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Amazonas em 1926, escreveu versos, publicou 

poesias, inclusive Folhas Secas com prefácio do 

professor Agnello Bittencourt e, retornando ao 

Ceará foi magistrado. 

Em 1921 escreveu e publicou Através do 

Amazonas onde cuidou de alguns problemas 

econômicos e financei ros do Estado e a seguir, 

fruto de paciente observação como integrante 

, da equipe do serviço de Proteção aos Índios do 

Amazonas, reunindo apreciação à.s mais diversas 

, de' 1921 a 1923, publi cou em junho de 1925 ·Oc 

• presente trabatho A Pacificação dos Parintins, 

sob a ótica da civilização branca, narrando 

inclusive a participação da expedição norte

americana chefiada pelo barão Rudolph 

Schansee. É uma narrativa, como se fosse um 

diário de todas .as ' ações empreendidàs , no 
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de resto quase todos os títulos reeditados pelo 
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Ü que estamos conseguindo realizar nas atividades culturais de 

modo geral não tem paralelo no governo. No campo editorial já superamos 

todas as marcas, dando oportunidade aos novos escritores, reeditando clás

sicos da Amazônia, reanimando autores que, de há muito, não manifesta-

. vam interesse em retomar às lides literárias, gerando emprego na indústria 

editorial, renda e permitindo, o que é mais importante, que as prateleiras das 

livrarias e bibliotecas sejam permanentemente renovadas de autores com 

vinculações com a nossa terra. 

E ainda há muito para realizar. E vamos persistir neste trabalho de 

ideal e preparação do futuro. 

111 
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Amazonino Armando Mendes 
Governador do Estado do Amazonas 
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l Apresentação 

N ão estamos diante de um literato nato. Jornalista cearense, che

gado a Manaus antes de 1910, Joaquim Gondim de Albuquerque Lins tra

balhou em vários jornais no Amazonas, assumindo posição firme no grupo 

político do Partido Den1ocrático, ao lado do coronel Guerreiro Antony e do 

barão do Solimões, o dr. Manoel Francisco Machado. Naquela tribuna en

frentou todo o governo Jonathas Pedrosa (1913-1917), inclusive os bom

bardeios que destruíram o jornal e a residência do coronel. 

Formou-se em Direito pela faculdade do Amazonas em 1926, es

creveu versos, publicou poesias, inclusive Folhas Secas com prefácio do 

professor Agnello Bittencourt e, retornando ao Ceará foi magistrado. 

Em 1921 escreveu e publicou Através do Amazonas onde cuidou 

de alguns problemas econômicos e financeiros do Estado e a seguir, fruto 

de paciente observação como integrante da equipe do serviço de Proteção 
, 

aos Indios do Amazonas, reunindo apreciação as mais diversas de 1921 a 

1923, publicou em junho de 1925 o presente trabalho A Pacificação dos 

Parintins, sob a ótica da civilização branca, narrando inclusive a participa-
, 

ção da expedição norte-americana chefiada pelo barão Rudolph Schansee. 
, 
E uma narrativa, como se fosse um diário de todas as ações empreendidas 

no interesse de pacificar aquele importante grupo indígena, meta bastante 

reclamada pelos indigenistas e governantes da época. 

Retirei-o da minha própria biblioteca, como de resto quase todos os 

títulos reeditados pelo Governo do Estado para que, retomando à circula

ção, pudesse servir de apreciação pelos mais jovens, atender ao grande 

interesse crescente sobre a cultura indígena no Amazonas e, sobretudo, 

abrir espaço para novas apreciações. 

V 
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Róberio Braga 
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PROLOGO 

úbscuru auxiliar do Serviço de Protecção aos lndins 
n.o Amazonas, incumbido de fiscalisar os seus estabeleci
men/05 no interior, benz defJressa tive a çornprehensão de 
que, nas mirzhas viagens através de paragens soliiarias, po
deria aproveitar as horas de lazer para escrev~r alguma coisa 
que podesse ser ufil ti terra generosa onde vi nascer os 
meus filhos. - -

Perseverei no meu intuito despretencioso, dando á pu
blicidatfe; em 1921, ao meu opusculo « Através do Ama
zonas» , que, se não apresenta nenhum m~rito intellectuo/, 
todavi<1. tem servido de fonte subsidiaria para o estudo de 
algun~: problemas que se relacionan1 co1n a vida economica 
e financeira do Amazonas. 

A ind.ulg,encia do publico, esgotando a primeira edição, 
deu-me estimulo e corage1n para elaborar esta outra obra 
descriptiva, que ora entrego ao domínio da publicidade) su
bordinada ao tiiulo « A Pacificação dos Parintintins ». 

Neste livro, sobremodo def/iciente, objectivei apenas duas 
coisas: apreciar os índios Parinlintins na sua indole, nos 
seus costumes, np sua art.e rustica, nas suas tradições guer
reiras e mostrar a p(LCiente abnegação com qLie um nucleo 
de heróes, norteado pela acção firme e perseverante da 
lnspectoria de lndios, conseguiu arrancar das selvas e pa
cif irar unza tribu que, ha mais de meio seculo, vinha se 
noiabi4isandp pelos seus feitos 1ia região do Madeira. 

Escrevi a printeira parte escudado nas observações a 
que procedi em 1924, n.o p.ostp de pa,ci/icação, quando alli 
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estive com a expedição norie..a,mericana de Philadelphia, de 
que era chefe o barao Rudolph Schansee. A segunda r1arte 
é o resu1no descolorido de algur1s dos relaforios que, no 
período de 1921 a 1923, a Jnspectoria recebera de seus 
auxiliares no rio M aicy-miri1n . dando os delaL/les da 1nar
cha da pa,cilicação. Fiz omissão ele rnuitos episodios ruriosos, 
dada a necessidade que tinha, de publicar, quanio antes, este 
palüd o trabalho, para evitar que alguem, futuraniente, venha 

· exhibir-se com pennas de pavão e apregoar que, ao tem7;0 
da _paci/icaçã.o, esteve em contacto com' os /am.osos ga.erreiros. 

O presente livro consiitue, portanto, ·apenas o esboço 
de um quadro i117:pressionante, que outros se · incun1·birão de· 
pôr em relevo, com a necessaria cornpetencia, presta.11do 
assin1 valioso concurso . á historia do Amazonas. 

Ficarei consolado se o publico me fizer a devida justiça, 
reconhecendo o esforço que dispendi neste trabalho .para 
niio deixar no olvido os ;ructos de uma obra nobilitante.~ 

a pacificação d os indios Parintiniins. 

• 

Manáos, 24 d e junho de 1925. 

J OAQü1rt1 Ü OND11l DE ALBVQlJEl?QUJ1~ L INS, 

(Da Sociedade Brasileira de Autores Theatraes) _ 

Os Parintintins 

1 

Na r,egião do Tapajós habitou antig·a mente uma a rande 
nação indigena, conhecida pela denominação de Cau;hib. 

Era notavel pelas suas tradi ções bell icosas, tendo vivido 
en1 continuas luctas com alg umas tribus visinhas, inclusive 
a do~ seus parentes Apiacás. 

Como aoontece a todas as tribus g uerreiras, que fazem 
do nomadismo uma especie de sport, arrojando-se ás mais 
teneb1r.osas aventuras, a nação Cauahib scindiu-se em diversos 
grupos, tomando cada u1n o seu destino, na emigração do 
.berço natal para as ·diversas pa ragens da região do Madeira. 

Dos g·rup;os dispersos, destacavam-se os Paranauad, Ta
cuatib e Uiraféd, cujos representantes , hoje conhecidos po r 
tu~ys , se encontram no Riosinho, affluente da margem di
retta. ~o alto Ma,chad o, e os famosos Parintintins, cuja de
nom1~0 representa uma criação de seus inimig·os Mundu-

, . 
ru cus, que assim entenderam de cognominal~os. 

E' d estes ult imos que venho me occupar, neste obscuro 
trabalho, esboçando de relance os ultimas scenarios em que 
a sua vida se tem agitado. 

Quem conhece a situação geographica dos nossos rios, 
não póde deixar .de ooncorda r que, deslocando-se da região 
do Tapajós, os indios Parintintins tiveram de transpor as 
cabeceiras dos rios Sucundury e Aripuanã e, seguindo sem
pre a direcção Oeste, f.oiram localisar-se nas terras centracs 
com·prehendidas entre o alto Ma rm·ellos e o ·baixo Gy-Paraná. 
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O relat orio dD presidente da provincia, de 1868, nos dá 
noticia delles no logar '" r rechal », perto do antigo districto 
de Santo Antoni-0, no rio Madeira, onde assaltaram a 'barraca , 
do inspector de quarteirão. 

Outro relatorio d·O presidente da província, de 1870, re
fere que, nesse anno, os Parintintins atacaram a casa do 
commerciante José Francisco Monteiro, no iga rapé do Baetas, 
resultando desta inv·estida uma m,orte e fe rimentos em cinco 

A .pessoas. 

E quem revistar o trabalho do saudoso dr. Man.oel Ta
.pajós, subor·d.inad·o ao titulo « F ront.eira Sul do Am·azorzas 
- Questão de Limiies », verá que, na pagina 127, ha uma 
nota pela qual se infere que, em 1874, os Parintintins ten
taram destruir a missão d e São f rancisco que, sob a chefia 
do f rei Luiz Manciní, havia sido fundada na confluencia do 
rio Preto com o Madeira ,para a catechese dos índios Ara ras 
e Torás. 

f oi nessa epocha que to1no u vulto a odysséa dos fJarin
tintins no Madeira, d·erivada, por um lado, das suas rivali
dades com as de1n·ais t ribus; por outro, do sordido interesse 
dos agente, civilisados que, fazend.o o oomm•ercio am bulante 
e disp·utan·do as terras dcsb·ravadas pelos selvicolas, não he
sitavam em exercer contra elles as mais sang rentas sortidas. 

ferido na sua honra, atacado no s·eu liabitat, espoliado 
nas sua$ terras, o Parintintin não podia deixar de ter a , 
alma acirrada ·por um· odio ferrenho contra os seus algozes. 

Nem 1nesmo as phases que succederam áqu.ella épvcha, 
descortinando os horisontes da vida amazonica, trouxeram a 
paz e -o so-0ego aos heroicos selvico las. No period.o que 
decorreu de 1900 a 1915, elles tiveram de repellir, aliás com· 
g randes perdas, dada a desigualcrade de armas, repetidos ata
ques de expedições ar.madas e de numerosos g rupos de cau
cheiros incendiarios, que O·peraram, d·e chofre, sobre ··as suas 
malocas: algumas s ituadas nos rios Maicy; e Maicy-mirim, o u
tras no rio Ipixuna e outras ainda nos centros de varios 
seringaes d o i\1.adeira. 
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E) sabidD que uma· dessas expedições foi ann·ada e ch·e
fiada pelo peruano Benjamin Maya e, o utra, fo rmidavel no 
seu numero, organisada e municiada po r muitos proprietarios 
d o Madeira, que, para .o triste d esideratum , mui s:)licitos se 
mostraram na contribuição de suas quotas. 

Não quero nem devo esboça r os tons desse quadro s.on1·
bri0, que, na sua generalidade , constituiria um dos capítulos 
mais deprim-entes da nossa historia. Limito-me apenas á vaga 
reoordação de uni dos cpisodios, que bem justificam a p·hrase 
opportuna de Barbosa Rod rig ues, quando· disse que ~< a vin
gança do in·dio é tida muira ., vezes p<;r crim·e, ·quando não 
é mais que a desaffronta da offensa q.ue ficou im·pune ». 

A scena occorrera no Maicy. Nesse tempo, fug indo á 
sanha dos caucheiros sang uinarios, os Parintintins haviam se 
localisado num plano saliente, que domina dois estirões do 
est reito rio, hoje vulgarmente conhecido po r barreira ver
melha, armando os seus tapirys sobre a marg·em e transfor
mando o logar num dos scenarios mais pittorescos, onde 
a actividade do selvicola se expandia na cultura da lavoura, 
vendo no trabalho rude e ho nesto o elemento capaz de atte
nu 1r as necessidades de sua vida meditativa e solitaria. 

Os la·gos adjacentes ·eram os scenarios predilectos dos 
seus labores de pesca, quand·o não penetravam no a1nago 
d.a fl oresta para fle char o coatá que a cunhã esperava no 
aceiro da maloca, ou para escutar a toa.da sonora dos japiins 
que modulavam um dos psalmos lithurg icos daquelle do·gma 
pagão que constitue a verdadeira poesia e a mais bella ex
pressão do feti chismo relig ioso do selvagem. 

Mas, nem mesmo alli estavam em logar seguro. E foi 
assim que num dia fatídico, g rande horda de caucheiros, che
fiada pelo aventureiro Benjamin Maya, s ubiu aff-0itamente 
aquellc rio e estacou de imprevisto na altura da barreira 11er
f!L elha, _pnde se fez ouvir a primeira descar,ga dos cxpedicio
narios, echoando sinistramente pela quebrada da matta e 
visando, de chofre, os ran chinhos que rep.ousavam s obre o 
limpo d o barranco como testemunhas solita rias daquell e qua-
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dro des.olador, que ,era mais urna pagina relida na historia 
do martyrolog io indigena. 

Ante o e spectro d o terro r, a lg umas mttlheres e ~rean

ças, t ra nsidas de susto, t ra taram. de co rrer, d eso rdenada mente, 
p elo cerrado da matta proxilna e outras tombaran1 sobre a 
alg idez d,o so lo, victin1adas pelas balas assassinas. 

· Eré:l o lance innomina vel da ty rannia na sua sem eadura 
d e do res e de lucto. Contra elle havia apenas a repulsa do 
h;er.o ismo g uerreiro d ·OS Pa rintintins, mas nem estes podiam 
conte r a so rtida traiçoeira, pro rque, para attingir precisamente 
o inimigo, com as suas fl echa s, e ra necessa rio que recor
ressem a melhor posição, ditada pelas circumstancias do mo
mento D este múd o, pr eferindo o desaggravo ao ultra je, os 
Parintin tins atiravam-se do alto da b,a rreira sobre o rio., de 
arco em riste, obj ectivando o batelão sinis tro e deso lador~ 
d P. cujas bordas os expediciona rios deflag ravam os ·~eus ri
fles, certei ramente, produzindo o a nniquilamento e a morfe. 

T er1ninada a trist e heca to.mb e, verificou-se que .os ulti
mos g·uerreir.os indíg ena s haviam fug ido, levando co·rnsigo os 
cadaveres d·e seus companheiros, co1no pro va de que a bra
vura e a honra constit uem o a pa nag io d e uma raça a quem 
o inf.o rtunio humano nunca poude vencer. 

Os expedicionarios completa ram a abjecta empreitada) 
devastando as p:la ntações e queimando os ranchinhos que en
co ntra ra m sobre a s inist ra ba rreira como coro lla rio d e um a 
obra. que ainda revive entre as maldições da histo ria . 

II 

o~ antigos habita ntes do rio Madeira crca ra m uma lenda 
em to rn,o d os Parintintins, c-0nsiderand-0-os a ntropo phagos. 

Es ta ienda teve a sua o rig em no passad·o, po rqua nto, 
já en1 1870, no seu relato rio lido perante a Assemb léa Le
g islativa, o p.residente da provincia do Amazonas dizia que 
<~ no ,districto de Santo Anto nio, rio Madeira, os índios Pa
rinfb1tins accomm eteram, na fo z · do rio Machac:k?s , uma ca-
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nôa tripe lada por tres pessôa s, duas das quaes 
a flexadas, conduzindo os cadaveres para as 
cosiume ». 

assassinaram 
festanças do 

Em o ut ros tra ba lhos anterio res, tambem d1e president es 
·da provin·cia, encontrei diversas notas allusivas aos t ra dicio,.. 
na es g uerreiros, e quasi todas com a imputa çã o dada a elles 
de a ntropophagos. 

A ver·da de, po rém, é que, d!ep ois de um a ta que o.u 
d e uma lucta, os Pa rint intins nã o levam· os cadaveres de 
seus inimigos para a maloca e sim os dr seus co·mpa nheir-0s 
.que elles têm o cuidado d e ei:iterrar, quasi sem p re, á sombr~ 
-de tapirys cobert.os com folhas d e ubim. 

No piosto ·d e pa·cificação m·o r reu um índio, quando a lli 
estive, e e lles septllta ra1n o cadaver no interio r <le um ra n
<ho que havia sido cons truido pa ra o s seus momentos de 
repouso • 

D o inimigo elles s·ó costu·mam levar a cabeça, mas a 
g uisa d e trophéo, pa ra mostral~a ao chefe e aos compa 
nheiros que f icararr1 na ma loca, t est ifican do, po r este modo, 

.a realidade de seu feito. 

A ant ropophagia nã o existe nem nunca existiu en tre os 
Parintin tins. Admittil-a ·como um facto, seria comm·etter uma 
mystificação histo rica que cont rasta, ·en1 abso lutQ, com a indo le 
d os fam osos g uerreiros. 

Se e lles sã o escrupulosos no asseio d o co rpo, lavando -se 
<lia riamente, nã o ·menos escrupulos·os se most ram na alimen
taçã.o, recusando-se a té a com·e r carne de animaes criados 
nas suas malocas, sob o p'retexto d e que são tidos cc)rmo 
mim bab (xerimbabos ) e pa rtilha m do convivia humano. 

