicos nac-namuc e nac-poruc a que pertencem as tribos da nação 
amerába. Os índios nac-erehê e: nac-namúc aldeiados primitiva
mente no rio Doce, e .posteriormente no rio Pancas, no Estado do 
Espírito Santo, não fo,gem ao mesmo processo étnico-linguistico, 
comiim também aos grupos Gut-Crák, sediados entre Minas Gerais 
e aquêle Estado. O mesmo se dá com a língua dos coroado ou 
'Kaingang, timbira e carijó, habitantes atualmente nos Estados ·de 
São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande d() Sul, Paraíba. 
e Pará . Os carajá do TocantinB e Araguala, que falam o Inãm, não 
:fogem à ·regra. 

) 

( 

' 
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O mesmo fato linguístico ocorre na formação dos várlos dialetos 
oriundns das famílias de línguas aruak, como se vê no grupo de 
tribos paricá ou ariti, habitantes do rio Pa.pagaio, afluente do rio 
Juruena. Os índlos uaimaré, dessa região, pertencem a m-esma fa
milia aymoré-tupt, e uaymaré-taputa, identificam-se na. mesma 
linha de parentesco etnológico . No campo linguista indígena partem 
de um só tronco de orig·em: 

aymará, = ay + mb + ará 
avm0ré, = ay + mb + oré 
uaymaré, = (u) + ay + mb + aré 
Mas, os tugu.kúre, do baixo São Lourenço, e os trumain do rio 

Corl.sevu, anuente do rio Xingú, em suas denom:inações tribais, 
apenas trocam na introdução, o som "r", brando. dito abafado, na 
garganta. ~ do dialeto chtk-chiJcuel, do grupo Kutpéa e dzubukuá. 

Tng + ukúre 
T'r'u(g) + maen 
Tem as mesmas origens. Os aruak-terena, do rio Aqufdabã, 

anuente do rio Paraguai, os kini-Jcináu do rio Agache., a.fluente do 
Aquidauâna, bem como os meináco do vale do Xingú pertencem a 
mesma família de línguas, com pouca diferença dialetal entre suas 
tribos, e já misturados com os índios suyá, do grupo tapuia, al
delados no vale e centro do mesmo rlo. 

Os Iáca, = Cy-áco), do Estado do Acre, no aJ.to rio do mesn1.o 
nome, são tribos aruak, do grupo étnico meináco, = Cmê + y> -
(n) + áco do vale do Xingú, falando língua idêntica. O fenômeno 
étnico-linguístico é semelhante ao qu:e se verifica en:tre asi tribos 
krenák, = <crenáque), ttuêto, do alto rio Doce, e nak-nhépe, da. 
margem esquerda do rio Murici, no Estado de Min'SS Gerais, tõdas 
as três da nação tap,uia, ou nac-namuc. 

1:sses índios formam um só povo aborígene, .sul-americano. As 
llnguas das famílias aruák compreendem 7 grupos principais, e 
tôda.s ,pertencem a grande família de idiomas Quichúa, do Norte e 
Centro da América. O aruák divide-se assim, no Brasil: 

1.0 Grupo amaZôntco, onde ainda hoje se falam todos os dia
letos vindos do Orenôco~ da Venezuela, do Equador e da Colômbia, 
dos quais os mais importantes são as tribos seguintes: 

· a) coajiro, iaurapiti, mehinalcú, kutenakú e uaurá, falados na 
bacia do Xingú, no Estado do Pará . o pareci, em M.ato-Grosso e o 
saravécu, na extrema com a Bolíviia . 

II.0 Grupo pré-andino, do alto Purús e Abunã, que compreen
de os dialetos. 

b) !purina ou apurinã, inaperi, manitenarí e xantokino. 
m.0 Grupo boliviano, que compreende~ dialetos mesclados: 

• 

1 



, 
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e) Bauré, moxó, paiconéka, e paunacá. 
IV.º Grupo aruak, post-andino, que abrange tõdas as línguas e 

dialetos falados no baixo Purús, Juruá, Tarauacá, Envira, Tucurnã, 
Môa, Javari, Içã, Tefé e Coary, sendo entre êles os mais importan
tes: Râma-râma, pamâma, paumary, purúpurú, Yobery, aruak, Iata
mady, Korina ou kurina, e, o sub-grupo Guaná-terêno, sediado no 
alto-Paraguai. Ai se falam o Sapuya e o Dabuzá db grupo Karit1 . 

V.º Grupo Guinê, constante dos dialetos: 
d) Taruma, atoray, mapidiã, uaptxâna, uayká . 
VI.º Grupo urupukina, sediados nos manadelros do rio M!l

moré, compreendendo os dialetos: 
e) Urupú e upukina, profundamente mesclados pelas lín__~as 

uaniá, uaüi, e uanamí de famílias de raça tupí, hoje sediados nas 
margens e Centro do alto Uaupé, onde habitam os índios do mesmo 
nome. 

VII.º Grupo fJocâno, do Abunã, do vale central do Madre Di'>S 
e do Beni, compreendendo a.s línguas e dialetos oriundos da ling..ia 
Antí . 

f) Miriki, m.aupé, aruã, amâma e taiamady . 
As linguas da família aruak, em quase sua totalidade estão mes

cladas por outras línguas, sendo maior a influência recebida do 
tupt. ~ assim que se apre&-entam ao Sul: o urupá, o auarák; o 
kustenáu, o mehinakú, o yaurapiti, o arauá, o iaia.mady, o pa
uma;y, o korina e o medihá. Ao Norte, os dialetos maravã, partkur, 
e parima distanciam-se do tronco de origem, sob m1escla Tocâno, 
ou Tucuía, Pano, ou Marahuâca, com grande número de prefixos e 
sufixos tupi, 1especlalmente çáua, çára, cuéra, uéra, uóra, tyua e 
yma, mas divergentes no quadro sintático dos verbos, ·seus mooos 
e tempos, e especialmente no que se refere ao emprêgo do ·refle
xivo, "nu", ny, "pi" e prefixo môú e môá, de largo uso na formação 
verbal. O aruak mais puro está no Oeste com a língua pareci ou 
arttt, uaymará, maipúre, guaná, maskót e kinikináu . O resto, aí. 
tala dialetos. No centro do Amazonas ·e Mato-Grosso linguajam ·o 
aruak as tribos: Mapixáu e guayanáu; as outras falam dialetos 
oriundos das línguas mura. tocâno, ximáne, kanutlima, uarekéna e 
outras . As tribos aruak que ficam sediadas nas bacias do Amazonas 
e Orenôco constituem as mais importantrs e as mais populosas 
des.sa f amílla de lingua.s. 

-. CAP.fTULO XII 

Stl'MULA: Tribos aruak das bacias do Amazonas, do Orenôco e Mato 
Grosso ~ Estrutura fonética das línguas e dialetos aruak 
- Tribos da família de llÍJlguas aruak - Grupos étni
cos - Família Guinyáu - Os guaykurú - Império Inca. 
e separação Aymará - Tipo antropológico - O puni
purú - Língua e dialetos - Localização das tribos -
Orenôco e Rio Negro - Mesclagem étnica - :lndlos das 
Guayanas - índios do rio Xlngú - Línguas e dialetos 
dos índios do Xingú . 

TRIBOS ARUAK DAS BACIAS DO AMAZONAS, DO ORENôCO 
E MATO-OROSO. - ~nessas três regiões da América do Sul onde , 
há maior difusão desta família indígena . As suas suce-sslvas mi
grações foram muito complexas e realizadas em épocas bastante 
distanciadas. De aí a confusão que hoje deparamos na reconsti
tuição de sua unidade linguística, já ,profundamente alterada per 
fatores endógenes e exógenes diversos . O qu.e domina presente
mente em quase tôdas as tribos aruak são inúmeros dialet03.~ 
presos ao tronco de origem comum, pelo emprêgo dos prefixos e 
suftxos pronominai.si - "nu" e "ny", o i:-rimeiro, indicando, não a 
pessoa que fala, mas o que é, antropológica e etnolõgicamente. 
membro ou pessoa da 'família aruak; o segundo, mostrando, não a 
pessoa, mas aquilo que é, ou pertence ao domínkt dos aruak. Exs.: 

•
1NY'' - POSSESSIVO: 

Sufixo "ny" 

a ) Inauhiny, = nossas águas (dêles, aruak) . 
b) Pauhiny, = domínio de nosso rio (dêles, aruak). 
e) Sapattny, = raizes de nossas plantas (dêles, arua.k). 
d) Suruiny, = lugar de nossas galinhas (dêles, aruak). 
e) Atukatiktny, = nosso solo e nossa água. (clêles, aruak>. 
f) Tuiny, = nosso sangue (dêles, aruak>. 
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"NU" - P7.SSOAL ou TRIBAL: ... ' 

a ) Nupukú, == eu (sou) dos pukú. 
b) Nupiky, = eu (tenho ou sou) espinho. 
e) Numãmã, = eu (roliço) gordo . 
d) Nukináu, = eu (da tribo) kináu. 
e) Nupoxó, = eu (aleijão) defeituoso. 

"PI", - (PY), - RELATIVO A 1.ª PESSOA: 

O sufixo ' (pi" ou "py" comum a todos os dialetos da fami1!i.a 
de línguas aruak, funciona como partícula que repete como re
fôrço de indicação étnica. Ex.: "Pi" indicativo: Aruápi, = Sois da 
nossa família (aruak) . 

Nukikunúpi, = eu e vós somos kupt (da tribo) . 
Há, como demonstramos, um sufixo ou som com função de pro

nome da 2.ª pessoa do plural, apenas, para dar posição ou deter-
minar. ou indicar um pensamento de alcance meramente adjeti vo, 
que se anexa às palavras, modificando-lhes a forma e dando-lhes 
significação semântica, gramatical, igual a eu -e vós. Expomos, se
gundo o que temos lido em RIVET, TASTEVIN, SIMPSON, FREDE
RICO COSTA e SRADELLI, e, · muito mais ainda, orientado pelo que 
conhecemos pessoalmente do linguajar de algumas tribos aruak do 
Tarauacá, Juruá, Purús e Acre. A estrutura dessa língua ou qual
quer de seus numerosos dialetos é de difícil domínio, especialmente 
pela variedade fonológica de suas tribos, onde partíoulas ou so~ 
diferentes se repetem. O simples emprêgo do prefixa "nu", multas 
vêzes surge como sufiro, e a desinência "pi", noutros casos aparece 
como prefixo, tomando quase desesperador o trabalho dessas pes
quisas linguísticas . Sendo língua do tronco quichúa, das famílias 
anti e inca, já derivadas em nac-namuc e nac-poruc, tomou-se, 
hoje, quase impossível determiná- la, em suas origens .e evolução 
tribal. 

Os prono.mes, - na, né, ny, nó, nu, pi, têm funções variadís
simas. e permanecem nos dialetos e línguas neo-aruak, do mesmo 
modo como os pronomes chá, = <xá), - ché, = (Xé), iché, = ':(ixél. 
chí, = (xi) , rê, rô, u. ô, iá, nd, indé, penhé, aitá e aé, se aglutinam. 
d·e forma pospositiva às palavras do tupi antigo de Montoya e apa
recem separadas no tupi moderno ou nheêngatú, de FREDERICO 
COSTA, STRADELLI e SIMPSON . 

Os prefixos "iu" e "mu" empregados na formação verbal tupt, 
têm sua transformação em "iô" e "mô", nas llnguas de familia 
aruak. Exs.: tupt, - LtNGUA APUP:m: 

Ta tá, = fôgo. - Mutatá, = acender-se o !ôgo. 
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Ipú, = cachoeira. - Mu11pú, = cair na cachoeira, afogar-se. 
Myua, = flecha. - Mumyua, = flechar-se, ferir-se com a flecha . 
Caá, mato. - Mucaá, = florestar-se, fazer floresta. 

Exs. aruak - LtNGUA TARIANA: 

Penhou, = deitar. - Iôpenhou, = deitar-se. 
Ttpt-i, = medroso. - Iôtipi, = encher-se de mêdo, ficar me

droso. 
.Tapaçort, = mole. - M ôtapaçori, = amolecer-se, ficar sem co-

ragem, sem qualquer ação. 
Taiubi, = cégo. - .llf ôtaiubt. = ficar-se cego, fingir que não vê. 
~sses índios das tribos tariyna, da família de línguas aruak, 

têm o seu habitat no curso médio dos rios U aupés e Paporí, no Ter
ritório Federal de Rorayma. Como todos os outros do mesmo grupn 
linguístico, é idioma de fonética difícil pela rapidez com que é fa
lado, tomand(}--se pouco preciso o. seu estudo, e por demais duvi
dosa a sua real compreensão. Nesse grupo de línguas e dialetos, 
as raízes ou sons de f armação vocabular parecem iguais para adje
tivos, substantivos e verbos. Diferem, apeil'as, os sons antepostos. = 
prefixos, e os pospostos, = sufixos, dando, ·pori.sso, à sua morfo·logia, 
tanto na forma material, quanto na idéia, uma expressão de grande 
pobreza.. que só é possível de suprir com o auxílio da sintaxe. Há, 
nas linguas aru·aJc, três gêneros: masculino, feminino e neutro, 
idêntico ao tupt-guaraní e demais idiomas derivados do Qufch..úo. 
Mas, a maioria, que fala dialetos, une o feminino ao neutro, redu
zindo-os ao emprêgo apenas de dois gêneros. 

Só êsse fato gramatical basta para provar quanto é lmprer.iso 
o dominio do aruak, e vagos, incertos e quase desconhecidos os fun
damentos em que se deveriam apoiar as classificações llnguistlca.s 
dessas tribos sul- americanas. Mas nã.o têm declinações. 

Conforme a classificação de CANDIDO MARIANO RONDON, sã.o 
da família de línguas arualc as seguintes tribos bras1leiras: -

1. Família arára-tapuia. 
2. Família banína ou bantra. 
3. Família baré . 
4 . Família bendiapQ.-KatuJctna. 
5. Familia campa ou ká-âmpa. 
6. Família canamarí. 
7. Família capanáua. 
8. Família carutâna, ou kanut4ma. 
9. Família katiâna. 

10. Família naud. 
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11 . Famil1a tpéca-taputa. 
12 . Família iporócóto. 
13. Familla ipurtná. 
14. Família iurupari-tapuia, ou t11atne . 
15. Família makú, ou macú. 
16. Família manitenerí. 
17. Família mllsco. 
18. Famíli·a marimã. 
19. Família martpá. 
20 . Família maranaui. 
21. Família mauá-tapu1a. 
22. Família choutukiro. 
23. Familia coati-taputa . 
24 . Familia stucf. 
25. Família sucurtú-tapufa. 
26 . Família suruí. 
27 . Familia tanllna. 
28. Família ticuna. 
29 . Familla uohodení. 
30. Familia iamamady. 
31. Família cazartne. 
32. Família custenáu. 
33. Familia gua11kurú . 
34. Família guaná. 
35. Familia uarapiti (ou ualapttO. 
36. Família maináco. 
37. Família kint-kináu. 
38. Família terêna. 
39 . Família uaimaré. 
40. Família naurá. 
41. Família urupá. 
42. Familla manáu. 

Os aruak, como as tupt, são os indígenas que ma1s têm con
&ervado nos escalões de suas diversas tribos, a personalidade e in
dependência étnicas e antropológicas. As línguas e dialetos que 
!alam, cada dia se apresentam mais mesclados . Preferindo morar 
nas zonas tropicais, nas margens e centros dos rios mais caudalosos 
da bacia amazônica, recuaram um pouco na marcha de sua vida. 
e evolução social, econômica e cultural. Espalharam-se geogràfica
mente ocupando uma área enorme, que sal do B.rasil para infletir 
nos territórios dos países vizinhos. Muitas de suas tribos ainda per
manecem totalmente desconhecidas, sem qualquer contacto com a 
civlllzação. 
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&se povo é o resultado de numerosas migrações realizadas no 
tempo, acompanhando outras. que nas mesmas épocas, vindo na 
mesma direção, fizeram os caraíba, os tupt, os tocâno, os pano e os 
karirí. 

As famílias de línguas aruak, também chamadas, tribos .naí
pure, - são depois dos tupi, a maior família e a mais importar.te 
da América Meridional. Ocupa, presentemente, da V·enezuela ao 
Paraguai; não é, porém, na extensão igual a que ocupou antes do 
descobrimento do Brasil. Devido as lutas contínuas contra outros 
povos indígenas e civilizados, suas tribos se dispersaram, achando-·se 
no momento atual, separadas entre si por outras castas, famílias e 
tribos indígenas, em luta permanente . ~ a guerra que não acaba, 
dividindo-os em três grupos: 

I - o que rodeia o território dos caraíba, compreendendo a Ve
nezuela e as Guyânas . 

II - O que ocupa grande parte das bacias do Javart, Jurud, 
Tarauacá, Euvira, Moa e Purús, com ·extensão até às fiorestas do su:. 

m - O que tendo derivado do primeiro se encontra sadiado 
entre o Guap.oré e o Xingú, no Estado de Mato-Grosso. 

Na parte litorânea das Guyânas, até alcançar a embocadura do 
rio Amazonas, = (amdçôôna), se acham os aruak própriamente 
considerados e, que se apresentam etnicamente mais puros. Um 
pouco adiante, em meio da caudal imensa, em plena embocadura, 
está a ilha de Marajó, = (Mbarayó), na qual ainda há pouco tempo, 
habitavam os inimitávets oleiros aruã . Entre o Território Fedt•ral 
do Amapá e terras da Guyãna britânica, no trecho compreendido 
entre os vales dos rios "Branco" e "Corentin", sediaram-s'e, ao Oe~,te 

e ao Este, as seguintes tribos: Uaptxãna, atoarát e tarumã, rodeadas 
por outras numerosas tribos da família caraíba. Perto das nascen
tes do rio Orenôco permanece sediada a grande família Guinyáu, 
que a expansão caraíba não conseguiu dizimar totalmente. Ao No
roeste da Venezuela há um núcleo aruak importantíssimo, na re
gião vizinha à Colômbia, formado :Pelas tribos goajíro, oriundas da 
península do seu nozµe. e constituídas de restos de aruak antllha
noo, aí encostados muito antes do descobrimento da América. Estas 
tribas estão cercadas, à distância, pelos caquetá, = (kakétá) e içá, 
ao Norte de Serra de Mérida, juntamente com os gíraiárCIJ, que com 
os iamary formam povos de famílias mescladas independentes. 
Nas planícies da bacia amazônlca colombiana estão, mais adiante 
de "Guayabero", as tribos achaguá, piacapó. e maitúa. Para os 
lados do Cassiquiáre, Uaupés, Içdna, = (Issâna) e Xié, encontram-·sc 
os banira, baré, siucy, cauá, tarid.na e uarekena, -= (uarequêna), 
empurrados pelas tribos tocâno, junto à bacia do Uaupés. No baixo 
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rio Negro e seus anuentes ainda estão os velhos manáu, quase ex
tintos. Para o Oeste, subindo os rios Iapurá e Putumayo, !Perma
necem os cayuchO.na, os pacé e ticuna numa região de grande con -
fusão etnológica. São tribos mescladas, falando dialetos de sons 
imprecisos, guturais, fo.?tes, com sonâncias monossilábicas repetidas, 
;formando fonêmas incaracterísticos, imprecisos na determinação 
objetiva e no seu significado. Nas bacias do Juruá e Tarauacá estão 
as tribos aruá e corina ou kurina, do grupo tocdno que constituem 
parte do grupo indígena que ocupa a bacia do rio Purus . Entre 
êstes destacamos: p.urú-purú, paumari, yamamadi, ipuriná, apurinã, 
ma.netériní, canamarí, kâmpa ou antt, caxtnauá e os maxé-yênga, 
que se estendem até o alto Ucayali e desfiladeiros orientais dos 
Andes, formando ·grande parte da chamada família Chuco, con
itonne a denominação peruana. Para os lados da alta planura 
boliviana e, para o desfiladeiro de Chiquito, bem como para 
às margens do Perú, na região de Apolobamba, encontram-se 
os rapâcu ou aporista e os urú. No alto Mamoré e alto Xingú, 
estão as tribos majô, bauré, paicânéca, saravéca, pariá (mistu
l'ada com tupi) e parecí-cabicí, infletindo rumo Iaurú e Iuruêt!a.. 
Para os lados de Cuiabá ficam sediados os custenáu, mehinacú 
e aurapitt. Ao Sul dês.ses grupos, já na bacia do rio da Prata se 
encontram as tribos chané, enquanto para o Chaco setentrional, 
perto do Pilcomayo, sediaram-se as tribos xiri-guâno, = (chiri
guano), kinkináu, rayâna, guaná, e teréno. No alto Paraguai, f:, en
tre êste e o Uruguai, bastante misturados, estão os guaykurú, iainda . \ 

conhecidos como índios cavaleiros. 
. Aí temos as principais tribos pertencentes a família de lingucu 
aruak, e, etnolõgicamente assim classificados. 

A origem dêsses índios ainda não está bem determinada. Se
gundo penosos estudos feitos, estamog convencidos de que, antro
polôgicamente êsse povo deve ter partido, primitivamente do Norte 
da América, em migrações sucessivas, ou do Noroeste da América do 
Sul. São as duas hipóteses mais prováveis. Seguiram em distintas 
direções, descendo, parte pela costa oceânica. e ·parte pelos grandes 
rios, até chegar na embocadura do Amazonas. Uma outra parte 
menor, deve ter cruzado o mar e ocupado as Antilhas . 

Essa expansão deve ter sido motivada para fugir à guerra que. 
lhes moviam outros povoo americanos, ou por fôrça de ordem eco
nômica . Alguns autores, - e entre êles LUIZ PERIOT GARCIA, - · 
são de opinião que as mlgrações aruak tiveram por obje·to o do
minio de novas terras para o cultivo da manctioca e do aypi, a que 
tanto se didicaram essas populações indígenas. Mas, o lugar de 
origem, isto é, de onde vieram, e a que povo pertencem, explica os 
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fartos elementos de sua cultura, que indiscutJ.velmente procedem da 
América Central. Foi de ai que se partiram invadindo as terras 
.sul-americanas. Seus movimentos migratórios de certo que se efe
tuaram em época muito distante. Depois de penetrar nesta parte 
do continente tiveram que enfrentar os tupf., caraíba e aymará, 
que já tinham com várias tribos tomado posse da "Nov~ Terra". 
Em contacto com povos indígenas mais fracos, logo por eles doml
nadoe os aruak formaram tribos superiores, organizadas em grupos 
~e n~ções, até se radicarem nos planaltos orientais ~ Bolívia, 
como sempre fora de sua sonhada preferência . Noutras epocas ha
viam ocupado zonas andinas, de onde foram expulsos pelos yiinca. 
vindos da. costa setentrional do Perú . O mesmo desastre lhes .su
cedeu. muitos anos depois, quando os quichúa, represen,..tande> 
grupos de povos que originàri:amente não tinham maior lmportá.n
cia, constituíram-se no poderoso "Império ctos Incas". ~ precisa.
mente o momento em que se dá a seperação aymará, convertida, 
também, no modo de "clãs", no g.rande Império dos Ay.mará, e 
Yamaré do Planalto central boliviano. Divididos, dizimados, porém, 
não vencidos, os aruak, ainda ao Norte foram também exp~lsos do 
platou de Bogotá, na Colômbia, pelas hordas Chib-chab, e, do Sul, 
na Bolívia, onde resistiram por longos anos, deixando ali, até hoje, 
as suas aguerridas tribos urú. No t·erri tório brasileiro a sua maior 
penetração se deu pelo Estado de Mato-Grosso. 

Antropolàgicamente. ês.se povo tem um tipo fís1.co bast~nte va
riado, mesmo numa só tribo. De mistura com tupi e caraíba é ó1-
fícil distinguí-los . Os que habitam as Guyânas, == (g'uy-ãnã), como 
ocorr·e aos ipeniuá, são baixos, não alcançando mais de 1 metro e 
60 centímetros (1,60 m.) e na totalidade subbraquicéfalos (ind. cef. 
83,4); os do ·alto Xingú são mais altos, atingindo 1,64 m., e subdo
licocéfalos (ind. cef. 78,2); com que se marca a diferença entre os 
aruak do Norte e os do Sul. Os que habitam ao Sudoeste são dle 
estatura média ou baixa. misturados de subdolicocéfalos e dolicocé
falos. Assim é que os piro e os macheyênga têm 1,61 m. (ind. cef. 
no vivo, 77,5), e 1,69 m. (ind. cef. no vivo, 78,3), respectivamente. 
Apresentam cara larga e olhos oblíquos, com cabelos lisos, alguns, e 
outros ondulados . De modo geral a pele é clara, sendo que , o.s apit

rinã do rio Ituxy são quase brancos, muito mais cla.ros do que os , ' 
caraíba, sem qualquer unidade étnica, pois, as tribos kâmpa tem a 
pele bastante escura, e não há, entre êles, um só tipo de ~abe~os 
ondulados . A maioria dêsses fndios, como sucede aos pace, tribo 
atualmente quase extinta, é formada de homens brancos. enquant:), 
entre êles, os aturái, uaplxãna, caná e taruína figuram, sem f~vor, 
como os mais belos, mais bem feitos e de melhor aspecto em tôda 

f 
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América . Têm lábios finos, bôca bem talhada e regular, nariz aqui
llno, pés e mãos pequenas., peito largo. ventre pouco saliente, cin-
tura delgada, braços normais, pernas roliças, torne1adas, rosto oval,. 
testa reentrante, orelhas comparáveis a da raça caucásica . Os pacé 
se apres-entam como os mais perfeitos . As tribos aruak, que ainda. 
não se estabeleceram definitivamente, são por isso obrigadas de 
quando em quando às longas caminhadas, como ocorre aos parte! e 
arití. &tes apresentam pernas com musculatura bastante desenYOl
vida. Outros. como os goajiro são .microcéfalos. As tribos que ha
bitam as regiões andinas como as do alto . Amazonas, deformam a 
cabeça . Alguns sofrem de moléstia cutânea, albinismo, ou "placa8' 
brancas'', como se verifica entre os baniva ·ou bauêua e paumarí, 
atacados de "purú-purú", sem cura, e que lhes dá. um aspecto re
pugnante, repulsivo . 1; horrível essa moléstia, que êles transmitem 
ou inoculam nos cariua, = estrangeiros, seus visitantes, deitando ai-· 
gumas gôtas de sangue infectado na bebida que lhes oferecem. 
Mas, além do purú-purú, = enfeite, não sofrem de outras moléstias . 
Sua llngua, que pertence a uma grande famllia composta por cen -· 
tenas de tribos, bem como seus numerosos dialetos se caracterizam. 
pelas partículas pronominais "nu", "ny" e ''pi", = •·eu", •·tu", ''êle" 
e '1nós". Pi. pronome da 1.ª pessoa do plural, funciona como prefixo
ou sufixo, indiferentemente, ora como "p", ora ~pi", ;isso também ~e 
dá, na con.strução da frase, com o emprêgo de Nnu" ·e "ni" em qual
quer de seus dialetos, como se vê no baré, que conseguiu absorver 
alguns dialetos de tribos vizinhas. o aruak, conforme já anotamos,. 
é língua de fonética multo difícil, fato êsse que põe em evidência 
a dificuldade de seu .estudo. Depois, as raízesi ou sons percebidos são 
Íguals tanto para formação dos substantivos, quanto para criação 
dos adjetivas. Essa circunstância põe em destaque a pobreza de sua 
morfologia, só possivelmente suprida pela estrutura de sua mor
fologia, só possivel pela análise de sua arrevesada sintaxe . Masr 
têm dois gêneros, mascul.tno e feminino, enquanto alguns de seus 
dialetos acrescentam mais um: o neutro : 

A classificação dessa família de línguas, abrangendo os seus 7 
grupos anteriormente referidos obedece ao seguinte escalonamento: 

1. Línguas faladas pelos indígenas da Guyâna brasileira: 

a) Aruã, baré, uarekina, siucy, = (ualipeti - dákênt), karu
tâna, = (yauarêté - tapuia), mariuéne, = (sucuriú - tapuia), hó
hedéne, . = (húhúteni), mapanát, = íra- - tapuia), manriént = 
Ccaná - tapuia), pay-ualiéne, = (pacú - tapuia), ipéca, kapitê, = 
<coatê - tapuia), kataporitáni, = (kadaupuritâna), adizãnéni, -= 
<<!-ryâna, tatú - taputa), mandanáca, tariâna, kariáy, manáu, 
<quase extintos), 11abah4na., uirina (quase extintas). 11kuna., uatnu-

( 
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má, uatná, uatnáná1t, uainaní, uaiurú, uaiumamã, uaiá, uaicaraud, 
uaiptxttna, uatraicú, uatranã, uaicuac~na, uaupé, uatuka, = (aytu-
ká) , mariaté e uatrité. · 

Como se vê, de todos êsses grupos resultam muitas línguas que 
.se estendem faladas na Venezuela, Colômbia, Ouyânas francesa, in
glesa, holandesa e Território Federal do Amapá, no Brasil, sendo de 
destacar como mais conhecidas: Aruak, goahira ou guayra, parau
Mna, maipuré, avahy, atohágua, ama.rizllna, ptapokó, 11aritéro, ba
nina, mauákáua, e cecttgára . 

b) Linguas mescladas com o dialeto makú, tais como: tchi1nã
na, xi.mâne, kauyana, e pacé . 

c) Línguas do Sul, ainda não mescladas : Uaurá, kustenáu, 
~aurapetí. 

d) Línguas e dialetos mesclados com katukína: Arauá, 11ama
madí, paumarí, korina e madthá . 

e) Línguas pré-andinas, bas~ante mescladas: !purina, ou Can
gity, xantaJcíre, manetexneri, huritenerí, araicú (mesclado com tupil, 
keníba, canamarí, marauá, e mariá. 

g) Línguas faladas no Oeste: - Pareci, com os dialetos ariti 
e uaimará, e tod08 que começam.pelo tritongo - ú - á - f .<uan, 
além do guaná, rayano e etxorádi, misturados com o maskóf., teréno 
e kintkináu. 

h) LíngU'as do Centro: Atorói, uaptxâna, map1idã e guaynáu. 

1) Línguas mescladas com os idiomas mura, Tocâno, pano e o 
Ukuna. 

A maior mescla linguística aruak se operou com os tapu·ia, a 
cujas tribos se misturaram, ou por conveniência, fazendo alianç::4S, 
ou vencidos pelos velhos inimigos comuns. 

A classificação dessas tribos em famílias de línguas agrupadas, 
conforme a que foi proposta pelo etnógrafo CHESTMIR LOUKO
THA, da Polônia, é a mesma que foi aceita por ARTHUR RAMOS· 
e a que apresentamos de acôrdo com a que nos deu o MARECHAL 
CANDIDO MARIANO DA SILVA RONDON, com Ugeiras modif~ca
ções que lhe acrescentamos. Parece-nos que a melhor, a mais cor 
reta ou menos falha é a de RONDON, que além de obedecer estrita 
orientação etnológica, antropológica e linguistlca, é o único que 
estudou in-loco, cada índio, anotando-lhes os dialetos, vivendo-lhes 
os usos, as práticas e os costumes. 

Só por méio dessa descrição e localização das tribos aruak, é que 
se nos tomou possível combinar o critério meOOdológico experimen
tal-linguístico com o rigor do conhecimento antropo-geográ/ico .. 
que nos levou a todoo, seguindo a distribuição indígena proposta 
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por P. RIVET, até o quadro organizado por PERICOT, sem menos
pr.eso de outras investigações menores. 

Aí está, em parte, um pouco do multo que nos custou êste tra
balho. É a face dêle, como €sfôrço experimental, beneditino ~ per
manente, durante 20 anos, o que conhecemos, também in loco, para 
afirmar: 

1 - As· tribos sediadas nas bacias do Amazonas e Orenôco, por 
constituírem grupe>s mais numerosos, ocupando vastíssima zona, 
merecem estudo mais demorado. Essas tribos são, do Norte para o 
Sul: Os coquetio da costa da Venezuela. e os achágua do Alto Tu
cuio, na bacia do Orenôco; os coayiro, sediados na pen1~cie 
coayíra; os cocína e parauiâno, - os únicos indígenas de tôda Amé
rica que se transformaram em pastores. embora conservem ainda 
a sua situação de semi-nômades,, e aonde vão levam os animais qu.e 
criaram. 

No Orenôco, propriamente dlto, estão as tribos aiâgua sobre
'Viventes de outras já extintas. Os chucuna e -os amarixâma, os 
p,ocô, os mitúa e os quayaúpe, que segundo estudos venezuelanos 
pertencem aos primitivos maipúre. 

Na região do alto Cauára, entre tribos caraíba, estão sediados 
os Guináu, os paricá e iavitêro, que compreendem os restos indí
genas da Aldeia de Iavita, sede de antiga Mlssão. Todos ês.ses ín
dios falam dialetos aruak, inteiramente diferentes, sendo o mais 
estranho o falado pelos mauâcuá do rio Maraca, afluente da 
margem esquerda do Orenôco. Ao Sul fica o maior centro arua.'!c 
dos povos indígenas da bacia do rio Negro. É a sua ârea ma.is im
portante e de maior contribuição antropológica, etnológica e lin
guí.stica que nos oferecem os índios do Brasil. As tribos ai sediadas 
são as seguintes: Baré, tariâna, itarína, iaboâna, chapôãna, man
dauáca, mepury, uarekéna, baniva, poanáre, = (plantac!ores de 
.mandioca), manáu ou manahó, e suas sub-tribos manáve, manáne 
e manahuá, que formam no baixo rio Negro a mais importante n1i
gração aruak do curso médio do Amazonas, segundo a opinião de 
EHRENREICH. De mistura com os baniva, mais ao Sul, estão os 
a.iaiêni e os !tatú-tapuia do alto Cuiary. Para o curso inferior dêsse 
rio estão seus parentes muriréni e os sucuriú-tap.uia, todos com 
dialetos derivados dos grupos aruak, comuns: - siucy, suaçú, uacai
cá, uaripery, que também habitam nos centros do rio Içãna e baixo . 
Cuiárí. 

Pertencentes ao grupo doe bantva estão seus parentes mais pró
ximos: Guati, ta pira, paioaríny, ipéca, ipéca-tapuia, cauá, cauá- . 
tapuza, maurieny e tôdas as demais· tribos que falam a língua 
geral, como os ipéca = (pato) ou Nheêngatú.. 
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No ba.lxo Atatry estão as tribos cõuá, morteny ou maurteny, que 
na Iingua tupi quer dizer, - "vespa" ou ""bezolro". Aí ficam se
diadas, também, as tribos huhuteny, catapuxttltny, akaiaká, curu
tdna, corékarú e outros ainda não identificados do baixo Icllna. 
Nessa zona restam ainda os tarit!na e ita.yaine rodeadoa por dl
'\Tersas tribos tocâno. Na bacia do rio Branco estão sediados~ entre 
muitos outros. os pauíxána, enquanto na bacia do Japurá e baixo 
Jçá se encontram os poderosos grupos tribais cauiáry, = "'os no
mens da selva", como êles próprios se denominam, e·, ainda parentes 
rlos siucy e ipéca, os miarity-tapuia, os iacúna, os uainuma, os ma ... 
riaté, os iumána e os cauhyxâna. Na parte média ficam os restos 
de poderosas tribos antigas, itais como os manaré, os pacé' e os bartJ 
já quase extintos . São de uma só família. 

2.0 As tribos sediadas nas Guydnas, em sua maioria, são aruak; 
era ai que elas tinham o centro do seu maior domínio, até quando 
se deu a invasão carayba, logo seguida de outras que entraram em 
estado de guerra permanente . Vencidos os aruak, marcham az 
tribos restantes em direção ao Sul, sediando-se aí, os aranáco cu 
araváke, que nas Antilhas tinham o nome de aruák ou aruág, h€m 
como os marauâne. os okucdne, os rukutine, que se espalharam prlo 
baixo rio Oyapók. Outro grupo avançou cordilheira acima pela 
Tumuc-Humác, e seus desfiladeiros até a confrontação da foz do 
rio Negro, onde, um pouco acima se estabelec·eram os antigos 
manáu, séculos depois, aliados dos portuguêses, ajudaram a tund.ar 
a cidade de Manáus que lhes tomou o nome. 

Na parte central das Guyânas estão, até hoje, as terríveis 
tribos tarumã, que descendo os afluentes do Oyapok e Amazonas, 
aldelar.am-se rios acima. Dêstes grupos. alguns procuraram as ver-
tentes do lado Norte da montanha, sediando-se no monte Acarahy, 
onde f.iicaram. Hoje, estão ai, os atoraí ou atoraé, que em parte 
foram absorvidos pelas tribos vizinhas dos uapixâna . 

De outro passo, os afluentes do alto rio ''Essequlbo" se trans
formaram em centros de irradiação aruak, formando os sub-grupos 
mapidiã, uabiyâna e uapotiã, que se remificaram por todo o Su
doeste da Guyâna Inglêsa. Presentemente, tôda essa zona, até as 
nascentes do rio Branco e contraforte d-e Tap.trapecó constitue um 
mozáico de tribos. profundamente mescladas em sua antropologia, 
etnologia e llnguística. :S: um caldo filológico, em cujas línguas en
contramos raízes sônicas de ori'gens diversas, tornando quase im
possivel determinar com precisão científica a verdadeira classifi
cação ·etnográfica e linguística de cada tribo. 

3.0 Os aruak sediados ao Sul do Amazonas são numerosíssi
mos. A começar da ilha de Marajó, t.emos as tribos aruã, arauá e 
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acoá, esta de mistura com os caraíba, que os tupt esmagaram logo 
após a invasão da ilha, e a cuja língua chamaram de Nheêngai
ba, = " língua ruim" ou "difícil de entender". São os aruã, grandes 
oleiros de Marajó, artistas imortais, que legaram ao Brasil e ao 
mundo. as mais ricas obras de cerâmica . Ainda em 1877, um índio 
dessa tribo, JOSÉ ANSELMO, seu último sobrevivente, forneceu a. 
FERREffiA PENA tudo quanto êste coligiu e se encontra no Voca
bulári o Aruã, publicado no IV vol. (1879) do "Arquivo do Museu 
Nacional" . 

Tôdas essas trlbOs se caracterizam, em suas línguas e dialetos, 
pela presença das partículas "nu", "nt", e ''pi", que funcionam, ora 
como preftxo, ora como &uftxo, mas sempre com significações pro
nominais, segundo já anotamos anteriormente. Na zona, compreen
dendo parte do Centro do Planalto brasileiro, ainda não fo].. pos
sível determinar ao certo o número de tribos aruak, ai s.ediadas . 
No entanto, outras tribos habitantes da mesma região, como os coa
yiro, até meados dêste século, eram estimadas, quanto ao númer :>, 
em 30.000. 

Os que habitam no alto Xtngú. = xing' -- (a) + ú, = p.oucci 
comida, e tribos uapixâna, = come gato, que foram identificados por 
VON DEN STEINEN, continuam a viver isolados entre tribos ca
raíba . De muitos outros indígenas nessa zona, destacamos os me
hinakú, que constituem um sub-grupo, sediados às margens do rio 
do mesmo nome. Ao lado, não multo distante, estão as triboa 
custanáu, taulapití e os uaurá, já nos manadeiros do rio Xingú. 

No alto rio Madeira se encontram importantes grupos aruak. 
sendo de destacar os pareci ou ariti, que habitam o planalto Central, 
que lhes deve o nome . ~ses mesmos indios se encontram em tôda. 
a região que serve de divisora de ãguas entre o Paraguai, Guapore 
e Tapajoz, ai sediadoo há muitos anos, com grandes ·•malocas" . 
Há mais de dois séculos, aí esteve o bandeirante ANTONIO PIRES 
DOS CAMPOS, e foi, em 1723; que entrou em choque com êsses abo
rígenes, travando mortífero combate com resultado desfavorável 
para a Bandeira. A segunda expedição é a do alemão VON DEN 
STEINEN, que conseguiu êxito relativo com os pareci. não chegandc, 
contudo, ao contacto por dias demorados, sendo por isso falhas aa 
observações por êle realizadas . Estudos posteriores feitos in Zocc 
pelo MARECHAL RONDON e ROQUETE PINTO, conseguiram mai.or 
dominio sôbre a vida, costumes, cultura e língua dêsses índios . 
A antropologia, a etnografia e a linguística indígena tiveram am
plas informações. De aí porque sabemos hoje, os pareci vivem em 
condições sociais semt-civillzadas. 

As características antropológicas e elológicas que êsses estudoa 
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nos proporcionam foram as determinantes razões finais que leva
ram essas tribos para a classificação aruak, n 5.o só dêles, mas de 
todos cs demais índios da região do alto iGn gú . A conclusão é ad
mirável. É de supor~e que os. índios pareci ou ariti tenham sua. 
proceaência , ou ponto de partida. na alta e baixa bacia amazônica, 
em época remotíssima, que ainda não foi determ·~nada, mas nunca 
inferior a três ou quatro séculos antes da descoberta da América . 
A sua chegada, porém, ao Chapadão de Mato-Grosso, deve ser 
admitida, à face de noções orais históricas que ainda guardam, um 
S'éculo antes da descoberta do Brasil . O nome arití é dado pelos 
próprios pareci; é uma corrutela de ará-i-ty, = ave dos fru'bos, ou 
arí-t' ( u) + i , = louro. pequeno louro . J;: o nome de uma árvore 
que cresce nas vãrzeas altas e raramente inundada.! . 



CAP1TULO X 11 J 

S(JMULA - Divisão tribal dos Pareci - Yuncas primitivos - Puní
-PuJIÚ. - As tribos do alto Yáco - Os urú-ochozunra -
Triboa da bacia ~o rio Uaupés - Desagregação idio
mática - Babel indígena - Mesclagens aborígines -
Jtacoatiára - Trigos arua!lt sediadas no centro, Norte 
e Sul do Brasil. 

DIVISAO TRIBAL DOS P AREct. - Os arttí e pareci diferem 
apenas nos nomes. Constituem, porém, tribos distintas. Umas e 
outras formam quatro grupos: Os uamairi, os caxiniti, os caxinf e 
os cabfxí. A margem esquerda do rio Guaporé habitavam os sara
váca, hoj'e extintos. Ao Oeste permanecem as tribos bolivianas 
bauré, no rio do mesmo nome, e os paunáca, quase extintos. No 
rio Mamoré, na sua parte central, estão sediadas as tribos bolivia
nas mõxó e mutxá, ao lado de um resto de bauré em estado de 
semi-civilizado. 

A bacia do rio Purús constltue, atualmente, o mais considerável 
habitat da família aruak. É ai, na região do paraná '•Menéruá" q,ue 
estão as tribos marauá, e seus parentes marua, marova e maraguá., 
já estudadas por VON MARTIUS, CHANDLERS, RIVET e TASTE
VIN, entre outras que se espalham pelos anuentes Sapattny, su
rutny, Tuiny, Pauhtny e Inauhtny, que oferecem como evidência da 
marca aruak, nos topônimos acima o "pronome" "ny" . No ri.o 
Juruá e seus principais afluentes, a começar das planícies do Chirué 
e Chtruã estão todos os seus parentes araué· No Tarauacá e seus 
anuentes vivem sediados os kurína e canamarí que compreendem 
diversas tribos, de considerável extensão geQgráfica, chegando até 
Os rios Liberdade e Môa no alto Juruá, hoje, Estado do Acre. Junto 
a êsses indios, no curso médio e superior de seus anuentes se en-

• 
~ontram as tribos tikuna, que se estendem até os centros do rio 
lutai, em guerra permanente contra os indiOIS kuniba e uarakú, 
1n1migos também dos ttkúna do baixo Jundiatuba e seus afluentes, 
ainda. que da mesma família 'linguística. No baixo Javari, do lado 
braslleiro, na extensão total de sua margem d1reita e centro, do 
lado peruano, estão os tfur4na., uara.kú e kunib6, que constituem 
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tribos de uma mesma família idiomática, falando vários dialeoos . 
Entre o alto Purús, o Chandlers e o alto Ucayáli habitam, numa 
vasta extensão, os aguerridos choutokiro, os rémo, os kllmpa e de
mais grupos pré-andinos, com várias sub-tribos. Nos centros mf:rl
.dionais, no mais umbroso das florestas, . as migrações aruak, mar
chando para o Sul, ao chegar no Paraguai se dispersaram em 
diversos grupos, constituídos em kinikináu, kiníkino, à margem es-· 
querda do rio. No triângulo formado pelos rios Salgado e Paraguai, 
habitam, ainda hoje, os guaykurú, terêno, taiâna do alto Paragu~f, 
e, que aí vivem misturados com os terêno e guaykurú. 

Além dêstes habitam as tribos dos grupos Urú-pu.kina e Tccdno, 
formando várias molócas, ·mas que pertencem à mesma família de 
línguas aruak. São tribos estrangeiras, - bolivianas, colombianas., 
equotorianas e peruanas, - tôdas pré-andinas, ocupando grande 
extensão do planalto Central, em que ressalta dominante a língua 
pukina, filolôgicamente ramo principal do aruak e tronco de grande 
número de dialetos. O "uriu-ochozuma", de extensa: ârea boliviana, 
é outro ra.mo aruak, pertencente a diversas famílias linguística3 · 
qutch:úa, - inca, antt, yunca, e aymar-á, - sendo :esta a dos ''pe-
ruanos primitivos". - Tôdas estas línguas estão presentemente fi-· 
liadas ao aruak, considerado ramo direto quiché. Do ramo bolivtaco. 
se destacam: o chyngo, o aymará e o kariri. No primeiro foi P.n
contrado no século XVII alguns tipos atacados de uma doença .. 
comum de pele, desde logo chamada pelos espanhóis de molêstta 
dos . "ovêros'~ . J;:: a dermatose que VON MARTIUS e SPIX estuda
ram, encontrando três variedades no purú-purú- de nossos índios da
bacia do Purús-: o purú-purú ''branco~', o "vermelhoº e o "negrQ". , 
São placas que se estendem pelo corpo cobrindo a ep!derme.. É 

'!ffiª dermatose horrível, repugnante, já estudada por MONTOYA,' 
OSWALDO CRUZ, ROQUETE PINTO, KOCH-GRUNBERG e outrr;s, 
sob o ponto de vista médico e antropológico. Essa doença era muito . 
com·um entre os amaupíra da Bahia, e hoje. -encontrada em várias 
tribo.s .amazonenses, tais como os paumary, e outros de habitação .' 

• • 
l~custre ou pantanosa, que ainda vivem sôbre balsas, em cima das 
águas, movendo-6e ao sabor dos ventos. 

Purú-Purú, = "enfeitado, ridente", é uma moléstia ou Infecção 
parasitária que os índios transmitem, fazendo alguém beber uma : 
gôta de sangue portador da infecção. É nome genérico dado a qual-- . 
quer enfeite. A moléstia não tem cura, tomando a pessoa atacada . 
como se fôra um leproso. Os enfermos, porém, não são numerosos 
e se acham localizados no baixo Purús, cujo nome, ::::: ''enfeitaà.o", : 
- tem ai a sua origem aruak. ~ Os indlos paumarí, antigos a1nau- ·: 
pira, == ''comedores de peixe", do ·rio São Francisco,. na Bahla, são · 

• 
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os mesmos, apenas com nôvo nome, i>ortando o purú-purú, :tanto ·oa 
~·enfeita". ::8;sses índios se alimentam exclusivamente de peixes, ma
.riscos e qu·elónios, entre êstes, de preferência a tartaruga, o tra
. ca;á_ o pttiú e o ma.tá-matá do tgapó. 

Durante a vazante dos rios e lagos., quando as águas de.icem 
a seu nível mais baixo, nos grandes verões, os paumarí passam a 
dormir em cabanas ou latadas de palha, erguidas nas praias. Essa 
habitação é inqualificável e tem a f-0rma de gargalo de garrafão, 
à semelhança de um cano de forno deitado, por onde tod-os en
tram e saem. A construção dessa moradia é feita cuidadosamente 
de palhas de ubuçú ou jarina, bem trançadas sôbre varas curvas, 
cujas pontas são fincadas na areia. Quand-0 volta o inverno, du
rante seis meses do ano, os paumari retornam às suas balsas, que 
passam a deslizar ao sabor dos ventos pela superfí-ci-e tranquila dos 
lagos. ~ses índios têm suas origens em tribos Chimú., habitante6 
primitivos do Titicáca e Laurtcocha, no Perú. 

As tribos yberí, peramâna, iaiamadí, ~apaná, kapinamart, côro 
e, outras, vivem nos centros da mata, em pequenas mal6~s, for
mando grupos dispersos entre os rios Purús, Envíra, Tarauacá e 
Juruá. Os ipuriná, os cangití, os cangirú e os cankêté constituem· 
as maiores concentrações dessa extensíssima zona, que compre·enóe 
o Purús e -0 Juruá com todos os seus afluentes, até as bacias 
do Acre, Ituxí, Iáco e seus tributários Caeté e Macauhã. 

Tôdas essas famílias indígenas aruak são aparentadas entre sl, 
fàcilmente identificáveis 'pelo i:>orte da Muyrakytã, tótem e amu
lêto sagrado. As tribos manitene-ri, catiâna, - que formam sub:"' 
tribos, e os apurinã consideram-se primos ou irmãos. Os ca.namar! 
apresentam um grupo numeroso, com muitas malócas1, mas hete
rogéneos, variando suas tribos tanto nos caracteres antrop0lóglcos 
como nos linguísticos e etnológicos . De mOdo .geral são fortes e 
bem proporcionados, e as mulheres verdadeiramente belas, d·e côr 
do jambo e da canela. S.ão tribos mescladas com mistura de índios 
da família linguística pano . Nes.se grupo de indígenas mesclados 
entram os uainamarí, os chantakiro, os caxinauá, os caxitenerí e os 
kajineri, habitantes da mesma região. 1!:sses índios, em sua ;maioria, 
falam o Nheêngatú ou neo-tupi. Há, porém, a considerar os grup03 
aldeiados à margem esquerda do rio "Madre Dios", na parte boll
;vlana, com ramificações no rio Madeira, na sua parte brasileira. Lá~ 
como cá, vivem os inapari, os moscaptro, os huachipári, os seríncr!, 
os moenó e "'os .mâsco, todos mesclados de tupi, karirl, pano, tocâno se 
aruak, pré-andino, de que derivam. É aí que estão os lap,achú das 
regiões montanhosas do "Apolombamba". 

Na vasta bacia do Juruá, além das tribos já citadas, desde a 
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re·giã.o de Meneruá (paraná), at-é o alto do grande rio, habitam 
grupos indígenas de diferentes origens, e que não são senão rami
:ficações de grupos vindos. do alto e baixo Javarí, provenientes <ie 
índios peruanos, em contínuas migrações . 

Nas suas caminhadas para o Sul, - êsses poV'os aruak, - atin
giram, antes da Bolívia e Paraguai, os. Estados do Pará e Mato
Gr~·sso, onde se dispersaram formando consideráveis grupos como os 
lcinikino, os guaná, os guaykurú, os terêno, os ta'idno, e outros, 
quase todos, porém, mesclados por sucessivos cruzamentos, alte
rando, assim, a sua gênese antropo-etnográflca, .com profundas mo
cilficações linguísticas . 

Destacam-se nesse ambiente de retalhos antropo-geográficos os 
grupos urú-p.ukina e tacâna ou tocâno, que até bem pouco figu
ravam como famílias indígenas isoladas. Estudos posteriores che
garam, porém, à evidência do êrro: São aruak, tal como ocorre ao 
grupo urú-ochozuma que se estendeu por extensa área do planalto 
boliviano, sem contudo perder as suas características étnicas . Não 
deixam, entretanto, êsses índios, a porção de influência que sôbre 
êles exercem famílias linguísticas peruanas, em que predominam o 
pukina e o velho changô boliviano. O mesmo f enômeno linguístico 
e antropo-etnológico teve seu ·endo-p.siquismo social entre os to
câno . ~se grupo selvagem ainda permanece nas regiões do alto 
Tauá-Manú e Abunã, na Bolívia, com extensão em terras da bacia 
do ''Madre-Dios" e "B·eni", e parte no território do rio Madeira e 
seus afluentes no Brasil. Os caxi.nauá constituem um grupo de 
tribos indígenas, habitantes do rio lbuaçú, tributário do Murú, 
-afluente do Tarauacd, da bacia do Juruá. ~stes índios pertencem à 
família de línguas Kuníb6, oriunda do tronco Qutchúa, e, etnolõg1-
camente, ramo do grupo pano, a cuja família linguística se filiam 
numerosas tribos na bacia do Amazonas, com algumas castas já. 
mescladas . 

~sses índios falam a língua Rã-txa-hunt-Jcu-t, = rântça runt
kuin, - na qual predomina a ausência completa ide sons ou raizes 
etimológicas representadas ~r f, g, j., s e z, que também se não 
encontram nas demais famílias de línguas yunca, pré-andinas. 

