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RONDóNIA 

E. ROQUETTE-PINTO 

Do grande impacto sobre a na9ao brasileira 
resultante da campanha de Rondon em 
favor do selvagem abandonado, nenhuma 
expressao teve, no mundo da cultura bra
sileira, a repercussao <leste livro. Urna 
série de relatórios, micrografías, pesquisas 
e diários constituem o riquíssimo acervo 
da antiga Comissao, depois desdobrada em 
servi9os, conselhos e institutos. Mas ne
nhum desses trabalhos tocou a alma do 
povo brasileiro e, depois, atingiu o estran
geiro, como Rondónia - pelo tom, aó 
mesmo tempo científico e emotivo, com 
que desdobrou, perante o público, o quadro 
empolgante da obra que se empreendia. A 
simpatía pessoal do autor - urna das mais 
irradiantes do Brasil moderno - se trans
feriu ao volume que se tornou imediata
mente clássico. 
Aqui se encontram observa9óes preciosas, 
algumas quase proféticas, em matéria de 
etnografia e até de nosología, com contri
bui9óes quase a cada passo. O índio bra
sileiro encontra nesta obra um defensor 
intimorato da verdade e um destruidor de 
um acervo imenso de preconceitos acumu
lados por escritores levianos ou por aven
tureiros, interessados e cruéis. O autor 
(1884-1954) era entao um jovem médico 
que defendera tese sobre "O exerc.ício da 
medicina entre os selvagens da América" 
e ardía de entusiasmo pelo empreendimento 
do jovem militar cujo nome assumiria gra
dualmente urna posi9ao em nossa História 
da Civiliza9ao. Roquette-Pinto era entao 
professor de Antropología no Museu Na
cional e foi atraído, por espírito científico 
e por patriotismo, para a órbita de Rondon, 
que passou a ser, desde entao, um dos 
alvos de sua capacidade inaudita de admi
rar e venerar a virtude. Mas "Rondon tem 
para perpetuar a sua gloriosa missao a 
obra científica de Roquette-Pinto". ~ o 
conceito de um especialista, Castro Barreta, 
sintetizando a importancia de Rondónia em 
palestra em que nos estamos inspirando. 
A obra apareceu antes nos Arquivos do 
Museu Nacional em 1917. Mas a terceira 
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PREFACIO DA QUARTA EDI<;A.O 

ANTONIO PIRENEUS DE SousA - meu guia dedicado na via
gem de 1912, de que surgiu este livro, foi dos mais gloriosos 
soldados nos trabalhos titanicos de desbravamento e ocupagao das 
terras dilatadas da RoNDÓNIA. Morreu no Rio de J aneiro a 18 
de fevereiro de 1936. A notí.cia de seu falecimento mal apareceu 
nos diários, em tres ou quatro linhas. 

Só o "Jornal do Commercio" recordou, em frases concisas, a 
grande vida dedicada ao Brasil. 

Sertanejo de Goiás, estudante aplicado da velha escola militar 
da Praia Vermelha, logo no início ·da sua carreira de oficial de 
infantaria figurou entre os mais dedicados, capazes, bravos e sere
nos lugares-tenentes de Rondon, que era major de Engenheiros 
quando recebeu, em 4 de mar~o de 1907, a Comissao Construtora 
da Linha Telegráfica do Mato Grosso ao Amazonas. Antonio Pi
reneus de Sousa, 2.0 tenente, era escolhido pelo chefe a 11 do mes
mo mes. A linha telegráfica - foi o pretexto. A obra de pesquisa 
e levantamento foi tudo. Teodoro Roosevelt dizia que a América 
pode a presentar ao Mundo duas reaHza~oes ci~lópicas: ao norte - o 
Canal do Panamá, ao sul, as conquistas geográficas de Rondon. 
Pireneus teve, nessa construgao, ao mesmo tempo científica, ptática 
e humanitária, um posto honroso, que o chefe nunca deixou de 
assinalar e os .companheiros sempre timbraram em admirar e louvar. 
Na expedi9ao ao rio Madeira, Pireneus f oi o encarregado do 
servigo de acampamento e transporte, comandante do contingente 
militar. No Diário do Chefe o seu nome reponta a cada página; 
vai ao encentro dos índios bravios, de que há notícias por perto; 
consegue pescado ou caga para a fome dos expedicionários; é o 
enfermeiro carinhoso dos camaradas abatidos pela doenga; volta 
para trabalhos complementares no terreno percorrido; numa das 
vezes, através da mata, sozinho, 8 léguas a pé, faminto e cansado. 
A 30 de outubro de 1909 urna piranha, peixe voraz dos nossos 
rios, arranca-lhe, com as tesouras dos dentes, um pedago da língua. 
Quase morreu, sufocado pelo sangue, escreveu Rondan no seu 
diário. Tal o militar, homem de a~ao, sans peur et sans reproche . .. 
Mas há também, o geógrafo, que levantou alguns ríos figurados nos 
1napas recentes. 
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Diz Rondon, no seu Iivro, que certa vez, para comemorar 
servi~os do digno oficial, mandou lavrar urna árvore no local da 
fa~anha e nela fez esculpir o nome de Pireneus. Assim vivero e 
morrem os heróis. Os jornais nao lhe publicaram o retrato; mas 
o cerne, que a terra pátria sustenta, ergue, no crescer da árvore, o 
seu nome. 

Recebi de La Vitória, a 25 de fevereiro de 1936, o seguinte 
telegrama: "Abra~o-te comovido pelo teu gesto amigo junto ao 
túmulo do nosso saudoso e inesquecível Pireneus, um dos bravos 
da epopéia dos sertoes que crismaste com o no me de teu f ormoso 
livro. Guardarei sua memória ·como urna das relíquias da minha 
gratidao - General Ron don". 

E. ROQUETTE-PINTO 

Rio, maio de 1938. 

' • 

A quarta edi~ao de Rondonia aparece 
enriquecida de valiosas notas dos meus amigos 
Profs. Alberto José de Sampaio, Alvaro Osó
rio de Almeida, Melo Leitao, Olímpio da Fon
seca Filho, Fábio W erneck e dos meus discí
pulos· Profs. H. A. Torres e Raimundo Lopes. 
Sao todos credores dos agradecimentos que, 
de cora~ao, aqui deixo consignados. 

RoQUETTE-PINTo - 1938 
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PREFACIO DA SEGUNDA EDI<;AO 

CONSAGRA o Autor estas primeiras linhas da segunda edi~ao 
da Rondonia aos que tiveram a bondade de se ocupar com a pri
meira: fosse para elogiá-la ou para apontar, de boa fé, os seus 
defeitos. Agradece de cora~áo a uns e outros. E, como nao pode, 
nominalmente, citar cada qual, pede a todos que o considerem 
infinitamente reconhecido, pela aten~áo que concederam a "filha 
caprichosa" do seu entusiasmo. 

Este livro, que teve a boa sorte de receber apoio dos maiores 
nomes da ciencia e das letras nacionais, e encontrou no estrangeiro 
acolhida muito honrosa, é filho de urna sincera dedica~ao. 

Nao foi escrito para satisfazer a preocupa~óes literárias; nem 
tra~ado no aconchego de confortável gabinete, entre outros livros, 
a luz carinhosa duma lampada, amortecida a fei~ao das necessida
des do trabalho . . . 

Foi nascendo pelas quebradas úmidas das serras, pelos ca
minhos marulhentos dos rios, nos areais desolados. 

Só por isso, quando por mais nao fosse, mesmo sem levar 
em conta as imperfei~óes insanáveis da própria origem, deve ele 
contar, nas modestas páginas, erros e deficiencias. 

Ainda mesmo desprezando o texto, restam os documentos 
gráficos, que retratam os recantos naturais da terra da Rondónia, 
a vida dos seus homens primitivos e, mais do que isso, os resultados 
da obra fecunda dos sertanejos do Brasil, dirigidos pelo ideal f eito 
hornero. Acredita o Autor que só assim pode explicar o acolhi
mento recebido. 

Se, como estudioso, as observa~óes científicas que pode rea
lizar - quase todas de grande alcance para o conhecimento da 
Antropologia sul-americana - o encheram de alegria; brasileiro, 
deu-se por bem pago daqueles días de priva~óes e perigos, porque 
voltou da Rondónia com a alma refeita, confiante na sua gente, 
que alguns acreditam fraca e incapaz, porque é povo magro e 
feio . .. 

Sao feios, efetivamente, aqueles sertanejos; muitos, além disso, 
vivem trabalhando, trabalhados pela doen~a. 

Pequenos e magros, enfermos e inestéticos, fortes todavía, 
foram eles conquistando as terras ásperas por onde boje se des-
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dobra o caminho enorme que une o Norte ao Sul do Brasil, como 
um la~o apocalíptico, amarrando os extrem?s da pátria. . 

f: preciso ir lá para retemperar. a conf1an~a nos ~es.tinos da 
ra~a, e voltar desmentindo os pregoeiro~ da sua decadenc1.a. , . 

Nao é, nem pode ser na~ao involu1da, a que tem meta duz1a 
de filhos capazes de tais heroísmos. 

Como sao pequeninas estas observa~óes científicas, diante da 
orandeza da constru~ao daquela gente! 0 

Por isso, no laurel com que o INSTITUTO HISTÓ~Ico E GEO
GRÁFICO BRASILEIRO honrou este trabalho, o Autor ve menos um 
premio que um incentivo ( 1). 

Do primeiro seria simples depositário, porque antes pertence 
aos que lhe abriram o caminho por onde passou para re~hzar seus 
estudos; do segundo, deve dizer que o guarda com alegna. , 

O pesado símbolo em que reluz um nome austero, ha de 
alentá-lo nas horas nevoentas. Amparado pelos seus mestres e 
concidadaos, espera nao desatende-lo jamais, em meio da modesta 
obra de ciencia a que se consagrou. 

* * * 
Ao Sr. Dr. Augusto Tavares de Lyra, espírito profundamente 

culto conhecedor apurado da Geografía e da História do . Brasil, 
cujo 'valor só os que nao desanimam dian~e ~a .sua modéstia con
seguem descobrir, o Autor agradece a ass;stenc1a que ~h~ prestou 
para que esta segunda edi~ao viesse boje a lu~ da pubbc1dade. 

Os desenhos que ilustram o texto foram fe1tos pelo Sr. Alberto 
Childe, do Museu Nacional. 

* * * 
Revista e retocada, esta edi~ao náo difere, essencialmente, da 

primeira. Agasalha matéria pouco mais ampla. 
Com as mesmas estampas, insere mais um mapa das fronteiras 

da RondOnia, desenhado no século XVIII, e algumas notas. 
Haveria talvez documentos recentemente colhidos para aumen-

tar, em certos pontos, os que se encontram aqui. . . . 
Entendeu, porém, o Autor de conservar ao hvro o seu fe1ho 

primitivo, por conter opinióes e idéias próprias. 
Lentas hao de ser, sempre, as constru~óes científicas em tal 

terreno; um trabalho <lestes é, afina!, apenas um capítulo da grande 
obra para a qual gera~óes sucessivas deveráo concorrer. 

* * * 

( 1 ) A Rondonia recebeu do Instituto Histórico e Geográfic? Brasileiro, 
em julho de 1917, o Premio Pedro IJ, medalha de. ouro, que fo; na mesma 
ocasiao distribuída a Capistrano de Abreu e a Basího de l\;f agalhaes. 

Essa medalha foi oferecida pelo Autor ao Museu Nacional. 

XV 
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A CIENCIA vai transformando o mundo. 
O paraíso, sonhado pela gente de outras idades, come~a a 

definir-se aos olhos dos modernos, com as possibilidades que o 
passado apenas imaginava. O homem culto chegou a voar melhor 
do que as aves; nadar melhor do .que os peixes; ~ibertou-se do 
jugo da distancia e do tempo; realiza em um continente, o que 
concebeu em outro, alguns momentos antes; ouve a voz dos que 
morreram conservada em laminas, com o seu timbre, e as infle
xóes da d~r e da alegria; imortaliza-se, arquivando a palavra arti
culada, iCOm todas as su as características, e as su as formas e seus 
movim·entos com todas as minúcias; e enquanto, mágico inesgotá
vel, vai modificando a terra e lutando contra a fatalidade da morte, 
fazendo -reviver as vozes que ela extinguiu, as formas que ela 
decompós, o homem nao consegue transformar-se a si mesmo, com 
igual vertiginosa rapidez. 