Qua ndo um g rupo desses índios, g uiado p elo en ca rre
g ado do :posto d e paci fi cação, e steve em 1923 em· « Tres 
Casas », no rio Madeira, o pr-0prieta rio d es te seringa}, co
ronel Ma noel d e Souza Lobo, resolveu ma ndar matar um 
b o i para a s ua a limenta çã o, mas, avisad os de ssa reso lução, 
os Pa rintintins fi zeram a s ua recusa, a llega ndo que não co
miam carne de mimbab. 
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Mas, não é só. Os Parintintins abominavan1 o ovo de 
gallinha ou de qualquer outra ave, dando a entender que, 
quem o con1 e, commette o sacrifício de u111 er antes de seu 
né1scimento. 

Actualmente, seg·uindo . o exen1plo do civilisado, alguns 
já vão comendo ovos e at é mesmo ca rne de boi, mas d ei.
xam vislun1b rar nos s·eus g·estos uni a. natural repug·nanicia.. 

A1bsurd o, p·orta nto, seria admittir a hypothese da :ln tro
pophagia, attrihuida aDs famosos guerreiros. 

Os seus p-rincipaes alimentos são fru ctas, niacacheira, 
1rii lho, cará, aves, macacr>, anta e outros ani 111aes aeatid·~ 

na floresta, porque, como já disse, elles não r0m e111 os que 
são criados na m::i locas, considerando-o · como se res iá hu
man isados. 

111 

O typo dos Parintintins pouco differe do dos nossos 
caboclos civ il isados. Elles são de cô r 1norena, fe ições quasi 
delicada~-. e cabellos lisos cortados e1n torno da cabeça, dei
xando t ranspa recer no semblante muita vivacidade •e ex

pressão. 
Os homens ap·resen~an1 forte con1pleição physica e mus

culos desenvo.Jvidos} sendD alg uns de mediana estatura e Ot1-

tros de altura reg ular. lJsan1 nos braços ligas de pa lha ou 
de embira, como o ii nico 1neio de conse rva r a fo rça dos 
musculos, e t razem o p·ennis envolvido por um tubo de fo
lhas dt· a rumã de trinta a tr inta e cinco centímetros de com -, . 
primento, parecendo assim que procuram recatai-o, por un1 
requinte de pudor, ou visam preserval-o da 1nordiduras dos 
insectos damninhos. A primeira hypothese se me afigu ra 
mais racional, v isto co1no, depois que a insl?ectoria de indi0:s 
ini ciou ·A pacit1cação delles, fc rnecendo-lhes roupas, bem raros. 
;ão o~· yue gostam de andar despidos. 

· A guisa de atavio, elles costun1a1n· pintar o rosto com 
manchas ou linhas syn1etricas, feitas a ba rro branco e ·tinta 
de jenipapo, cingindo a cabeça com akanitaras de p·ennas de 
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aves, em fó runa de diadema, alg uns arrematados por lindos 
enfeites de pennas da cauda da ara ra, que pendem sobre 
o espinhaço. 

Quando em g rupo, um ou outro se destaca á fr ente, de 
mod<1 1mais extravagante, deixando vêr o rosto, o pescoço 
e o thorax feiamente pintados a carvão. 

Disse o auxiliar Curt, num dos seus relatorios a ins
pcctoriô. de indios, que, «quando viu um desses índios, a 
g ran·de dista·ncia do posto de pacificaçã.o, teve a impressão 
de um homem m'ettido nwn paletot preto, sem mangas. E' 
dahi que vem a lenda dos hab-itantes do Madeira die que 
entre os Parintintins se enoontram pessôas civilisadas e d·e 
que o tuchaua é um pret.o maranhense ». 

Ac:. mulhe res, na sua maio ria, são d·e ba ixa estatura, no
tando-se entre ellas algl!mas de bustos bem delineados que 
oontrastam, em absoluto, com a exquisitice das pernas. 

Costumam ado rnar o collo com collares de co.quilhos 
e cingir as pernas, pouoo acima do to rnozello, com ligas 
de embira ou de fio de algodão. 

• 

A exemplo dos ho·m1ens tam·bem gostam de pintar-se co·m 
tinta de jenipapo, nos dias el e festa, procurando de prefe
rencia o busto para alvo desses exquisitos ado rnos. 

Os .collares de contas que ellas apreciam são os das 
cores enca rnada, azul, amarella, preta e branca . Não g.os
tam do ve rde nem do rôxo, e disso nos deram uma 1p1rova 
no p.osto de pacificação, recusando a lguns collares dessas 
côres, que lhes fo ram .offerecido pelos n1embros da expe
dição scientifi ca de Philadelphia, quando alli estiveram. 

Com1nunicativos e joviaes, ma de uma jovialidade ex
pansiva, os Parintintins fa lam com muita expressão e desen
vol tura1 sabendo insinuar-se, pela sympathia, no espírito de 
qualquer pessôa que delles se approxima. 

Os seus gestos quasi delicados, o modo de exprimir-se 
com o interlocutor, quando em palestra cordial, deixam a 
g·cntt em completa duvida s.obre o seu ínstincto c;elvagiem. 
Disse o sr. Curt que «a conversação delles parece de gente 
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civÜisada As perg untas sã o sempre o rientadas por ·um es
piritü que d em onstra t e r vivido em contacto com o mundo 
civilisado A's vezes, no posto de pacif icaçã o, qua ndo as s uas 
expressões co nco rdavam perfe itamente con1 a líng ua Guarany, 
tinha a impressao de que estava pa lest ra nd.o com un1 pa ra
g uayo qua lquer. Era notavel o esfo rço que faziam para ser 
ben1 co·mprehend idos, rep etindo as phrases qua ndo no tavam 
que o seu interlo·cuto r· não as havia entend ido bem e re
co rrendo á n1imica co n1 :g rande habilidade». 

E. o que se torna m ais apreciave l é a tendencia a rtistica 
desse~ índ ios. Elles fazem da a rte rustica o melho r system.a 
de im itação , se rvindo-se de · cascas de a rvo res pa ra a con
fecção de peixes, bo necos e o utras o rig ina lidades . 

No ig a rapé F lechai d eixa ram varios bonecos nlodelados em 
casca e, no iga rapé 9 de Janeiro, fizera m desenhos, a . car
vão , · na cas ca de uma a r \·ore , um dos qua es rep rese,nta ndo 

· t res ho m ens com .ba rba, bigod e e um bigo. 

Eu m esmo do u testemunho dessa engenhosidade a rt ís tica. 
Qua ndo cm viagen1 p·elo rio M aicy, com a exped ição sci~n
tific<~ dt: Philadelph ia, t r e::; .P a rint intins, que nos acom panha 
va m, pedi rarn la pis e papel e, so bre o pa vés d10 ba te lão , 
esb·oç.a ra1n rustica mente varios a rabescos, offe recendo esses 
croqui~ ao professo r j.oseph Me. Goldrick, que o s g ua rd ou 
com f raterna l carinh-0. 

IV 

E' deve ras curios0 o m odo pelo qua l os P arintintin s 
sys then1a tis am a vida conjug al. 

O hom em, co ns iderado com o ente ·upe rio r á 1nulher, 
é s ujeito á m onoga mia até a ~dade da mat 1..t ridade, podendo, 
nes ta phase, escolher o utra com panhei ra , 111 a s nunca exceder 

dos limites da big amia. . 

O pedido nupcia l é fe ito p elo pretendente, a~ pa e da 
noiva, podendo a nubente s e r de ma10-r o u meno r idad e, até 
m es mo infa nta. 
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Succede, po rém, que, se a m eno r é crea nça, o cont ra
hent(; espera que ella a ttinja o per íodo da pube rdade para 
p oder realis a r o casa m ento . 

Alg uns pretendentes costumam tute la r a noiva impube re, 
d esdt o mo m1ento do contracto nupcia l, levando-a livrem ente 
p ara a sua m aloca, onde tratam -na com soli citude e desvelo, 
g ua rdando o devido acatam en to á ho nestida de da m eno r até 
o peri.o·do em que é per'm.itt ida a lig ação marita l. 

Com.o exemplo, rn encio no d e passagem o caso do índio 
D iahy que, residindo numa das malocas do Maicy G rande , 
ha ma is de -cinco a nnos tem· e1n sua compa nhia uma no iva 
impubere, que é tratada com o d·evido respeito. 

Aproveita ndo a nossa estadia no posto de pacificação , 
um t rabalhado r t eve a idéa de inquirir a Diahy, pvr curiosi
dade. sobre s~ elle já ha via rea lisado o ca sam ento . com a 
noiva. A pe rg·unta nã o p rod uziu nenhum aborrecimento no 
e ~pirito do selvico la , m as foi com um certo ar ·de sobrie
dade que elle articulou de p rompto a respos ta , accentuand'o 
<:om visível res pe ito: 

An-han! :tiuim. (Não! ella é pequen ina) . 

O rnais curioso é que, existindo entre os Parintintins 
.duas facções que, em bora unidas, tomaram familiarmente as 
~enominaç:ões de Coandú e Mutunz, s u·ccede que um índio 
Coandú só póde <:asar com u·ma india Mutun1, e vice~versa, 

não sendo licito a nenhum selvicola infring ir est e preceito 
com á esoolha de qua lquer india p·e rte ncente ao seu g rupo. 

Os homens casados são ciosos da honra de s uas es
p osas. nunca permittindo q ue e lla s p ra tiq uem qualquer acto 
d esa iroso á fidelidade conjug al. 

As mulheres não têm o menor resgua rdo pa rturia l. Dão 
á luz a creança em qualquer pa rte e, após a delivrance, ba
nharr .. o recem-nascid.o no ig a rapé 1nais proximo, depo is fric
cio na ndo-lhe o corpo com t inta de u rucú e aquecendo-o ao 
ca lo r d·e fog ueiras. 

Elias são am.o rosas pa ra com os seus filhinhos, costu
mando trazel ... os, quand.o e·m· v iag c111, abrigados numa ti·poia 



1 4 - -

tecida de algodão e tingida a tinta de urucú. Essa tipoia,. 
disposta a tiraoollo, é bastante larga e folgada, de rnodo 
que a creancinha não encontra difficuldade nos seus mo\'i
mentos, quando procura alimentar-se do leite mate rno. 

A dança é uma das distracçoes predilectas dos indi(>S· 
P arintintin. e va ria nas suas modalidade confor1ne o \ acto 
pelo qual elles procuram exprirnir o seu regosij.o intiino na 
vida d·o lar, ou o seu enthusiasmo· pelos grandes feitos 
belli-cosos. 

Na$ festas communs, em que predomina apenas o espí
rito de recreação, a dança delles é tão banal e descolorid,a 
de poesia que não provoca a menor sensação a quelTI quer 
que tenha o ensejo de observai-a. 

Parece até uma simulação de marcha militar, oomo se 
esses indios já tivessem experim·entad.o a vida da caserna. 

Dispostos em fila , no terre iro, elles marcham d e frente 
até uma certa djstancia e torna.m• a voltar ao ponto d·e par· 
tida, d·e vez em quando soprando as suas gaitas de bam1bú 
ou dando pigarr.os isolad.os corno quem está preparando a 
garganta p:ara um grande ·concerto. 

Nesse vai-vem, passam alguns minutos, marchando com 
a sua natural severidade, e depois começam a cantar em 
côro esta canção d itada pelo sentimento de sua alma rustica: 

Niuárundê 
Coáro caiú, 
Cupaiuê, 
Itakihé ihú 
Erenicuaba hé. 

A dança g uerreira tem um caracter mui dive rso e a-pre· 
senta certa analogia com a d os antig·os e famosos tupy· 
nambâs. 
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Elles se collocam na configuração de un1 circulo, com 
as mãos postadas ·nos ho1nbros, uns dos outros, e, deste 
modo, volteando e batendo cadencialmente com o pé direi'to 
no solo, deixam perceber o som rithmico do pass-0 que se 
confunde com os rumores dos guisos de tucumà, seguros 
po r uma liga que lhes cinge a perna, pouco acima do tor
nozelo 

Os rumores dess:es volteios sã-0 entreoortados pelas no
tas que arrancam, ao n1esm.o t emp10, das suas gaitas de 
barnbú, simulando o ·canto 1da inambü. 

Cada urna das pausas que ·costumam fazer, n o decurso 
da dança; é sempre arrema tada pela ex·clamaçã,o estridulante 
de hia ! hia ! hia !, que representa, no seu symbolismo, o· 
verdadeiro g,rito de guerra dos Parintintins. 

• 
Dentre o conjuncto das cançõe desses indios, observei 

uma quasi plang ente e suave, que se destaca do canto in
<ligenr. dando-me a idéa de que os Parintintins ~ apprende
ran1 antigamente, ouvindo-a talvez de alg um seringueiro em 
sua barraca. 

O uvi -essa canção p-0r muitas vezes, cantada no posto 
de pacificaçao pelo índio Van-van Oatuhy, e, muito embora 
não tenha tid10 a feliz lembrança de ·de.co rar a lettra, con
segui assimilar a musica e entoal-a em p resença dD com
sitor Mendo Luna, que se ·dig·nou ·de tirar a oopia que ora 
reproduzo, c·m cliché, á guisa de curiosidade. 

A. outra copia musical, que fig ura acima, foi apanhada 
pel·o compo~itor Mozart Donizetti, co1n o concurso dos in
d ios Yuaká e Diré, que v1 itaram , ultimam ente, a nossa ca
pital. 

VI 

A idéa do sobrenatural não .é extranha ao espírito dos 
Parintintins. · 

E11 es a-creditam na existencia de un1 Deus s~premo, cha
mado Tupan, cujo poder se manifesta no estridor do trovão 
e preside a todos os designios dos mundos objectivo e sub-
jectivo . 
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Ao lado d esse d eus ha outras divindades de menor gran
deza, entre as quaes fig uram Yahê (lua) e Kaihú (as <:o ns
tellações) . 

Dizem os Parintintins qu e, quando um índio succumbe, 
Kaihú bC1.ixa á te rra, transf igurada num g ra nd e macacq , e 
leva a alma d o morto para as reg iões do lvag (céo) , to r
nando-s·e o seu et erno guia na vida exterior. 

O curto periodo d e estadia no rio· Maicy-mírim', não 
me ·p.ermittiu inves tigar sobre a influencia que, pa ra esses 
índios, Yahê e .outras divindades exercem n-0s destinos dos 
seres e das c-0isas. 

Not-ei que elles acreditam na exis tencia do Anha ngá, o 
espirito ma lig no que, occultamente, os perseg ue na terra . 
to rnando-os victimas de rev-ezes e d~ males epid,emicos que., 
ás vezes, p roduzem verdadeira -calamidade nas malo cas. 

E.. por isto que, quand-0 o habitat é asso lado pdr qua l
qu er flagello, os Parintintins aba nd onam as suas velhas ha
bitaç.ões e vão oonstruir out ras em zonas ma is distan tes, para 
lhes servir d e domicilio temporario, fug·indo assim á sanha 
do inimigo occulto. 

Supersticiosos como qualquer selvagem, elles acreditam 
que, em ·oertas epochas, o pagé da t ribu t en1 o dom de curar 
d o.enças, repellir to g enio do mal, a b·randar a ira d.os el e
mentos e fazer m ilag res en1 qua lquer aventura . 

. E' assim que, quando adoece um indio menor, o pae 
rem o cuidad o de apresentai-o ao pagé, co·m· o fim de so
pra r na c r.eança, livrand·o-a do espirit-0 maligno. 

N os mo mentos de ameaça de bo rras ca, quando estão em 
serviço, recorrem tamb em ao poder mysterioso do pag é, pe
dindo-lhe para dissipa r, com um· sop ro, as densas nuvens 

que fluctuam no esp~QO . ~ 

Mas, não é só . Ao e x·pirar da tarde, sempre qu e se 
encontram internados nas brenhas, advertem o pagé a so
pra r para as band as do po·ente0 acred!.ta ndo que o so·pro 
a<Ccenderá o glo bo do so f qu e · descamba, e lhes da rá luz 
para illum ina r o caminho que se pr.olong a até a 1naloca. 
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Elles têm um immenso pavor do poder fetichista dos 
indios Od.iahub) que habitam os centros mais distantes do 
rio Branco, outro affluente do Marmellos. Dizem que, acir
rados pela vingança, os Odiahu·b costumam enviar-lhes, á 
noite, grandes morc~gos, que lhes roubam os cabellos, appli
cando-os nos processos de bruxaria que transmittem os peo
res males ás 1malocas. 

E acontece que, toda vez que se referem ás façanhas 
d0s se us adversarios, não podem esconder a sua timidez fe 
tichista, exclamando com espanto: tira-hum! tira-hum!) que 
quer dizer: ruim! ruim! 

Os Odiahub falam o ·mesmo· dialedú e adoptam quasi 
os mesmo s costumes dos Parintintins, havendo, todavia, en
tr·e os dois grupos indígenas, um requinte de hostilidé!de, 
oriundo de sua indole g uerreira, que os to rnam inimigos 
rancoro sos. 

Ao contrario dos Parintintins, que costum am cortar os 
cabellos e~ torno da cabeça, os Odiahub oonserva.m-n'os bas
tos e e ompridos; m1as, a exem·plo daquelles, tambem trazem· 
o p ennis envolvido por um tubo de folhas d e aru:m:ã, de maio r 
oomprimento. Os seus akanitaras são feitos ·de pennas de 
japú ·e arara vermelha, e ·as flechas apresentanT o inesmo 
feitio e os mesmos adornos que se observam nas armas 
g u,e rreiras dos Parintintins. 