O êrro na classificação antropológica dê.sse grupo culminou na 
sua linguística; mas, quando alguns etnologistas e antropólogos de 
renome, como BRINTON, LA.JANE QUEVEDO, NORDENSKIOLD e, 
outros, individualizaram o grupo indígena tocâno, fizeram ver que 
êsse grupo não constitui uma família linguística separada, como até 
então havia sido admitido. Não há lugar, dentro da glotologia mo
derna, para tal isoladamente. A sua fa.milia linguistica é aruak. 
Foi BRINTON o primeiro a chegar a essa conclusão cientifica, n•) -

• 
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tando, ainda, que êsse grupo de povos indígenas sul-americanos 
tem pontos de contacto e grandes analogias com o grupo pano . 
Hoje, pod€-se afirmar, cientificamente, com dados de exames elo
tológ:icos comparados, como tivemoe o cuidado de proceder, que o 
parentesco entre o vocabulário tocd.na ou tucâno e o pano é indis
cutível. - E, uma e outra destas línguas são aruak. O parentesco 
é, porém, estritamente gramatical. Equivale dizer: os tocâno não 
são do grupo pano, como êste, nada têm de semelhante etnológica 
e antropolôgicamente com o.s tocâno. Uns e outros se distanciaram 
do tronco de origem comum, mas não perderam de todo as raí~es 
sónicas de onde buscaram os elementos filológicos, fonéticos e m·Jr
'fológicos em .que se plasmam os seus idiomas. É o primitivo quiché 
centro--ameri-can-0, gerando o yunca dos prl.Ineiros _habitantes do 
Perú, e o quichúa dos incas e anti gerando a árvore gigante dessa 
família formidável de línguas indígenas de que brotaram como 
novos ramos, tantos idiomas e dialetos ainda ho}e Unguajarlos 
pelos povos indígenas da América do Sul . 

Seria absurdo que mais de 10 milhões de povos quichúa, todos 
indios, tivessem perdido o seu vocabulário pelo simples fato da 
conqui.sta espanhola. Não . Quando foi do desmembramento do 
Império Chimú e domínio tnca, séculos antes da; chegada dos eu
ropeus ao Perú, já existiam os chib-chab, ~s caraíba, os tapuia, os 
kariri, os aymará, os tupi-guaraní, os tocâno e os pano ·espalhado3 
pela vastidão territorial sul-americana. O que ocorreu entre todoo 
~sses grupos de povos indígenas ioi um f enômeno de desagregação 
muito natural, frequente mesmo em. casos análogos, de línguas de 
base como o quichúa, na A.mérica do Sul, tal como se deu com o 
latim, formando novas línguas entre povos. diferentes na Europa; 
mas com predomínio indisfarçável da sua influência gramatical, 
raízes, nomeS' e outras fontes antropológicas e etnológicas tal qual 
sucede no caso das línguas faladas. pelos povos indígenas do Brasil. 
Um simples confronto de algumas raízes sônicas·, feito em palavras 
da família de línguas aruak, basta· para convencer. 

Jndios do rio Uaupés, afluente do rio Negro, da Família Aruak: 

1.0 Língua Baré: 

uaikinixi - Raiz - UA-tK-(fnixO. 

2.º Língua Deçana.: 

Iuafk4riné ~ Raiz - (1)-UA-m:ca-riné). 
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3.º Língua Tariana: 

Auatkônú - Ratz - (a)-UA- 1K (ô-nrf) . 

4.º Língua Tuctlno: 

Muatkllno - Ratz - (m) -UA-1K-C4-nó) . 

!S·.õ Lingua Tuiúca: 

Nuatkéné - Raiz - (n) -UA-IK-Céné) . 

e.o Língua Uanana: 

Uaiktnáu - Raiz - UA-tK- <t-náu>. 

7.0 Língua. uaupé: 

Uatkupã - Ratz - UA-1K-(up4) . 

Tôdas estas tribos são aruak, e cada qual tem lingua diferente. 
O mesmo sucede, ainda entre tribos de origem aruak, sediadas na. 
bacia do Uaupés: 

1.0 Língua uaniá: 

Uanip.ú - Raiz - u-AN.-(~a>. 

2.0 Língua Uananáu: 

Uanarf - Ratz - u -AN-(ari). 

3.0 Língua U aupé: 

Uanupé - Raiz - u-AN-<upé) . 

4.0 Língua Uananú: 

Uanôke - Raiz - u-AN-(ôke) . 

5.0 Língua Uaiurú: 

Uanupd - Rai2 - u-AN-Cupá) . 

) 

-

POVOS IND!GENAB DO BRASU., 175 

6.º Língua Uaiumãmã: 

Uanôxo - Ratz - u- AN- (ôxó). 

7.0 Língua Uafá: 

Uanêxé ·-- .datz - u-AN-Céx~>. 

ª·º Língua Macarduá: 

Uanaká - Ratz - u-AN-(akd>. 

9.º Língua Uaptxd.na: 

Uanikókó - Ratz - u-AN<tkók6). 

10.0 Língua Uaraikú: 

Uanumã - Ratz - u-AN-<um4) . 

11.º Lfngua Uraraná: 

Uanap6ra - Ratz --- u-AN- (a--póra). 

No estudo - "lndiOs do Brasil", - o MARECHAL CANDIDO 
MARIANO DA SILVA RONDON, II vol., - com a autoridade que 
todos lhe reconhecemos, a.o examinar os lnd~genas aldeiados nas ca
beceiras do rio Xingú, e aquêles· que permanecem sediados no 
afluente Ronúro, - seu principal formador, - bem como os que do
minaram a região do rio Teles Pires, afluente do Tapajóz, ei as 
tribos habitantes dos rios Araguáia e Oyapók, - afirma êsse 
grande indianólogo brasileiro, haver verificado o fenômeno de de
sagregação linguística em tôdas as tribos que falam dialetos. Assim 
ocorre aos auêti e kamaturá, do grupo tupi, aos bacyrí, cajabí 
e anahucá, do grupo caraíba. O mesmo fenômeno linguístico se dá 
entre as tribos meináco, trumãi, uarapiti e uaurá. Os tapuia da. 
tribo suyá, da mesma região sofreram processo idêntico. Quando 
estuda os índios banaré, cartpúna, garibí, iarupí, oimpí e paricttna 
do rio Oyapók, RONDON verifica a existência do mesmo fenômeno 
linguís.tico. É porém, nas bacias dos rios Trombetas, Cuminá, JarfJ, 
Negro, Branco, Uraricoéra e uaupés, que mais violento se operou o 
fenômeno linguístico das desagregações fonéticas, morfológicas e 
Bintáticas entre a·s tribos aparaí, pianacotó, tirío, - (do ,grupo 
Rangú-Pikí) , - makú, makuxi, maiongon, taurepã, uaptxãna, xi-
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nanã, baré, deçãna, tartáno, tutúea e uanãna, de troncos orlginá...,. 
rios diversos. Aí estão tribos tupi, caraíba, aruak, em maioria, e 
tocâna, em minoria. 

Foi dessa desagregação idiomática tupi, aruak e caraíba, mais 
acentuadamente que se fo~aram as 76 línguas e dialetos fala.das 
pelos índios do Brasil. Para prova desta afirmação filológica bas
ta-nos tomar para exemple> o que se verifica quanto à linguísUca 
entre os indios . 

a) Carajá ·e Javaé, do rio Araguáia. 
b) Canera. e Guajájára, da barra do. Corda, no Estado do Ma-

ranhão. 
c) Gavião, do rio .Tocantins, entre Piabanha e Carolina, em 

pleno Estado de GOiás, e também no Maranhão. 
d) Banaré e Iarupí, do rio Oyapók. 
e) Paricurá, do rio Urucauá. 
f) Caripúna, do rio carupí. 
g) Garibi, do rio Uaçá. 
h) Krênáke, .do Espíri"ba Santo. 
i) Auêtê, kamaiurá, mainacó, suyá, trumãi, uarapttí e uaurá, 

todos do vale do Xingú e do Estado de Mato-Grosso. Muitas destas 
tribos estão cruzadas pelas uniões sexuais entre homens e mulheres 
de malócas diferentes, como é da praxe dos uaurá e anahucuá, se
gundo a afirmação de RONDON. São tribos exogâmlcas. 

Um exame mais atent.o, que ainda não pôde ser feito, conse
guirá de modo completo. mostrar com evidência como essas dif et
rentes tribos, oriundas de grupos diversos, puderam se comunicar 
entre si, fazendo-se entender. De comêço foram os vencidos sob o 
domínio dos vencedores, usando a linguagem que lhes era imposta. 
Fato idêntico ocorreu entre gaulêses e romanas, quando CESAR ):lo 
ano 58, impôs aos vencidos o uso obrigatório do latim. Depois, se
~iram-se os cruzamentos, as alianças, as Confederações contra. os 
invasores estrangeiros, inimigos comuns a tôdas as tribos. O inte -
rêsse superior ditando em benefício de uns e de outros um entendi
mento geral, deu lugar ao aparecimento de um lingua também 
~era.!, - e nasceu o nheêngatú, - essa. "Língua Bela", que todos 
falam e -entendem, embora sem despojar-se do seu idioma primi
tivo. Mas, foi êsse fato precisamente que mais contribuiu para 
mesclar as línguas faladas por êles, indo, com os ·novos :têrmos ado
ta.dos, com a influência de sonâncias estranhas, de fonéticas mais 
suaves, com a. aceitação de outras raízes, de outros. temas, seguin
do-se-lhes várias morfologias, e outras sintaxes, foi o que contri
buiu decisivamente para a desagregação do idioma. primttivo. Entre 
tantos, porém, o aruak "foi o que mais resistiu, e, é a lingua. ciue 

t 
' 
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maior número possui de dialetos. Seguem~e-lhe logo depois, 0 
tupi-guaraní, o tapuia primitivo, e o caraíba . Aí temos as línguas 
principais faladas na América do Sul, e tôdas oriundas de um só 
tronco: o quichúa . São essas quatro línguas as fontes de onde bro
taram, através do tempo e do espaço, as 76 línguas atualmente fa
ladas pelas diversas tribos indígenas do Brasil. Foi assim, por 
m-0dos diferentes de falar, que êsses povos chegaram a se comunicar, 
transmitindo a:S suas idéias, análogas em tudo as que ·se dá em 
qualquer idioma, mas em número bem maior quanto à natureza. de 
sua complexidade idiomática. 

Aí se encontra a verdade científica sôbre a formação de tantas 
línguas entre povos indígenas de várias procedências. O problema 
da origem de cada uma dessas línguas parece ter pouco io que ex
plicar; nem o· seu menor ou maior número tem muito que revelar 
de estranho ou sobrenatural. A ciênc!a não pode admitir falsa hi
pótese. A linguística moderna, agrupando, hoje, os idiomas em fa
mílias de línguas•, facilitou o melhor .estudo para estabelecer os 
meios de prova de que os filólogos dispõem, na pesquisa das origens 
e filiação das l ínguas vivas ou mortas. O que não é mais permitide> 
é privar-se êsse estudo do exame exp.erimenta.I de raízes sonâncias ' , 
f onéticas, morfoZogias e sintaxes, umas em face de outras. É só por 
fôrça dês:SfS confrontos que o resultado dos exames se livra das 
conclusões a priori. Por con~.eqüência de método, outras são para 
o pesquisalor, ::i~s condições preestabelecidas de tôda a \erdade cien
tífica e na tu1 al dessa novíssima "Tôrre de Babel". Se a linguagem 
náo é u1na "facu1dad.e da alma" d o· prln1eiro homem, cc·mo supu
nham os criadores do lenda Bíblica, "nem uma invencã<J' tardia e 

~ ~ 

rn.ecânica", con10 afirma ZAB•OROWS.KI, em sua '"A Origem da Lin-
guagem", resta um só !!am1nho a tomar : O de ·se atribuir o .st;1tl 

apareciment-0 e criação às faculdades intel.ectuais humanas, mo-vi
men t.ando expontânean1ente o pen saniento e as idéias que elas 
contêm. A n ecessidade d.e significar primeiramente seus pensamen
tos e seus senthnento.s é n atural n o ser hum·ano, ainda que selva
gem. Em tudo o que êle pensa e exprime interior .e exterlorm·ente, 
a sua vontade é uma imagem que o pensamento reflete. Nada, pcis, 
mais arbitrário que o em:prêgo dos sons articulados pela voz hu
mana, fazendo a t radução fonética da idéi a como sinal capaz de 
compreender e vazar todo o conteúdo do pensamento refletido. E, 
não se fa.z por um golpe de conveniência, mas, sim, por fôrça da 
nec.essidade de transmitir a vontade, refletindo a ieléia. A necessi
dade dessa comunicação de homem a homem, como animal, foi que 
criou a linguagem. Os índios, qualquer que tenha sido a sua 
origem, - já a encontraram usada entre êles como veículo de 
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transmissão do pensamento, e, de tudo quê nêle se contiver. A mis
tura das línguas e seus desmembramentos com criações dialetais 
não são senão mesclagens de novas sonâncias fonológicas, possibili
tando o entendimento entre todos aquêles que pertencem ao mesmo 
grupo. Há, nessas criações, divergências notáveis, conforme a fi
liação étnica que a êsses grupos se atribui determinada classifi
cação de línguas. Na dos índios que estudamos impõe-se a do I\.!a
rechal CANDIDO RONDON, assim considerada: 

. . I - Os anakuá, amahuáca, e, outros, filiam-se aos caraíba. 
II - Os auêtê e kamaiurá, - segundo ROQUETE PINTO, - fi

liam-se aos tupi-guaraní . 
III - Os meináco, uarapitt e os uaurá, filiam-se aos aruak. 
IV - Os suyá, bOrôro, apinagé, kamakã, timbira, coroados e •. 

o~tros, já especificados, filiam-se aos tapuia ou Gt, Nac-Namuc. 
V - Os deçana, bará, cauiria e, outros, filiam-se aos tôcano nu 

tucâno. 
VI - Os kairí, kiriri, kanyni, kaxinery e, outros, filiam-se aos-. 

karirí, ou aymará do Brasil, - tendo o seu centro de irradiaçã<>, 
no século XVI, no alto Sertão cearense, no sopé da Serra do Ara
.ripe, circundando o vale que lhes tomou o nome. - É o cariri, entre 
as cidades do Crato, Barbalha, Joazeiro e Missão Velha, no Estad0> 
do Ceará . 

Da mesclagem das tribos, ontem como hoje, foi que resultou o 
aparecimento de novas línguas. O seu processo de formação é rá
pido, no tempo, e avança no espaço, tomando posição de indepen- · 
dência no dia em que teve origem. O português, o espanhol e o 
francês quando apareceram, não eram senão mesclagens de sons 
fonéticos, morfológicos, ortoépicos e sintáticos alheios. No fundo 
sonoro de tôdas as vozes estava, porém, a fonte de onde tudo jsso.. 
havia partido para formar "novos latins". - E' cada uma dessas 
línguas não é senão um néo-latim. Igual f enômeno filológico se 
operou no quichúa. Selvagens e bárbaros, porém, antes de tudo são 
sêres humanos. Os yunca primitivos da costa peruana do Pacífico,. 
e, mais tarde os ínca, antí e demais povos quichúa, pré- andino, 
formarani novas tribos que com os séculos se espalharam pela alta 
planura Central do Continente. Desceram e subiram os rios à pro
cura de lugares que mais satisfizessem as suas necessidades. Sur-
giram novas concentrações humanas, construíram-se malócas, cru
zaram-se, entre si, as novas gerações, e surgiram do fundo dê.:>.se 
cáus outros selvagens, outros bárbaros, e outras línguas começaran1 
a ~er faladas. Foi então quando o tapuia, - nac-namuc de-u co-· 
meço ao tupi bárbaro, linguajado por tôdas as hordas que desceram 
os Andes e, se derramaram pelo litoral, sertão, serras, montanhas~. 
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l~gos ·e rios do Brasil. Surgiram então as grandes nações indígena:~ 
sendo, logo para _ se destacar, a dos amerába, = "homens da Amé
rica", - de que as tribos borôro se dizem continuadoras . Só quan'lc• . 
do Chaco Paraguai se partiram os tupi- guaraní, para inv~-ctir e 
subir o Continente,guerreando, vencendo ou expulsando os tap:âa,. 
= "inimigos'', foi que apare~u o Nheêngatú, = "Língua B·elu!', --
ou néo-tupi, que se falou no Brasil pela primeira vez. O que entre 
êsses bárbaros aprünorou uma língua geral, que de pronto, pela 
fonte comu1n d 2 ori~en.1, foi fàcilm.ente apreendida, falada e enrl
quecida na sua gramática, por tôdas as tribos, não medrou senão 
como resultado do processo de evolução social e psicológica dêsses 
mesmos bárbaros, através de sua marcha histórica. De comêço não 
eram mais. do que Nac-}famuc, = "os primitivos", - aquêlez que 
chegaram e habitaram essas terras sul-americanas pela primeira 
vez. A língua por êles falada era o tu pi bárbaro, aglutinante de 
sonâncias e incorporado de significações verbais, de que é exe1nplo 
entre milhares: 

Jtacoatiára, - itá, = pedra, + ·coati, = pintar, + ára, d!esinên .... 
eia, fazendo com que a ação verbal pratica.da pelo sujeito, recaia 
sôbre êle próprio, para significar, ::i~final: "Pedra pintada por ela 
mesma'', isto é, pela natureza de sua origem. É o tupi antigo, de 
MONTOYA, de ANCHIETA e de LUIZ FIGUEIRA. Mas, nesse pe
ríodo, quando já havia se constituído o Nheêngatú, a mesma fraze 
constante de um só vocábulo - itacoatiára, embora conservando a 
idéia, passou a ter a seguinte forma:· - Jtá coa ti ô-icú-ará. Est\i
llzou-s·e o pensa.n1ento e despenumbrou-se a forma para conter a 

l 

mesma idéia que nêle se continha: itá = pedra, + coati, = pin- 1 

tada, + ô-icú - ara, = "é por ela m1esma". Criara-se un1a gran1á
tica. É o instante do aparecimento do néo-tupi, essa língua geral . 
que passou a ser falada por tôdas as tribos invasoras, tupi-guarani, 
enquanto para o Centro e Norte dJ> pais, os botocudos, oriundos do 
mesmo ramp étnico, cristalizaram-se no Nac-Poruc das primitivas 
hordas anti, que haviam descido pelo Napo, para invadir a bacia 
amazônica. É entre êsses povos selvagens que está, já muito al
terada a língua bárbara primitiva, o quichúa desmembrado. 

Na incerteza em que todas nós andávamos até bem pouco tempo . 
sôbre as antiguidades ameríndias, foi necessário semeiologicamente 
admitir-se a existência de uma raça sul-americana primitiva, au
tôctone, aqui surgida no período do ''Homem Geológico", e da. etual 
LUND encontrou os restos de um esqueleto, na Lagoa Santa, em 
Minas Gerais. :tl:sse homem, porém, em suas transmigrações deve 
ter sido o produto de algumas transmutações de outras tribos· 
ameriéanas entre si. Produto de uma geração expontânea, na sup.er- . 

• 
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fície da Terra, como qualquer batata, é coisa que se não concebe. 
o Homem da Lagoa Santa, mesmo originário de uma raça paleo
americana, em sua origem, pigmêu ou Gigante, à luz dos fatos 
paleo-etnológicos e, sobretudo dos estudos da Glotologia brasileira, 
é produto de migração estrangeira. Consoante a douta opinião dos 
cronistas e jesuítas da época do descobrimento, -e ainda segundo a 
tradição oral guardada pelos tapuia, o primeiro povoamento do 
Brasil deveria ter começado pelo aparecimento dessa gente gigante, 
1. 200. anos. depois do "Dilúvio", antes da vinda tupi, caraíba, arualc., 
tocâno, pano e kariri, pelo menos, uns 800 anos até a chega.da de 
COLOMBO, em terras do Nôvo Continente. 

Foi no Brasil, que mais proliferaram. Só os aruak, ainda hoje 
se apresentam com as seguintes tribos organiza.das e assim sie
diadas: 

1. Arára-tapuia, aldeados em Tatú-Acicuéra e no rio Cuiary, 
no Amazonas . 

2. Banina, habitantes nos rios Jçana e Cuiary, com muitas 
malócas. 

3. Baré, sediados no rio Negro, em Marituba, e no rio Gregó
rio, afluente do Juruá. 

4. .Kâmpa, aldeiados entre os rios Juruá-Mirim e Ucayale, no 
curso superior. 

5. Bendiâpá, sediados no rio Gregório, afluente ao Juruá. 
6. Canamarí, habitantes. dos rios Curiá, Jçana, Tarauacá, 

afluente do Juruá, em Pi ranha, e Marecína, no rio Purús, e Acre . 
7. Kanutâua, habitantes da margem direita do rio Jçana, no 

seu curso inf·erior. 
8. Corina, sediados. nos rios Santa Rosa, antigo Cuinatuba, 

afluente do Purús, Riozinho de Pebedo no Gre·gório, e Tarauacá 
afluentes do Juruá 

9. lpéca e lpéca-tapuia, sediados às margens da CachoP.ira 
Suicy, no alto lçana. 

10. Jporotocó, habitantes do rio Urarícapará, afluente do rio 
Uraricoéra. 

11. lpuriná, sediados nos rios Suruiny, afluente do Purús~ 
lkirí, e na foz do Acre. 

12. Juruparí-tapuia, também conheciàos por ljâíne, habitantes 
em laucaná, Santa-Nóca, Taxiua e Pará-..iuára, no rio Jçana. 

13. Meniteneri, habitantes no rio Jáco afluente do Purús . 
14. Mâsco, sediados no rio Macauhã, afluente do láco, e 

também a margem esquerda dêste, no alto curso, do lado peru3.no, 
com fragmentos incursões, no terditório brasileiro, onde já se al
deiara.m algumas tribos. 
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15. Chontukiro, aldeiados no território peruano, fronteiriço, no 
alto láco, e com algumas malócas, no alto Macauhã e Caété, 

, afluent.es do rio láco . 
16. Quati-tapuia, habita.ntes no ''Jgarapé" - Kamatê, afluente 

da margem esquerda do rio Jçana. 
17. Siucy, sediados no médio e baixo curso do rio A iary. 
18. Sucuriú-tapuia, habitantes no Tiuiny e Seringa-Rupíta, no 

no lçana. 
19. Tarâna, habitantes no curso médio do rio uaupés até o 

.rio Paporí . 
20. Ticúna, sediados no " Rio Jgarapé", afluente do Solimões . 
21. Uaupé, sediados. no rio do m.esmo nome, com muitas 

tribos. 
22 . Uçá-tapuia, s·ediados em Umarí, (cachoeira), no rio Uaupé. 
23. Uohódení, habitantes em Popunha-Rupitá, no rio Jç:;,, 

afluente do rio Negro . 
24. Yámamãndí, sediados nos rios Banauá, Branco e Joari, 

afluente do rio Piranha, e também com algumas tribos no rio 
Tiuiny, indo até os campos do lkiry. 

25 . Caxini tí, sediados no rio Sucuriú-iuá, em "Ponta de Pedra", 
e pertencente ao Grupo Arití. 

26. Cozarín e, habitantes nos manadeiros dos rios Júba, Jaurú. 
e Guaporé, pertencentes ao Grupo Arití . 

27. Custenáu, sediados no rio Tamitató-Ará, - um dos três 
formadores do X ingú. 

28. Uaurapití, habitantes no rio "Curisêvu", e no vale do 
Xingú. 

29. Taiâna, aldeiados ·entre os Terêna, pertencentes às· tribos 
Guaná. 

30. Guaná, habitantes do rio Xingú, no alto centro do Muni
cípio de Altamir a, no Estado do Pará . 

31. Meinacó, sediados no rio Curisêvu, no vale do Xingú. 
32. Pareci, ou Arití, sediados no alto Xingú, mesclados pelas 

tribos Coxariní, U aimaré e Caxitiní. 
33. Kinikináu, habitantes no rio Agaxí, afliuente do Aquidaúna 

ou A.kidá-Uâna . 
34. Terêna, sediados no rio Aquidauàna, afluente do Paraguai. 
35. Trumãi, aldeiados no rio curisêvu, afluente do Xingú. 
36. Uaimaré, habitantes no rio Papagaio, afluente do Juruêria; 

êsses índios constituem uma sub-divisão Paricí, ou Arití. 
37. Uaurá, aldeiados no rio Tauritá-Toára, ou Tamitatoár.ci, 

como é conhecido um dos formadores do Xingú . 
Aí estão trinta e sete tribos distintas, tôdas brasileiras, estu-
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dadas e classificadas in loco pelo MARECHAL RONDON. Pertencem 
na sua totalidade, à família de línguas aruak, com dialetos dif e
rente.s, e modísmos próprios, mas todos ligados etnologicamente, 
entre si, vivendo os costumes, as tradições, os usos e a cultura 1n.a-
te'rial aruak, constituindo uma população superior a 200. ooo índiris. 

Na sua antropologia êsses povos indígenas, quaisquer que sejarn 
os seus grupos ou denominações adotadas, variam entre si, sem 
nenhuma deformidade tribal. Mas, na totalidade de suas nações 
ou ma.lócas, mesmo quando já misturados com tupi ou tapuia . ~ao 
1Semelhantes em tudo aos caraíba. Andam nus como todos os outros 
selvagens do Brasil. Em relação às mulheres, porém, há um traço 
característico dominante: são cautelosas, prudentes e pudicas. Usam 
tanga de algodão, ou tapóy de fibras vegetais, cuidadosamente 
trançadas e forradas com pluma de sumahúma, usadas nas festas 
e demais cerimoniais das tribos. Acentua-se nessa gente, grande 
influência européia e americana, exercida sôbre ela pelos missio
nários, viajantes e exploradores sertanistas, durante séculos. Muitas 
tribos já iniciaram a troca do nudismo pelas roupas dos civilizade::;. 
Essa influência se acentua maior nas tribos andinas, onde o con
tacto peruano é mais constante, introduzindo, em suas trocas, até 
o "poncho" usado como roupa de vestir. No alto Xingú, algumas 
de nossas tribos aruak, já usam chinelas feitas de· fibras vegetais 
trançadas, que palmilham em longas caminhadas. Em compensação, 
~eus adornos de todo o tipo são numerosos. Em primeiro lugar, re
quintam êsses índios a pintura e a tatuagem do corpo. Aquela, 
tem por fim protegê-los dos piuns, carapanãs e mutúcas, que os 
perseguem por todos os lados, dia e noite; esta, é feita e usada 
por motivos decorativos. É sempre vistosa e de côres variegadas . 

Mas o adorno mais típico dos índios aruak da zona tropical 
consiste no usa de plumas de aves de brilhante e rico colorido. 
Gaviões, papagaios, araras, coricas, anambés mutuns 1·acamins co-' , , 
rujas, garças e demais aves forne·cem os ornamentos da fauna bra--
sileira, enriquecendo-lhes a indumentária nos dias de festa. Dia
demas, corôas, ç'enduapes", tapacurãs e outros enfeites têm aí a sua 
ostentação. 
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CAP1TULO XIV 

SúMULA: Características antropológicas - Habitações aruak -
Associações aruak - Vida econômica - Base de alimen
tação - Criação de cherimbábo - Cultura da man·dióca 
- Caça e p2sca - Indústria de artefáctos de algodão e' 
penas - Indústria da palha - Os aruã e a indústria 
oleira de Marajó. - Mui-ukúca e oikó-sacopé - Costu
mes aruak - Alma e mandinga - Tupã e Yuáka. 

CARACTERíSTICAS ANTROPOLóGICAS. - Os indigenas da !a-. 
mília de línguas aruak têm por característica fundamental a de-· 
pilação parcial do corpo. Os cabelos são usados curtos, bem apa -
rados, e nas festas das tribos, adornam-se com lindas plumagens, 
que lhes caem da cabeça, em forma de serra, pelo longo das costas, 
deixando pender dos lados, soberbas "capas" tecidas de penas, cem 
matizes dourados . As mulheres usam cabelos longos, caídos pelos 
ombros, sôbre as espáduas nuas, enquanto o resto do corpo é total
mente depilado. No que se refere aos enfeites, porém, as cunhã 
oferecem grande variedade, pois, muitas se enfeitam dando prefe
rência aos adornos da cabeça, enquanto outras. mais se esmeram 
nos braceletes, brincos de orelha, ligas das pernas, rodilhas de tor
nozelos e faixas cingindo-lhes a cintura e o ventre. As mais esbeltas-, 
delgadas e altas, capricham no enrodilhado das tranças que ~e des
nastram da cabeça, caindo ao longo das omoplatas às nádegas. Mais 
interessante e mais original são as peças de antiga indumentária 
feminina, que tinham originàriamente um fim útil, mas que, com o 
tempo de converteu em simples decoração: - É a deformação do 
corpo. Tais são os trançados, as faixas, geralmente de cortiça ou 
fibras vegetais, que lbes oprimem o ventre e o peito, as ataduras 
em tôrno dos braços e das pernas, - que copiaram dos caraíba e, 
hoje, adotadas por quase tôdas as tribos aruak, icomo é de se des
t.acar entre os paricí e arití do alto centro do Xingú, que se ador
nam com flocos e franjas compostos por uma série de fios ou flocos 
pendentes, que se vão desfiando pelo excesso de uso. t:sse arrôcho 
aumenta- lhes a fôrça dos músculos, enquanto a faixa que lhes en
volve, imprime maior re,sistência e impeto no empuxo da zaraba• 

1 
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tana mortífera na caçada das aves. As mulheres yamamadi, por 
·exemplo, só se utilizam dessas faixas durante as caçadas de jacús, 
mutuns e inhãmbus, quando têm de disparar essa arma tão terri
velmente eficaz. Entre todos, - homens e mulheres, - abuzam dos 
:pingentes, colares, braceletes, rodelas para os lábioo e penas para 
o nariz e orelhas, com as mais intensas côres imagináveis. Antiga·
mente, como é corrente entre êsses índios, a deformação das ore
lhas alcançava proporções excessivas nas tribos urekênas do alto 
rio Jçana . 

No qu8 se refere às suas habitações, genericamente denomina -
das - róca, sóca, tóca, óca, - é sempre f.eita tendo em vista es
capar às inundações periódicas 'tão constantes, no AmazonilS, 
durante o inverno. Aí está o motivo por que, lá como nos demais 
Estados do Brasil, e quiçá, na América, os aruak constituíram suas 
malócas, - substantivo tapuia, - sôbre elevações, doe preferência 
sôbre os montes ou cabeços, sempre um pouco afasta-das das mar
gens dos rios e lagos. Na vasta e umbrosa s elva da bacia ama.
zônica a mescla de povos indígenas, vindos do Perú, Equador, Co
lômbia, Venezuela, Guyânas e Bolívia complica muito seu estudo 
antropológico, etnográfico e linguístico. É verdade que entre o:e> 
tupi, tapuia, caraíba e aruak, em seus costumes e usanças obsêr
vamos uma certa unidade: na maioria de suas tribos, tem·-S€ ~on10 
traço frequente, especialmente nos aruak do Norte, oprimir-se us 
braços e as pernas até extremos inverossím·eis preferencialmente 
acima do "ételtóide". ~sse uso é comum também aos tocâno, nota
damente os yahuna do alto rio Negro, e nas tribos pano, com llais. 
freqüência, nos índios rêmo, sediados no alto rio Juruá-mirim, e 
também entre os kâmpa, habitantes nos rios Jaquirána, Galvez e 
'Lobo, afluentes do alto Yáco, em p·arte, e grandes aldeiamentos no 
território peruano . 

Os aruak, de preferência, erguem suas habitações sôbre varas 
ou estacas, em terra-firme, enquanto os paumarí vivem sob !atadas 
cobertas de palhas construídas em cima d.e balsas . São êstes, 
povos imigrados do Titicaca . Em cada lago nunca hã mais de 
duas, até três choças lacustres, não comportando ca-da uma mais 
de dez índios . Mas quando as malócas são erguidas. em terra é 
isempre no meio de uma clareira no coração da ma ta, onde os 
agrupamentos habitacionais contam até vinte malócas, em sen1i
eírculo; aí habitam dezenas de fam.ília·s comunais. Ca-da malóca 
forma um clã, e cada qual p.ode conter até 100 ou mais pessoas. 
Tôdas as malócas aruak são quadradas, feitas de madeira, cipó.s: 
com a cobertura de palha. De modo geral têm o teto cônico, ou 
de funil. Nalgumas, como entre os arití aparece a transição evo-· 
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lutiva com o tipo de cabana, denominada "taperí", aberto dos lados, 
em forma de "cumieira" ou 'colmeia de uruçú", copiada dos chimú· 
e ínca . 

As tribos uarekena do rio I çana são as mais caprichosas na 
construção dos "taperi". Nas tribos do rio Uaupés, especialmente os 
8iucy e cauá, como sucede aos tocâno, há construções de grandes 
casas. ou malócas, cujas paredes trançadas de ubim são artistica
mente decoradas, como algumas já revestidas de taipa~ = barro 
amassado. Os índios manáu erguem malócas de g randes dimensõe.3, 
no que são seguidos por outras tribos, como ocorre .entr·a os píro. 
A peça essencial das habitações arua.k é a "rêde" de tucum que lhes 
serve de balanço e de cama . Essa peça de tão admiráv.el utilidade 
é usada por quase tôdas as tribos das regiões trop.icais, ;e hoje, de 
uso constante entre os nordestinos do Brasil . Há, no nordest.e, tnna 
iflorescente indústria de "rêdes", belas e decoradas de ''marca" e 
uvaranda de bico", nos Estados do Maranhão e Ceará . A invenção 
e uso da rêde é aymará-kar iri, presentemente difundida por todos 
os índios . Os aruak, porém, são os que mais capricham no fabrico 
das rêdes de pena ou algodão, superando seus inventores. Os al
deiamentos aruak permanecem por muitos anos, e dêles só se 
mudam por fôrça de guerra, ou em procura de outro local, - rio, 
floresta ou lago, - mais abundante em peixe ou caça. As vêzes, 
essas mudanças se verificam motivadas pelas "pragas" de mosquitos, 
carapanãs ou mutucas, durante as estações sêcas ou invernosas. A 
mudança também se dá logo após. o sepultamento de qualquer 
membro da tribo ou malóca, indo a família ·do morto e demais ha
bitantes morar ·em "taperi", enquanto constróem a grande easa 
comunal. :Êsse costume é uma prática aruak, seguida através dos 
tempos. Outras peças do mobiliário dêsses índios são as "esteiras·' 
= ·tupé, entre os siucy, miaçáua, e cauá . Os tamboretes de madeira 
ou troncos de árvores são raramente adotados . Mas, muitos já os 
transformaram em peças de mobiliário obrigatório, dando-lhes 
formas animais, tais como cabeças de jacaré, de onça, ou carapa.ças 
de tartaruga. 

No domínio da vida econômica, especialmente no que se refere 
à agricultura, antigamente era superior, em geral, a dos tupi, ca
raíba, tapuia, kariri, tocâno, pano e guarani . Mas, nos tipos, ou 
géneros de cultura material e espiritual, pouco diferem entre todos. 
A maior diferença encontrada não está no tipo huma.no IOU etno
lógico, mas unicamente na latitude e longi tude por êles habitadas. 
Assim é que os aruak do Norte e os do Sul dif.erem gran-demente no 
fabrico das rêdes de dormir, = markyra, quando batida; e, kiçáua, . 
se fôr feita de fios ou penas prêsas entre si por travessas ou lâ-
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minas de timbó. Tratando-se de rêde de p escar, puçá, quando 
os fioo são de algodão, e pyçá, se é feita de fibras de tucum. Ilá,. 
também, os que diferem no cultivo do tabaco, = pytymayua (plan
ta) , e seus derivados: - chama-se pityma, quando para limpar os 
dentes, ainda hoje de largo uso no norte do país; pitymenta, 
quando em rôlo ou mólho, para migalhar no consumo dos cigarros 
e cachimbo; pitymacui, quando em pó, ou "rapé". Fora da planta, 
= pityma é o nome genérico. São os aruak pi1antadores de arroz, 
t::: auatii, de feijão, = cumandái, e de batata, = iutyca; q.uando. 
doce, = cará; sem doce, = inhâme; sem sabor ácido, = piracará. 
A sua fase econômica é por assim di2íer doméstica, feita em ro
çados, = cupireuá, a do mato baixo, = cupiri, até a varredura do 
solo, = tapi, ou da casa, = tapiri, é encargo único das mulheres. 
A limpeza total, chamam-na de kitinúca. O maior cultivo é o da 
mandióca e do a111Pi ou .macaxêira, dos tapuia, uma espécie de V3.-'

r.iedade das euforbiáceas da América Meridional . A primeira tem a 
raiz venenosa, em alto gráu. Para uso como .alimento é transfor
mado em farinha, = uy, - quando de "mandióca", ou pirá-cuy, se 
misturada com carne de peixe, ou paçóca, quando com carne tri
turada no "pilão"; - é mister, porém, lavá-la e expremê-la antes, 
em muitas águas. A segunda a.ypí, ou macaxêira, = (cacacbeira), é 
inofensiva. Ambas, porém constituem alto alimento indígena. São 
seus derivados: I - carimã, uma espécie de bôlo feito de massa de 
farinha púba, = mole,. com que preparam mingáua e caxiry para 
a festa da· puberdade das môças, cujo nome é dado à essa função 
ou reunião social. II - aypiã, = goma ou polvilho destinado às 
tapióca, = alimento de casa. Aí têm os aruak a base de sua ali
mentação. O caxiry é a cachaça extraída da mandióca, capaz de 
a>roduzir embriaguez imediata. O cultivo do milho, do arroz, do 
feijão, da batata e outras culturas como o abacaxi, o ananá, o 
algodão, a banana, o melão, a melancia, foram introduzidos por 
êles. Depois da mandióca, porém, é o tabaco que ocupa o segundo 
lugar na sua economia, em que avulta a pupunha. 

A difusão do cultivo e uso do tabaco é de procedência chimú. 
A pimenta, = kinha, o pimentão, = kinha-uaçú, o pimentão doce, 
= kinha-uaçú ceep, a pimenta de cheiro, = kumarí, a malaguêta, 
= kinha- auy, a longa, = kinha muruarú, a vermelha grande, = · 
muacáca, de que tanto gostam e delas fazem uso indispensável em 
tôdas as suas refeições tribais, são de importação yunca. 2 o ali
mento mais procurado, adotado até no mingáua de carimã e nos bijú 
de milho. Os índios atorái e uapixd.na comem a pimenta crua em 
grande quantidade. Entre os frutos de maior preferência c;los aruak. 
destacamos: a pupunha, a banana, a melancia, o melão que lhes 
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foram dados pelos yunca e yca do Perú. A exceção do cão, que os 
aruak domesticaram, nenhum outro animal ou ave possuem, além 
de araras, papagaios e, alguns macacos, que conservam presos como 
chirimbábo. Não conhecem o pastoreio, e só as tribos tarumãt e 
tarumã usam os cães de caça . Patos, galinhas são seus conhecidos, 
mas não criam. Comem lagartos, = iguaná, - coró, rato, cotia, 
cogumelos e quaisquer animais ou aves da mata. São grandes 
apreciadores de tartarugas, tracajás, jabOtis, matá-matás, tanto da 
carne como do arubé de ovos, que fazem parte de sua constante 
e.limentação. Como caçadores infe·riores, o objeto principal de sua 
caça são os veados, antas, caetetús, queixadas, pacas, cotias, tatús, 
tamanduás, inhambús, saracuras, socós, jacamins, jacús, aracav.hãs, 
cujubins, arapapás, marrecos, patos, araras-, papagaios, curícas 
e jaçanãs, por demais abundantes na mata, rios e lagos da bacia 
amazônica. Nas suas caçadas os aruak usam arco, e flecha, cõvo e 
2arabatana, que são instrumen tos ou armas correspondentes a um 
estágio mais primitivo, e ainda usados por tôdas as tribos amerín
dias . Os arcos e as flechas são os únicos que se apresentam com 
,variantes distintas entre as diversas tribo tupi, tapuia, caraíba,, 
aruak, pano, tocâno e kariri. Essa diferença é visível apenas na 
corda de impulsão, no tamanho e na face an terior do arco. 

São exímios na preparação da raiz de mandióca. Para isso 
usam o ralo, = uykicê, com que pulverizam as raízes, transforman
.do-aa em massa, depois da kitya, = "raladas as. raízes", = repú, 
levam a massa para o espremedor, = tamyçára, onde despejam a 
mandióca ralada, para ser espremida. É uma espécie de oldre 
largo, feito de palha trançada, com o formato de "cesta", através 
do qual escorre a manipuêra, = caldo de mani, ou mandióca. 
Êsse trabalho é repetido três vêzes, lavando-se a massa com água. 
limpa. Findo o processo de lavagem com o caldo espremido, 
tem-se feito desaparecer o veneno. A goma ou povilho é retirado 
com as lavagens da massa, cujas águas são despejadas em grandes 
"ganiera", onde fica o caldo, para assentar a goma, posteriormente 
retirada . J;; isso a tapióca, de largo uso no Brasil, boje, industria
lizada para o comércio de exportação. A goma de manãióca é de 
alta procura internacional e de grande consumo interno. 

A pesca é largamente praticada com arco .e flecha, sendo os 
áruak os mais hábeis p zscadores da planície amazônica. Na pont~ 
da. flecha destinada ao peixe, = pirá, vai um flutuador, que depois 
de fisgado aquêle que foi flechado, o pescador recolhe colhendo o 
pescado. Também usam arpão, jaticá, sararáca e anzol. ÉSte foi 
introduzido entre êles peloo inca peruanos. A rêde de pescar, :..::: 
puçá,· o espinhel = ticá, o jikí, o gereré, dos tapuia também sã.o 
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usados pelos aruak, especialmente pelas tribos taruma e uapi
xánas. Os paumarí vivem exclusivamente da pesca que praticam de 
cima de suas balsas, no rio Purús e seus lagos. A balsa é de in
venção quich.úa. 

As aves. e .a carne obtida para o 1consumo dos arua.k, êles 
comem assada em mucaên ou muquém, - sem sal, mas com cin~a 
de determinadas pJantas, ou argila mais ou menos salgada, prá
tica admitida por algumas tribos, cujo vício conhecemos pela de
nominação de geofagia. A sua bebida predileta é o caxiry de milho, 
.a.rroz, caldo de aypí ou mandióca fermentado. É a manipuêra, ou 
cachaça, "wisky" extraído pela fermentação do caldo, embriagador 
em alto gráu, que os índios usam em tôdas as suas festas. O yuru
ma é outro vinho extraído do fruto das palmeiras potóa, bacaba 
e açai, menos violento, mas capa.z de embriagar quando repetida
mente bebido . Há, ainda outras bebidas excitantes, de efeito vio
lento, só próprio para uso dos homens mais fortes, como a cukúra 
e o kacumá. 

Para o exercício da caça dos quadrúpedes de maior tamanho, tais 
como a an'ta, o veado, o queixada ou caitetú, os aruak possuem 
lanças e dardos providos de ag.udíssimas pontas, feitos do âmago 
da paracuhúba. É o instrumento da morte. Os dardos sã·o providos 
de um pequeno dispositivo "ôco", porém, cheio de pequenos orifí
cios e pedras que rolam, quando disparados, através do vazio pre
parado, produzindo um ruído característico, à semelhança de pios 
de aves, para não despertar a curiosidade da caça. Só os arualc 
fabricam êsse chocalho, denominado cininga, destinado à caça de 
cotia, paca ou tatú, e, quando para os quadrúpedes maiores, katáca 

Em todos os t..empos os aruák foram sempre os mestres do te
cido das cestas, da cerâmica e sua decoração inigualável. É prova 
dêsse luxo de arte o "oleiro" aruã marajoára. No fabrico e indús
tria das cestas êles têm, desde as técnicas mais primitivas até as 
mais bizarras e complicadas em flores e ramagens decorativas sur
preendentes. Fabricam bôlsas, abanos, ventarolas, leques, cuias bor
dadas de prêto e branco, e rêdes de pena ou fibras veg.etais . O tear 
aruak é originalíssimo, de sua própria invenção, hoje, comum a 
tôdas as suas tribos . Os fios da urdidura são colocados ao redor 
de dois páus, compridos, do tamanho de um metro, em forma de 
grade, por cima de cujas ombreiras correm os fios verticalmente 
para receber os que deslizam de modo horizontal. A medida que se 
movim·enta o tear, um páu sobe, enquanto o outro desce para re
ceber e unir os fios que se trançam f armando a camada da urdi
dura desejada. É simples e movido à mão, por mulheres, que . 
têm ao lado os novêlos de fios. Apesar de ainda primária, a in-
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dÚBtria aruak é de surpreend·er o quanto fabricam em quantidade e 
qualidade. O pano ou corpo de rêde é tecido pelo mesmo processo, 
quando feito de fibras. vegetais . As trançadas de penas são reali
zadas à mão, segundo modêlo d·e tecidc.t' diferentes. 

A urdidura de penas da indústria aruak, difundida entre tõdas 
as suas tribos, é original no modo de sua realização . As penas re
colhidas para o pano são colocadas, uma a uma, ao redor de doia 
páus roliços, de mais de 1 metro de compr~do por meio de largur~., 
girando um sôbre o outro, como moendas de engenho em sentid·o 
vertical, enquanto outros dois, nas mesmas dim.ensões se movim~n
tam horizontalmente, trançando nova urdidura em sentido transver
sal . Tecidas as penas, por pontas de espeques, em forma de agulhas, 
o tecido passa a ser trabalhado à mão das mulh.eres, para o arre
mate das pontas, que se cruzam e recruzam amarradas nas extr.)
midades . 

A sua c·erâmica é feita por processo de técnica tôda especial. 
Trata-se de uma v.elha indústria originàriam.ente aruak, que cheg·cu 
entre os aruã, na ilha de Marajó ao seu mais alto çlesenvolvimcnto 
artístico. As tribos môjó e turumã são os continuadores da a.rte na 
decoração da cerâmica marajoára. Essas decorações têm linhas gêo
métricas, pintadas de v.erniz brilhante, formando ângulos, traç,>s, 
!"etângulos e linhas retas, ou representativas de animais da fauna 
brasileira . De grande procura e notável aplicação é o trabalho de 
"cortiça", especialmente nas tribos ocidentais. Finas, macias e 
largas, completam com os tecidos de algodão, su1nahuma, fibras. de 
crôatá e bromélias, torém e buxa de castanheira do Pará . Nã~J d·ei
xaram ainda a sua indústria neolítica, e, trabalham na lapidação 
de machados, pontas de flecha, e lanças de pedra, raspade'.ras, co
lheres e outros. instrumentos de uso triba.I. Mas, há muito que· 
penetraram na idade da "madeira", utilizando~a na indústria das 
máscaras de "Juruparí", na confecção dos arcos, flechas, lanças, 
burdunas, e esp.ecialmente no fabrico dos ídolos de sua admiração. 
Copiam a própria natureza. Entre os. metais conhecem o ouro, e 
das pedras preciosas trabalham a "esmeralda", ·esculpindo-a en1 
suas muyra.kytã. É o grande artísta das pedras verdes. A der.o
·ração aruak é tôda geométrica, tendo o motivo ou idéia a.ominar!.te 
como tema central decorativo. É descritiva e emocional. A repre
sentação material da plástica ainda não alcançou reprodução na
tural, nem uniforme, razão porque, os sêres e as coisa.s não figuran1 
com seus característicos proporcionais, quando reproduzidos nas va
eilhas e decorações exteriores das "cuias" pintadas de negro, gra
vadas de imagens brancas. O seu veículo de comunicação ma.is 
rápido é a canôa, = ygarité, usada no transporte manejado a remo 

' 

J 



190 ADAUCTO FERNANDES 

~ varejão, capaz de vencer . tôdas as correntes e superar as m9.is 
prementes necessidades da vida material do índio. 

As aguerridas tribos manáu, sediadas no local onde hoje se 
ergue a capital do Estado do Amazonas, na época de sua des1,;o
berta, possuíam poderosa frota de ygarité de guerra, com que 
deram combate aos. invasores espanhóis e portuguêses. São espe
cialistas na abertura de canais, para fa,cilitar as comunicacões ... . 
:Destacam-se nesse domínio da engenharia prática as tribos môjó 
e baré, às quais se atribui a escavação e feitura do cassiquiáre, = 
Jcacikiáre, unindo o rio Negro ao Orenôco. No transporte por terra 
usam o jamax~, = cesto, sôbre as espáduas, prêso por duas faixas 
largas, cruzadas. sôbre o peito, prendendo-o nas extremidades supe
rior e inferior. 

Quanto ao regime social dominante, os aruak ainda não pas
saram do sistema de clã, ou maróca, em que se disp,ersam as tribos. 
Todos os clãs, são totémicos vindo do matriarcado para o patriar
cado onde se encontram atualmente. São endogâmicos, com alguns 
casos de uniões sexuais exogâmicas por meio do rapto . Quando em 
determinada tribo aruak existe uma família de casta superior pelo 
sangue, = tuí, isto é, descendente de chefes governantes, = tuixáua, 
é considerada com destaque, entre as outras; esta não segue o re
gime tribal admitido, mas, o seu próprio, se.gundo o costume dos 
antepassados dessa família, podendo, ainda, ser matriarcal. Ai 
porque, em diversas tribos aruak, a exogamia e o matriarcado 
muitas vêzes se encontram, marcando dois procedimentos. com pro
cessos de vidas diferentes, empregados e conservados, até hoje, -es
tendendo seu domínio, segundo ·o costume, = tecô, que melhor ·ex-· 
plica a idéia de domínio e poder de cada tribo. São conservadores. 
Por tudo quanto apresentam em sua organização social se destacam 
~ goagíro, os piro e os uapixána. Domina a monoga,mia, mas, •os 
ehefes, = tuixáua, .dão preferência a p.oligamia . Admitem, portanto, 
dois. sistemas de família. É bastante curioso o costume entre as 
tribos cauá, de ter cada hom-em, duas mulheres: uma jovem, outra 
velha . A primeira se destina à procriação; a . segunda, para dar 
descanso à primeira, ajudando-a na criação da prole . Para o ca
samento variam os procedimentos do noivo e da noiva, sendo a 
razão principal do casamento, a continuação da família e o au
mento da tribo. De modo geral o marido entra para o convívio do 
sogro, e do qual não sai mais. Não há cerimônia matrimonial, a 
.não ser o consentimento dos pais e a vontade do nôvo casal. Du-
rante o parto é corrente o uso da ''couvade". O marido, logo após 
o ,Parto da mulher, guarda 15 dias de resguardo, metido dentro da 
rê de, como se fôra uil1 enf êrmo, tomando caldos, suadores de ervas,. 
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fUJlligações resinosas ou balsâmicas, com sangrias e privação total 
. . 

de carnes reimosas e frutos ácidos. Só assim não se prejudica o 
recém-nascido. A posição da mulher é invejável, mesmo nos casos 
da poligamia. Algumas tribos aruak, como as turumã, . impõem o 
tecõ-socopé, = direito de hospedagem, às suas mulheres. O hóspede, 
= oicô-socopé, é sempre bem vindo, e recebe para dormir com €.Je 
durante a noite, a espôsa do hospitaleiro, = muiukúca. A hospita
lidade, entre os turumã, denomina-se muiúkúca-çáua; é um direito 
de alta regalia só alcançado entre os amigos quando distintos e 
verdadeiros. 

