
"" .. 1.4. J> i'A 
DORI<> 

DAS 
.41'4AZo 

NAS. 

t ,. 

P 
il 

f 
11 " r JI 

. ~ ,; í 

~ • 

' 1~ ,, 
1 
'/" 

lo 



O estudo do Padre Vítor 

H ugo, que se reveste das 

j características de verdadeira 

.P ::squisa cien tffica, abrange 
1 I d os per10 os em que o po-
~ 

,·oamento das terras estu-

dadas se fazia em busca das 

, "drogas do sertão", ª· partir 
~ 

1<lo século XVII.º até o 

>éculo XX.0 • 

São pesquisas de gabinete, 

através de valioso e raro 

docun1entário existente nos 
. . . 

arquivos nacionais e estran-

geiros, do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Belém do Pará, 

Manaus, Recife, Fortaleza, .- -
Vila Bela de Mato Grosso, 

Cuiabá, Corumbá, Pôrto 

Velho, Guajará-Mirim, no 

Brasil, e os da Bolívia e 

Perú, na América Latina, os 

.da Torre do Tombo em 

Portugal, e outros na Itália. 

li. documentação consul

tada é das 

bem como 

. . 
mais preciosas, 

as fontes bibli-

ográficas de que se socorreu 

o Autor, devendo ser levado 

·em conta o ingente trabalho 

t individual na percorrida das 

-:egiões para a coleta do 

material hist6rico, que é 
Fmbém de geografia econô

rr,.ica e de índio-etnologia. 

Carlos Mendonça 

.. Presidente Interino da Subcomissão 
• 

1 

do Desenvolvimento Cultural 

da S. P. V. E. A. 

>;,f: l;u.9tra ç âo da sôbre-capu: 

re p rodução parcial em côres 

:Jo \fi;. I -11 ,1,0 fl. 1 da B.N. R.J. 
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Caro Pe. Vito1~ H ugo; .. 

tenho -ma os em 

verificando o seu 

colossal, a que pos 

para a publicação 

e " estou ~ 

trabalho 

ombros,-. 

do Ar-
' 

quivo Hist6rico da Prelazia 

de Pôrto Velho. Foi o que · 

mais me impressionou nesta 

minha visita aos Salesianot' 

_e às obras da Prelazia. Des

pertou em mim grande sa

tisfação, e merece os elogios: ..• :.: 

e a admiração da Congre- • 

gação Salesiana, vêr tamanha 

resultante de um trabalho, 

que para 

Ministério 

-nao postergar o ~ 

Sacerdotal e o 

Magistério, custou noites in

teiras passadas em claro, inú

meras horas de sono sacri

ficadas aos estudos, às pes- · 

quisas, às leituras de do-
. 

cumentos mais ou menos--

legf veis. A tal ponto de 

sacrificar profundamente a 
• 

própria saúde. 

Espero que êsse empre

endimento tenha o seu valor -

reconhecido, a bem da Reli

gião e do Brasil, afim de que 

.os próprios Poderes Públicos ' 

toquem com mão o empe

nho desinteressado e o zêlo 

' 
cristianizador e civilizador 

da Congregação Salesiana na l 
Prelazia de Pôrto Velho . 

, 

(Superior Geral dos Salesianos). ~ 

' 
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~LINGUÍSTICA 

Significa um grande esforço da Prelazia para contribuir à etno
indiologia. 

Além de algumas não pequenas listas de vocábulos da jíria Bôca-
• Negra, feitas pelo Pe. José Francisco Pucci 71, outras há de algum dialeto 

Nambikwara, feitas também pelo mesmo Padre Missionário. Nós apre
sentamos em apêndices uma lista de vocábulos dos índios de Três 
Tombos (Rio Branco do Alto Ar1puanã) , que formamos em nossa excur
são de 1958, assim como outros dois vocabulários, organizados pelo sr. 
Raimundo Barros, entre os Arara e Gavião das proximidades de Santa 
Maria, no Rio Machado 72• 

. Enriquece sobretudo os no~sos apêndices linguísticos, o recente tra-
Qalho sôbre os índios. Caritiana, feito em ... equipe pelo Pe. Angelo Spadari, 
Pe José Francisco PJicci e o irmão leigo coadjutor Adhail Guimarães 
Póvoas. 