* * * 
Ele, que tem réalizado tudo isso; que vive, boje, em outro 

meio, permanece, afina!, quase o mesmo primitivo, sentindo, pen
sando e agindo, muitas vezes, como seus antepas.sados das idades 
líticas. Salvo os tipos de escolha, que representam a humanidade 
do futuro, os homens cultos do Planeta sao como índios de pele 
branca, cobertos por urna crosta, mais ou menos espessa, de verniz 
brilhante ... 

Se é que nao irrogo injusti~a aos selvagens, que nem palavra 
criaram para o altruísmo, e, mais de urna vez, tem realizado, 
apesar de tudo, aquilo que eles nao sabem se chama - solidarie
dade humana - e que nós outros sabemos bem como se escreve 
e como se nao pratica ... 

U m día, quando nada mais houver a melhorar, o homem culto 
acabará, eu o creio, aperfei~oando-se a si mesmo. 

* * * 
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Por isso que o homem, no fundo, nao varia, o verso de Pope 
exprime urna verdade: 

The proper study of man is mankind. 

* * * 
Os índios da Serra do Norte, no Estado de Mato Grosso, 

representam talvez, neste momento, a mais interessante popula9ao 
selvagem do mundo. 

Vivem, ainda hoje, em estado de acentuada inferioridade. 
Foram surpreendidos em plena idade lítica; e, assim, foi en

contrada urna civiliza9ao fóssil no cora9ao da A·mérica do Sul. 
Aqui, mais do que alhures, justifica-se a observa9ao de Bastian, 

segundo a qual História e pré-História se confundem nas terras 
do Novo Mundo. 

Os índios da Cordilheira do Norte viveram até agora com
pletamente apartados do resto da popula9ao do Brasil; rodeados 
de outras tribos, durante séculos, fugiram ao contágio de usos e 
costumes dos seus vizinhos. 

Estes empregam armas de fogo, há mais de cinqüenta anos· 
os índios da Serra do Norte ouviam as nossas, com todas as de~ 
monstra96es de quem nao está ainda bem acostumado ao seu es
tampido. 

A pele do homem negro e a do branco, que todos os índios 
do Brasil conhecem, despertavam ainda, em muitos deles, grande 
surpresa, conforme testemunhamos. 

No segundo capítulo <leste trabalho, procurei demonstrar o 
grau de ignorancia a que estávamos reduzidos, quanto ao conheci
mento dessa vasta regiao do território pátrio. 

No seguinte, julguei irnprescindível indicar a maneira por que 
Rondon a entregou ao passo dos estudiosos. 

* * * 
A obra científica e social de Rondon nao pode ser assaz 

admirada; este livro dará pálida demonstra9ao de tal asserto. 
Em _cinco anos de trabalho ele conquistou, pacíficamente, 

alguns m1lhares de km quadrados, agora em condi9óes de fácil 
valoriza9ao. De cada índio, cuja ferocidade nao era lenda va e 
cuja ani~os!da~~ s~crificou tantos homens, fez um amigo. ' 

Abnu a C1enc1a um campo enorme de verifica96es e desco
bertas; a indústria, todas as riquezas de florestas seculares. Soube 
coroar sua atividade estendendo o fio telegráfico, que os Parecí 
chamam língua de Mariano, em homenagem ao seu grande amigo, 
entre pontos extremos da sua pátria que ligou por urna gigantesca 
estrada de rodagem. 
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E mostrou a Humanidade irmaos primitivos, que mais urna 
vez lhe recordam a modéstia da sua origem. 

* * * 
Nao me iludo sobre o valor e a extensao da colheita científica 

que realizei na Serra do Norte, nas terras da R ondónia(2 ) . 

Enquanto os índios se nao afei9oarem a nós, como N uléke 
ao tenente Pireneus de Sousa(3 ) ; enquanto sua boa vontade se 
nao transformar em confian~a absoluta, e eles permanecerem pouco 
dóceis as nossas pesquisas; enquanto nao conhecermos a língua 
deles, e eles a nossa, suficientemente, será talvez impossível obter 
mais do que consignam os documentos aqui registrados ... 

Seria rematada prova de incapacidade imaginar que se pode 
colher, de urna vez todos os segredos etnográficos de um tal povo. 

Os Parecí foram descobertos en1 1718. Foram visitados, desde 
entao, continuadam·ente, por sertanistas inteligentes, depois por 
naturalistas, e até por etnólogos de valor. 

Há quase dois séculos, vivero em comunháo estreita com os 
brasileiros de Mato Grosso. 

No entanto, só agora, por amizade de alguns velhos chefes 
influentes, pode Rondon conseguir lendas, tradi~óes e explica96es 
do maior alcance. 

* * * 
Portanto, ficou ainda, na Serra do Norte, urna série de questóes 

que o tempo irá permitindo desvendar. Será isso conttibui~áo dos 
que tiverem de zelar pelas constru96es da Comissao Rondon. Mo
rando lá anos a fio, poderao ir arquivando os fatos que observarem 
de vis u, a medida que f orem aparecendo, ao acaso da vida dos 
índios. Hoje, anota-se um; passam-se dias e meses sem que o 
mesmo f enomeno se reproduza. Espera-se. Na ocasiao em que 
ressurge, continua-se a observa9ao. 

(2) Cf. E. Roquette-Pinto: A Rondónia - in "Revista do Brasil'', Sao 
Paulo, 1916. 

Inaugurando as conferencias do Museu, em 1915, o Autor propos esse 
nome para designar a zona compreendida entre os ríos Juruena e Madeira 
cortada pela "Estrada Rondon" . Os elementos geológicos, geográficos, bota
nicos, zoológicos, antropológicos e etnográficos que t al regiao tem fornecido, 
originais e numerosos, justificam a cria~ao dessa provínda antropogeográfica 
(Cf. Mapa) . 

(3) Nuléke é um rapaz Anunze, amigo dedicadíssimo de Antonio Pire
neus de Sousa. 

3 



Para decifrar os enigmas de um povo selvagem é preciso o 
concurso de muitos observadores. E há enigmas que ficarao eter
namente na sombra. 

Quando os índios, porém, souberem falar a nossa língua, e 
algum de nós puder entender a língua deles, já inúmeros fenómenos 
primitivos da sua etnografia, usos, costumes, hábitos, práticas, 
indústrias, característicos artísticos, religiosos, sociais, estarao de
turpados pela intromissao de elementos estranhos, que os nos~os 
fornecem continuamente. 

Agora mesmo, os machados de pedra nao existem mais na 
Serra do Norte; cada índio já possui machado de a~o. 

Riem-se até os Nambikuára daquele venerável instrumento 
que, há dois ou tres anos, era elemento fundamental da sua vida, 
derrubando mel e fazendo roradas. 

* * * 
Em minha excursao a Rondónia, em 1912, procurei arqu1-

var esses fenómenos que se vao sumindo vertiginosamente. 
Tentei tirar um instantaneo da situa~ao social, antropológica 

e etnográfica, dos índios da Serra do Norte, antes que principiasse 
o trabalho de altera~ao que nossa cultura vai nela processando. 

É prova fotográfica; que ro deixá-la sem retoques: aí está. 
É um cliche cru. As vezes, parece um pouco melhor porque 

me foi possível emoldurá-lo num quadro mais agradável. Mas os 
tra~os do contorno, as minúcias, as sombras, aquí estao tal qual 
os apanhei. 

Um dia servirao, talvez, para recompor a história desse povo, 
as indica~óes registradas neste livro. 

N esse tempo, já serao bem conhecidos sua língua, suas len das, 
sua arte e os segredos do seu fetichismo. 

Quem sabe se, mais ta:-de, um filho da Rondónia, bisneto 
de algum desses que deixei com saudade em 1912, educado por 
um sucessor do Mestre, se o houver capaz de recolher a heran~a, 
nao folheará ·estas notas para ligá-las ao material conhecido e 
tra~ar, assim, a notícia completa do seu povo? 
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FEITA de tra~os vivos e característicos é a fisionomía geo
gráfica de Mato Grosso. 

Numerosos cursos dágua dominam o maci~o de suas terras, 
que se dividem naturalmente em tres zonas. 

Planícies pantanosas se dilatam pela por~ao meridional do 
estado, campos relvados, onde se adensam, neste momento, gran
des manadas. 

O planalto se esgueira e se intromete entre as cabeceiras 
numerosas dos ríos, seco, árido, cheio de plantas enfezadas e tristes; 
o planalto é o - chapadao. 

Enfim, a regiao das montanhas do Norte é coberta de flo
restas colossais. 

Todavía, margeando os grandes rios, ou adornando os manan
ciais, a mata, por toda parte, cresce e domina; conforta com sua 
sombra e seus frutos; espanta com suas formas. 

Quem atravessa Mato Grosso nota que seus arroios orientados 
para o Norte, contribuintes do Amazonas, e os que vao perder 
no Paraguai, nascem como irmaos gemeos, lado a lado; entre 
uns ·e outros, nao há montanhas. Dir-se-ia que se afastam, cada 
qual para seu destino, pela razao de urna vontade individual. 

Quem bebe, pela manha, águas que deveriam ir ter ao Atlan
tico meridional, a tarde pode matar a sede nas que sao destinadas 
ao equatorial. 

A comitiva almo9a a beira de um regato filiado no rio da 
Prata, e pode sestear a margem de urna cabeceira da hacia do 
Amazonas. 

Cerca de 18 km de chapadáo arenoso bastam para separar 
a cabeceira de Aldeia Qu·eimada, pertencente ao sistema platino, 
das nascentes do rio Verde, que faz parte do outro sistema. 

Aqui sao as águas do Juruena, que se aproximam tanto das 
que procuram o Sipotuba; mas, perto da velha cidade do Diaman
tino, o terreno que separa o Paraguai do Arinos é ainda menor. 
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Quem <liria, passando pela boca do Amazonas, que muitas 
daquelas águas vem do mesmo lugar onde brotam as que o rio da 
Prata entrega ao oceano, cerca de sete mil km mais ao Sul? 

Um dia, quando a carta daquele Estado for um esquema 
um pouco mais completo do que boje, há de ser possível, talvez, 
mostrar que o Brasil é mesmo urna ilha, como presumiram os 
descobridores. 

Chegando a Mato Grosso pelo caminho usual, nao se com
preende porque assim foi batizada aquela terra, pois para ver 
mato-grosso, em Mato Grosso é preciso atingir latitudes baixas, 
onde a civiliza~ao vai os poucos se infiltrando, pela coragem e 
pela firmeza dos sertanejos, aos quais recentemente a ciencia abriu, 
lá mesmo, novas entradas, .caminhos novos e novas esperan~as de 
trabalho e de vida. 

* * * 
Aquele território, tal qual se encontra nos seus limites polí

ticos, foi, é bem certo, penetrado pelos portugueses muito tempo 
antes de terem surgido ali os primeiros estabelecimentos de outra . ,. 
ongem europe1a. 

Por atender a justa observa~ao do geógrafo Candido Mendes, 
é mister distinguir, ali, a parte conquistada pelos espanhóis, do 
lado ocidental, da outra por~ao desbravada pelos neobrasileiros 
de S. Paulo. 

Poi caminho dos primeiros o Paraguai, cuja navega~ao é um 
tanto difícil para grandes barcos, ·e relativamente fácil para canoas 
primitivas, e sobre cujas margens se ergueram, desde 1575, com 
Domingo Martinez lrala e Nuno Chaves, as feitorias castelhanas. 

No entanto, a falta de minas de ouro ·e a hostilidade das tribos 
do alto Paraguai, regiao de grandes alagados, por seu turno tam
bém mui adversa, foram circunstancias que favoreceram o domí
nio portugues, desanimando os sucessores de lrala e Chaves. 

O Caminho dos Paulistas foi mais árduo e, talvez por isso, 
deu-lhes posse menos precária das terras que foram varando. 

A conquista, <leste lado, fez-se aos poucos. 
Ao lado se le em certas crónicas, 15 anos mais ou menos 

depois do descobrimento,. um ce1to Aleixo Garcia saiu de S. Paulo, 
conseguiu atravessar Mato Grosso, pela foz do J auru, para os 
Andes e os estabelecimentos espanhóis do Peru. 