As viúvas casam novamente; mas, os viúvos nunca o fazem. 
Há tribos como os banauá e uoh6deni que eliminam os v-elhos, 
quando decrépitos. O mesmo uso é admitido pelos índios bani11(\ 
da família linguística aruak . Dão, porém, a morte aos enfermos 
1ncurá veis, mas tributam grande cuidado à criação das crianças, 
por quem nutrem profundo carinho. Ao atingir a puberdade fazem 
passar os jovens de ambos os sexos por uma pesadíssima série de 
provas materiais, tais como a de ser picado por formigas tocandira, 
taxí e tracoá, quando não submetidos às ferroadas do mãngângá, 
= mãgãgá, tupi, tutíba e arapuá, ou ao suplício de cruéis vergas
tadas com chibatas de ambé. Entre muitas tribos aruak, notada.
mente das Guyânas e alto Uaupés, as crianças, logo que saram o 
umbigo, de oito a dez dias depois de nascidas, são levadas ao paié 
para a prática religiosa da circuncisão, no pênis ou na vagina. 
Tanto nas grandes. como nas pequenas marócas a vida é feita em 
comum, sem nenhuma divisão. As famílias da mesma língua se 
agrupam em aldeias, isto é, num determinado número de maróca, 
erguidas em semi-círculo, contendo de duas até vinte, tendo cada 
qual um chefe, = tuixáua; todos, porém, submetidos a um sup;remo 
comando, = muixáua, caudilho de poder despótico, ditador único, 
!CIUe juntamente com o "Conselho dos velhos", sob sua presidência, 
declara e dirige a guerra ou celebra a paz. É a êle que compete, 
privativamente a distribuição da Justiça . A reunião das marócas 
é que forma a nação, ou o grupo de tribos, constituindo, às vêze.s, 
{Poderosas. Confederações, como era de hábito político entre r.i.s 
tribos tamôio . O mesmo fato histórico era de usança política entre 
as tribos dos manáu . Todos têm um chefe hereditário, = muixâuára,. 
instituição que transmite o cargo ao filho mais V·elho nascido de 
qualquer de suas mulheres ; na falta dêste, a sucessão se trans
mite diretamente com todos os seus encargos ao filho mais velho 
do irmão ou irmã. Na sua falta, a chefia passará para o maior 
guerreiro, por aclamação de todos. A escravidão entre os índios é 
uma instituição de Direito Público, admitido por algumas tribas, 

" 
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como é de ver nos pareci e artti, ond·e hã completa diferenciação 
nas .classes dominantes, tuixáua, muixáua, ·e muixâuára e na infe·
rior. É ainda um pouco de tradição aruak, que a mantém para 
os inimigos vencidos, aproveitados no trabalho da roça, caça e pes
caria. ~sses cativos vivem soltos, mas, ai daquêle qu.e fugir ou não 
respeitar a palavra de penhor à sua submissão . O caráter moral e 
político dessas trlbos, individualmente, varia muito. Os casos. de 
crueldade ou punição dos crimin osos, eram penas terríveis ent.re os 
rmanáu e manikú já desaparecidos, enquanto outros são levados 
pela brandura e piedade com atitudes pacíficas especialmente tra
tando-se de inimigos vencidos, quando prisioneiros, ou reduzidos à 
escravos. Nos costumes dominantes é de se destacar a ausência do 
crime de adultério, de roubo e furto. De modo geral são pacíficos 
e amantes da família, dando excelente tratamento ao forasteiro, 
denominado suáiá- uára, pelos guaná, e amú-tetâ1na-uára, pelos 
ruaymaré do rio Juruena. "E:stes últimos são uma divisão tribal dos 
arití. Há, entre todos, profundo resp·eito p elo direito de hospeda,
gem. É a muikúca-çáua, = dar hospedagem . A ikúca é uma das 
!maiores honras para os índios, que a:ssinala o caráter s-0ciá vel dos 
arua.k. O castigo admitido como pena imposta aos crimes de ho
micídios, entre os guaná, pacé, píro, mô1ó e outros, tem por base 
o "Talião", isto é, o mesmo dano material físico, com ferimento 
feito na mesma parte do corpo do prêso, com arma semelhante. 
Nem os caraíba, nem os tapuia, apesar de mais selvagens, usa1n ta.is 
p.enas. 

Atualmente muito se tem desenvolvido o processo de trocas 
entre as diversas tribos, criando êste fato um aspecto nôvo na vida 
indígena, que ant}gamente não era conhecido nem tolerado. Já não 
há mais guerra, a não ser defensiva, contra cs tupi, sempre de ca
ráter belicoso de velho guerreiro, que vive constantemente à e in·· 
vasões e lutas intermináveis, vencendo e escravizando as outras 
tribos . Conquistadores e dominadores, os tu pi alcançaram, 5Õbr.e 
todos os demais povos indígenas da América do Sul, a mais terrível 
celebridade. Nesse sentido não se destinguiram os aruak, nem os 
caraíba, nem os tapuia, apesar de mais sal vagens. 

Na guerra, os aruak usam dardos, lanças, flechas e burdunas de 
várlas f armas e tamanho, punhais de bambú, escuào-s de madeira, 
laços de cipós e tangavêma. A guerra, para todos, constitui sempre 
uma surpreza, e ao redor das marócas cavam fossos, erguem cêrcas 

' 
e armadilhas "destinadas à captura dos invasores. Não conhecem 
outras fortificações além da caiçara e kindára de moirões de páu a 
pique, ond·e pelejam defendendo, até o último reduto, a família. e 
a vida . Na proximidade do inimigo são convocados todos os homens 
válidos, que atendem logo lhes seja dado o sinal admitido, trat8-\Se 
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de tambores ou pancadas de sapupêmas com que trammttem as 
ordens emanadas do tuixána. Há, nesse sentido, um verdadeiro 
61.stema de C6àigo sônico, cujos ruídos são transmitidos e tradu
zidos por todos. i: uma linguagem convencional, que todos apren
dem, desde criança. Assim é feita a convocação, processo adotado 
até para os convites de festa. 

Essa linguagem falada por sinais s-Onicos, é ouvida às grandes 
distâncias dentro da mata, na transmissão e repetição das pan
cadas vibradas na face lateral das sapupêmas. ~ um processo per·· 
:feitamente técnico, com o emprêgo do qual os ind.ios não só trans
mitem as ordens recebidas, como conversam dando notícias clr
~unstanciadas, uns aos outros. Verdadeira teiegrafia sem fio, de 
largo uso entre tôdas as tribos da bacia amazônica. São surpreen
dentes no exercício de sua aplicação maravilhosamente exata e 
completa até nos menores detalh·es. 

No que se refere à vida espiritual propriamente considerada, 
com exceção das tribos ocidentais que têm recebido constante in
fluência andina, a religião aruak ainda não conseguiu passar do 
animismo e da magia no seu aspecto temeroso de "apartções de 
almas", = camiri, quando do homem, e ãnga, quando de qualquer 
outro animal. Anga é o "ente", interior, que habita o "ser", animal 
ou vegetal. A magia é mãndinga. Para o índio, de modo gernl, 
todos os f enômenos da natureza constituem um mistério . Assm, as 
ruídos da selva, os relâmpagos, trovões e tempestades são produtos 
do espírito, isto é, manifestações materiais de um ·1ser invisível", -
espírito geralmente perigoso que recebe um nom·e, sem contudo 
passar à categoria de uma verdadeira divindade. Tupã é o Deus 
.supremo, a. grande divindad·e, a primeira formada para criar e go
vernar o mundo. Tupãna, é a segunda divindade, formada pela 
vontade da primeira, que preside tôdas as demais fôrças da natu
reza . Há outras divindades secundárias, tais como os yunca-inca, 
== espíritos ou gênios errantes e os yunca-ínca, = espíritos dos an
tepassados. Todos os povos indígenas do Brasil acreditam na. 
existência de Tupã, ãnga, camiri, e anhangá. Os aruak, sem ex
ceção, afirmam a existência dêsses espíritos. Uns são bons, outros 
~ão maus. Os parecí acreditam em Mauary, = "Espírito do Bem", 
em oposição a Sauará, = "Espírito do Mal". Mas, nem um, nem 
outro tem culto. Em sua mitologia o mundo animal desempenha 
papel preponderante. Como exemplo da mais completa falta de 
noção religiosa está a sua despreocupação pela Divindade. t de 
citar-se como exemplo dêsse abandono do mundo metafísico o caso 
dos machéyênga do rio Urubamba, pertencentes ao grupo dos 
Jcllmpa, que acreditam na existência de Iàiocy, = o "homem gordo'', 
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que criou tudo, inclusive o mundo. No entanto, êles não o adoram,. 
nem invocam a sua proteção. Mas, realizam fe.stas religiosas à. 
caciry, = Lua, e Coaracy, = Sol, e até de alguns fetiches de pura 
superstição ictlológica, como Uirará, = "''Bôto vermelho", conside
rado guerreiro e conquistador encantado. O feiticeiro, = piay ou 
paié é a figura mágica da pagelança. Serve de piága, = "sacerdote·'', 
e também de puçá-nungára, = "médico". 

A crença na existência de muitas almas é geral. A alma dp 

defunto é sempre considerada perigosa para os vivos. Impõe-se,. 
portanto, a necessidade de defesa, que só é alcançada quando há 
congraçamento de tôda a tribo, oferecendo ao morto, oferendas. 
eomo se êle estivesse v'ívo. Daí os presentes que levam à sua se
~ultura, constantes de alimentos e bebidas diversas. ~sses presentes 
dados ao morto são depositados em cima da sua sepultura, dan
do-se inicio, então, a dança do macuary, peculiar ao uso das trib'...'S 
aruak. Os cauá, por exemplo, celebram essas festas, com a "dança 
das máscaras" de Juruparí, tal como as realizam com fins mág.i.cos. 
para a ''caça", "fecundidade", ou ''puberdade". É a festa do con
graçamento dos espíritos de parentes e amigos mortos. É o 1na.
cuarv. 

• 
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8tJMULA: Tocâna ou tucâno e soa etnologia - Grupos de tribos 
tocâno - Rf gião do Uaupês bacia do Uraricoéra - O 
Moalléo.ratá - Os urupukin3 - Povos antiJhanos - Os 
oleiros de Marajó. 

OS TOCANA OU TUCANO E SUA ETNOLOGIA. - A família 
t.ocdno pode ser agrupada em 48 tribos indígenas que habitam o 
Brasil, na média e alta bacia amazôn~ca. :êsses indlos, quanto à 
sua etnologia, foram os que mais controvérsias geraram no domínio 
de sua verdadeira classificação etnológica. BRITON foi quem pri
meiro os individualizou, agrupando-os numa família linguística iso
lada. Estudos posteriores chegaram à conclusão do engano etno
gráfico, dadas as suas reais analogias com o grupo pâno, já com 
classlflcação antropo--etnológica definida. CRÉQUI-MONTFORT, em 
colaboração com PAUL RIVET verificou que o vocabulário tocdno 
é o mesmo da língua aruak, com p~quenas diferenças de cunho e 
origem dialetal. Concluíram, porém, os dois etnologistas, que os 
tocâno não eram da família pâno, a não ser que tivessem perd:do 
totalmente o seu idioma. Isso chegaria ao absurdo, diante da falta 
material de sonâncias ou vozes linguísticas que nunca desapf:A.reccm 
totalmente nos processos transfor1nativos de qualquer língua. O fe
nômeno, porém, como fato da ordem natural, tem a sua cabal 1ex
p1ícação. O que ocorreu foi mais ou menos o seguinte: Em todos 
os casos análogos verificados com tribos indígenas aruak, mas com } 
Influência gramatical de outras fontes, - como a tupi, a caraí'Ja 
e a kariri, mudam as construções morfológicas e sintáticas verbais, 
:ficando permanente, contudo, o mesmo vocabulário, só de quando 
em quando diferente por imposição natural de novos têrmos que 
se incorporam à lingua antiga falada. Essas fontes novas ou es
tranhas resultam da fauna, da flora, da toppnímta, e até mesmo de 
usos adotados. 

Foi precisamente isso o que se deu diante da concurrêncla de 
muitas línguas ainda hoje faladas na bacia do rio Negro. Os to
câna ou tucâno pertencem à família indigena linguística aruaJc . 
.a,., suas principais tribos .são: 
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1. Arapaço, aldeados no rio Uaupés, anuente do rio Negro. 
2. Bará, sediados em Amacá - cacheira, no alto rio Tikté (tE

quié). 
3. Buiarua, habitantes entre os rios Piráparaná e Canamarf , 
4. Carapaná-taputa, habitantes das proximidades de Japú -

cachoeira, no alto rio Paporí, e também nas cabeceiras. 
5. Cautrí, sediados no centro médio dos rios Piráparanã ~ ca.

namari. 
6. Peçana, também chamados paporiuára, habitantes en\ Tr<>-

vão-Rapicuma, no rio uaupés e no curso médio do rio Paporí . 
7. Mirltí-tapuia, sediados no curso inferior do rio 'l'iidé, 

afluente do uaupés. 
8. Micura-tapuia, habitantes do rio Papori, afluente do TJaupés. 
9. Mura, sediados nos rios Ararí, urubú e Autaí, afluentes do 

rio Tikié . 
10. Pandk-N6a, habitantes do rio Pirá-paraná, no curso su

peri()r, afluente do tio Tikié. 
11. Pirá-tapuia, sediados em Iukira e Jací-Ponta, no rio Uattpés. 
12. Upayma, habitantes entre o rio Pira-paraná e o rio PapJri, 

afluente do rio Japurá . :8:stes índios se d·ividem em vários grupos, 
dos quais os mais importantes são o kituana e o Tanimúka. 

As tribos tocâna, acima enumeradas, foram estudadas e Ie>t.!a
lizadas pessoalmente pelo MARECHAL RONDON, como Chefe da 
Comissão que lhe tomou o nome 'imortal. 

Mas, além dessas tribos, ainda há outras pertencentes ao 
mesmo grupo: Assim temos mais: 

13. Araona ou araúna, com mistura tupt e aruak, sediados no 
alto rio Padauarí. 

14. Cavina, habitantes dos contra-fortes de Taptrapecó, nc.s 
manadeiros do rio M ararí. 

15. Capexéne, habitantes do Canal de Cassiqutáre, = (Kcicikid-
re), entre o Brasil e a Venezuela. 

16. Mabeuâna, habitantes do centro médio do rio Negro. 
17. Tiatinygua, sediados no alto rio Negro. 
18. Toromôna, com grandes aldeiam.entos nos centros de alto 

rio Branco, afluente do rio Negro. 
19. Guaná-canúhuá, sediados no alto curso do rio Mararí. 
20. Guaráio, hab~tantes do rio Apaporí, afluente do rio Ja

purá. 
21. Xyma, ou xamiã, sediados no alto rio Tacutú, no Terri

tório de Rorâima. 

22. Toccina ou tucano, habitantes dos altos rios Ailã e Maú, 

\ 
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no Territór!o de Rorâima, divididos em dois grupos ou nações: -
Tocâna, e tocanáu, com numerosas tribos. 

23. Tumú-Paçá, habitantes entre os rios Uaupés e Japurtts no 
Estado do Amazonas. 

24 . Marópa, sediados na cordilheira, entre o Brasil e a Guyana· 
lnglêsa . &tes indios falam dialeto Idiãma, que já é linguajado por 
outras tribos do mesmo grupo . 

25 . Sapibú-konã, habitantes do alto rio Uraricoéra, afluente do 
rio Branco. 

26. Guaraiça, sediados no alto rio Cotíngo, afluente do rlo 
Branco. :r.stes índios têm grandes aldelamentos no planalto .entre o 
Brasil e as Guyânas. 

27 . Uayká, habitantes do alto rio Padauirí, com ramificações 
de alguns grupos no alto rio Mararí . :a:stes ind'ios resultam da mes
clagem aruak e caraíba realizado em ·quase tôdas as tribos 9.ldeaJas 
nos manadeiros dos rios Tacutú e Essequibo, e vertentes da Serr(IJ 
Vaçarí = (Uassarí), no Estado do Amazonas . 

28 . Paiconé, - habitantes da vertente brasileira na Serra de 
Contamana, entre as vertentes dos rios Purús e Javari. 

29. Araykú, sediados no broxo Jundiatúba e baixo Javari:. 
30. .Tucuná, habitantes do curso médio do rio Javarí. 2stes 

1ndlos, que tinham sido classificados num grupo à parte, - a16-
filo, - falam na realidade, um dialeto tocâna, mu'ito alterado) mas 
indiscutivelmente de origem aruak. · 

31 . Marauá, ou Marahuá, sediados na alta bacia do rio Juruá. 
&tes índios são aruak, embora se considerem da famíria Toco.na, 
com dialetos já distanciados da lingua primitiva como é de ver 
nas tribos marágua e marúa em que se dividem. 

32 . Môxo, habitantes no planalto central, em condições de 
vida relativamente inferiores a tôdas as outras tribos da me.sila 
tamilia de línguas. Em todos êsses índios ,pouco há que distinguir 
capaz de separá- los etnolôgicamente dos aruak, e nada há que os 
separe antropologicamente. A sua linguagem, estudada em ~on
junto, é o elo que mais os prende à cadeia da mesma correntie 
etnológica. Entre todos é de notar o emprêgo dos pronomes "nu~', 
•'nt", e "pi", como expressões sónicas gramattcats indicando as pes
aoas que falam, ora usadas como prefixos, ora como sufixos . :.tsse 
emprêgo pronominal está largamente desenvolvido na famílla to
câno, razão filológica que nos leva a classiflicá-los no grup., da 
família lingufsttca aruak. 

Ainda que sem a difusão das grandes familias indígenas, os 
tocdno ocupam território bastante extenso e compreendem um 
certo número de tribos, com denominações próprias, formando cen-

• 
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tros de populações distintas. Seu domínio, porém, está dividido en1 
duas zonas. Um que se encontra em ambas as margens doo rios 
uaupés e Apaporís, desde o Juiridá até o Japurá, onde está.o se
diadas as seguintes tribos: Cobena, tocâno, yahuna, deçâna, Cará e 
tuyuka, além de outras menos importantes, como as que habiti\rn 
ao Noroeste, denominadas coreguâje e tâma, nas cabeceira; do 
uaupés, que se limitam com os indígenas meridionais dos Andes co
lombianos . A outra zona, não muito distante da primeira, com·
preende o alto vale do rio lçá, = (Putomayo), e do Napo, onde estão 
as tribos aui:J:i.ry, = auichiry e piôyê, = (piauhy, ou piauí, chegan.J.o 
com seus aldeiamentos até o centro dos Andes equatorianos. Esta 
:família até bem pouco tempo foi chamada1 bêtóya, por compreender 
nos seus aldeiarnentos as tribos dêste nome . São, assim, ao todo 48 
tribos da família tocâna ou tucâno, habitantes no Brasil, todos per
tencentes à grande família de línguas aruak . ~ certo que essa 
gente indígena veio originàriamente para o Brasil~ em migrações 
sucessivas, partindo dos vales interandinos do alto Equador, preci
samente da região contestada pelo Perú, até hoje em litígio, e; 

também do território onde ficam os ,kuirastnga e pasto, legítimos 
representantes étnicos dos auichiry e piôyê. 

®sses índios são de estatura mediana, com acentuada tendênci'\ 
para a braqui cefalia, de côr bronzeada, cabelos negros e aparadol'i, 
freqüentemente ondulados. Vivem com relativa inde~ndência, ter.cio 
por e.entro de maior número a zona fronteiriça entre o Bl'asil, a Co
lômbia. e o Perú. A população tocâna é estimada entre 15 a 20 
mil índios. 

A sua vida econômlca e cultural em nada difere da arualc, sendP 
que, entre todos dominam os mesmos costumes e as mesmas pri
tlcas, hábitos e linguagem, com algumas acentuadas variantes dia
letals . A agricultura dominante tem o seu ponto máximo no cultivo 
da mandiOca, pimenta, banana, ananá, aypí, batata, melã:o, m.elan
cia e gerimú. Ê aí que está a base de sua alimentação, já enriqu~ 

cida de arroz e feijão . Também exercitam a caça e a pe'sca, muito 
abundante em tôda a região. Comem formigas e rãs frita.s, que 
conslderam o seu melhor prato. Beoom o caxiry, = (cachtry) de 
tmandióca, e kakúra e o .kapy, poderoso excitante que obtem de 
uma planta terpadelra, que prOduz curiosas alucinações . 

Os tocâno são os mais exímios construtores de maraóca = "(ma-· 
lóca), em forma tria.ngular, feitas de esteios de madeira e cobertas 
de pelha, a.s vêzes, com dimensões enormes, alcançando até 50 
metros de comprimente> por 40 de largura, chegando, algumas, a 12 
metros de altura, com duas portas: uma de ~ntrada, na frente, e 
outra de saída, na parte posterior. Junto as paredes latera1s, em 
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direção ao centro, ficam os compartimentos habita.clonais, para 
cada família ou grupo com marido, mulher e filhos. Essas divisões 
são pequenas ·e assinaladas por espaços va.zios em que se compri
mem os seus ocupantes. Há malóc·as com mais de cinqiienta pes
soas . É nest:ie centro da família tocâna que transcorre a vida do · 
indlo e onde têm lugar as cerimônias do tribo. Como adornos 
usam plumas, penachos, colares, brincos, cinturões, e tangas de fi
bras vegetais. Andam nus . Na realidade êste é o modo perma
nente de trajar . É de notar, porém, não furam os lábios, nem tts 
arelhas, nem o nariz . São mais adiantados na comunicação PQr 
stnais e pancadas nos troncos e sapupêrnas, que vibram à maneira. 
de tambores. É assim que avisam dando ordens de defesa e ataque, 
ou chamando os amigos de outras tribos para as festas e demais 
cerimônias tribais, e que ali comparecem atraídos p.elo convite . Os 
homens, como sinal de destaque, usam colares de pedras· cilíndri
cas, bem trabalhadas em forma de lapidações, e lindos colares \de 
penas d·e côr-es variadas, predoni:inando o vermelho, = ypiranga, 
o branco, = ytinga, o amarelo, = tauaxinga e o negro, = ttiraúna . 
Na realidade são os mais caprichosos na indumentária. A base àa 
organização social tocd.na é em tudo como a aruak. Concentra·-se 
na mal6ca, a cuja frente está como Chefe Supremo o Cacique . Na 
constituição da família, tal qual os aruak, são exogâmicos . O ma
trimônio é realizado sempre fora, em outra malóca. Quando é um 
homem toctJ.na que casa, o enlace matrimonial se dá por melo do 
rapto . Não conhecem o divórcio a vínculo, mas têm a poligarrJa 
por instituição de uso normal: & provas de iniciação são muito 
duras e celebradas entre 14 e 15 anos de idade, em meio de grandes 
:festas da puberdade, = m.enoára, = .méno, ou mênu, = ~fornicado'', 

e d.re, = "recordado", "'lembrado", que se não esquece. Essas festas 
~ão presididas sempre pelo moacarêtá = o "Conselha'', - dos V'elhos 
da tribo que assistem o tuixuáua e conservam os dostume-s. e as 
tradições dos antigos . De modo geral êsses usos da menoáre es4A'l 
caindo -em constante desuso, e desaparecem diante de outros que 
.são importados das tribos tupi e caraíba, muito mais civilizad'lEI . . 
No rio Negro, assim como no rio Amazonas, na parte denontinada 
.Solimões, já quase não se encontra o moacarêtá como instituição 
tribal . Dêle domina a lembrança, entre todos, especialmente nos 
velhos ainda exist entes . Em algumas tribos, como as baré, do rlD 
Negro, há mais de 30 anos que êsses Conselhos desapareceram d'l-S 
malócas. Mas, nas tribos tocâna do alto Uaupés, Cotíngo, Urari
coéra e outros centros indígenas aruak dominam e f.uncionam ª" 
lado do tuixáua. Em verdade, êsse Conselho é composto do '.Kat i
que, <!o paré, = (p.agé), e mais três velhos . O principal '"fim a que · 
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se destina e ofício que representa é o de manter ~ntre os môç:Jsr 
os costumes, = t.ecô, e fazer vivas as tradições, = mbeuçáua, que só 
os velhos, = tuiué, conhecem. De aí porque em tôdas as reuniões 
festivas um dêles é incumb1do de contar e instruir os môços :acêrcai 
dos mitos, lendas e costumes de uso dos( seus maiores, o que é nal'
rado sempre antes de tomarem o kapy, = (capi) . 

O homem, apesar de todo êsse ensino ministrado, ao casar-se 
ceve dar mostras de valor e valentia. Aí o motivo pelo qual a es
tpôsa faz com que o marido, logo após o casamento, meta a !r.3.o 
num saco cheio de form1gas tocandyra ou taxy, de picada dolorosap 
que o espôso há de resistir, sem um grito, sem um queixume, con
servando a mão dentro do saco. Algumas das tribos. toco.na acre
ditam em sêres superiores, entre os quais se destacam Tupii, Tu
pana, llnga, anhangá, camtri, boi-uaçú, - a grande serpente, e 
. 'Juruparí, - espírito de certo modo superior, - mas terrível, en1. 
cuja honra celebram festas acompanhadas de danças, músicas e be
bidas embria:gantes. Nessas festas os homens se disfarçam com 
:mãscaras de cortiça ou palha trançada, pintada de negro e ver
~elho, imitando com instrumentos de ôsso e de bambú, cantos de 
aves, bramidos de feras e esturros de jacamin e anambé. Nas festas 
de Juruparí as mulheres devem permanecer ocultas, escondendo--se 
;na mata, sob pena de morte. '.É-lhes interditado o direito de assis
ti- las. De modo geral tôdas as cerimônias vão acompanhadas de 
músicas e danças, ostentando os seus participantes exóticas e vis
tosas tatuagens, com ricos e lindos mantos de penas e colares de 
dentes de animais bravios . \É de uso corrente nas tribos tocâna> 
como ocorre entre os aruak, a inumação dos mortos dentro das 
malócas, fato êsse que torna impossível a vida nesse centro tribalr 
levando-os à construção de nova malóca, para onde todos se 
:mudam. As tribos tucuya enterram os seus mortos dentro de 
grandes camoct, = (kamocín), que deitam no fundo de U"lla 
:fossa, = tibicoára, envolto o cadaver com uma esteira, tendo a ca
beça enfiada numa mãscara, espécie de cajá em forma de cilindro. 
que lhe é introduzido até os ombros. 

Os tocc1na, quanto ao caráter que apresentam, são tí'm1dos, su-
1Persticiosos e vingativos. Odeiam aos que lhes causam danos, ie não 
os perdoam, tomando as mais terríveis vinganças, que exercem de 
l>referência contra crianças e mulhe~s. Mas, entre os de ~uas 
tribOs são carinhosos para todos os meninos e mulheres . Co:no 
sucede à maioria dos indios do Amazonas, sã.o amantes dos banhos 
nos rios, lagos e igarapés onde se lavam repetidas vêzes dlàriam~nte. 

JJ: um ramo da família llnguistica aruak, cuja área de extensão 
xia América, constitui um problema etnológico e geográfico, ainda. 
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não bem solucionado. O seu ponto de origem assim como o de onde 
se partiu, não foi determinado . Diversos são oo centros de sua 
dispersão, tal como ocorre com a cronologia de suas indiscutíveis 
migrações. Há autores, como VON DEN STEINEN, que supõem lul.ver 
essas trioos que êle denominou de Nu-aruak, se espalhado part.~ndo 

do planalto central sul-americano. Não está certo. Muitas tribos 
dêsses índios vieram das Guyânas, que foi também outro centro 
de dispersão imigratória. O fato dos parecí habitarem o planalto 
central brasileiro, não quer dizer que os tocâna ou tucâno, tenham 
emigrado dêsse lugar. 

As tribos guaná, do Paraguai, bem como os môxo, ape~ar de 
suas diferenças características, são aruak, e não emigrara1n do 
'1lanazto central. Como todos os outros selvagens da mesma fa
mília linguística empregam o prefixo "nu" . Mas, isso indica apenas 
grupos de povoo indígenas que usam os. mesmos pronomes pessoai~ .. 
sem maiores raízes sônicas, nem relaçõés de parentesco com dialetos 
distintos, formando, hoje, verdadeiros idiomas inde.pendentes . A 
evidência da raça perde-se na mesclagem filológica, só possível de 
demonstrar os gráus de parentesco pelo confronto dos dados antro
pológicos. Por mais firme que seja a sonância fono"lógica de umia 

língua, nenhuma houve, até hoje, que se não corrompesse no 
tempo ante o contágio de novas ortoépias. Isso é uma contribuição 
natural, que a própria evolução idiomática trabalha e realiza. no 
'espaço, entre povos da mesma língua. Maior se acentua essa mo
dificação sônica, tanto mais. se verifiquem :as misturas com Ju·Gras 
linguas. Apesar de aruak, os tocllna ou tucâno, testemunham, no 
seu linguajar, uma longa separação como a indicar, na escala da 
evolução indiomática-etnológlca, uma categoria mais baixa. Para
~am, até mesmo, em diversos de seus co8tumes, em que muitos se 
nos afiguram quase primitivos. No entanto, é certo o seu paren
tesco étnico com os indios pré-andinos das mais distantes levas mli
gratórias de índios urú-pukina e toccina . Vieram todos de mistura 
~om as levas aruak, eomplicando cada ve~ mais êsse problema. 
êtnológico, que sem os subsídios da linguística moderna, não teria 
solução. Há uma corrente de autores cujo pensamento se orienta 
no sentido de admitir um outro centro de dispersão aruak . A Ve
nezuela, de onde tais índios teriam partido, infletindo para a 
bacia do Amazonas e Guyânas, indo parte, continente acima, até 
as Antilhas. Isso teria sido em ép.oca pré-colombiana. Aí chegando 
entraram em guerra com os caraíbas, que lhes tomaram as terras 
e as mulheres. Essa é uma parte da Htstória Oral, aruak, conhe
cida e por êles narrada, desde os primeiros conta.tos com a maruja 
de Colombo. segundo êsse relato selvagem, os aru.ak foram imp~ 
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lldos para o Continente, form.a_n_do, de ai em cllante, repetidas 
levas migratórias, sempre em direção do Sul . ~sses movimentos 
foram comprovados pelos descobridores, tanto portuguêsses, quanto 
espanhóis . No planalto Central brasileiro foi onde se deu a maior 
concentração . Na bacia amazônica, o centro de mais intensa po
pulação aruak, está precisamente nos rios uaupés, Cotingo e Urar 
ricoéra, no Território Federal de Roraima . 

No baixo rio Negro os aruak fundaram, para enfrentar o in
vasor lusitano, a célebre c'Aliança dos Manáu'~, que foi, na sua 
época, a maior Confederação Indígena realizada no Brasil. 

As mais antigas trib<>s aruak chegadas ao Brasil são os urú
pukina e os tocâna ou tucãno. Supomos, como RIVET. que êsses 
!ndios tiveram mais de um centro de disp.ersão, sendo que as suas 
migrações ocorreram em épocas diferentes, alguns séculos antes da 
descoberta da América . De comêço, pelo planalto, penetraram o 
espigão boliviano, estendendo-se também pelo litoral do Pacífico. 
Por aí foram os urú-pukina, considerados os mais antigos. Depcis, 
os tocâna primitivos, ou tucâno atuais do Brasil, penetrando as 
selvas dos rios Orenôco e as matas sem fim do Negro em plena 
J>acia amazônica . Aí é que fica, na região venezuelana-brasileira, o 
mais considerável centro indígena da América do Sul . 

São êsses índios os mais antigos segundo o caráter por demai.9 
separado do seu dialeto. É precisamente, porém, essa diferenciação 
linguística, dialetal, o fenômeno sociológico de existência, entre . 
êles, nos seus grupos, os mais. numerosos, de um vocabulário aruak, 

. àté hoje constante, vivendo em línguas de estruturas gramatii;!a!is 
tocâna e pano; é o que leva a hipótese de uma invasão arull' .. '!c 
mais antiga de habitantes indígenas nessa região do Brasil. Te
riam vindo da Bolívia? É temeridade afirmá- lo . No entanto, :entre 
os índios b<>livianos, há línguas e dialetos muito semelhantes aos 
,dos aruak dos rios Contígo e Uaupés, no Norte do Brasil. As tribos 
'Urú-pukina representam as tradições mais recuadas e o linguajar 
mais dis tante entre tantoo outros dialetos partidos do mesmo 
tronco . É esta a língua única, vivendo sôbre uma tradição oral 
;persistente, como que formando, no tempo, uma camada preexis
tente de antigas tribos habitantes da região amazônica . A:cont.·.?~e. 

-ent retanto, entre as tribos bolivianas da mesma origem étnica, 
haver dialetos, quando não totalmente semelhantes aos derivados 
do aruak, muito parecidos no modo da construção, enriquecida por 
numeroso vocabulário daquela procedência. É o que ocorre no 
norte do Amazonas. Essa circunstância serv.e para provar a vinda 
de uma migração mais recente, que ali tenha chegado poucos anos 
antes do descobrimento do Brasil. Isso tudo . serve de ponto de par-
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tida para uma conclusão antropológica definitiva: . Os gn1puS' c·u 
tribos ocidentais de índios aruak migraram do centro da planura 
sul-americana em direção aos Andes, -em épocas diferentes, assina
lando acontecimentos sócio- tribais. dominantes . 

Do núcleo central brasílio-venezuelano saíram outras correntes 
migratórias, que rumaram para o Norte . Foi nessa cam'inhada, se
gundo a conclusão mais provável, que os aruak conseguiram chegar 
até as Antilhas. e a Flórida. Ali, como aqui, sobreviveram a tôdas 
as lutas, .marcando nas diversas peripécias de sua 1acidentada exis
tência o mesmo caráter preferencial para as atividades primárias da 
agricultura. É a marca antropológica dominante desde a mais re
mota h istória de sua antiguidade . Só o contacto hostil dos caraíba 
levou-os de vencida no recuo da caminhada percorrida, in1pon
do-lhes a sua própria remigração em procura do continente. Não 
há história escrita que marque êsse fato, mas, entre os aruak, é 
da tradição das tribos m~s antigas a memória oral de tal aconte~i
mento. Apenas lhe falta a data . Pelo que diz~m os urú-pu.ki :ia, 
:toram êles os que realizaram as remigrações mais antigas, e os 
pµ,recí, aquêles que fizeram as últimas caminhadas remigratórlas . 
Nesse domínio de busca histórica e científica estacamos diante da. 
pobreza de nossa arqueologia, e, só ela, como ci ência experimental 
poderá esclarecer os problemas ainda obscuros dessas velhas cul -
turas desaparecidas, das antiguidades domésticas, dos primeiros 
~dolos, amulêtos e monumentos, linguagem comum, costumes re
motos mais domlnantes, cerâmica e sua decoração mais antiga, 
como as da ilha de Marajá e da Venezuela, ·cuja arte e sua técnica 
têm perfeita semelhança nos elementos que apresentam, com a cul
tura arcáica do baixo México. A indústria oleira marctjoára e tapa
fjoara, no que apresenta de mais surpreendente e belo, é produto da 
cultura aruak, sendo as tribos aruá as transmissoras da culturt11 
oleira brasileira, e os seus antepas·sados os portadores da cultura 
pentro-americana para tôda a América do Sul . Cultura puramente 
piaterial, que entre todos os índios do Brasil, •ainda hoje, vive nas 
linhas retas, nos ângulos agudos, nos triângulos, e nos quadriláte
ros concêntricos. É precisamente isso o: que guarda a arte indígena 
oleira marajoára e, também, gráfica branca gravada sôbre o negro
ébano das lâminas convexas das cuias tapajoáras . 

Nada sabemos dos móveis por êles usados, do mesn10 modo 
como ignoramos completamente as causas determinantes d~ ~n1-

grações dêsses povos. Teriam sido as guerras de invasões ou os 
motivos econômicos? Talvez, ambos. Os povos prim:itivos sempre vi
veram de guerras, de invasões e de conquistas. A procura de novos 
terrenos com mais humos para o cultivo da mandioca, outros rios 
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ou lagos mais piscosos, diferentes florestas mais abundantes em 
caça, tratando-se de povos dados à vida agríoola, é de se presun1ir 
que tais causas influíssem nas suas migrações, de quando em 
quando. 

Um dos pontos mais críticos de investigação no campo da an
tropo-geografia br~ileira é, sem qualquer dúvida, o de saber-se; na 
grande família linguística aruak a que tronco racial ou étnico per
tence &se povo. E os tocâna, por ventura, correspondem na sua 
origem, só a êsse tronco? A que número montam as suas mesc1a
gens? Com que tribos se misturaram? Estas e outras questões não 
menos importantes formam a parte de um pouco do muito que 
ainda ignoramos. Seja, por:ém, como fôr, o certo é que não há 
unidade étnica, nem linguística, nem antropológica nas trib~ 
aruak . ;m uma mescla de tipos diferentes, formando um povo ·sem 
nenhum característico físico dominante, capaz de determinar uma 
tormação rácica, como ocorre entre os tupí. Sem tipo físico pró
prio perma~ecem as tribos aruak, subdivididas em grupos ou 1nar
lócas que se acham dispersas por tôda a bacia amazônica e pJa
nalto central do Pará e Mato-Grosso. 

\ .. , 

CAP1TUI.O XVI 

stJMULAS: Tribos pano - Identidade etnológica - Grupos tri
bais aldelados no Brasil - Infiuência das missões reli· 
giosas - Os chacobó - Vida sooial, sistema de comunica
ções pelos sons das sapupêmas - _Sub-grupos aruak -
Bacia do rio Madeira e seus habitantes t'ndígenas . 

AS TRIBOS PANO. - Quanto à sua €tnologia geral, êsses 
'ndios são em tudo semelhantes aos tocâno, que estudamos no e!!.-

' pítulo anterior. O seu centro h abitacional está localizado, quase 
todo, na bacia amazônica, sendo que, ,Para além dos limited ter
ritoriais brasileiros, já na bacia do Ucayali, no Perú, ficam o.s seus 
piaiorEs grupos. Aí se destacam os chipíbo, cachíbo, cuníbo, e s~ 
tíbo, oriundos, na sua gênese étnica do primitivo tronco amahuáca. 
O seu prolongamento se estende para o Nordeste, nas margens. e 
centros do alro Juruá, dnde se encontram aldeiados oo mayoruoos. 
Ao sul dês.se grupo p ermanece no Brasil o núcleo principal, infle
tindo para a Bolívia, no vale do rio Beni, a começar da reg'lão de 
i>ua confluência com os rios Guaporé e Madre-Dios, onde per1na
necem os atuais caripuna e chacóbo, que constituem, etnicament.e 
~s tribo6 do grupo pacaguára . ~stes índios têm o seu maior \~entro 
~unto aos Andes peruanos, divididos em diferentes tribos, sendo as 
mais importantes formadas pelos atxahuáca e uamiáca, ,em que do
mina a mesclagem tupl. 

Flsicamente o índio pano, na maioria de suas tribos, apresenta 
medidas de tipo comum. São baixos de estatura, não e~cedendo de 
1 metro e 60 centímetros (lm,60) e, de modo g-eral, braquir.éfaloo. 
Mas, como exceção à regra, os cachíbos são altos e corpulentos, 
alçando mais de 1 metro e 76 centímetros (lm,76) de altura. Em 
tôdas as tribos é de uso obrigatório as faixas ou braceletes clnglncll) 
os braços logo abaixo da região deltoideana, e nas ''munhecas", um 
pouco acima das mãos. ~s:se uso comprime os músculos, que se 

/. átrofiam, produzindo a sua deformação. São os únicos, porén1, 

. ...,, 

'ntre todos os povos indigenas da América que pintam o corpo de 
roxo e negro com mot..ivoo geométricos, bizarros e caprichosos. 
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As principais tribos pano, sediadas no território brasileiro, são 
as seguintes: 

1 - Catauichy, habitantes no rio Gregório, afluente do Juruá . 
2 - contanáu, sediados no rio Tarauacâ, afluente do Juru<i . 
3 - Amoéca, habitantes no Mararô, no rio Amoéca. 
4 - Kurína cu Corína, sediados nos rios Gregório, afluente do 

Juruá, e Santa Rosa, afluente do alto Purús. 
5 - Kuxi--mirafba, habitantes do rio "Roosevelt", confluente do 

Aripuanã, no rio Madeira. 
6 - Eruriú, sediados no rio Piraparaná, afluente do Apaporis . 
7 - Guahá-jaríbo, habitantes do alto rio Cabory, e Pada~tari, 

afluente do rio Negro. 
8 - Irá-tapufa, sediados em Yandú, no baixo rio Içana, afluente 

do rio Negro. 
9 - Jaminauá, habitantes dos rios Envíra, Tarauacá e Breu, no 

alto Juruá. 
10 - Jarauára, sediados nos rios Apituã e Curiá, anuente do rto 

Catauichy, no Purús. 
11 - Jauarêtá-tapuia, habitantes nos centros do rio Iç4na, em 

Puitéra, Iauácaná, e Pira-iauára. 
12 - Mainãnã, sediados no rio Yáco, afluente do Purús. 
13 - Marúba, habitantes no alto centro dos rios Jakiran& e 

Curuçá, afluente do Javari . 
14 - Majorúna, sediados no rio Curuçá, anuente do Javarí . 
15 - Mamoré, sediados no eurso médio do rio Cunhuá, afluente 

do rio Purús. 
16 - Marimã, habitantes do Rlozinho, anuente do rio Cunhuá, 

no ·Purús. 
17 - Martpá, sediados no rio Tocantins, afluente do Solimões. 
18 - Matanauá, habitantes do rio Roosevelt# antigo Castanha,. 

afluente do Madeira. 
, 19 - Mikúra, sediados no rio Apaporis, anuente do Uaupés, em 
Roraima . 

20 - Miritt-tapuia, habitantes do rio Tikié, aflunte do Uaupés, 
em Roraima. ( 

21 - Mamoré, sediados no rio do mesmo nome, afluente do 
Guaporé, um dos formadores do rio Madeira, com curso superior a 
1. 000 quilômetros. 

22 - Parac-nôa, habitantes do rio Pirá-paraná, no curso supe
nor, afluente do Tikié . 

23 - Piro, sediados nos rios Juruá, e Ucayali, o primeira no • 
Brasil, e o segundo no Perú. 

24 - Nurá, habitantes nos centros do rio Tikié. 
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25 - Piruca-Nurá, sediados no alto Ttkfé . 
26 - Poianána., habitantes no alto centro do rio Juruá . 
27 - Remo, aldeia.dos em g~andes malócas no alto rio Juruá

Mirim, e uma outra parte no território peruano, para onde esses 
1ndios e os Carupá, = Kampa emigraram, fugindo à catequese bm
Sileira. O maior núcleo pano se encontra entre os rios Jaquirána, 
= yakirãna, Galvez e Lobo, no alto Yáco, = Y áJcu. 

28 - Tsoerôa, sediado no alto rio Tiktê, e suas nascentes. Estes 
indios falam o aruaJc mais gutural de tôda a bacia. amazônica . 

29 - Tuiúca, habitantes no rio Japú, já nas suas cabece\i.ras, e 
entre grupos bastante numerosos no igarapé, "Abiu", afluente djo 
rio Pa'[)Orí. 

30 - Dogapúra, habitantes do alto rio Paporí. 
São, portanto, conforme a classificação RONDON, trinta (30) 

tribos pano divididos em mais de 100 malócas . Os povos iindígenas 
dêsse grupo étnico, habitantes no Brasil, se misturaram continua
mente . Dando-se uma média de 100 índios por grupo de mal~. 
tem-se, assim, uma população superior a 3 .000. Entre todos os in
dígenas oriundos do ramo aruak, são êsses pano os m~s mescla•ios 
nos dialetos, nos cos,tumes, nas lendas e nas crendices. 

Foi, no seu passado, um dos ramos mais importantes da fanú~a 
linguística aruak, cujo nome deriva de pã + i<n> + uô, hoje a.penas 
subsistente na tradição etnológica do grupo tronco de onde supõem 

\ 

haver partido originàriamente . Segundo a sua própria tradição oral 
procediam do Norte. Longa. e terrível foi .a luta que os pano sus
tentaram contra os inca, cujo poderio os levou até o ponto em 
que os chipíbo acreditam tê-los feito recuar, voltando às lindes pe
truanas. É isso o que todos afirmam, atribuindo-se o grupo, por 
Beus guerreiros, ao papel de heróis. A sua conquista., ·em terras pe
ruanas, teve lugar durante o século XVII, diminuindo consideràvel
mente, logo depois, em face da grande mortandade ocorrida no ano 
de 1768, que lhes f êz a , impiedade do conquistador espanhol. 

A influência das missões religiosas muito fêz entre os índios 
pano, modificando-lhes muitos dos u.sos e práticas primittivas, no
tadamente no tratamento com as mulheres e crianças. 

Entre todos os povos indígenas da América do Sul, os parLo 
foram os únicos, que criaram uma grafia hieroglífica, de caráter 
simbólico, sôbre cortiça, relativa as seus mitos e cultos do Sol., da 
Lua, da alma dos mortos, e de seus ídolos heróicos e rácicos . Hoje, 
tudo isso é apenas uma tradição oral, a viver na memória. das 
tribos, em franco regresso para o p1rimitivismo . O númrero dês.see 
1ndios, cada dia, torna-se menor, tendendo enormemente para 
a. sua própria extinção . o fator mais preponderante nesse trabalho 

... 
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é a mesclagem com os tupt, tapuia e caraíba com os quais perma
necem em alta mistura no cruzamento resultante de uniões pelo 
casamento exogânlco, na maioria de suas tribos . 1;sses cruzam~nt.<>s 
têm diminuido poderosamente os pano, que já quase nada possuem 
de suas tradições, hoje, dominadas pelos costumes e práticas- de 
outras tribos. Entre êles, são os cuníbo e caxinauá,_ presentemente, 
os que se apresentam mais importantes, guardando um pouco de 
sua identidade étnica. Mas, não se elevam a mais de uns 3. 500 in
divíduos. Na bacia do Amazonas, especialmente, ;por serem as tribos 
mais afastadas por fôrQa do insulamento da.s. florestas, os pana ainda 
conservam parte de suas práticas, notadamente aquelas tribos per
tencentes ao grupo amah.uáca, de procedência pré-andina. 'F:§.eS 

~ndios, porém, em sua totalidade não ex-cedem de 5 . 000 . 

De modo geral são como os demais povos indígenas do Brasil, 
i:;ituados na bacia do Amazonas, e, quando civ'ilizados, empregados, 
no alto Purús e Juruá como extratores do caucho. Dizem que são 
os melhores caucheiros, mui superiores aos ínca . 

A vida econômica e cultural das tribos pano é em tudo idêntica 
a dos aruak . A mal6ca é geralmente grande, - palavra que signi
fica me.smo, - "casa de g.ente", - marã,, = gente, e óca, = casa. 
M aróca, e não malóca é vocábulo aruak, e não possui outra signi
ficação . :e constituída sempre de forma retangular, feita com 
grandes postes ou esteios de madeira itaúba ·e coberta de um tran
çado de palha de ubim, com declives formando b:iqueiras, por onde 
~correm as águas da chuva. É nessas casas que se abrigam ·as fa
mílias. Entre os índios amahuáca estas casas ehegam a ter até 80 
inetros de comprimento por 40 a 60 de largura, comportando até 
100 pessoas. Muitas de suas tribos não usam rêde; mas· as dos 
amahuáca são feitas artisticamente de fibras vegetais ou de penas, 
e a.guentam para dormir, até 3 pessoas adultas. Al.3 tribos do grupo 
chacóbo têm suas "Casas de Conselho'#, um pouco menor construíd.att 
sõbre forquilhas de "envireiras''. 

De modo geral os pano já modificaram as suas endumentária.s. 
A quase nudez pr~mitiva foi substituída, por influência andina im
portada dos conquistadores europeus, pelo uso de uma espécie de 
camisa, denominada, - cúsma, - sem mangas, adotada pelos ho
mens . As mulheres usam fraldas e capa~ de pluma de algodão de 
sumahúma, ou de penas <ie aves . Essa roupa é usada pelas tribos 
alde1adas no Perú, geralmente pintadas de negro ou vermelho, re-
produzindo motivos animais ou vegeta.is, adnúràvelmente leitos. 
Destacam-se entre os adornos de maior uso nas tribos majorun.a, = 
mayorúna, os grandes discos de madeira para os lãbios, orelhas e 
nariz. Os homens dêsse grupo pano sempre conduzem, individual-
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mente, uma pequena sacola contendo objetos de uso privado, bem 
como pinças ou palitos de pontas miúdas, destinados a depilação d3. 
barba e do corpo. As mulheres são extremamente vaidosas, e re
quintam em suas "maquillages" . Cada malóca fica situada em meio 
de um campo - "roçado", - entre plantios de mandioca, milho ou 
outras espécies de agricultura a que se dedicam. As tribos cuntbõ, 
são as que mais se dão ao cultivo da terra, possu1ndot_ diversas 
espécies de gramineas alimenticias de que fazem a sua melhor ali
mentação. Mas, preferem a carne de caça, - çoo e o peixe, - pird, 
cuja pesca praticam constantement.e, com admirável perfeição. São 
os maiores pescadores da América. Gostam multo dos quelónios, es
pecialmen te tartarugas, tracajás e jabotis, sendo os maiores consu
midores de seus ovoo, que guardam durante muitos meses por meio 
de un, processo de conserva de que só êles conhecem a recei.t!l. 
Sabem temperar e salgar a carne e o peixe ·como nenhun1 outro 
indigena . 

Suas armas prediletas são o arco e a flecha, o propulsor, a za.
rabatana, a tangapêma, a borduna. e a lança; mas, nem tôdas as 
tribos pano envenenam as suas flechas. As ~ribos do grupo cha
côbo usam o tear circular dos aruak, enquanto que outros empre
gam no fabrico de seus tecidos vegetais o tear horizontal dos tupt. 
Os cartbó são considerados os mais exímios construtores de canoa. 
e ubá, que chegam a ter até 12 metros de comprimento po~ 4 de 
bôca, usando, para isso, troncos de árvores. Os índios pano do riO 
Ucayali, no Perú, como os do Purús, Juruá e Javarí, no Brasil, no
tadamente os cunibó, são os mais notáveis ceramistas de tôda a 
bacia amazônica. O seu trabalho, nessa indústria, é feito à 1nã'>. 
As obras realizadas em barro, especialmente no que se refere às 
tjarras, = igaçáua, e demais vasilhas de u.so doméstico, constituem 
verdadeiras jóias de cerâmica. Os artista pano, notadamente co
ntbó, são os legitimos continuadores dos oleiros aruã de Mara16 e 
dos velhos amahuáca, decoradores de cuia do Tapa.jaz . Tôdas as 
obras de origem pano, oriundas dêsses dois grupos, são pintadas de 
negro ou vermelho, decoradas com motivos geométricos iguais aos 
que aplicam em suas tatuagens e trajes de festa. 

Quanto à vida social das tribos domina a .monogamia, entre· al
guns grupos, enquanto outros ainda vivem na poligamia. De modo 
geral, porém, êste é o regime dominante na vida de todos os tu~ 
IXáua, = chefes. Cada mulher tem o seu lugar garantido dentro da 
malóca. O casamento na família pano é celebrado com cliverso.s 
ritos variando entre as tribos suas diferentes práticas. Há, em 
tôdas as festas matrimoniais, danças, cantigas e bebidas em pro
:fusão, como nas libações históricas de todos 03 povos selvagens. Oa 
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l.ndtos chibípo guardam velhos costumes no trato com as mulheres,. · 
~ as perdoam sempre nos casos de adultério . Mas, quando tal fato 
ocorre, o marido, = ména, tem o direito de cortar uma parte elo 
cabelo e tegumento externo da espôsa, juntamente com a pele e o· 
cabelo correspondente ao do corpo de seu amante. :a:ste castigo é 
público, e só aplicado como pena punitiva reparadora, quando se 
celebra .alguma festa . 

Em matéria de organização política os pano ainda m.a.rcham 
nos primeiros passos, conservando velhíssimos costumes aruak. O 
tuixáua é sempre um caudilho que exerce fraca autoridade sôbre a 
tribo e, esta mesma controlada pelo "Conselho dos Velhos", i= m~· 
carêtá. Em caso de guerra, porém, é ditador absoluto . Entre os 
pano o cargo de tuixáua é privativamente hereditário, e a sucassão 
Só se dá na linha masculina . Na falta da pessoa de um filho, então 
assume qualquer parente mais próximo da linha descendente

1 
e não

llavendo ,o mais velho da linha colateral. 

Há, entre os pano, tribos belicosas. São as cruzadas com tupf 
ou caraíba, em cujo número figuram como as mais terríveis, os 
carlpuna, majoruna, cachíbo e amahuáca. ~tes indigenas têm. 
organizado, caprichosamente, tudo quanto se refere a instrumentos 
e armas de guerra. Valentes e terríveis, não abandonam a sua 
agricultura. Entre todos só os amah.uáca, ou as tribos que uéles 
descendem, antes de entrar em luta com os inimigos, declaram-lhles 
oficialmente o estado de guerra. A explicação dêsse costume curioso, 
·~stá no fato B'eguinte: Só durante a guerra o tuixáua exerce poder 
ltbsoluto, podendo matar ou mandar que o façam, tanto durante o 
ataque como depois, a quantos entende culpados, fracos ou traido
res. Durante a guerra não poupam o inimigo a quem dão morte 
violenta . Se fôr prisioneiro, é b'em tratado durante "duas luas", e· 
logo depois amarrado de mãos para trás, pôs to de joelhos no meio 
do terreiro, = .ocára, e aí abatido a golpes de tangapêma, = quebra 
cabeça, clava de madeira pesada e rija, desfechada, pelas costas em 
cima da coroa radiante do desgraçado . 

Quando há falta de mulheres nas tribos caripuna e majoruna, 
fazem êles a. guerra à procura de cunha-mucú, = môças virgens,.. 
casadoiras, que raptam, = .mundáú, mantendo, assim a: sua tradição· 
exogâmica indispensável à realização do casamento. l!:stes índios 
(possuem um sistema complicado de sinais por sons vibrados em. 
tambores ou sapupêmas de árvores. É uma verdadeira telegrafia. 
O~ cachíbos, segundo €Stá provado, são ·canibais, e praticam a caça · 
de homens com a maior ferocidade. Dão a morte e comem aos 
velhos, aos fracos; enfermos, valetudinários e guerreiros .. ~e cos
tume selvagem, muito aquem . de bárbara, representa para êles um 

----~-j 
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resultado lógico: Faz passar para o corpo do antropófago, tõdas 
as virtudes do morto . Na baela amazônica, ainda hoje, sua h osti
lidade aos seringueiros deve ser atribuída a maus trat-0s recebidos 
!P<>r êles dos exploradores de seringais . 