Trata-se 9-uma linguá relativamente pobre em palavras simples, mas 
rica em palavras compostas, em perífrases que sintéticamente descre
vem o objeto nas suas principais propriedades, tornando-se assim, um 
tanto difíceis, em vista de sua pronúncia acentuadamente gutural. Pro·
fundamente penetrativos e imaginativos, os Caritiana, nascidos e cres
cidos no meio da exuberante natureza e_quatorial, possuem uma língua 
dotada de uma extensa nomenclatura. Nada escapa à sagaz e fina 
observação daquêles índios: o mínimo particular na fá una e na flora 
tem seu nome, e possuem nomes até para inúmeros substantivos abstra
tos, pronomes, verbos e advérbios 73• 

No entanto seria muito cedo considerar as categorias gramaticais 
ou precisar regras para a pronúncia e a acentuação. O vocabulário em 
apreço,_ ou simplesmente lista de vocábulos, é apresentado nas duas re
dações por que passou nas mãos da mesma equipe, em janeiro e julho 

71 - Mais de cem vocábulos escritos a lapis, que o tempo tornou quase ilegíveis. 
72 - Evidentemente, publicando-os, não assumimos responsabilidades perante os 

linguísticas. Cfr. Apêndice XLI e XLII. 
73 - Frei Veloso escreveu em 1795 : 

"É admiravel que tendo limitadas as suas ideias a um pe
queno numero de coisas, as quais julgavam necessárias ao seu 
modo de vida, pudessem contudo conceber sinais representati
vos de ideias com capacidade de · abranger objetos, de que êles 
não tiveram conhecimento, e isto não de qualquer modo, mas 
com muita propriedade, energia e elegância". 

Apud LÉRY, Jean de, Viagem à Terra ào Brasü, S. Paulo, Livraria Mar-
J • 

tins, 1941, pág. 251. Vide apêndice XL. 
O bondoso e meigo Pe. Pucci quer inculcar "ex: abrupto" na mente dos 

indígenas, têrmos) abstratos e ... teológicos. Admiramos a boa intenção! 
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de 1958. Conservamos-lhe a mesma singeleza, a mesma rudeza. Uma e 
outra vez apontamos evidente confusão, deixando, entretanto, até pala
vras que manifestam falta de traquejo no pesquisador. 

E' um trabalho virgem. Como tal pode aliciar, e se presta para os 
estudos duma língua absolutamente desconhecida, ao mesmo tempo 
-que nos patenteia o trabalho consciencioso havido na sua elaboração. 

O vocabulário da jíria Parintintin mereceu todos os nossos cuidados, 
e uma apreciação valiosa do Prof. Plínio Ayrosa. 

Foi começado com uma lista de vocábulos, elaborada pelo Pe. Peixo
to que, doente, não pode a esta altura, dar-nos os demais esclareci
mentos que desejaríamos obter. 

A listaJ em aprêço, consistindo de algumas centenas de palavras, foi 
composta com uma exatidão inegualável, em duas partes ou em dois 
lugares diferentes: provàvelmente entre os Parintintin de Três Casas e 
os de Paraíso. Segue-lhe uma lista de nomes próprios escritos com mão 
incerta, cremo~ pelos Parintintin que em Três Casas aprendiam a ler e 
escrever. t~ : i 

A lista despretenciosa do Pe. Peixoto foi enriquecida anos mais tar
de com outros vocábulos escrupulosamente1 coligidos pelo Pe. José Fran
cisco Pucci, uma e outra palavra por outros missionários salesianos. 

Quando demos mão ao aproveitamento daquêle material linguís
tico, o cotejamos com o vocabulário publicado por Joaquim Gondin 
de Albuquerque Lins 74 : encontramos que a publicação dêsse autor deve 
ser recebid·a com suspeição, como já tivemos o ensejo de dizer. 