Se a data precisa da fa~anha permanece ainda sujeita a con
trovérsia, <levemos, todavía, acreditar que bem cedo come~ou, por 
esse lado, a invasao branca daquelas terras. 

Pelo ouro e pelo escravo Iá se foram os bandos de S. Paulo, 
cujas incursoes tomaram ambito maior depois de 1596, quando 
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os padres da Companhia de Jesus receberam, pelo alvará de 26 
de julho, o govemo e a administra~ao dos índios. 

Pouco importa discutir aqui a interferencia dos padres, para 
apurar se, combatendo a escraviza~ao dos índios, desejavam o 
monopólio dos bra~os dos trabalhadores catecúmenos. 

Basta registrar que o resultado dessa conduta dos lnacianos 
foi animar a obra do descobrimento das grandes terras do Oeste. 

Nao podendo abrigar os índios da vizinhan~a, nem querendo 
pagar a Companhia, apoiada ao rei, o tributo que esta lhes im
punha, os paulistas lan~aram-se a aventura, para ir conquistar os 
infiéis e os bárbaros, obreiros que seriam de suas culturas e lavras. 

Outras causas nao teve o aumento da importa~ao dos negros, 
com~ada em 1542, quando Duarte Coelho pediu ao rei D. Joao 11 
que lhe "fizesse merce de lhe dar licen~a e maneira de haver 
alguns escravos de Guiné". 

Longe de mim querer reeditar a história daqueles bandos de 
gente ousada. . . . _ 

Um punhado de homens, perdidos na terra ·hostil; amb1~~0, 
firmeza, coragem, f é no 0cora~áo de ,cada qual, douradas por mu1to 
heroísmo; e, as vezes, manchadas de sangue. 

E, disso tudo, saiu brilho bastante para deixar a sombra os 
crimes contra a espécie, que naquelas empresas se passaram. 

:¡: * * 
Das bandeiras, que primeiro chegaram a Mato Grosso, foi 

dirigida por Antonio Pires de Campos a que mais nos interessa. 
Vao de 1718 a 1723 as notas desse sertanista, discípulo do 

seu pai, Manuel de Campos, a quem acompanhava já na idade 
de 14 dnos, as batidas do vale do Paranatinga. 

Também, em 1719, Pascoal Moreira Cabra! chegava as re
gioes do Cuiabá, des.cobrindo o ouro do rio Coxip6. 

A fama dessas minas, que um novo achado, ·em 1720, ainda 
incrementou, quando Miguel Sutil, antigo ,companheiro de Pascoal, 
recebeu de lavradores seus algumas oitavas de ouro, atraiu o desejo 
dos ·conquistadores vicentistas. 

E, quando o ouro se fez escasso, come~aram a subir pelo 
planalto dos Parecí, onde havia vastas na~oes de índios. 

Datam desse tempo os primeiros conhecimentos definidos 
acerca daquele chapadao. 

Mais tarde, o sertao de Cuiabá foi chamado - Mato Grosso. 
Quando? 
Por que? 
Fez parte da Capitanía de S. Paulo, até 1748, o território 

de Mato Grosso. Nesse ano, por carta régia de 9 de maio subiu 
aquela categoria. 
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Mas o próprio documento oficial nao precisou bem os limites 
" da nova província, "pela pouca notícia que ainda havia daqueles 

sertoes" conforme nele se declara. 
Há, todavia, documentos de que a denomina~ao de Mato 

Grosso com~u a ser empregada, em 1735, ao principiar o povoa
mento dos afluentes do alto Paraguai, que tem as margens cobertas 
de espessas florestas até boje, apesar da boa vontade com que os 
sertanejos procuram destruí-las pelo fogo. 

No livro 2.0 da Provedoria da Fazenda Real de S. Paulo, 
em 1734, a fls. 26 v. há urna ordem averbada, para se arrecadarem 
os dízimos que estavam devendo "os moradores ou assistentes na 
Sepetuba, Jauru e mais sertoes dos Parecí". 

Esta informa~áo de Filipe José Nogueira Coelho, publicada 
na "Rev. do Instituto", em 1850, completa-se por outra, da mesma 
origem, segundo a qual, no mesmo livro, a pág. 33, há um edital 
de 20 de janeiro de 1735, em que o guarda-mor regente diz "haver 
mandado o sargento-mor, Apolinário de Oliveira, fazer urnas expe
riencias no Mato Grosso dos Parecí". 

Que sorte de experiencias se fizeram, nao nos adianta o cro
nista, e nem importa ao caso. Seriam pravas de ouro. 

Porém, fica bem claro que, por aquele tempo, aparecia, cor
rentemente, o apelativo em estudo. 

Outros contam a história desse batis·mo geográfico de maneira 
mais miúda. 

Dizem que, em 1736, certo Luis Rodolfo Vilar fez partir de 
Cuiabá urna comitiva para explorar a "campanha dos Parecí". 

A tropa cortou rumo para o poente, e no fim de algum ca
minhar deu em "matos virgens de arvoredo .muito elevado, e foi 
apelidando Mato Grosso", para usar dos próprios termos da "No
ticia" de José Gon~alv:es da Fonseca. 

O segundo documento confirma o primeiro; e, pois, foi em 
1735-1736, que o nome atual surgiu, de urna vez, para crismar 
o sertáo do Cuiabá. 

Notemos, porém, de passagem, que, pelo primeiro, o Mato 
Grosso parece o das margens dos afluentes do Paraguai; e, ao que 
se le no segundo, as grandes florestas achadas pela gente de Vilar, 
estavam ao poente de Cuiabá, a alguns dias da marcha. Poderiam 
:er as primeiras matas da bacia do Juruena. 

Seja como for, a descoberta desse mato é de 1736, e Antonio 
Pires, muitos anos antes, já tinha cruzado o chapadao que deno
minou: - "reino dos Parecí". 

* * * 
Antonio Pires deve ser considerado o primeiro descobridor 

do noroeste de Mato Grosso. 
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Com seguran~a se pode afirmar que ele cortou o chapadáo 
no correr do século XVIII. 

Falando daquelas paragens, e do que lá viu, primeiro descreve 
o Paraguai e seu formador - o Sipotuba( 4 ) que chama Hisipotuba: 
"rematado esse rio de Hisipotuba se dá em chapadas mui grandes 
e dilatadas ... " 

Quem segue pela trilha de Rondon até aquele sertáo onde, 
há sete anos, se desdobra o espetáculo consolador de urna edifica
~ªº titanica, realizada pela energia dos caboclos franzinos, apoiada 
no devotamento discreto, ignorado e fecundo de alguns tipos; quem 
vai boje as cabeceiras do Sipotuba verifica, tres séculos depois, a 
certeza do que disse Antonio Pires. 

É mesmo assim; o bandeirante de 1718 cortou o chapadao 
por onde boje se distende o fio telegráfico. 

Todavia, é quase 1certo, nao chegou ao Juruena. 
No "reino dos Parecí" achou urna grande popula~áo. 
As minúcias, que recheiam a exposi<;ao <lo imortal sertanista, 

precisam de ser postas em destaque nestas notas. 
Era grande o "reino dos Parecí". As suas águas todas, acre

dita va ele, 1corriam para o Norte. Os índios das chapadas de 
numerosos, eram incontáveis; num dia de caminhada, atravessam-se 
1 O e 12 aldeias, algumas de 30 casas, de cerca de 40 passos de 
largura, "redondas de feitio de um forno, mui altas ... " 

Viviam de cultivar aterra para obter m·andioca, milho e feijáo, 
sem ·contar os ananases, que forneciam os seus vinhos. 

Também cericavam o campo entre dois rios e nesse terreno 
armavam seus fojos para apanhar veados(5 ) , emas(6 ) e outras 
ca~as. A ema, ainda boje, é a pe~a nacional das partidas venatórias 
dos índios Parecí. 

Nao era gente guerreira aquela; antes primava em defender 
o que era seu, do que em atacar o alheio. 

Suas armas, além do arco, da flecha, e de "folhas largas" 
de "madeira muito rija", a maneira de espadas, eram lan~as 
pequenas de que usavam para defender as portinholas de suas 
casas, aberturas tao reduzidas de tamanho "que para se entrar, 
diz Antonio Pires, era necessário ser de gatinhas". 

No chapadáo, boje, em vez de arcos, os ca~adores Parecí 
manejam carabinas de repeti~áo; nesse particular, afastam-se um 
tanto dos índios de Antonio Pires . . . 

ídolos, encontrou-os ele também, guardados como ainda boje, 
em casa especial onde s6 entravam varoes. 

( 4) Sipotuba: Sipó-tuba: Cipoal. 
(5) Veado - Dorcelaphus bezoarticus, L. 
(6) Ema - Rhea americana, L. 
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Nem olhavam as mulheres para tais cabanas; esse costume se 
"' manteve. Nesses verdadeiros templos parecí - (iamaká) - nao 

mais residem os ídolos do século XVIII; guardam-se neles os instru
mentos sagrados da tribo, cada qual filiado a urna fun~ao exor
cística. 

Hoje, porém, como outrora, as mulheres se livram de olhar 
a iamaká. 

Minhas canastras onde, muito em segredo, eram conduzidos 
os instrumentos de música das col~oes, conseguidas merce do 
prestígio de Rondon, para o Museu Nacional, durante todo o tempo 
em que ·estiverem em território dos Parecí, mereceram o mesmo 
respeito. De Utiariti, onde eu as obtive, até Aldeia Queimada, 
último ponto onde encontrei, na volta, índios dessa tribo, sofreu 
a bagagem vigilancia apurada, para impedir que alguma pobre 
mulher visse as santas avenas ... 

Morre a mulher que poe os olhos em tais buzinas; e, se nao 
falece, arranjam sempre, os sacerdotes do seu rito, meios e modos 
para que morra. 

Esse, e outros ·costumes, tao radicados se apresentam que, 
lendo as páginas de 1723, parece que foram escritas há alguns 
dias. 

O traje atual das mulheres nao poderla ser descrito com mais 
certeza. 

Da gracilidade de fei~oes das Parecí também fala António 
Pires com louvor bem merecido; que, em verdade, sao das índias 
mais gentis. 

E desde já se pode adiantar que os caracteres antropológicos, 
observados durante os nossos estudos, separam francamente, um 
do outro, os tipos de Serra do Norte e do chapadao. 

• • * 
O asserto de que as águas da chapada corriam para o Norte, 

leva a crer que o sertanista de 1723 chegou as nascentes dos for
madores do Juruena. 

Também é quase certo que os índios da Serra do Norte, 
boje aicunhados N ambikuára pelos sertanejos, vagavam por essa 
cordilheira, pois que Antonio Pires refere a existencia de outras 
na~oes, mais afastadas do lado do Norte, "gente que nao podía 
declarar porque lá nao tinha chegado". 

No en tanto, menciona os índios Cavií, moradores nos vales 
dos rios que correm para o Setentriao. 

Conta que, certa vez, já no fim das suas viagens, chegara a 
uma aldeia deserta, e aí pudera encontrar restos humanos apodre
cendo dentro de alguns vasos, sobejos da antropofagia daqueles 
bárbaros. 
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Parece-nos fora de dúvida que tais Cavií sejam os Kabixí, 
,que se podem identificar a um certo grupo de índios da Serra do 
Norte. (Nambikuára - Uáindzú ou Uáinta~ú), que desee pelo 
vale do Guaporé até a antiga Vila Bela (Mato Grosso), de onde 
jamais se aproxima senao de animo hostil. 

A identifica9áo, que as notas de Rondan já haviam tornado 
mui plausível, foi depois confirmada pela compara<;ao do material 
etnográfico procedente das duas origens. 

Nas informa9oes de Antonio Pires há, porém, alguma coisa . ,, . . 
ma1s que e preciso examinar. 

A descri~ao das habita<;oes dos Parecí de 1723: "casas redon
das do feitio de uro forno, mui altas'' ... cujas portas "eram tao 
pequeninas que para se entrar era necessário ser de gatinhas" ... 
quadra rigorosamente com as palho9as da Serra do No rte. 

Hoje, nao creio que existam casas parecí construídas daquele 
feitio; todas se parecem com o rancho dos nossos sertanejos. 

Mas, as cabanas dos Nambikuára, essas, sim, sao redondas 
como um forno, altas, servidas por pequeninas aberturas que só 
atravessa quem estiver de gatinhas ... 