Em matéria de religião os pano tem idéias de conce~tuaçZ..I) 
• confusa, de cunho fetichista-metafísico, bastante escasso e nebuloso. 

Para algumas de suas tribos a Lua, = cacirí, é a principal divin
dade . Outras há, que acreditam na existência de um Ser superior, 
criador do Universo. Para êsses é corrente a crença em un1a outra 
'Vida, alérn-tú1nulo, .sendo curioso a êsse respeito o mito chipi ba 1dn~ 
três Céus: Um inferior, para os cariua, = brancas ou civilizados es
trangeiros; um intennediário, para os selvagens, compreendendo 
todos os demajs índios; e um outro, superior, para êles. Existe, 
portanto, um DEUS, = Tupã, criador de tôdas as coisas, e també1n, 
uma alma, = ânga, que habita o corpo do homem. Quando m·orre 
um chipíbo, o espírito do morto evola-se da Terra subindo ao !ter
ceiro Céu onde só habitam os civilizados. Os caripuna e .majoruna 

' 
conservam o costume de fazer soar longamente as suas máscaras 
de cabaças de jamarú, ou caritonhas de Juruparí, zumbando gaitas 
de taquára e outros instrumentos de sôpro, que produzem ruídos 
roucos, estrid·entes e desconcertantes com o fim de afugentar para 
longe os espíritos dos que morreram, no pressuposto de impedir que 
e.s almas dos defuntos voltem para lhes fazer quaisquer danos. É 

~e sua mais antiga usança: Os mortos são enterrados no chão da 
malóca habitada., com tôdas as armas e adornos junto ao cadaver. 
·O sepultamento é feito em ato simples, sem tristeza e sem chôro. 
ISó a viúva, como sinal de pezar, corta os seus cabelos, e chora, 
apenas, o necessário para demonstra r a mágoa que lhe produz a 
(perda por ela ,sofrida. 

Na parte territorial que fica entre os rios ''Madre Dio.~" e 
"Guaporé" e os Andes peruanos e bolivianos, •estende-se uma região 
de grande complexidade etnológica, rodeada pelos povos indígenas 
aruak, inca, chaquêse e demais índios 1sul-americanos. Ao lado das 
tribos aruak e pano se encontram outros índios formando os se
guintes povos independentes: 

1 . Cayubába, sediados entre o Beni e o Mamoré. 
2. Jténe, habitantes no médio Mamor~. 
3. Chapacúra, aldeiados no alto Guaporé . 
4. Canichâna, que habitam nos centros do Guap.aré e seus ma-

nadeiroo. , 
5 Môjo, sediados no curso médio do Beni 1e Mamoré. 
6. MOVina, habitantes entre o alto Beni e Mamoré. 
7. Moseténe, aldeados no alto e médio Beni e Mámoré. 
8. Sirionó, sediados nos altos centros do Mamoré. 

.. · 
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9. Tuyú-nêinry, habitantes da parte central do Benf e Mamoré, 
rodeados por grandes concentrações de indlos mashu-rf, huarf, 
nhambtquára, itond.ma, amaeshá, chiqutto, yúrakáre e tocâna. ~tes 
últimos estão situados entre as tribos atxahúaca e caripuna, amb~s 
do grupo pano, todos entre os rios Bení e Madre-Dios. ~stes fndlos 
compreendem numerosas tribos, sendo as mais importantes: araôna, 
poligâmica e considerada a mais selvagem do Continente, com uma 
população que excede a 3. 000 habitantes; tocâna, ou tucttno, toro
môna, ·e guaná-canáhua. Os mais civilizados, já por linfluência~ 
possuem costumes diferentes da maioria, e têm diversos dialetos, 
com numerosos Deuses e mitos anímicos a que dão culto, sendo re
presentados por ídolos de barro ou de madeira. Em conjunto. &ses 
indios, formam uma unidade antrope>-etnológica idêntica à da cul
tura dos pano, devendo por isso ser incluída na família Ungu~stica. 
aruak. 

Os indios chiquito são encontrados no alto-plano ~te do 
alto Mamoré, extremando-se com os chirtguáno e samúco. !Qstes se 
chamam a si mesmos nakinonei, =· ''homens verdadeiro.s", nome 
êsse que lhes foi atribuído pelos conquistadores espanhó~, quando 
os encontraram metidos em suas pequenas ócas, tócas ou sócaa 
cupuliformes, de uma só porta de entrada, baixa e est!'leita, feita .de 
tala de bambú. :tsses índios são inteligentes e hábeis, pacíficos, !tra
balhadores e falam uma língua rica e harmoniosa, pra,ticain a 
agricultura, conhec-em o fabrico dos tecidos vegetais e dão-se a ou
tras pequenas indústrias. 

Os índios yuracáre ainda se encontram sediados na mesma re
gião, entre o rio Mamoré e os desfiladeiros dos Andes bolivianos, 
tendo de um lado Cochabamba e Santa Cruz, e do outro, o Estado 
de Mato-Grosso, no Brasil. São de elevada estatura, pele de c~ 
clara, quase branca, com o sistema piloso bastante desecvolvido, 
isto é, farto e negro. São povos andinos, tendo recebido dos qui
chúa e aymará forte influência cultural, m_aterial e espiritual, so
bretudo no que se refere a religião e artes gráficas, geométricas e 
decorativas . As concepções anímicas dêsses índioo são mais desen
'VOlvidas do que as de seus vizinhos do Norte e do l!:ste. Todos. 
porém, praticam a "couvade" e possuem como os demais povoo m
dígenas da América do Sul, o arco e a flecha, os dardos de barro,, 
de origem asiática, a clava e a lança. 

As tribos indígenas brasileiras, consideradas na classificação 
RONDON, como alófUas, pertencem a êsses grupos, e têm os seguin
tes nomes: 

1.0 Ma&sacá, habitantes do curso médio, margem esquerda, do 
rio Pimenta Bueno, a.fluente do Gi-paraná. 

I 

!' 
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2.0 Irânxe, sediados noe rios Gravari ·e S. João, afluente do 
.rio do Sangue. 

3.º Guacó, habitantes da. ilha Cará-cará, no rio Paraguai. 
4.º Caritiána, -sediados à margem direita do rio Madeira, entre 

os rios J amari e Candêia . 
5.° Canôé, habitantes do curso médio do rio Piment?~ Bueno, 

à margem esquerda, afluente do Gi-paraná. 
6.° Camajary, aldeiados no alto rio Roosevelt. 
7.0 Mamori, habitantes do r.io Cunhuá, afluente do Purtls. 
8.0 Makú, = macú, sediados no rio Tikié, = (Tiqu.ié), e à 

margem esquerda do rio Japurá, e alto rio N·egro. :mstes ind.los 
vivem em estado de escravidão em que os têm os miríti-tapu4a, da 
famllia tocâna. 

9.0 Jauarêté-tapuia, aldeiados em Puitéra, no rio Içana. 
10. 0 Irá-tapuia, às margens da cachoeira Yandú, = aranha, no 

baixo rio Jçana, afluente do rio Negro . 
11.º Eruriú, ou Arartú, habit~ntes em Piraparaná, afluente do 

rio apaporís. 
12.0 Guahajaribo, sediados no rio Cab<>ri, confluente do rio 

Negro. 
13.° Contanáu, aldeiados no rio Tarauacá, afluente do rio 

Juruá. 
14.° Cuximiraíba, habitantes do rio Roosevelt, confluente do 

rio A ripuanã, no rio Madeira. 
15.° Catauichy, sediados no rio Gregório, afluente do Juruá. 
16.0 Amoêca, habitantes no Morarô, no alto rio Amoêca. 
17.0 Ary-tapuio, .sediados no Jgarapé Conory, a.fluente do rio 

Tikié. 

Estas 17 tribos formam diversos grupos, constituindo outras 
tantas famílias com denominações diferentes, tanto no Perú, quanto 
na Bollvia e no Brasil. Mas, tôdas pertencem a uma mesma fa
mília de línguas aruak, com diversos dialetos, oriundas de um só 
'tronco. Nada têm, portanto, de alófilas, pois, nem são estrangeiras, 
nem se lhes desconhecem as origens sul-americanas. Pertencem ao 
grupo pano, originário do tronco aruak, de onde se partiram para 
:formar tribos com vários nomes . No Perú e na Bolívia se chamam, 
;no Mamoré: - cayúabába, chapacúra, movina, moseténe, sirion6, 
rtuyú-nêiry, etc., etc ... No Brasil, no mesmo rio Mamoré, ou Gua
'Poré, e noutros, denominam-se pano, tacana, itonã.ma, yuracáre, 
caripuna, majoruna, etc., etc. . . Não há tribos desconhecidas nem 
1ndios alófilos na América do Sul. O que ainda falta é agrupá-los 
em suas verdadeiras famílias de línguas, devido a enorme quanti
dade de dialetos derivados do aruak, tupt, caraíba e demais 

.. · 
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troncos esgalhados do quichúa, aymará e tapuia, de cuJa ár ·1ore 
glotológica todos descendem . O que há para destacá- los são_ os 
grup.os bolivianos do Madre-Dios e outros, mesclados, entre tr~bos 
pano, tocâno, tacâna e demais ramos aruak do Brasil, das bacias 
uraricoéra, Tacutú, Tikié e Apaporís, todos com nomes arua.k, que 
lhes deram essas tribos. 

( 

l 

.. 

CAP1TULO XVII 

S'CJMULA: Família Linruístlca caraíba - Caractéres antropolósl
cos. - Mesclagem idiomática - Morfologl~ das pala~ 
- Grupos idiomáticos - Localização das línpas - Tri
bos ou f amilias de línguas - Tronco primitivo - Mac
Namuc ou Qul'chúa . 

F AMtLIA LINGU!STICA CARA1BA. - Os caraíba ou caríbe 
constituem, no momento atual, um dos maiores e menos dispersos 
em seus grupos tribais entre os demais povos indígenas do Brasil. 
Sendo menor do que os tupl-guaraní e os aruak, igualam-se em 
número aos tapuia. São, porém, etnolôgicamente, os que apresen: 
tam mais constante índice de mesclagem, e antropolôgicamente, oa 
que mais se t-êm modificado nos seus usos e costumes. As Gullan<a 
e todo o plateau de Tumuc-Humác são os ·seus centros de irradia
ção. Ali vivem há muitos séculos, estendendo as suas ramificações 
por grande parte da bacia amazQnica, Território da Amapá, extre-
mas de Rorâima, Xingú, Tocantins, bacia do Madeira, alto Tq.pajCJi2'. 
e planalto central de Mato-Grosso. ~ assunto que reclama alto e&-
tudo. o núcleo principal dêsse povo, porém, penna.nece na Ven~ , 

zuela, onde suas tribos continuam rodead~ por ~randes concen
trações arua..k, tocâna, pano e tupi. As suas nu\-iS i;iumero,s~s naçõea 
são as seguintes: 

1. Cabinarí, sediados no rio Oamanaú, afluente do Tio Negro. . . 
2. Crichaná, habitantes do rio Jauaipert, afluente do rio Negro. 
3. Jauáperí, com grandes concentrações tribais, no rio do , 

mesmo nome, e também, na planura e declive para o rio Ama
zonas. 

4 . Jumã, sediados no rio Piranha, confluente do rio Punis. 
5. Arára, habitantes do rio Jçana, no alto Ptmís. :tstes indlo,, 

do consideraqns os mais ferozes da região. 
6. Maçuxí, sediados nos rios Branco, Tucutú, Surumú, Matl, • 

Cptingo. Ai ficam as suas maiores concentrações, com numerosos 
grupos de aldeiamentos, onde permap.ecem -em guerra cQntra outros 
Indígenas de origens tapuí~, tupf e aruak, to.nnapcio wn,a da• 
~ederaç9es indígenas 40 Am~nas. 

'1 
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7. Matongon, habitantes do rio Urarica-pará, afluente do 
uraricoéra, afluente do rio Branco, no Território de Roratma. 

8. Mayú, sediados no alto rio Jaquirâna, afluente do rio Ja
vari. As tribos dêsses índios. são terríveis, e há mais de um .século 
l>ermanecem em estado de . guerra contra os desbravadores e serin
gueiros da região, causando constante mortandad;e. 

9 . Turá, habitantes do rio Prêto, afluente do rio Madeira. 
10. Toruci, sediados no alto rio Prêto. ~tes índios formam. 

Um. nôvo grupo separado das tribos turá, aldeiadas no mesmo rio. 
11. Manára, habitantes da marg·em direita do rio Uaupés, es

tando os seus principais núcleos de malóc.a situados en1 Umarí,. 
cururú, Mutirá e .lutíca. · 

1•2 . Uapixâna, sediados na Set'!a-Môça, à margem direita do 
rio Uraricoéra, afluente do rio Branco, e outra parte refugiada :na 
Guyâna Inglêsa. 

13. Uaupé, sediados no rio do mesmo nome. Esta denomina
~º compr.eenqe um grande número de tribos aldeiadas nesse rio, 
:formando verdadeira confederação, quiçá, só comparável à dos ta
moto, na época da conquista portuguêsa, no Estado do Rio de 
Janeiro. 

14. Uçá-taputa, . habitantes de Umari Cea.ehoeira), no rio 
. uaupê. 

'15. Beaquê, ou Baékêu, sed1ados no rio Nabiléke, afluente do 
rlo Paraguai. ~tes indios pertencem à riação guaykurú, que não é, 
etnolõgicamente, senão uma mesclagem tupi-caraíba, até hoje, sem 
a sua devida classificação. A evidência dessa nova f armação étner 
antropológiea está vdsivel no próprio nome: Gutiy + kurú. O pri'"" 
frn.eiro elemento guay é tupi, e significa, = Zis:tra, traço ou linht-' 
atravessaàa, rato, mancha, pintura. Guâ também quer dizer, - "o 
que espanta a outro de repente". "o que amedronta", uo que !f~ 
mêdo", .. aquêle a quem toclos temem''. O y antepoeto ao têrm.O 
icurú, ou curú, que é determinativo de qualquer adjetivo, transfor
kna-o em substantivo, e significa, nes.te caso, = "o que faz pequeno 
~ qualquer outro'', isto é - "aquêle diante do qual ninguém '6 
grande, nem valente, nem poderoso" . - Guâ-ykurú, não tem outra 
significação Yku, = icú, = ser, pessoa, criatura que existe, que 
!vive, + rú, ou r'ú, = sôbre todos. Ru, ou rô, vocábulo caraí'ba, que · 
funciona como sufixo, indicando a 1.ª p.essoa do pronome, plura~, ..:.. 
nós, para indicar aquêles que causam mêdo e pavor a tudo e a todos. · 

'18. Cu'ycúro, habitantes d<>s J.'l.ios Culuene ou Curúêne e Curi-· 
sevu, palavra 'derivada de curú-y-zêvu, nomes carafba-tupf, com" 
eXtensões no médio e alto Xingú. :S:SSes índios pertencem ao grupc>'· 
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Naukuá, ou ·Nauquá, como a grafou a COMISSAO RONDON, na sua 
Publ. n.0 76 . ' 

17. lpátcê, ou ipáticê, sediados nos mesmos rios acima indi
cados e no vale do alto Xingú. São bastante numerosas essas 
tribos, e andam em constante guerra eom os outros indios d~~ região. 

18. Naruvôto, habitantes dos rios aciima referidos, e no mesmo 
vale nos centros do Xingú. Todos pertencem à nação N aúkuá-, com 
~ede no Xingú. 

19. Naúkuá, residentes na planura central do Xingú, onde per
manece o seu núcleo .principal; a outra parte menos numerosa está 
no curso superior do rio Curisêvu. 

20 - Pacuá, sediados no rio Prêto, afluente do rio Pac?tá-Nôvo. 
21 - Anti-mirême, habitantes dos manadeiros do rio Pacajá . 

IS:stes indios formam uma mesclagem anti, pre-andina, peruana, 
com elementos tribais caraíba, venezuelanas, hã muitos anos se
diadas no interior paraense. 

22. Apalai ou aparai, habitantes do curso médio do rio Parú, 
afluente do Amazonas. 

23. Caxuía.ná, habitantes dos rios Cachorro e Jacicuré. afluente 
do rio Trombêtas . 

24. Caribé, = nação cará-yba, sediados no rio Uaçá, afluentei 
do rio Oiap6ck. S!stes indios também são chamados pela corruptela 
de calibt . 

25. Parírí, habitantes do baixo curso do rio Pacajá, afluente 
do Amazonas. 

26. Pianacotó, sediados no rio Cumtná, afluente do rio Trom-
bêtas. 

27. Rangú, habitantes do rio Parú, e afluente do rio Cuminá. · 
28. Ti.mirim, sediados na mesma região e no alto rio Cuminá. 
29. . Tirió, habitantes nos limites entre o Brasil e a Guyâna. 

Holandesa, onde permanece o seu maior núcleo. 
30-. Urucúyána, sediad.Os nas cabeceiras dos rios Parú, e Jacy) 

afluentes do rio Amazonas. . 
31 - Urucuára, habitantes das proximidades de llrubucuára -

(cachoeira>, no rio Uraricoéra. 

Na costa da Venezuela, entre o lago de ·valença e a ilha da · 
Trindade estão os indios cumanagôto, isto é, oriundos de Cumaná, 
já devidamente ·estudados pelos conquistadores espanhóis . Entre os 
rios Orenôco, parte central e Câura permancem os grupos indígenas 
chayma e tamantico. No alto Câura e manadeiros do orenôco 
~o as grandes concentrações tribaiis dos yecuanà e marikttáre, 
considerados indomáveis, sem contacto com os civilizados. Na re
gião ·do Monte ROrâtma, propriamente dito, se encontram os al-

.. · 
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deiamentos dos macuxi, em número supe11ior a 5. 000, as malóca&, 
dos tauripang e arecuna, considerados êsses três grupos indígena., 
os mais característicos representantes caraíba da América do Sul. 

Para os lados do canal de Cassiquiáre, na parte Sul, continuam 
aldeiados os purúcotó. Desde às margens do Orenóco até infletir no 
território da Guyâna Francesa, os caraíba, com diversas denomi
nações tribais, ao centro e pelo longo da costa, permanecem sepa
rados da.s tribos aruak. Ai, destacam-se os gartbí ou galibí, da 
nação canõe, e próximo a êles, no rio Essequíbo, os acavaí e OS\ c!H 
rína ou capina, que se ramificam até a Guyâna Holandesa, tendo 
as sua.s maiores concentrações nos rios Corentin e Surimá. No pla-
nalto do Tumuc-Humac estão os rucu'Jlêna, os ojána e os ptanocotó. 
DeBcendo par.a a bacia do Amazonas, nos rios Jaupery e Brancà 
permanecem as concentrações indígenas jaupery, os crtchaná, 08 

apiacá e os arára já mencionados. Distante dêste grupo central se 
encontram os caraíba da embocadura do rio Sanú e os motli.rona , 
nas proximidades do lago Maracaíbo, ao Sul da Serra Nevada. Aí 
permanecem, ainda hoje, as tribos opóna e carará, já no território 
dos chib-chab. Ao Norte da cordilheira de Mérida, na extrema bra
sileira, entre os rios Uaupés € Japurá se encontram os umauá, 03 

carthõna e os yanacotó. Infletindo para o Perú, estão os guâque, 
ou kuáke, enquanto na margem esquerda do Napo ficam as grandes 
concentrações dos yamêu, yahua e péba. Entr€ o baixo Purús e o 
Madeira, indo quase às margens do rio Amazonas se encontram os 
yuma (da nação arara> e os pauméra. No baixo Guaporé estão 08 

a.ldeiamentos dos ~acairy e nauka da nação nahuquá; no alto Ta
pajoz e ·Xingú estão os pimenteira t-estando com o território doa 
tapuia ou Gê, noe conflins do Piauí, = pJauhy. 

. Todos êsses índios pertencem à família linguis.tica carai1:>a, 
cujo tipo não apresenta unidade antropológlca. São em tudo tão 
diferentes uns dos outros como os aruak . Distanciam-se, ainda, os 
índios do Norte e os do Sul. Aquêles são 'baixos, variando oo homens· 
entre 1,56 m a 1,58 m, e as mulheres entre 1,45 m, a 1,48 m, e me-
sooéfalos . Os do Sul são mais altos, variando os homens, entre 
1,61 m, a 1,81 m, enquanto as mulheres vão de 1,52 m, a 1,55 m, e 
sub-dolicocéfalos. Antropolôgicamente apresentam tipos fisicos diver
sos . Os purúcotó, uecuna, jucuna e taurpang são altos e delgados 
com as extremidades comprlda.s e desproporcionadas. De modo 
geral têm a pele escura, quase cobre, semelhante à dos pele-verme
lha da América no Norte. É assim nas tribos do Norte e Centro do 
Brasil. Os do Sul, pelo contrârio, são corpulentos, musculosos, com 
olhos obliquos, nariz chato, rosto feio mau encarado, carrançudo, 
ll).as todos proporcionados naJ? pernas, coxas, braços, tórai. cabeça. 
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bõca e nariz, com a pele moreno-clara e cabelos lisos ou crespos. 
As mulher-es são verdadeiramente belas, busto bem armado, sei°" 
redondos, túrgidos, cintura delgada, bacia larga, ancuda, coxas ro
llças, cheias, com pernas grossas, torneadas, e tornozelo fino, n1ãos 
e pés pequenos, dedos longos e despontados. Os makiritárc, ou ma
qufritári do alto Oren6co e alto Amazonas são quase brancos. No 
;Brasil o tipo mais aproximado com o norte-americano, panecido 
com Q caucásico se encontra nas tribos bacaíry, que pa1·ece repre
sentar o tipo médio entre o semita e o europeu meridional. ltsse 
fenómeno antropo-etnológico entre os nossos índios é de difícil 
explicação cientifica. O certo é que, dentro da grande variedade de 
tipos indígenas caraíba, encontram-se com freqüência, os branco
ri.Zotrados e o branco-queimados, ou moreno-claros, contrastando 
com o t ipo cobreado ou vermelho, que forma a maioria dos índios 
sul-americanos. Em algumas tribos caraíba, notadamente na bacia 
do Amazonas e alto Orenôco, entre alguns tipos de semelhança se
mita e europeu meridional, encontram-se, também, indivíduos iguais 
nos caracteres fi.sicos, - côr da pele, côr dos cabelos e olhos oblí
quos, - f enômenos êstes de formação etnológica, ainda carecido 
de explicação científica . É nesse tipo íncola, dentro de sua r.norm9 
variedade, que nós vamos encontrar nas ~malócas bacairy, o tipo 
sul-americano mais acentuado e o mais parecido com o caucásico, 
e, ombro a ombro com o mongol. Na maioria dos casos têm, os dois; 
mnplas espáduas e m-embros robustos, com acentuada tendência 
para a obesidade. De modo geral, a cara é redonda, com olhos\ ne
gros, marcados por notável repuxamento oblíquo, a indicar a. sua 
\relha procedência antropo-etnológica . E., no sentido geral de cada 
tribo, não são muito fortes . n ,e ai a espéoie de cansaço que se lhes 
nota, necessitando cada índio descansar um dia ou mais após qual
quer esfôrço, algo pronunciado por êle despendido. Os caraíba en 
velhecem cêdo, sendo de notar que a média de vida n-essas tribos, 
não excede de 40 anos de idade. A medida que vão ganh'lndo em 
anos, o cabelo val tomando uma coloração verde-clara, com tonali
dade branco-amarelada. De todos os povos indígenas do Brasil são 
os caraíba os que apresentam origem étnica fundada sôbre as 
mais variadas hipóteses. 

De comêço chegou-se a pensar que êsses índios procediam da 
Flórida, imigrando das Antilhas, posteriormente, para An1érica do 
Sul. Essa procedência foi sustentada por muito tempo, defendida 
por grandes antropólogos. Mas, há p-0ucos anos foram encontrada9 
nas Guyanas -e no Brasil, t~ibos caraíba falando um dialeto quase 
I»,UIO, sem qu~.lquer elo de parentesco sôntco-linguistico con1 outr<>a 
dialetos llnguajado pelas tribos do centro de Tumuc-Humac e ma-

.; 
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nadeiros do Uaupés. A8 tribos caraíba habitantes do alto centro do 
rio Xingú, bem como as que se encontram aldeiadas no vale do 
Paranátinga, fizeram logo supor, pela sonância da língua, sua or
toépia e modos de expressar os tempos verbais nos dialetos, que é, 
precisamente aí, onde se depara o maior foco idiomático de dis
persão dêsses povos, em permanente mesclagem com os tupi, tap,uia 
e aruak, pondo assim, à míngua de maior evidência, a probabilidade 
dos fatos que desconhecemos, mas, que admitimos como certos com 
"o acaso" que os unira ou mesclara, forçando relações indi dduais 
e tribais de longa duração. A influência ou o domínio de uma 
língua noutra, requer tempo e contínua inter-comunicação com 
aquêles que delas se utilizam. P.ercorrida a Venezuela, atravessadas 
as Guyânas, e penetrado o plateau brasileiro, é fácil e inevitável ó 
encontro com as demais tribos tupi, tapuia e aruak, que. tinham 
invadido o continente meridional. O caminho a percorrer fôra o 
mesmo, e, idêntico o lugar de onde a maioria se partiu. As Anti
lhas tiveram êsse privilégio, pois, estavam na rota do conquistador, 
como nela também penetraram os europeus desde a chegada dos 
espanhóis. ~ o que se deduz como mais lógico. Apesar disso, porém, 
não é licito admitir que ali tenha sido a sua terra de origem. De 
onde vieram êsses índios? De procedência ainda não determinada, 
sabemos apenas que são m.angolóides. Aqui, é de admitlr-se que 
haja uma pátria setentrional, de onde devem ter descido, seguido 
o litoral do Continente, em busca de um centro meridional, no qual 
se radicaram. tsse centro foi, em comêço a Venezuela; depois, as 
Guyânas ou alguma região vizinha, talvez, Rortlima ou 7'umuc-Hu
mac, ambos nomes caraíba, e, finalmente o planalto central do 
Brasil. 

A extensão ·da família linguistica caraíba é curiosa pelo a.specto 
filológ:ico que a envolve, já no que apresenta como um complexo de 
dialetos mesclados, já, pelo que exibe na constituição física do seu 
tipo étnico-tndividual. 

A mesclagem iddomática dialetal mais notável na familla de 
línguas caraíba tem a predominância tupi, como é de se verificar na 
maioria das línguas nheêngaiba . 

De modo geral apuramos os seguintes grupos étnicos: 

l.~ Grupo-étnico. - Origem Quiché. 
J 

a) Tapuia = Gê, ou Tupi primitivo. - Nac-Porvc = "p,ri
mitivo dono da língua". 

~ ... 1 - 1 
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2.º Grupo-étntco. - Origem Quichúa. 

a) Tupi, = Guarant + Caraíba. 

3.º Grupo-étnico. - Origem Quichúa 

a) Aruak, = Yunca + Ica + Anti . 

4.º Grupo-étnico. - Origem Quichúa. 

a) Aruak, = Tocâno + Tacdna + Pano. 

5.0 Grupo-étntco. - Origem Qutchtía 

a) Ay1nará, = Chtb-chab + karirt, = cariri . 

Filolôgicamente, tôdas as tribos acima são estudadas, e reuni
das em famílias de línguas, conforme as que aparecem abaixo es
calonadas nos s-eguintes grupos linguísticos: 

• 

~ 

1.0 Grupo linguistico: - :i "-. 

a) Nac-Namuc, = Tapuia ou Gê. Línguas. :::: Nhee-nheeng, 
= "idioma primitivo" <Origem Quiché) ou dos primi
ttvos donos da terra. 

2.º Grupo linguístico: 

a) Tupt-Guarant + caraíba. Línguas: = Nheengatii, Aba
nahenga e Nheengaiba (Origem Quichúa), ou língua 
dos verdadeiros homens. 

3.0 Grupo linguísttco: 

a) Aruak, = Yunca, + lca + Antt. Língua: 
rába (Origem Quichúa) . 

4.0 Grupo linguístico: 

Nheru-Nhe-

a) Aruak, + Toctina, + Tacâna + Pano. Línguas: · Nhe
ren-Nherába NhOlru + Nhorug, Nheng-Nhêng (Origem 
Quichúa>. 
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5.0 Grupo linguístico: 

a) Aymará, = Chib-Cháb + Kariri - (Cariri). Línguas: 
Nherê-Korê, Nheên-Nhêeng, Neng (Origem Qttichúa) . 

Os caraíba ou cariõe, tupi-guaraní, aruak, tocâna ou tacâna,, 
pano e kariri, bem como os primitivos tapuia, - todos, enf·~m. -
dentro de suas respe.ctivas filiações antropo-etnológicas, pertencem 
a um mesmo tronco. É o Quiché, de onde se partiram tôdas as lín
guas dos povos 1indígenas, que habitam o vasto território brasileiro, 
agrupados, neste estudo, em 7 grandes famílias idiomáticas. É na 
árvore linguística antilhana que encontramos os desmerr1brament06 
realizados no tempo e no espaço, com t-0do êsse mundo assombroso 
d.e dialetos, que só no Brasil se elevam a 76 línguas vivas, faladas 
por centenas de tribos, marcando agrupamentos étnicos de indisfar
çável evidência Centro e Sul-americano. 

De todos os grupos aqui examinados, são os caraíba e oo tupi
guarani, os que mais se aproximam etnogràficamente dos Quiciiúa,, 
cuja tradição de inteligência e ferocidade os espanhóis ouviram ~ 
alarmados de tudo quanto lhes transmitiram os aruak, qP.ando foi 
do desbravamento do rio das Amazonas, em 1541 . Os caraíba .foram 
vistos pela primeira vez, por CRISTOV AM COLOMBO, na segunda 
'.Viagem. Entre tôdas as tribos sul-americanas, são as mais ferozes,. 
as mais guerredras, e as mais cultas, na indútrta neolítica e na 
'agricultura. Os seus hábitos e costumes contrastam cvm os de 
todos os outros íncolas. Na guerra são impiedosos, e realizam 
,grandes massacres, e, por onde passam vão saq_ueando, quein1ando, 
devastando, conquistando e escravizando as mulheres das tribos 
• 
.rvencidas e, de que se apropriam, conduzindo-as amarradas, en-
'quanto aos homens dão morte violenta por execução a golpes de 
õurduna, esfacelando-lhes as cabeças. As vêzes, preferem tê-!os 
prisioneiros, sob rigorosa vigilância, conservando os mais :noços em 
estado de escravidão, ao serviço da caça, pesca e agricultura, 
1 

quando não entregues à limpeza e colheita dos roçados . 

O nome caraíba tem origens remotas. Entre os nossoo índios,. 
~ tribos cari são os seus mais legítimos representante~ . Caraíba 
ou caribe, quer dizer: - companheiro branco, ou gente oriunda 
de branco, segundo a opinião de alguns glotologistas . Há, conforme 
as nossas penosas investigações étimo-filológicas, lamentável enga
no. A palavra Caraíba tem sua etimologia sônica em Kárá ·+ yba. 
O primeiro elemento tem sua proc.edência ou derivação no quicftúa. 
tcaryua, = cary + ua, = "o branco, o dono, o senhor - aquêle que 
tudo pode mandar". o nome caryua sendo de orige·m tupi, dada in-
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diferentemente a qualquer homem, brando, mulato, prêto ou tapuia, 
elgnifica que a pessoa assim designada, esteja, pela posição so<;ial 
que ocupa, em condições de mandar, ao menos diante daquele a quem · 
fala . É esta a verdadeira etimologia do vocábulo formado de kári, 
ou cári = mandaclv, mandar, + yna, = nascente, origern, prove
niente. Desaparecendo o "i" de Kárt, que foi. absorvido pelo "y" de 
11na, o que é da índole nheêngatú, a palavra não comporta outra 
significação. No entanto, não é esta precisamente a etimologia 
mais aceita. Alguns autores seguindo a opinião de COUTO DE 
MAGALHAES, são de parecer que a palavra caraíba vem da raiz 
kar, ou "car", eom a significação de lacerar, rasgar, fffrir, e de uma 
outra raiz yua, que significa também, mau, per'Qerso, impiedoso. 
Caraíba foi o nome genérico com que os tupi chamara1n os con
quistadores europeus, de quaisquer procedência. Então, êsse nome 
foi dado ao homem branco conquistador da Amér.:ca do Sul, apenas, 
como adjetivo que marca o ferrête tenebroso com que o portu
guês, espanhol, francês, inglês e holandês ficaram indelevelmente 
marcados perante a consciência dos povos indígenas dêste Conti
nente, para significar na sua alta eloqüência filológica, "o dilace
rador ruim". É a opinião de E. STRADELLI. 

Pondo de lado todo o arbítrio da compreensão filológica, cujo 
sentido étnico-sônico, lexeológico, fonológico e morfológico se nos re
vela excessivo, por demais afastado da construção e alcance idio
mático de tais raízes, achamos apenas, que a formaç.ão das pala
vras nheêngatu, abanahênga ou nheêngayba, pertence a língun.s 
afins, oriundas do mesmo tronco Qutchúa, tôdas de agl1.1,tinação e 
~ncorporação verbal, que se não fazem por meio de sons, - raízes 
1onológicas puras, mas notadamente por meio de palavras., prefixos 
e sufixos com alcance de significações próprias, suje,itas à índole 
da própria língua de onde deriva, com poucas regras gramaticais 
~ue só o seu contínuo linguajar permite . E, :isso acontece no (sen
tido único de "dilacerar" tanto no nheêngatú, + abanhaênga, = 
.(tup,i-guarani), - como no nheêngayba ou língua dos caraíba. o 
que êsses três nomes significam ao pé da letra, som a som, filoló
gjca e gramaticalmente, não passa de Língua bela, = nheêngatú, 
Língua dos homens, = abananheênga, e Língua dos guerreiros, = 
nheêngayba. No tupi-guaraní e no caraíba, dadas às suas origeM 
Quichúa, a derivação das palavras - caraí, caratn, caráy, sem ou
tros elementos que não sejam karaí, = kar + y, = car, + í, kar, + 
at, e ká, + ará + y, não vemos como no velho Quich~, k'ar-1, 
ica'ar + in, ou ka'rây possam haver saído da raiz yua com a ~fgni
ticação de mau ou ruim. É certo que no tupi-guarani o adjetivo 
'J}ua possui essa significação, mas nunca se altera, pois vem pos-
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posto sempre ao nome. Exs.: abyua, = homem rutm; cunhdyua, = 
mulher má; curumtyua, = menino brigão. Mas, yua tnmbém é 

' substantivo e significa fruta. O designativo de pessoa é yua, que 
não é a mesma coisa .. Tudo está. na deslocação do acento, mudando 
ii. sílaba tônica predominante. Os caracteres grãficos representati-
vos e constltuitivos das sílabas são os mesmos, quanto à forma es
crita, mas variam na sua significação e extensão 1Mrfológica, à 
medida que os acentos variam, modificando, substituindo ou alte
rando as idéias que uma mesma forma gráfica possa conter. Exs.: 
eu não SABIA que ela era SABIA. Aí estão sabia, = verbú e .sábia., 
= substantivo; ou: TIRA do bolso a TIRA que guardaste . Aí encon ..... 
tramos tira, = verbo e tira, = substantivo . Como em português o 
mesmo ocorre em qualquer outro idioma. É o caso tupi-guarani l()U 

caraíba, com a forma material yua, yúa. e yuá. Só yua é que 
significa pessoa ou criatura humana. As modificações quanto 
à significação são puramente sônicas ou fonológicas, e a cada uma 
delas corresponde uma idéi.a diversa . Com êstes materiais a pa
lavra poosível com a significação de dilacerador, RUIM, dilacerante 
NAU, dilacerar TERRlVEL, dilaceração IMPIEDOSA, etc .. etc., .~eria 
apenas karaiu-ayua, = carat, + ayua, ou ainda Karái-ayua, QU r.a
rai-ayua, sem nenhuma deslocação sônica. Ora, na formação das 
!Palavras, mesmo quando passam da lingua derivante para a de
~ivada não se dá a queda de tantos sons orais, represen tados na. 
hipótese caraíba, por ai-ay-ua, sem que <iêsses sons não re,stasse 
mais quaisquer verstígios, como ocorreu quando para se realizar a 
formação morfológica Kariua ou caryua, em face de Kariua, = 
caryúa. Mas, é o caso de se perguntar: Porque deverá ser caraiba 
e não carayua? De qualquer modo, porém, a raiz encontrada oomo 
som predominante, invariável, se atendermos às fontes informat.i-, 

vas mais antigas, inclusive os autores de melhor porte cultural no 
domínio do idioma, como MONTOYA, SIMPSON, FIGUEIRA, TEO
DORO SAMPAIO, FREDERICO COSTA, STRADELLI, TASTEV1N á 
outra que não a suposta por COUTO MAGALHAES. O certo, pare
ce-nos, está não nas vozes car-ai, ma·s nas abreviaturas adm:tidas 
por f ôrça da sinalefa, e impostas pela lei do menor esfôrço nosl co1n ... 
postos que admitem "b'', "e" e "à", fazendo-a derivar de kará, = 
cará, com a significação de agilidade, destreza ou astúcia. TerÍia,mos, 
assim, a significação de manhoso, de astuto, etc. Foi nes~e sentido 
que os espanhóis de COLOMBO a ouvjram e a guardaram como 
palavra carayba. A prova d·essa evidência, têmo-la no vocábulo 
'Kararai, .= cararat, .= muito d.estro, muito ligeiro, mul!o astu.to, 
muito manhoso, que é precisamente o mesmo fenômeno dado no 
d.dioma tupi, na formação da palavra sarará. A mudança <io "e" em 
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4'8", é um fenõmeno de abrandamento sônlco, do mesmo modo 
como a queda do "i" não acentuado, que se absorve na pronúncia 
realizando a· conjunção de sons. E:x.s.: taiíra, por t'rair11 ou: traíra, 
= dente, mordeàor, que morde. Pai-íé, por paié ou pajé, nome ou. 
titulo com que no Amazonas se denominam os curandeiros ou mé
dicos dos índios. O mesmo fenômeno linguístico se dá na n1udança 
de '"s", por "t" ou por ''r", como se verifica -em s'óca, t'óca, r'óca, = 
óca, = casa, Moradia, refúgio, esconderijo, habitação, residência, etc., 
~te. Tudo isso bem examinado nos idiomas nheêngatú, abanahetn.
ga e nheêngayba leva-nos a acreditar que a etimologia e significa
ção que apresentamos é a melhor que se acomoda à lógica e iindp16t 
das línguas indígenas derivadas. Em boa conduta, estamos certos 
que os europeus aportados na América não foram piores que os 
mdios aqui encontrados, nem mais bárbaros, nem mais cruéis para 
!merecer das tribos habitantes a e:xprobração designath·a que se 
lhes atribui, como a lançar em rosto a impiedade ou falta de con
duta moral dos colonizadores do nôvo Continente, dando à palavra 
caryua uma significação tão causticante . A prova de que a razã.o 
está com o nosso ponto de vista filológico, têm.o-Ia ·em caryua na
picáua, = cadeira do branco ou assento do branco . 

A grafia:. certa da palavra é Karaíba, = carayba, que no idioma 
nheêngayba significa estrangeiro. Para nós, em que pesem opintões 
contrárias, é um derivado de cari, == kary, + ua: == "branco desce;. 
nhecido". O radical carib, que ainda se encontra em muitos grupos 
de tribos indígenas do Brasil, espec:ialmente nos que permanecem 
.situadas nos manadeiros do Xingú e Uaupé, de que sã..o legítimos 
representantes, naqueles rios as malócas naúka ou naúquá e ba_, 
~airí. A sua ãrea geográfica é de extensão enorme, tendo por li
mites, ao Nurte, as Antilhas, ao Sul, as nascentes do rio Xingú, 
além do paralelo 13° d-e latitude Sul; ao Oeste o alto Amazonas .. lD 
~esta área que se estende a grande família linguística caraíba, da 
que derivam grupos idiomáticos diversos, assinalando-se, entre êles, 
aruak, e caraíba que são os dialetos mesclados de tupi-guarant, 
p.ruak, e caraíba que são os arára, os yaruma, os apiacá, os pareci, 
os guaykurú ou guaykôrú, os bacaerí, os yanarãna e malcinitar~. 

Na ârea geográfica em que se encontram os caraíba, há, icomo 
já vimos, consideráv-el número de tribos ·de variada procedênd1a 
étnica. Domina, ai, uma mesclagem idiomática tanto mais nun1e
:r0sa, quanto maiores são os dialetos falados, resultantes cesta mds
tura .antropo-etnológica. Es.ta circunstância criou, em tôda a área 
habitada, centros grupais idiomáticos, que se fixaram através do 
tempo, evoluindo na formação de suas respectivas gramáticas. os 
caraíba apresentam-se assim como uma grande família lingufstfCCJ 
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sul-americana, de modo a formar uma Gramática comparada .. 
itsse estudo de caráter científico, estritamente filológico já foi ten
tado por penooa dnvestigação, realizada. em parte, p.or Z. ADAM e 
GEORGE, que se empenharam em fazer o estudo dos dialetos ca-· 
raíba, examinando-os na sua estrutura e formação, comparando-os 
entre si. Mas, por não terem chegado à análise fonológica, nem à 
ctesintegração sônica originária de sua morfologia primárja, pouco 
!'esultou de mais proveitoso em matéria de tão alta investigação 
cultural. Antes, já PAUL RIVET, havda -esboçado, num g:rande es- · 
tfôrço digno de admiração e respeito, um belo trabalho intitulado 
Les Zangues de l' Amértque du Sud et des Antilles, em que, pela pri
meira vez, as línguas caraíba foram agrupadas, segundo as tribos, 
pertencentes ao mesmo quadro antropo--etnológico. 

RIVET dividiu êsses idiomas em 6 grupos princlp.als, assim con
siderados: 

1.0 - Akauat, arekúna, ka.marokotó, mucuxy, sapará, taulipang,. 
serogong, ingarUcó, paravtlhana, = pará-uiâna, ipurukotó e crixana., 
= crishaná . 

2.º _ Triô, Hianakotó, umauá, quáke, carixóna, = karichóna,. 
ptanokotó, uaymará, makiritáre, compreendendo os yekuaná, ihu
ruána, dekuána e kunuaná. 

3.º - Kumãnagôto, palênke, quaikery, = (mistura guaykurú),, 
tamanáka, tixayma, = tchaima, oyâ.ma e upury . 

4.º - Bakairi, = bacairy, arára, = (mistura com aruak), aruâ-· 
ma, araruama, yuma, apiacá, = apiaká e pareci, = (mistura tupi + 
aruak). 

5.º - Bonary, yanapery, apapory, = (mistura aruak>. 
6.º - Peba, yágua, omágua, yamêu, e yameuá e yapurá, = (mis- 

turas tupi) . 
Entendemos que a família linguística caraíba dev<:~ ser dividida. 

e agrupada, dada a sua grande mistura étnica, apenas por locali-
2ação e não tribos. Seguimos, assim, o critério antropo-geográ.fico 
adotado por LOUKOTHA, que se nos afigura ma:is lógico: 

a ) LlNGUAS DA GUYANA BRASILEIRA: 

1.º - Mayamá, = (mistura aruak) , pauxiána, - (mistura 
aruak) , taulipang, purukotó, -= (mistura ruak ), sapará, = sabará,. 
t:=: (mistura aruak) , azumára, = (mistura aymára), rriakuxy, = 
:(mistura aruak) , triô e diô, = (mistura aruak), oyama e oyána, = 
(Iruistura aruak), aparehy, = aparai = (mistura tupi) , t erverikôto •. 
pianokôto, uayá-uayá, = uayanái, = (mistura tup.i), xikiána, = 
chiquiána ou tchikéna, katauyã, purukatú, kuixaná, -== (mistura 
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aruak), uaimari , · (mistura aruak) , uayéné = (mistura aruak), 
parariyãna, = (absorvida por aruak), mutuã, bonary, = (mistura e 
domínio aruak). De todos êstes grupos antropo-etnológicos rt:sulta
ram muitos outros dialetos falados fora do território brasileiro pelas 
tribos: Tamanáco, Karina, txayma, ku1nã-nagáto, parênke, 1n a
p{yyo, = (mistura t apuia) , maktrttaré, ingarikó, kumã-yena, e 
outras . 

b) LÍNGUAS DO LITORAL BRASILEIRO JA EXTINTAS: 

l.º - Aracajú, = arakaiú, uaráguaçú, = (misturados e absor-· 
vidos pelo tu p i ) . 

e) L!NGUAS DO LESTE : 

1.º - Arára, yarumá, apiacá, pariri, 
méra e puruburá, = (mistura tupi) . 

d) L!NGUAS DO SUL: 

(mistura aruak), pau-

l.º - Naúquá, = naú.kuá, = (mistura tupj e dialetos vamarf
kumá e guaykuru>, àacairy. = bakiry . 

e) LlNGUAS DO NORDESTE: 

1.º - Pimenteira, pinary, piau'Í, 
aruak). 

!) LíNGUAS DO CENTRO-OESTE: 

ptauhy, (mtstura tupi + 

1.0 
- Gê, :::::: tapuia, oyxúkuyâna, jã extinta absorvida pelo 

tupi . 

g) L1NGUAS DE DUPLA MESCLAGEM: 

1.0 
- Tacána, = tocâna, pano, yury e yurüí, estas já ext,tntas, 

absorvidas pelos tupi, aruak e taputa . 

Além destas., ainda há um considerável número de línguas e 
dialetos mesclados da família caraíba, formando no território bra
sileiro, várias. ilhas. Essas línguas são: kalinágo, karíb.e, = carib, = 
cari, ou motilou, txáke, = tcháque, oponé, opône, karárá, = ka4 
riri, = (mistura karirt), guák, = guáque, kartróuá, umauá, = (mis
tura Karirí) e outras. 
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Dlant.e dêste quadro antrop<>-llngu~tico, dividimos a família de 
línguas caraíba pelas respectlvas localizações tribais: 

1.0 GRUPO: - Línguas do Sul do Amazonas. 
2.0 GRUPO: - Línguas do Norte do Amazona.!. 
3.0 GRUPO: - Línguas da Venezuela e Guylinas. 
4.0 GRUPO: - Línguas do planalto e Centro de Mato-Grosso . 

As tribos que formam o primeiro grupo são isoladas no coração 
das florestas brasileiras, ao Sul do Amazonas, muito distanciadas 
das concentrações indígenas do Norte Sul-americano. O mais an
tigo dêsses grupos é o clos Pimentetra, que em fins do século XIX 
e comêço dêste já constituía uma "ilha caraíba" rodeada pelo 
"mar" do Tupi e Tapuia d·e Pernambuco, Ceará e Piaúí. Devido a 
essa circunstância e a certos localismos dialetSJis f ol que o etnolo
gista EHRENREICH teve dúvidas em incluí-loo na família linguís
tica caraíba. ~sses grupos passaram finalmente das nascentes do 
Piauí e Gorguéi.a, conforme lembra ARTHUR RAMOS. B-e1n distante 
dêsse centro, ao Norte, numa considerável faixa paralela, estão os 
apiacá e os aptngui, que de modo algum devem s~r confundidos ccpn 
grupos de procedência tupi. &tes índios vivem, presentemente, no 
Xingú e baixo Tocantins. 

Ao longo do planalto de Tumuc-Humac, na faixa paralela ao 
rio Amazonas, até Rorâima, habita um grupo de tribos tendo por 
representantes os apiacá, = apiaká e os apinguí que apesar de uU.s
turados não se confundem com os tupi que usam os mesmos nomes. 

Ao Sul, na região que se estende pelos afluentes do Guaporé, . . 
permanecem os pauméra, = palméla, e nas nascentes do rio Xingtl 
os bakairy, = bacairy, que ainda constituem importantíssilnos 
grupos, já devidamente estudados, por VON DER STEINER. Aí, há 
putros grupos menores, vivendo juntos aos tupi, tapuia e aruak. São 
os caiaby, = kaiábí e os arumá, aldeiados no rio Guiamiaçú. 
afluente do alto Xingú. 

Ao Norte, ao longo da bacia do rio Negro, as tribos. caraíba que 
:mais se acentuam em costum·es e caracteres físicos, são os aparay 
dos rios Parú e Pari, enquanto um pouco abaixo, já n~ bacia do 
rio Trombêtas habitam os pianacot6, cujas malócas se estendem 
até o centro médio do Jamundá. Destacam-se ainda nessa região as 
tribos pauxy, = pauchí do rio Cuminá e os uaíêué, do Mapuére. 
Nas nascentes do rio Essequibo, formando grandes concentrações 
triba.1s, estão sediados os bonári = boanarí, os bOiayatã".a, = ''ho
mens cobras", - habitantes do rlo Matumá, afluente do Amazonas, 
com aldeiamentos ·no rio U aupés. Ainda na m·esma região, :no rio 
Jauaperi, afluente da margem esquerda do rio Negro, ficam aa 
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tribos iauaperí, uatmari, crtxaná e Kiri-sauréne, estudados em 
1884 por BARBOSA RODRIGUES. 

É a Venezuela, porém, o ~eu maior habitat, lndo da terra firme 
até as Antilhas, com diferentes denominações. Aí estão os caribe
negros, = cariúna, caripúna e guaiúna, nos centros de Martinica, 
Domínica e São Vicente. Dessas tribos, alguns grupos, saíram da. 
ilha de Sã.o Vicente em fins do século XVIII, alcançando as costas 
de Honduras . 

Na vasta bacia. do rio Orenôco concentraram-se os tamanaco, 
os chayma, os uapariché e araptxy, os chacopata, os pir~tué, os pa
Zênke, os cuneguára, e os guaykerí. Nos diversos dialet-0s des.tas 
tribos dominam os sufixos côlô e gôto, que designam o plural dos 
nomes. A13 tribos karinyáco, taparíto, panaré, mapôyo. da mesma 
região são descendentes dos cúa-cúa, = kúa-kúa, nepôya e iaba
rána, outrora, as mais importantes da Venezuela. 

No Brasil, são descendentes destas tribos, na bacia do rio 
Negro, os Maiongong, os inhumána, os ãecuá.na, já bastante re
duzidos. 

Nas Guyânas, propriamente, estão as maiores concentrações ca
raíba da atualidade, representadas pelos upuriú, oyâna, uayána, 
rukuyéne, urucayâna, e outros nos vales dos rios Jari e Parú. 

•· 

O nome caraíba, = cariõe, foi revelado ao mundo pelo ~to
rl1ador PETRUS MARTYR, -segundo declara VON DER STEINEN. 
Foi êle que, em carta de 13 de janeiro de 1843, admitiu a origem 
~strangeira no nome K aríbe ou caraíba, que de c·erto teria a ísua 
procedência na América do Norte. Esta é uma hipótese sem nenhum 
fundamento científüco, inteiramente afastada da antropologia, da 
etnologia e sem qualquer base na filologia Norte ou Sul americana. 
O que se tem verificado no estudo do homem-ameríndio, até hoje, 
resulta tão confuso e complexo, quanto impreciso ou pouc-0 decisivo 
no dominio da linguística . Só no exame dos grupos comparados é 
que a análise filológica pôde alcançar algum sucesso, mas isso 
mesmo em face da famüta de línguaSi indigenas confrontadas entre 
si, em sua lexeologta, fonologia, morfo'logia e etimologia sfmi.ca, a. 
Ílnica capaz de fornecer mais segura orientação .científica, dado o 
seu método experimental. Como D'ORBIGNY e VON MARTIUS, en
tendemos que os caraíba têm um tronco étnico comum com os 
tapuia, tupi-guarani e aruak, com alguma mistura aymará, polB, 
são êstes os se~ pa·rentes mais próximo.s e aquêles os mais afas
tados. Os que pensam de modo contrário, alegam que não hâ ne
nhuma relação Unguistica entre êsses grupos. É precisamente o des
mentido dessa negação o que afirma a linguística sul-americana 
comparada. o exame dessa evidência é trabalho glotológico. Ta-
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.;puta, tupt-guarant, aruak e caraíba pe~ncem a uma só f an1ília 
Únguística compreendendo em seus diferentes ramos, idiomas o 
dialetos destacados do velho tronco Quiché, partido das Antilhas 
ib.o}e, formando sete grandes famílias que agrupamos em cinco 
ramos étnicos, iguais a cinco "galhos linguistícos" ientre os quais se 
distribuem todos êsses povos indígenas da América Met"idional. O 
que não é licito negar, é que uns são pré-andinos, anctinos e out~ 
post-andinos. Naqueles estão os Quichúa, - tronco commn, -
nestes, os diferentes grupos ou tribos em que todos se dividem . 
Yunca, chtmú, íca ou inca, - peruanos primitivos, - (!Uiché pré-
andino e qu.ichúa 1).ost-andino, são troncos de uma mesma família 
de onde se partiram os anti, infletindo no litoral do Pacífico através 
da planura deserta, arenosa e sêca, rumo à parte deprimida dos 
Andes, por onde se derramaram, invadindo parte da bacia ama
!Zônica, planalto Central boliviano. Os outros, vlndo das Antilhas, 
desceram o litoral Atlântico, penetraram os desfiladeiros, eontor
naram os rios em seus manadeiros e s·e espalharam pelas Guylina8 
e cordilheira de Tu.muc-Humac, de onde saíram para o domínio 
total de todos os rios e lagos do Amazonas . 