VII 

E' na g uerra que os Pa rintintins e 111 ostram ciosos do 
seu valo r e org ulhosos de sua co ragem varonil. 

Quando feridos na sua honra, ou humilhados na sua 
altivez, são capazes de to das as aventura rs, não sabendo re
cuar em face do inimigo. 

Vencei-os na flo resta é co isa bem difficil, porque são 
expeditos na descarga d e suas flechas, ce rteiros na pontaria 
e previdentes na escolha ·das posições, sab·end o fazer trin
cheiras dos tr.oncos das arvores ou avançar, quasi de rastros, 
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para não serem !obrigados · pelos o lhares argutos do con
te ndor 

A lucta para elles nunca foi um sport. Disse inuito hem 
o sr . Curt, -em relato rio , que ella «é uma natura l oonsequen
cia das muitas refregas que, d·esde gerações, vinham· rnan
t endo contra os invasores de suas terras, luctas em que se 
tornaram temidos e respeitados e que lhes deu a ~onsc1 -

e ncia de sua superio ridade g uerreira ». 

Nos seus ataques ao posto de pacificaçã.o nun ca sur
g iam d2 :ma tta fechada;. vinham se1npre pelos ca11ninh1os que, 
partindo do ce ntro, davam ingresso para a area em que se 
encontra localisado o esta·belecimento. Era habito a tirarem 
todos ao mesmo tempo e, quando as flechas já vi nham des~ 
cendo. rompiam numa g· ritaria infernal. A's vezes, ao des
ca rregar as · suas armas, faziam meia volta e, b·randindo ·O 

aroo, atiravam novamente. 

EJ ainda ·Opinião· do sr. Curt que, « na lucta, esses índ ios 
não têm -chefe nem tu chaua; cada um peleja po r conta .pro
pria. E a prova é qu~, cessad·O um d os ataques· ao pos to, 
e mquanto alguns delles palestravam amistosamente com· o 
seu protecto r, g·uardando pequepa distancia, outros o dei~a

varn ·com a vida em perigo, com a lgumas flechadas, o que 
não pod1eria acontecer se estivesse1n sob' o mando de µma 

; A 

so pessoa ». 

A v·erdade, })O rém . é que isto só póde occorrer n.o mo
m ento da lucta, flOrque, a ntes de partir para um1a g uerra 
contra qualquer tribu inimiga, o s Parintintins recebem do 
' 4 

che fe as necessarias instrucções, e é perante elle que pres-
tam .o juramento de honra. 

Tive o ensej.o de presencia r a simulaçã o d·essa ce re
monia, em companhia da exp·ed'içã o scientifica de Philadel
phia, qu~ commig,o fô ra ao Maicy-mirim, e confesso que as 
minhas em :;ções toca ram a o auge pela elevação mo ra l dos 
famos·os g uerreiros. 

A scena s~ passou no posto de pacificação, nurpa uoite 
clara do m ez de junho de 1923., em que as pulveriza'ÇX)es 
divinas d o luar prateavam, de cheio, o limp·o do barranco. 
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Muitos Parintintins, postados silenciosan1ente, na confi
g uração de um semi-circul,o, curvaram reverenten1ente a ca
beçt;t e cravaran1 os olhos no chão, ostentando na mã.o es
querda as suas a rmas ·de g uerra . 

No meio deste aspecto de g ravidade ,su rgi ram· tres in
dios, dentro do semi-circulo , sendo que o primeiro, que v·i
nha á frente , encarnava o papel d e chefe; o seguncÍo o de 
pagé, o terceiro, o df; ajuda nte. 

Cantando a princip.io uma canção g uerreira, em que se 
sentia o calo r d 0 enthusiasm·O, ·OS tres fizeran1 depois un1a ,, 
brevt pausa e começaram a percorrer o semi-circulo, a passos 
lentos, parando em presença de cada um dos g uerreiros, a 
pa rtir do primeiro, que permanecia na extremidade do lado 
direito. Toda vez que estacava, o chefe servia-se de uma 
cuia, que tinha á mão, e, mergllllhiando.-a no jamarú que 
era conduzido p·elo pag·é, cheio de caaim, dava a Óebida ao 
valoros o g uerre_ir-0, exclamand10 · com· emphase : « Koró dé 
iuirapá!, que se traduz por « f1o rte no teu a rco ». 

O ajudante levava um o utro jamarú co m agua, servind ~..> 
este liquido a o g uerreiro , dep-0is que e lle to mava o cauirn . 

Te rm1nad-0 este acto, o chefe fez collocar os ja1narús á 
· pequena distancia, d eante do semi-circulo, e os g uerreiros , 
o·bede·cendo a ~ma só voz, levantaram a ca beça e cnrísta
r.am_ 1celereimente os seus a rcos, dando unia descarg·a cer
tei ra sobre os utensilios. 

Esta arremettida foi acompanhada pelos estridulantes 
gritos d e lllia.! hia! !Ua!, que os Pa rintintins arrancaram do 
pcitc com indizivel enthus iasm a . 

O simples relato desta ce rim1onia defin e oen1 a eleva 
ção moral coo1 que os hero·icos selvico las costu1nam encarar 
as suas res1:>-onsa:bilidades na g uerra. 



A Pacificação 
1921-1924 

I 

A pa<:ificação d.os Parintintins é o assumpto que ab-rang·e 
a segunda parte ct:este mo.deste trabalho, certam·ente a mais 
importante, porque visa mo s trar não SÓ O esforço e a COITI

p etencia como a paciente co nstancia com que a inspectoria 
d o Serviço de Prateação aos Indios no Am azonas e 1\cre, 
sem o menor derramamento de sang ue, conseguiu deitar por 
t e rra a lenda do instincto in·domavel da hero ica tribu, quei 
occupa a parte central das t e rras limitadas pela m:argem do 
Madeira e pelos altos rios lpixuna, Uruapíara, Maicy e Maicy-. . 
m1r1m . 

E' sabido que as tentativas da pa·cificação fo ram ini
ciadas em 1916, pela Missão Rond1on, que havia 1nandado 
á reg ião ' do Madeira o Capitão Jo.ão Portatil da Silva, coim 
os elementos necessari.os, não tendlO este heroe log rad!o exito, 
p orqu(;, quando fazia .os seus re{)onhecimentos, através da 
fl1oresta, foi oolhido por uma pertinaz ·enfermidade, que o 
o brigou a recuar do espinhoso o bjectivo. 

Perdida a primeira cartada, outro pio neiro da Misão 
Rondo n, -0 Dr. Bento Martins P ereira d e Lemos, inspector 
d e indios, avocou a reponsabilidade da penosa tarefa, empre
h endendo , em 1917, urna viagem de observação aos centros 
d os seringiaes « Lag.o Verde », no Oy-Paraná ; « Tres Casas », 
« P adua »~ « Santa Victo ria » e « Livra mento , no rio Madeira. 

Re~lisada a impõrtante excursã o, depois da qual conse
g uiu ultimar os seus estudos e esbo·çar o seu p·lano de acção, 
o ins pector Bento Lemos invocou o concurso do distincto 
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Major df. En.genheiros, L)r. Eriímanuel Sylvestre do An1arante, 
pa r2. a fundação , em março de 1921) d e um posto de vig i
Iancia no medio rio Maicy, afflu ente do Marmellos, desti
na df1 a servir de base aos trabalhos da pacificação. 

·A utilidade desse p·osto não se fez esperar, pois conse
g uiu localisar e reter, como ainda retem, os índios Pirahans 
(Muras) que costumavam invadir a wna limitrophe dos f->a
rintintins, no rio Maicy-mirim , - triste scenario onde as 
·duas tribus se chocavam, em sang rentas g·uerrilhas: to rna ndo 
ca·da v·ez mais ferrenho o 01dio que alargava o circulo das 
s uas rivalidades bellicosas. 

· Obtida a cessação dessas hostilidades, com a concen tra
çao dos Pirahans, naquelle posto, o inspcctor Bento Le1nns 
co.nfio u a chefia dos serviços da pacificação· ao auxilia r Curt 
Nimuen·dajú, que, anteriormente havia servido nas inspecto
rias de índios de São Paul~ e Maranhão, collabo rando na 

pacificação de tribus selvag1ens. 

Comio p.reli1minar, o auxiliar Curt realisou, em setc1n·b·ro 
d e 1921 , uma viage·1n· de re·conhecimento aos centros U·OS se
ringaes « Tres Casas» e « Padua », no rio Madeira, tendo po r 
fim a determinação da zo na pern1anentem entc habitada pelos 
Parintintins e a explo raçã-0 das vias que c ffe rccessen1 facil i-

• 
dade de com·municações oom a referida zo na. 

Em feverei·ro de 1922, pro.cedeu ao segundo re.conheci
mento, que visou os rios Maicy, Maicy-n1irin1 e a lg uns de: 
seus affluentes, t endo apresentado minucioso relatorio, do 
qual vislumbram os seguintes to picos: 

« O Maicy se forma de ·d·ois b·raços son1·ente, sendo o 
b·raç.o o ri ental um pOU{:O maior que o occidental. Da con-, 
fluenci a para baixo, as v.o ltas do rio se to rnam sensiveln1 ente 
mais extensas e dilatadas, conservando-se assim invariave l-. 
mentf' até perto da bocca, no Maflmellos. 

A zona habitada pelos Parintintins corneça eirn· <ln1bos 
os braços do Maicy, ha umas quatro leguas acima da con
fluencia. 

Só vi delies vestig·ios e morad•as abandonadas. 
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Subindo primeiro pelo Mai<:y~iriin, encontrei uma ran
cllaçãei de oito tapirys dos Parintíntíns. Datava de mais de 
um anno. Nesta ranchação havia . pernoitado Caetano Cetauro 
quando por alli desceu em maio de 1921 . Vimos ainda a~ 
iarruma·ções de ·cosinha d·elle e uma arvore o nde estavam as 
lettras S. D . M. (Sizíno O. Mo nteir.o) . 

N o dia seguinte, enoontrei a primeira capoeira com um 
rancho, já em parte alag ado pela ench·ente. Seguiu-se o utra 
ranchação e d·epois o utra capo,eira, tud.o· abaixo do ig arapé 
9 d'C: Jan:eiro. 

A-cima deste p.o nto, verifiquei os ranchos que eu já ha
v ia visto no primeiro reconhecimento. Num delles encontrei 
véstrgios novos, de um a a duas semanas, apenas. 

A palha da cob·e rta d.o rancho datava de ' tres epochas 
differentes, sendo as fo ihas d o ultim o oo·ncerto ainda verd 12s. 

Nc 9 de Janeiro só encontrei os esteios de uma malocai 
v elha, no fundo· de uma capoeira. A coberta estava quei
mada. Achei tam~bem na barreira desse Iogar cacos de uma 
ig açaba, prova de que .o refe rido igarapé, antes dos tempos 
<los Par.intintins, já esteve habitado po.r o utras nações de indios. 

Subindo pelo braço do g rande Maicy, vi prim.eiro, perto 
. da bocca, d uas capoeiras já muito a ntigas. Depois appare

ceram v·estig'ios de um p·escado r nas moitas da beira e um 
ninho de japiim, arrancad.o . 

• 
Na tarde do mesmo dia achou-se a bocca de un1 cami-

nho antigo, na margem di reita, e os restos de uma fogueira, 
e, quando en·oostamos o batelão para caçar uns coatás, en
.contraram ,os caçad-0res um· logar, onde, .fazia uma semana, 
havia encostad·o uma canôa. Uns ra·m os cortados levava1n 
direitc· para um páo, no interior da matta, de cuja casca ti
nham tirado tres pedacinhos, como se fosse p ara um re
medio 

Passei ·d·epois pio r uma eno r.1n e barreira, na 1narg·em es
qu erda . ·de 25 metros de altura po r 250 a 300 metros de 
comprimento, encontrando uma capoeira de dois annos, com 
quatro ranchos g randes. Desembarquei e revistei o logar. Um 
ca minho li·m·po levava do porto á maloca de quatro ranchos, 

• 
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no int·erior da capoeira . Os ranchos haviam sido feitos no 
tempo ·em que a ro·ça deu fructos, mas.i muito dep1ois, talvez 
no fim d~ 1921, ainda havia sido ha'bitado ao me nos um 
d·el1es. Na beira da fog ueira, vimos enormes sabugos de mi
lho; medi u1m•: tinh;l 37 centímetros de comprimento. Um 
pilão cylindrioo com 2 1/ 2 palmos tle bocca e 4 palmos de 
altura. estava deitado no chão, com a tnlão ao lado. Este 
rancho media folgadamente 8 x 6 e os esteios da cumieira ti
nham uma altura de mais de 3 metros. Havia por dentrv 8 
esteios grossos e, por fóra, 9 mais finos, forn1ando. un1a es
pecie de varanda. A coberta era feita de pannos de ubim, 
bem tecid·os ,em· baixo, e, etn cima, folhas de uauaçú. Ao 
pé de um; dos esteios achava-se uma pequena gaiola, de 
varinhas verticaes, fechada com palha, por cima. Na capoci ra . 
havia ainda bananeiras, mamoeiros· e urucuze1ros ». 

li 

No dia 3 1 de março de 1922, o auxiliar Curt Nim·uendajú 
chego11 ao local destinado ao posto de pacificação com a 
sua expedição composta de 22 trabalhadores, 2 ca rpinteiros 
e um auxiliar, encarregad.o d,o material, p·rocedendo, desd!e 
logo. ao ibr.ocamento da respectiva area e ao levantam·ento 
d·e d;ois ranchos provisorios, un1 dos quaes servia de cozi
nha e abrigo do pessoal ·e, outro, de deposito d·O material,. 
munições de bocca e outras mercadorias. 

O s expedicionarios tiveram de passar alg-uns dias amar
gtos, sujeitos ao desconfo rto e ás incertezas da vida, po r 
iSS·O qu·e, somente a 13 de abril foi que ultimaram a ·cons-· 
trucção do barracão definitivo, provendo-o de paredes e co
bertura de zinco. O proprio ficara situado num terreno do
minante, que faz frente, pelo lado Norte, com o rio Maicy
mirim. rerrendo a Leste, em fónna de pontal, uma nesga 
de terra que se inclina até o ponto de confluencia daquelle 
rio oom o igarapé 9 de Janeiro. Dos lados Sul e Oeste, a 
area brocada se communica com dois antigos varadoiros dos 

• 
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Parintintins, um dos quaes facilita o transito para o centro. 
do seringai « Paraiso », no rio Madeira. 

Ultimada a installação do posto, o auxiliar Curt, acom
panhado d1e alguns trabalhadores, internou-se pelos caminhos 
terrestres, trilhados ·pelos índios, inaugurando postos de brin
des nos trechos em que havia capoeiras e outros indícios 
palp.aveis da passagem dos Parintintins. Percorreu depois, 
em canôas, solitarias paragens dos igarapés 9 de janeiro, 
Macacos e Trahira, levantanoo outros po5tos de brindes em 
logares suspeitos das margens, onde cascas de ouriço, ni
n·hos arrancados · e rastros humanos, visivelme nte assignala
d-os no solo, ind'icavám a ro nda habitual da famosa tribu.· 

Realisada esta arriscada aventura, desceu elle o rio Maicy
mirim' para inauguràr outros postos de brindes nos caminhos 
anteriormente constatados. A viagem foi corooda de grande· 
exito~ porque, dois dias abaixo do posto de pacificação, en
oontrou galhos quebrados e fragmentos de casca a denotar 
que, depois do segundo reconhecimento, os Parintintins ha-· 
viam sahido. 

Que fez elle ? Enoosto u a canôa nessa paragem silenciosa, 
desembarcou e subiu o declive de uima barreira dominante, 
en1 cuj.o alto sentiu os olhares presos nas ruinas de un1a 
velha maloca. Elle mesmo se incum·be de esboçar o quadro. 
desse suggestivo logar. « Tres esteios eno·rmes, de quasi seis. 
metros de altura e m·ais de vinte centim·etros de diametro 
tinham· sustentado a cumieira, hoje já cahida. O comprimento 
da casa tinha sido de uns vinte metros. Situada no fundo. 
de um remanso, num alk> que governa dois estirões do rio,. 
aquella maloca, quando ainda estava habitada, deve ter s ido 
um dos togares imais lindos do Maicy. Por muito tempo não· 
pude tirar a vista desta tap,era. Pensei nos tempoo em· que· 
as rêdes, vermelhas d'e urucú, ainda alli estavam atadas de· 
esteio em esteio, quando a fumaça fina e azul subia das. 
fog ueiras ; vi as creanças que então brincavam ao pé da 
collina, - no porto da maloca, e o caçador que, suspendendo 
o caetitú, que matara, do fundo da canôa de casca, subira 
com ell( a ladeira, entre oo commentarios alegres das mu-
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lheres Ha uns quatro ou cinco annos já, este quadro se tinh:a 
transformado. A invasão dos incendiario·s peruanos havia 
obrig ad·o os P arintintins a abandonarem esta linda morada e a 
refugiarem-se da beira d·e seu rio para o centro das t erras, ficando 
a lli em pé, sós, como rn udo protesto contra a injustiça sof
frida , os esteios ennegrecidos de sua mal.oca. Mas, não tar
dou muito que eu tivesse de ouvir este protesto, feito pelos 
indios á viva V·OZ .». 