Também Curt Nimuendajú publicou um vocabulário dos Parintintin, 
que pudemos conferir com o dos Padres Salesianos 75 • 

I 

Em março de 1953 Wanda Hanke iniciou a publicação do maior 
vocabulário Parintintin 76• Mas ficou na metade: outra das muitas re
voluções internas que congestionam freqüentemente a Bolívia, expulsou 
daquêle território o detentor dos originais de Wanda Hanke. Foram bal
dados os esforços para recuperá-los. 

Os vocábulos foram ainda cotejadós um por um com João Messias 
(Huã-Hãm~), filho dum chefe Parintintin morador em Paulo, no serin
gai de Três Casas, que colaborara no vocabulário de Wanda Hanke 77• 

74 - LINS, Joaquim Gondin de Albuquerque, o. e. 
75 - CURT NIMUENDAJú, Unkel, Os lndios Parintintin do Rio Madeira, J. S. 

A. P., XVI, 1924. 
76 - "Kollasuyo", Revista de la Faculdad de Filosofia y Letras de la Universi

dad Mayor de San A.ndrés, La Paz (Bolívia), marzo 1953, n.0 70. 
77 - Huã-Ham~, filho de Igwá Itotêra e de Idiadê, nasceu em 1906: lê e escreve 

corretamente, graças a Manuel Lôbo, que pretendeu assim cooperar com 
os futuros lingüistas. O velho pai Igwá (que não sabe falar português) 
lhe resolve as dúvidas. 
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Colhemos a oportunidade e coligimos numerosos outros vocábulos. Quan
do realizamos um segundo cotejo com outro chefe dos Parintintin de 
Paraíso 1s, o nosso vocabulário já continha mais de mil e seiscentos 
vocábulos, como publicamos no apêndice XXXIX. 

Fizemos então uma observação bastante interessante: além da si
nonímia que já havia inconfundível .na lista do Pe. Peixoto, notamos va
riantes que não encontravam nenhum fundamento nos vocabu~ários de 
língua tupi por nós consultados 79 • zahi de Paraíso chegou mesmo a 
negar a exatidão de certos vocábulos coligidos entre os Parintintin da 
propriedade de Três Casas. 

Chegamos assim na boa pista duma pequena variante linguística, 
que tomou vulto quando conferimos o vocabulário de Wanda Hanke, coli
gido em Três Casas, com outro vocabulário manuscrito em letras de 
impressão, coligido em Paraíso· no tempo da Pacificação, por Sizínio 
Deoclécio Monteiro. Será talvez o caminho para individualizar - em
bora tardiamente - os dois clans exogâmicos, Mutúm e Kwandú? será 
talvez o primeiro distintivo exterior que Curt Nimuendajú debalde se 
esforçou por descobrir? 80• 

78 - Faleceu em 1957 no Hospital da Missão Salesiana de Humaitá: chamava-se 
2:ahi. Foi o primeiro que fêz paz com Curt, o qual escreveu: 

"um deles a.travessou para a margem de cá e retirou uns fios de 
contas que, a seu pedido, eu havia colocado na beira, do lado 
de fora da cerca. Quando porem, eu quis pela segunda vez 
depor uns brindes no mesmo lugar, o outro grupo que tinha 
rodeado o posto atirou algumas flechas contra nós, e batendo 
furiosamente com os cacetes que tinham feito na ocasião na pe
quena coberta de folhas de ferro, do lado de fora da cerca, 
onde eu costumava expor brindes para eles, se retiraram de
baixo de gritos de guerra. Quatro indios, porem, que ainda 
tinham ficado na margem oposta, atravessaram o rio e se 
reuniram àquele que já se achava do lado de cá e que tinha 
levado as missangas da beira". 

CURT NIMUENDAJú, Unkel, o. c., pág. 217. 