Seria pueril, só por isso, acreditar que os N ambikuára da 
Serra do Norte representam un1 ramo da na<;ao Parecí, que se 
atrasou de seus parentes, a ponto de tornar-se irreconhecível, ,como 
parte da família. 

Creio antes que o processo de edifica<;áo representa urna in
fluencia importada. 

E talvez nem isso. 
Porque haviam de aprender a construir aquelas casas e nao 

haviam de conhecer a rede, que é móvel indispensável dos Parecí? 

* * * 

Seja como for, em 1720, já se tinha vaga noticia da existencia 
de grande popula<;áo índia na Serrado Norte. 

Importa, porém, muito, verificar se alguns viajantes que anda
ram pelas abas da Serra e pelo vale do J uruena, obtiveram no~oes 
mais precisas sobre os índios que os Parecí chamam Uáikoákore 
e os sertanejos preferem chamar N ambikuára, nome, aliás, que 
estes nao 1conhecem, apelido estranho absolutamente a seus dialetos. 
(Do Tupi: Nambi- orelha; Kuára -furo). 

* * * 
Vinte anos depois daquela data, em que escrevia Antonio 

Pires sua "Breve N otícia", em 17 46, o Arinos foi percorrido, desde 
suas cabeceiras até ao Pará pelo sargento-1mor J oao de Sousa 
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Azevedo, numa viagem excepcional, cujo roteiro emociona pela 
sobriedade das suas expressoes, nas passagens em que fala dos 
obstáculos transpostos. 

Aí, nem urna só men~áo dos nossos índios. 
Mais tarde, em 1757, correu em Cuiabá a notfcia da desco

berta de grandes minas de ouro na regiao situada entre o Juruena 
e o J amari; eram as minas de Urucumacuan, cu jo caminho nunca 
foi definido, e cuja explora~áo talvez seja ainda reservada para 
os nossos dias, urna vez que a ferocidade lendária dos selvagens 
se diluiu ou se abrandou. 

Todavía, em 1776, e depois de 1779, o capitao-general Joao 
de Albuquerque Pereira de Melo e Cáceres, verdadeiro homem 
de governo, mandou, ao que dizem, explorar as paragens onde 
o boato situava as referidas minas. 

No Arquivo do Instituto Histórico existe um seu documento 
interessante, ainda inédito, que passo a transcrever(7): 

"Illmo. e Exm. Sr. - Vendo eu que alem da decadencia 
actual das n1inas de Mato Grosso, experimentam os mineiros, e 
mais moradores desta Capitanía a perda, e damno da fuga de 
muitos escravos que tranquillamente existiam aquilombados na 
es,carpada extensa a Serra dos Parecís, derramados pelos terrenos 
de que nascem os ríos Piolho (hoje denominado S. Joáo), Galera, 
Sararé, Pindaituba e outros segundo huma constante noticia. 

"Para aliviar pois estes damnos e felecitar a utilidade publica, 
chamei a 24 de Mar~o deste anno, ao Juiz Presidente da Camara 
desta Villa Bella, e ao Vereador mais velho aos quaes lembrei, 
que huma das espessiaes obriga~oes das camaras, era acorrer as 
necessidades publicas e actual falta de terras mineraes, e repetidas 
fugas de muitos escravos que se hiam aquilombar nas vizinhan~as 
do Guaporé e dos arrayaes, contiguos á esta Capital, eram objectos 
que exigiam o promptissimo remedio da forma~áo de huma ban
deira que explorasse aqueles Certoes com os dois ponderados uteis 
fins: e que para a sua despesa, convocando a Camara o Povo, 
se pedisse huma contribui~ao voluntaria aos moradores de Villa 
Bella, e dos Arrayaes, prometendo eu concorrer por parte da Fa
zenda Real, como effectivamente pratiquei, cotn a quinta parte da 
gente que se empregasse nesta diligencia armada e monkiada pela 
mesma Real Fazenda. 

"Em consequencia desta ordenada insinua~áo a Camara con
vocou o Povo, e pediu a contribui~áo, escreveu aos Commandantes 
dos Arrayaes para o mesmo fim, e todos de boa vontade concorre-

(7) Arquivo do Conselho Ultramarino. - Correspondencia do gover
nador de Mato Grosso, 1777-1805. Códice 246, pág. 165. 
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ram para esta Bandeira; e se assentou que para o excedente da 
"despeza se pozesse em cada arroba de carne, urna modica contri
bui~áo, visto dever ser a dita Bandeira de suficiente for~a para 
atravessar sertóes, em que habita muito gentio, e em que se gasta
riam muitos mezes. 

"O que tu do efectuado, e dando eu as ordens que julguei 
necessarias para o bom exito desta Bandeira ao Commandante 
della, o Alferes de Dragóes Francisco Pedro de Mello, actual 
Commandante da Nova Povoa~ao de Cazalvasco, que por ser hum 
habil official de conhecido prestigio e actividade, o escolhi para 
esse fim, em beneficio publico, e da mesma Bandeira composta de 
quarenta e cinco pessoas, entrando neste numero o <lito Comman
dante e hum soldado Dragao e seis Pedrestes, moniciados e arma
dos pela Real Fazenda, ·com as quaes mandei auxiliar esta Ban
deira, a qual embarcando no Porto desta Villa B·ella no dia 7 de 
maio no corrente anno e descendo pelo rio Guaporé, se recolheu 
em 18 de Novembro proximo passado. 

"Das diligencias e indaga~óes praticadas pela referida Ban
deira nos terrenos sobre·ditos em toda a sua derrota, a qual vae 
debaixo do n. I no adjunto mappa que tenho a honra de por na 
Prezen~a de Vossa E~cellencia resultou quanto Vossa Excellencia 
ta.mbem poderá ver na rezumida copia, que fiz extrahir do diario 
da m·esma diligencia, que igualmente ponho na Pr:ezen~a de Vossa 
Excellencia debaixo do n. 2. 

"E certificando o Commandante e mais pessoal d'aquella Ban
deira, da bondade e grande produ~ao das terras, sitas aonde se 
achou o quilombo do Piolho(8 ) e seus contornos, habitados na 
maior parte. pelos indios e Caborés Iivres, na forma expressada no 
dito Diario, e que esta gente, e novas vassalos de Sua Magestade, 
instantemente, suspiravam por continuarem a habitar n'aquelle 
Paiz, aonde tambem a maior parte tinham nascido, e se tinham 
criado, e informando-me ao mesmo tempo que n'aquellas vizinhan
~as, haviam algumas aldeias de Indios mansos, aos quaes se offere
ceram, reduzir á nossa sociedade os novos habitadores d'aquelle 
Quilombo (de que a maior parte foram baptisado~ aqui) e com 
muita facilidade pelos atractivos que tinham das dadivas que se 
lhes deram, para convidal-os a este fim. 

"E ao mesmo passo por adiantar mais na vizinhan~a desta 
fr:onteira um estabelecimento que fosse aproximando a tao ne
cessaria communica~ao por terra desta Capital para o Forte do 

(8) Escravos aquilombados. - Era freqüente a fuga de negros escra
vos para formar núcleos silvestres (quilombos). Martius sustentava mesmo 
que raras tribos de índios nao haviam entrado em contato com africanos. 
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Príncipe ~a Beira, d~scob~ndo-se assim novas terras mineraes; por 
estas razoes me debbere1 a mandar todos os ditos Caborés(9) 
Indi<;>s e Pr~tos, que h~uve ... modo. de se forrarem (sem os quae~ 
0s d1tos Indios e Cabores nao pod1am prezentemente passar- assim 
por. serem alguns Cabarés seus filhos como para lhes en~inar a 
cult1v~r a~ terr~s) para o mesmo lu~ar em que foram aprehendidos 
que f1cara a tnnta e tantas leguas a Norte desta Villa Bella dan
do-lhe ordem e auxilio para formarem huma Aldeia, que se ficará 
chamando Aldeia Carlota, em memoria da Nossa Serenissima Prin
ceza e ao Rio antigame.nte denominado do Piolho, se lhe póz o 
novo nome do Rio de Sao Joao. 

"Tambem ponho na prezen~a de Vossa Excellencia, que afim 
de se adquirirem mais exactos conhecimentos geographicos do 
nascimento e origens principaes dos Rios Galera, Sararé, Guaporé 
e Juruena, principal bra~o do Rio Tapajoz, e do terreno que media 
entre elles e ·mais terrenos adjacentes, me resolví a m•andar ex·e
cutar esta Diligencia pelo Tenente Coronel Engenheiro Ricardo 
Franco d'Almeida Serra, acompanhado do Ajudante d'Ordens d'este 
Governo, Victoriano Lopes Macedo e do Professor Regio de Gra
matica latina, Francisco José de Freitas, (por ser em tempo de 
férias) e de huma suficiente escolta, tendo sabido d'esta Villa 
em direitura aos campos dos Parecís no dia 8 d' Agosto do anno 
proximo ·passado e depois de vencerem algumas molestias de que 
f oram atacados, e as ordinarias e nao pequen as dificuldades de 
semelhantes sertóes, voltaram a ella em 20 de Setembro do mesmo 
anno, tendo feito a derrota que Vossa Excellencia verá no outro 
adjunto mapa n. 3, cuja derrota vae também marcada no mappa 
n. 2 com a letra B. 

"Estimarei muito que tudo o referido mere~a a approvac;áo 
de Sua Magestade rogando á Vossa Excellencia baja de o fazer 
subir ao seu Real Conhecimento. 

"Deus guarde a Vossa Excellencia muitos annos. Villa Bella 
' 30 de Dezembro de 1975, Illustrissimo e Excellentissimo Senhor 

Mar:tinho de Mello digo Luiz Pinto Souza Coutinho. - Joao 
d' Albuquerque de Mello Pereira e Caceres". 

* * * 
"Diario da Diligencia que por ordem do Illustrissimo e Ex

cellentissimo Joao d'Albuquerque de Mello Pereira e Caceres, Go
vernador e Capitáo G·eneral da Capitanía de Mato-Grosso, se fez 
no anno de 1795, a fim de se destruirem varios Quilombos, e buscar 
alguns logares em que houvesse ouro. 

"Sahio a referida Bandeira embarcando no Porto de Vil1a 
Bella no dia 7 de Maio de 1795, descendo pelo rio Guaporé. 

(9) Caborés: Mesti~os (índio x negro) . 
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"No dia 11 entrou pela foz do rio Branco, que ?esagúa no 
Guaporé, pela sua margem oriental ou direita logo abaixo d~ Ilha 

" e Estirao da Pirará e superiormente ao lugar das Torres, no de 
bastante aoua e que tendo perto da sua barra as margens panta
nozas logo

0 

continua com terras firmes; e assim foi navegando sem 
novidade até o dia 1 7. 

"No dia 17 pelo meio dia chegaram a huma terra firme na 
margem de Norte, ou esquerda do Rio, que mostrava por~a~ de 
cascalbo á flor d 'aQua; onde se fez huma prova de que se t1rou 
cousa de 40 reis ci'ouro nao se chegando á pissárra por estar ainda 
mergulhada debaixo da enchente do rio; pouco aci~a <leste lugar 
faz barra hum pequeno corrigo, onde se fizeram var:ias P.rovas que 
deram igualn1ente pequena quantidade d'ou~o, mu1to fino; e da 
mesma forma para o centro do Matto se f1zeram outras pro~as 
que nao mostraram ouro de conta faltando logo o ,cascalbo. Vanas 
escoltas foram por ambas as margens do Rio soccavando; e suppos
to acharem alguns faulhos d'ouro, nao era constantemente, nem 
indicava ser de conta, mas só sim que aquellas terras sao auriferas~ 
nesta conformidade se foi marchando com escoltas por terra ate 
o dia 20. 

Maio 20 

"Em 20 chegaram a huma confluencia de dois bra~os em que 
o rio total se divide; o bra~o da esquerda por ser menor .se mand~u 
examinar e em meio dia que se navegou por elle se. vio que ~ao 
dava navega~ao para as canoas, tanto por ter mu1tas made1ras 
atravessadas e cabidas pelo alveo do Rio, como por ser de margens 
palodozas. 