Os postos de b·rindes nada mais eram que tapirys iso
ládos: oo·bertos po r .uma o u duas folhas de zinco. Debaixo 
delles, a salvo das chuvas, eram oollocados cestos crivados 
d·e anneis ,collares e fios de missang·a, terçados, machados, 
·facas, utensílios e o utros objectos, alguns dos quaes pendiam 
interiomente d.o tecto de zinco, suspens.os· po r cordões. Eran1 
estes os p.resentes oom que os p!acificadiores vísavarr1 não 
só conquistar a amizade d.os selvagens CO'm O provel-os de 
instrumentos· modernos que, substituind-0 os de uso p·rimitivo, 
podessem facilitar-lhes a actividade na lavo ura e na pequena 
industria. 

Depois d.a inaug uração desses p.ostos, os Pa rintintins co
meçara1n a retirar os objectos, furtivamente, deixand,o no 
logar est rcpes e flechas finca·das no solo, como signal evi
dent(' d·e que tinham dt;sconfiança dos intuitos de seus p·ro
tectores e com elles não queriam relações. 

O auxiliar Curt visitava de vez em quando esses postos, 
<:eutelosamente, para renovar 'as provisões de brindes, tendo 
semp·te o cuidado de amarrar pequenos objectos nas hastes 
d.as fle-chas que, .d·eixadas p·elos · Parintintirts', continuavan1 fin 
.cadas nos mesin1.os log·ares. 

Nun1a -dessas perig-.osas visitas havia elle atravessado uma 
cap.oeira, a g rande distancia do posto, quando viu no cami
_nho que trilhava, por detraz d,~ uma a rvore <.:ahida, em sen
tido transversal, tres pontas de flecha, fincadas o-bliquamente 
no cllao, formando um angulo de 50 a 60 graus. 

Era a astucia dos r ·arintintins que, d.este Invdo, havia 
prepa rado uma cilada para .os seus · pacificadores, sendo de 
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notar que, po.r pou<:o , um trahalhad.or não fôra victima de 
uma ·estrepa·da. 

Proseguindo cautelosamente na sua marcha e sondando 
o ·caminho com uma vara. mais adeante o auxiliar encontr.o.u 
mais dois e$trepes, em identicas condições, amb,os· recatados 
po r uma folha de arvore, p.ara ,disfarce. 

Noutra. o·ccasiã.o, andan·do pela n1atta co,m _quatro hom ~ns , 
para verificar outros postos de hrind,es, notou que um delles, 
tamberri localisa·do numa capoeira, não havia sid;o revistado 
p·elos índios, pois as flechas que, dias antes, havia deixado 
como presente, ainda per1naneciam no n1es.mo estado; conser.: 
va nd c, os .o·bj.ectos que pendiam de suas hastes, inclusive ui11à 

lin1a de ferro . 

Continuou no seu trajecto, p·erco.rrendo mais alguns tre.+ 
chos d o caminh.o, e, na v.olta, passando por um: pequeno 
desvio, que ·corta o trilho dos indios, á b:eira do igarapé 
9 de janeiro, deparou no chão com a mesma lima de ferro. 
que, minutos antes, estava n.o posto de b·rindes da capoeir~ ~: 

O caso ·desp-ert:ou g rande surpresa, e foi então que ·fJ 

auxiliar Curt comprehendeu que .os Parintintíns o acoim·pa
nhavam o·ccultamente. 

Seguiram-se a estes, muitos o utros· exp·edientes curiosos 
dos famos.os guerreiros. Muitas vezes, aos prin1e.iros albo res 
da manhã ou nas h,o.ras silen<:iosas da tard e, os trabalhadores. 
do posto o uviam roncos de caetitú, guinchos de 1nacaco e; 
pios de in.ambú, que partiam das n1attas a djacentes. Era tn 
os _indios que, na sua ronda occulta, imitando esses anima.es
ccm adn1iravel perícia, procurava1n attrahir os caça:d bres cio 
posto a.o lo·cal, -o·nde, provavelmente, estavam b,em seguros 
e dispos·tos a apanhar a presa. 

Esses planos, todavia, nunca surtiram effeito. A p-rudencia· 
e ra a verdadeira <:onselheira daquelles heróes que, num gesto· 
d e abnegação cívica, haviam tomado a tarefa de · arrancar 
das selvas p·ara a civilisação uma tribu n.otavel pelas suas 
velhas tradições. 
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III 

O primeiro ataque dos Pa rintintins ao posto de pacifi 
cação occorreu a 16 de abril de 1922. 

Era domingo. O sol loirejava com· os seus raios a flo
resta e aljofrava a superfície calma do rio Maicy-mirim, en
che ndo d·e ·poesia aquelle recanto solitario. 

N.o interior do barracão, sobre um estrado de taboas 
que servia de mesa, o auxiliar Curt almoçava com o dia
rista Amaro José de Oliveira e os dois carpinteiros. Os tra
balhadores, já tendo feito as suas refeições, palestravam des
preocupa damente no terreiro, excepto o de nome Raymundo 
Baptista, que havia run1ado para a m·atta proxima. a poucos 
metros de distan-cia. 

Era esta a situação do posto, quando, de subito, do 
lado do Oeste, ao fu ndo da area b·rocada, partiram echos 
extranhos e -estridulantes: os g ritos de guerra dos Parin
tintins ! 

A sentinella deu logo o alarme ·e, d epressa, o auxilia r 
Cur t fez postar o seu p:esso·al por traz do acampam·ento, 
-collo.cando-o a.o abrigo das ·pa redes de zinco. 

Os Parintintins; em nu:fn·ero lün ita·do, vinham por terra 
abeirando o rio, por um t rilho da ma rgem direita, mas, a 
cem metros de distancia, sentindo a presen·ça dos trabalha
-dotes, recuaram u·m pouco á direita do trilho, agachando-se 
cautelosamente na matta, o nde tiraram as capas de folhas 
.qu'C envolviam as pontas d-e suas flechas. 

O momento era de g rave espectativa para o trabalhado r 
Raymundo Baptista, que, estando no escuro da matta, do 
lad·o esquerdo do trilho, poude obse rvar os selvagens sem 
ser presentido, tal a pro teoção que um milag re da sorte lhe 
dispensara naquelle instante. 

Teve pavor, mas não perdeu a necessaria calma, conser
vando-se immovel no seu esconderijo. 
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~omentos depois, quan·do os indios já havia m retomado
º trtlho, chegando ao ponto que desembocca na broca do 
acampament~, Baptista poude vêr que um delles, aga
chado. espreitava curiosamente a a rea devassada, como quem 
pro~ura sondar as profundezas de uma g ruta mysteriosa. 

. Nesta delicada emergencia, tratou de .co rrer, tomando a 
p1cada que abeira o rio e passando rente aos índios, em de
ma nda do posto, onde o pessoal se mantinha na espectativa 
dos aoo·ntecim-entos. 

Os Parintintins fica ran1 corr1.o que vacillantes ante aquelle 
oomem extranh-0, que surgira mysteriosan1ente da flo resta 
com . ~ ee l ~ ridade de u1m corsel, de mudo que, só quan~ 
e]le Jª havia alcançado o terreiro do posto, foi que desferi
ram alg umas flechas, rompendo nos seus gritos de g uerra 
e penetrando de novo na matta, pela picada do perímetro. 

P-ouco depois, notando que o pessoal d-0 posto se man
tinha calmo, sem nenhum gest-0 de hosti lidade, os indios ro
dearam o acampa mento pelo lado do Sul, entre o rendilhado 
da floresta que o contorna, ind-0 toma r posição a Leste, no 
pont0 df confluencia do Maicy-mirirn co1n o igarapé · 9 de 
Janeiro Ahi trepa ram numa arvo re frondosa e, escondidos 
entre os galhos, se detiveram por mais de ni eia hora cm 
observar :0 acampamento. 

Dep.ois, es·oo.rregan-d<) da arvore e levantando os seus 
g ritos de guerra, sumiram-se pela niarg em do igarapé 9 de · 
janeiro. 

O auxiliar Curt, tomando pressurosamente uma canôa, 
com tres hom·ens, seguiu no encalço dos l-'>arintintins, con
seg uindo lobrigal-os a uma certa distancia. Dahi levantou as 
mãos, que sustinham dois machados e dois terçados, gri
tando na ling ua geral: - « Parentes ! Não faço mal a vo
cês ! Aqui tem terçados para vocês ! » Mas já a so.mbra dos 
Pa rintintins ia desapµarecendo n-0 rendi lhado da matta. 

Diz o auxiliar Curt que, se g ritou na lingua geral, fel-o 
com pouca esperança de ser entendido e m,ais para que elles 
notassem, na entonação de sua voz, que não estava zan
gad c· e, antes, os OO·nvidava para alguma coisa. 
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IV 

D ecorri1dos a lg uns dias de treguas, após o primeiro en
contro com os indios, o pessoal do posto foi, nó d ia 28 de 
abril, surprehendid.o por um novo a taque. 

Eram sete ho ras da manhã. Calrr10 e isolado na ang us
tu ra <l·e s·eu quarto, ond«~ ruminava algum·as idêas, de re
pente o auxiliar Curt sentiu o estalo de uma flecha no zinco 
do b1a rracã·o. A esse t em1)J(), dirig indo-se á cosinha, um dos 
trabalhadores notou que outras f lechas vinham v.oando do 
ca nto s udoeste da cerca que proteg e o barracão, sem poder, 
no emtanto, divulg a r os atiradores. Abrigou-se atraz da p-a
rede da cosinha, emquanto os índios, de dentro de um igapó, 
que fica a cincoen ta metros do p osto, ron1piam _nos seus 
g rito s oostum eiros, d e vez em quando a rremedando tiros de 
r ifl e. 

Ao co ntrario <los brados de g uerra do primeiro encon
tro, o s g ritos de ago ra pareciam po uco animados e sem 
expressão. . . 

O auxiliar Curt ass om ou então o barra nco , chamando 
os P arintintins, mas elles nã.o lig aram ao caso a n1enor im
portancia, fug ind.o immediata1nente> de so r te que, em menos 
d·e vinte seg und·os, tud·o estava outra vez e1n silencio . 

Uma das f lechas havia atravessado a ja nella do quarto 
dos trabalhadores, que estava aberta, resvalando e fincan
d o.-sc no chão. Outra atting ira o terreiro, atraz da cosinha. 
A terceira, em cima <la coivara, na beira d.o te rreno, e mais 
duas outras cahiram na roça, em frente ao barracão. Co1n 
excep ção d e uma , as flechas era1m velhas, com pontas gas
tas, faltando em alg umas as -ca racteristicas pennas de tucano. 

M ais tarde , fazend.o dem·o ra da pesquiza, o a uxiliar ve
rificou que os índios, na retirada, havia m levado os pre
sentes de um posto d e brindes, situado nas proximidades 
d o acampam·ento. A uns cem metros do referido posto, tri
lhand·o uma picada , que abeira o igapó, encontrou no chão 
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duas f lechas e uma te rcei ra atravessada por cima dellas, com 
a ponta ligeiramente espetada na terra. P o uco adiante havia 
d uas outras flechas, bem juntas, com a s pontas cravadas no 
sole e as outras extremidades em <:im a de um cipó ho ri 
sontal ; e, finalmente, mais a·cima, tres o utras flechas, num 
feixe, todas novas e boni tas, t endo cada un1a um o rna to 
g ravad o na ponta. da taqua ra. 

Comprehendeu que e lla s haviam sido deixadas a lli pelos 
índios, como dadivas e, por isso, as reco] heu ao posto, fin:
cando n10 log ar uma vara com u rn len ço, tendo este amar
rado em uma das pontas um punhado de missang·as. A ponta 
dessa vara indicava a direcção de um dos postos d·e brina·es, 
s ituadc nas im·mediaçoes. 

Am o rteciam as ul timas imp ressõe - desse a taque, quand<), 
no dia 4 d·e maio, procedendo á ab·ertura d·e sargeta s em 

torno do barracão, o pessoal no tou que, do pontal, do lado 
do ig·arapé 9 de Janeiro, partia um enchame d e flechas, 
que: vinham cahir sobre a s ag uas do Ma icy-mirirn, sem que 
ao menos u·n1a alcançasse a d ivisa do acamp-amento. 

Eram os Parintintins qu e lá se achava1n e que depüis, 
fazend o g rande algazarra, começara·m a retira r-se pela mar
ge m direita d.o igarap·é acim a, sem g rande pressa. 

Des ta vez, no mci.o do a la rid·o, o s r. C urt o uviu ex
pressões que pareciam ter a entoação ·de ins ultos e impre ... 
caç:ões. 

C haman·do os índios, coirn calma e pifonunciando bem 
as palavras dialecticas, notou que ell es, por um mo mento, 
pa reciam prestar alguma attenç.ão. Mas, log o redob·ra ram a 
nlg azarra e desappareceram no labiryntho da n1atta. 

O a uxiliar apanho ti as fl echas, em numero de de zesete, 
ve rifica ndo que, com excepção de tres, as demais e ram de 
ra pazo las d e 15 annos. Alg umas apresentavam lindos enfeites 
de pennas de ca·beça de mutum, de anambé e de a riramba 
da matta, notando-se que u·ma outra, com ponta d·e páo den
ta<l ' l e em·plumação tang1encial, .diffe ria sensivelm ente do typo 
com1mum das . flechas dos P a rintintins, lem1brando mais o ty(» 
das a rma& dos Apiacás. 



• 
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V 

A terceira tentativa dos Parintintins foi quasi um ro
·manç.e para os seus pacificadores, tal a variedade das scenas 
que se desenrolaram, cada qual a mais curiosa. 

Ia alta a manhã de· 28 de rrnaio, entre os beijos de um 
sol encantad1or, quando, do lado do p1ontal, partirarn os pri
meiros ru11nio.res d e v.ozes confusas, entrecortadas de ·pa vo
rosa -chuva d·e flechas. 

Voando na direcção do acampam·ento, con10 pontos de 
exclamação que riscavam o espaçô, algumas dessas flechas 
cahiram no terreiro e outras estalara·m no zinco do barracão . 
Espreitando o scenario por uma fresta, o auxiliar Curt notou 
.que, instantes depois, tendo forçado a porteira da ~erca de 
aram<' farpada, que proteg ia a are.a do posto, do lado Leste, 
os Parintintins entravam afoitam ente no terreiro, com os seus 

.arco~ em riste, co:m·o que preparad·os para uma g rande lucta. 

Evitando o perig·o, ordeno u que o seu pessoal simulasse 
uma ostentação de força, armado de rifle, e, po-r este n1eio, 
cons·eguiu intimidar os selvagens, que, na sup·p.osição de uma 
repulsa, recuaram <lo }.o.cal, p·ostand·o-se fó ra da cerca. 

foi então que, assomando ao terreiro, co·m alguns brin
·d es nas mãos, o auxiliar chamou o·s selvícolas e, não send·o 
attendido, appr.oximou-se da 1::t0rteira, onde deixou uma bacia 
com terçados, machados e outros objectos. recuando 1mme
diatamente. 

Os Parintintins approximaram-se da porteira e retira
ran1 a bacia com ús brindes, levando-os para o pontal, onde 
fi zeram a distribuição e depois treparam nas arvores, ati
rando, a esmo, algumas flechas. 

Esta scena precedeu a outras não menos originaes. Num· 
dos momentos de tregua, descendo corajosamente o barranco 
e chegando até a beira do rio, o sr. Surf obsetvou que, da 
margem opposta, a pequena distancia, qois índios lhe di
rig iam a fala, exclamando com insistencia hemú!, (meu com-
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p~nhei ro ?) . . pr-0nunciando akanitara ( at~Jema de pen nas ) e 
dizendo óacta, em portug uez claro. Um terceiro, de 15 annos 
presumíveis, se mantinha contrario á serenidade dos com 
pé! nheiros . O seu olhar fai scara de indig nação, quando viu 
que um delles, tirando da cabeça um akanit'ara, fazia men
ção <lt: offerecel-o ao auxiliar. E tão excessiva era a colera 
desse indio que, não possuind·o .mais flechas, fazia o movi
mento de atirar, gritava, batia o pé e, de instante a instante, 
á g uisc. de 1nofa , i·mitava os gestos que o sr. Curt fazia co·m 
os bra\':OS. · 

O auxiliar mandou buscar uma bacia com missang·as e, 
quando o trabalhador Raymundo Baptista chegava á beira 
do rio para d·eital-a s-Ob·re as aguas, um indio atirou um·a 
fJ echa, que, por pouco, nã·o o attingiu. 

A ·d·espeito disso, o sr. Curt convido u os indios a que 
atrav·essassem o rio e viessem buscar a bacia, mas elles 
fi caram hesitantes, de sorte que, só depois de um ·breve in
tervallo foi que um delles, recobrando o animo, atravessou 
cautelosamente -0 ri-0 e veiu buscar o objecto, que fluctuava 
sobre as aguas, voltando em seguida ao seu logar. 

Outro grupo de indios, que estava do mesmo lado, sug· 
geriu um systen1a curioso para a permuta de objectos. fin
cou, na b·eira d,o rio, uma vara que tinha na outra extre
midade um bonito akaniiara, dando a e1ntender ao sr. Curt 
que, na margem do posto, tambem fincasse u·ma vara com 
m issangas, que depois iria buscai-a. 