79 - Não é viável que o guarani falado por Nlmuendajú, ocasionando confu
são no tempo dêle (o. e., pág. 262), possa ter causado tamanhas diver
gências num grupo Insignificante. 

Cfr. Vocabulário Português-Brasílico, Boletim n.0 21 de Etnografia e 
Tupi-Guarani, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universi
dade de S. Paulo, 1951; Vocabulário na língua Brasilica, Boletim, etc. n.º 23 
e 26, l. e., 1953. 

80 - CURT NIMUENDAJú, Unkel, o. e., pág. 225. 
Vamos contudo lembrar que os Parintintin podem assim ser agrupados: 

Capwaipw, ·moradores do Rio Ipixuna, na margem direita do Rio Ma
deira, acima do Rio Maici e do lago do Uruapiara; Ozahub, do alto Maici 
e afluentes do Rio Marmelo. Por fim os Apairandê, do Rio Machado e 
Ma.lei. 
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Não o cremos já que zahí e Huã-Ham~ (filho de Igwá) são ambos 
Kwandú 81• Em todo caso, a observação merece e precisa ser ainda es
tudada. 

Outras variantes, porém, são apenas de pronúncia, causadas por 
equívoco, especialmente no campo zoológico, por parte do informante ou 
do pesquisador. Os êrros da pronúncia levam evidentemente a êrros de 
ortografia; um dêles é o H cuja aspiração de leve (por ex.: ahé) pode 
se tornar tãõ- forte de se confundir com o R gutural. 

Também as palavras onomatopaicas, especialmente as modernas, po
dem aparentar variantes 82• Um exemplo típico: ahe-pü é o estrondo 
onomatopaico da arma que dispara no gatilho pelo dedo indicador, o 
qual vem a receber êsse nome 83• 

Conferindo os vários vocabulários Parintintin, o êrro mais freqüente 
foi a conf11são da palavra que indica o objeto pela matéria de que é feito, 
ou pelo uso que tem, pelo lugar em que se encontra e, se fôr animal, 
pela ação que está fazendo; uma parte pelo todo e o todo pela parte. 
Vamos exemplüicar: 

numa das vêzes que estivemos num povoado Parintintin, um es
tudioso ocasional desacostumado ao sotaque, colecionou uns tantos vo
cábulos. A certa altura o informante quis explicar a palavra com o 
gesto: "Acim" ! Para honra da verdade tivemos que advertir o colega que 
acim é a palavra assim da língua portuguêsa, mal pronunciada pelos 
Parintintin ! 

Outro caso deu-se conosco; perguntamos a versão de para ti. Huã
Ham~ de Três Casas, que veiu morar conosco na casa Paroquial de Hu
maitá, respondeu: "dehé" [exato] . 

Dias depois, seguindo o método adotado, voltamos à mesma palavra 
em outra forma: "dehé?" e nos respondeu: "faca" [em português]! 

Fomos observar os apontamentos: na verdade faca se diz paratê. 
Seria ridículo crermos de ter evitado e resolvido tôdas essas con

fusões. 
Entre as imperfeições que se encontram no nosso vocabulário, não 

podemos sonegar as cometidas sôbre as formas verbais. Temos certeza 
de termos realizado um trabalho mais profundo de quantos Q foram 
até agora: porém, nos declaramos vencidos diante do acêrvo das for-

81 - A diferença está na cor, disse-nos Zahi; perguntou-nos se éramos 
Kwandu, devido à cor branca. Os Mutum são um pouco morenos, uma 
insignificância. Kwandü casa-se com Mutum, mas Zahí, na 3.ª mulher, 
escolheu uma 1mestiça de civilizado! 

82 - Cfr. na nota 73, as afirmações de Frei Veloso, por Léry. 
83 - Apontando o dedo, o informando terá feito o gesto próprio de quem aperta 

o gatilho? ... 
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mas verbais coligidas, e que, apesar da insistente nossa teimosia, os in
formantes não souberam subordinar às formas pronominais 8•. 