22 

"Em 22 navegaram pelo bra~o da dir~ita que é. o. principal 
alveo do Río e pelas muitas tapagens que t1nha que diff1cultava a 
sua navega~ao só descarregaram as canoas. 
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"Em 23 partiram as canoas de retirada para Villa Bella;. e 
a Bandeira partio por terra, acompanhando a margem do R.10, 
que levava a sua mao esquerda; e assim foram cortando vanos 
corriges e soccavando-os, dos quaes uns nao ~?straram ouro algu~, 
e outros com effeito o tinham, mas com m1rumas prevas; e ass1m 
marchara1n até o dia 5 de junho com as mesmas indaga~6es. 
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Jonho S 

"Neste dia 5 atravessaram o rio com agua pelos peitos para 
a opposta margem, e andando mais meia légua a Les-Sud'Oeste 
subiram a hum alto e destacado morro, do qual viram terem pene
trado muito para o centro das Serras dos Parecís, o que já haviam 
notado nos dois dias antecedentes pelas repetidas caxoeiras que 
f ormava o Rio e pelas muitas colinas que subíram com assaz 
inclina~ao do terreno; e com hum camarada que hia na Bandeira, 
preto já forro, e que fora aprehendido ha muitos annos no Qui
lombo do Piolho, pela Bandeira que entao fora a esse fim; des
conheceu este Rio Branco, affirmando em que o do antigo Qui
lombo estava mais a Sul, deixaram o mencionado río Branca que 
hé de bastante agua e de media extensao: elle desde este lugar 
até á sua boca no Guaporé, tem, com pouca diferen~a, 25 legoas 
de curso; e delle para cima inda corre, e continua com mais 15 
de correnteza; elle forma grandes · Ilhas, recebe muitos ríbeir6es e 
as suas margens e terrenos do centro sao formados por densa e 
alta mattaria, e as suas terras fundaes, as melhores que se podem 
desejar para a cultura. 

"Em 5 seguindo o rumo do Sul, com sete legoas de marcha 
por terreno aspero e de alta e fechada mattaria, em que atra
vessaram muitos corriges, que f oram provando, chegaram no dia 
15 á margem do río Piolho assim antigamente denominado, a onde 
se fez pinguela para o atravessar o que se fez no seguinte dia. 

16 

"No dia 16 como se tinham visto fagos e rasto de gente, que 
se julgou ser de gentío se marchou ,com mais vagar e indaga~6es 
tanto em muitos corrigos que cortaram, como notando os ditos 
rastos até o dia 18. 

19 

"Em 19 o Commandante e 39 pessoas mais armadas escoteiras 
continuaram a marcha seguindo os rastos e tendo andado meia 
legua encontraram de repente tres Indios, hum negro e hum Caboré 
que logo foram seguros escapando hum indio que fugio a correr, 
e se guindo-o da mes·ma forma, f oram dar com curta ·carreira no 
seu Quilombo; a gente delle Iogo se poz em fugida, mas apezar 
disso foram seguidos e neste dia ficaram prezos alem dos tres 
negros, 32 pessoas mais entre homens, mullieres, rapazes e rapari
gas, dos quaes huns eram Indios, outros Caborés; faltando ainda 
segundo as informa~6es que deram mais tres negros e 16 pessoas. 
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20 

"Em 20 f oram tres escoltas para o matto em busca das pes
soas que faltavam, e de tarde se recolheram com 12. 

Agosto 5 

"Desde o dia 20 de J unho até 5 d' Agosto se demorou a 
Bandeira neste logar tanto para colherem as pessoas que faltavam 
do Quilombo, que se concentraram pelos mattos vezinhos, a sua 
vivenda com o que multiplicaram e confundiram os rastos, como 
para examinar o terreno contiguo por mostrarem os corrigos ve
zinhos inda que pouco ouro, signaes que aquellas terras sao auri
f eras. 

"Igualm·ente mandou o Commandante huma escolta de 12 
pessoas pela picada que haviam feito para examinar melhor o 
bra~o esquerdo, ou do Norte do Rio Branco; esta escolta depois 
de chegar ao dito bra~o penetrou sete legoas do seu certao de matto 
pantajozo por hirem chegados á sua margem, e vendo muitos sig
naes de gentío e numerosos fogos nas vizinhan9as porque andavam, 
se retiraram com muitos dias de diligencias. 

"O Commandante fez soccavar todos os .corrigos na vezinhanca 
do Quilombo; entre elles o de S. Pedro que lhe fica meia legoa ao 
Norte deu algumas mostras d'ouro; porém outro que chamaram de 
Sant'Anna que existe a Sul do mesmo Quilombo deu mostras d'ouro, 
que foram as maiores que se acharam em toda esta diligencia, e 
que dao esperan~as de ali poder haver uteis descobertos. Em fim 
recolhida a gente toda do quilombo, montava a cincoenta e quatro 
pesosas como consta da relacao junta, e ten do-se f eito farinha de 
milho que ali acharam, nao só para os dias em que se demorou 
a Bandeira, mas ainda para 20 dias de marcha, deixaram aquelle 
lugar. 

"O Quilombo do Piolho que deu este nome ao rio em que 
está situado, foi atacado e destruido haverá 25 annos, pelo Sar
gento-Mór Joao Leme do Prado, onde aprehenden numerosa escra
vatura, ficando naquelle lugar ainda muitos escravos escondidos 
pelos mattos, que pela auzencia d'aquella Bandeira se tornaram a 
estabelecer nas vezinhan9as do antigo lugar. 

Destes escravos novamente aquiiombados morreram muitos, 
huns de velhice e outros ás maos do gentío Cabixes, com quem 
tinham continuada guerra, afim de lhe furtarem as mulheres, das 
quaes houveram os filhos Cabarés, que mostra a rela9ao. 

"Destes escravos só se acharam seis vivos prezentemente, os 
quaes eram os regentes, padres, medicas, país e avós do pequeno 
povo que f ormava o actual Quilombo, situado em hum bellissimo 
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terreno muito superior, tanto na qualidade das terras, como nas 
altas e frondosas mattarias, as excellentes, e actualmente cultivadas 
margens dos rios Galéra, Sararé e Guaporé: abundante de caca e 
o rio de muito peixe, cujo rio é da mesma grandeza do Rio Branco. 

"A Bandeira achou no Quilombo grandes planta~óes de milho, 
feijao, favas, mandiocas, manduin, batatas, caraz, e outras raizes, 
assim como muitas bananas, ananazes, abobras, fumo, gallinhas e 
algodáo( 1º) de que faziam panos grossos e fortissimos com que 
se cobriam. 
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"Reconhecidas, enfim, todos as vertentes <leste Rio, se poz 
a Bandeira em marcha no dia 6 d' Agosto já composta da gente do 
Quilombo de cem pessoas; cortando pelo alto do terreno parallelo 
ás serras e a rumo geral de O. S. E., e cortando as cabeceiras de 
muitos corrigos, e ribeir6es, que se foram soccavando com 20 
legoas de vagaroza marcha, em razao das mullieres, e crian~as 
chegando no dia 27, depois de terem passado hum bra~o do Galéra 
a outro maior, o mais proximo e o que fica ao Norte do Arrayal 
de S. Vicente, aonde mandaram pedir socorro; e o Commandante 
escreveu a Sua Excellencia dando-lhe parte da diligencia, pedin
do-lhe as ordens para a continua~ao della, e participando-lhe jun
tamente que .nas diff erentes exploracoes do <lito Quilombo até 
aquella paragem do Galéra se encontraram alguns rastos e ranchos 
que mostravam serem de pretos fugidos, já abandonados que elle 
mandou queimar e que provavelmente se tinham retirado logo que 
lhes chegou a noticia da mesma Bandeira. 

Setembro 13 

"Emfim com alguns dias de descan~o e espera atravessaram 
o Rio Galéra, e com caminho de seis ~egoas a rumo do sul chegou 
a Bandeira toda, e a gente do Quilombo ao Arrayal de S. Vicente, 
e neste dia fez o Commandante entrega da gente do Quilombo ao 
paizano Geraldo Urtiz de Camargo para a conduzir a Villa Bella. 
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"Em 19 sabio do Arrayal de S. Vicente o <lito Geraldo Urtiz. 
com a gente de que se encarregou para Villa Bella pela estrada 
chamada do Guilhenne, chegando no dia 24 de Setembro a esta 
Capital com as pessoas da rela9ao seguinte: 

(10) Talvez tenham partido daí os gérmens da agricultura Nambikuára. 
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Rela~ao dos pretos, Indios e Caborés de que se compunha o Quilombo do 
Piolho em que se deu no día 19 de Junho de 1795: 

Negros ............................. . 
indios ... ... ............. . . · · · · · · · · · · 
índias ...... . ... ............ ...... .. . 
Caborés .......... ... . . ............. . 
Caborés lerneas .. .. . ....... . . . . ...... . 

6 
8 

19 
10 
11 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

"Logo que esta gente chegou a Villa Bella, vendo sua ExeHen
cia que todos os Caborés e Indios de maior idade sabiam alguma 
doutrina Crista que aprenderam com os negros, e que se instruiram 
sufficientemente e com gesto nesta Capital onde se lhe acabou de 
ensinar, e ainda, alguns Indios adultos, pois todos fallavam Por
tuguez com a mesma intelligencia dos pretos de que aprenderam; 
e como todos estavam promptos para receber o baptismo, foi pes
soalmente assestir a este sacramento, sendo padrinho d'alguns, 
assim como d'outros as principaes pessoas desta Villa, cuja func
~ao se .celebrou no dia 6 d'Outubro, recebendo este sacramento 
todos os de menor idade e alguns maiores que estavam mais ins
truidos na Religiao. 

Outubro 7 

"Partindo todas as mencionadas 54 pessoas para a Nova 
Aldeia Carlota no dia 7 d'Outubro, em muitas canoas, em que 
levavam alero de mantimentos para muitos mezes, varios graos e 
sementes para plantarem com ferramentas correspondentes, assim 
como porcos, patos e galinhas para crea~ao. Estabelecimento de 
que se espera para o futuro prospera e publica utilidade. 

* * * 
"Continua~ao da diligencia que a Bandeira fez para a parte 

do Pindaituba, bra~o mais Oriental do Rio Sararé. 

Setembro 23 

"Logo que o Alf eres de Dragóes, Francisco Pedro de Mello 
despediu do Arrayal de Sao Vicente ao paizano Geraldo Urtiz 
para Villa Bella a conduzir a gente que formava o Quilombo de 
Piolho; elle com a Bandeira tendo-se demorado no dito Arrayal 
dois dias, sabio d'elle; e pela estrada do Arrayal da .Chapada che-
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gou no dia 23 de Setembro á ponte do Sararé; a onde recebendo 
novas ordens de Sua Excellencia por mao do Ca pitao José Antonio 
Glz. Prego com hum soldado Dragao que foi agregado á Bandeira 
e dois escravos pretos que sabiam aonde existía um Quilombo 
nos ·mattos da Pindaituba, por viverem n'elle quando foram prezos 
por seus senhores, nesta Villa a onde vinham nao só a comprar, o 
que necessitavam, mais a convidar para fuga, e para o seu Qui
lombo outros alheios. 

25 

"Em 2 passando o Pindaituba parte do Norte, e marchando 
e meia, encostados á Serra de Tarumá pela estrada que da ponte 
do Sararé vai para Lavrinha fiz pouso em um corrego sem agua. 

26 

"Do dia 26 para <liante a rumo de Les'Nord-Este quarta de 
leste marchou 1 O legoas, indo pousar em cada dia a seu corrego 
dos quaes alguns mostravam seus faulhos d'ouro; e no dia 30 fiz 
pouso em uns antigos ranchos de pretos fugidos. 

Outubro 1 

"No dia 1 d 'Outubro com legoa e meia de andamento ao 
mesmo rumo fiz pouso perto das margens do Pindaituba, onde 
acharam urna pinguela, e trilha que o atravessava para a parte 
do Sararé. 

2 

"Em 2 passando o Pindaituba parte do Norte, e mar·chando 
tres quartos de legoa ao mesmo rumo do Norte até hum corrego 
feio acharam nelle o Quilombo que buscavam dividido em dois 
quarteis hum composto de 11 casas e outro de 1 O, a 50 passos 
de distancia do primeiro. 

"Os negros fugidos habitavam este Quilombo) o abandonaram 
logo que tiveram noticia desta Bandeira, indo formar outro no 
corrego da ·Mutuca, seis legoas a Norte do antigo, tambero dividido 
em dois Arrayaes tres legoas distante hum do outro; do primeiro 
era Capataz o negro Antonio Brandao com 14 negros, cinco 
escravos: e do segundo que formaram no principio d' Agosto <leste 
anno, o outro Capataz era o escravo Joaquim Feliz com 13 negros 
e sete-negras. 