O auxiliar respondeu-lhe que não collocaria a vara, por
que os Parintintins jogavam flechas, mas os selvagens re
co rreram a u.m expediente engraçado para lhe dar garantia : 
fizeram signal para elle collocar as missangas e, neste meio 
tempo, se puzeram a cantar e a dançar, levantando os arcos 
em sentido vertical, tendo um o diadema; outro, um maço 
de missangas amarrad-0 na ponta. 

E cantavam: Ya tai.pehê! Y~ taipe!zê! 
Emquanto quatro indios dançavam·, o quinto observava 

os movim·entos do ·pessoal do posto de pacificação, tornado 
de natural desconfiança. 
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O auxiliar fez a vontade delles, collocando as missangas 
no logar indicado e, pro mptan1 ente, um atravessou o rio e 
veiu bus~al -as, deixando-se ficar á beira do barranco. 

Os outros quatro companhei ros, qu e haviam ficado no 
lado opposto, g ritaiàtn pedindo mais presentes e, quando o 
s r. Curt procurava attendel-os, os Parintintins que pern1a
neciarr1 do ladro do pontal, trepados nas a rvores, desce ram 
immediatamente e tom·a ram pos ição, atirando duas flech a~ 

qu·e, por um triz, não attingira1n o a lvo. 

Recuando, o auxiliar objectou que não rr1ais deitaria brin
des, mas, nessa occasião, o índio qu e ficara no barranco do 
posto, app roxim ou-se um pouco do auxiliar e, 1n-0strando a~ 

missangas qu e havia apanhado, deu a entender que não fôra 
elle que atira ra e sitn os outros. 

Sensibilisado, o sr. Curt foi buscar alg uns brindes, acon
tecendc· que, nesse instante, atravessando o rio, os outros 
quatro indios vierarri juntar-se ao companheiro. 

Quando o auxiliar voltou a,o local, estacionando a pouco5. 
metros de distancia dos cinco selvioolas, o mais decidido 
amarrou um d jadem a nurrt pedaço de ]Jáo e o atiro1u quasi 
aos pés do auxiliar, dizendo que apanhasse a dadiva, no 
que promptamente ele attendeu. 

Procuran,do retril>uir a offerta, o sr. Curt 1nanifestou o 
desejo de entregar f)essoalmente varias n1issang·as ao indto, 
mas este recus ou, exclamando : - Em ombó.' (joga) . 

O auxiliar nâ·O insistiu; fez a vontade do selvagem, ati
rando-lhe adornos, utensílios e o utros objectos. 

Durante es3e tempo, valendo-se da curta distancia que 
o separava, o s r. Cu rt manteve animada palestra com os 
indios. falando a Iingua Ouarany, que muito se assemelha 
ao dialecto dos Pa rintintins. Um delles indagou se o auxiliar 
tinha vindo de cima ou de b·aixo do Caiary (Madeira) e como 
se chamava a terra delle, tendo o interpcllado resp ondido 
qu e chega ra d e baixo do Caiar}" e que a sua terra ficava muito 
longe, d rJ lado . do sol nascente. O utro ·perguntou se o tra
balhador Raym undo Baptista, alli presente, e ra fiJh.o do sr. 
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Curt, ao que este respondeu n egativamente, dizendo que ha
via deixado longe a s ua mulher e filhos. 

Arrem rttando esta palestra, durante a qual obteve reve
lações curiosas dos selvicolas, o auxilia r inquir.iu se tinham 
fome, obtendo, -co.mo resposta, uma nota comica, por isso 
qlle um delles fez um a careta. muito tris te, po ndo g rotesca
mentC' as mãos nas d obras da barriga vasia. 

O s r. Curt mandou buscar a lg·umas tij cllas corn farinha 
d )agua, farinha d e tapioca e assucar, e con1 eu um pouco de 
tud o á vista delles, ·observand,o que viessem buscar esses 
generos. 

Foi então que, tomado de vísivel confiança, urn dos se l
vagens, de pouca idade, approxim ou-se de seu protector e 
delle recebeu a dadiva. O sr. Curt, que rendo aproveitar a 
occasião, tentou manter um dialogo, face a face, com o indio, 
mas, esquivand o-se desta relação cordial, ell e sahiu prom
ptamente e, com outros, d eixou o barranco do posto com 
destino á outra marg·em, onde comeram a dançaram ale
g remente, depois sumindo-se no seio da floresta. 

Pa ra o sr. Curt foi um successo esse episod io final, 
porque, pela primeira vez, um Parintintin recebeu pacifica
mente u1n objecto das mã,os de um civilisado. 

VI 

Apreciemos agora a acção do auxiliar Amaro José de 
O liveira, que, por motivo de licença, concedida ao auxiliar 
C urt Nimuendajú, havia assumido, em data de 12 de junho, 
a chefia dos serviços da pacificação. 

Na presente gestão occorreram scenas animadas, algumas 
no seu asp-ecto tragi-comico, sobresahindo as do dia · 2 de 
julho, em que o barracão foi invadido por formidavel onda 
de Parintintins. 

Sentindo, nesse dia, a presença dos famosos guerreiros, 
o auxiliar Amaro correu aD terreiro, e, tendo na mão direita 
uma saia de cores vivas, acenou insistentemente para os 
indios, que formigavam no pontal. 
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Destacando-se do g rupo, cinco índios vieram calmamente 
ao barranco do f)Osto, collocando-se a certa distancia da por
teira. Um delles, de apperente velhice, já grisalho, trazia uma 
rêde de fio de alg odão e um lindo akanilara feito de pennas 
de japú. papagaio e p eríquito castanho. Outro, tamben1 idoso, 
com uma sensível deformação no olho direito, era po rtador 
de uni bello diadema de pennas; e: os tres ultimos, d enotando 
o vigor da juventude, traziam a rcos e f lechas com ado rnos 
de pennas. Estes eram de tez cla ra, robustos e Je rnuscul~ 
salientes, apr esentando na decoração artificial do rosto e do 
corpo, varias listas de cô r preta. 

Ch egando ao portão da cêrca, acompanhado d e alguns 
trabalhado res, o auxiliar foi abo rdado pelos cinco índios, 
notadamentt os tres jovens, que, como prova de seus intu itos 
benignos

1 
atriraram ao chão as suas armas. 

O s r. Amaro, dialogando com os dois velho_s indios, 
por m eio d e gestos e mimicas, oorn prehendeu então q~e el~es 
d esejavam pennutar presentes e, satisfazendo este dese10, deu-
lhes uma saia, missang·as e dois fatos de mes•cla, recebendo, 
em troca, os objectos indígenas. 

Convidados a entrar no terreiro, os selvicolas apresen
taram a sua recusa, rumando immediatamente para o lado 
dos seus co1npanheiros ,que g ritavam ruid,osamente no 1>ontal, 
d e vez em quando itnitaQd·o tiros de rifle. 

Esta espectativa prolongou-se po r algum tempo, propor
cionando um cspectaculo deveras pitto resco. Mas, num dad? 
mom ento, o quadro tom ou outra feição. Aconteceu que, dei
xando o pontal, todos os indios vieram, pressurosos, p.ara 
o .barranco do posto, dando tempo apenas a que o s r. Amaro 
e os trabalhad·o res se recolhessem cautelosamente ao barracão. 

Que se viu então? Em quanto alg·uns demonstra vam os 
seus bons intuitos, deixando as armas no barranco, outros 
arremettiam celeremente contra a cerca de arame farpado, 
destruindo-a em g ra nde extensão. 

Na previsão d o assalto, o s r. Amaro tentou fazer ·u.ma 
ostentação de força, com uma descarga de rifle para o ar, 
mas, nesta occasião, alguns índios, que já haviam penetrado-
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no terreiro, pelo po rtão, fizeram sig naes de que não tinham 
nenhun1 proposito bellicoso. 

, O auxiliar reuniu então. à seu p,essoa l na co3ínha e, cJ:in 
mod eração e confiança, permittiu que os prim eiros visita11 tes 
se approximassem d 8 barracão, dando-lhes á p 0rta algu ns 
presentes. 

Os selvicoJas receberam as dadivas, com satisfação, e 
procuraram manter palestra com o pes oal , mas, de subito, 
a onda que vinha atraz invadiu o acan1pam ento. 

Estabelecida a confusão, nem po r iss·o foi g rande o p~ vor 
daquella g·ente, vendo que os Parintintins, penetrando pe: las 
demais portas do barracão, d evassavam todas as suas depen
dencias . Havia alli essa indecisão que sempre actua nos r:10-

m entos embaraçosas do perigo. 

Confund ido con1 a onda invasora , o a uxiliar e seus sub:)r
dinados pão perderam a necessaria caln1a , trocando g'estas 
amistoso~ con1 alg,uns índios, em quanto outros, revistando 
os d eposites, procediam a uma verdadeira pilhagem, co:no 
se aquillo , para elle.;, não cons tituisse um roubo. A limpeza 
f oi quasi to tal, pois os selvicolas leva ram um relogio de 
parede, machados, terçados, missang as, ft;tzendas e um paneiro 
com pratos esmaltados. Lançando mão d e alg uns volumes 
de milho e feijão, desp1eja ran1 o conteudo no terreiro, condu
zindo apenas os saccos. 

Um dos indios mais ~xaltados, acercando-se do trabalha
do r f rancisco Felippe dos Santos, arrebatou-lhe o chapéo d e 
palha da cabeça, tambem apos5ando-se de uma navalha de 
barba que elle tinha no bolso do p,aletot. Outro, pedindo o 
ultim o terçado que 'J sr. Amar.o tinha á mão, deu-1he em· 
troca um a rco e quatro flechas lindamente emplumadas; e, 
até uma velha índia, que pa rticipava da pilhag.em, n1etteu 
os dentes na blusa do trabalhador Maria.no Lopes, arra ncando 
todos os bo tões. 

·o auxiliar Amaro censurou um dos traba lhadores, que 
teritara reagir no momento, ponderando que o seu acto · po
d.eria provocar resentim en~os no espírito dos Parintintins e 
contribuir para o entrave dos serviços de pacificação. ' 
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() mais interessante é que, após o saque, emquanto alguns 
jndios levavam as m ercadorias para o pontal, outros experi
mentavam as ferramentas em todos os páos que encontra
vam, sendo alvo o proprio mastro da bandeira, que, por 
pouco, não foi d~cepado a terçado. 

N<! s ua re tirada, a onda expediu do pontal 
flechas, sem visar, todavia, a divisa do posto, po r 
todas cahiram so bre as ag uas do Maicy-mirim. 

VII 

algumas 
ISSO que 

A manhã de 21 de julho foi de lmrn ensa tristeza para 
o p essoal do p osto de -pacificação, po rque acabavam de 
enterrar o cadaver de seu companh eiro Soar~s d os Santos, 
que havia s uccumbido de beri-beri. 

Conversava o p essoa l no interio r do barracão, lembrando 
episodios da vida do infortunado trabalhador, quando uma 
das sentinellas deu o alarme costumeiro, observando que um 
g rupo de Parintintins havia appa recido no pontal. 

O auxiliar Amaro correu ao terreiro e, po r meio de 
acenos, chamou os selvicalas, que s e mantinham em attitude 
calma e quasi todos desprovidos de a rmas. Alg uns indios 
vieran1 pron1pta1n ente á porteira, CO·m 1ind·OS akanitaras de 
penna':i d e a rara e mutwn, destacando-se do g rupo dois velhos 
gue rreiros, que tinham as faces ataviadas de tatuagens. Um 
destes trazia na mão um ouriço com a lgumas castanhas e 
um . p edaço de beijú. 

Ing·ressando os visitantes no terreiro, o a uxiliar Amaro 
e seus trabalhadores confundiram-se amistosam ente com ell ~s, 

fazendo permutas de objectos. Um · menor, entreg ando ao 
auxiliar uma tang a, deu a entender que sua mãe havia man
dado trocar esse objecto po r outros, tendo o sr. Amaro lhe 
dado varias adornos e um fatinho de mescla. Uma índia 
pediu ao trabalhador Antonio Lobato a calça e a blusa que 
elle vestia e, não sendo attendida, ex1clamo em· tom de mk>fa: 
-- Tira-hum! (ruim). 
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Entrem ente, um índio que estava fo ra do posto, ent.,n
deu de penetrar no terreiro, peJo arame da -ce rca, do que 
resulto 11 soffrer um lig eiro fe rim ento no br~ço direito. L.Jn1 

trabalhador quiz ministrar-lhe um a fr icção de Mara vilha. rr:as, 
tomadc, de des1confiança, o sel vag·em recuso u a applicacão 
do remedia. , 

A nota curiosa do dia fo i co n3tituida por urn d'os velhos 
indio , que haviam ingressado no te rreiro . Este sel vicola 

. ' 
approx1mando-se, jJíOr um mo n1 ento, da sepultura de Soares 
dos Santos, que fica á pequena distancia do barracã.o, pcr
g·untou ao trabalhador Raymundo Baptista, por n1eio de gestos, 
se o morto não havia sido f lechado p·elos indi0s. 

e .o rno Baptista respondesse n eg·ati vamente, o velho tento u 
revolver a sepultura, para examinar o cadaver, sendo nisso 
obstado. 

O velho voltou ent.ã~ a o terreiro do barracão e, de re
pente, começou a dançar alacremen te, dando pulos e g ritos 
rouquenhos que mais pareciam partidos de uma caverna. De 
vez em quando entrecortava a dança com gestos sinistros, 
fi ng indo brandir arcos ou entrar em J ucta com espíritos mali
g·nos. Outras vezes, simulava cortar o pescoço com a mão 
dir~ita. s uspendendo os cabellos com a esquerda. 

Quasi no final desta scena, os o utros índios presentes 
secunda~am-n'o na representação, tambem exhíbindo-se com. 
as suas danças caracteristicas. 

Depois de uma hora de· estadia no p.osto, os selvagens 
salii ran1 ruidosam ente, nos seus bra dos de guerra, tentando 
un1 delles, na occasíão , abater o nlastro da bandeira. 

V 1 II 

Nc) dia 25 de agosto, outro grupo de índios visitou o 
posto, fazendo-se acompanhar de um que era cego e tinha 
po r g uia um dos seus companheiros. 

Nessa visita, apanhando uma pequena lata com kero
zene, quE· encontrara á porta do barracã.o, um dos selvico las 
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clerramou o liquido na cabeça, friccianou o cabellos e depois 
aspirou suavemente as emanações, poisando as mãos sobre 
as fossas nazaes. Outro, notando que o auxil iar Amaro havia 
f eito a barba, alisou com as mãos as faces delle e mani
festou o desejo de ser tambem barbeado. 

No meio desses índios, destacava-se um com o modelo 
rustico de um chapéo feito de palha e g uarnecido por espi
nhos de tucuman. Mostrando a um dos trabalhadores essa 
exotic.i armação, o selvicola fel-o co·m·prehender que desejava 
u11 outro chap:éo do mesmo typo, n1as trabalhado pela mão 
do civilisado. 

Outro cingiu a cintura com uma tira de en1 bi r'a .para 
den1onstrar a sua vontade de possuir urn cinturão de balaia 
ig·ual ao que era usado por alguns dos traba lhadores. 

O auxiliar Amaro deu alguns generos a lin1 ..:11ticios :.i esses 
índio~ t> prometteu attender ás suas encommendas. n1otivo 
pelo qual, revelando intima sati.:> fa ção, elles se puzera111 a 
dançar e a cantar, soprand o as suas gaitas de bambú. 

Assim passaram alg·uns momentos, retirando-se cm se
g·u ida para o pontal. 

1\11. a i.s ta rd e, quando o pesso,al se entretinha ern serviços 
caseiros; no interior do barracão, outro g rupo de P.arintintins 
appareceu no barranco do posto, sem dar o avjso costumeirio 
nas immcdiações. Vendo que esses índios cntravan1 pela por
teira. munidos de terçados, o auxilia r Amaro fez um gesto 
indicativo de que os nã.o ret:eberia , se viessem de armas 
na mão. 

. o~~ aborigenes deixaram os terçados a un1 canto e appro
xirna ram -se do barracão, pedindo e obtendo aJg·uns brindes 
i11 ~úgnificantes. 

Na retirada, quatro delles convidaram o trabalhador An
tonio Go~e~ da Rocha a acompanhai-os até o portão e, 
send·o attendidos, ahi se .detiveram em diaJo,go, por meio de 
g estos e mímicas. 

Entremente, o nJais af:oito pegou de urn cacete e, le
vando á bocca uma das extremidades, simulou tocar alt,YUm 

- 41 -

instrumento de sopro, fingindo-se despreoccupado com a pa-
i estra.' · · 

Comprehendendo que se tratava de uma cilad·a, o traba
lhador ficou de sobreaviso, sem deixar transparecer no sem
blante a sua funda suspeita. De modo que, nu111 breve instante, 
quando o selvicola lhe desfechava uma cacetada, soube de
fender-se com a precisa agilidade, pondo a cabeça a salvo 
do perigo. 

Prudentemente, Rocha deu o g rito de alarme e, quandio 
os companheiros chegavam celere1nente á porteira, os sel
vicola::; fugiam em debandada, desapparecendo na matta 
prox1ma. 

Mai~ tarde, quando os trabalhadores tira va1n umas folhas 
d~ umbauba, na margem do igarapé 9 de Janeiro, encon
traram, occultos, quatros cacetes e um maço de embira. 

IX 

Uma visita nao menos animada de episodios tragi-co
n1icos foi a que os Parintintins fizeram ao posto, na manhã 
de 31 de aosto. 