E' um campo aberto e um convite para os tupinólogos . 
. Aceitamos contudo, o pouco qu~ nos adianta o citado Lins, de que, 

as variações pronominai~ precedem a forma verbal para indicar as di-
" versas pessoas dos verbos 

-

Por exemplo: 

ahó (eu vou) 
ehó (tu vais) 
ohó ( êle vai) 

tiahá (nos vamos) 
pehó (vos ides) 
ohó ( êles vão) 

Os prefixos comumente usados são ta (t-a) que exprime afirma-
çao por ex.: 

t-a hapía (deixa-me ver, literalmente: sim eu ver) 
da (d-a) ou na (n-a), exprimindo negação, por ex.: 

d-a ~hapía (não que ver, literalmente: não eu vejo); 
n-a putari (não quero, literalmente: não eu quero). 

ZOOLOGIA 

No campo da zoologia, o Colégio D. Basco de Pôrto Velho cooperou 
em 1954 com o Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura 
do E.5tado de S. Paulo, numa vasta e abundante colheita de espéci
mens 85 • O Museu daquêle estabelecimento educativo conserva lima rica 
coleção de numerosas espécies de várias famílias regionais: coleópteros, 
lepidópteros 86, telídeos, Iacertílios, "elanoides fortificatus vetapa" 
[ = gavião tesoura], "chelidoptera tenebrosa", "cassicus cella cella", 
psitacídeos, caradrídeos. 

84 - Huã-Hãm~ dava-nos, pràticamente, a mesma tradução para tôdas as 
formas. Todos os indios nos respondem repetindo o verbo na forma por 
nós pronunciada! 

85 - Material colecionado pelo Departamento de zoologia da Secretaria de 
Agricultura do Estado de S. Paulo, em outubro-novembro de 1956, nas 
redondezas da cidade de Pôrto Velho: Aves - 162 ex.; Mamíferos - 76 

• exs.; Anfíbios - 4678 exs.; Serpentes - 25 exs.; Quelônios - 5 exs.; 
Lacertilios - 512 exs.; Peixes - 712 exs.; Crocodilianos - 1 exs.; Inse
tos - 2403 exs.; Outros invertebrados - 75 exs.; Ninhos - 4. 

< • 

Arq. C. D. B., Cópia do Relatório de Viagem, S. Paulo, 20 de dezembro 
de 1956. 

86 - Entre outros, o "elachistocleis ovale". 
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AP:mNDICE XLII 

LISTA DE VOCABULOS DA JtRIA DOS ÍNDIOS CIVILIZADOS DE 
"TRES TOMBOS" 

(Rio Branco, afluente do Alto Rio Aripuanã, Mt.) 1 

Arco 
Anta 
Alma 
Agua 

Bonito 
Braço 

Cabeça 
Cabelo 
Cachoeira 
Carangueijo 
Cão 
Casa ( == malo

ca 
Cinturão 

Dentes 
Dedos 

Espingarda 

Flecha 
Flechar 
Fotografia 

Galinha 

br(}xre 
mundiê 
iuppit 
ade • 

ikei 
pik~ 

numbá 
mmbabw • 

trer<êrre 
culwa 
wetwre 

miab .. 
pretina (?) 

noi 
mpai 

mmbai 
titoé 
numinhã • 

,. 
craei 

Homem 

Jabotí 

Mulher 
Menino 
Menina 
Macaco preto 

" barri-
gudo 

Matar 
Milho 

Nariz 
Nome (da tri

bo) 

Olhos 
Orelha 

Pernas 
Peixe 

Queixada 

Terçado 

Vá embora 

pip& 

sibercé 

wirç,; huai (?) 
m(}cnã; baiáh 
kã 
qu(}né 

, 
psa 
sêgU(} . , 
via 

núnha 

cam(u)ai 

capid(} 
mb(}chade 

mrek~ 

uribw • 

bo<J, 

• A sire 

figá 

1 - Regras de pronúncia: a letra com um pontinho em baixo é muda; cê = quasl 
u da língua francêsa. 
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