"A Bandeira chegou a este abandonado Quilombo pelas nove 
horas do dia, e andando os trilhadores a buscar os rastos que 

21 



deixaram, appareceran1 descuidadamente tres negros que vinham 
buscar mantimentos para sua nova morada; delles só hum se poude 
prender fugindo os dois á carreira por entre o matto, e da mesma 
maneira os seguio a gente da Bandeira deixando ali os mantimentos 
e fattos com suficiente guarda, cuja seguimento foi por tres legoas 
a Norte, mas vindo a noite e com muita chuva aqui pousou a 
Bandeira sem abrigo algum nem sustento. 

3 

"Em 3 com 1nais tres legoas de marcha chegaram ao buscado 
Quilombo da Mutuca, que acharam abandonado pelo aviso dos 
dois negros fugidos. 

4 

"Em 4 seguiram os rastos dos fugidos, e com tres legoas de 
caminho a rumo Leste, chegaram ao segundo Quilombo de Joaquim 
Telles que tambem estava despejado. 

5 

"Em 5 mandou o comandante os dois Dragóes que o acom
panhavam com 31 pessoas em seguimento dos pretos do Quilombo, 
pelo resto que deixaram na sua fuga, e elle com o resto da Bandeira 
voltou atraz a unir-se com os que tinha deixado em guarda do 
fato e mantimento da Bandeira, e assim com pequenas marchas, 
veio retrocedendo e mandando fazer amiudadas averigua~óes por 
todos os corregos que passava e nos rastos dos negros de que 
aquelles mattos estavam cortados. 

14 

"Até que no dia 14 veio encontrar em caminho o Dragao 
J oaquim Al ves Mizta, que aprehendeu seis negros e cinco negras 
do Quilombo, os quaes achou já arranchados em cinco · pequenos 
ranchos perto das margens do Sararé, em que estavam tratando de 
huma negra que adoecera. 

"Deste ataque ainda escaparam tres escravos que andavam 
fara á cassa; e segundo a informa~ao que deram ainda faltavam 
37 pessoas de todo o Quilombo 30 negros e 7 negras. 

15 

"Em 15 com os 12 escravos presos, isto é, os 11 do dia ante
cedente e mais hum que se apanhou no primeiro e abandonado 
Quilombo, veio a Bandeira a pousar no corrigo do Barreiro. 
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"Em 16 deu o Alferes Commandante parte á sua Excellencia 
da aprehensao <lestes 2 escravos pedindo mantimento e polvora 
e mais alguma gente para trocar por outra que esta va molesta: 
e Sua Excellencia lago occorreu a tuda mandando recolher para 
esta Villa os mencionados escravos aprehendidos; os quaes che
garam a esta Villa no dia 21 d'Outubro. Logo que o Commandante 
recebeu as ultimas ordens de Vossa Excellencia, e o socorro que 
pedira fez varias escoltas que cortando aquelle aspero certao, co
berto de densa e bella mataria, seguindo a multiplicidade de !,astas 
de que estava cortado, e sofrendo o rigor do tempo, que Jª e~a 
chuvoso, foram aprehendidos em differentes dias e lugares ma1s 
alguns escravos que montavam a 11 negros e 7 negras que con
fessaram que o resto delles tinham atravessado o Sararé e passado 
para os Arrayaes. E emquanto se andava nesta laboriosa indaga
~ªº mandou o Comandante examinar e provar muitos .corregos 
em differentes lugares que deram signaes e amostras d'ouro e de 
que aquellas terras e vertentes da Pindaituba e suas immedia~oes 
prometem sufficientes descobertas. 

18 

"Emfim no dia 18 de Novembro chegou a esta Villa o Alferes 
Commandante desta Bandeira com toda ella e os 18 escravos 
aprehendidos, dando fim a esta importante e laborioza ?iligencia, 
com seis mezes e meio de trabalho em que acharam mu1tas terras 
auriferas (supposto que de pouco canto) viram as mattar~as ex
cellentes f armadas por madeiras de grande grossura e compnmento 
e preciosissimas para a constru~a? de .canoa~, e obras publ~cas e 
particulares. Colhera~ ~s 54 Indios e. Cabore~, de que Baptlsados 
a maior parte, e acanc1ados, :como faca ref en do foram fu,ndar a 
Nova Aldeia Carlota; prometendo expontaneamente nao so redu
zirem á nossa amizade e communica~ao outras Aldeas de Indios 
Cabixes vezinhos daquelle lugar, mas a virem a esta villa tanto a 
commerciar como a trazerem boas mostras d'ouro que fa~a conta 
para atrahir aquele importante lugar .alguns colonos po~~gueze~. 

"Assim emprehendeu esta Bande1ra os 30 escravos Jª referi
dos, queimando e destruindo-lhes os seus Quilombos e planta~~es 
de que resulta que dos outros que escaparam se vao alguns dia
riamente entregar a seus senhores o que já fizeram sete e se espe
rava o resto fazer o mesmo: sendo outra consequencia desta dili
gencia o suspender á escravatura desta Villa e seus Arrayaes as 
repetidas fugas que costumavam fazer; e achar-se os corrigos com 
ouro que ficam expressados neste Diario. - Francisco Pedro de 
Mello". 
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* * * 
Se de tais excurs6es ninguém trouxe a certeza da existencia 

das jazidas de Urucumacuan, por meio delas se desvendaram um 
pouco os segredos .geográficos do vale .misterioso do Juruena. 
Infelizmente, nao consegui saber quais foram os outros enviados 
de Joao de Albuquerque; como sempre acontece, o trabalho de 
explora~áo dos nossos matutos ficou anónimo. Ainda bem que 
se nao perdeu. 

Tanto assim que o padre Ayres, em 1817, menciona certos 
detalhes geográficos cuja exatidao nos surpreende. 

* * * 

Ayres do Casal nao fala dos Nambikuára nem dos Tapaniuna; 
atribuí o nome de J uruena a urna tribo desse rio e cita nomes mui 
semelhantes aos que se encontram boje naqueles sert6es brutos. 

"Os Tamaré, diz ele, dominam· as vizinhan~as do Juína, pri
meiro ramo notável dos que engrossam o Juruena pela sua margem 
ocidental". 

Depois cita os Sarumá, um pouco mais ao Setentriao; ·e agora 
mesmo, em 1912, Rondon encontrou em plena idade da pedra 
um grupo que lhe deu o nome nacional de Salumá, vivendo, porém, 
em plena Serra do Norte, a mais de 200 km a Noroeste do ponto 
em que a linha telegráfica atravessa o Juruena. · 

Dos índios da Serra do Norte, havia, pois, . desde o come90 
do século passado, notícias mui vagas embora até certo ponto 
verdadeiras. 

No entanto, em 1817, quando já se viajava, havia 15 anos, 
até ao Pará pelo caminho do Tapajós, ainda pelo Juruena "nao 
navegavam cristaos", ao que diz o pedre Ayres, honestíssimo in
formante. 

Apesar dessas antigas e tenues notícias, tao nevoentas e tao 
incertas, o formador do Tapajós ficou ainda sendo o rio misterioso, 
filho de urna zona imensa e agreste, habitada por gente intratável 
que fugia, séculos a fio, ao comércio que se lhes tentou por muitas 
vezes ofertar. 

* * * 

As inf orma~6es de que dispúnhamos até 1909, sobre a etno
grafia da Cordilheira do Norte, nao eram mais numerosas nem 
mais certas. As suas serranías e as suas correntes figuravam, nas 
cartas, tra9os e rabiscos desenhados por palpite; os nomes dos 
seus índios, escritos ao Deus dará. 
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* * * 
N ambikuára - (Nhambiquara ou N ambicoara - Mambiuá

ra?) - aparece, é bem verdade, em muitos escritos e modernos; 
representa, porém, denomina9áo que se tem emprestado a pavos 
diversíssimos, alcunha totalmente estranha a língua dos alcunhados. 

Otiantas tribos do Brasil, e mesmo da América do Sul, por 
terem seus filhos o costume de perfurar o lóbulo da orelha, nao 
merecem esse nome N ambikuára? 

Pondo de parte as referencias que se nao podem ajustar a· po
pula9áo índia da Serrado Norte, cita9oes encontradas na - Viageni 
do Bispo do Pará -, frei Joao de S. José, em 1762, e mesmo as 
que se acham num artigo documentado de R. Schueller, publicado 
em 1912 - ( outubro) - em "·Pettermanns Mitteilungen-Globus", 
porque dizem respeito a outros povos batizados por estranhos com 
aquele mesmo nome, tudo quanto se sabia até agora, da vida 
daqueles índios, soma muito pouca coisa. 

Em diferentes monografías sobre Mato Grosso - (Taunay, 
Caldas, G. Pimentel, Couto de Magalhaes) - encontramos apenas 
o nome N ambikuára, atribuído aos índios em questao. 

O nome só. 
Deles, até 1909, é f ora de contesta9áo que além do no me, 

e esse m.esmo errado, mui pouco mais era suspeitado. 
As melhores noticias eram escassas e, além disso, pouco 

firmes. 
Da expedi9ao Langsdorff - (1825) - publicou o Dr. Karl 

von den Steinen, no vol. LXXV - 1889 - do Globus, desenhos 
de Hércules Florence, figurando urna cabana encontrada pecto da 
jun~áo do Arinos com o J uruena. -O aspecto geral da constru~ao lembra a forma dominante na 
Serra do Norte; há, porém, nesse desenho, urna canoa que pre
judica, irremediavelmente, a identifica~áo. Em toda a Serra do 
Norte as únicas embarca~oes que encontrei foram as da Comissáo 
de Linhas ·Telegráficas. 

No entanto, o desenhista Florence, em carta de seu punho 
(Rev. do Inst. Histórico - vol. 38) fala dos Tapanhuna daquele 
sítio. 

Milliet de Saint Adolphe, em 1845, refere sob o nome de 
Na~bikuára notícias de outra gente, índios Apiaká, amáveis ca
noeiros do Arinos, conhecedores dos mais recóndito~ segredos das 
cabeceiras do Tapajós, cruelmente extintos a bala nestes últimos 
10 anos. 

Mais do que isso alcan9ou conhecer dos índios que estudamos 
o Dr. Amedée Moure. 
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Em 1862, publicando urna monografia sobre os índios de 
Mato Grosso, dedica um capítulo as "tribos selvagens e antropó
fagas", que afirma serem dez. 

Entre elas estao os Kabixí, os N ambikuára e os Tapanhuna. 
Aos Kabixí chama "implacable et barbare tribu, qui se can

tonne au Nord de la Province", o que é verdade; mas acrescenta 
que a sua língua é a quíchua, o que é redondamente falso. 

Em seguida, Moure identifica os N ambikuára aos Tapanhuna, 
o que parece aceitável. 

Chandless em 1862, Barbosa Rodrigues em 1875, Pimenta 
Bueno em 1880, K. von Steinen em 1888, Coudreau em 1897, 
Koch-Gruenberg em 1902, Clements Markham em 1910 e, já 
seguindo até certo ponto a Comissao Rondon, Max Schmidt em 
191 O, todos f alam, ainda, incidentemente, nos índios famosos. 

Martius - (Beitrage, I, 208) - diz de tal povo: "Nada 
se sabe dos índios que tem nome Tupí: N ambyuara, N amby-cuaras, 
Orelhudos. Vivem como outros muitos antropófagos: Tapai-mua
cus e Temanangas, na regiao do Tapajós, entre 8 e 10 graus. 
Natterer coloca os Nambi-uaras no rio Jaguari (sic) um afluente 
ocidental do Tapajós". 

Nem o comandante Bossi, viajando pelo planalto dos Parecí, 
em 1863, nem o padre Badariotti, que, em 1898, chegou as ca
beceiras do rio Verde, nenhum do~ dois colheu qualquer informa~ao 
sobre eles; ambos narram passagens em que atribuem aos Tapanhu
na a~oes que, boje o sabemos, só poderiam ter sido praticadas 
pelos índios da Cordilheira do Norte, pertencentes ao grupo do 
Juruena. 