Co1no de costume, elles appareceram no p.ontal, levan
tando os seus gritos de guerra, e, pouco depois, vieram ter 
á porteira do acampamento, .onde o auxiliar Amaro os rece
beu com gestos de cordialidade. 

Penetrando no terreiro, alguns dos selvicolas derasn ao 
pessoal as suas armas de guerra, corno prova de absoluta 
confiança . Outros fizeram presente de uma rêde, de bellos 
akanitara~ e novellos de fio de al_g10dão, dando tambem un1 
mtitum e um corcovado que haviam flechado etn viagem. 
<..Ju tro~ ainda correram á matta proxima, de lá trazendo cas-
tanhas . que haviam deixado ás occultas. · 

• 

Ü $ mais indiscretos p·rocediam de rr1odo contrario, pois 
trepavan1 na paliçada da varanda do barracão e apontava~ 
com o dedo indicador para o deposito de brindes, que Jª 
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havia sido provido pelo posto do medio rio Maicy, excla
mando avidamente: - Môi éo! môtéo! 

O auxiliar Amaro mandou buscar alguns presentes, inclu
sive quatro costumes para mulher e, quando procura va vestir 
uma das índias, que tomara a dianteira, a timida selvicola 
retra hiu-se, com um g esto de recusa, tentando fugir. Mas, 
nesse interin1, foi advertida pelo seu con1 panhei ro e, deste 
modo, nã,o só eJla cotno as demais deixa ram -se vestir, cal
mam,ente. 

T ern1inada a ligeira dist ribuição de brindes, os indios 
puzeram-se a dançar alacrem·ente no terreiro, cantando as 
suas canções g uerreiras e soprando gaita de bambú. A s 

mulheres, ag,ora expansivas, procura vam dançar com os tra 
balhadores, os quaes se excusavam por m eio de gestos d eli
cados, permittindo a penas que ellas o levassem p ela mã o, 
até o scena rio das dancas . 

~ 

Havia, entretanto, entre os presentes, quatro indios des
conh ecidos qu e, pela primeira vez, visitava m o posto e in i
ciavan1 a suas relações com o p essoal. U1n delles, não com
prehendendo uma reêusa, que, po r meio de gestos, lhe fi
zera o tra balhador João Chrysostomo, insurg iu_-se contra este,. 
armado de um a po nta de taboca, ferindt0 -o na reg·ião umbil
lical. 

O facto produziu rná im pres são na 1naioría dos selvi
colas , da nd o motivo a que elles, faltando severam ente, exp·ro
basserrJ o procedin1ento do co1TI panheir.o. Este deixou o ter
reiro e encaminhou-se para a beira do r io, de lá não mais 
voltando. 

T erminado o incid.ente, a lg uns indios n1 a nifesta ra rn o de-· 
sejo de tomar banho com os civilisados, sendo acom panhados 
a té o porto po r quatro trabalhado res que, com e lle~, se ati
raram ao Maicy -mirim, ma ntendo-se ahi por muito tempo) 
em exercicios de natação, o que muito ag uçou a curiosi
dade dos P arintintins . 

• • 

P o r volta das dez horas , o auxilia r Amaro ma ndou pre-
pa ra r o almoço e fel-o servir aos índios ,que, providos d e 
cuias, comeram gostosam ente á so1mbra das arvo res. Depois. 
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fizeram a sesta habitual, deitando-se alguns no solo e outros 
conservando-se sentados, de costas voltadas para o barracão, 
como prova de c-0nf~ança. 

Ao cahir da tarde, provavelmente dominados pelo desejo 
de cheg arem, quanto antes, á s suas m alocas, os Parintintins 
deixaram -0 posto pressurosamente. Nesta retirada, sentindo 
qu e as vestes difficultavam os seus passos, as mulheres arre
g açaram as saias, acima da cintura, e assitn poderam seguir 
ás pegadas dos seus companheiros. 

X 

Quando raiou o anno de 1923, o a uxilia r Curt Nimuen
da jú, já havia retomado a ch efia dos serviços de pacificaçãõ .. 

Curta, porém, foi a sua p erman encia, poi3 teve de voltar 
noyamente a Belém p,ara tratar de serviços de seu parti· 
cu lar interesse. • 

Nesta ultima estadia, a sua maior preoccupação foi con
vencer aos Pa rintintins que o p essoal d,o posto era subordi

. nado a um chefe, que o mandara para o Maicy-mirim C()'ffi 

o firr1 d e protegei-os. 

Disse o sr. Curt, nurn d·os seus relatorios, que, um idia, 
pa lestrand.o com os selvicolas, explicou-lh es o longo p ercurso 
que fazia para chegar até á casa deste ch efe ( nhanderubirab )~ 
desenhando no chão os rios trafeg'ados pela em barcação e 
dando uma idéa das bellezas artificiaes que se encontravam1 

nos caminhos percorridos. 

Demonstrando o interesse do chefe ern proteger os indios, 
observou que, emquanto os Parintintins atacavam obstinada
tn cntc: o pessoal do posta, este os recebia com brindes na 
n1ão, n1uito embora dispondo de rifles para uma repulsa. 

No decurso d essa exposição, fala ndo o dialecto dos Pa
rintintins, que se lhe tornara famili a r em p.ouco tempo de 
serviço

1 
o auxiliar entrecortava as palavras, de vez em quando, 

com esta expressão: 
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- « O nosso ch efe o rdenou : não matem os P a rintintins ! 
Acabem com a g·uerra ! Sejam companheiros »! 

Era interessante o bserval -os quando. o uviam estas expli
cações Um indio , de - nome Emboakary, tendo as mãos recli
nadas nos joelhos do s r. C urt, o lhava pa ra ell e com toda 
attenção, interessado em não p erder uma só palavra . 

Dep-0is, diss e por duas ou tres vezes, com g·estos exp1res
sivos, como qu en1 sente· na alma um vislu1nbre de penitencia: 

- « Dorokoi 7Jendehé ! :> (nã.o g-uerrcain os nla is) . 

Outros índios comn1entavam o assu111pto, iudaga ndo curio
sament e.: se esse chefe usava a bainha de fo lhas de aru:11a 
e as ligas nos braços, com:o elles, e se fazia g uerra a outras· 
gentes . 

O auxiliar resp.ondia a todos com a 1naxin1a solicitude!. 
Jazend o-se co1nprehender co1n clareza 1 de sorte qu e, dentro 
de po ucos dias, a no ticia espalhara-se em todas as· 1na loc:ls 
daquellâ região. 

Foi u1na das medidas mais acertadas, po rque attrah iu :10 

posto indios que ainda não o haviam visitado, ne1n entrado 
em relações com o pessoal, os quacs procurava1n certi fi
ca r~se da existencia desse chefe para elles desconhecido. 

D esde então, toda vez qu e frequentavan1 o p osto, os 
Parintintins ton1avam IJelo braço o auxiliar e o levavan1 até 
o barra nco, ond e, aprontando com os d'ed·os para o rio, pedia1n 
irisistentemente : 

- « Conta do nosso chefe! Con ta dos rios l » 
E costumavam ajuntar: 
·_« A g uerra se ac~bou ! A g uerra se acabou ! :' 
A p rincipio o auxiliar C urt « tentara obter dos Pa ri 11-

tintíns a lg un. objectos ethno logicamente inte ressantes, rr; as 
cêdo teve de desistir, d evido á incrivel g anancia desses indi.)s. 
Acontecia que, s e perg untava po r isto ou aquillo, demons
trando alg um interesse, elles traziam em n1a sa não o o bj e_cto 
pedido mas imitações pess imamente feitas e sem nenhum 
va lo r. Um instrumento para produzir fogo ( e1noen clê-iattí ), 
elles cortaran1 a o meio, e dojs indios vie ra rn neg,dcia r cada 
u ~n a metade. Assín1, quando un1 índio queria troca r o seu 
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.a rco. ás vezes o desarmava e trocava primeiro o páo e 
depoi~. a corda, para fazer o negX>cio render ». 

O indio Diahy, que havia recebido de presente uma pe
q uena monta ria, por se rviços prestados ~o posto, no mesmo 
d ia appareceu alli com dois peixes, exig indo por elles · um· 
machado, um terçado e outros brindes e, como não fosse 
satisfeito, levou outra vez os peixes. 

De uma vez, u1na india inaltrato u uma creança, e, como 
o auxiliar acariciasse a meno r, dan<lo-Ihe alguns brindes, 
outras indias simularan1 castigar os seus filhos wm o fi'~ 
de extorquir p·resentes, 

• 

XI 

A proficiente habilidade do auxilia r Curt Nímuendajú 
conseguiu

1 
de algum modo, m.odificar a lg uns actos incon

venientes de muitos Parintintins. O utros, porém, persistiam 
vacillante~ nas s uas attitudes, mostrando-se ás vezes doceis 
e o bedientes e, outras vezes, im1noderados e rebeldes para 
com os seus pacificadores. 

' 
O p essoa) do posto teve niais uma prova disto no dia 

12 de fevereiro, po r O·Ccasião de uma visita f~.ita por dois 
g rupos de. selvicolas, doB quaes se destacavam · os fan1osos 
g·uerreiros Diahy, o mais intim:0 ; Yp·ua i1 Pirá, Oyiporui t; 
Matikamunde. 

Notando este ultimo a : consideração dis pensada a Oiahy, 
q ue palestrava cordialmente com o a uxiliar C urt, f icou, po r 
isso: despeitado, e irmanou-se nos seus sentimentos hostis 
com outros indios que, reprehendidos po r irregularidades com
mettidas no estabelecimento , ainda se mostravam resentido s. 

O certo é q ue, tomando por pretexto, um a questão. fri~ 
vola com o cosinheiro do posto, Matikamundé se retirou ptra 
a ma rgem do rio, aco711panhado dos â cmais e a té de Oiahy, 
e, po uco depois, esse g rupo appareceu armado, no canto 
da cêrca, chamando o cosinheiro com g estos aggressivos. 

Não conformados com a attitude pacifica de seus prote
ctores, alg uns desses indios romperan1 en1 formidavel carga 
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de flecha~ sobre o pos to, emquanto outros começavam1 a demolr 
a cêrca de arame. 

Quando o auxiliar Curt sahia fora, notando que Diahy, 
já sem flechas, se afastava dos outros, rumo da porteira,. 
chamou-o em tom cordial :. 

- Diahy! Diahy! Venha! Eu não atiro ! 
E o índio prompta~ente attendeu, entrando e d·eixando-se 

ficar ao lado do pess·oaL 

Poucc depois foi buscar no meio dos companheiros h.ostis 
o seu irmão Pirá e tambem Oyiporui, m·as este ultim.o pre
feriu ficar ao lado dos atacantes, que, durante esse tempo, 
não deixaram de visar o barracão com as suas descargas. 
de fl echa. 

Á frente do grupo estavam Ypuai, desafiando o pessoal 
a que atirasse, e Matikamundé, ainda vestido com uma ce
roula que um trabalhador lhe havia dado. Por ttes vezes 
atiraram contra o auxiliar Garcia, quando, desassombrada· 
mente. tentara dirigir-lhes a fala, a campo limpo. Uma das 
flechas roçou pelos cabellos d·esse afoito auxiliar e, outra, 
por pouco não attingiu o sr. Curt. 

Oyiporui avançou pela parte da cêrca abatida e, sem· 
prestar attençã.o aos chamados de seus pacificadotes, entrin
cheirou-se por detraz de um pá10·, a trinta m·etr.os do barra
cã.o, atirando na direcção das portas e das janellas, tendo 
algumas flechas cahido no interior. 

Este quadro desenrolou-se por espaço de vinte minutos. 
Mas, quando não houve meio de abrandar a ira dos deste· 
midos guerreiros, Curt dividiu o seu pessoal em dois grupos 
e debaixo de uma descarga . d,e rifle para o ar, corren® 
de dois lados contra os atacantes, conseg uiu pôl-os em de
bandada. 

Na fuga, os selvicolas deixaram no chão a suas armas 
e atiraram-se ao rio Maicy-mirim, rumo da bocca do igarapé 
9 de .janeiro, onde desepparaceram. 

Diahy e Pirá assistiram á scena calmam ente, deixando-se 
fi car dentro do po·sto .. Oyiporui, que não havia acompanhado 
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o fugitivos, veiu depois ao barracão, a chamado de Diahy; 
mostrando-se tranquillo e calmo collllO se nada houvesse acon
tecido. O auxiliar Cu.rt reprehendeu-o severamente, dando
lhe em seguida um pouco de farinha, que elle pedira para 
leYar para os filhinhos. 

Passados alguns minutos, o referido auxiliar mandou que 
os tres índios atirassem flechas a um alvo feito num.a barrica 

' e, depois, mostrou-lhes o effeito das balas, mandando dar 
dois tiros de rifle no mesm.o alvo. No dia seguinte, essesi 
índios voltaram ao posto, portando-se de 1nodo conveniente. 
Mas, na sahida, romperam nos seus costu·meiros g·ritos de 
g·uerra, simulando um tiroteio com pancadas nas sapop·emas. 

XII 

Foi ainda na gestão do auxiliar Curt que o posto rece
beu, simultaneamente, a ·visita de varios grup,os de índios. 

Fazendo-se acomp~nhar de suas mulheres e filhos, alguns 
vieram por terra, através dos varadoiros que se communicam 
.com os fundos do posto, e o utros chegaram· em canôas de 
casca, pelo lad.o do igarapé 9 de Jai:ieiro. 

' Nessa visita, os selvicolas mostraram-se alegres e ~atis
feitos, recebendo brindes do pessoal e dando-lhes fructas, 
milho verde e outros generos colhidos em suas malocas. As 
mulheres offereceram farinha e beijús de milho, que prepa
raram no acampamento, utilisando-se, para isso, de uma va
silha esmaltada. 

Eré indizivel a alegria desses selvicolas, e o 1nodo por 
que se expandiam com o pessoal, offerecendo um quadro . 
deveras impressionante. 

A~ creanças, revelando muita vivacidade e desembaraço, 
brincavam descuidadosamente no terreiro com caixas vasias 
e outros objectos, de vez em quando trepando no collo dos 
trabalhadores. 

Dois velhos indios, não satisfeitos com os seus cavaig'llacs, 
ralos e bastantes cr~scidos, manifestaram ao auxiliar Curt 
o desejo de raspai-os. 
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O utros, insistiran1 para que se lhes cortassem os cabellos, 
mas o auxiliar, na preoccupação de não descaracteris al-1 )s, 
teve o cuidado de só manda r apa rar 8S cabellos t> m. roda. 

O guerreiro Tauary p·ediu o arco e fl echa e f oj p·e.:> L·a r 
no igarap.é, de lá voltando ris1onho e pressuros0 com d· >is 

. -peixes na mao. 

A ·noite, quando o luar dist endia o seu clar~o diaph a i1.~ 
sobre o espaço, os indios puzeran1-se a dançar n.o terreiro, 

. . / 

ao som alacre da s suas cantigas g uerreiras . 

A brincadeira prolong·ou-sc até ás 21 t/2 horas, e, por 
fim, os índios Yuaká e Apairandá dispuzeram-se a passa r o 
resto da noite na cos inha, em rêdes que lhes fo ram dadas 
pelo pessoal. Os outros acamparam no pontal, do lad:J do 
igarapé 9 de Janeiro, preferindo dormir a~) re lento . 

P ela manhã do dia seguinte, esses índios to111arai11 café 
e deixaram o posto sem nenhum movimento de hosti lidadê. 

XI II 

Com a retirada do sr. C urt, para Beléin, entra ra na 
ch efi~ dos serviços de pacifi cação o seu auxiliar José Garci3-
de Freitas, que se houve com 111 ui ta habi !ida de nessa deli cada 

. -m1ssao. 
Communicativo e afoito, bem depressa se insin uou n:J espi

rito dos selvicolas, conseguindo g·ranjear a su::i confiança . 

' É assim que, na rnanhâ de 20 de 1narço, q uan do ton1ava 
café com os trabalhadores, foi elle procura do por un1 g rup·:) 
·de Parintintins, cujo chefe, mostrando-se interessado, o con
vidou a ir á maloca, dizendo que uma índia havia sido picada 
por uma cobra. 

Temendo uma cilada, o auxiliar deixou de attcnder ~1 0 
convite, no mo·mento, observando que o dia era iin pruprio 
pa ra soprar na doente. Mas, na manhã ses.ruinte, en1 bo ra 
desconhecendo o caminho, subiu o ig ara pé 9 de Jan eiro,. 
em canôa, levando t res trabalhadores, un1 índio de 11 on1e • 
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H o ra cio Mang ury, da tribu tupy, que servia no posto, como 
interprete, e um vidro d e re1nedio anti-oiphidico. 

A viagem fo i fatigante e mo rosa, tendo o pessoal atra
\\~~ sadci sotnbrios igap-Os e igarapés so litarios, sem encontrar 
o 1nenor rastilho dos Parintintins. A um.a certa distanci a, 
Mangury trepou numa arvo rc altaneira e, dist endendo a vista 
obre a fl oresta, nada mais viu que indícios de capoeir-d, 

ao longe, indicando p~nto outrora ha bitados pelos selvicolas. 

Proseguíram ~ntão na viagem e, mais adiante, descor
tinando um bello igarapé, cujas marg ens eram de areia branca, 
n1at1zadas de capim tenro e verde, encontraran1 uma tocaia 
ein completo abandono. Era um ranchinh o de pa lha, se111 c
lhantl a u1na cupola intciriça, tendo em torno quatro bura
cos, á g uisa de janellas. Examinaram o interio r, enco ntrando 
no chão alg umas folhas, palhas de uauaçú e rastros de algurr1 
índio solitario, que alli estive ra em repouso. 