Nos Quiché, - povos pré-andinos, vamos encontrar o tronco 
linguístico primitivo Nac Poruc - em que se enquadram os dia
letos tapuia; nos Quichúa, - povos post-andtnos, dep.~ramos o 
tronco antilhano, - Nac-Namuc, - "os derivados", - que com
preendem as línguas nheênga'tú, abanahênga e nheêngaíba, fontes 
e ramos de uma só árvore, esgalhando-se nos diferentes e múHá
plos dialetos e idiomas falados, ainda hoje, por 76 tribos dliversas. 
habitantes do Brasil. Enquanto alguns desceram, seguindo o "Gran
de Oceano", outros, mais av·entureiros subiram pelo centro e litoral, 
acompanhando o encanto azul-verde do "Oceano Tenebroso". 

F'Holôgicamente tôdas as tribos ou famílias d~ líng?Las indí~nas 
Sul-americanas são assim consideradas: 

1.º - TRONCO PRIMITIVO: 

a) 

P~ANDINOS. 

Língua Nac-Poruc = QuicM. 

I) - Povos Yunca (Pré-andinos). 
ll) - Povos lca (Tribos Anti) . 

ili) - Povos Chimú (Tribos Chfbiú> . 

2.0 - TRONCO DERIVADO: 

b) Língua Nac-Namuc Qukhúa 
1 ., . • •• • • • :t 

: lt ! ! • . .. 
' o 
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I - Povos Maya. 
II - Povos Inca. 

ill - Povos antilhana~. 

.. 

2i1 

b) Lingua N ac-N amue = Quíchúa 

TRIBOS 

POST-ANDINOS: 

_ Tapuia (Gê) , Tupi-Guarani, Aruak, Karayba = <Ca
raíba) e Karirl = (Carl.rn oriundo do grupo Aymard 
boliviano. 

Dêstes troncos primitivos e derivados nasceram as famílias de 
Zinguas indígenas Sul-americanas, destacadamente o Nheêngayba, -
ou dos caraíba, o Nheêngatú, ou dos tupi, o Abanahênga, ou dos 
guaraní, o Aruanhênga, ou dos aruak e o Nherêhênga, ou Nhêr~ 
Korê dos kariri. 

Em tôdas elas o que há de notável e inconfundível é e elemento 
étimo-sónico a que se filia o sistema fonético de cada grupo étni
co, constituindo um modo de ser fonológico, nasal e gutural, ~ 
eunho semântico caracterizado, sobretudo, pela presença de soll.I 
explosivos ditongais, guturais e asp~rados, que, lexeolõglca.mente ofe
recem , a cada um dêsses idiomas, valor ou posição morfológica cor
respondente a sua compreensão e extensão sintática. 

.... 
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cAP1TULO xvm 

stJM1JLA: Família linguística Cariri - Guaylàlrú, Xanaruçána e 
Mabayá - O direito de hospedagem - Divisão Quichúa 
- Línguas e dialetos - T()câna e Chib-Cháb - Péba e 
Makú - Grupo Oriental - Grupo Ocidental - Grupo 
Setentrional. 

FAM1LIA LINGU1STICA CARlR1. - Os kartrí, carirí ou kirtrt, 
- habitavam o Nordeste brasileiro, compreendendo o seu território 
uma extensa faixa a começar do sopé do Arartpe·, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco e parte do baixo \São Francisco, 
onde viveram de mistura com grupos sabuyo, não muito numerosos. 
Na época da descoberta do Brasil, aí foram encontrado'3 pelos pri
meiros desbravadores, espalhados em concentrações de pequenos 
aldeiatnentos, contando-se por algumas centenas, já bastante m<>
diflcados por constante mestiçagem. Os seus maiores grupos esta
vam em Pernambuco e Ceará, onde, segundo afirmavam.!' tinham 
constituído, noutros tempos, um dos mais importantes povos indí
genas do Bra.sll. 

Os karirt pertencem à família qutchúa-aymará, existindo entre 
suas tribos numerosas semelhanças antropológicas, llnguí~ticas, etno
ióglca.s e culturais. Muitas delas, no entanto, poderiam ser explica
das pela convivência durante vários séculos, convivência essa que 
de certo modo produziu uma verdadeira fusão étnica entre êles e 
as diferentes tribos com quem se misturaram. Os karirí deveriam 
chamar-se kóra ou korê, derivado de cóla, = kola, nome da ma4s 
Importante tribo dêsse povo post-andtno. Mas, no século XVI, logo 
que foram descobertos, ao conhecer-se, em parte, a sua língua -
Nhêr~orê, verificou~e que era um dtaieto aymará, e dêJe, deri
vado com outros. As suas tribos principais, no Brasiil, sã'° os gua
ranhun, os janduí, em Pernambuco e Paraíba, os inhamun, karhl 
e karlré no Ceará, os chanca, os canchi, os Karáguá, os uarochirf, 
os kaukuí, todos de origem andina. Nas margens do Jaguaribe, de 
onde OB expulsaram os tupt, estavam aldelados os tc6, os kartú, os 
lcfzar4 e os açaré. No baixo São Francisco habitavam os pacáçá ·e 
cauná, coQalderados inofensivos. No planalto boliviano, de onde 

• 



234 ADAUCTO FERNANDF.S 

emigraram em maior número, descendo o desfiladeiro Oriental dos 
Andes, permanecia, na planura o seu verdadeiro núcleo . 

O centro principal dos ay.mará, e que constitui o foco de irra
diação, está no grupamento das tribos descendentes da famBia lin
guística de igual nome, notadamente as chamadas pacáçá, rupáçá, 
chânca, cc'lnchí, kaukuí, e aymará, sediadas nas proximidades do 
lago Titicáka, = Titikáca e Arequípa, = arekipa . O resto se espa.
lhava pelas tribos do Norte, Ayacúcho, inimigos terríveis dos ínca : 
Os mais distanciados, já perdidoo nos sem fins do planalto Central 
brasileiro, suas cordilheiras e serras, ficavam todavia, nos aldeia
mentos setentr.ionais, em que o Araripe e a lbiapába guar:da-oo na 
futura destinação de novos núcleos populacionais . A língua karírt 
e seu dialeto Dbuzá e kaukui, = cauqui eram falados, ainda pelos 
açaré, = assaré e cartú, constituindo duas divisões tribais, formando 
grupos autônomos, aldeiados no alto Jaguaribe. Os ktxará, kixadá ~ 
kixeramokin dominavam a planura raza do alto sertão cearense, às 
margens do Banabuiú, = pana-puiú. Da zona sertaneja cearense 
desciam, também, em direção às serras algumas tribos kariri, indo 
até o Maciço Nordestino, galgando a alta Cordilheira df' lbiapabtJ 
e parte Ocidental do Estado, e nascentes do Jaguaribe e seus . 
afluentes Piú, Kókóka, = cocóca, Turuçú e 'Banabuiú . Outros 
grupos karirí domlinaram o médio e alto Koréahú, = coreaú, o 
lpuêira, o Jaybára, o Groáybára e o Groáyra, afluentes da margem 
esquerda do rio Acarahú. Os rios Mundahú, Sôrôrô (afluente), Kurú, 
= curú, Kaxtt<>ré, = Caxitoré, canindé, Pacoty, Akarápe e Pirang11 
guardam em nossa Coreografia topônimos .karirí . A grande área 
onde desliizam êsses rios esteve até fins do século XVII sob o do
mínio dêsses indígenas, já bastante mesclados pela tr.estiçagem 
tapuia, tupi, guarani e aruak. Pertencente à m esma familia lin
guística, encontramos, ainda no Brasil, os goiatacá, nos Estados do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais, dos quais fazem parte as tribos pu1i 
e koropó, = (coropó), hoje, quase extintos. São caçador"'s e pesca
dores, tendo sôbre êles exercido forte influência os tupf Orientais, 
de quem adotara.m a agricultura dos roçados e co!varas e a malóca 
retangular com teto e biqueiras inclinadas. São exímios fabricantes 
de rêdes, vivem em estado de poligamia e ainda guardam costumes· 
do matriarcado. Entre os purí está provada a posse das mulheres 
~m comum. Em matéria rellgiosa são fettchistas e animistas, admi
.tindo a existência de um espírito superior, que chamam Tqpo{f,, que 
lhes aparece em forma de um grande pássaro branco . 

Os guayaki, == guayaqui, Aa mesma família linguística, aldeia- ' 
ram-se na margem direita do Paraná, ao Sudoeste do Paraguai. 
onde permanecem rodeados por tribos tupi, que mui'to têm in-
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fluenciado na modificação de sua língua . 'tstes índios constituem 
um outro resto da população indígena karirí, dessa zona, não exce
dendo a mais de 1 . 500 habitantes, vivem distanciados uns dos 
outros . São de estatura baixa, sub-braquicéfalos e com as pernas 
Jca.mbóta, = "tortas., abrindo em arco" . Suas habitações são verda
deiras choças, cobertas de f ôlhas . Usam grandes arcos, achas de 
pedra, instrumentos de ôsso e de taquára . Não conhecem a cerâmica 
decorada, e todos os seus vazos são produtos industriais de cestaria. 
de palha, ou de cipó. 

A família linguística karírt apresenta, hoje, interêsse unica
mente histórico. As suas tribos estão quase tôdas extintas. 'tsse 
povo indígena, habitante no alto sertão nordestino, preferencial
mente no Ceará, e que ainda não desapareceu, está mtsturado, for-· 
mando grupos com denominações diferentes, alguns nos confins do 
Piauí, e outros, no mais distante do planalto Central brasileiro . 
Permanecen1, ainda pouco estudados. Os cronistas holandeses foram 
os que melhores informações sôbre êsses índios tiveram. que inuitos 
confundiam com os tapuia . Do material linguístico, até hoje colhido 
avultam como mais importan tes, alguns estudos de gramática e re
latório de autoria do PADRE LUIZ MAMIANI, no século XVII, 
quando as bandeiras penetraram a grande planura do alto sertão 
do Nordeste. Os capuchinhos franceses, notadamente FREI BER
NARDO e FREI MARTIN, no século xvm, realizaram a versão de 
catecismos e orações para a língua dêsses indígenas. Mas, o Nherê
Kohê, = Nerê corê, nunca foi devidamente examinado, quer na sua 
fonética, quer na sua morfologia sintática . A própria palavra Ca
rirí ou Kariri é de origem tupt, com .quem sempre andaram mh5tu
.rados . Kariri quer dizer "calado", ou "silencioso", "gente de poucas 
palavras". Em verdade, segundo os cronistas da catequese, do sé
culo XVII, essa característica ps!cológica era dominante entre &s 

tribos Kariri . Na língua tupt, = nheêngatú, o vocábulo é kyriri, :.:: 
"calado'', "silencioso", "aquêle que fala pouco" . Kyriri, v. a., = calar, 
fazer emudecer, não falar, de onde se deriva k 'a + yriri, := ~aquêld 

que.~~ fala", "que é süencioso" . Kyririnte, = só, calado, silencioso; 
"feynnpora, = "~o que cala", ''o que fala pouco"; kyririçára, = "que 
~anda ~alar",. '~aquêle que faz calar',; kyririçáua, = "calada, silente, 
~têncto'; kyrirityua) = "lugar do stlêncio, ou de silêncio. 

Essá característica, - silenciosa, ·- atribuído a êsses índios va
leu- lhes, por parte dos tupt o nome por que foram conhecidos. :Mas. 
nem antropolôgicamente, nem etnolôgicamente isso tem fôrça para 
bastar. O que importa no domínio da ciência é a filis.cão dêsses 
índios, o seu gráu de parentesco ráctco, ou dependênc1a glotológica 
com os demais .indígenas .sul-americanos. Quem são os karlri? De 
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onde vieram? Em que familla de línguas_ se agrupa a que falam? 
Aí estão as questões fundamentais, e, as únicas que podem solu
cionar ês.se grande problema. Segundo os nossos estudos, os kariri, 
na época do descobrimento do Brasil ocupavam uma extensa ãrea, 
que da desde o Paraguaçú e o São Francisco até o Gurupi, no Es)ta.do 
do Maranhão. V1eram do Norte, provenientes, em parte, da Bolivl.a, 
de~cendo pelo declive de Chiquíto, e, em parte, da planura rraza do 
Chaco boliviano, de onde emigraram penetrando as serras, os vales, 
e os sertões nordestinos . Chegaram também ao litoral, mas antes 
do século XVI, daí foram expulsos pelos tapuia, tupi, aí uak e ca
raíba, sendo afünal empurrados para lbiapába e, por êles absorvi
dos. Os que restavam na época das bandeiras, foram enc~ntrados 
no sertão, e nas serras perto do rio Acarahú, desde logo divididos 
em Kariri-Piçaçú., = "cariris-novos" . Eram os acossado::: dos tupt, 
em marcha para o interior do Continente. Os grupos •11ais resis
tentes se acantonaram com suas malócas na região denominada 
dos "Karirí", na planura raza do vale do Arar:pe . Aí ficaram 
muitos anos em mistura e aliança com os tapuia, com o.;, qua!s se 
confundiam. Mas, para separá-los, pondo-os, uns ao lado dos ou
tros, estava vil.sivel a família linguística a que pertenciam. O seu 
idioma só pôde ser constituído, em parte, depois dos estudos ~ 
LUCIEN ADAM. Embora não possa ser considerado um trabalh.O 
completo, é o mais importante que se conhece sôbre o ~sunto. De 
todos os povos indígenas sul- americanos é o de históri~ mais am:
tada. Segundo as noticias que nos deram os cronistas; as suas 
lutas mais terriveis foran1 travadas com os colonizadores europeus. 
.Aí é que vamos catar os nomes das mais importantes tribos Jcariri. 
São numerosas. E, entre êles variavam de região a regiãc, chegando 
na maioria das vêzes, a pertencerem a um mesmo grupo, embora 
com nomes diferentes. As denominações tribais mais encontrad.C.
ças permanecem registradas nos documentos históricos c!os séculos 
XVI e XVII, como já foram e.xam.inados· por RODOLFO GARCIA e 
THOMAZ ·POMPEU. Eram estas as suas tribos principa1s: 

1. Teremembé e taramemby, que constituiam os grupos mais 
setentrionais . 

ti. Paiakú, sediados no litoral cearense, às margens do Akirá. 
3. Janduy, habitantes do Pirangy e Seridó, no Rio Grande do 

Norte . 
4. lcó, sediados às margens. do Jaguaribe, no alto ~ertão cea

rense. 
5. Kariú, habitantes do rio do mesmo nome, afluente da 

margem direita do Jaguaribe , 
6. Karatiú, sediados no sertão cearense. 

\ 1 
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'1. Areriú, habitantes do alto Jaguarlbe, considerado, entre 
todos, o grupo mais numeroso, com grandes ramificações no Rio 
Grande do Norte e Borborema, na Parayba. 

8. Genipápo, na serra do Cajú, no Rio Grande do N<>rte, e 
Berra do Coité, no Ceará. 

9. Kurêma, habitantes na Serra do Araripe, no Cenrá . 
10. Ariú, à margem esquerda do alto Jaguaribe . 
11. Areá, habitantes do vale compreendido entre São Matheus 

e Arneirós, no Ceará. 
12. Panaty, aldeiados no alto Jaguaribe, no Ceará. 
1:3 . Jucá, habitantes do rio Salgado, e baixada do Araripe, !no 

Ceará. 
14. Açaré, aldeiados entre o rio Kariú e o Jaguaribe, no Ceará. 
15. Sucurú, sediados em Burity, no. sopê do Ararlpe, na região 

do Crato, no Ceará. 
16. Karapotó, habitantes do alto sertão de Pernambuco. 
17. I<arapoty, aldeiados no litoral pernambucano. 
18. Pipipon, habitantes do médi.o São Francisco. 
19. Xoc6, sediados no sertão de Pernambuco. 
20 . ôuê, aldeiaàos em Ouricurí, no sertão de Perna1nbuco. 
21 . Umã, habitantes, em Pirapóra no alto São Francisco. 
22. Karuijó, sediados entre Pernambuco e Ceará, no alto sertão, 

com ramificações na Parayba . 
23. Garanhun, aldeiados no centro de Pernambuco . 
24 . Inhãmum, habitantes no sertão do mesmo nome. no Ceará. 
25. Aconã, aldeiados na Parayba e Pernambuco. 
26. Geokôcê, habitantes 1 do baixo São Francisco . 
27. Uamoy, sediados no São Francisco, entre Al3.goas e Per

nambuco. 
28. Romary, habitantes nas lagoas no Estado de Alagoas . 
29. Karateú, aldeia.dos na serra da Ibia.pa'bct e no Ipú, no 

Ceará . 
30. Acaraú, habitantes do rio do mesmo nome . 
31. Guajerú, aldeiados no litoral cearense. 
32. Kixeré, habitantes da serra do Apody. 
33. Piú, sediados ná bacia oriental do Jaguaribe e rio Salgado. 
34. Araybú, habitantes do rio do mesmo nome. 
35. Choró, aldeiados na serra Mariana. 
36. Kiukuncá, habitantes em Santana de> Kariri. 
37. Mamoy, ou tararyu, aldeia.dos entre Uruburetama e Itapi

poca, no Ceará. 
38. Sabujtí, sediados em Alagoas. 
39. Jaikó, habitantes no alto sertão da Paraíba. 
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40. Kaikó, sediados às margens do rio Salgado . 
41 . Xokótó, habitantes das serra·s e fraldas do Araripe, n<>\ 

Ceará. 
Essas quarenta e uma tribos ainda vivem nos diversos nomes 

locais que as identificam no mesmo grupo linguístico, que dividi
mos, de modo geral, em doJs: 

a) Kartri, propriamente considerados como kirírí e kJJríri, ha
bitantes do alto sertão nordestino e ao longo do rio São Francisco, 
de cujas margens suas tr.ibos se derramaram até alcançar os rios 
Kurú,. = curú e AJcaracú, = acaracú, no Ceará, através Cl.a serra da 
Borborema e das três serras dos karirí; os outros são os sabuyá, que 
se espalharam pelo Sul da Bahia. 

Os modernos estudos de etnografia sul- americana admitem que 
a família kariri é uma mistura caraíba e kamakã, com'f)Osta pe três 
grupos tribais: 1.º Dzubuka, = kariri ou kiriri; 2.° Kipéa, = kirirl 
ou kayriri; 3.0 sabuyá, = kayrairi, ou cayriri. 

Não há nenhuma razão científica para tal suposição, dntelra
mente distanciada da antropologia, etnologia e linguística indígenas 
sul-americanas. Essa div·isão em 3 grupos é uma criaçãc arbitrária 
aventada por LOUKOTHA, para admitir introsões de caraíba e 
tapuia na.s tribos kariri. Não há necessidade disso. A f amUia lin
guística kariri ainda não desapareceu totalmente entrp os povos 
indígenas do Brasil. Até os karnijó, = carnijó de Aguas Belas, de 
Pernambuco, considerados por MARIO MELO, .como os legítlm0s 
representantes da família karirt, ainda se encontram no planalto 
Central do Amazonas. Assim suced·e a outras tribos do mesm<> 
ramo linguístico. Se as informações históricas e os dados filoló
gicos não mentem, nem os estudos antropológicos, etnológicos, e 
culturais devem ser despresados, então, não há como se pôr em 
dúvida esta afirmação ainda agora reconfirmada: São kariri, atual
mente, as seguintes tribos: 

1. Amoéca, s·ediados no rio Mararô, que formam uma mistura 
aruak, kariri e pano. 

2. Kataúichy, habitantes do rio Gregório, afluente do Juruá,. 
que constituem misturas aruak, tupi e kariri . 

3. Katapori, habitantes do rjo Tuiny, que formam uma mis-
tura, Baniyua, pano, aruak e kariri. 

4. Kobeú, habitantes dos rios Kuerary e Cudniary, compreen
dendo os seguintes grupos: Baúna, tiua, karapanã, yanára e iukicê
tapuia, que representam várias niisturas, notadamente kariri, to
câna, aruak, tapuia e tupi, apresentando a mais formidável mescla 
indígena do Brasil. 
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5. Kaná-tap1uia, habitantes do rio Airiry, ou Aiary, afluente do 
Jçana, kariri puro_, hoje agrupado indevidamente entre os cobêu.a. 

6. Kauiriá, sediados no rio Pira-paraná, que for1nam uma 
mescla kariri e tocâna . 

7. Kontanaú, aldeiados no rio Tarauacá, afluente do Juruá, no 
Estado do Acre . 

8. Kuxí-mirayba, habitantes do rio Aripuanã, que forn1am 
uma mistura kariri-tupi, de característica inconfundível . 

9. Eruriú, aldeiados no alto curso do rio Apapóri, formando 
considerável mescla kariri e toctina . l 

10. Guahá-yaríbo, sediados no rio Padauary, afluente do rio 
Negro, que constituem velha mesclagem kar:t.ri e aruak -

11. Jam.tniluá, habitantes do rio Envira, afluente do Tarauacd, 
que formam uma mistura kariri e tupi . t:stes índios são represen
tantes legítimos dos t'rayry, da Ibiapába. 

12. Jaminoá, .sediados no rio Brêu, e que representam uma 
sub-divisão dos jamináua, mesclados de kariri, pano e aruak. 

Só ai indicamos doze tribos numerosas, oriundas dos grupos 
icartrt, tupi, aruak, tapuia, pano e caraíba, que hoje se apresentam 
como se fôssem tribos alófilas, ou sem qualquer filiação etnológica 
conh-eclda. Esta particularidade é notável: Não há tribos alófilus 
no Brasil. As que se encontram são tapuia, tupi-guaraní, aruak e 
suas divisões tocâna, tocâno, pâno, caraíba e kariri, constitUiindo, 
e.sta.s últimas, misturas tribais realizadas no te.mpo e no esJ)(Lço, jâ. 
por meio de dominação guerreira, já por alianças entre tribos di
versas. De aí a multiplicidade de línguas e dialetos, os mais con
fusos e dispersos. É inegável que os karirí sempre se aproximaram 
dos tupi, tanto por simpatia como por alianças e cruzamentos tr;l
bais resultantes do entendimento cultural. Eram os. que melhor) 
conheciam a agricultura, os únicos que fabricavam as rêàes de 
dormir, e, ·em.bora rudimentar o seu processo industrial, eram os 
dnventores do "tear" horizontal, em que teciam com os fios. de al
godão as "rêdes", = makyra, e já iniciavam uma cerâmica artiis
tica, rudimentar, quando foi descoberto o Brasil. 

Os 'karirí formam uma. subdivisão Quichúa, pois pertencem ao 
grupo étnico-aymará, sediado no planalto Central da Bolívia de 
onde se irradiaram, penetrando no alto sertão Brasiieiro. A ~ua 
língua pertence à mesma fa.mília dos demais !idiom~s .s.ul~ame~1~a
nos, partidos do velho tronco Quiché que deu ongem a~ varias 
línguas indígenas pré-andinas, anàinas e post-andtnas, assrm com
preendidos: 
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P~ANDINAS: 

1.º TRONCO ÉTNICO PRIMITIVO 

a) Quiché: = Yunca + Chimú . 

b) Nac-Poruc. = Línguas derivadas, antllhanas, ou · pré
anàinas. 

ANDINAS: 

2.º TRONCO DERIVADO: 

a) Qufchúa: = Inca + Anti. 

b) Nac-Namuc, = Línguas derivadas ou andinas . 

POST-ANDINAS : 

a) Quichúa: = Aymar~ + Taputa, + Tupf, + Guarani. 
+ AruaJc, + Caraíba, + Karirt: = Línguas sul-amerj
canas ou pos't-anctinas. 

SINóPSE ELUCIDATIVA 

POVOS INDtGENAS DO BRASIL 

I - ORIGENS* Máya 

Quiché 

Chimú 

Línguas 
Mayãc 

Tribos Antilhanas 
Pré-andinas 

II - Tribos Peruv4anas 
Andinas 

Yunca 

Yca 

Anty 

Antllhanas 

Linguas 

Pré-Andinas 

Quichée 

Chimúc 

Yunc 

Ycác 

Antyc 

POVOS E LtNGUAS DO ALTI-PLANO CENTRAL 

ID - Povos peruvianos 
Post-Andinos 

Quichúa 

fnca 
Anti-aymará 

Linguas Quichúa 

tnca 
Andinas Anti-aymará 

• 

I 

POVOS INDlGENAS DO BRASIL 
l 

POVOS E LfNGUAS mO-QmCHOA 

IV - PoTos da 

América 

do SUi 

Tapuya (do Norte) 

T.apuya (do Sul) - Gê 

Tupy. Ouana.ry - (Chaco) 

-Paraguai 

-Boliviano 

Aru.ak - Chib
chab - carayba 

= Litoral Atlântico - Cha.. 

padão Central - Bacia 

do Amazonas 

POVOS IND1GENAS DO BRASIL 

(Nações e Tribos) 

V - Lfnguas e Dialetos 

Lfngua.s do Litoral 

Tribos do Sertão 

fTapuya (do Norte) = Nac-Porue 
l :rapuya (do Sul) - Nac-Namuc 

{
Tupy = Nheêngatú 
Guarany = Abanahêng 

{
Aruak = Nheêngayb 
Chib-chab = Xác-Xáe - Xlc-Xlc 

{
parlri = Nherê-'Koreg 
r;r<>cãna = Nherõ-Nhumec-Dbuzác 

As tribos karf11, a principio, dominaram o lltoral nordes~no, 
de onde fugiram para o setentrião do continente, penetrando grande 
parte da bacia do Amaoonas, como afirma CAPISTRANO DE ABREU. 
Descendo pela costa, foram acossados pelas tup1-guaranf, e empu.r-
radas para a zona sertaneja, serra da Borborema, Karirt's-Velhol, 
Karfrf'3-Novos, vales do Jaguar!be, Acaraú, Açú, Apod.Jf e baixo São 
Francisco, ocupando uma con.siderãvel área geográfica. 

Etnolõgicamente trata-se da familia de línguas Qutchúa-atr 
mará, não· se desconhecendo que são êsses povos que deram nasci
mento às tribos mais numerosas habitantes do Norte, Centro e Sal 
do Continente Meridional. A prova desta verdade está nas seme
lhanças antropológicas, etnológicas, glotológicas e culturais. 11: eerto 
que pouco sabemos doo povos habitantes primitivos do plateau bo
llvlano, ·do mesmo modo como ainda não estamos possuidores de 
uma cronologia s·egura, que só por sl explique a cultura de T;ak~ 

• 
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.náco, indiscutivelmente considerada a ma:is antiga da .América do 
Sul. Os restos des8a civilização indígena, realizada a mais de 3. 900 
:metros de altitude, remontam e épocas de formações climát.ica3 
diferentes da atual, dado o rigor das nevactas e degêlos perma
nentes, tornando impraticável a permanência do homen1 em tais 
altitudes . : ·E'mbOra, assim, ao lado desta, outras t?Xistiram, m~ 
cando ·centros culturais distintos, principalmente. os litorâneos, até 
que pouco -dep~is deparamos a formação do poderio Ynca que a d~ 
punou .conquistando definitivamente os descendentes daquela pri
meira civilização, influindo daí em diante. na cultura de todos os 
povos de origem pymará. As tribos principais s~o: Kóra, Pakáça, 
~ukáçá, Chduka~ Aymará, Kána, Kancht, KOrágua, Huarochiri e· 
Kauki . Dêstes úJtm:tos foi. que saíram os karirí, que, como todos 
os outros do mesmo gru~ post-andino vivem os seus co~tumes, 
falam a sua língua, e possuem organização social id.êntica a que 
têm os Qutchúa. 

A cultura kariri é semelhante a das tribos aymará, cujos restos 
arqueológicos encontrados nas ruínas de Kopac-Abána, = Copaca
bana, na Bolívia e, sobretudo, em Tiahuanáco, bem como nas se
!Pulturas, =,, chupq, ou iut'J):-matyua dos tibicoára, = cemitérios,. 
dormem descançando o último sono que não nos deixou morrer o 
pensamento e a obra dos antigos oleiros fabricantes de K amocim, 
== ataúde, onde se atanavam o corpo e a.S coisas do morto.. Tia
'11,uanáco, colocado a mais de 30 metros acima do nível do lago 
Titikáca, = titicáca, parece haver escondido as grandes construções. 
megalíti cas, com extensões de centros habitacionais . que ~e esten
dem nos arruados que vão até a famosa ''Porta del Sol", com re
levos interessantes e grandes monólitos esculpidos, em formas de 
estátuas, ainda toscas, mas reveladoras do alto gráu de ·emoção sen
tnnental humana . A característica dessa civilização aymará, cOIJllo , 
obra de arte no trabalho das íta, = pedra e no estilo a.rcãico, 
por.ém, original, ao mesmo tempo que indica a tendênria que os 
levava para o domínio da geometrização dos motivos que ~e rev-elam 
,ia cerâmica da ilha de Marajó e nos tecidos de algoc\ã.o, ainda 
. l . ' . 

perfeitos, com mais de 2 .'000 anos de idade, envolvendo múmia.t 
encontradas aí, e nas sepulturas razas, abertas nas últimas iesca
ivações da planura dos Yca, no Perú. Os tecidos dêsses !!\antos ~e 
alr~ão, . cpm ,s up.s Çecorações artísticas, vivem os mesmos motivos 
·que 'nÓs f orn'ece t:a na túreza americana . É um pouco da arte de 
Tiàhuanp.co, ligando · o pensamento kaukí' ao de Marajó em pacoval, 
onde se tem encontrado várias igaçáua, = kamocím ou, pote ele . 
"fJarro, guardando relevos que recordam o sistema de geometrização. . 
tl~s linha.s retas, pos ângulos e das curvas da escola de Tiahuanáco . 

~ 
\ 

/ ' 
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No nordeste bras1le1ro ;, c,Onhe'cemos,: também, os tecidos de al
godão, os objetos de pedra, as pontas de flechas, as clavas, == bur
àúna, as rêdes de dormir, à. cerâmica e demais objetos cie- uso 
privado dos karirí, especialmente as agulhas, as r aspadeiras, as 'co
lhéres, as facas e as. trêmpes, todos em forma de " T" , .a revelar .a. 
''marca de fábrica", indicando ~. sua procedência . 

Os karirí· tinham a panela larga, baixa e boj uda, - chamada 
11apepú, .em que preparavam a comida de carne e petxc, coberta 
eom umá. peça ~e pano, = sútiro-pecóra, tipicamente ayma.rá . É \O 

~útiroára dos titpi, com que os índios defendiam a conlida, evi
tando as môscas e as varejeiras. A sua economia, ainda ·ensaiando 
os iJ>rimeiros passos, era como a de seus parentes bolivianos. ·seus' 
tipos de sepultamento dos mortos eram os mesmos: Ygaçáua, = 
potes largos, bojudos, do tamanho d ê um homem pôsto de ,cócoras, 
ou sentado sôbre os calcanhares, tCoberto por uma tampa, também , 

, ' 
de .barro, e o t ibi coára, = cemitério, onde se depositavam as urnas, , 
era sempre numa elevação inclin~da, quando não em velhas habi-
tações abandonadas. A forma de vaso de barro, baixo, bojudo ~ 
com t~mpa é própria dos caraíbas, tupi, aruak, karirí e "iap1da, 
variando, apenas no estilo das decorações. Os seus tipoo de mitos, 
lendas e idéias religiosas eram parecidas, quando não semelhantes 
às doo aymará, como as dêstes são cópias das possuídas pelos Qui
chúa . o seu Deus Tunapa, é idêntico a Tupã e, pode ser ident!ifi
cado com o Huiracócha peruano . Seguimos, como se vê, a n1esma 
opinião do eminente ar~ueólogo MAX UHLE, partidário da r·elação 
de todo êsse vasto território com a cultura andina setentrional, e, 
p,ortanto prêsa à cultura Centro-am.~ricana, com o seguinte esquema: 

. ' 

a) Culturas primitivas da Costa ou litoral, a contar do ano 
200 a 700, da nossa •era. 

b) Cultura~ <tas planuras de Jca, no p,erú, e Tiahuancíco., na 
Bolivia, entre os anos 500 a 1000, de nossa era, compreen
dendo os períOdos das Confederações, a contar de\ ano 1000 
a 15-00. 

\ e) ·· Culturas incáicas, ·a contar .do ano 13~ a 1500. 

Nestes três períodos históricos estão tôdas as culturas prlm1-
\tvas, pré-andinas e post-andinas, com a hegemonia Quichúa, desde . 
o ano 1450 até 1530, compreendendo as culturas litorâneas Yca, 
Chlmú. e Yunca . 

• 
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DIAGRAMA 1 

I - FAMfT.tA. DB LtNGUAS QUICS 

II - CLA.S&IP'lCAQAO ANTROPO-GBOG!UJ'ICA 1 '. 
' 1 

a> - lJnguas Antilha.nas 

Classificação 
Etno-Llnguiatica 

I 

{ 
Nuá-Já-Qulch6 
Ket-cb.é-Quichúa 

b) - Línguas Nên~Kor6 

ttV - Línguas Nac-Poruc 

<Prlmitlyoe habitantes do Norte) 

Classlflcação 
Etno-Ltngufstlea 

Quêt-ché, - Quêt-chÚ& 
Quêt-ché, - Yunca. 
Quêt-ché - Ica- Inca 
Quêt-ché, - Harúe 
Quêt-ché. - Hu-ic 
Quêt-ché, - Ay-marae 
Quêt-ché. - Chib-Chab 
Quêt-cllé, - Hará-ukáno 

DIAGRAMA II 

I - FAJ.ULIAS DE LtNGUAS Qu:&'J.LCH'OA 

a) - Línguas Andtnaa 

D - Classificação 
Etn<>-I .tnguistica { 

Yunca, tca, Inca, An.tl, AJmari. 
Chlb-chab, Aruílt 

m - Famillas e Línguas Andlnaa 

b) - Quêt-cll.é - Kartl-Nênê 

POVOS IND1GENAS DO BRASIL 

Pr1mlt1voa Habitantes do Planalto) 

Classificação 
Etno-Llnguistlca 

Chimú - Aru-ák 
Iuca - Tapuc, - Tuplc 
Aymará, - Dbuzác 
Chimú - Kuruc - Uruác 
Anti - Kuruc - Aruã 
Manáu - Tup-uk 
Chib-ka-yobá, - Kraõ 
Tak-hano, - Tak-pano 
Karac-yba, - .Afauák-ano 

DIAGRAMA Ili 

J - FAM1LI.~S DE LtNGUAB TAPUIA (Gê) 

a> - Línguas Post-ADdlnu 

n - Classificação 
Etno-IJ.nguistlcas 

. ' Qui-chka, Inca, Aruák, Tapu:
-ya , Anti, Chib-chab, Tupl, ca
ra-yba, Aymará, Karlrl, Dbuzi, 
Borôro, Arauc-áno, Tac-ano, 
Pano, Rã-huni-hu-1. 

m - Famílias de Linguas Post-Andinas 

b) - Línguas Puê-ché - Nen - Korê . ' 

; 

IV - Ltnguas N~Pué--núc e Na.c-Namtlc 

<Primitivos Habitantes mesclados do Sul) 

Classit1cação 
Etno-LlngUisttca 

Suyá, iKá-ng-ang, Kadu-jt-cr6, 
Krê-Y,ê, Akabú, Ak-uá, ArU-f., 
Cará-hú, Kayd-êk'rã. 
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DIAGRAMA IV 

I - FAM1LIAS DE LtNGUAS AMANA-ÇOO-óNA 

a.> - Linguae Braslleiraa 

II - classificação 
Etno-IJngufsticas 

Ltnguaa, 
Puras e Derivadas. 

Su-yá, Krtk-atl, Xere-tê, Ah-ui 
Xav-ante, Any-ut-gê, Borõro, 
Aug-ê, krã-gê.. Ta-gê, kré-nak, 
Kré-nhu, Pay-kó, Pog-txá, Rã.-
4ui-ku-r, Poc-kó-bú - Na.no-gó, 
Kra-pe-kã, Ka-ma-kã, Kré-yé, 
Teme-mbó, Tere-mbé, Ka-ri-rf, 
Dbuzá, Aka-va-bú, Gra-yá-tú , 
Kana, Kagê, Icó, Gará-nbn, 
Akú-á., Akú-ã. 

m - Famílias de Línguas Nh~ngatú 

b) - Línguas Sul-Amertcana.s. 
Nac-Porúc, - Nac-Puá-núc, - Nac-Namúc 

IV - Lfnguas dos povos indígenas do Brasll 
<Tribos puras e mescladas). 

Nheêngatú, Nheêngaíba, Abanbaênga, Aruak, Tacãno, Pano. 
Estas línguas originaram 76 dialetos talados pelos tndfgei
nas do tirasll. 

..... 

• 
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CAP1TULO XIX 
. ; 

1 

stJMULA: Famílias de índios de fiJJações J.h:Cguistlcaa di-venaa 
Os guayaki - Nberê - Kohê - Kyrirityua - Habitan
tes do Chaco Bolivi'ano - Habitantes do Chaco Par&· 
guaio - Tribos kariri - Populações indígenas do Cearà 
- Origens Quichúa - Divisão Científica. 

FAM!LIAS DE tNDIOS DE F~IAÇõES LINGutSTICAS DIVER-
' SAS. - Há, ainda agora, na antropo-etnologia indígena brasileira. 
tamillas de línguas diferentes, que são dadas como ná.9 pertencen
tes aos ramos tupi-guaraní, taputa, aruak, caraíba e kariri . Essas 
fD.millas são: 

a> Guaykurú, ou guaicurú, que se apresenta com cg.ráter: hls
tórico, sendo conhecidas as .suas tribos desde 1535. Segundo a 
opinião dos bandeirantes, sua ãrea de habitação era bastante , 
extensa. Numerosos, valentes e aguerridos, eram índi06 "cavalei
rosº, conforme a êles se referem os primeiros cronistas. Terrtvei8 
e 1mpied06os, não tinham, porém, residência permanente. Nómadea 
por costume, de índole insubmt.ssa, dominavam em suas andançaa 
e. correrias .pelos descampados, indo e vindo, desde a área do "Gran- · 

' de Chaco'', no território paragua.io, até a enorme regiãó das Cam-
pinas, no Sul de Mato-Grosso. Os portuguêses, primeiram·ente, e os 
espanhóls, e posteriormente os paulistas foram os que mantiveram 
<>s primeiros contactos com êsses indlos, afastando-os cos campi>a 
razos onde tinham os seus imensos domínios . 

Quem eram, porém, os guaykurú? Hoje, as suas tribos estão 
quase extintas, e as que pertencem presentemente a essa família. de · 
línguas, são representadas por tribos com outras denominações. 
quando não constituídas por núcleos. isolados em grupos, sem ne
nhuma expressão étnico-antropológica. Ao que sabemos, alguns 
dêsses indios vivem atualmente espalhados por .ambas as margena 
d<>s rios Paraguai, Paraná, e alguns de seus principais afluen~s • . 
e parle no Chaco, compreendendo diversas tribos, com sua maliorla · 
jâ quase extinta.. Os grupos tribais da região Meridional ~tão repre- ' 
sentados pelos mokóvt e abifpóne. AD Sul do rio Be:rmejo permanecem· 

• 
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as suas filalores concentrações, indo de ai, nas dncursões, até a re
gião de Santa-Fé. No centro, entre os rios Bermejo e o Pilco1na110 
se encontram ,as tribos tóba, ainda as mais importantes que habi
tam no Cháco. Ai vagueiam, também, as tribos pirága, na margem 
esquerda do PUcoma11p e tribos kerendy, emigradas dos pampas ar
gentinos. 

Devido a sua ferocidade temida por todos, êsses indios da ~a
xnilia guaykurú têm constituído um grande obstáculo ainda não 
superado pela civilização, impossibilitando a colonização de uma 
das ma.is ricas regiões da América do Sul. Ante a falta de conta~tx> 
com a civilização, os indios guaykurú são os únicos que continuam 
no seu estado de pureza indígena. 

Na margem esquerda do rio Paraguai, entre êste e as tribos 
aruak, guaná e terêne se encontram outras tribos guaykurú, nota
damente um resto dos indios mbayá, que são os mais legítimos 
representantes dessa família, étnicamente considerada. Perto do rio 
Paraguat permanecem os kacurêu, já bastante modificados pela· 
mistura aruak, que vem influindo na alteração de seus oostumes 
mais antigos. AB tribos payaguá, velhos piratas fluviais do Par~ 
guai, já estão catequizados, embora, ainda não de todo os mais 
mansos. f. 

Os aruak de Chané . são os que mais 1nfiuíram na modificação 
µos costumes e na organização social dos guaykurú . Na sua maioria 
Bão de estatura elevada, com feições enérgicas, bem feitas, que 
ntuito contribuem para lhes imprimir un certo aspecto de beleza. 
humana, simpátiea e atraente. Sua língua guarda os snns de uma 
~boca rachada, ma.is arranhão metálico do que voz humana. Não 
~onhecem outro gênero de habitação que não sejam as pequenas 
chóças, em forma circular, armadas sôbre estacas curvadas, unidas 
i>or varas com as extremidades amarradas, em forma de meio arcoit 
~obertas de palha ou ramos de árvores, formando tôldos de cober
:tura vegetal temporária. Os seus móveis e trajes ·de uso comum,. 
em conjunto, bem como _os seus adornos são nenhuns, ou por d:e
_mais escassos. Os pavaguá, que ali chegaram emigrados de Mato
Prosso, Já usam rêde de fios de algodão, e tamborêtes ce madeira> . 
imitando o formato de animais, de preferência o jabuti e o kágado. 
º'llt tartaruga de água doce. Os homens andam nus, de modo geral. 
~ algumas vêzes envoltos numa espécie de manta de liÃ., - estilo 
fYmará boltvtano, - que lhes vai dos ombros até os tornozelos, com 
pontas franjadas com tarjas largas, transversais e vermelhas. AB 
tnulheres usam as mesmas roupas, 

1 
adornadas, porém, com colares 

de dentes de animais, conchas de marlsc~ e peles ~ coati ra-, . 
Posas ou lol\tras de pêlo verde-musgo. Homens e mulheres usam, 
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a tatuagem, valendo-6e, para fazê-la, de espinhos de cáctus, oonhe
cldos pelo nome de mandakarú. A pintura do corpo tem por objt"'to 
'.Vários motivos, sempre copiados dos animais, quando não repro
duzem linhas geométricas, em traços vivos, estampados. As mu
lheres usam os cabelos curtos e os homens, de pref erêncía, dei
pcam-nos crescer, envolvendo-os em tranças. Entre as tribos mbayci 
~ tóba se acha muit.o desenvolvido o uso de pingentes para os lá
bios, e brincos para as orêlhas. 

Os guaykurú. como os demais povos indígenas habitantes do 
Cháco, origlnàriamente nunca praticaram a agricultura. Bastava
lhes, para viver, a caça, a pesca e a colheita dos frutos naturais 
que a região lhes dava . Ai êles têm variadas leguminosas, côcos, e 
palmitos suculentos . Dêstes é que êles obtem o yuruma, uma das 
várias bebidas alcoólicas violentas d·e que são exímios fabricantes 
e grandes consumidores. A caça e a pesca sempre constituira1n a 
base de sua alimentação, tendo-se a difusão do cavalo, desde logo 
usado por tôdas as tribos _dessa família de línguas. Os guaykurú se 
distinguem dos demais indios pelo uso do tabaco fum~do em pitei
ra, = venixóra, de madeira, de que são admiráveis fabricantes. 
Antes da descoberta do Brasil êles já conheciam o tecido de algodão, 
as rêdes de dormir, a cerâmica e a mandióca por influência kartrt 
e aruak, provenientes do planalto boliviano e Centro do Nordeste 
brasileiro. A influência tupt-guarant fo~ notável e muito contribuiu 
para o desenvolvimento de ,pequenos artefatos de sua indústria neo
-lítica. Os caduvêu e notadamente os payaguá fizeram-se grandes 
construtores de canoas e ubás feitas de troncos ocados, ou cavados 
~ fogo, escolhidas de preferência as partes superiores das grandes 
árvores. Essa indústria destinada à navegação fluvial dominou no 
Paraguai, Paraná, São Franclseo, Tocantins, Xtngú e Amazonas, ge
rando nas tribos chaquenses os primeiros ptratas da América 
do Sul. 

A sua organização social impõe um tuixána, = chefe hereditário,. 
ou escolhido na tribo entre os maiores guerreiros, com autoridade 
suprema na Guerra. Têm, porém, várias classes, inclusive a escra
vidão, e, uma espécie da nobreza ou casta guerreira formada pelos 
kanaruçána, = cavaleiros ou ~montadores de cavalos". 1t a classe 
guerreira, = marãbá, ou nobre, a que todos os môços das tribos 
aõtpõne eram obrigados a pertencer, precedendo-se a determinado 
cerimonial presidido por uma mulher velha, travando-se entre os 
dOis, o seguinte diálogo: - "Ixé kttek6 kanarúsána putári", == "eu 
quero ser cavaleiro", - dizia êle: e, ela respondia: - "Sakaré'-súa 
Ucô kt/rimba auá mu-serãne", ="irmão, procura ser valente que ven• 
cerás". Essas práticas costumeiras eram de uso generalizado e 

' 
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toram introduzidas pelas tribos guaykúre, vindas do planalto Cen-· 
tral para o Cháco, em época imemorial. 

como os demais povos dessa região, orlginàriamente não prati
cavam a agri,cultura, e viviam unicamente dos produtos naturais da 
terra. Cada tribo com o seu tuixána ou chefe guerreiro, impunha 
0 seu sistema de vida endogâmica, copiando uma a uma, das ou
tras, tudo aquilo que mais se prestasse a satisfazer as necessidades 
de todos. Entre os M BA Y A a SUCESSAO da chefia tribal só se dá 
~or herança na linha feminina, prática que evidência <> velho tti
~eito das mães, = "tekô may", ou "tekô cy", que fôr o mais antigo, 
- revelando o costume matriarcal, a certa época dominante. O 
matrimônio, ou forma tribal do casamento foi sempre efetuado pelo 
sistema euaky, = por acôrdo ou compra, - piré-parauára, = com• 
prador, conforme é da tradição, ainda hoje, nas tribos tóba. O pre-: 
tendente às funções de marido e pai devia passar oito dias, alegre
mente, cantando e tocando músicas ·alegres diante da casa da 
noiva. As tribos abipône, entre os guaykurú, são as únicas que 1ra
ticam o couvade. Como os demais da mesma família llnguistlca são· 
excessivan;iente vingativos e belicosos, considerados até agora, as 
.feras do Cháco. Os inimigos que lhes caêm vivos nas mãos, são 
logo reduzidos a escravos, com exceção dos tóba que ~ matam 
imediatamente em orgia festiva, em meio de cânticos e dansas fuer
reiras. Essas tribos também cortam a cabeça ao inimigo prisio
neiro ou lhe praticam a escap.elação do corpo, arrancando·-lhe a . 
pele da cabeça aos pés. Os caducêu tratam bem os prisioneiros, 
submetendo-os a regime de engorda durante um mês; e na véspera 
de matá- los dão-lhes, para o coito, durante a noitel as mulheres · 
mais bonitas da tribo . . É o último "direito de hospedagem", = 
mui-ukúca tecô, - antes da morte. Mas como todos os outros gua11· 
'kurú, também cortam a cabeça e praticàrn a escapela.ção do corpo. 

Como oo demais povos indígenas sul-americanos, crêem na exl.s
têneia de espíritos superiores, bemfasejos, alguns, malfasejos, outros. 
Os . malévolos, realizadores do Mal, são chamadoo keebét, = ''sem 
consciência"; os praticantes do Bem, são denominados keabát11, = 
••com amor", ou "bonda~e". 

Para viver em paz com os espíritos, os gttaykurú praticam 
festas, realizando dansas e cânticos em meio às cerimônias em que 
atuam os seus paié ou feiticeiros que são os ptága celebrantes dêsses 
costumes e prátioas mágicas de orgia e culto. Algumas dessas tribos 
enterravam os seus mortos em fossas, nos troncos das árvores 
mortas, enquanto outras, con.io os caducêu praticam ~ inumação 
secundária, isto é, sepultam os enfermos~ crianças aleijadas ·OU 
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velhos decrépitos, antes de morrer . Fazem vida. alegre, e como w. 
seus vizinhos tupi-guaraní, aruak, kariri, caraíba e tapuia amam as 
festas guerreiras, as cerimônias fetichistas e os jogos. de luta livre . 
Já entre o alto Bermejo e o Pilcomayo estão os povos mais caracte-, . 
risticos do Cháco, agrupados em duas famílias distintas: a Choróte, 
= xoróte, e a ash-lush-lay, que durante mais de dois séculos foram 
considerados, etnolõgicamente um povo de origem diferente. Cien
tificamente, não é verdade. Tanto uma ;como a outra pertencem 
ao grupo matáco, ou matáku, da família linguística guaykurú. 
~stes índios são de fisionomia bastante desa.gradável, muito ro
bustoo, formando uma mistura caracteristicamente tapttia. Têm 
estatura regular, variando entre 1,63 m de altura a 1,66 m. Sã<> 
indi-os de rosto largo, bôca larga, nariz grosso e rombo, lábios 
grossos, testa estreita, orelhas erguidas, olhos castanho-escuros, ca
belos luzidios, estirados, e quase negros, ventre desenvolvido, peito 
amplo, braços e pernas musculosos, pés e mãos curtas. As irtboe 
dessas duas famílias se, ditinguem por sua extremada idéia de pu-' . . 
reza racista: Não se misturam . São endogâmicos e monogâmicos, e 
a sua língua é muito primitiva., variando entre a fonologia ~ cons
trução Nac-Poruc, dos povos pré-andinos, e o Nac-Na.muc dos Qtd
chúa e demais tribos post-andinas do planalto Central boliviano. 

~ses índios, especialmente os ash-lush-lay, já foram estudados 
por NORDENSKIOLD, que os classificou devidamente. 

A família linguística guay.kurú ainda compreende a.~ seguintes 
tribos: Guatchá ou caducêu, e falam um dialeto guay.kurú bastante 
gutura.I, semelhante à língua krêyê, M agatchí, composta de dois 
grupos: os Siakuá ou bakumbú e os Sariguê ou Serikuê, hojie, em. •"'S
tado de completa decadência. São Mokóviti, misturados com os To'ba. · 
Kerandy, sediados na margem direita do Paraná e rio da Prata, e 
os Aquiróti, todos na região do Cháco. 

~sses índios são restos das primitivas bordas tapuia, all eh~ 
gadas muitos séculos antes das invasões tupi. A elas pertenciam, 
provàvelmente, o HOMEM da ''Lagoa Santa", o HOMEM da "Urubu
retama" e, o HOMEM do "Pacoval". 

b) Goitáká, Boitaká, Goitacá ou Boitátá, = "cobra de .rõgo", 
pertence a uma divisão tribal tapuia, realizada no Espírito Santo e 
Paraíba do Sul, entre os tamôio, os papaná e os tupiniktn, ao Norte, 
com os quais viviam em guerra permanentemente. O seu centro ou 
núcleo principal ficava, como revela o PADRE ANCHl~TA, ''entre o 
rio Paraíba e Macaé". Etnologicamente pertencem às tribos tapuia 
<Gê> orientais, aparentados dos coroados e Puri, com os quais an
davam de aliança. &tes últimos viviam sediados no vale do Pirai, 
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curso médio do Paraíba, Paraópéba, Piabanha, morros e cabeços de 
Valença e vale do Rio Prêto. 