Dos manuscritos do ·missionário José Maria de Macerata, que 
pode ler em Mato Grosso, transcreve o marques de Castelnau 
certas notas sobre a existencia de tribos espalhadas nas margens 
do Juruena, do Juína e até do Camararé. 

Tudo aquilo, porém, nao é bastante claro; e, além disso, as 
informa~oes se misturara com histórias fabulosas de homens-símios, 
que desaminam o leitor. 

Nominalmente, Castelnau se refere aos N ambikuára, dizendo 
que vivem nas florestas centrais; e é tudo quanto se aproveita 
da sua contribui~ao. 

* * * 
Merecem, porém, urna referencia a parte as contribui~oes de 

Pimenta Bueno, K. von den Steinen e Koch-Gruenberg. 
Pimenta Bueno, segundo o Relatório da Diretoria Geral dos 

Indios de Cuiabá, em 1848, colocava os Nambikuára na confluen
cia do Arinos com o rio do Peixe; avaliava o seu número em 
cerca 600. Pelo mesmo documento, seriam 800 os Tapanhuna. 
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Nele também se fala de certos índios Jacaré, das margens 
do Mamoré. 

Na Serrado Norte foi achado um grupo - Uáindzú -, que 
alguns pronunciara - Uáinta~ú; e na língua dos Kókózú do Ju
ruena, essa palavra significa, exatamente: J acaré. Todavia, pode 
ser que nada tenham de afim. 

Sabe-se que as designa~oes nacionais derivadas da fauna local 
sao correntes em todas as nossas províncias etnográficas, seja que 
representem alcunhas pejorativas dadas por inimigos, ou que pos
suam valor totemico. 

Von den Steinen, em 1888, conseguiu apurar, por informa
~oes anónimas, que os índios da Serra do Norte viviam ainda na 
idade da pedra, absolutamente segregados. 

Em 1902, na Zeitschrift für Ethnologie o Dr. Koch-Gruenberg, 
tratando dos índios Apiaká, menciona incidentemente algu·ma coisa 
que vale a pena traduzir: 

".Os Nambikuára e os Tapaniuna, habitantes da regiao do 
Arinos, segundo as informa~oes do índio apiaká Alfredo, fazem 
casas grandes de palha e rem flechas de cambaiúva com ponta de 
taquara; sao, desde tempos remotos, inimigos declarados dos Apia
ká, assim como dos Munduruku. 

"Os Nambikuára foram denominados "Apiaká Bravos" por 
causa da semelhan~a dos dialetos que pertencem ambos ao grupo 
dos Tupí. 

"Todavia, Coudreau hesitou em admitir parentesco tao pró
ximo entre essas na90es, pois que os Apiaká sao canoeiros, en
quanto os N ambikuára, ao que dizem, nao conhecem canoa e só 
viajara por terra". , . 

Nesta nota do Dr. Koch, ao lado de fatos exatiss1mos, como 
o últin10, há grandes erros, qual a inclusao de tais índios no grupo 
dos Tupí. 

Os dialetos dos índios da Serra do Norte sao radicalmente 
diferentes do Tupí-guaraní. 

A meu ver, só o dialeto dos Suiá, do Xingú, o dos Karajá do 
Araguaia e a língua dos Kirirí, tem alguns radicais que, sem exa
gero, se podem aproximar dos N ambikuára, conforme se mostrará 
noutro capítulo. 

* * * 
Quanto aos Tapanhuna (11 ) , é bem provável que sejam os 

índios do Juruena, grupo Nambikuára de pele muito escura. 

( 11) De Tapuiuna - o bárbaro negro (Teodoro Sampaio). A existen
cia de urna tribo de negros nunca passou de fato lendário, embora repetido 
por autores de nota. O nome deve ter sido aplicado, a título de alcunha pejo
rativa, a índios escures de algurn tributário da hacia do Juruena. 
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Nao creio que se os possa, em grave leviandade, identificar 
" aos Tapajó ou Tapaió, que deram o nome ao rio, e viviam no 

século xvn na parte baixa <leste, gozando já de apreciável cultura, 
quando os visitaram Pedro Teixeira em 1631, e o padre Acuña 
em 1639. 

Tampouco julgo digna de considera~ao a opiniao dos que 
fazem deles um m'ocambo de antigos escravos fugidos as lavras 
de Mato Grosso, vivendo isolados nas matas do Arinos.; f antasia 
das muitas éom que se costuma atravancar a etnografia do Brasil, 
para desespero dos que a estudam com sinceridade. 

A existencia da navega~ao entre os Tapanhuna, todavía, afas
ta-os dos índios da Serra do Norte; porque é certo que sao ca
noeiros, segundo o testemunho do tenente Perrot, oficial brasileiro 
que seguiu na segunda expedi~ao alema ao Xingu, em 1888, grande 
conhecedor daquele sertao, e cujas informa~óes foram recolhidas 
por D. Maria do Carmo Melo Rego, e, pela mesma notável bra
sileira publicadas nos "Arquivos do Museu Nacional", em 1899. 

* * * 

De tudo isso, se concluí que antes das expedi~óes brasileiras, 
de 1907 até boje, nao existiam senao vagas notícias sobre os índios 
da Cordilheira do Norte, a mais central das popula~óes primitivas 
do continente Sul-americano; e também ficam apuradas as miga
lhas dos conhecimentos que possuíamos sobre a bacía formidável 
do Juruena. 

O que se fez para conhecer esse peda~o do Brasil, de 1907 
até agora, vai ser, em seguida, referido, como o requer a inteli
gencia do assunto. 

E vale a pena recordar de que maneira Rondon e seus com
panheiros, rasgando matas ·e semeando pousos, que serao povoa
~óes, cumpriram esse destino feliz, desbravando terras e amansando 
homens. 
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CÁNDIDO MARIANO DA SILVA RoNDON, oficial do Corpo de 
Engenharia Militar, em 1907, foi encarregado pelo Governo da 
República de ligar a Capital, pelo fio telegráfico, os territórios do 
Amazonas, do Acre, do Alto Puros e do Alto Juruá, por intermédio 
da Capital de Mato Grosso, já em comunica~ao com o Rio de 
Janeiro. 

Os pontos extremos da linha seriam Cuiabá e Santo Antonio 
do Madeira. O fio cruzaria o grande divisor das águas platinas e 

A ' amazorucas. 
Para com~ar, resolveu explorar, de maneira completa, o 

grande sertao do Nordeste; e realizar essa primeira parte do seu 
programa em duas etapas: primeiro atingir o Juruena famoso; em 
seguida c.hegar ao Madeira. O Juruena seria um excelente ponto 
de referencia para a explora~ao do resto do território. 

* * * 

Em agosto de 1907 com~aram os preparativos para a expe
di~ao, iniciada na Vila de Brotas. 

Os trabalhos foram distribuídos por quatro divisoes; a pri
meira incumbia a explora~ao do terreno, as outras, sucessivamente. 
o transporte do material, o servi~o de acampamento e finalmente 
o comboio de abastecimento. 

Rondon decidiu que ,enquanto houvesse montarías, um batedor 
iria marcando o caminho, dando avisos convenientes por inter
médio de urna corneta; pelo mesmo processo, o chefe da expe
di~ao determinava o rumo. Um dos ajudantes de ordens levava 
medido o passo do animal, tomava as distancias com podómetros, 
fazia o levantamento expedito do caminho e cuidava da barometria. 

O guia marcava o rumo nas árvores; um grupo de foiceiros 
e machadeiros abria a picada de dois metros de largura. 

* * * 
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A marcha com~ava de madrugada e terminava ao meio-dia, 
,, no lugar escolhido para o acampamento. 

Os expeclicionários partiram de Diamantino, a 184 km 
N.N.O. de Cuiabá. 

A 7 de setembro haviam atingido território dos Parecí, que 
lhes foram utilíssimos para a descoberta do rio que desejavam. 

A 19 chegavam a Aldeia Queimada e, logo depois, as terras 
do chefe Parecí Uazákurírí-ga<;ü, que serviu de guia a essa expe
di<;ao. 

A 10 de outubro tocavam ao extremo da zona de distribui<;ao 
desses índios; iam entrar em terras dos Nambikuára. Estavam a 
605 km a N.O. de Cuiabá. 

As priva<;oes cres:ciam. Os víveres, cada dia, tornavam-se 
mais escassos. Apelaram para os recursos da mata; mel e palmito 
nao faltavam. 

No fim do mes de outubro apareciam sinais certos da presen<;a 
dos Nambikuára. No dia 14 tinham dado com urna ponte (pinguela 
desses selvagens) no rio Saueuiná ou Papagaio, já na margem 
esquerda. Viram, alguns dias mais tarde, o primeiro Nambikuára. 

Adiantando-se um pouco .no rumo escolhido, divisaram, no 
n.eio do cerrado, um índio da lendária tribo. 

Rondan e um companheiro, para o nao assustarem, perma
neceram imóveis. Defronte do lugar em que estavam havia um 
mel; o índio chegou-se, descobriu a colmeia e preparou-se para 
abri-la. 

Depositou no chao o ma<;o de flechas, o arco e urna cesta 
que trazia pendente as costas. Tirou dela um machado de pedra 
munido de cabo curto e come<;ou a cortar. Dentro de fil.guro 
tempo tinha f eito um orifício por onde passou a mao, retirando 
o produto da colheita. 

Mas o ruído dos fo~ceiros despertou a aten9ao do selvagem; 
e ele se retirou. 

* * * 
A expedi<;ao era vigiada. 
Os índios nao eram indiferentes a invasao de suas terras pela 

coluna Rondan. 
Esperavam que chegasse ao Juruena para atacá-la. 
A 20 de outubro de 1907, Rondon, o tenente Lyra e o fató

graf o Leduc atingiram a margem do suspirado rio. 
Tinham feito 484km a partir de Diamantino; com 135 outros, 

das variantes, a explora<;ao abrangia 619 km percorridos em menos 
de dois meses (de 2 de setembro a 20 de outubro). 
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* * * 
Precisamente quando o chefe da expedi<;ao via seus esfor9os 

recompensados, julgaram os Nambikuára que era chegado o mo
mento de signüicar-lhe, de modo explícito, que nao devia contar 
com eles; e que nao havia sido em vao que se lhes tinha criado, 
ao redor do no me, a sua fama de f erocidade. 

A 22 de outubro a expedi9ao levou até ao río o acampamento. 
Nesse dia Rondan foi atacado. 
Por felicidade, escapou de morrer, na ponta de urna flecha 

que figura no Museu Nacional (N. 2.17 8) . 
Diante do estado de animo dos índios, tendo conseguido re

conhecer o Juruena, resolveu proceder a retirada, evitando, assim, 
outros ataques que talvez fossem o início de urna oposi<;ao infinita. 

O resultado dessa primeira expedi<;ao nao poderia ter sido 
mais completo. A primeira parte do programa estava realizada. 

* * * 
No ano seguinte, em 1908, na segunda expedi<;ao, Rondon 

transpós o Juruena. Entrou em pleno território dos Nambikuára 
e dos Tapanhuna. 

Atravessou o Juína, o Camararé e, seguindo sempre na dire
<;ao N.N.0. descobriu mais dois ríos, que denominou Nambikuára 
e 12 de Outubro. Atingiu o :eora~ao da Serra do Norte. Os índios 
atacaram-no de novo, nas margens do Juruena; mas o seu modo 
de proceder, em resposta, aproveitando as oportunidades para de
monstrar as mais pacíficas inten~oes, deixando no lugar da agressao . 
presentes de machados e adornos, acabou vencendo a resistencia 
dos selvagens. 

* * * 
Em 1909, a terceira expedi~ao Rondan partiu do J uruena e 

varou inteiramente a mesopotamia que se acha entr:e ele e o Ma
deira. 

Come<;ou a marcha a 2 de junho. A 11 de outubro estava 
a 18°, 17', 7", O. do Río de Janeiro, debaixo do paralelo de 
11°, 49', 15", S., a 354 km do posto do Juruena. Aí descobriu 
mais um rio, que Rondan batizou com o nome de Pimenta Bueno, 
a quem a corografia de Mato Groso deve linhas magistrais. 

Mas, no fim de setembro, já havia cruzado urna outra cor
rente que foi chamada Barao de Melga<;o, em homenagem a Au
gusto Leverger, vulto nao menor da nossa geografía. 