N~ incerteza da víag,e.m, o pessoa l regress8u a:J post8, 
deixand,0 íalg uns brindes numa capoeira, que cnc()ntrarain 

· mais abaixo, a qual apresentava ainda vestig· íos de tapirys 
quei mados e diversas a rvo res fructif eras . .. 

No dia 23, apro veitando a com.pnnhia de dois indi[}s, 
o auxiliar Garcia e os seus trabal had()res cmprehendera1n 
nova viag em ás malocas . Fizerarn um pequeno pe rcur~ -._; P'Or 
a .~ ua e depo is, saltand0 na marg·en1 de um igarapé, penc
trarf'! ~1 1 nun1 va radoiro a lag adiç'.) e so :nbri~ . que ava nç.1ya 
pnr,1 o centro, d e~c reve ntl ") v0Itas fatigantes. 

. 
Nu1n a certa a ltura, u1n dos índios p2diu ao auxiliar par:1 

t<1111ar a dianteira , alle·Yanúo que tinha 11 cc ~ ;;s idade de annun -
~., . 

ciar ê vi ·ita do 11 '."a í/ 1/crubirab (chefe) an.; companh eiros cd J. 

n1aloca. 

() ~~ r. ( la rcia attendcu-o, 1n 0stra nu0 -se ca lni o e E11p er
li1rba,·c l, ao passo que u:n dos t raba lhacl ::i res chegara a fica r 
in1pressiona<lo, t em endo un1a lucta i1n minen te. 

Neste intcr im, dcn1 onstra.11 do \·is i\·..? I rec ~ in, J o utr:) indio, 
qul' ia á f rente do pessoal , perguntou a ,j auxili :1r ~e p:re-
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tendia matal-o pelas costas, tendo o sr. Garcia respondido 
que era amigo e não fazia mal aos Parintintins. 

Em seguida, deu uma prova de lea ldade ao indio, entre
gando-lhe o rifl e, sem a bala na agulha, e collocando-se 
atraz dos trabalhadores. 

O selvicola so rriu, mostrand·o-se, desde então, 1nais calmo 
e confiante. 

Depois de atravessar, a pé, un1 pequeno igarapé, que 
serp·eava pela floresta, o pessoal lobrig.ou uma clareira na 
n1atta, e logo a sua vista fico.u 1naravilhada, vendo uma area 
descampada onde havia diversas habi tações e uma roça com 
popunheiras, pimenteiras, cará, batata, macacheira. 

Era uma das malocas isoladas dos Parintintins, mas 
os índios e a doente, que o pessoal procurava, haviam fu
g ido pela marta a dentro, logo que tiveram o aviso da 
chegada da comitiva, ficando apenas no local o emissario 
que tomara a dianteira . 

Co1nprehendendo o pavor dos fug·itivos, o a uxilia r não 
os quiz procurar, deixando, entretanto, alguns brindes na 
maloca~ pendentes dos esteios das casas. 

De volta ao posto, acompanhado dos d·ois indios que 
o g uíavam, o auxilia r · Oarci'a encontrou no varadoiro UiTI 

casal de [)arintintins, 4ue andava pe]a 1natta. Estes, vendo 
a comitiva) p1enet raram cele remente na matta, e, cormro o auxi
lia r os chamasse, voltaram depois co1n ares de descontiança, 
dando ao seu pacificador uma pequena arara vermelha, que 
traziam. 

() caso proporcionou uma scena inedita ao pessoa l, por
qu e o .. dois índios, que serviam de g·uias, começaram a mofar 
dLs companheiros, g·ritando com hil a ridade: E rêltêerliê/ (me
drosos). 

• o pessoal reg·ressou ao posto quasi ao ca hir da noite> 
e, na manhã seg·uinte, a doente alli appareceu, sendo medi
cada pelo auxiliar Ga rcia, que ve rificou que a picada de 
cobra nada mais era que uma fe rida brava. já basta nte ag~ra~ 
Ya(la por falta de tratamento. 
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XIV 

No dia 28 de março fui o auxiliar .Garcia procurado 
por outro grupo de Parintintins, que o convidou para uma 
caçada, tendo um delles objectad-0, com · vivo interesse, que 
queria muitas pennas de arara para fazer akanitaras e offe
recel-os ao seu protector. 

Sem o minimo receio de ·uma ci lada, o auxiliar accedeu 
ao -convite . e, dentro de uma hora, seguia com elles para 

' o centro, levando tambem dois trabalhadores, armados de 
rif 1 e. 

Em caminho, notando que os Parintintins tinham serios 
receios das armas de fogo., o auxiliar entregou um dos rifles 
a .. um deites; sem a bala na agulha, dando-lhes assim uma 
prova de confiança e de bôa intenção. 

Depois de duas horas de viagem pelo igarapé 9 de Ja
neiru, os caçadores chegaram a um dos isolados tapirys dos 
Parintintins e, ahi, se detiveram por alg uns minutos, em 
preparativos de .caça, rumanoo em seguida para o centro. 

A expediçã.o foi dividida em dois g rupos, seguindo, po r 
um lado, o auxilia& Garcia, um trabalhador e quatro índios; 
por outro, o trabalhador .. Maximian.o Pinto ·e dois selvicolas. 

A caçada foi de g rande effeito para o serviço de paci
ficação, porque os Parintintins tiveram .o ensejo de admirar 
a precisã.o com que os trabalhado res a bateram quatro ma
caco~ e duas inambús. 

Toda vez que a arma dispa rava, derrubando a caça, 
elles exclamavam: 

- Penhangape !Penhangape ! 
Na volta, elles não se cançavam de co.mm entar ,os epi

sodios· da caçada. Examinavam", de vez em quando, as caças 
abatidas, mostrando-se horrorisados com os estragos que as 
balas haviam produzido na cabeça dos macacos. Esta im- --
pressão fo i tão apavorante que, chegando ao posto, elles 
não quizeram receber os macacos, contentando-se ap;enas em 
acceitar a offerta das duas inambús, porque e~tava·m com as 
cabe.ças intactas. 

-
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XV 

(Juando cheg·ou o mez de setembro, já os indios depo
s itavarn inteira confiança . e a creditavam nos bons intuitos 
de seus pacificadores. 

O auxiliar Garcia achou que o n1omento era pTopici.o 
para um a viagem dos Parintintins á s margens d.o rio Ma
deira e~ assim pensando, .deixara o posto con1 / um g rupo 
num eroso de selvicolas, . inclusive mulheres e creanças. 

Jnfc lizmente, · foi o brigado a interro1nper a viag·en1 no 
igarapé Trahiras, dada a escassez de agua para a passagem 
dd batelão, res ultando d'ahi a vo lta immediata de quasi todos 
os excursio nistas. 

• 
Não d esanimado, o auxilia r serviu-se de un1a pequena 

canôa e proseguiu na sua ro ta, levando em compan_hia a penas 
os índios Diahy. Tukuhy, Ig·apuhê e Kanderé, que se tor, 
nararr1 celebres nos a taques ao posto de pacificação. 

A po ucas horas de viagem, dese1nba rco u· com os Parin
tintin~ e, demandando u1n va radoiro, po ude a lcança r, através 
da fl o resta, o logar conhecido po r . « Lagu inho ». O percurso 
tor1io u-se pouco fatigante, po rque os selvicolas, descortinando 
velhas capoeiras, iam mostrando os logares outr 'ora pitto.~ 
re~cos o nde levantaram os seus ran chinho·s, visando d ê p-re
fercncia nessa revista, os indícios de ba rracas que foram 
incendiadas pelo civilisado invasor. E era com tristeza que 
revian, esses quadros, co1no que a evoca r os ten1pos fugi
tivos em qu e desfructaram a lli as ventura:; do regaço farn iliar 
e virarr os filhinh os, tantas vezes, a brinca r ao clarão das 
fog ueiras. 

No traj ccto · d e « Laguinho » para o primeiro centro do 
se ring a! « P adua », tendo encontrado as ruinas de u1n a antiga 
barraca ele sc rin:.;ueiros, que fôra queimada pelos P a rintintins , 
o auxiliar se deteve ahi por a lg uns zn inutos, censurand·o os 
ir.dios po r esse procedimento que tive ra1n no passado. 

Ü~ 'f->arintinti ll ;; fica ram silenciosos, COrn·O que confi·rinandb, 
tacitn n;cntc- , a sua a utoria na o bra, tend o a p .. nas um deJles, 
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o cJe nome Diahy, declarado que não fizera parte da tur:na 
incendiaria: mas havia tirado milho, á noite, do roçado, re'
ceioso de pedir este alimento aos civilisados que habitavam 
o logar. 

Agora apreciemol-os no loga r « São Sebastião », onde o 
g erente Manoel Barahuna os recebeu com carinho, offerecen
do-lhes peixes e g rande quantidade de fructas. 

Attrahidos po r uma natural curiosidade, esses íqdios pene
t raram nos tapirys dos sering·ueiros e assistiram á defumação 

' de borracha, de vez · em quando exclarnand·o: pum! pum! 
/J,um!, ao contemplar a fwnaça azulada que se evolava do 
s olo . É que se lembravam da fumarada da polvora, quando 
os seus algozes os atacavam a tiros de rifle, levando a 
morte e a desolacão ao seio das malo·cas. • 

Ao deixar os tapirys, manifesta ram o desejo de possuir 
sapatos de borracha, pedindo ao auxiliar Garcia para dizer 
aos se ring ue iros que fossem sempre amigos delles e nunca 
os recebessem a bala quando os vissem pelos caminhos da
q uelle seringai. 

Os Parintintins passaran1 parte da ·noite no barracão do 
s r. Barahuna, o nde uma ha rm·oni.-a, tocada p elo gerente, fel-os 
despertar ao calor das rnais vivas en1oções. 

Ao a1nanhecer do outro dia rumaran1 para o centro 
«. São Doming,os », onde os m1o radores, previarnente avisad:Js, 
os receberam con1 manifestações de ag··rado. Na sua chega.da 
a esse logarejo, indagavam a o sr. Ga rcia dos nomes das 
pessôat. presentes, pedind.o-lhe as creancinhas que as mulhe
res dos sering ueiros affagavam no collo e 111anifestando a 
vontade de crea r meninos que aprendesse111 a falar com elles. 

E assirn fo ram, _·de barraca em barraca, a té cheg ar ao 
sering ai « Padua », onde tiraram as ve tes que lhes velavam 
o. co rp.o, deixando a descoberto curio -os desenhos que ador
navarr~ a cutis, f eitos a tinta de jenipa po e carvão de castan.ha 
queimada. 

O auxiliar aconselho u-os a reto111a r as ro upas, mas elles . 
insistira111 pelo seu estado de nud ez, dizendo que queriam 
ap·pa recer desse modo no Caiary (Mad eira) , afim de que 
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os civilisados não os desconh ecessem, quando t1vessem de 
appa recer alli outra vez. 

Em « Padua » passaram uma noite agradavel, no meio 
de festas, reproduzindo-se as m esmas scenas a nterio res. 

Na madrug ada de 13 de- setembro, tendo sciencia da 
vinda desses indios, o co ronel Manoel de Sousa Lobo foi 
ao seu encontro e os conduziu á sua pro priedade « T res 
Casas », á margem do ·Madeira, tendo antes conseguid.o, po r 
intermedio do auxilia r Garcia, que elles retomassen1 as suas 
vestes. 

Err. « Tres Ca sa s », onde g ra nde numero de curiosos o s, 

recebeu, os Parintintins se mostra ra m aleg res e confiantes, 
cantando e da nçando com natural expa nsão e desembaraço 
como st não estivessem num ambiente extranho aos seus 
costumes indig·enas. 

Nas horas vagas, detinham-se em apreciar o .teleph<.) ne 
que 1põe o escriptorio do sering!al em co1nm unicaçã-0 com 
a residencia do coronel Lobo. P erg untavam insistentemente · 
ao auxiliar G arcia quem tinha fei to o a pparelho e qual e ra 
a sua utilida de no sering a} e, depoís bem o rientados, um dell es, 
o de nome Tukuhy, ~bservou qu~ ta mbem desejava possuir 
um telepho ne na sua 1naJoca para fa lar com o p·essoa l do
posto, quando tivesse de pedir brindes. 

Est8. curiosa idéa do selvicola causou a mais viva a·dn1i
raçã.o no espiríto das pessôas p·resentes. 

O coronel Manoel Lo bo obsequiou os indios com pre
s~ntes e, quando observava, por jntermedio do s r. G arcia, 
d e que ia ma nda r rn atar um boi pa ra o almoço. um delles 

objectou: 

-- · An-han! Daâ mimbáb! (nã·O ! não como xerirnba bo !} 

Outras scenas curiosas se passaram até o dia 15, quando 
o coronel Lobo tomo u o vapo r Cidade de T ef/é, oom des
tino a « Padua », levando em sua companhia o auxilia r Garcia 
e os hero icos P a rintintins. · 

A bordo, esses indios m.ostrava m-se encantados oom ttido 
o que viam e examinavam de perto. Subiram á to lda e 
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puxaram a corda da sirena, descendo depois á sala das 
rr_iachinas on.de se detiveram· por m·ais de uma ho.ra a apre-. 
c1ar ~ mov1m·ento de to do a quelle machinism.o para elles 
complicado e desconhecido. 

O s excursionistas chegara m a « Padua » no mesmo dia 
' rumandc na manhã seguinte para as suas maloca s. O coronel 

Manoel Lobo e o sr. Ventura freire, gerente do seringai, 
deram-lhes mais uma prova de carinho, acompa nhand0r-os· 
até o logiar conheci·do p·or « Laguinho », onde os índios se 
d espediram com g€stos de visível emoção, d·emonstrando assim 
o seu reconhecim ento pela bôa hospitalidade que tiv•eram. . 

XVI 

O anno de/ 1924 encontra ra a pacificação na s ua phase 
mais brilhante. · 

Não mais se ouvia, no zinoo do barracão, o estalo de 
u ma unica flecha. 

Os Parintintins não mais investia·m co ntra os seus pr.o 
tectores para a dis puta de brinaes, nem lançavam ·mão de 
<;>bjectos, sem o devido assentim·ento, provando assim que 
nenhuma propensão tinham para o roubo. 

Os g1estos imm-0·derados dos ultimos selvag ens, que se 
mantinham vacillantes na vespera, eram substituidos agora 
pelas provas de confiança que elles davam aos seus pro te
ctores, visitando o barracã,o sem os apparatos de suas armas, 
palestrando cordialmente com os trabalhadores, e partilhando, 
sem receios, dos al imentos que lhes eram dados nas ho ras 
de refeição. 

O velho inilio Cary, pae do guerreiro Y uaká, passara 
a residir alli corn oito pessôas de sua familia, num a barraca 
adaptada, e, muito embora se lembrasse ainda de accender, 
á noite. a sua coivara, pouco desejo nutria de voltar á maloca. 

Outros indios passaram a pernoitar no posto, comple
tamente alheios ao temor, abrigados em uma outra barraca 
q ue para elles fôra construida no terreiro. 
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O famoso g·uerreiro Matikamundé tr.ocara o nome por 
outro, dizendo-se arrependid·o dos ataques que fize ra ao posto, 
na ignorancia dos bons intuitos de seus pacificado res. 

A cêrca .de arame farpado que protegia a area brocada 
do estabelecimento fôra demolida p,o·r desnecessaria e offen
siva á lealdade dos selvicolas . 

O s p.roprios rifles eram collocados ao alcan ce dos P arin
tintins, sem que hou~resse da parte de seus pr0 t ectores o 
mais leve p1resentimento de uma cilada. 

Muitas vezes eu vi esses indios ap.ontaren1 os dedos 
para as armas, dizendo aos trabalhadores: - t :nz·ombó p1arari.â! 
Dorokói p.endehé! (jogt1em ao· rio! a guerra se acabou !) 

E a noticia de tan1anha o bra v·oara até ás p·lag·as estran
g-eiras, dando motivo a que o jornalista inglez Dn1nvil1e fife 
publicasse, a respeito, uma bellissima ch ronica no « l 'h,e 
Times ») de Londres. · 

Outros estrangeiros, seq uiosos p,or uma prova testernu
nhal, vieram observar de p erto os serviços de pa cificação. 
E foi assim que, en1 julho de 1924, o p:osto do · Maicy-·mirim 
recebeu a visita da exp·edição no rte-a1ne ri-cana de Philadel
phia, composta dos srs. Joseph Me. Ooldrick, H enry Norris, 
Al ec Besso e Georg·.e Co.udert, tend.o hosp-edado, no mesmo 
.anno, ·O s r. H errnann Deng:J er, distincto a llemã.o, que fizera 
p.arte da g rande expedição chefiada pelo Dr. Han1ilton Ricc, 
e della se desmembrara após · o fallecimento, no Rio Branco, 
d.o saudoso Dr. Th eodor K·ock. 

Mas, diante desses factos, t erá o l ei tor a supposição de 
qt1 e tod.Q a obra está te rminada ? 