O parentesco linguístico da famílla guaykurú, ainda não está 
definitivamente certo . Há os que, como VON MARTIUS e VON 
DEN STEINEN pensam que ê5ses índios devem formar um grupo 
especial: O Guaykurú ou R~ngua; outros como GEORGE FRIEDE
RICI acreditam trata~se de parentes dos tupt-guaran1. Constii;u~
!l'am uma coalizão de tribos tupi-taputa, resultando desta, a forma
ção do grupo goitácá, hoje totalmente extinto. Eram guerreiros e 
ferozes, inimigos irreconciliáveis d e colonizador estrangeiro, - êsse 
caryua impenitente que êles nunca toleraram e a quem nunca 
deram trégua. Segundo as melhores fontes informativ~s. os goitacá, 
por serem em sua maioria incolas tapuia, forrnavam entre o~ índios 
mais a trasados . Eram nômades, e viviam exclusivamente da caça, 
da pesca e colheta de fruoos silvestres, andavam nus, cobertos de 
tatuagem, e, enfeitados de penas de côres variegadas . o seu idioma 
ou lingua, = nheêng, era um der:t.vado do prlm1tlvo Nac-Naniuc. 
!Pôsto entre o Nheê-Kor~ e o K'rê-Yê, dialetos dos timbtra e t embê 
do alto, médio e Centro do Tocantin's, no Estado do Pari . 

Em verdade, que se saiba, a língua. Nac-Namuc, falada ~10.1 
post-andinos, e especialmente pelos indígenas do gu~ do Brasil, 
considerada primitiva Sul-amerlcana, nunca foi dev1da"11ente estu
dada . Assim ocorreu, até hoje, com todos os idiomas e dialetos Gê, 
especialmente aquêles usados pelos chavant e, cherente, l".".ayapó, apt
nagé, kraô, ttmbira, gavião e kamakã, sobretudo, no que se refere 
a sua fonologia, morfologia e estrutura gramatical. Os tembé e os 
t imbira, conhecidos por sua alta ferocidade, são restos das tribos 
K ' rayê, outrora sediadas no médio Tocantins, = Tokã-Ttn . A lingua 
dêsses indios não é outra, mas, a mesma linguajada pelos goritacd . 
O homem, = krãtum dos kra-yê, é o mesmo dos goitacá, con1 o nome 
de k ' rõ-tahum . De ai porque êles, indistintamente sPmpre se con
gideraram amigos, = uçun, e irmãos, = kf,ft, descendendo, segundo 
êles, de uma mesma mulher comum, = m éka-hãy . Méka ou mak-hé, 
r=: mag-hé, ou mac-k'ré, são os mesmos que habitaram r>iéka-yé, de 
onde derivou maka-hté, ou macaé, no Estado do Rio 0e Janeiro . 

Não há, dêsses índios, nenhum estudo sôbre a sun cultttra ma
terial ou esptritual. Apenas, ESCHWEOE, MAXIMILIANO DE 
WIED NEUWIEL· e VON MARTIUS fizeram ligeira descrição dêsses 
1ndlos, aparentados, em seus costumes, com os purí , koropó. cor oado 
e cayapó, todos oriundos do mesmo tronco étnico, on de origens 
afins e post-anàinas. Nenhuma classificação para êles foi feita . 
Hoje, etnolõgicamente, sem vacilação, classificam.os essas tribos no 
grupo tapuia, ou Gê, .segundo a denominação de VOS MARTIUS. . 
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c) Toc4na, ou Tok4no, forma um terceiro grupo lncllgena 
Sul-.americano, com grandes aldelamentos no território brasileiro, 
ultrap~ando a área do Nordeste para infietlr, além fronteiras, na 
Colômbia, Equador e Peru . Em 1800, BRINTON designou-os com o 
~orne de BETOYA, que não pegou, caindo logo em descrédito cien
tifico, por falta de melhor base antropo-etnológica. e linguística. 
Desde logo, diante das provu antropológicas examinadas viu-se que 
os toc4na ou tokano, = tocâno ou tocdna, sem qualquer dúvida 
etnológica, agrupa-se na família de linguas Chíb-Cháb a que per
tence, tendo o seu núcleo central de irradiação no vale nn1azônico 
colombiano, onde permanecem as 81las pr1ncipa1s organizações tribais. 

Etnicamente é uma grande divisão rácica, - Quichia-aymará, 
- constituída por diferentes mesclagens, representando três grupos 
distintos, geogràficamente considerados: 

1.º Grupo Oriental. 
2.º Grupo Ocidental. 
3.º Grupo Setentrional. 

o primeiro está localizado n~ bacia do rio Uaupé's e Curi
Curtarf, afluentes e confiuentes dos rios Negro e Apaporf, ê8te 
anuente da margem esquerda do rio Japurá . Nessa r{)gião a.s 1.i;l
guas faladas são os seguintes dialetos: Tocâna, Dax-r-éa, Uã-sona, 
~obéua, kored., Horôna, Uanilna, Karapanã, Dé-sána, Uaúina, Uaf
cãna, = uatkána, Tuiúca, = tuy-ú.k, Bará, Omoá, Buhagána, $ára., 
Tsora, Erúria, Paranôa, Tsorôa, Datucdna, Opayna, Tanimbúka, Ma
küna, = macúna., Iaúna, ·= yahúna, Iupu.á, = yupuá e Kuerétii, = 
cueretú, todos no Brasil . 

O segundo ocupa tôda a bacia do rio Negro, desde sua foz no 
~azonas até a confiuência do rio, por ambas as margens e cen
tros, alcançando a bacia do Putumáio, o alto Caquetá e o Kag·u4, 
e:::: cuguãn . Nessa região, já inteiramente fora do território brasi
leiro, no Perú, vivem numerosíssimas tribos, falando as seguinte! 
línguas e dialetos: Tãma, Amaguáxe, Koréguáxe, = coréguáxe, 
·Seóna, Abixíra, = abichyra, = Avtxíra, Macaguáxe, -- Makayuáxe, 
/caguaté, = tkaguáte ou Ucahuáté, Ptóxe, Anguteri, = ankotéré, An
ICUture, = ankuture, com aldeiamentos, hoje, quue extmtoa ao SUl 
da Colômbia. 

O terceiro se estende em faixa mais estreita ·e con1preende as 
seguintes lfnguas e tribos: Airtco, = ayriko e Tamã. que habltam 
àa nascentes do Manacacia., afluente do rio Meta. Todos ê.sses in
diOIS tacdna são Chíb-cháb, e, do ponto de vista etnológico ainda 
não estão devidamente estudados. Apenas conhecemos um ligeiro 
estudo etnogrãfico, realizado por KOCH-ORUNBERG ~ôbre êsses 
bidias, que multo deixa a desejar. 2sses trabalhoe eu os 11 em "Dle 
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I!etoya - Sprachen Nordwest-Brasiliens, Anthropos, ts. VIII-XI, 
1913- 1918 e Vom Roraima zum Ortnoko, 1928, t. IV. ~ leitura. 1ndi
gesta despida de alcance verdadeiramente científicn. São tribos 
rpisturadas, que já estudamos, variando o seu tipo entre 1,60 m a 
1,70 m de altura, aproximados em tudo dos arua.1', habitantes c\o 
rio Negro e seus afluentes no Brasil. 

d) Katukína, = catuquína, é mais um povo tndigena Sul
americano, apontado como fazendo . parte de uma estranha família . 
de línguas, e que habita um imenso território situado ao Sul do 
Amazonas, entre os 72° 30' e 620 30i' de longitude, e 40 e 90 de lati
tude, cortando em diagonal, parte do território do rio Juruá . 

Nunca foram estudados ,científicamente. Hoje, todos nós sab~ > 

mos:, êsses .i~dios são aruak, e com algumas misturas tapuia, tupi el . 
carai~a, or:ginando. uma confusa mescla de dialetqs locais, partidos, 
de .ra1zes sonicas diversas, própria dos caldeamentos idiomáticos pe
cuUares a ca~1a tronco étnico predominante. Não há, entre tantas 
tri~s ca~uquina, _POrém, nenhuma alófila . A palavra é tu pi, = 
nhee~gatu . Compoe-se de katú, ou catú,· = bom. bo.'l., bem. :Q 
ta~bem uma forma de aprovação ou afirmação para indicar opor
tµrudade .. Ex.: Ara catú, = dia bom. Xá sarú ára catú, -= espero , 
a oportunidade~ ou o dia bom. Eré catú, = 1está bom, t stã bem. Cê 
'P~Tá catú, = meu bom coração, satisfeito. K i na, ou quina, = 
kin + a, derivado de ki + nd + á,. = kina ou K 'ína., = k'inhu = · 
pt.men:a, môlho feito em caldo reduzido. catuqui na, = Bom môlho. 
~tes indios compreendem as seguintes tribos: Tukundiápa, = tun
cum-diápa ou Tacdn~Dyápa, que '3:presentam belos tipos de homem; . 
4)s parauá, os bendyápa, oo tauary, os kadekiry-dyápa,. os kayrárai, 
os uadyê, os paranin-dyápa, os canamary, em .. que domina a mescla 
tupi ou. canamary, os kana'T!laré ou can(J,maré:-tapuia e os bttrué. os 
tJcatú-kína propriamente considerados, formam os gn1pos · katauixi 
ou catauíxí e catú-utxy, já quase extintos. 

É êrro antropológico e etnológico qualificar ês-ses hid1os fora do 
seu verdadeiro grupo aruak, enquadrado nos catuquina, cana1narê 
e . catuixy, de onde procedem tôdas as suas demais tribos . 

e) Tocâna, ou takána, péba, e makú, considerados por alguns 
au~o.res . como : fazendo parte de família de línguas distintas, são 
arua~ mesclados de caraíba, do mesmo modo como os yâguá e os 
vameu i:ertencem ao grupo péba, que é uma mistura de caraíba 
com tocana. Dessa mesclagem étnica realizada, resultaram muitas 
outras tribos, tais como: 
k l_!it6t6, iu~i, guató, mura7 maxacari, pataxó, opaié, iaté, chapacúra, . 

ukura, huars, maxubí, ariké.m, purú-borá morikí chiriáná e kon.... 
TÚ M ,.. - , , ~-
~· as, todos eles sao o resultado de múltiplas uniões tupi, ta- , 

llU a, caraíba, e aruak e<>m predominância desta última. 

• 

CAP1TULO X.X 

. . 

81JMULA: Linguistica Indígena - Linguagem íncola-brasileira - Si-. 
na.is gráficos admitidos - Soni morfológico ..__ Fonêmas 
gramaticais - Língua pauatê - Língua nenê - Língu.: 
tagnâni - Língua taximendí - Língua oiampí - Lín.-1 
gua caripuna - Língua kepí-kiri-uáta - Língua ariquê·· 
me - Língua urupá - Consonâncias tupí - 1':tlmos· 
6Õnicas. 

LINGUíSTICA IND!GENA. - Em nosos estudo - "E!ementos 
de Filologia Tupi", - evidenciamos um fato rigorosamente cientí
Jico: a demonstração experimental das palavras de ~1ma determi
liada família de línguas. Realmente, no exame dos sons há que 
considerar, aquêles que são estritamente fisiológicos, por pürtenee
rem ao estudo da formação idiomática doe respectivos grupos étni- . 
cos, em tudo já distanciados daquêles que, foneticamente históricos. 
resultam do estudo filológico ou científico da linguagem fncola 
brasileira, comparada, diante da transformação dêsses mesmos sons 
através do tempo e dos meios, desde a mais baixa até a mais alta. 
civilização neolítica realizada e expressa na fonologia :dos vocábulos: 
da língua predominante. 

Nos sons elementares das vozes aborígenes, como nos de quais
quer outros homens das tribos selvagens mais recua<la3, - tapuia, 
tupt-guaraní, aruak ou caraíba, todos os fonemas são orai~, nazaia 
e guturais, sem nenhum sinal gráfico que possa representá-lo, a 
não ser .com o auxilio do nosso alfabeto, e apenas, fonêticamente. 
com o emprêgo de 21 letras, a sab~r: 

A.B.C .D .E .G.H.I.K.M.N .O.P .R.S .'T .U .V .X.Y.Z. 
Em relação à sua natureza, êsees sons são: 
Vogais: 6: - a, e, t, o, u, y . 
Consoantes: 15: - b, e, d, g, h,, k, m, n, p, r, $, t, v, :t. s . 
Não hã, como se vê, nem /, nem. j, nem l, nem q. Cada um dos 

aons de qualquer de uma dessas línguas que estudamos, é mais im
portante para o conhecimento cientifico do progresso e desenvolvi
mento do homem ameríndio do que a descober~a de um gênero nôvo 
de mineral, planta ou peixe. Cada língua inçligena Sul-americana 
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que se extingue, sem deixar vestiglos escritos, é um importantis
simo capitulo da História da Humantàade, que se perde, e que nunc& 
mais poderá ser restaurado ou escrito. 

A famnta linguística a que pertence qualquer um dêsscs grupos 
de inclios, é de alta importância filológica para a cultura do BruU 
e do mundo. Jt com o seu conhecimento, agrupando cada t,rlb!) na 
sua respectiva família de línguas, que nós poden1os afirmar, hoje, 
que os kartri tiveram os seus grupos malis re.slstentes no alto sertão 
cearense, tendo sido confundidos, por muito tempo, cr.m os tapuia. 
Foi o estudo de sua língua, porém, que levou LUCIEN ADAM a evi
denciar o êrro, pondo-os definitivamente dentro do Eeu verdadeiro 
Quadro etnológico aymará. 

Qualquer som linguístico só poderá formar sentido morfoZógtco 
com o auxilio de uma vogal. É a idéia que impõe a forma cepaz r4e 
expressar o pensamento humano: Yg, = água, dgt, = machado, 
dd, = nós, nd, = voz, etc._ etc., pée o indio em: face do seu próprio 
pensamento, revelando-o pelos sons de sua linguagem de mistura 
tom os elementos com que se exprime para revelar ~s suas idéias. 

O h representa som forte, aspirado, de "rr" como um sôpra 
surdo, rápido, imp·etuoso. o ''r" é sempre brando, como no inglês. 
Das consoantes, algumas são puras, enquanto outras são impuras .. 
As primeiras se agrupam em 9; 

== ç, k, m, n, A r, s, t, z. 
As outras são 4: b, d, g, h. 

Os fonêmas aborígenes são: 1' orais, como demonstra a se
guinte escala vocálica nheêngatú: 

6 
6 

(O) 

4 - (4) 

- ú - (Ü) - (t) 

::: 110 -

7 NASAIS: 

ã - (an, am>.; 
~ - (en, em); 
ei - (~, i, i, ~); 
i - Ctm, tn); 
6 - (on, om); 
u - (um, un); 

. ·fl - <11m, yn) • 

' ~ 
(e) 

t -11-
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13 CONSOANTES: 

b, e, d, k, m, n, p, r, s, t, v, z, a. 

Os ditongos orais, simples sons vocállcos duplas, vivendo duu 
vogais pronunciadas de um só impulso, como propulsÍ\O pr~posltiva 
na emissão fonética, e, como esfôrço subjetivo consciente confor
me se demonstra com a seguinte variedade: 

DITONGOS ORAIS - O valor qualitativo das vogala é dado 
pelo timbre da voz. Dai a sua classificação em abertas ter.hadaa • 
surdas. São ABERTAS: 

1.0 - at - Caí (queimar), muçarai (brincar>. 
2.0 - ae - Ráe (caráe), (arranhar), peráe (íngreme). 
3.º - ao - Máo (Sem sabor), quirlmáo (forçoso) . 
4.º - au - Páu (além), supapáu (quinta-feira) . 
5.0 - ei - Céi (vontade), iucéi (desejar). 
6.º - eo - ~o (desinência) , saéoua (queixo). 

São FECHADAS: 

7.º - oê (cozinhando). 
8.º - eu - meu (forçoso), mêue (devagar). 
9.º - ta - ia (desinência), iapõna, (forno), picâi (re:nar> 

10.º - ie - io (des:nência), iênú (barro), ioru (remar) 
11.º _ io - io (desinência), iôráu (desenhar), iôrampJ. (rasgão). 

São SURDAS: 

12.0 - tu - tu (se, si), iuquaçu (sexta-feira) . 
13.º - to - io (só), poité (mentira), .oitá (nadar). 
14.º - ou - ou (desinência), mutuou (domingo). 
15.º - ua - ua (desinência), kuaá (êste, esta) . 
16.º _ ue _ ue (sem), uéhena, (vomitar) - kuetéca (ralar), -

uére, (boiar) - uéra (mundo). 
17.º - ui - ui (desinência), puitá (ficar) . 

DITONGOS NASAIS - O valor quantitativo, nasal, é ntulto pr""°' 
nunciado, dito com a bôca quase fechada: . 

1.0 - aã ~ aã (desinência), maãn (visto). 
2.0 - aé - aê (desinência), maên (apercebido). 
3.º - ai - at (desinência), caimeln (oferecido). 

• 
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4.0 - i4 - 1ã (desinência, planura) aiãn (rasgado, aberto, am-
plo). 

5.º - oe - oe (desinência), oeyma (aferventado. qua!5e cru). 
6.0 - u4 - uã (desinência, desfiladeiro), oau (ve.3tiàrio, veste) .. 
7.0 - ui - ui (grota), onuin (variedade de palmeirasJ . 
8.0. - eã --- eã (desinência, precipício), aâmy, (exprilnido). 

Não há semlditongo, ou ditongo imperfeito no idioma tupt, que 
aeria aquêle em que as duas vozes (sons) intimamente ligados se 
discriminam, entretanto, em impulsos ligeiros e sucessivos. Isso. 
ocorre, tanto no idioma nheêngatu, como em todos os dialetos ín
colas brasileiros, conforme o quadro abaixo: 

LtNGUA BAURÉ: 

saúht - (anel) . 
uáca - (chifre). 
3Uáne - (chuvisco). 

LtNGUA CAYOBA: 

araípa - (flor em botão). 
naúhe - (quarto minguante). 
táco - (homem perfeito) . 

LtNGUA ITONAMA: 

xaçuá - (barba) . 
guáráre - (porquinho). 
aixucacíne - (ébrio). 

L!NGUA MUNDURUCú: 

uê - Cbarri~a) . 
eá - (quarto de dormir) . 
úáxi - (pôr de Sol, que causa tristeza). 

LíNGUA BORORO: 

iérúdo - (eu vejo) . 
aérúdo - (tu vês) . 
éérúdo - ( êles vêem) . 

' 
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Não há, porém, tritangos, porisso que, de fato, na pronúncia 
geral dos índios, as palavras paraguái, uruguái, maruguái, naraguái, 
turiguái, etc., etc., tôdas designativas de regiões e seu~ caracterís
ticos, são enunciadas, apenas, com dois sons finais - gú ái, - in
timamente ligados, sendo a última perfeitamente ditongal. 

Monotongo, ou grupo sônico de duas vozes, em que &ó a última 
possui valor fonético, como kuí, = (oh), guará, = (lôbo amazônico), 
ouamá, = (alagadiço), guaíra, = (comedor de mel), é comun1 a 
tôdas as línguas aborígenes brasileiras . 

Hiato, simples representação de um grupo sônico vor!álico, con.s
t ituido por duas vozes pronunciadas em dois ilnp.ulsos distintos, é 
comum às diversas línguas indígenas, como sucede nos casos que 
Yão especificados: 

DIALETOS DA L!NGUA TUPI. - 1.º - LíNGUA DOS tNDIOS 
PAUATÉ, da nação ou tribo Parnauatê, do vale do rio ai-Paraná, 
no Estado de Mato-oros·so: 

1. - ae - aepira, = (corpo), aepiacanga, = (dedo do pé) . 
ri. - ao - aobetô, = (junto), aoróo, = (enxaguar, lavar). 
3 . - au - auzé, = (sair apressado), aubé, = (cêdo). 

2.0 - LÍNGUA DOS ÍNDIOS NEm, da nação NHAMBIKUARA, 
habitante do vale do alto rio Franci.sco Bueno, afluente do Con1e
moração, que desagúa no médio Gi-paranâ: 

l.l. - ea - earoré, = (macega, moita), eaderé, = (vara) . 
~. - ea - eân - eanité, = (mulher vadia), eani, = (gl'la.veto) . 
3. - ee - eenoré, = (rapazola) , eéxundé, = (mãe de criação) . 

3.0 - LÍNGUA DOS ÍNDIOS TAGNANI, da nação NHAMBIKUA
RA, habitantes da margem média esquerda, do rio Festa da Ban
deira, afluente do rio Roosevelt., no Estado de Mat<>-Grosso: 

1. - ei - eitan<tê, = (fagulha) , eixindê, = (fumaça). 
'2. - eo - eorecandê, = (chefe de grupo), EOE'm, = (orientador) . 
B. - ou - ourindê, = (tamanduá pequeno) . 

4.0 - LíNGUA DOS ÍNDIOS T AXIMENDI, da nação NHAMBI
KUARA, do alto sertão de Mato-Grosso: 

l. - ia - iánandú, = (enfeite de pena para o nariz), ianacê, = 
<anel). 

2. - 'la - iancatú, = (furar), tand~, = (Constelação de Orlon). 

• 
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3. - U - Utatínctl, = (motuca, môsca) , Urar~, = 
amêndoa). 

(castanha ou 
' 

5.0 - LtNGUA DOS tNDIOS OIAMPt, do alto Oiapóque, (0~ 
:pock >, no Estado do Pará: 

J. - ~ te - tenaupú, = (braço), tsneururú, = (bôca torta). 
2. - to - topecan, = (omoplata), tonamí, = (orelha). 
3. - io - tonuimô, = (liga para as pema.s), wnuiná, = (ponta de 

flecha). 

6.0 - L1NGUA DOS tNDIOS CARIPüNA, habitantes da margem 
do alto rio Madeira <cayart>, e seus afluentes, Murun-Paraná e 
iJact-Paraná: 

1. - íu - iúci, = (velho), iúi, = terra), Iôl, = (feio) . 
2. - oa - oátô, = (mariposa), oácô, = (quase branco). 
S. - o4 - oanibací, = (distante, que mal se percebe), oambaci"1la., 

= (junto, bem perto) . 
1 

• ' • ! '~l~r<~ , . ..:~~~ 

7.0 - L1NGUA DOS tNDIOS Kru>I-KIRt-UATE, habitantes dÕ 
rio Maquépianê ou Barão de Melgaço, conquistados, em 1913, ~lo 
então Coronel RONDON; êstes índios resultam das misturas tribais 
tupl e karirí, verificadas desde o nordeste brasileiro: 

1. - oé - oécáua, = (ripa), oécumbó, = (rama d·e trepadeira). 
~. - oe - oeencupe, = (viga de madeira, caibro) . 
3. - oo - oôicó, = (galinha), palavra onomatopaica; oocúpá, = 

(beiral de casa). 

8.0 - L1NGUA DOS tNDIOS ARIKa:ME, habitantes das mar
gens do r io Massagana, afluente do alto rio Jamarl, no vale com-

• preendido entre a marg·em esquerda daquele e a margem direit& do 
rio Candeia, considerado o mais importante tributário do Jamari: 

1. - ua - uatauo, = (gripe, catarro), uahó, = (garganta, laringe) . 
2 . - ua - uaxaméra, = (visão, ou espirito do morto>, uapó, = (pa

drasto). 
3. - ue - uehá, = (saracúra), uerú, = {furador). 

9.0 - LtNGUA DOS 1NDIOS URUPA, habitantes do rio Urupá. 
afluente da margem esque:r.da do alto Gl-Paranã, e manadelro3 do 
Jarú: 

) 
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1 . - iu - iuhenecl, (barba, bigode), iupicf# (êabelo). ' 
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2. - ni - ulnl, (abano, ventarola(, uionl (macaco). 
3 . - uó - uóaõ ('!oruja), uópi, (besouro). 

CONSONAI'lCIA TUPI - Os fonemas consoantes ou consonln~ 
das do nhezngatú são, a saber: 

1. - Ca - Cai (apertP.do), Cai (queimado), Cairár~ <lng@ .. 
11uo), Caá <mato). . . 

2. - Cê ·- Cê <meu, minha, mim, me), Cê sangâua, (o meu 
retrato), Cê remirlcô, (minha mulher), cê arâma, (para. mim), CI 
recé (a mim), Cê omeen supê, (deu-me, me eu, deu a mim) . . 

3. - Dê - Dê (sufi~o), Somandê, (formiga de asa), Andê <ves
pa), Saudê (n1osquito), Xamandê (saúva). 

4 . - Gê - Gê (prefixo) genipapo (cheiroso) Gêrêrê (sem sai-, 
da), Gêkl (apertado), Gêki (apertadinho), Gêricy, (causa de origem). 

5 . - K~ - Kê (prefixo): Kená, (fechado>. Kerána (caspa), 
Keperú (periquito) , Keri (ostra). Keripe (sonho) Kêri-Kêri (gaivota>. 

6. - Guê - (g ) - Guará, (lôbo), Ouácy (sufixo), e adjetivo): 
Uruguai (água O'!l rio dos buzios) . 

7. - Mê-Mêen (dado), Xá-mêen nê supé ma xá-mêen cuáo 
(dou-te o qu~ p0sso dar-te) . Mêapé (bôlo), Mêapé cêen (bôlo doce), 
Mêapé-anta (pão) . 

8. - Nê-Nê (pronome): Nê indé (tú mesmo), Nê (te ti teu , , , 
tua), Xá-sú cury nê kiti, (irei a ti ou ao teu encontro). Nê oca kltl 
(em tua casa> Iv!içucui nê pâia? (onde está teu pai?) 

9. - Pê-Pê (prefixo e pronome pessoal da 2.ª pe5.5oa plural do 
v·erbo): Pé-sú ou P--sõ, (andais) . Pê-recô (tendes) . Pê (preposição 
com significado de em) Pêcoameen (guiado, conduzido por outrem). 
Sufixo: ypupe, (no fundo), Pauçape (no fim). Pê (substantivo): 
(haste, espique>. Potyra~pê <haste de flôr). 

10. - Rê-Rê (pronome da 2.a pessoa do siniUlar): Rêputáre Ct!J 
queres), Récicãre, <tu procuras), Rê-raçó, (tu carregas), Rêcé (para, 
por, a) Xá-vurãki, nê rêcé (trabalho para ti). Cunhã k - iumbeu l 
rêcé <a mulher re dirige a êle) . Rêrk (vasilha). 

11 . - Vê-Vê (por onde) ; Venlxorá, ou Vênixura (piteira) ; Vê 
- é som rarli>simo . 

1. - UUê- - Uê (sufixo comum no dialeto de algumas tribas 
'1Jpi) . 

13. - Xé - Ixé - Xâ - (pronome singular da 1.ª pessoa gra
matical, usado indiferentemente) : Xê-recô (eu tenho), lxé-recõ, Xá
recõ, Xê!~ra 'caJças), Xêrura~uira, (ceroulas ou cuécas). 

14. - Nhê - Nhéeu (fala, voz, som): Nhêêng (falar); Nheên-
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gatú (língua ·bela); Nheêngaiba, (língua dos brancos) ; Abanheên
ga ( língua jos hcmens) . 

As consonâncias, ou sons consoantes, são simples correntes eXJ>i
ra tórias, que se realizam na linguagem f1a.lada, como os fonemas 
vogais, mera:; t.únâncias laríngeas, caracterizadas por maior aproxi
mação das partes móles da bôca. Daí porque, os sons consoµantai.5 
são vozes ronst..:i:.as e explosiivas, enquanto os sons vogais são livres 
vozes. Nas primeiras, o som "r", .representa apenas o fonêma (rê), 
sempre brando. qualquer que seja a posição por êle ocupada. no vo
cábulo . O "h '' á aspirado, forte e surdo, dito de um jato, na gar
ganta . Os fonêrr,as nh~ nhêm, nheên, não são bem representados 
com o auxilio do nosso alfabeto, porisso que, no idioma tipí, todos 
êles têm uma orioépia característica, especial, .própria do nheênga
tú, como se o som representado fôra iniciado com o ''ft", de uso no 
!idioma espanhol. 

O fonem:i. cé (c), e ;, sibUante, quase s, tem dupla representa
ção na ordem ::iatural e ~Jmples dos vocábulos . O fonêma zá (ça)., zê 
(cêta) é de fi.:n~ão tríplice na. sua. representação simples, enquant.o 

qµe a consonância xá, xê, xé, xe, xí, (tchá) , (tché), (tchê), (tchi), 
txi, possui cinco representações cujo maior ou menor valor quanti
tativo, ortoépico, varia entre os próprios tupi. 

Todos ês.;es fonêmas nheêngatú, simples con&>nâncias, discri
minam-se, iil'l~ógicamente, em referência quanto: 

a ) ao nloào porque é formado; 
b) ao lugar de sua pronunciação; 
c) ao esiorço e efeito sônico de sua prolação. 

Essas agrui:ações fonéticas se dividem em: . -a ) - classes, ordens e gráus. Em relação ao modo de formaçao, 
essas classes consonantais, no nheêngatú, são 2: 

a> explo.:liva,c- ; 
b) constrlt&s. 

As primeH.·a..: também se denom1nam momentâneas, e as se
gundas. contínuas. As explosivas ou momentâneas formam-se pelo 
contacto dos ór~ ;5.os . bucais, ao sopro da corrente expiratória, como 
numa explosão: 

B . (Bê); P. (Pê); D. (Dê); T. (Tê); K. (Kê); O. (Oê) = Oue. 
As outr8.3 .. !ão prontlnciadas constritamente, com emissão de 

som apertadv pela aproximação dos órgãos bucais, que se fecham, ou 
se estreitam, ~<ierrnltindo a prolação da voz de onze modos diferentes: 
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V. (vê); V (si); Z . (zê); R . (rê); X. (tehá), (tché), (tchê), 
(tchi); M. (eme); N. (ene). 

Quanto ao ~ugar de sua pronunciação ou articulação, no nhe.. 
êngatú, são: 

l.º - Labia~ - p, b , m . 
2.0 - Labial dental - v. 
3·.º - Língua?s-dentals - t, d, s, r, n . 
4.0 - Lingua!s-palatais - x, nh . 
5.0 - Guturais - g, k. 

Em relação tt.o esf ôrrço empregado na emissão dêssea sons. OI 

fonêmas con3uant.es, são: 
Fortes, surdos e brandos . 
São fortes: P. T .K . 
São surdoJ ou brandos : B . D. O . 

UNIDADE D.A LtNGlJA TUPI - Todos os fonêmas ou sons cons
titutivos dos vocábulos, não variam na classificação nheêngat4, 
mesmo nos seus mais distanciados dialetos . Essa circunstância fo
nética, admirável, maior se revela no exame da formação das v~ 
pronominais. É assim que os pronomes pessoais se apresentam: 

Singular - Primeira pessoa: = a, xá xé . 
Singular - Segunda pessoa: = re, ro, rú, nd . 
Singular - Terceira pessoa: = U, o, aé, (êle, ela .. o, a, lhe, st 

sigo). 
Plural - Primeira pessoa: = Yá, lané, ndé, (nós, nos, nosco). 
Plural - Segunda pessoa: = Pé, penhé, pené, (vós, vos vosco). 
Plural - Terceira pessoa : = Aitá, entá, etá, hu, (êles, ou ela.a, 

Gs as, se, si, sigo, lhes) . 
Além dessas vozes pronominais, ainda é de uso corrente entre 

os tupís, o emprego do pronome iu, que se traduz por "se", e serv& 
para apassivar, ou dar função reflexiva ao verbo . É exemp~o: hl 
munhãng, = faz-se; xá iu sú-iepé, = eu me fui. 

A palavra aitá, ou aetá, quando é precedida de vogal, perde 
por aférese o som a inicial, e se pronuncia, então, itá ou ~tá, sà
mente . O sistema fonético tupi é caracterizado sobretudo pela pre-. . 
sença dos sons agudo, nasal e surdo, que são predominantes . Na 
·formação das palavras, o grupo labial explosivo - mbl - mp, como 
étimo sônico, é comum tanto ao nheêngatú como aos mais va.rtadoa 
dialetos do tranco aruák. 

LINGUA TUP1 (nheêngatú) - ÉTIMOS-SôNICOS: 

e - mb irari = parir, dar a luz . 
e - mb úi = cobra. 

l 
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e -mb õl = cobra. 
e - mb ui = deflorar. 
e-mb á =não. 
e -mb áe = nada. 
e-mb áe pyra = cheio de futilidades . 
e-mb yra. = entrecasca de árvores. 
e - mb yare = parido, parida.. 
e - mb yra çáua = parto. 
e - mb yare çára = parteira,. 
e-mb yra uára = parturiente. 
e-mb yra uéra = parideira. 
e-mb yra yura = esteril, etc., etc. 

LtNGUA AP'On: 

e -mb yrárt = dar a luz, parir. 
e-mb yra uéra = parideira. 
e - mb yra uára = parturiente. 
e-mb yra re = parteira. 
e-mb yra çáua = parto . 
e-mb yra = entrecasco de madeira. 
e- mb aé pora = aberto, coisa, sem valor. 
e-mb áe = nada. 
e -mb á = não. impossível. 
e-mb ui = deflorar. 
e- mb õi = cobra. 
e-mb õla = cobra. 
e-mb ula = cobra. 

Singular - Primeira ~ôa: = Chá, xá, xé. txé, .<eu, me mi. 
migo). 

Singular - Segunda pessôa: = Re, o, aé, (tu, te, ti, tlgo). 

Os elementos constitutivos dos vocábulos, não variam na classl
ftcação nheêngatú, m~mo nos seus mais distanciados dialetos • 
Essa circunstância fonética, admirável, maior se revela no exam"' 
da formação das palavras. É assim que se apresentam: 

UNGUAS TICúNA ARUAK: 

uá tú = ba~aio, cesto. 
uá chú -= banana. 
uá ohú = arara. 

. . 

• •• 

uá 
uá 
uá 

, 
ua 
uá 
uá 
uá 
Uá 
uá 
uá 
uá 
uá 
uá 
uá 
có 
CÓ 

có 
có 
có 
có 
có 
có 
có 
CÓ 
eó 
có 
có 
có 
có 
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ópa er.a = aranha. 
racú =- piáu, spécie de peixe. 
irá = a~a.í, uma espécie de palmeh'a. 
omá ;~á ::-: bOto 
otá = f! ango . 
uu -= chama. 
urá = f :ex ar peixe . 
õe = f a -:-~nha . 
oó rua = espelho 
uóe = defecar. 
uu = lenha para o tfogão. 
ôna = mucura ou gambá. 
nôé = preguiça (animal) . 
ú éu ::..: papagaio, grasnador 
xe cu:a = queixo mento, mandibula. 
x1 = porco de casa . 
xl yg = peixe liso ou de pele. 
xi na.ê1.1J = pestflnas . 
reméa = peixe dP escama. 
côtê = pé, inteiro. 
maxá êpetú = passe por aqui. 
ma &eu = ouvido. 
xi mú =- orelha. 
áó = zangar, chorando 
mo rã = narinas. 
hú = veado. 
ná xlún =: saia, vá embora. 
patun = unha da. mão. 
õ xl~ :;.: ruim, máu. 

Os índios tlcúna habitam o vale do Igarapé-Belém, afluente da 
margem esquerda dos Solimões, a juzante de Tabatinga, e foram es
tudados in-Zoco, pelo General Cândido Mariano da Silva Rondon, 
em 1936. 

LINGUA DOS tNDIOS IARACCNA OU TAUB.aPA: 

ú taxi ri = barba. 
ú 1ê uã = barriga. 
ú cui en = bexiga. 
ú nde ndà == bôca . 
ú ié mecu11 = braço. 
ú pã1 = c~beça. 
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ú pê da = calcanhar. 
ú x1 = ~a~cla . 

ú pun = carne . 
ú mú inõ iêpó = clavícula . 
ú ia napô = coração . 
ú táte géi:ô = corpo. 
ú mb acu dá = co~tas . 
ú od cpó :::-: costelas . 
ú piri xl .: cotovPlo. 
ú lê ma~a bum ::-: coxa . 
ú. uiê ta cu = saliva . 
ú ié na = dedo . 
ú ié fia zami pó = dedo mínimo. 

LfNGUAS CARAIBA: De origem Caraíba, aldelados na Bacia do 
rio Uáça, no \'aie formad0 à sua margem direit a pelo rio Cassiporé 
e à esquerda, pelo rio Curupí, no Estado do Pará, e conquistados 31ela 
Comissão Ro.adon. em 1927 : 

u - u ceU: =- cabelo . 
u - ra nár.a = língua . 
u - ai t.0nc.có = joelho. 
u - écem punú = nádegas. 
u - ma &. ::::. caminho. 
u - aru camá = estrêla.. 
u - atuió maré = fumaça. 
u - á nú == luz. 
u - pú :.:: rr.1.orro . 
u - i ú = SQl, 

u - õ nu = machado de pedra. 
u - ã nú = mel. 
u - a tõ ~ tição. 
u - ri = e:;pôsa . 
u - ri nã = mulher. 
u - a i~rú = assar . 
u - a na bukim = dançar. 
u - a pô = adiante . 
u - pl na -= em baixo. 
u - á = não . 
u - a xiu êuê = r.apivara. 
u - ê ué pipô = morcego. 
u - ra uá = paca. 
u - a iCoré = preguiça. 

. . 
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u - a r ir i = tamanduá pequeno . 
u - a ca:á = garça . 
u - á ~uá = pombo . 
u - a ia macá = camaleão. 
u - a .mú = jabot í . 
u - a nú :::..: abelha . 
u - ê ue -::.; lenha . 
u - i tú .::.:. mato. 
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LINGUA LOS tNDIOS DA TRIBO UCONA, da família maion
gon, habitantes do vale do rio Uarica-Pará, que desagúa no Urar!.
coéra afluen te da margem dJreita do ·rio Branco, que desemboca no 
Rio N·egro, catequisados em 1927, pela Comissão Rondon: 

u - hu uike = pé . 
u - oró maté r ique = suor . 
u - a cl.iú éde = abano . 
u - a décu = algodão. 
u - a cúdi múti == fio . 
u - a cecu hê uôxo fuso . 
u - a n~ ·:. mel . 
u - a di -= mulher . 
u - ê = eu _ 
u - a de x!di = rr.acaco-coatá . 
u - a uári = pica-páu . 
u - a i mu = jáboü. 
u - a xô = vermelho . 
u - a tle.:ú ri = capucho de algodão . 
u - a :.·aÇ.a iê = ombros . 
u - a ií tá rique = bõca . 

LINGUA DOS tNDIOS URUMI, do grupo étnico tupi, habltant.ee 
do vale con1preendido entre o rio Jamarí e o Prêto: 

l - pa bo = ante-braço . 
l - ií a = banana. 
i - xá Pl.! = barriga ra perna . 
l - ô gohho = bigode . 
l - · pa mb ú = braço. 
i - ií acâ = abeç3. 
i - fí á iápe = cabelo. 
1 - a ri nhã = cinza. 
1 - a iõ rôro = ela vicula . 
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i - cu nha = coração. 
i - o nhõ gá =dedo. 
i - ru ínga =: filho . 
1 - a = laga,rto . 
i - a tuá rana = falso lagarto . 
1 - pa õé --= mão. 
1 - fi r.ã ::::ave que J)la <mutum) . 
1 - á ã u~ ti u = .nariz . 
i - xág aá = ôlho 
1 - !er~ c:ipe = ombro. 
i - u á t:!Urape = orelha. 
1 - u tL"ll gA = peJto. 
i - 1 a-çH fíhame = pestana. 
1 - ã nbãn ga = ,·isão, demônio . 
1 - ô cáue = tucano. 

' ' 

.. . . LINGUA DOS 1NDIOS URUPIX"ONA, do ramo étnico t1pialdela
'1os no alto ric- Pixuna, afluente do Purú.s: 

i - uê uáca veu = 1. 
1 - xi rãn guê = 2 . 
1 - ta mai un = 3. 
1 - ta ia uire = 4. 
1 - ta mã mo = 5 . 
i - caró bute = 6. 
i - tá guto = 7. 
i - ta gô biu = 8 . 
1 - 1 caú nhé = 9. 
i - co pongo = 10. 

LINGUA DOS :fNDIOS URUPA, do ramo étnico tupi, aldelados 
nos manadeiros do rio Urupá, afluente do Gi-Paraná: 

i - uip = capim . 
1 - uã = banana. 
1 - a mú = formiga saúva. 
i - hip = pulga . 
1 - cãn = mosquito. 
1 - uri = maribondo. 
i - mi = mosquito borrachudo . 
1 - a pai = borboleta. 
i - he pi = bicho de pé. 
1 - te hãn = piranha . 

• 
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1 - hãn ::e peixe. 
1 - to rãn :::I'. sapo. 
1 - rê ken = chifre 
1 - kê cren = carne . 
1 - min = anta. 
~ - ui ci espõsa .:: mãe e filhos . 
1 - cê rê = meu companheiro. 
1 - cé = lenha. 
1 - úi = terra. 
1 - ui =lama. 
t - cê táta = meu fogo. 
1 - kt maci = peito . 
1 - ti çi = dente. 
1 - llhe ueú = barba 
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LtNGUAS ARUAK: - l?: a. llngua dos indios Pareci, da nação 
Ariti, habitantEs do alto ser tão de Mato Grosso, e constituídos, pre
sent{mente pelas tribos Coxel'ini, Uaimaré e Caxinit i; são tribos do 
ramo étnico · aruãk, velhos indígenas Anti e Omágua, descidos da 
Bolívia e Perú. .para a bacia do Amazonas, a primeira pelos mana
d eiros do Cayárl (rio Madeira), descendo o Chapadão de Chiquito; 
a segunda seguindo à direção das águas do ruo Napo e Uicayále, até 
encontrar o Solimões . 

Oriundos do mesmo grupo étinico, dividem-se. porém, em diver
sos grupos, idênticos, contudo nos dados antropológicos, étnológicos, 
linguísticos, sod.ológicos e literários (folclóricos) , em que se desta
cam os quatro cânticos: - Uárãrôcê (Ualalocê), Teirú, Urarú (Ula
lú e Iarôkê (Ialoquê), que são as lendas do milho (cozêtê), da Man
dioca (oiaC'orê) e a da criação do homem (Tiômêcati), que significa 
- história de nossos avós. 

Tôdas essas tribos Pareci foram estudadas. ln loco, pela Comis.. 
são Rondon, tendo à sua frent e êsse imortal e heróico desbravador 
de matas que é o benemérit'O G eneral CANDIDO MARIANO DA SIL
VA RONDON. ilustre presidente do Conselho Nacional de Proteçãt> 
aos índios, e o etnografo JOAO BARBOSA DE FARIA, de saudosa 
memória, que conseguiu apanhar- lhes a língua, e os costumes, como 
se vê do "Esbôço Gramatical, vocabulário, lendas e cânticos dos ín
dios "Arit í", na Publicação n .0 78. daquela Comilssão, em 1.ª edição, 
devidamente autorizada pelo C. N. P . I., e publicada pela Imprensl\ 
Nacional, em 1948. 

É desse trabalho, insuspeito por todos os títulos, que nos auxl
llamos no presente estudo. 

7 - No idioma Arití, o gênero dos nomes aparece sõmente quan .. 

.. 
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do se trata de pessoa ou animal. Em referência à. pessoa, o gênero 
masculino é expresso por um dos sufixos: - ô, rô, arô. São exemplos: 

Zimareni (irmão) 
zanetê (espôsa) 
Zuimaré (moço) 
Amurê (chefe) 

Zimaroni (irmã) 
Zaneteó (espôsa) 
Zuimarõ (moça) 
Amurô (espôsa do chefe) 

O gênero dos animais é .sempre expresso como se vê nos 
exemplos: 

a) - das aves, pelos sufixos: - enari para o m8..6culino e oirori. 
para o feminino: 

Masculino 

Aú enari (ema macho) 
OJará enari (pato macho) 
Takirá enari (galo) 

Feminino 

Au oriori (ema fêmea) 
Olarú, oirori (pato fêmea) 
Takirá oirori (galinha) 

b ) - dos quadrúpedes, o gênero masculino é designado pelo su
fixo, - enanacê, e o feminino pelo sufixo, - oirônacê: 

Masculino 

Zotiáre enanacê (veado macho) 
Xini enanacê (onça macho) 

Feminino 

Zotiáre oironacê (veado fêmea) 
Xlni oironacê <onça fêmea) 

O plural dos substant.Avos é expresso pelo sufixo ná. Exemplo: 

Singular 

Onê (rJ.o) 
Oirô (mulher) 
Coacê (peixe) 
Atl (casa) 
Areti (gente) 

Plural 

Onená (rios) 
Oironá (mulheres) 

Coacêná (peixes) 
Atiná (casas) 
Aret iná (gentes) 

O substantivo coletivo de modo geral, é expresso por se aduzir 
ao nome um dos sufixos: tori, coni, e etê . Exemplo: 

Singular 

Atiá (ávore) 
ooteará (pássaro) 

Coletivo 

Atlatorl (floresta) 
~tearáconi (passarada) 
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Oiró (mulher) 
coretá (bambu) 

Corezá (tiro) 

o grau dos substant ivos é expre~o: 

Oiroetê <mulherio) 
Coretaconã (bambuzal) 
Corezaconi (tiroteio) 

a) - pelo aumentativo, aduzido ao nome ou ao prefixo, - caro 
- ou um dos sufixos cacê - ou ôco. Exemplo: 

Positivo 

Kaco (voz) 
Kuicê (faca) 
Zauati (machado) 

Aumentativo 

Cacozaco (vozeirão) 
Kuicécacê (facão) 
Zauatiôcô (machadão) 

! 
4 

o aumentativo, como grau gramatical, é formado pospondo-se' 
ao nome o adjetivo, - catorezê ou carorê que significa grandei. 
Exemplo: 

Positivo 

Ená (homem) 
Xini (onça) 
Oiró (mulher) 

Aumenattivo 

Ená carorezê (homenzarrão) 
Xini carorê (onça grande) 
Oiró carorê (mulherona) 

b) - o diminuitivo é formado com o acréscimo ao nome de um 
dos sufixos cê, icê, ucê, aucê (pequeno) . Exemplo: 

Postitivo 

Tiaho (cacete) 
Coreará (ave) 
Ati (casa) 
Ani (vespa) 

Diminuitivo 

Tiahocê ( cacetinho) 
Corearacê (aveznha) 
Atitaucê (casinha) 
Aniaucê (mosquito 

A gráu diminutivo pode ser expresso, analitícamente, posponào
-se ao nome os adjetivos: inirá ou mococê (pequeno). Exemplo: 

Ati inirá (casa pequena) Ataá mococê (árvore pequena) 

Os índios que habitam à bacia do alto r~o Negro, em sua maio
ria, ainda hoje, apresentam-se como descendentes, etnologicamente, 
da nação Uaupê, - uma das mais poderosas confederações indíge· ... 
nas, do tronco tupí, e de cuja denominação resultou o topónimo do 
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ma.is caprichooo dos aflu~ntes do Rio Negro. De suas tribua mala Jm .. 
portantes, destacam-se: 

1.0 > Uaupé, que habitam nas margens do rio de mes.. 
mo nome 

2.º) Uaniá 
3.º) Uanándú 
4.0) Uanami 

TU pi 5.º) Uaiurú 
6.º) Uaiumanã 
7.º) Ualá 
8.0) Uacara.uá 
9.º) Uapixâna 

10.0) Uaraicú 
11.0) Uaraná-cuácêna. 

Tôdas essas tribos são partes de uma mesma unidade étnica, 
que pode ser afirmada diante do iprefixo ua, comum as suas deno
mdnações como a indicar uma só procedência. Tôdas elas, em ver
dade, tem por base o étim<H>ônico ''ua", na e ni. Os sufixos, ia, au, 
i, u, a, completam cada nome, dando-lhe conforme a peculiaridada 
do nheêngatú, os caracteres necessários à sua própria lciomática. 
Representam por assim dizer, as vivências, qualidades ou modos d• 
ser atribuídos pelos índios às condições animais e sociad.s de cada 
tribo, com seus modismos inerentes a-0s sub-grupos abórigenes. 

A evidência etimo-sônica é indispensável. O som u, por exem
plo, possue a segu~nte significação: 

U = v. a. = comer. Estrictamente, como verbo ativo, é igual 
a tragar, meteir no estomago, alimentar-se, nutrir-se . Mas, nesta• 
duas últimas acepções, só se usa antepondo-se-lhe o pronome "iu• 
(se, si). Ex.: - iú-ú = come-se, alimenta-se, nutre-se. Figurada-
mente no nheêngatú, ainda significa roer, gastar, destruir, depender, 
consumdr como se vê em: 

Izê y - ú ni - ana = eu rola. 
Aé y - ú - ni = êl~ gasta. 
Aita - ú arãma óca = para êles destruirem a casa. 
Xa - ti - ú çoô =eu não como carne; eu não dependo da carne. 
ú - á - ú = como eu como. 
ú - á - úpé =como eu como bem. 

Pe. indica, também, a segunda. pessoa do plnral. Exemplo: 
Peyucá = matais. 
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Penenõl = chamais. 
Pendehé = pendi, por vós, Isto é, eu voa dei preferência. 

!:!li· Os exemplos se decompõem pelo étlmo-sônico: 
a) Pé yucá = ser morto por outrem; 
b) Pé ne nõi = ser chB.mado por outrem; 
e> Pé ná éné =dou preferência a outro. 
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Uaupé = tribo dos que comem bem, tsto é~ dos que são fartos 
no comer e no beber. 

Essa unidade étinica reveladora do grupo tupí uaupé, subdlvl .. , ~ 

de-se nas seguintes tribos, da mesma origem, habitantes do alto 
rio Nfgro. 

1º) Kuetauá 
2.º) Cubeú 

Tupi 3.0) Pucá 
4.º) Uaracú 
5.0) Tacâno 
6.º) Mukúra. 

Em tôjas essas tribos e origem linguística tupí, vêm os étmos-
... . son1cos: '' t , ... 

k u uê a . ua 
e ú-b e • u ' ' 

p u-c á 
u a-r ú 
t a-e a-n o 

m ú-k u-c-r a 

As tribos acima enumeradas, e que alnda .se encontram no Rio 
Negro, Sallmões, Purús, Coary e Juruá, se bem que distanciaclas, 

não conhecem outra língua. Mas, o seu idioma entre todos êles, 
como acentua D. FREDERICO COSTA, ilustre Bispo do Amazonas, 
de saudosa memória.. em seus Elementos para aprender a nheên
gatú, edição 1909, página. 156, ''oferece vari.antes notabilWsimas. :S: 
verdade que o nheêngatú de hoje está completamente corrompido 
e não é ma.ds o do Padre LUIZ FIGUEIRA nem mesmo o de COtrro 

' ' 
DE MAGALHAES, de SAMPAIO ou LUÍS SIMPSON: é porém, uma 
llngua esfacelada, esquecida quase dos próprios naturais e mal fa
lada. pelos comerciantes que desejam apenas fazer-se entendidos". 

CONSTANTINO TASTEVIN em sua Gramática. da língua Tupi, 
à pág. 4. afirma: "A llngua. tupf faz parte do patrhnônio nacional 

.. 
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brasileiro. Possa êste modesto trabalho pô.r em evidência o .valor 
dêsse bem .comum,.· e facilitar o estudo de uma língua nacional e fá-. , 
cll, que todos os brasileiros cultos deveriam conhecer, pelo menos 
nos seus pontos essenciais ... 

Somos da mesma opinião. o tupí, ou nheêngatú é o idioma bra
sileiro, língua de alto valor cultural, fâcil e de pronúncia encantadora.. 

D . FREDERICO COSTA, em seus "elementos para aprender o 
nheêngatú, à pág. 157. ensina que servem para formação dos no
mes (substantivos) as palavras seguintes: 

áua, çáua, çara, êra e uéra. 

O sufixo tiua corresponde a nossa terminação al . Os sufixos 
áua e çáua, servem para formar nomes de coisas feitas por um. 
ag~nte: - Ex: 

Supuri, v .a = carregar, faz: 
Supiriçáua = (carregamento) . 
Supiriçára = (carregador). 
Supiriuéra = (que conduz a carga) . 
Supirtêra = (próprio para carga) . 
Marandú = (história) . 
Maranduêra = \contador de histórias). 
Cãuhin = (cachaça). 
Cãuhln-uêra = (bebedor de cachaça> . 
Cãuhin-uéra-rêtê = <cachaceiro) . 

As tribos tupis. da nação Urubú, denominadas tapuranda, Guala
tara, (Guajájâra) , e tapexim, aldeiadas, respectivamente nas cabe
ceiras do rio Maracáçumá, e nos rios Pindacé e Curú, no F.sta.dio do 
Maranhão, oferecem exemplos típicos: 

L1NGUA ITAPURA.NGA: - Mãe-hé = Dar, entregar. 
LtNGUA GUAlAIARA: - Mee-hé =Dar, entregar. 
LlNGUA ITAPEXIM: - Mie-hé = Dar, entregar. 

Os indioo tupí, da nação Uaupê, ahbitantes do rio Apaporl, no 
•ta.do do Amazonas, denominados Uacará, Pll'á e Tocâno, ofere
cem a mesma unidade llnguistlca: 

LlNGUA UACARA: - Mochê = <iar, entregar. 
LtNGUA PIRA: - Muché = Dar, entregar. 
LlNGUA TOCANA: - Muiché = Dar. entregar: 

., 
' 
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Temos assdn:i: · 

Itapuranda - mãehé = Dar, entregar . 
G~aiáiára - meeché = Dar, entregar 
r tapexim - miehé = Dar, entregar. 
uacará - mãehé = Dar, entregar, 
Pirá - muehé = Dar, en tregar . 
Tacãno - muihé = Dar, entregar . 

27~ 

As tribos P.arintintin e Rãl:p.a-Rãma, habitantes, a primeira, nos 
centros do rio Maicy, afluentes Q.o rio Marmelos, e a segunda, al
deiada no r~o Tarumã, afluente do rio ai-Paraná, oferecem a se
&uinte unidade idiomática : · 

LtNGUA PARINTINTIN: - Iumeen = Dar-se, entregar-se . 
LtNGUA RAMA-RAMA Múmcen = oar-se, entregar-se . 

Isto pôsto : 

Parint intin - 1ú = se, meen = dar, ent regar . 
Rãma-Rãma - Mú = se mieen = dar , entregar . 

' 

l 

• 
! 

As tribos Jamináua e Itogapúke, oriundas do ramo tupl, habi
tantes nos rios Cubira, Tarauacã, alto Breu e Amodia, :no alto Juruá 
e Aripuanã. oferecem a seguinte similitude sônica: 

L1NGUA IAMINAUA - Mehen = Dar, entregar. 
LtNGUA ITOGAPOK.E - Moehen = Moehen - Dar, entregar. 
ADJETivos QUALIFICATIVOS: - Os adjetivos qualificativos 

concordam em género com os nomes que qualificam, quando êsses 
designam pessôa . Os gêneroo dos adjetivos são expressos pelos sufi
xos ie, ue, rê ou ar€, para. o mosculino; ô, rô ou arô para o femi
nino; Exemplo: 

Masculino 

Caiámunê (casado) 
Uaiêare (bOm) 
MaJ.curê <medroso) 

Feminino 

Calámúe (casada.) 
Uaiêarô (boa) 
Malcuró (medrosa> 

Na llngua Pareci é êsse, de modo geral. o crlt.ério Ungufstlco 
adotado. 

A concordância dos adjetivos com os substantivos é feita, nêsse 
idioma, por melo do sufixo Q.ã. Exemplo: 
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Plural 

Maicur6hã <medrosu) 
Maicurê <medroso) 

Singular 

Mafcurô <medrosa) 
Maicurêha (medrosos) 

Os adjetivos demonstrativos, na língua Pareci, são: 

Eê (êste, êsse, aquêle, aquela) . 
Ená (isto, isso, aquilo). 
Oirô (aquêle outro, aq-uelà outra>. 
EêOirã Caqui, a.li, acolá, além) . 

• 1 

Os possesivos são expressos pelos prefixos que se reunem 809 

substantivos que determinam. :S:stes prefixos são: 

Ná, nê, n1, nó, nú, (meu, minha) . 
Ae, a, e, 1, o, (teu, a tua, o seu, a sua, de outrem). 
Ua, ui (nosso, nossa) . 
Uá. zi (vosso, vossa). 
a lnô, hã (seu sua, Cêle, dela.) . , ' 

Na terceira pessoa do singular se om~te a <ietenninação posse. 
slva, porque é subentendida, mas, na terceira pessoa do plural é ex
pressa pelo sufixo hã . Exemplo: 

Cáno (braço) 
Nucàno (meu braço) 
Acâno (teu braço) 

Os adjetivos numerais são: 

Atlrá <um> 
Inamá (dois) 
Anamã (três) 
Aracurá (q11atro) 
Acabe (cinco) 
Acêue (seis) 
Cacuá <sete) 
Iêtá (oito) 
Unamá (nove> 
Zaracá (dez) 

Uicãno (nosso braço) 
Zlcâno <vosso braço) ,, 

Ecânohã (os braços dêles) 

Os adjetivos ordinais são expressos pelos advérbios, attí (adian
te) e aquixirú (atrás), que significam primeiro e segundo. 
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Os indefinidos são; 
Itiá (um, algum) . 
Iêtá <outro, outrem) . 
Manenê (todo). 
Tiutiá (cada). 
Aihua <nenhum, quem quer) . 

' .. 
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LUlS SIMPSON, que reputamos o maior indianólogo brasUelro, 
em sua gramática . da :língua tupí, ou nheêngatú, à pág. 6, tratando 
dos adjetivos, en&ina: 

Os adjetivos não têm plural, nem gênero, porque não mudam de. 
terminação. Exemplo; 

Pituá, - mofino ou moflna) . 
curumi pituá, - <menino mofino) . 

· Curumi-itá pituá, - (os meninos mofinos). 
CUnhã-taem-itá pituá. - (as meninas vadias). 
Marica púraf - (barriga cheia) . 
camuti púra, - pote cheio). 
Cariua puranga, - (homem branco bonito). 
Cunhã puranga, - <mulher bonita) . 
Cunhã cariua· puranga, - (mulher branca bonita) . 
Há êrro, evidente: itá é o plural dos nomes. 
A palavra caruia é indicativa de gente branca; - cartua - por 

s1 só quer dizer: o branco, isto é,. o homem branco. Para o feminino 
é necessário antepôr a palavra - cunhã. , 

Tratando do grau de qualificação, PEDRO LUíS SIMPSON aflt
ma que os adjetivos não mudam de terminação. No nheêngatú, de 
mpdo geral, forma-se o comparativo e superlativo por melo de si
nais ou sufixos . lt a forma linguística admitida entre todos. 

Péure, - para o comparativo e reté, para o superlativo. 

comparativo Superlativo 
Turuçú pêure, - <maior> . Catú-reté, - (muito bom). 

o gráu positivo exprime-se sem o ~. EXem.plo: 
Catú, - (bom). 
Puranga, - (belo, bom, bonito) . 
Piranga, - (vermelho) 
Murutinga, - (branco> . 
Pixuna, - (prêto) . 
Suikire, - <azul). 
Sumuca, - (roxo>. 
Iaquêre, - <verde). etc . 
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Mas, quando se quer comparar as qualidades dos objetivos entre 
sl, diz-se por exemplo: 

Kuá potyra sui catú péure nhaá, - esta flor é melhor do que 
aquela). 

Os adjetivos possesivos. comuns ao ramo étnico tupí, com pe-
quenas variantes, são os seguintes: 

Cê - <meu, minha, meus, minhas) . 
Xére - (o meu, a minha, os meus, as minhas) . 
Nê - (teu, tua, teus, o teu, a tua, os teus, as tuas) . 
Rê - ou 1 (seu, sua, seus. suas, o seu, a sua) . 

. Yané - (nosso, nossa, nossos, nossas, o nosso, a nossa, os nos-
60S, as nossas) . 

Penhé, ou pé - (vosso, vossa, vossos, vossas, o vosso, a vo.s&.t, 
os vos.sos, as vossas). 

Altá, ou êtá, ou entá - (seu, sua, seus, suas, dêle, dela, dêles, 
delas, lhe, lh'os) . 

O pronome i é sempre relativo, ou possesivo, e refere-se à pessoa 
de quem se fala, ou com quem· se falou . Exemplo: 

' 
Taina i páia hu manú, i páia ima. (A criança cujo pal mor-

reu é órfã) . 
Os adjetivos demonstrativos. no dloma nheêngatú, são: 
Xuaã - êste, e~ta, isto. 
Kuaã-itá - (êstes, estas, estas coisas) . 
Nhaá - (aquêle, aquela, aquilo). 
Nhaá-itá - (aquêles, aquelas). 
Suhy, ou xihy .. também é sufixo com função 'de poseeslvo, ·mas 

6Ó se aplica às aas. pessoas. Exemplo: 

Kuaá~suhy - (deste, desta, destes, destas) . 
Kuaá-xihy - (destes, destas coisas) . 
Nhaá-suhy - (daquêles, daqueilas coisas> . 
Nhá-xihy - (daquêles, daquelas coisas). 
Recê - (dêle, dela. dêles, delas) . 
Cecê - <de 54, para si, para êle, para ela). 
Os a djetivos relativos, que expressam ou desempenham funções 

pronominais são: 

Uá - (o que, a que, os que, as que). 
Uaá - (o qual, a qua4 os quais, as quais) . 
~stes relativos, ao contrário do oue ocorre no dioma portuguê.9, 

são sempre propostos aos verbos. Ex~mplo: 
Nhá cunhã hu puracê uaá cê irumo (aquela senhora que da.n

sou comigu) . 
Apêgáua x.a-saiçu uaá - (o homem .que eu amo) . 
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Desempenham as funções de demonstrativos conjuntivos de uso: 
comum: 

Auá? - (Aquem? qual? qual coisa) . 
Auã-taá? - qual dêles? qual delas?> 
Maá? - (quem? qual? qual coisa?) 
Maá-taá? - (a que? o qual? qual coisa?) 
Ex . : Maá-taá rê putare cunhã? - <Que queres mulher?) 

A língua tupi, ou nheêngatú, como demonstram LUíS SIMPSON • 
D. FREDERICO COSTA, CONSTANTINO TASTEVIN, ANTôNIO 
RUIZ DE MONTOYA, LUíS FIGUEIRA, COUTO DE MAGALHAES, 
ERMANO STRADELLI, e ADAUCTO FERNANDES, em suas gramá
ticas, para só lembrar os mais conhecidos e estudiosos dominadorea 
dêsse idioma, falado pela maioria das tribos habitantes das flores
tas amazônicas e do alto sertão brasile-iro, tanto, pelas castas tupi
-guarani, invasoras, como pelas tribos tapuia, considerada a fa. 
mllia selvagem mais primitiva, não varia senão em sonâncias estrle. 
tamente fonológicas . 

Dadas as suas particularidades, aliás, como é peculiar a qual
quer idioma, o nehêngatk só pode ser conh{'cido e dominado após um 
minuc:oso e apurado estudo . No entanto, é uma língua rica, sonora, 
dôce, de som baixo e belo como nenhuma outra sem os idlotlsm<>I 
do inglês, sem a aspereza do alemã.o, sem a brevid~de do russo, e sem 
o latido do arábe. Só o encanto, a doçura, e a sonoridade melodlos~ 
do italiano pocem ser comparados às dêle . 

1;TIMOS-SôNICOS COMPARADOS: - O que há em todo lln
guajar dos índios, quando saídos d0s mesmos troncos étnicos Klt
chuá, Nu-Aruák e Aimará, aqu'i disseminados em tapuia (Gê), 
Caraíba, Tupí-Guarani e Ca.Nri, como evidenciam etnoJ.õgicamente 
os grupos e filolõgicamente os étimo-sônicos, revelando dialetos 
oriundos de um só tronco linguístico . Assim é que a palavra Deus, 
em todos êles oferece a seguinte variação tribal, conforme o tronco 
de origem: 

Nac-Namuc 
Tronco etnico 
Gê 

Tronco etnico 
Aruak 

' ' 

Tribos 
Tapuia 
Nac-Poruc 

Tribos 
Anti-Omágua 
Tupl 

'J.,ap tup, tupá = neua 
To.p, tuop, tupa = DeUI 

Rap, Rup Rupá=DeUS 
Rop, ruop~ ruap=Deua 
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Yúµea, Ica, Chimú 
Tronco etnlco 
Quichúa 

Tribos 
Tupí 
Guarani 
Caraíba 
Aruák 

Tupá, tupana - Deus 
Tupeára = Deuu 
Tupoára = Deus 
Tupã =Deus 

Inca, Anti J; ' ·Tribos 
Tronco etnlco 
Almará 

Kirlri ou 
Carlrl 
Pimenteira 

·' 
Tupenhon = Deus 
Tapauá = Deus 
Tupoã =Deus 

l!:TIM:OS-SONICOS DOMINANTES: 

TRONCO ETN!CO 

ªª 
TRONCO ETNICO 

ARUAK 

TRONCO ETNICO 
TOCANA 
QUIClroA 

TRONCO ETNICO 
AIMARA 

TRONCO ETNICO 
G:S: 

AMERABA: 

' . 
'" 

TRONCO E'I'NICO 
ARUAK 

TRONCO ETNICO 
QUICH1TA 

Tap, Tup = Origem, produtor. 
Rap, Rup = Origem, gerador. 
Rop, Rup = Origem, gerador. 

Tapuia 

A purina 

Tu pi 
Guarani 
Caraíba 

Cariri 
Kiriri 

Tapuia 

Apurin4 

Tupí 
Guarani 
Caraíba 

{
Mbirú = Mõsca 
Merucl = Môsca 

{
Mború = Mõsca 
Merú = Môsca 

Merú = Môsca 
Mpeú = Môsca 
Mbeô = Môsca 

{
Mpirú = Môsca 
Mpirô = Môsca 

J Gurlu - Rato 
l Gorlô = Rato 

{
Gorla = Rato 
Guriu = Rato 

Guabirú - Rato 
Guazú - Raio 
Yanazú = Rato 

I' 

t . 
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TRONCO ETNICO 
AIMARA 

ZUTI-ANTI 

Cariri 
Kiriri 

J Iora~ó = Rato 
l Iurao = Rato . 

Os quadros e as chaves étimo-sônicas, que apresentamoo. de
monstram a conexão existentes entre alguns vocábulos no defron
tamento linguísticos dos dialetos: 

DIALETO VERBO FALAR BOCA LtNGUA 

TAPUIA Nena . yru Pe.coa 
TUP.t Nhe!lg .Yurú lpecô, Nheêngatú 

GUARAN.t Naeng, nêe Yurô Abanhaênga 
CARAiBA Nênenga Iruhô Pecóin 
CARmt Rena Orunhon Neniôn 

' ARUAK Nheêa Yurú Peeóln 

. . 
Impressiona a igualdade sônica dos étimos que oferece o pro

nome da 1.ª pessoa grama.ti.cal. Ex.: -

Tribos 
Aruá'k 
Tronco 
Anti-Omágua 
Anti-Maué 

Tribos 
Aruá'k 
Tronco 
Anti-Omágua 

Tribos 
Aruák 
Tronco 

Antl-Omá.gua 

Tribos 
Aruák 
Tronco 
Anti-Omágua 

Banlua 
Cânamã. · 
Crixaná 
Bareé 

Catuquina 
Ipéca 
catiána 
cata.uixy 

!purina 
Carutãna 
Iiané 

Manltenert 

Siucy 
Ta.riãna 
Ticúna. 
Yamamady 

- Eu = na, nê nô, nu, ny 
· - Eu = naen. nain, nayn 

- Eu = na, nê, ni, nô, nu, ny 
- Eu = náne, nué, nié, nolé, noyê . 

- EU = iná, inl, inô, inú 
- Eu = nál, núi, nói 
- Eu = na, ni, nô, nu -·--
- Eu = lxá, ixé, lxô, aé 

- Eu = na ne, nl, nô, nú, ny 
- Eu = nan, nem, nin.. non, nyn 
- Eu = natlô, natiê, na.tiã, natiú. 

natly 
Eu = natl, nôti, nuti, nulty 

Eu = ná, né, ni, nõ, nú, ny 
Eu = ná, nê, no, ni, nú, ny 

- Eu = nã, ·nê, nl, nô, nú, ny 
- Eu = nã, ne, ni, nô, nu ny 
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Tribos Caxlnitl Paiacú - Ipú crateú 
Aruák Cozárino Iguatú - Mundaú, Acaraú 
Tronco uarapitl catiú - Ariú, sucurú 
Anti-Omágua Uaimarê Ipú - Iandú, Curú, Pagú 

O confronto dos étimos sônicos evidenciadores da origem étnica 
de cada grupo ou tribo ressalta do exame abaixo: 

Tribos 
Aruák 
Tronco 
Kariri 

Tribos 
Quichua 
Guarani 
Tronco 

Tribos 
.Ayma 
Tronco 
Karirl 

Tribos 
Aimárá 
Tronco 
Cari.rí 

Tribos 
Aimará 
Kariri 
Sub-grupo 

NAÇÕES TUPí 

Iucá 
Genipapo 
Tupú 
Goitacá 

Canindé Arire 
Coité, Açaré 
Baturité Cariré 
Coité Caturé 

Eu = na, nê, ni, nô, nu, ny 
Eu = na, nê, nõ, nl~ nu, ny 
Eu = nã, nê, nô, ni, nu, ny 
Eu = nái, nóe, nie , nuô, nuy 

i Tronco étnico: 
1 Gê 
j Tribos Tapuia 
Sub-grupos 

Caratine 
Xicrin e 
Iriinini 
Gaveão 

rocàna 
Pano 
Tacuna 

As velhas tribos oriundas do 
tronco Quichúa, e agrupadas nu 
ramo caraíba dominaram gran
de part e do vale e Bacia Ama
zônica, à sua margem esquerda. r Garanhum desde as Guianas at é o alto Rio 

1 
Inhamún Negro. e seus afluentes entre es-
Apànhum 1 sas tnbos se destacam : 

J 
Q 

. . Q . , J Família 
u1xero uixara1 , 

A - A h- Manau cona , cau a A-.: k 
Romart ni ua , 

lK . d' Aymara u1xa a 
Kuixeramobi 

Família 

Man áu, Auquá 
Pauméra , Bacairi 
Piment eira, Apiacá 
Iumá, Arára, Aparai 

As castas selvagens, oráun Taripanguê 
Tupi-Kariri 

Taripanguê, Pianocotó 
Macuxl, Olaná 
Crixaná, Ioiá das do ramo Gê, e que consti

t uem as tribos tapuia, habit am 
grande extensão da planície ....,,-v 

amazônica e parte dos Estados Família 
de Goiaz e Ma to Grosso, com ra- Purina 
mificações pelo Paraná e Rio l Tupf 
Grande. do Sul. Entre tôdas es- 1· · 

Iovaí 

Purina 
Cucuí 
Ruari, Guiéne 
Ipatecê 
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· sas t rdbos. variam os dialeros, . Família 
todos, porém, oriundos do mes- 1 Benaré 
mo tronco linguístico . Essas Tupí 
t ribos podem ser agrupadas : 

J 
Anaiá 

Trib~s Tapuia caraiá ! Família 

Tronco étnico: suiá, Capará · , Kamakã 
Ge l Cacaiá Chambicá Maué 

l 
Mongoió, Mara jó 

Tronco étnico Tapaió, Moxotó 
Gê Xoró, Caiapó 

Tribos Tapuia Bororó, caiacó 
Carmló. Caraó 

1... 

Tronco étnico { Xavznte, Xerente 
Gê Caingângue <coroado) 

1 Tribos Tapuia Timbira 

Nac-namúc 
Tronco étnico Nac-êrêh ê 

Gê Iavaé 
Tribos Tapuia Aimoré 

Dialetos Verbo Falffr BOOa 

Tapuia Nênôro Iôrôr u 
'(Borôro) 

Pacaiá Rurô 
Xerente Nhêne Epêtene 
Xontonquino Ghene Uruéne 
Kuinikuináu Nenhéne Uréne 
Manãu Iakirú Urub 

(Caraíba) 
ouaynuma Iokirô Arób 
Marlaté Iukira Areub 
Gelcó Itakirú Améne 
Anti Neomy Aupú 

Família 
Xlpaiá 

Família 
Ianxé 

Família 
Apupê 

Língu:1. 

Nuôre 

Pecôrô 
Erinéne 
Uéne 
Unére 
Neta 

Népe 
Enêta 
Neuta 
Nahne 
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Benaré 
Ta pé 
Caeté 
T-embé 

Maué 
Tapirapé 
Apinagé 
Pacé 

1 

Xipaiá 
Graiá 
Curumaãâ 
Cainguá 

Ianxé 
Iacondé 
Navaité 
Guaporé 

Apupê 
Pauatê 
Itaporê 
Canoê 

I~ioma 

Núnu 

Nêcôpu 
Nhéméne 
Nharéne 
Nenhén 
Arunéén 

Aoméén 
Arimên 
Arumeên 
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o estudo comparado entre o linguajar das diversas tribos ancr.· 
tadas abaixo dá uma melhor impressão da semelhança verificada 
entre os étimos sônicos dominantes: 

TRIBOS VERBO FALAR BOCA LtNGUA IDIOMA 

Guírinas Néne Uronê Onerãn Nenhén 
Cobeús Nenen Ipétê Nahên Nahéme 
Moxás Néen Ariné Niínôi Nénén 
Baurés Neén Rená Néna Néneên 
Maior unas Améne Pomeró Ranê Nênênhy 
Caripúnas Sanên Uani Hanãn Háo 
Canlbós Hára Uára • Hanaé Háo 
Camés Sáne Uaro Hanô 'Háo 
Xapotós Sána Uarún Hanoãn Háo 
Pyrus Améne Hanã Hanãl Háo 
Pariánas A.meêne Sané Hama Mána 
Guaykurús Aménl Sanl Hanel Nêron 
Iucunas Aménl Sari Amerl Rénô 
Geicós Nê nu Uarú Epecú Nacorê 
Canamarys Nhêeg Yurú Ypecô Nheênga 
Acariús Nheên Iurúb Iurú Engatú 
Pimenteiras Itubirên Terú Onú Nhaênanú 
Mundurucús Nherê K<>ipú Icôn Nhênecoú 
Tapuia Nhênê Iôrô Iméra Inunã. 

(Gê) 

Tu pi Nheêng Iurú Ipecú Nneêngatú 
(Qulchúa) 

Guarani Nhaêng Iorúrô Pecolm Abanhaen 
(Qulchúa) 

Caraíba Nhaiêng Arelcõ Pecõ Nhengaiba 
(Qulchúa) 

Carirí Rêrên Orô Roreú Rerú-néne 
(Aymára) Mé 

Do confronto resulta: 

.- =talar =nê nê 
Tapuia bõca = iô--rô 

Gê lingua = i-mérõ 
Nu-4ruálk idioma = t-nu-nõ 

, Étimos sônicos dO?Jlinantes: nê, rô, rõ, no . 

Tupl 
Quichúa 
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falar = nheêng 
bôca = 1urú 
língua = lpeeú 
idioma = nheêngatú 

:!timos sônicos donúnantes: êng, rú, cú, tú. 

Guarani 
Quichúa 

falar = nhaêng 
bôca = iorurô 

·língua = pecolm 
idioma. = abanhaênga 

~imos sônicos dominantes: aên, ·een, eln, ru, rô . 

caraíba 
Quichúa 

falar = nhaing 
bôca = . oreicô 
língua = pecô 
idioma = nh-eêngaiba 

:S:timos sônicos dominantes: ain, cõ, cõ, neen. 

Kar!rl 
Aimará 
Antigo 

falar = rêren 
bôca = oróme, mé 
língua = rorêu 

idioma = imunô, Kipéya. 

Étimos sônlcos dominantes: nê, iô, mé, nú, nô. 

1 . 

Tapuia 
Gê 
Nú-aruák 

falar = nene - núnú, ner& 
bôca = iorô 
língua = imerô 
idioma .- imunô 

Tôda dificuldade que experimenta. o estudioso de nheengatú, 
está precisamente na distinção que se deve estabelecer entre as si
labas tônicas e as átonas. Os exemplos abaixo, dos gramáticos in
dica.dos, evidenciam essa dificuldad-e: 

1.0 - Rê-ráça ânga - Tu levas minha alma - Padre José de 
Anchieta, - Da Ortografia ou Pronunciação e Composiçãio dos 
nomes Tupi, • 2.0 , páp. 32. 

2.0 - Naoró-iucá ixoé momã - Praza a Deus que não matemos 
nós - Padre Luís Figueira, - Oram. da Língua Brasílica, pág. 34. 
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3.º - Mendariçáua satambica tenhén ramé u- iu muhan, men
dáu uaha-i ta ramé ú- iúmumbéu mandú missa, u- ricú y pé Tupã 
&SUL = Si tudo houver sido bem feito, então os que contraírem o 
casamento, na ausência do Padre, deverão confessar-se, ouvir missa, 
e receber a bênção de Deus. - D. FRE,DERICO COSTA, - O nheên
gatú, pág. 164. 

5.0 
- Mára munhâxá-su-ána parguaya sui upé ce retãma nhún

ca saiçúçáua rupi. - Fui eu para. a guerra do Paraguai, só por amor 
da minha. Pátria. - LUIS SIMPSON, - aram. Nheêngatú, pág. 85 . 

6.0 
- Xá munhãn irumo caçaitá ce aitá !rumo. - Eu vi com 

os meus próprios olhos. - ADAUCTO DE ALENCAR FERNANDES, ·
aram. Tupi, pág. 222 . 

7.0 - Iaúaça lauçára ú-saiçú. - O amante ama a amante. -
ADAUCTO FERNENDES. - aram. Tupi, pág. 220. 

8.0 - Cê tuixáua uaçú 1pire amú tuixauetá sul. - O meu chefe 
~ maior do que os outros. - ERMANO STRADEJ,I.I. - Grani.. 
Nheengatú, pág. 28. 

9.0 - Ce roca cuayra xinga pire. - Minha casa. é um pouco 
mais p equena (menor>. - E. STRADET.1.1, - Gra.m. Nheengatú. 
pág. 29. 

10.0 - Aúa nhanã otko ualtô, çuaiána !rumo intl opituú cuáu. 
- Quem mora com o seu inimigo, não pode ficar tranquilo. - F. 
:WCHAELE, - Manual de Conversação da Língua Tupi, pág. 26. •, 

Neste último exemplo a verdadeira grafia, conforme a -Ouvimos 
indiv.idualmente dos índios que falam o Nheengatú, e em obediên
cia ao som é a seguinte - Auá nhaã ó-ico aa suaiâno irumo inti 
op.otuu cuáa u. 

, 9s ,étimos sônicos, relacionados, possuem uma influêneia domi
nante em todos os vocábulos. Sã.o tônicas: 

ATONAS TO NICAS ATONAS 

nê nu nê nu 
né em né em 
é en é én 
à ln à 1m 
ré ru ré ru 
nê ro né ro 

-
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Nações Agua 

Tapuia Yni 

NAÇÕES 

Tu pi 
Guarani 
Caraiba 
Kariri 

AGUA 

Yg, 1, u 
Yg, l, u, 
Henri 
Uhwni 

'roNICAS 

Y, 
Yg 
E 
He 
u 

Eni 

: 

, lttimos -sônlcos 

Y-m 

ermos SôNICOS 

Yg, 1, u 
E - nl 
Hé- nl 
'O - hú, n1 

J 

o ü (t1'€mado) 
deve ser pro
n unclado como 
o u francês, en. 
tre u e i, grosso. 

1 
ATONAS 

Nu 
I, - u 
Nl 
Nl 
Hu, .. nl 

Das 1Qulânas ao vale amazônico e dêste até os pampas domina. 
glotolõg'lcamente, os seguintes ét1mos: 

yg == àgua do rio 
1 7" água do rio 
u = água do rio 
tg = água do rio 
ug == água do rio 

Of e recernes abaixo as seguintes dlstrtbulções, colhidas entre aa 
tribos que falam o nheeng:atú e seus dialétos: 

Xontoquino-ya (som dõce e cheio) 
Mundurucú-uh (aspirado) 
Iumãna-uhi <aspirado) e (bando) 
Tariana-yni Agua do rto 
Bauré-hlna <aspirado) 
Arlocá-eni 
Carlpúna-héne (aspirado) 
Panó-hém (aspirado> . . . ,. 
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Marapã-ghéne (aspirado) 
Pauúmari-huhéne (aspirado) 
eanamary-huné-yg {aspirado) huné-ug 
Borôro-manú, ô, õ. 
Maypuré-une 
Cocâma-uné'k (aspirado) 
cauixána-nése 
Potiguáre-una 
Omâgua-unl 
Guaykurú-unl 
Maiorúna-unl 
Ma.riaté-uny 
Araicú-uny 
Mandu-una 

.. 
' 

caribó-uhapa (aspirado( Gulrina-uhuni 
Guirina-uhini (aspirado) 
A.ruá.'k-uhunl (aspiraeo) 
Guana-huna (aspirado) 
Kítchua-unú 
Caraiba-ug, ynl 
Aimará-u;:ua 
K.ariri-urú ôfía 
Guarayó-aho (aspirado) 
Sabuyá-aôhu (aspirado> 
Goyana-ôny 
Anti-(niá> 

(aspirado) 

(aspirado) Agua do rio 

Dos étlmos-sônlcos derivados originaram-se diversos dialet~, 
como evidenciam os exemplos abaixo: 

--SUB-GRUPOS 11h 

Oo 
Oho 
Aohu 
OOni 
Ona 
Dôna 
Tuna 
Tunak 
Tônah 
Tôhna 

Do confronto acima ressaltam os étimos sônicos primitivos e 
derivv.dos. São primitivos: Y, Yg, Yni, U e Ug, peculiares, respecti-
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vament.e aos troncos Nú-aruák, Quichúa e Aymará. Dos primeiros 
se originaram 1tod.os os dialetos tapuias, do ramo étnico Gê; do se
gundo se constituíram os idiomas Tupí, Caraíba e Guarani; do t er ... 
ceiro resultam os idiomas Kariri e Ch:ib-Chab, ainea dominant,es 
no planalto central da Bolívia. 

São derivados: 

~IMO PRIMITIVO UJ --

. 
1 

l'tTL'\'10 PRIMITIVO U 

Yni 
Uéme 
Uenl 
Henl 
H€n 
Hina 
Ntia 

Una Huna 
Huneh 
Hunek 
Ue;:;e 
Uuna 
Uni 
Uny 
Unu 
Unua 
Uhupa 
Uhuni 
Oni 
Ony 
Ohnl 
Ona 
Duna 

ORTOFONIA NHUNGATO'. - o estudo da correta pronúncia. 
das palavras insuladas e combinadas na frase constitui a dificul
dade máxima que encontramos no idioma das tribos tu pi. 

Tôda pJ10sódia nheêngatú, no terr·eno gramatical se restringe ao 
som, como parte f onológlca ortoépica, que, indiscutivelmente é a 
única apropriada ao conhecimento e domínio dos elementos iná.ls
pensáveis a uma correta enunciação sônica, no agrupame.nto dos 
fonêmas em sílabas e palavras. 

Esta parte do nheêngatú presta-se a um estudo independente, 
só possível numa investigação filológica, d·e carátel' particular, e 
ilém do domínio estritam·3nte cientifico. 
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.Para nós, que tanto temos investigado êsse campo linguístico,. 
três são as condições que melhor realizam a ,ortofon::a tupi: 

a) o conhecimento exato dos ·étimos-sônicos de uma palavra . 
b) · A enunciação discriminada e independente dos fonêmas, ou. 

grupos de fonêmas, ou sílabas, de que se compõe a palavra . 
~) O conhecimn~.to certo da sílaba predominante, chamada 

tónica. 
Sem o preenchimento dessas três condições não é possível do

minar o nheêngatú . A primeira condição sendo do domínio da fo
nética pura, refere-se unicamente .ao rigor, ou qualidade sônica dt'l..SI 
vozes, bem como os sons próprios e aos acidentais, e também à so
noridade valorativa e quantitativa das consonâncias. É isso, em 
última ratio o que constitui, cientificamente o domi.nio da prosó
dia tupi . 

O fonêma ou grupo de fonêmas pronunciados em uma só emis
são de voz na enumeração de um nome, ou palavra, é que constitui 
essa vaexata quaestia. Ex.: 

Pé - caminho, Pé - sufixo. 
Yuype-yu (água), Ype (dentro de>, e que significa - no fund<>' 

da água. 
As sílabas nheengatú devem ser classificadas de acôrdo com a 

sua na tu reza, pois, elas são: 

1.0 Simples - Pó, - mão; rê, - tú; ô, - êle, ela . 
2.° Composta - Pau - acabado; Peu - tocado . 
3.º Complexa - Paué - junto; com; assim. 
As simples contém apenas um sob vogal; a composta reíme· 

dois sons vogais, indistintos, e a complexa mais de dois sons puros. 
Quanto a posição sônica, devemos distinguir o início, o meio e 

o fim de cada vocábulo. 
A quantidade intensiva do som de cada silaba, marcando o 

(originado de) e a (transformação em) como valor dominant~ de 
cada étimo sônico, indica natural predomínio das tônicas e das 
átonas, dando a verdadeira noção filológica de tempo, só possível 
diante da rela.tividade da demo11a na enunciação prolativa de cada. 
vocábulo . 

Breve, é sempre o som vogal ou nasal, em que se depende wn 
tempo menor na sua prolação . Ex.: a, e, i, o, u . 

Longo é sempre o som em que se despende dois tempos. Ex.: â,. 
é, í , ó, ú. 

Nos exemplos acima figurados, usamos a braqula (u) para in
~car o som vogal breve e o mácron (-) para assinalar o som mais 
predominante na sua intensidade e mais longo no seu tempo de. . 

' 1 
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prolação. No idioma tupl, o y, possui função intervocálica, qualquer 
que seja a sua .Posição no vocábulo. _Ex.: 

a) Iapatucayma - Desembaraçado, que se pronuncia ia-pa- tu
ea-i- i-ma. 

b) Iandy - óleo, azeite vegetal ou qualquer substância oleosa, 
de proveniência vegetal, que se pronuncia: 1-an-di- i . 

c) - Yapumi - Mergulhado que se pronuncia: i-1-a-pu-mi . 
Tem havido entre os gramáUcos do idioma nheêngatú, quanto à 

prosódia dessa língua, lamentável confusão, no que tange ortoepi
camente, entre quantidade sônica < - ) (transformado em) d·e, tom.
cidade, no que se refere à sílaba tônica, e no que resta à sílaba áto
na, em seu tempo nece.ssário na emissão prolativa. 

A tradição tupí e a -sutileza da distinção entre sons diversos, 
quanto à sua extensão maior (- ) ou menor (u), marcam, entre
tôdas as tribos, o timbre e a intensidade das vogais. São essas dis
tinções, para aquêles que nunca o falaram, ou nunca ouviram-no 
linguajar as constantes de confusão e desentend.imento reinantes. 

' A quantidade sônica, silábica. quase que desapar-c: ceu no domínio das 
gramáticas nheêngatú . No entanto, repreEen ta ela, papel preponde· 
rante, mesmo proeminente na língua tupí. No nheêngatú o acento 
tônico subordina a quantidade do tempo na oralidade ou nasalização. 
em que se verte tôda a pureza do idioma. Sem êle o fenômeno é 
Inverso, tal como se dá nos d iversos dialetos aborígenes, quer ta
puia, quer tupí. e nos quais sem variação, a. quant•idade prolativa 
da silaba fica suoordinada à tonicidade puramente dialetal. Ex . : 

a) - Nheêngatú .puro - Surú (suruí) - farinha de mandioca 
feita com raiz ainda não puba e conservada muito fina, quase goma. 

b) - Dialeto Corina - Suruy (su-ru- i- i), ou suruiny. 
No tupí, a quantidade sônica, na expressão do verdadeiro idio

ma, é a alma viva, que se r ev-ela no tempo de prolação tônica de 
cada sílaba. 

Nos demais dialetos. ou línguas selvagens. a tônica é o acento 
de gravidade a marcar distinções fonética·s, que o nheêngatú nunca 
teve. Nessa matéria interessa mads o conhecimento da raiz domi
nante, porque é dela que se partem tôdas as derivações dentro do 
respectivo idioma e seus dia1'etos . 

O acento tônico possui, assim, a sua função prosódica, peculiar. 
que lhe é inerente, e como ictus cai intenso, vibrante, na altura 
máxima do som, em cada ~ílada, realizando a duração da voz do ín
dio, mas na sua voz mais forte, mais intensa, de modo que o som 
emitido como num golpe Octus) recáia todo nessa silaba, dando-lhe 
maior ou ma.1$ nítida sonoridade1• :i;:: dêsse império sõnlco que resulta 

\ 



ADAUCTO FERNANDES . 

a va.riec!ade. a harmoma, a beleza e a doçura musical do nheêngatú, 
elementos tão indispensáveis a quem o tala, como o próprio Bom. 

COUTO DE MAGALHAES, em seu Curso de Língua Tupí ou Nheên
gatú, ensina que em tôdas as frases interrogativas, vem um dêsses 
prefixos pronominais, que antecedem os verbos, de modo que fazem, 
nessa lingua, o efeito de nossas terminações, e é por êles que s~ 
determinam as pessoas verbais Ex.: 

~ . Eu = a, xé, ixé, )Çã, aé, u, = me, te, tl, tlgo. 
Singular Tu = rê, ahé, ndé, iné, = tu, ti, te. 

Plural 

~le = u, ô, rú, = êle, ela, o, a, lhe, se, sigo. 

Yané ou yá = nós, nos, nosco. 
Penhé ou pé = vós, vos, vosco. 
Aitá = êles, elas. 
En tá == os, as, lhes, se. si, sigo. 

Os pronomes pessoais são em g1?ral. entre todos os indlos, - xá, 
1xé <eu); indé, né, ou iné (tu); a, ô ou ahê, êla), e no plural: andé, 
ou lané, (nós) penhéou pEhé, (vós); aetá ou aitá (êles. elas). 

A êsses pronomes correspondem os prefixos pronominais seguin
tes: a - <eu, ré (tú), ú, ô, (êle, ela), ia (nós), pé (vós), aé. oé, (êles, 
tias). 

Daí porque se diz: Xâ purauké aputárd, qne se trac!.uz: eu tra
balhar, eu quero. A mesma construção pode ser feita, apenas do 
seguinte modo: Xé apurauké que se traduz: eu trabalhar. N€:ste úl· 
timo caso o ve·rbo putari (querer), está subentend1do. O pre·fixo pro
nominal vem sempre como ref ôrço a frase. Ex. : Ixé nheengári apu
tari, que signifiica: eu quero cantar, ou seja ao pé da letra - eu 
cantar, eu quero. 

Ahé nunca se usa ~em a-hú, que é antes um sinal da 3.oa pessoa: 
entretanto, usa-se freqüentemente hu sem ahé, mas depois de ter-se 
falado da pessoa de quem se trata.: - Ex. : 

P . - Que é de Manuel? 
Mamé taá Mandú? 

R. - Foi.se embora 
Hu ahé Gú ána 

A mesma resposta, porém. pode ser dada corretamente: - hú 
súána - êle se foi. Em tal hipótese, suprime-se lu = se·, si, de uso 
claro. Ex.: 

' ) 
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P. - Mamé taá Mandú? 
Que é de Manuel? 

R . - Hú ahé iu su-ána 
~le foi-se embora. 

p. - Tu tens o meu belo animal? 
Nê rê r zcô sera cê rerim? 

R . - Sim senhor, te·nho-o 
Xá-recô ê ê ahé. 
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A mesma resposta pode ser dada corretamente - Xá-reco ahé 
eu, tenho-o. 
Em todos os exemplos actima dados não seria p0ssível esta cla

ridade de entendimento sem o domínio das silabas tônicas e das 
átonas, porisso mesmo que, Jl,uJ por exemplo, não tem a mesma 
Eignificaçã.o, hú, nem aé a mesma de ahé, nem Yané a de ianê, etc. 

Em nossa Gramtica Tupí, pg . 91, estudando os pronomes subs
tantivos, em todos os casos retos, tanto do singular como do plural 
adotámos a melhor regra ,que aprendemos entre os canamari: 

Xá - eu, a - eu, xé - eu, ixé - eu. 
Ré - tu. nê - tú, ndé - tú, ndé - tú. 
U - êle, ela, aê - êle, ela, ai - êle, ela. 
Yá - nós, iané - nós, ~andé - nós, nosco. 
Nhandé - nós, nosco. 
Pé - vós, penhé - vós, vosco. 
Aitá - ú, êles, elas. 

Com êsse· cuidado não é Possível errar, uma vez que ·a distin
ção criada é regra para se falar e escrever corretamente o nheên
gatú. Tôdas as dúvidas porventura encontradas no uso dos 
casos obliquos ficam resolvidas com o emprêgo da prepQsição iru
mo = com . Ex.: 

Ixê-lrumo = comigo. 
Indé-irumo = contigo. 
Aé-irumo = com êle com ela. 
Iandé-irumo = conôsco. 
Penhé-irumo = convôsco. 
Aitá-irumo == com êles com elas. 

o~ verbos em . geral .se.ndo myariáveis não mudam d·e termlna
~ão; os seus diver$os modos . e temPos com exceção única do lndi-
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cativo presen te e do imperativo exprimem-se pelas deslnência.1 
seguintes: 

Hú - sinal do infinito . 
Iêpé - sinal do imperf€ito do indicativo . 
Iêpê - sinal do futuro condicional. 
Ana - sinal do pretérito perfeito, 
Iú - sinal da voz passiva. 
Mahá - sinal do futuro. 
Cury - sinal do futuro. 
C'uéra - sinal do presente do conjuntivo . 
Ramé - sd.nal do pretérito perfeito e imperfeito. 
Mairamé - sinal do futuro conjuntivo . 
Ráma - sinal do participo do futuro. 
Ten - sinal do futuro condicional que se reune ao têrmo têpé. 

Exemplos: 

Incllcativo Presente 
Xá-icú ou icó = Eu sou ou estou. 

Pret.érito Imperfeito 
Xá-icú-iepé == Eu era ou estava . 

Pretérito Perfeito 
Xá-icú-án~ == Eu fui ou estive 

Prctfirito mais que perfeito 
Xt.-icú-cury = Eu fôra ou estivera. 

Futuro 
Xá- icú-mahá = Eu serei ou estarei. 

OOndicional imperfeito 
Xá- icú- ten-iepê = Eu seria ou estaria, etc. 

Imperativo 
t cú-dné = s~. tu, seja êle ou ela. 
Icú-pé = sêde vós, ou estais, sejam êles ou elas. 

Subjuntivo 
Xá-icú-cuéra = Que eu seja ou esteja . 

Pretérito Imperfeito 
Xá-icú-ramé = Que eu fôsse, ou estivesse . 

Futuro Imperfeito 
Xá-icú-mairamé = For eu, ou estiver eu. 

Futuro Perfeito 
:xá-icú-'ána-mairamé = Ti.ver &ido, ·ou estado 

Infinito presente impessoal 

'· 

} 
• 
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Hú-icú = Ser ou estar . 
Presente Pessoal 

~i:ú-xá = Ser eu, ou estar eu . 
Part.icípio Presente 

Icú-pé = sêde vós, ou estais, sejam êles ou elas . 
Particípio Passado = Sido, ou estado 

Icú-manhã-uára = Sido, ou estado . 
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UNIDADE LINGutSTICA TUPJ: - A unidade llnguísUca tupl 
é tão evidente, foneticamente, que se revela logo ao exame do pru
nome pessoal, qu€ tem por base as raízes sônicas: a, (eu), xã, (eu) 
xé (eu ), ré (tu),né (tu),ú (êle).ô (êle,aé, (êle) nd <nós),nde, (nós),. 
nhé, (nós), hé (nos), aé (êles, elas) , que se encontl'am em tôdas ;as 
línguas e dialetos falados pelas diversas tribos da América, desde a 
Groenlândia ao fim da terra do Fogo. 

É o pronome p.essoal que mostra ,essa iconcordância entre a for
ma mais complexa e os elementos sônicos, auxiliares, que se esta
belecem, criando as diferenciações linguísticas de tribo a tribo. A 
-ev.idência · deSS$\ unidade idiomática, ameríndia, de há multo, aliáJI, 
já foi demonstrada por ALFREDO TROMBETrI, em Elementos de 

1Glotologia, págs. 176 a 189 e 485 a 511, que agrupou todos êsses 
idiomas selvagens a uma só filiação sônica, por êle denominada "o 
grupo Paleoasiático-Americano" . 

No Brasil, -.prôpriamenté considerado, o vocãbulo tupi-pixuna, 
pferece_ como prova dessa unidade linguística, a raiz una, como se 
evidencia do seguinte quadro: 

l Tronco étnico 
Quichúa 

Tronco étniro 
Quichúa 

Tapuia - P~úna = Prêto 
Tupí - Pirúna = Prêto 
Guarani - Gihúna = Prêto 
Caraíba - Riãpuna = Prêto 
Kariri - Arôúna = Prêto 

Tapuia - Miry = Pequeno 
Tupí - Mery = Pequeno 
Guarani - 1-iuiry = Pequeno 
caraíba - Maxaniry = Pequeno 
Ka;· iry - Mapury, maxãgui = Pequeno 

No · primeiro exemplo, o vocábulo p·!xúna (prêto), tem como ra1~ 
~omum, - una, as línguas tapuia, tupi guaraní, oaraiba e kartrl; no 
segundo, a raiz comum a ê6ses étnológos, é iry constante em qual-
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quer dêles, na palavra .miry - (pequeno), com as variantes - erv 
e ury, em todo idênticas quanto à sua significação ~éxica. 

As diversas línguas aborígenes, hoj e faladas no Brasil, ofere
cem semelhança~ e diferenças Q.Ue variam entre sí, mas que são pe
culiares a essas mesmas tribos indígenas. Para exemplo tomam~s 
aqui, a língua B<>rôro. Nela, a não ser em casos. especiais, os prono
mes pessoais são empregados sempre sob a forma abreviada, como ex
plica o General CÂNDIDO MARIANO DA SILVA RONDON> em E.s • 
bôço Gramatical e Vocabulário da língua dos índios Borôro, pág. 
27 . Exemplo: 

I - em vez de iml. 
A - em vez de áqula. 
U - em vez de áuo. 
Pa - ~ em vez de págui. 
Xê - em vez de xêgui. 
Ta - em vez de tágul 
~ - em vez de émague. 

• 1 

l. 

Int, · áua, págui, xéqut, tágui, émague., são corrutelas dialetais da 
tribo Borôro, oriunda do ramo tapuia. Quanto à sua origem etnoló
gica, e, 'filolôgicamente pertencente ao ramo linguistlco, primário 
nheêngatú, como evidenciam a·s raízes sônicas i, a , u, pa. xê. tã, e, 
~das tônicas no tupí e constantes de - xá, xé, ixé, u-o, pá, pe-nhé, 
1-ndé, i-amé, i-a. a-é, e-tá, 1-tá. 

Nas constrt!ções - imé (eu), áqul (tu), áua ou êma (êle. ela> 
et. , págui ou xágui (nós> , tágui <vós) e émágue Cêles, elas>, vivem 
as verdadeiras raízes sônicas formadoras do tronco pronominal tupl. 
E a demonstração está, não só nas vozes puras, orais ou nasais, mas,. 
ainda, na aplicação distinta que êsses mesmos pronomes têm entre 
os Borôro. 
~ pronomes pessoais, entre Borôro, devem ser 'ncluídos em 

.nosso confronto, para melhor ressaltarmos as palavras náuo, naúda, 
e naúgue; que também representam pronomes pessoáis, servindo a. 
primeira forma para o masculino a segunda para o feminino, e a 
terceira para indicar a formação do plural de qualquer delas. A.a 
palavras que se empregam com a significação de Senhor, senhora, 
e Senhores com a mesma significação de tu e vós, quando em fun
ção vocativa, são assim expressas: Uáuo, acajejêno kui máto - Se
nho~ .. d~s~ta o t-eu clnto e v·an. - Náuda, acanarguêdo kua? - Se
nhora ·que é do teu filho? 

Náúgue, tarúd~ kuiorôto; tamodecare l3ôpe batáro j~medu
le - Senhores, calai-vos; não me deixais escutar as palavr~. de 

-.llope · ~ ,. · · .. · · · · 
\' • ./~ • ' \ •. •' \.... 1 • .. • • • .. ' ... .. ... " .. : ' 't •• , .. \. '. 
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As vartiações pronominais correspondentes aos pronomes pes
soais são por de:mais indicativas da unidade idiomática tupí: 

1. '\ pessoa do singular - ii - eu, . 1 - me . , a mim; - ai - tu, 
t.e, ati. Indicamos aos dois modos usados pelos Borôro a 1.ª e 2.ª 
pessoas do singular, pois entre êles, a 3.a pessoa é assim expressa: 
- u - êle - j1 - o, a, lhe - pudui - se,, si. Essa terceira pessoa 
do singular tem as suas variações - ai - lhe, a, êle; e lxáre, tuj e -
dêle, de ci, nêle, e úje - o. a. 

pa - nós 
paje - nõs 
xe - nós 
xêi - nós 
xedai - a nós, para nós 
xêje - de nós. 

Esta a mecânica usada para expr1m1r a 1.• pessoa do .plural; 
2. a é expre~a por: 

ta - VÓS 
tal - VÓS 

tagual - a vós para vós 
taje - de vóS. 

A terceira pessoa do plural é expre~a por: 

é - êles, elas 
ei - os, as 
pui - se, si 
étai - lhes, as lhes 
éxe - dêles, delas. 

Na.s variações pronom.J.nais podem ser acrescentadas as pala
vras - inôxe. acôxe, ôxe, pagoxê, xegôxe, tagôxe e nóxe, que se tra
duzem: - para mim, .para ti, para êle&, para nós, para v~. para 
elas, respectivamente, desde que se dê a essas palavras uma acepção 
possessiva, pois, que, tôdas elas contêm uma idéia de posse . 

Filolôgicamente, na conformidade dos é.timos sôn1cos, o radi
cal - ôxe, não é mais do que uma contração sônica realizada .!pela 
.~aléfa, entre <'S prefixos p_ronominals .. Daí porque se transforma 
. numa locução que exprime posse, domínio, de modo que essa ldéia 
passa a estar contida no próprio verbo a que se reunem essas pala
·vrás. Na oração - imeearel édaquédado amáre . aréme énôxe = 
"··'·<~ 'i • . .. . .. •• ,.. • . • . . • • . . . .. ' 1 ·.. , , '. ~ • • .. • • • 
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os h omens matavam muitos peixes .para as mulher es, - as pala
vras _ arême, enôxe. devem ser traduzidas, - para ser das mu
lheres, ou pertencente às mulheres, - uma vez que nóxê significa, -
dêles, celas, - dando uma significação de coisa possuída por outrem. 

Há portan to, perfeita razão no General Cândido Mariano da Sil
va Ründon, quando afirma. na sua obra acima indicada, pág . '28, 
que inôxe, acôxe, ôxe, pagôxe, ;xexôge, tagôxe e éxe, significam: 
de mim, de ti, dêle, de nós, de vós, dêles, delas . 

A língua dos índios Ariti, ramo · da nação Parlei, de vasto do
minio no alto sertão de Mato Grosso, no emprego dos pronomes 
p essoais, como j á notamos anteriormente, oferece a certeza da mes
ma unidade linguística tupf, apenas <iela distanciada, pelo dialeto 
peculiar a essa tribo. É exemplo: 

Na, ne, ni, no ou nu, raízes sônicas abreviadas pelo natfô - eu. 
Obedecendo o mesmo critério informativo, €'Stritamente sônlco as 
vozes f, a, ua, ui , .za, zt, e hã, são formas pronominale abreviadas 
de içon, uiç.on, ztçon e atio . Nessa variação pronominal, como ainda 
evidencia o General Cândido Mariano da Silva Rondon, em seu 
Esbôço Gramatical Pard.ci, pág . 12. destacamos como dominantes: 

Nati-0, Nomani , Nohiê, Nonití, que significam: ma, a mim, para 
mim, em mim, de mim. 

As demais variações estão assim representadas: 
, Içon, imaná, ihiê,atiô, omanã, .hiê, emitarê, oi, uiçon, ulmanã, 
uitarê, tühiê, zicon, zimaná, zitarê, zihiê, atiomá, enOI,llahã, ehié, 
emitarehã, çóa, que significam respectivamente, a ti, para ti, em tl, 
de ti, lhe, a dêle, a êle, para êle, nêle, se, si, nós, 'ª nós, i:ie nós, em 
nós, de vós, a vós, para vós, lhes, a êles, para êles, nêles, dêles~ e se. 

De todos os d~aletos é o idioma Pareci precisamente o que maior 
dis tância oferece na deformação do seu linguajar. Entre indiotJ 
Arati, por e.x'é!mplo, não são bem compreensíveis e parecem não exis• 
tir as funções gramaticais correspondentes aos pronomes pessoais. 
Daí a sua enorme variação . Segundo explica, o General cândido 
MarJano Rondon, êsses indígenas suprem-nas, com circunlóquios 
como é de ver-se no exemplo que êle: of er~ice; Cê kuicê noêuic-erê, -
esta faca é minha faca, em frase - esta faca é minha . 

Não há nada que estranhar . A construção é a mesma. que -se 
dá no domínio do Nheêngatú: Kuaá ·cunhã, xere cunhã u-icô~ qu;e 
se traduz: Esta mulher é minha mulher, que de modo geral é cons
truída - Kua cunhã, cunhã u-icô. O possessivo xére, de modio gel"al, 
1'ica subtendido no linguajar das tribos. É êle porém que dã à coisa 
designada a idéia de ter um possuidor. O f enomeno linguístico ~ o 
mesmo enWe os indios Pareci. Nessa. deformidade sônica, o que 
mais interessa destacar são o.s pronom~ pessoais, e as · respectivas 

• 
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funções . No dominio das línguas Carlpuna, kepi-kirl-uate, arl
kéme, urupá, uóm<>iarú, urumi, maiomgon, caribe, taurepã, ticúna 
e outras, as ra.wes sônicas indicadoras das pessoas gramaticais são 
comuns a todos êsses idiomas . variam porém, em suas diversas mo
dalidades ou empregos, corno a indicar modismos e vocalismos bus-
cados para melhor identificação das respectivas tribos. As varia
ções pronominais, porém, nunca se \Separam elas suas verdadeiras 
origens, quanto à significação, quanto à posição na fr3$ie e relação 
gramatical, presa à extensão do pensamento aborígene. 