Eis ahi uma p·erg·unta que exige rn eticulosJ resposta . 
f eita a pacificação dos P ari ntintins, depressa os indi:)s co111e
çaram a visitar as propriedades ribeirinhas do rio Madeira, 
certos de que não mais s ubsistia o tem.or daquelle passad'o 
sombri o e ang·ustioso en1 qu.e, an1eaçados na s suas terras 
e trucidados nas suas malocas, pior vezes tiveram de terçar 
armas para reprimir a onda sinistra dos civilisados in.clc
mentes. 1 . ( 

57 -

Semelhante recreação não podia deixar de causar, co,rr10 
te1n causado, um g rande 1na l para os heroico s selvicolas. 
A razão é esta: enquanto e lles se divertem e passeiam1, com
metterr: uma imp·revidencia contra o prop1ri.o bein -estar, aban
donando as suas malocas e deixando de cultivar o solo que 
tã.o generoso lhes tem sido com a p-roducção de geneios 
al imenticios. Por outro lado resulta que, da sua prorniscuidade 
co1n çivilisados, no rio Madeira, a lg uns têm con trahido a 
g rippc catarrhal e outros 1nales contagiosos , ficando assim· 
expostos ao perigo da vida e, quiçá, da d·epra vação m.oral, 
po rque n.ão faltarão indivíduos ín escrupulosos que os pro.
curem induzir ao vicio da einbriaguez. 

É contra sem elhante situação que actualn1ente se insurg:e 
o pessoal do p.osto de j)acificação, mostrando ?_OS Parintin
ti ns os inales que p1oderã o advir das suas recrea ções e indu-
zindo-os á inten~ificação da cultura ag·ricJla, no seu habitat, 
agora que disp1Õem de instru1nentos 1nodernos . para a sua 
a ctividadt: braçal. 

A missão parece espinhosa, mas não será in1 p:rati~avel. 

() que: parecia impossivel á in1aginação de 111 uita gente, 
a inspectoria de indios no Amazonas realisou en1 curto es
paço de tempo, sem o menor dert1rnam·ento de sa ng·ue. 

A pacifica ção dos Parintintins ahi está . Não 1n ais . per
du ra no espirito dos selvico ]as a prevenção que mantinha1n, 
contra os civilisados , corno consequencia dos ho rro res que 
soffreran:. no p.assado, 0on1 pellindo-os, p·or vezes, a tremen
das ihvestidas. 

Hoje o s habitantes r_ib eirinhos d·o 1\1ad eira \'Íve111 em 
completa tranquillidade, voltando a sua a ctivi dade á explo
ração de z.onas centraes que, o ut r'ora, p-ermanecia in adynami
sadas, no silencio da mais apavorante esp ectativa . 

No ok.ad da rnaloca d ') S f>a rintintins não 1nais rugitam 
os g ritos de guerra nem as soturnas canções dos feitos 
bellicosos. Elles q uerem a pa z, as piram a ventu ra no seu 
habitat, e é justo que tod'O.s os . brasileiros conscíentes pro
curem induzil-os ao can1inho da felici dade, estendendo as 
mã.os para uma raça heroica que percorreu victo riosamente 
a escala de quas1 u1n secul o de martyrios . 
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Vocabulario do dialecto Parinttntin 
Pequeno vocabulario do dialecto Parlntlntfn, 

organisado por 

Joaquim Oondim de Albuquerque Llns 

Porfut'Uez 

Agua 
Agua amarella 
Areia 
Arvore 
Ananaz 
Arraia 
Arco 
Arco-iris 
Arara 
Algodão 
Azul 
Assucar 
Aranha 
Amanhecer 
Acabou-s-e 
Andar 
Accender 
Accender a l"z 
Assoviar · 
Arranear 
Abanar 
Aborrecido 
Accortlar 
Avô 
Amanhã 
Agora 
A Ili 
Aonde 

" \ 

A 

Ehê 
Eiúb 
Ed'a 
Rôbá 

Parlnttntln 

Apará -pará-hum 
Yabé-uête 
Iuírapá ou êuêrapá 
Euêrá-caabú 
Canindé " 
Amandediú 
Oiúkêrê 
Cãn~tí 
Nhandú 
Kiró-coême 
Momina 
Mó mó 
Emoend'ê 
Em.oendê-tatá 
Otomõne-iml 
Omondoró 
0-pêdju 
Kí-an 
Oma-é 
Oiramõin 
Coimomé 
Kiró 
Iru.pé 
Momé 

• 
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Portu~uez Parlntlntin 

Boníss imo 
Bom 
Banana 
Borboleta 
Braços 
Bocca 
Bezour,o 
Ba rran·co 
Ba rraca · 
Ba·cia 
Bra nco ( cô r) 
Bastante 

B 

Caturité 
Catú 
Pacoité 
Arêrê 
Ahé-re-adibá 
Ahé-diurú 
Carú-oro p é 
Eêtem 
Ogá 
lá-imbébe 
Tinhã-en 
Pucú 

( '. 

Casa-------..:.-_(;. o-á 
Cabeça i 

Cam1nh ===-----1atá-pêê 
Carvão-- apêê 
Civilisad -----:--6-ú 
Comer------ O m.s/nó 
Cada ver------ Ba rupá í 
Cannivete --Amãni 
Chuva " kanitára 
Chapéo · ~~-acang_ 
Cab·ello Affe-ap 
Céo Ivág 
Chorar Odihé-hó 
Cahir Ohí 
Cantar Onibá-Ôi 
Café c~n1im-hu1n 
Cobra Bód':1 
Côxa Ahé-up 
Ca ra ng·ueijo (Jua ra r t'1 
Com o Garan 
Como se chama? Garãndara rá? 

Canôa 
(~urimatã 
Cachorro 
c:alor 

quast muda) 
Ehád 
Enêd'n 
Diaúatem 
Coa rá -hê 

. ' 

J 

(rara é 

1.ª edição: --Ara 
Coirnon1é-hé 
Hé 
Ahê 
.i\hê 
Ahé-rãin 
Ahé-pihan 
AJ1é-pun1 
Tupan 
Mocõin 
Gueke1n 
Okí 
Antondó 
Taendú 
Tahapía 
Takê 
Tahó 
Taiucá 
Taúd 
ErêruQê,, aírakê 

Cuia 
Caneco 

Portuwuez 

Cortar o cabello 
Canna de assucar 

Dia 
Dançar 
Deixa vir 
Deixa nWar 
Deixa ir 
Deixa entrar 
Deixa vêr 
Deixa ouvir 
Dou 
D ormir 
Despir-se o., &(A 
Dlus .e.v0 
Dedo da • o 
/Jedo do • 
b~nte 
·Doente · 
Dôr 
Depois 
Dep1ois damanhã 

Bu 
Eu vou 
Eu se1 
Eu quero 
Eu tenho 
Elle 
ElJe vê 
Elle deu 
Elles 
Enxada 
Entregar 
Entrega-me 
Exhalação 
F c::trP 11~ 
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Par1ntlntin 

l-a 
Niantiguí 
Nerepíni 
Iukêratê 

E 

Dihi. di, a 
Diahó 
Acuaháb 
Aputári 
Arecói 
Gahá, ga, o 
Hapiagá 
O mondó 
Nharrá, o 
Ahé-mombeú 
Emb1oú 
Emboú-dibé 
Inem 
V ::i hr-t::itii-i 
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Porfuiruez 

Fico 
Fica 
Foi 
Fazer 
Figura 
flecha " 
Flecha 'de' guerra 
Flecha para peixe 
Frio 
Fallar, conversar 
Faces 
Feijão 
Folha de arvore 
Fazer fogo 
Fogo 
Fogueira 
Fumaça 
Farinha 
Faca 

Grande 
Guerra, guerrear 
Gavião 
Gallo 
Garrafa 
Gritar 

Imagem· 
Irmão 
Irmã 
Irmãozinho 
Igual 

Jov·em (masculino) 
Joven (feminino) 
Jogar, sacudir 

- 62 -

· Parlntlntln 

F 

Apêtá 
Opêtá 
Ohó 
Apó 
Araragápe 
Uêb ) 
Tapacuád1 

Tacuád 
· .. Aiuruf 

Amonguitá 
Ahé-re-têuapâ 
lbôpeí 
Ka-á 
Omõendê-tatá 
Ta tá 
Tatá 
Tatá-tin 
Uí 
Para tê 

G 

1 

Pucú 
Orokói-pendehé 
Coandú-hú 
lnamute·m' 
Nhumbiá 
0-uí-him 

Araragape 
Dikêuêra 
Direndêra 
Diruvêd 
Nimé 

.. 
Curubí 
Cunhambí 
Emombó 

Portupez 

Kerozene 
Kagado 

Lá 
Longe 
Leva 
L.inha fina 
Linha grossa 
Linha com anzol 
Levantar-se 
Lua 
Lua nova 

Me, mim 
Meu, minha 
Mais tarde 
Meio-dia 
Máo 
Meu pae 
Metter, introduzir 
Matar peixe 
Muito 
Matar 
Milho verde 
Milho secco 
Mão 
Morcego 
Macaco barrigudo 
Ma{:aco prego 
Macaco grande 
Mulher 
Mulher casada 
Moça 
Mocho, coruja 
Mal oca 
Mêdo 
M·a1chado • 
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Parlndnttn 

K 

Nhandê-hum 
Eabutê 

L 

lrupé 
Aá 
Erohó 
lnimbó-tiuím 
Inimoo~pucú 
Inimbó-reevé 
Opoãn 
Yahê 
Yahê-êpê 

li 

Dibé 
Ahé 
Carunga-mé 
Ará-dicatú 
Tira-hum 
Di-rup 
Omonguí 
Pirãrêhê ( ?) 
Hei-hei, rité 
Ad-uci 
Auatê-kêêdi 
Auatê 
Ah é-pó 
Anderá 
Kairana 
Kaiataí 
Kaihú 
Cunhã 
Arnontehé 
Cunhã-mocú 
Urucureá 
Yaêuêd1 

Erêkêêdiê 
Diicuárí 
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Protuguez 

Museu lo 
Mel 
Mentira 
I'vlandioca 
JV\enino 
1\t\enina 
iVlãe 

Não 
Nós 
Nosso 
Não trouxe 
Não vejo 
Não tenho pae 
Não tenho mulher 
Não quero comer 
Não sei 
Negro (homem) 
Não tem 
Não quero guerrear 
Não quero 
Não 1deste 
Nadar 
Nascer 
Noite 

Ond·e 
Onde está 
Onça 
Olhos 
()relhas 
Ovo 

f..>asseiar 
Pescar 
Páo de tirar fogo 
Pular, saltar 
Pouco 

ParinUntin 

Ipopó-aci 
Iúcaratê 
Imbé 
Mandiog 
Piá 
Piá 
Rahí 

N 

An-han, na 
l andé, ti 
Nhandé, o ré 
Oarúre 
Oahapía 
Naierup 
N erembirecói 
Da-ú 
Dacuaháb 
Tapaiúm 
Nocói 
Dorocói-pendehé 
Naputári 
Neren1ond·ói 
U-itáp:e 
O-ate 
Pêtuna 

o 

Momé 
M , " a ra-moíme 
Diáuára 
Ahé-re-acuád 
Ahé-nambí 
Rupiá 

p 

U-ekêi 
Omopó-heré 
Tatá-ê 
Ohé-ohé 
Nahetái 

Passaro 
Perto 
Pae 
Parente 

Porruguez 

Pé 
Pes-coço 
Pernas 
Parintintin 
I) ra ia 
f.>cneira 
Pedra 
Preto (côr) 
Panella 

(~ue ro 
<Jue, qual 

Remar 
Remo 
Rio Madeira 
Remedi o 
Ruim 
Rêde 
Ran·cho 
Rio 
R~trato 

Sim 
Sei 
Seu, sua 
Sentar-se 
Segredar 
Sobrancelhas 
SomnoJento· 
Sol 
Sobrinho 
Sap·ato 
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Pt1rintintln 

Uêaem 
lrá-aué 
Rup 
Amõin 
Ah é-pê 
Ahé-diocók 
Ahé-rêtê-mocõin 
Cauahíb 
Evêcín 
Irupême 
ltá 
Nimonúm 
Niá-pepói 

Q 

Putá ri 
Gará 

R 

Atêcuái 
A·dicuái 
Caiary ( ?) 
Mohãn 
Tira-hum 
Tupáb 
Orerapúi 
Paranã 
Araragape 

s 
Aé, ta 
Cuaháb 
Gahá 
0-apêk 
Hibebó 
Ahé-re-apicang 
Diurúdiái 
Coará 
Tutê (?) 
lpêro-hum 



Teu, tua 
Tu dás 
Tarde 
Trovão 
Terreir0 
·r erçíldo 
Tartarug a 
Trazer 
Traz-me 
[)eixa dar 
Tio 
Testa 
Thorax 

Um 
lJmbigo 

Vi 
Vêr 
Venha 
V·eado 
Vermelho 
Voltamos 
Vaes 
Vapor 
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Parintintin 

T 

Dehé 
Emondó 
Caruca 
Tu pá 
Okád 
lta kihé 
Eabutê 
Erú 
Erú-dibé 
Tamondó 
Ditutêd 
Ahé-re-aíubá 
Ahé-re-bék 

u 

0 -ipé 
Retuãn 

V 

Hapí 
Hapía 
Eroió 
Erundê 
1 uãnc 
Tiohóriá 
Ehó 
ltá-irara-hu 

O h é aspirado em as palavras e111 que f 

Eu 
Tu 
Elle 
Nós 
Vós 
Elles 

Peonomee pessoaes 

Dihi, di, a 
lndé, dé, e 
Oahá, ga, o 
Iandé, ti 
Penhan, pé 
Nharrá, o 
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Pronomes ~ adtectivos posses~ivos 

Meu, minha 
Teu, tua 

, 
Seu, sua, delle, della 
Nosso, nossa 

Ahé 
Dehé 
Oahá 
Nhandé, 
Pehé 

ore 
Vosso, vossa 

Um 
Dois 

Adjecttvos numeraes 

0-ipé 
Mocõin 

Algumas phrases 

Nós vamos dançar Tiahó erêrupê 
Onde está meu pae? Mará-n1omé di-rup? 
Elle vae pesGar Ehó mopó-heré 
Que estás fazendo? Oará-nde-re-apó? 
Minha mãe está doenAhê di-rahí 

• 

OBSERV AÇOES. ·- As variações pronominaes precedem 
·a forma verbal para indicar as diversas pessôas dos verbos. 
São as seguintes: do pronome dihi - di, a,- do pronome índé 
- de, e,- do pronome gahá - ga,. o,· do pronome iandé, -
ti ; do pronome penhan - pe,- do pronome nharrá - o. 

Exemplo: ahó, eu vou ; ehó, tu vaes · ohó elle vae · 
tiahó, nós vamos ; pehó, vós ides; ohó, ell~s vã~. ' 

. . Os prefixos commumm ente u:;ados, são: ia, que exprime 
aff1rmaçao; e da ou na, que exprimem negação . . 

Exemplo: tahapía - sim, vejo, ou deixa vêr; dahapia -
-- não vejo; naputári - não quero. 

A construcção das phrases é muito simples. Ao envez 
de Mará-momé ahé-rup? -- onde está meu pac?; elles di{zem: 
Mará-momé di-rup? ~-ond e es tá eu pae? 

_ Na designação de qualquer parte do corpo, elles ante
poem ao substantivo o adjectivo possessivo. Assim, ao envez 
de acang - cabeça, elles dizem - ahé-acang- minha cabeça. 
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UM CHEFE PARINllNTIYl, COM TAlUAGENS 
NAS FACES E NO ROSTO 



TREZ CHEFES PARINTINTINS 
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MENINAS PARIN TINTINS; 
NO POSTO DE PACIFICAÇÃO DO 'ALTO· MAICY 
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GUERREIROS PARINTINTINS EM UM ASSALTO (SIMULADO) 
AO POSTO DE PACIFICAÇÃO 

.. 



>-u 
<l 
:L 
o 
1-
.....J 
<! 

o 
z 

• 
V') 

z -1-z 
1-z 
o:: 
<l. 

.• o. 
V') o 
o 
o 
i<{ 
l> 
<! 
u 
u.. 
u 
<! 
o. 
ll.J 
o 
o 
1-
(/) 

.· o 
o. 
o 
o 
<! 
u -
:L 
<! 
o:: 
o 
z 
<l. 
o. 
<! ,_. 
V') 

> 



• 

o 
z 
U) 

z 
<( 
I >
<( o 
o:: -
- <( 
o... 2 
U) o 
ºº ºº z 1-- (./) 

lU Ô 
o o... 

o 
o.... 
::> 
o:: 
(!) 



> --

o 
o 
o 
1<( 
0 
<( 
u 
l.L 

u 
<( 
o_ 

>
w U o<( 

02 
' ti) o 

o l-a. ,_J <( 

o 
o 
_J 

<( 
o:: 
lJ..J 
(!) 

<( 
1-
ú) 

> 



• 

POSTO DE BRINDES NO INTERIOR 
DA MATTA 
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MOÇA PARINTINTIM COM 
TATUAGEM NO ROSTO 
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[)LJAS INDIAS PARINTINTINS t\O CHfGARf'l 
AO POSTO DE PAClflCAÇÃ01 VINDAS DAS SUAS ~lALOCAS 
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NUMA PRAIA DO RIO MAICY. - OS MEMBROS DA EXPEDIÇÃO 
SCIENTIFICA DE PHILADELPHIA EM COMPANHIA DO AJUDANTE DA 

INSPECTORIA DO S. DE P. AOS INDIOS DO AMAZONAS, 
JOAQUIM GODi&'Jl-t,O 
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