A unidade do idioma nheêngatú, é uma questão de evidência 
clentifi.ca no domínio da filológia tupl. 

o possesivo xére, no idioma Aritl, faz de modo posposto, ape
nas xê . Exemplo: 

Inoxe - de mim 
Acóxe - de tí 
óxe - dêle, dela 
Pagóxe - de nóS 
Xegóxe - de vós 
Tagóxe - dêles, delas 
~e - para êles, para elas . 

Todos êsses possessivos dão a idéla clara de um:a coisa :p:>ssuida. 
ao mesmo tempo que impõe a idéia. de um possuidor: 

No tupi puro, nhcêngatú. xéra faz xér . Exemplo: 

Xer'óca. - minha casa, isto é, a coisa que me cobre é minha . 
Xer'imbabo, - meu animal de estimação. 
Xer'upy, - meu furo, isto é, o buraco foi feito por mim. 
Xer'apoãn, - minha ilha redonda. 
Xer'opuy, - o fruto é meu e dêle . 

Nêste último exemplo domina a sinaléfa, pela fusão natural de 
dois sons vogais, puros, um tônico predominante, e outro ~ono, 
menos forte que pela lei do menor esfôrço desaparece !naturalnÍe.nte. 
Daí porque imperam as construções: Xeróca - m'inha casa; Xerlm
bfibO - meu animal de estimação; Xerupy - meu furo; Xerapuy -
meu fruto, fruto dêle. etc . 

Os elementos sônicos desaparecidos é no possessivo xére, o é 
final. modo, QUe nos exemplos figurados desapareceu pelo império 
de vozes orais cominante: õ, i, u , a, eõ, de óca, imbabo; up~; apoãn. 
puy . 
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Verificamos nos exemplos dados, que êsses possessivos, a 
raiz é xer. Dela é que se partiram os sons, ou étimos ~ônicos 

xe e exe, oxe, axe pecuHares a quase todos os dialetos ou línguas 
aborígenes derivadas do nheêngatú . 

o f enômeno linguístico, porém, mais sutil está no emprêgo va
riadíssimo do pronome pessoal eu. nas suas modificações ou trans
f or111ações constantes de: 

Xá, xé, ixê, e 1. 
Dêste último emprêgo sónico, dndicador da pessoa que fala, for

maram-se tôcas as palavras derivadas no período de incorporação, 
em que a palavra empregada faz com que o sujeito exercite a açãot 
por três modos. 

No começo: 

Ipô - Eu e cinco ou sejam seis. 
Iêpê - Eu e outro. · 

No meto: 

Perogoib1 - Perogô-ib - Tu e êle resolvemos. 
Am€ripã - Aemr'-a-i-pã - Fica alto e di~tante . 
Americã - alta e distante . 

No fim; 

Xai, - Eu, pequeno. 
Rêi, - Tu, pequeno. . 
Uui ou oi - êle, pequeno. 
Iai - nós, crianças. 
Penhei - vós, crianci.nhas. 
Etai - Elas, as criancinhas. 

Os f enõmenos .llnguisticos têm a sua coerência na construção 
dos variáveis dialetos or~undos do nheêngatú. É como uma conti
nuidade filológica a se reproduzir no tempo . 

' ., 

CAP1TULO XXI 

StrMULA: Dúvidas e incertezas científicas - Antropol9gia e etno .. 
logia - Períodos de formação cíclica - Antilha nos, an. 
dinos, peruvianos e brasílicos - Cultura incáica - Anã
lise filológica - Tabuaná.cu e Titikaka - Povo Quicbúa. 

D'OVIDAS E INCERTEZAS CIENTtFICAS. - São por demais 
curtos os caminhos que nos conduzem, nesse campo de invest:ga
ções científicas, à descoberta da exata procedência do homem ame
ricano. Até hoje, o que maior avulta. na indagação da orig:sm de 
nossos índios foge à evidência científica . 

O resto são hipóteses. ' 

A arqueologia, que é a ciência que trata das antiguidades, dos 
monumentos, da linguagem e dos cóstumes da antiguidade, em re·· 
lação aos povos 'indígenas do Brasil, é estudo que ainda não existe 
entre nós . Temos alguns entendidos ou curiosos no assunto, e sem 
qualquer trabalho digno de crédito. 

A paleoetnologia, que é a ciência que trata das raças humanas 
pré-históricas, nem sequer é conhecida no Brasil, onde, até agora 
não mereceu nenhuma investigação. O HOMEM da ''Lagoa Santa", 
está abandonado, quer por parte de instituições Jcientíficas, quer 
por parte da União ou dos Estados. Vive-se de pol1tlca. o mesmo 
ocorre ao HOMEM da ''Uruburetama" e ao HOMEM do PACOVAL. 

A antropologia, considerada como estudo sôbre o homem, no 
que se refere ao sul-americanot é muito pobre, e segundo ao que 
conhecemos já realizado, não passa de discussão estéril, •em mé
todo, sem originalidade, mendiga de ciência, restrita, entre nós, às 
investigações de ARTHUR RAMOS, BATISTA CAETANO, COUTO 
DE MAGALHAES e BARBOSA RODRIGUES. Mas, nenhum dêstes 
.fêz obra de ciência. Ficamos, assim, com êles, no campo tia ctis
crição e da literatura . 

A etnologia, que é a ciência que tem por objeto o conhecimento 
das diferentes raças e dos seus costumes, ao envês de ser, entre 
nós, a ciência dos costu.mes e línguas de nossos índios, realizando 
perfeito estudo de etnografia, que é a ciência dessas investigações, 
enveredou pelo caminho das supos!ções, do romance e da fantasia. 
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O que de maior possuímos nes·se estudo é bem recente, e devem.o:s 
quanto nêle foi realizado, ao benemérito Marechal CANDIDO MA
RIANO DA SILVA RONDON, à fr.ente do ''Conselho Nacional de 
Proteção aos índios", e ao seu grupo de técnicos. Mas, o que disso 
resultou não vai além de alguns vocabulários e 15 Esboços de Gra
máticas, colhidas entre línguas e dialetos linguajados por algumas 
de nossas tribos . 

É bem pouco, quase nada; e tudo quanto foi fleito, não alcan
çou plano cultural mais elevado. O próprio "Conselho Nacionai de· 
Proteção aos índios.", no que de mais volumoso apresenta, não 
conseguiu ainda se libertar da etopéa. íncola. De aí a sua ten
dência para a pintura dos costumes, índole e paixões das tribt>s' 
catequisadas. 

A linguística, o~ seja, o estudo comparativo -e filológico das 
Unguas e dialetos indígenas do Brasil, considerados nos seus prin
cípios e nas relações que ,existem entre os diversos idiomas lin
guajados na Améri.ca do Sul e o Quichúa foi coisa que ainda n5,o 
se fêz. Nes.':ie campo cultural,, a filologia, que seria entre nós', a 
ciência das línguas .tndigenas, ou de literatura no ponto de vista 
da criação mental ou da erudição e da gramática de cada tribo do 
iSrasil, mal se iniciou com -0 nosso estudo - "Elementos de Filo
logia Tupí", publicada no IV vol. da Rev. da Academia Fluminense 
de Letras, em 1953, e ''Gramática Tupí", ed. A. coelho B·ranco 
Rio de Janeiro, em 1960. Ensaiamos, então, os primeiros est.udo; 
de Glotologia Sul-Americana. Pensamos, ainda agora, que só a 
Glótica, como ciência que trata do estudo comparativo das dife
rentes línguas e dialetos e suas origens e formação, poderá dizer a 
última palavra sôbre êsse assunto. 

Há os que pensam, como MORTON, NOTT e GLIDON, AGASSIZ 
e BATISTA CAETANO, que os povos americanos, aqui encontrados, 
pertencem a raça essencialmente separada de todos. os outros ha- · 
bitantes primitivos dos demais continentes. SIMONIN, lá na sua 
obra L'homme América·in, publicado em Paris, em 1870, indagava 
- "porque supor uma unidade que não existe :na raça humana e, 
sobretudo, migrações que não se deram?" De outro pas~o, VON 
lHERING, em 11Civilização Pré-histórica do Brasil Meridional", es
tudando os vestígios da indústda neolítica no Bra.sil, baseado nos 
elementos fornecidos pelos sambaquís encontrados nos Estados. 
m.eridionais do Paraná e Rio Grande do Sul, e, também no Ceará, 
R1~ ?r~nde do ANorte e Pernambuco, no Nordeste, concluiu pela 
eXJStenc1a de tres civilizações diferente$ entre os primitivos habi
tantes do solo brasileiro. A primeira teria sido ~ de um povo n.c,.... 
l!lade, sempre errante, a marchar de uma para outra regiãio, ao 
longo da costa litorânea, cuja alimentação constava unieamente 
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de peixes mar.inhos e moluscos. Era o tap.uio. A segunda com- 
posta de povos indígenas habitantes das selvas fazendo a vida de 
caçadores, pesca.dores. Era o tupi. E, finalmente a terceira, que é, 
composta de agricultores, análoga à que os portuguêse·s no ano 
de 1500 encontraram em ''Pôrto Seguro" . Eram os aruak e caraíba. 

OS estudos do eminente sábio não convenceram. KEAN e 
HERV AS classificaram ·os grupos de índios Sul-americanos, em 
quatro famíli:as. ou raças distintas: auracântos, tupi-guarani, ket
chúa e caraíba. tl:sse estudo de orientação etnológica, em q:ue pese 
o seu grande valor científico, também não mereçeu melho11 cré
dito. Por sua vez D'ORBGNY, na sua notável obra - L'hom;-ne 
Américain, publicada em Paris, em 1843, com maior propriedade e 
mais segurança, dividiu êsses povos indígenas em três. grupos: 
ando-peruvianos, pampeanos, e õrasílio-guarani:. É dêste último· 

' que, para D'ORBIGNY se esgalharam tôdas as diferentes tribo.~ in-
dígenas que habitavam a terra brasileira no momento em que aqui 
chegaram os portuguêses. 

Estudoo posteriores, mais acura.dos, puzeram em eVidência que. 
o grupo etnológico chamado tupi-guarani, considerado desde logo 
o mais adiantado, aipda não conhecia os metais. Os S€US instru
mentos eram de pedra polida., barro cosido e madeira. A sua. ce
râmica, por~m, no Norte do país, havia atingido a um certo grau 
de cultura artí,stica, chegando o seu desenvolvimento tribal a um. 
c-erto nível de organização política, em que há um chefe heredi
tário = o tuixáua, com poder de mando, um Conselho 1de Anciões, 
composto dos ve~os mais prudentes, com o poder de julgar, punir 
ou relevar, e, um orientador espiritual, denominado paié, capaz· 
com seu poder cabalístico de fazer prognósticos para o Bem ou para 
p ;Mal, realizar curas e se "comunicar" com os mortos. A arte dos 
tecidos, apesar de rudimentar, era realizada em teares horizontaig. 
e verticais, ·enquanto as suas armas eram o .arco e a flecha, desti
nados tantO'· à guerra como à caça e à pesca. 'ts5es índios usavam, 
ainda, a burduna, a tangapêma e zarabatana. Conheciam a dansa 
e a música, e toca.vam os instrumentos: ynubia, bore,, tocart. membi 
e maracá. Na sua maioria as tribos do litoral falavam um só 
idioma, - conhecido por língua geral, ou nheêngatú, = língua 
bela, - rica de sonâncias veludosas, cheia de aeentos delicados~ 
difíceis, eom variadas expressões com que vazavam suas idéJas e 
pensamentos. Em matéria de costumes, usos e praxes eram con
servadores e tradicionais, eonf ormee as tribos, sendo os tu pi-gua
rani destros no manejo das armas e profundos conhecedores da 
arte da guerra no ataque ao inimigo pela madrugada. Conheciam 
uma astronomia rudimentar, e durante a noite, nas caminhadas 

• 
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do sertão deserto, eram guiados por determinadas constelaçóe!. 
Realizavam o casamento endogâmt.co e exogll.mico, todos, com ex
ceção do tuíxáua, eram monogâmicos . Mas, havia outras tribos 
:Incultas, grosseiras, vagando em bandos nômades pelas planura~ e 
~elvas, ao longo da zona. costeira, ou alto sertão nordestino. As 
primeiras respeitavam certas regras morais, ou preceitos religiosos, 
em que figuravam como sagrados os laços de família reveladct> 
pela muyraJcitã, "totem,, e amulêeto identificador da raça, mar
cando três ciclos : o fluviônico, ou das águas, 1com a efígie Jde Bofl
uaçú, - ''cobra grande", - gênio animal criador do mundo; nessa 
época todos os mitos são femininos, e vivem no:s .rios e lagos. Domina 
0 matriarcado; o segundo, é telúrico, ou da terra, e domina o Bôto, 
guerreiro e conquistador de mulheres, encantado num peixe, gênio 
ictiológico que sai do fundo das águas e vive em terra ~m qnei 
se .perceba, criando mitos masculinos, animais, também ·encantados, 
que vivem nas florestas, e marca o inicio do patriarcado; o ter
ceiro, finalmente denominado anímico, de pura criação metafís~ca, 
cria Tupã, anga, anhangá e camiri. Sã.o o Deus, a Alma, l'\ Dem6-< 
nio e os Duendes ou vtzões que produzem o assombro e o pavc.r. 
1!;.stes eram os princípios de crença, fé -e superstição que já vinham 
de longa data aceitas por todos, impondo regras de convívio e '!Ie 
re.speito moral. Violá- los era expor-se à severas puniçõss, co1no 
ainda hoje se observam entre os chambioá, que queimam em 
grandes fogueiras as mulheres culpadas de adultério. Outras tribos 
como os cayapó, usam uma espécie de socialismo, que entre files 

· permite a prática do amor livre com a obriga·ção das mulheres 
participarem na realização do trabalho masculino. 

Por falta de melhor conhecimento .antropológico, etnológico e 
linguístico começaram 1. desde logo as conf.usões sob o ponto de vista 
religioso entre os. nossos mais destacados etnólogos. COUTO DE 
1 

~GALHAES, entre outros, por exemplo, afirma ·que os índioo do 
Brasil são politeístas, enquanto SILVIO ROMERO e JOSÉ VERts
SIMO querem que os tupi-guaraní não sejam neltj monoteístas, 
em virtude de seu considerável atraso mental, nem politeístas, 
;porque, para tanto se exige uma imaginação ma~s desenvolvida e 
1 

um conhecimento mais longo das coisas que os nossos índios ainda 
não podiam ter. 

Aqui é que estã o grande êrro dêsses dois eminentes escritores 
brasileiros. As manifestações religiosas de nossos índios sã.o estrl
tam·ente animistas. Porque desconhecer essa verdade? O animismo é 
um sistema de conceber e indagar as manifestações dos atributos 
que se dão à alma. É uma concepção filosófica que dá f aculd·ades 
de animação material a todos os fenômenos da economia animal. 
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materialista, própria do homem primitivo, diante dos mistérios da 
natureza que o cerca, que o comove, que o amedronta o o .a.pa
yora . O seu primeiro grau, como atividade mental é o fetichismo, 
com o culto dos deu.ses fe tiches . E, para prová- lo, aí temos ~ mito
logia tupi-guarani riquíssima de deuses e gênios crladores. É d<> 
f etiehismo que o índio parte para o domínio das concepções me
~afísicas, criando seres imateriais: Tupã, anga, anhangá, curup,ira, 
e camirin, que são puras 1nda·gações espirituais, de existência tora 
do mundo material. 

1 
Tudo o que, em qualquer grau da ordem Universal se opõe ao 

!Puro nada, seja para o homem civilizado ou para o índio conside- · 
' 

rado como selvagem, merece o nome de "SER", e, é êste D!Ome que 
:vem reunir-se debaixo de um mesmo conceito. Ser, Ente, ou Alma,. 
tomados na sua generalidade .permanecem sempre unas, vivendo 
nas coisas material.s e nas entidades lmater!ais que só o espírito. 
do homem concebe nas suas indagações metafísicas. 

Os povos indígenas do B~asil já não viviam .o animismo pri
mitivo da época matriarca!, quando os seus gênios criad<>res .eram 
estritamente do reino an'. mal: Boi-üaçú, Yára e BOitatá, todo·s fe
mininos. :tsse período anímico é o das águas ou fluviônico, du 
primeiras manifestações do sub-consciente indígena diante da na
tur·eza . É a primeira manifestação antropomórfica, própria do· 
homem- primitivo. Diante do Universo, as causas desconhecidas que· 
o índio não consegue explicar, ocupam o seu espírito, e fazem com 
que êle mesmo lhes empreste o pensamento, a razão, o ódio,. o: 
amor e a paixão, tal qual êle percebe, vê e sente em 1tuoo que o . 
cerca. De aí porque êsses povos indíg·enas, de comêço, davam ruos 
qstros e ·aos elem{;!ntos da Natureza, entendimento e vontade, 
para, depois atribuir tais atributos a Tupã, a anga, a anhanga e a1 
camirin, aos quais davam inteligência ·e poder gerando fôrças para 
o Bem e para o ·Mal. Nas suas lendas é que melhor se reflete êsss 
pensamento filosófico, sentido de ação em ação, no terror do d es
conhecido, e na inquietação da surprêsa que a morte e sonho lhes · 
revelavam. 

No estudo do nosso meio étnico, antropológf.co e linguístico é· 
que se pode verificar ter havido no Continente Sul-americano 
k'!uatro períodos dist'.ntos: No Matriarcado e no Patriarcado, co1n
preendendo as seguintes épocas: 

I. A que abrange os povos antilhanos, chamados Ketche's, = 
Quiché's. 

II. A que congrega os povos pré-andinos, denominados Yún• 
éa e Ica. 
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III. A que centraliza os povos Quichúa, de civilização andina._ 
conhecidos por Anti, Yunca, Chimú, Inca e Tapuia . . 

IV . A que os divide em grupos de povos post-andi":os, conhe
cidos por Aymará, Karaíba, Chib-Chab, Aruak, Tapuia e Tupi-

guarani. 

Esta última é que vem até o desmembramento das clás e d~ 
tribos e, suas migrações sucessivas deram os grandes cruzamentos 
muito mais complexos e variados em sua mescla do que se apre
sentam atualmente. As migrações constantes, cheias de novos ele
mentos amerindios, já sul-americanos, e, em parte, as. lutaa per-

anentes entre triboo invasoras e invadidas, foram as que mais 
~versificaram os grupos, gerando novos domínios e outros dia
letos ou línguas diferentes. 

É aqui que ressalta a mais alta indagação cultural da lingu~s
~ca ameríndia, Sul-americana. Hoje, em face da gótica e da filo
logia comparada é um imperativo da ciência moderna, declarar a 
linguagem como manifestação viva do espírito humano, em qual
quer quadrante da terra. Em qualquer époc~ his~rica essa ~a
téria deve ser considerada como o estudo mais sério e mais digno
de admiração ao longo do tempo e de sua formação . É mediante 
a linguagem que se nos dá a conhec·er, em primeiro Jmgar,. o 
homem considerado como intelectual, ser pensante, capaz de racio
cínio e reflexão, em permanente contraste com os demais seres da 
Natureza. É a linguagem, na sua infinita variedade, entre todos os 
povos da. Terra, que realiza o intercâmbio do pensamento humano. 
e faz tôdas as trocas na conformidade dos interêsses e necessida
des, pondo em relêvo o que une as distintas nações, grupos e 
povos. . Tem sido assim no .tempo, e, é assim no espaço,, entre as 
raças mais exóticas como entre as mais aprimoradas na cultura e 
civilização das comunidades. No exame do objeto da linguagem. 
procura o investigador não só isso, mas, ainda alcançar, de modo· 
geral e particular, tudo quanto o levará a volver o processo de sua 
~rópria evolução, vivendo-a desde os primórdios do seu distante 
pa.Ssado etimológico, sónico, puramente fonológico, à sua lexeologta~ 
mor/ ologia, semântica, e sintática. 

~sse estudo é o que conduz o presente trabalho, fazendo-nos 
~ançar uma rápida vista de olhos sôbre alguns dos principalis pro
blemas da história da linguística sul-am.ericana, notadamente no 
Brasil, desde as Nac-Poruc até as Nac-Namuc, - primitivos Tapuia, 
surpreendendo-os na sua língua perceptível, considerada como
tronco étimo-fonológico, até alcançar o exuberante desenvolvi-. 
mento a que chegou entre castas indígenas diversas o Nheêngatú 
da bacia amazônica, - êsse tu pi maravilhoso, conhecido por 

t 
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lfngua bela, falada indistintamente como idioma geral pelas dif e
irentes tribos, ali sediadas. Essa língua na sua longa história, 
'Vindo desde o tronco Quiche, tem a sua vida orgânica falada 
através de um passado que excede a cinco mil anos. :m exuberante 
desde as levas antilhanas, = Mâya - Quiché, para depois limitar-s-e 
à cristalização Quichúa, formando novos modos de transmitir as' 
1déias e traduzir os pensamentos, realizando tôdas as comunicações 
do espírito indígena, sul-americano, entre os mais incaracterísticos 
agrupamentos selvagens e bárbaros, na interdependência dos. inter
câmbios permanentes. 

No capitulo anterior nos limitamos, na conformidadE-i do es
quema desta obra, a efetuar, em grandes .traÇ-Os, a síntese filol{.
gtca comparada, na indicação das proveniêncla·s, marcando as 
principais origens dêsses povos, bem como apontar as .fases prin..J 
cipais de suas mesclagens étnicas e linguísticas, pelasi quais, no 
curso distante dos tempos tem passado todo o processo de seu pe
poso desenvolvimento. X.em-se a~, o esfôrço rudimentar e geral 
das diversas linguagens sul-americanas . Todo êsse estudo com
porta um mundo de teorias, cada qual a mais engenhosa, e en
!Volve milhares de pessoas e tribos, que na história de sua formação 
evolutiva têm deixado impresso o carimbo sônico l<le seu rico lin
guajar. 

Apesar de remoto ê.sse desenvolvimento, a ciência da. linguagem 
pode, presentehiente desvendar os seus primeiros indícios, compro
vando que o mistério de tantos idiomas é fenômeno puramente so
cial, com evolução. bio-psíqulca. natural, marcando na história do 
homem sul-americano, os mesmos graus de progressos alcançados ' 

;pelo homem europeu, ·asiático ou oceânico. A linguagem, portanto · 
já não preocupa quanto ao problema de resolver a questão do sru 
aparecimento em face de tantas línguas div:ersas, nem como se 
originaram tantas outras diferentes, nem como oo objetos, seres e • 

coisas receberam tantos nomes com que, em cada língua, os homens . 
os denominaram. 

A procedência do homem sul-americano, falando tantas Uti
guas, também não envolve nenhum mistério. Tudo o que há é na
tural, e o que falta esclarecer, é apenas averiguar as origens étni-, 
cas em face da .história e da elevada cultura com que um dia, &se 
homem viu resplandecer no seu imenso Continente.ll.1 cem séculos 
antes de ATAHUALPA e MONTEZUMA, - essa luz que êle próprio 
fêz irradiar desde .Tiahuanáco até às planuras do YUCATA. Escla
trecido êsse ponto, ainda obscuro, da vida do homem na América 
jMeridional, estará solucionada a questão de todos o.s demais enig
mas sul-americanos. De quando é que datam as ruinas que esta-
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mos vendo, e que nos declaram na eloqüêncla. muda de suas 
pedras, templos e :sepulturas, ídolos e deuses, a marcha clclópi-ca 
dêsse homem? Qual a razão verdadeira, porque €nlouqueceram e 
morreram as velhas civilizações dêste Continente? como progredi
ram, ou como retrogradaram as sociedades íncolaz ao tempo das 
~onquistas luso-espanholas? Eis as questões f.undamentals que, por 
flua alta investigação paleo-geográfica e étn!co-sociológlca, ainda 
não transpõem o ciclo do mistério e do desconhecido. J;:: dentro 
dêle, no evolver dos séculos que ainda. dorme a história ide Machú
J'ichú, = (Mac-chú - Pic-chú), criada no cume de uma mont'a
nha, ao lado do rio Urubamba, a. 2. 900 metros acima do nível do 
piar, no coração dos Andes peruano. Quais os povos Qutchúa que 
edificaram essa ''cidade das pedras"? História e lenda ainda não sa 
separaram. 

As origens do homem culto ou selvagem é o problema dos 
problemas. Na tentativa de conhecê-lo na sua ver:dade bio-sócio
psíquica é que se movimentam as €scolas, e hipóteses as mais 
transcendentais são formuladas, envolvendo vastas e filosóf:cas 
~oncepções, sem que escapem mesmo ao contágio das explicações 
religiosas, das superstições e das crendices. 

o grande tesouro megalítico das ruínas sul-americanas 1mpõe. 
porém, desde logo, a certeza de que aquelas pedras e aquêles tem
plos pertenceram a belas e ricas metrópoles, cujo desenvolvimento 
cultural, p·olítico, religioso e espiritual, a ciência tem que s:tuar 
em· épocas diferentes. Uma de duas: Ou essa cultura foi alcan
~ada pelos próprios povos aborígenes, ou f ol importada e aqut. 
plantada por povos estranhos. :S:Sse dilema faz surgir numerosas. 
~uestões. Se a civilização sul-americana vem de f·ora, de onde é 
que procede, e como, e quando, e por quem v.eio, e de que modo 
evoluiu? De outro passo, qual o verdadeiro grau de cultura em que 
se encontravam os grupos, as tribos, as sociedades ou nações indi- , 
genas sul-americanas, e qual foi a sua atitude em face do con
quistador europeu? As diversas tribos aqui encontradas, já1 cons
tituíam mesmo sociedades autônomas? itsses povos eerlam au
tóctones? 

Estas, e ainda outras, são questões por dema!s importantes, 
que reclamam 6olução imediata. 

Embora os altos estudos de AMEGHINO e de seu irmão DOM 
CARLO~ não tenham alcançado mais do que demonstrar a a.rcáir.a 
!Presença do homem nessa parte do Continente Americano, graças 
a "História del descobrimiento 11 conquista de la pTIOVincta deJ 
Perú", de AGUSTIN DE ZARATE, sabemoo, hoje: 
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I. Que a civilização peruana é de origem estritamente in
digena. 

II. Que a civllização ínca foi reorganizada sôbre outra ante
rior, a Chimú, muito maior, mais faustosa e mais artística, que 
:floresceu no mesmo Perú, em época ainda não fixada. 

III . Que desde o golfo do México até os areais de Atacâma,. 
a população da América pode remontar aos tempos do apareci
tmento do homem sôbre a Terra do Nôvo Continente. 

IV. Que em seu conjunto as populações indígenas sul-an1eri
canas são o resultado de r·epetidos cruzamentos de várias tribos 
11indas de troncos do velho mundo, como de algumas migrações 
antühanas parciais. 

V. Que a região de Titicáca está repleta de ruínas do mesmo 
~tilo das que foram encontradas em .Tiahuanáco, que também não 
aão .primitivas, pois que procederam de outras muito ma'is antigas. 

VI. Que a civilização de Tiahuanáco é cópia de uma outra, 
cujo passado se encontra inteiramente desconhecido, oriundo, 
talvez, de terras que submergiram no Atlântico. 

As provas dessas conclusões resultam meridianas: 

a) Das lendas amerindias. 
b) Dos descobrimentos Qutché's, = Ketché's. 
e) Das semelhanças de usos e costumes entre .povos indigenas 

diversos, ocasionadas pela freqüência dos intercâmbios das tribos 
entre si, através dos istmos e estreitos separando o Velho do Nôv() 
Continente. · 

d) Das semelhanças de caracteres físicos, de lendas, de mitos 
e de crendices fetichistas entre povos ocettntcos, asiátiaos e ame
r!Mlnos. 

e) Das semelhanças, de outro modo, sem aplicação, ela cera
mtca, da arquitetura, da indústria neolítica e dos tecid.os veg,etais, 
escrituras, ritos, raí~es. e fonologias idiomáticas. 

t) Das semelhanças e analogias da flor.a e da fauna, encon
tradas sobretudo em estado f ossil . 

g) Dos dados da geologia, da pré-história, da arqueologia da 
paleontologia, da antropologia, da etnologia e da glotologia sul
americanas. 

As origens dos povos indígenas do Brasil estão, "Msim, pres~s 
a.os elos des-sa corrente humana de onde todos derivam. Querer 
negá-los, diante das provas decisivas acima apontadas, é o mesmo 
que :fechar os olhos para não ver a v.erdade na sua máxima evi- · 
dência experimental. ·E, se tudo faltas·se, bastaria a ciência da 11n-
1tuistica para demonstrá-la. 

Um slmP·les exame na lingua. tronco - Quichúa - de onde 
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todos os id iomas incolas do Brasil derivam, é suficiente. Senão 
~ejamos: 

A palavra tiahuanaco decompõe-se em dois vocábulos: Tt + 
Huanacu. Ti, significa ouro, e Huanacu, quer dizer borrêgo ou cai-
brito, no antiquíssimo idioma dos yunca, os primitivos peruanos . 
Era.a assi.m, na sua mais. alta antiguidade, como êles denomina
'ªm os filhotes de Llama. O etimologist~ RODOLFO F ALB de
~ompõe êsse nome em Ti a, + ahua, + ana, = lyácu, palavras estas 
~ue se referem, na sua significação, as águas do dilúvio, quê tudo 
destruiu. Para outros etimologistas, a palavra quer dizer - "Enig
ma". N.em tanto, nem tão ·pouco. Na prime,ira hipótese teríamos, 
que considerar Tiahuanaco como a reliquia misteriosa do Tittcacc,, 
na .segunda~ - "cidade destruida pelo dilúvio". Cidade ''Enigma" ou 

' 
~'M•stério", segundo a opinião de .DIAS ROMERO. Os ínca sempre 
consideraram Tiahuanaco como a relíquia misteriosa. do Titicaca; 
em frente de cujas ruínas todos se prostavam reverenciosos, fa
~endo preces, e o ''sinal da cruz", antes de se porem em m:archa. 
Era, pelo .menos assim, durante a conquista espanhola, lembra AR
TURO CAPDE;Vll,,A, em sua obra - Los Incas. 

Tiahuanaco é a cidade das ruinas, e dos tesouros de antiquís
~lma civilização peruana, que a ignorância e o fanatismo . dos 
4'.rades espanhóis, durante o domínio de sua conquista, destruíram 
é 6-"\quearam. 'É o mistério do Táticaca, guardando . nos seus ido.los 
é lendas, tem.plos .e vasos sagrados, tôda a· história de um pov1o, 
eujas origens milenárias ainda permanecem ignoradas, guardando 
o segrêdo disso ·dentro de suas águas. 

Mas, se . a h1s~ria dessa alta planura .• dos Andes, no desenvol- . 
vimento de grandes massas, humanas ainda não pôde ser contcida. 
como em verdade seriam êsses homens ameríndios de remotíssimos 
tempos pré-históricos, por ela falam, primeiro, uma civil!zação in
cipiente; antilhana, ou pré-andina cultural, e depo4; um V:ivo os": 
plendor estritamente andino ou peruano, para em seguida . cair, 
durante a dispersão das tribos, nur,na profunda decadência. 

Resta-nos, pois, para exame, a sua linguística. É no estudo e 
análise gramatical dos nomes., no confronto de suas raízes sônicas. 
na f armação de suas sílabas., na· interpretação de seus significados, 
na conformidade da morfologia das pa}a vras, e sobretudo na sua 
sintática, que vamos encontrar as origens, --- .fontes produtoras de 
outras línguas comuns ao homem Sul-americano. Para alcançar 
êsse desideratum faz-se mister levantar a genealogia de cada. 
idioma, o que só será. poosjvel agrupando êsses povos indígenas em 
famílias de línguas. É a teoria mais certa -da lingUística ·moderna. · 

Senão vejamos: . .. 

,, 
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· · ' I. Povos antilhanos, ou pré-andinos: Tronco Primitivo 
l{etché's, compreendendo as seguintes tribos: Kitchua's, ou Quf
chúa's = -Nac-Poruc e Nac-na.muc, que são os primeiros habita~
~s da terra, assim distribuídos: - Yunca's e Ica's, - os prinü .... 
tivos habitantes do Perú. 

II. Povos pe·ruvtanos, ou andinos: Tronco Primitivo - · .. Qui
chua's, cuja:!J'. tribos principais são: Inca's e Anti's, divididos em 
numerosos grupos com várias denoniinaÇões, domtinando, primeiro; 
os Amânta, e depois, os Chimú. 

III. Povos peruvianos, ou post-cindinas: Tronco 'Primitivo -
Quichua"s, compreendendo Aymará's, Chib-Cháb's, e O.mágua's no 
planalto central boliv:iano. 

IV. Povos brasilicos, ou amazônlcos-litorâneos: Tronco Ptlml
tivo - Tapuya's (Gê) compreendendo a,s seguintes tribos ' Nar;-. 
Poruc e Nac-Namuc, 1- os primeiros habitantes do Brasil~ ou, == 
Mongoya's, 'Kamakã's, Ca·raô's .Chambicá's e Apinagê's, ete., ·etc. 

V. Povos br.asílicos, ou post-:-a.maz?>nicos-chaqueap,os: Tronc9 
Primitivo-Tupy~uarany''S, compreendendo as tribos: Tupi~s, Gua.;. 
raní's, vindas do ·chaco-boliviano-paraguaio, que são ~s TuP,tnam- · 
bá's, Tupinikin's, ,Guarajárá's, Tamoyo;s, Tabajára's,, Aym.oré's e 
Potyguára's, etc., etc. 

VI. Pot os brasílicos, ou post-guyánicos: 'f:tonço Pr.iniltfvo-Ce
nõe ou Caraíba, = Kará-yba, compre~ndendo Qs grupos Naukuá's, 
-= nauguá's, Uaiti-kuzê's, Piano-.kôtó, Raukuâ/s, Hangú's, = ran• 
Qú's, e Tirió's vindos das Gu,yánas e planura central de \Tumuc
Humac, = Tumuk-hamák. 

VII. Povos brasilico-colembiano: Trenco Pri~itivo-Ar1:,ak's, T~ 

eaná's, TacanO's, e Pano's, sub-divisões oriundas do Tronco Qut
chúa, compreendendo as tribos Parecí's = Areti's, Apurinã's. Cori
na's, Deçana~s, Crichaná'$, Cachiriti's, ·Caxi.nauá's, .:._ cachinauá's, 
Mainãná's, Majoruna's, e Bará's, etc., ·etc. · 

VIII. Povos brasílico-boliviano, ou post-(imazõnico: T-ron co 
Primitivo Aymará's, con1preendendo as tribos Aymoré:'s, Kàr:irl/s, = 
Carir t's, Janduy's, Garanhu's, Gauránhun's, e os subgrupos sa
õuyo's, habitant~s do rio São Francisco, divididos em ·aDitaca'~, 
Puru's, Koropo's, Guayáki'si, I<arajá's, Trumaí-'s, Guató's, hoje ha
bitantes da região pantanosa do alto Paraguai e os -Guaykurúi's. 

A dlV.f.sãô dêsses grupos organizados em tribos clistinta.s, _tem. 
por fundamento científico étnico-linguístico, à respectiva filiação 
idiomática, formando verdadeiras famílias de línguas, tendo tôdas 
um só tronco . ôómun:. - o Quiçhúa. ~ta conclusão é o restiltiado 
iinal dos exames sintáticos, etimológicos e fonéticos feitos ·nos ld:io-
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mas falados por todos ê.sses povos indígenas, que agrupamos em 
.sete (7) famílias, abrangendo suas línguas e seus dialetos. 

É esta a verdade filológica, glotológica, etnológica e antroIY.r 
lógica. No exame de uma mesma palavra - Ttahuanacu, temos: 

I . TRIBOS PR:i!:-ANDINAS ou ANTILHANAS: 

DECOMPOSIÇÃO DA PALAVRA TIAHUANACU 

a) Ti + hu + ana - ak, = KETCHÉ. 
b) Ti + ah + nak, = YUNOA-tCA. 
e) Ti + ahu + auak, = AYMARA-ANTt . 
d) Tih + uca + anak, = ARUAK-QUICHOA. 
e) Tia+ ahua + anak, = AYMARA-CHIB-CHA. 

II. TRIBOS ANDINAS, PERUVIANAS e PURUVIANAB: 

.DECOMPOSIÇÃO DA PALAVRA TIAHUANACU 

a) Tf + ana + auak, = tnca - Anti 
b > Tih + hauá + nak, = Aruak - Pano 
e) Ti + auã + nak, = TOcâna - Karib 
d) Ti + ha + ú + nak, = Tapuia - Ameraba 
e) Tt + aná + nac, = Tupi - Aruã 

" 1 f " 1 ! 
1' 

III. TRIDOS POST-ANDINAS, AMAZONICAS ·e GUYANICAS: 

DECOMPOSIÇÃO DA PALAVRA TIAHUANACU 

a) Tt + haú + anac, = Tapuyo - Caraíba 
b) Ti + ha + uá + ak, = Tamôyo - Tup1ntkfm 
e) Ti+ ak + ua + nak, = Benaré - Maué 
d) Tih + ha + unák = Guar~ní - Tupl 
e) Ti + hauá + nácu, = Ma.h.-ú - Aritl 

'IV. TRIBOS DO BRASIL CENTRAL: 

DECOMPOSIÇÃO DA PALAVRA TIAHUANACU 

a) Tt + hú + ana - aku, = Amahuáca - Tupi 
b) Tt + uá + nac, = Catukina - Catiana - Tupl 

w e) Tta - ha - anáku,-: Baré - Jaminauá -Tupi-pano 
d) Ti - ahú - ána - kú, = Caxinauá - Bará 
e) Tf - ah - arának - u, = Ipéca - Tapuia 

' 

1 
/t. 
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A palavra Tiahuanaco, acima decomposta, nos seus elementos 
sônicos-etimológicos é Inca, :isto é, Quichúa, = Quiché, primitivo, 
de onde se originou o nome aymará, - Ti-Huãnuc (k), - conhe
cido e usado P-elas diversas tribos da planura boliviana, em cujo 
idioma significa - 'luz apagada", velhíssima designação dada ao 
lugar, cidade, ou capital, pelos povos vindos de terras mais orien
tais. Tiahuanáco é hoje um montão de pedras, atestando o aban
dono em que permanecem a·s ruínas de uma grande civil:zação 
ínca desaparecida. É a opirúão mais correta sustentada por D. VI
CENTE FIDEL LOPEZ. Para outros -, Tiahuanaco quer dizer -
"os filhos do jaguar"; ainda alguns divergem e afirmall\ que a 
palavra significa - "o filho de Titi", isto é, do Lago Titicaca, = 
'{I'itikáka, que pende para a tradição Chtmú ou inca popular. UR-· 
TEAGA discorda de tôdas essas significações, para, afirmar que Tia-, 
ãuanaco quer dizer, ape;nas, - "borda vazia", ou "borda sêca". o 
nome em questão fica na antiga Comarca ínca, de Taypikára, que 
fôra a primeira designação de Tiahuanak, no tempo do Império 
Chimú, cujo nome significa - "a pedra do meio", no antigo 
aymará. O nome é, portanto, posterior. Entre os primitivos yunca 
e íca chamava-se, êsse lugar - Uynay-Marka, - ou seja: - ''a 
cidade eterna", designação esta que revela idéias religiosas ou de 
mística evocação . A interpretação mais seguida entre os lnvcstl · 
gadores da civilização inca, é que o vocábulo vem de ti + ahua. + 
dna + yáku, e não apenas de ti + huanácu, que foge à sua v·er
dadeira etimologia, = ti + hua + yák, que é Tiahuayáku. De Tta
huayáku deriva tiaguánaco, ou tta-guanáku, que é o nome de un'a 
pedra de grande tama.nho, pertencente às ruínas do lugar. 

' 
De um modo ou de outro, quanto à significação imponente, 

êste lugar guarda, na lâmina de suas pedras, a história de dois 
povos que ali viveram há mais de 2 .000 anos: Os Chtmú e os 

• 1 

Inca. Sabemos hoje, graças a etnologia súl-americana, que os 
povos quichúa, originàriamente nio tinham maior importância do 
que seus vizinhos;. mas, por fôrça cio labor fecundo das tribos ínca, 
tõdas do grupo das tribos aymará, transformou-se o seu núcleo 
principal em poderoso centro de civilização material e espiritual, 
que se estendeu até suas mal6cas ou clãs mais afastadas. A for
mação dêsses dois Impérios traz a denominação aymará, repre
sentada pela cultura de Tiahuanaco, de onde se irradiou o floresci
mento Inca, alcançando os povos da costa e os legendários !mpé-
1'.ÍOS -dos Pi.rua e Amanta que viveram até o século XII da nossa 
era. Foram os ínca que conseguiram organizar ·as diversas. ·~rlboe 

quie,húa. O legendário · fundador do Império é MANCO CAPAC, 
sendo, segundo . a tradição popular, Viracocha o civilizador, ten-1 
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(lo-se estabelecido no país dos kauá. De ai descenderam doze 
íncas célebres, até quando se deu a conquista espanhola, em 1525. 
Há, portanto, uma distância de quatro séculos, a marcar a chegada 
dos europeus na América do Sul. É o que se lê nas descrições do 
cronista GARCILAZO DE LA VEGA. Os historiadores e etnologistas 
modernos acham que se deve colocar wn Império Médio, tendo os 
Amanta-Chimú como soberanos, antes de Sinchi Roca, = Sinki
Rok, que se supõe tenha sido o sucessor de MANCO CAPAC. 1: 
porém, a partir do ínca Roca, no século XIV, que o Império 
adquire verdadeira hegemonia sôbre os demais povos, desenvol
vendo de ai em diante seu pleno caráter histórico. Os demais' 
povos peruanos indígenas, compreendendo bolivianos, equatorianos. 
colombianos, venezuelanos, guayanos e brasílicos, derramaram-se 
pelas bacias do Amazonas e Prata, onde permaneceram, divididos 
em trtibos divea-sas, logo depois de venctdas as últimas tentativas 
de unificação entre os grupos rivais de Cuzco. A prova dêsse fato 
está no esf ôrço supremo de HUIRA.COCHA que teve de vencer ter
rível invasão das tribos chânca e seus aliados, que pôs em. perigo 
o Império . A med.ic;la que ô Império se foi 1estendendo ~em poder de 
conquista, os outros que lhe moviam guerra fugiam à procura de 
lugares mais ermos, mais selvagens e mais distantes . Nessa luta se· 
d1stinguem como governantes Pachacutt = Pac-Kut, e seus suces·· 
sores Yup.ankt e Huayna Capac, do qual era filho ATAHUALPA,. 
vencido por Pizarro. Em 1534, êste se apoderou de Cuzco, fazendo, 
de ai em diante, desaparecer tôda aquela civilização, que &e· es
tendia desde Popayán até o rio Maule ao Sul, no Chile, onde se 
aldeiaram os araucâno. Os povos indígenas que se não subme
teram ao Impér io Inca, ficaram no seu primitivismo, e nêle ainda 
vivem. São os tapuia, ou Nac-namue., os tupt- guaranf, os aruak, 
os caraíba, os pano, e os tocána, de evolução inferior, consmtu\udo 
ainda muitas tribos selvagens do Brasil ~tual . 

Através do tempo tem persistido a raça Quichúa, com seus 
nom-cs diferentes, em formações tribais mais ou menos puras, mais 
ou menos mescladas com os aymará . É o mesmo ,fenômeno que 
ocorre a muitas tribos br:asileiras, não só no elemento humano ín
cola mas nos costumes, na cultura, nas crenças, e na língua, que se 
estende desde o Equador até o Norte da Argentina, servind0 ;de 
fonte formadora de quantos idiomâs e ctialetos aborígenes sul-ame
ricanoo, ainda se encontram falados no Brasil. Para prová-lo aí . 
estão, usados por todos, as seguintes palaviaras Quichúa: Andes, 
t;haco, Puma, Condor, Kuina, Guano, Pampa, CoatJí, Kueixadd, 
Mukúra, Anta, Jacú, lnhãbú, Cujubim, Mutum, Arapapá, Tuiú, 
Bocó, Kuipá, Kipé, Kip1u Poncho e Chunco . Os nossos incllos, . além 

~ ' 
~' 
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dos nomes transcritos, ainda empregam os seguintes verbos de uso 
corrente nas tribos do planalto Central e planície amazônica: 

. .. 

1.° Kaheno = desaparecer, perder-se 
2.° Kahú = embriagar-se 
3.0 kái = queimar 
4.0 kambí = mamar 
5.0 kapiri ::::; capinar 
6.0 karáe = arranhar 
7. o kurúca = urinar 
8.0 k.eçarái = esquecer 
9.0 cekindáu = fechar 

10.0 cêno = sair, partir, nascer 
11.0 cenói = chamar 
12.0 ambé = enrolar 
13.0 ela! = suar 
14.0 cika = chegar, bastar 
15.0 cirari = procurar, buscar 
16.0 ciki = puxar, arrastar 
17.0 cikié = vencer 
18.º cinkin = grelar 
19.0 ezirika = escorregar 
20.<' cituna \ = cheirar, farejar . 

' 

Uns são prlmitivos, outros, deriva.dos . . 

' . 

\ . 

A 3sse respeito, e no que se refere a palavras originais de Qui
chúa, ou raízes que servem de. ifonte.s formadoras de outros vocábulos 
de uso entre as tribos incolas brasileiras, podemos destacar a.s 
seg.uin tes: 

QUICHúA m mos SIGNIFICAÇÃO 

Capac Ticuna Gavião-chefe 
Kapac Karirl nome de chefe 
Cauri Taurepã montanha 
Carl Gallbi metal amarelo ouro 
Chinã Ma.ingon fêmea-mulher 

• Huiac Mundurucú diviJ;lo-superior 
Hailá Uruml viva 
Huasl Maué habitação ·' 

Ila ,, Gallbi raio luminoso 
Marca . ' Apurlnã ' região lugar • 
Múna • ' Canamarl ' ' paixão, . raiva . 
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Mayú 
Kuráka 
Súma 
úmu 
Tecô 
úno 
Pichú 

ADAUCTO FERNAND&q . 
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Timbira 
Kamakã 
Uaupés 
Pauatê 
Apupê 
Kepi-kerl-uáte 
Caripuna 

córrego, água 
amo, senhor 
O maiis alto, elevado 
ventre-barriga 
lei, costumes 
peito mãma 
cortar, separar 

Nas palavras acima não há que encontrar, nem ver afinf.dades, 
n1as as mes1nas, com idênticas significações . E não é só. Vejamo:;: 

QUICHúA (inca) TRIBOS SIONIFICAÇAO 
~ ' . . 

Tonapa Kepi-kerl-uãte benfeitor 
Viracocha Macú mago, adivinho 
Titicâca Tâma-aruák m\âtas och.as 
Huayna Tucano feiticeiro 
Caui Pareci 

' 
licor, bebida 

Topú Goitacá Violento 
Cu ti Tamôio venerável 
Huâna 

1 ' 
Atakama montanha 

Huanacauri Guaykurú montanha sagrada 
Camachicoc Makú chefe de ·grupo 

. Chunga Uanana -- ; ' Sub-chefe 
Huarana Macúna Cheie-supremo 

.. Pacari Ualacána prisão 
Ka rí-kari Caraiba branco , 

Pachá-cutec Purl o que· dá ordens 
Tupoc Bará pro-crlad or, gerador 
Tupac Tupinambá criador de tudo 
Tup Tupintktn origem sement.e 
Tupã Tupi gênio, Deus 
Yupankl Karlrl h erdeiro, · princ1Pe 
Auachumbi Caeté o que corta 
Guaranga. Chavante alma maligna 
GuaokuI Kobéua estátua, idolo 
Cocha Tulúca. lago, lagoa 
Vllak, vllac Kuerêtú santo 
Cache .Aymará homem 
Pachacanac Tucano gula, orientador 
Tic-si Canamárt et.emo 
Capacocba .. )_ Yupuá 1 • criança • -'4 ; 
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Guáguá Tupl guelúdo, comedor, 
devorador 

Aukal-Pát& Macúna praça <ias festas ou 
dos cultos 

Paoorina Urupá lugar de festas 
Acahuána. Pareci licor velho 
Punkuc Iêconã honra, virtude 
Pi eh é Urumí odor, mau cheiro 
Camac Aymoré guia guia 
Bomba Aruã planicle 
Capacúna CaraJá filho de chefe 
lAyúrú Apinagé família 
Chaku1 Coroado 

. mensageiro 
Chinã C'atuklna parente 
Chicha Paumarí cachaça 
Chlnhe Caxinaúa ' . chefe da tribo 
Coya Manãn espôsa 
Hatún Iumãna orelha 
Huãca Anti santuário 
Mac-Haí Maiorúna sepultura 

· Tuturutú Tariana lorneta 
Copacabana Tupí h omem do lago 

Tôdas estas .palavras inca são Qu1chúa, e outras, e muitas ou
tras se encontram derramadas nos diversos Idiomas e dialetos indi· 
genas falados ainda no Brasil. 

' 
~ste fato leva-nos ,a crer que, quando os portuguêses aportaram 

àa nossas praias, havia na América do Sul dois grandes Grupos étni
cos dominantes, - um, que é tronco: à vermelha ou incola, cuja 
existência tem começo muitos mil anos antes da chegada de CRIS-

• TOVA1vI COLOMBO ao Novo Continente; outro. largamente cruzado 
com tribos mais primit ivas, porém, ma&s novas aqui, chegando em 
migrações sucessivas oriundas da América Oentral . Os primitivos 
são muagolóides, os mesclados são derivados de cruzamento post-

' -andinos. 

Um dos cruzalllentos com o tronco prlmitilo, Nac-Poruc e 
Nac-Namuc, - deixou de si documentos mais autênticos do que aquê
les que se encontram catalogados na História do Homem Americano. 
&ses documentos são milhares de nomes, e centenas de milhares 
de raize.s que se encontram no tronco Qulchúa, onde se originaram. 
enquanto outras paLa.vras e outras raizes se €ncontram em outras 
llngua-s, como a yunca, a ica, a ch lmú, a inca. e a aymará, come» 
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evidencia o padre Basseur de Bourbourg em sua notável obra: Gra
mática da Língua Quiché e stus Dialetos . 

Há, inegàvelmente,. nos povos indígenas do Brasil,, ~stigios ina-
. . . 

pagáveis de antigos e . novos cruzamentos, tanto como os primitivos 
Nac-Po.ruc como Nac-Namuc, ou tapuyo quanto com os d·arivados 
ou cruzac'los, sobretudo entre as inúmeras tribos tupí-guaraní, aruák, 
caraíba, tocâna e pano. Os primeiros falam uma língua geral - o 
nheêngatú e as outras, vardados dialetos .aqui criados por fôrça dos 
própri0s cruzamentos. 

Na velha rustância dos tempos devemos distinguir na história do 
homem sul-americano, os seguintes períodos: 

I. ÉPOCA PRIMITIVA, ou antilhana - que compreende a.a 
tribos fundadoras do Império Chimú, cujo período abrange os anos 
de 500 a. 1000 da nossa cronologia. 

II. ÉPOCA INCAICA, que se inic~a com a queda do último In1-
perador Chimú-Capac, dando lugar ao domínio do primeiro inca, 
- o Iinperador YUPANiKI, que teve sua subida em Cajamarca, três 
séculos antes da chegada dos espanhóis . 

IV . ÉPOCA DAS INV ASõES tNCA, quando se deu a conquista 
do Império Chimú, mais adiantado em civilização do que a ínca, 
reput~.da a mais bárbara do Continente. li1 nesse período superior 
a 3 .séculos, que ocorreram as dipersões das diversas tribos peru
vianas e buruvianas, que entraram na Bacia Amazônica, Planalto 
central, Chaco e Litoral, e· aqui ficaram com denominações dife
rentes. Foi o resultado da fuga ao barbarismo ínca . Entre êsses ~í
versos povos, foram os tupt os únicos que conseguiram impor uma 
unidade idiomática. que vai do pampa argentino às extremas do 
Perú, Bolivia, Colômbia, Vene:zuela, Guyânas e Paraguai como de-
monstram os nomes da topominia e geográfica no que se refere a . 
orografia, potomografia, zoologia, e ictiologia <faunas) e botânica. 
Nada ficou sem nome, e todos são tupt. Criaram, assim, uma 
língua geral, - o Nhetngatú, êsse maravilhoso néo-tupf que estu
de.mos, ainda hoje. 

" 
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