Próximo desses rios, segundo Rondon, devem achar-se as cé
lebres minas de "Urucumacuan", que citei noutro capítulo. 
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A 13 de dezembro de 1909, depois, de 1.297 km de marcha, 
,. a partir de Cuiabá, chegava as margens de um rio que pensava ser 

o J aci-paraná, onde deveria encontrar urna expedic;ao enviada para 
esperá-Io. Mas, um erro existente nas melhores cartas tinha-o 
feito chegar ao J amari, situado na posic;ao em que elas colocam o 
J aci-paraná. 

A expedic;ao de socorro, com que contava? achava-se pois, 
infelizmente, em outro rio. 

Todavia já caminhava em zona de seringueiros; havia recursos. 
A 25 de dezembro sulcava as águas do rio Madeira. 
Estava terminada a mais notável das explorac;óes geográficas 

realizadas nas terras da América, nestes últimos 50 anos, e varado 
o mais ocidental dos tres setores de território brasileiro ainda incóg
nitos, restando agora apenas os que se balizam: Tapajós-Xingu e 
Xingu-Araguaia, na cinta dos paralelos de 10 a 12 graus. 

* * * 
Em 191 O voltaram os índios a atacar o pessoal da Comissao 

Ron don. 
Nao Ionge do local em que haviam levado a efeito a agressao 

de 1907, f eriram os N ambikuára do is oficiais. Porém, já em 
novembro do mesmo ano, os índios das aldeias do Juruena e do 
Juína chegavam a fala, em atitude de simpatía. 

No Juruena e no pasto de Campos Novos foram colhidos, 
pelo pessoal da linha telegráfica, os pequenos vocabulários que 
julguei dever enviar ao Congresso de Americanistas (xvrn) reunido 
em Londres, em 1912 ( 12 ) embora f azendo, prudentemente, algu
mas restric;oes a sua exatidao. 

Daí por <liante ficaram, os nossos, senhores da Serra do Norte. 
Os índios acham-se, boje, em contínuo contato com o pessoal da 
linha. 

As rela~oes continuam instáveis; é natural. 
Em 1911, mataram gente nossa no rio Buriti; em 1912, no 

Urutau; em 1913, logo depois de nos haver tratado da maneira 
amável que se verá adiante, os índios dessa maloca, unidos a 
outros da vizinhanc;a do Juína, trucidaram a guarnic;ao desse posto, · 
incendiaram os ranchos, destruíram a balsa. 

É provável que ainda se verifiquem, nos anos próximos, fa tos 
semelhantes. 

Quis referir estas ocorrencias para apresentar, com máxima 
lealdade, a situac;ao atual daquela populac;ao índia. Esses conflitos, 

(12) "Os índios Nambikuára do Brasil central", pág. 382. 
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(12) "Os Indios Nambikuára do Brasil central", pág. 382. 
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que nascem por vezes de imprudencia, ousadias, ou mesmo excesso 
de confian~a por parte dos nossos, ficam sempre circunscritos. 
Sao puramente locais e pessoais. 

* * * 
Seria pueril imaginar que as normas adotadas por Candido 

Rondon bastassem, por si sós, para abolir, inteiramente, os con
flitos eventuais na Serra do Norte. Se assim fosse, deveríamos por 
em prática o mesmo segredo da concórdia, porventura encontrado, 
para evitar a violenta liquida~ao de contas pessoais no meio das 
nossas popula~oes urbanas .. . 

A verdade é que os Nambikuára vivero boje em paz conosco; 
nas ocasioes de penúria, em alguns postos da linha, eles repartem, 
irmamente, com os brasileiros, a sua massa de mandioca e o mel 
delicioso das abelhinhas que moram nas suas matas. 
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IV 

EM 1912, o CAMINHO DE FERRO, que liga a margem esquerda 
do Paraguai ao litoral do Alantico, nao estava ainda terminado. 

Atravessadas as terras de S. Paulo, onde sua construc;ao fora 
estorvada pelas violencias dos Caing-gang bravíos, chegava ao 
território de Mato Grosso; mas o transporte do meu material seria 
mui precário por esse caminho incompleto. 

A seguran~a de tudo quanto tinha de .levar até a Serra do 
Norte, sacrifiquei o desejo de apreciar, pessoalmente, os frutos 
da campanha pacificadora daqueles selvagens, já concluída pelo 
"Servi~o de Protec;ao aos fndios e Localiza~ao de Trabalhadores 
N acionais". 

Nos resultados da tarefa humanitária iludiu-se a expectativa 
dos melhores conhecedores daquela zona paulista; e se o Servi~o 
nao conseguiu, ao que se sabe, preencher a segunda parte do seu 
destino dicótomo, talvez a mais importante, do ponto de vista 
estritamente nacional, ao menos da primeira pode dizer-se que foi 
brilhante. 

Estrangeiros em sua própria terra, continuam os trabalhadores 
rurais do interior do Brasil a viver nas condi~oes desgrac;adas de 
urna disfar~ada servidao. Falhou a primeira tentativa séria de 
ampará-los; a idéia, o que é pior, ficou destarte comprometida. 

O programa, tao excelentemente defendido, dispunha que a 
prote~ao aos índios seria o primeiro passo; o segundo, a Iocali
za~ao dos sertanejos. A luz dos resultados obtidos pode se, razoa
velmente, preconizar a inversáo dos seus termos: localizar os serta
nejos, para proteger os índios. Pois que, ao contrário dos vaticínios 
pessimistas, ficou provado que a Iocaliza~ao dos trabalhadores é 
mais difícil do que a pacifica~ao, tanto vale dizer prot~ao dos 
indígenas ... 

* * * 
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Posto de lado o caminho de ferro, foi preciso pagar ao rio 
da Prata o tributo secular de que nos achamos, agora, libertos . 

Partí do Rio de Janeiro a 22 de julho. 

* * * 
Quando recebi, no Museu Nacional, o primeiro material pro

cedente dos índios da Serra do Norte, fiquei surpreso. 
Tudo aquilo, atestando cultura elementar, apresentava nume

rosos detalhes originais. 
As primeiras informa~oes indicavam índios de costumes e 

usos diferentes de quantos haviam sido descritos naquelas paragens. 
Era gente estranha, envolta em lendas misteriosas. 
Trabalhei alguns meses, em 191 O, junto a Candido Rondon; 

a poesia daquelas terras remotas infiltrou-se-me no pensamento. 
Ouvir o mestre, era escutar a voz chamadora do sertao; sentir 

o rumorejo das florestas distantes. 
Em 1911, quando ele f oi, mais urna vez, para o reino en

cantado de coisas novas e recortado de ásperas veredas, eu segui 
para a Europa. 

A nossa vida é mesmo assim ... 
Crescemos, uns, qual árvore indivisa, levados pela forc;a de 

um destino retilínio, como as palmeiras crescem; outros, com a 
vida ramificada pelos empuxos ambientes. Pretendemos. Tenta
mos. Retrocedemos. Afina!, caminhamos na diretriz primitiva
mente escolhida, quando o tempo nos concede alcanc;ar; crescemos 
como as lianas. 

Em 1912 realizei, portanto, um sonho de estudioso; nao m~ 
propus executar nenhuma explora¡;ao. 

* * * 
Antonio Pireneus de Sousa, natural de Goiás, companheiro 

de Rondon desde as suas primeiras conquistas das terras brutas 
de Mato Grosso, sertanista como ninguém, seguia para Monte
vidéu a bordo do mesmo vapor que me conduzia. 

O aUXI1io que me prestou es se camarada, f orte e honesto, 
me obriga para pór minha gratidao a altura do seu devotamento, 
a consagrar-lhe, desde já, estas linhas do meu modesto livro de 
notas. 

Pireneus correu aquelas chapadas, aqueles cerrados, aquelas 
grotas de Goiás e Mato Grosso; seu nome, é raro o sertanejo cuia
bano que o nao saiba. Do Paraguai ao Araguaia, o tenente Pire
neus frui prestigio raro. Nao há tropeiro daquelas bandas que o 
nao conhe9a e o nao estime e o nao respeite . .. 

37 



* * * 

Manhá de julho, fria e nevoenta. Ao longe, emergiam das 
ondas mansas, os tetos das primeiras casas de Montevidéu, plan
tadas na colina em que foi construída a porcrao central da cidade. 

Bac;o, entorpecido pelo inverno platino, o sol, de má vontade, 
esgueirava seus raios pelas frestas intermitentes das nuvens. 

Rajadas vinham de mar alto, carga de baionetas invisíveis, 
lanhando a pele. 

* * * 
Filho do Brasil nao se sente estrangeiro na vizinha pátria 

gentil. 
Há, pelo menos, urna grande felicidade de que gozam todos 

os povos deste continente Sul-amedcano: é que se entendem, 
mesmo falando cada qual o seu idioma. 

Infelizmente, nao somos ainda bem conhecidos uns dos outros. 
Apesar da identidade dos destinos das repúblicas americanas, inex-
plicavelmente, elas se isolam. · 

Quem conhece, no Brasil, os cientistas argentinos ou chilenos? 
Quem conhece, na Argentina, os cientistas brasileiros? 
Que jornais e livros brasileiros se acham a venda em Monte

vidéu ou Buenos Aires? 
No entanto, corre em Montevidéu ouro brasileiro, que aqui 

• , • A 

ninguem ma1s ve. 
Do condor chileno, de ouro quase puro, mostraram-me um 

exemplar. Foi moeda infeliz, da qual raspavam um pouco de 
metal seus possuidores sucessivos, de sorte que, em alguns días, 
os bancos só a recebiam a peso. J á nao circula ·mais. Perdeu-se 
por ser demasiadamente rica ... 

O pequeno Museu de Montevidéu, alojado em urna ala do 
Teatro Solis, fez-me pensar. 

De certo que me interessei pelas suas colecróes de zoología, 
onde o professor Arechavaleta deixou traeros imperecíveis; a sua 
série de peixes é valiosa. 

Vi com prazer seu material etnográfico. 
Mas, foi o salao em que se acham os objetos históricos da 

República Oriental do Uruguai, a parte desse pequeno Museu que 
eu percorri com emo~ao. 

* * * 
Existe algo de ingenuo e grandioso, ao mesmo tempo, no 

orgulho nacional dos povos hispano-americanos. 
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U m general, que tomou parte numa guerrilha do tempo da 
independencia, hoje, aos olhos dos pósteros, é um herói consa-
grado. 

O mesmo f eito de armas daquela época tomo u propor~óes 
inauditas. 

Nota-se, por toda parte, tanto na República do Uruguai, 
quanto na Argentina, um calor de nacionalismo altamente benéfico. 

Para os povos, como para os indivíduos, a auto-sugestao do 
valor próprio é urna f or~a imensa, visto que o hornero decreta 
a própria ruína no dia em que desanima. 

Um povo que rememora seus heróis cultiva energías necessá
rias a seu viver futuro. 

Heróis - · e o con.ceito precisa ser definido, por seguro - sao 
todos aqueles que produzem urna idéia, ou urna a~ao diretora; 
heróis, pela concepc;ao de Carlyle. Heróis filósofos, heróis guerrei-
ros também ... 

Porque "herói" nao quer dizer valente; mesmo no conceito 
greco-romano quer dizer divino. 

* * * 

Nos países da América do Sul a desnacionaliza9ao é um 
problema sério. 

A imigra9ao, fator de progresso e de riqueza, traz consigo, 
todavia, o gérmen dessa perturba9ao política. 

A América do Norte teve a ventura de receber, durante muito 
tempo colonos de elite. Eram homens de caráter nobre e altivo, 
que a procuravam para fugir a persegui~.óes religiosas. Represen
tavam o escol da populac;ao européia do seu tempo. Fugiam da 
pátria para se entregar as suas ·Cren9as. Huguenotes alemaes, 
puritanos ingleses, f onnaram o seleto núcleo imigratório. 

Mas as regióes da América do Sul nao tiveram a mesma sorte. 
Os contingentes portugues, espanhol, italiano, alemao, polaco, 

árabe, etc., da imigra9áo sul-americana, nao abandonaram a pátria 
pelo mesmos motivos. . . salvo poucas ex~óes. 

Huguenotes e puritanos, ao deixarem a Europa, traziam já 
na mente o anelo de urna pátria nova, onde florescesse a liberdade. 

Com a imigra9ao norte-americana veio a semente de urna 
na9ao; semente boa, além de tudo, escolhida pela persegui9ao 
política praticada na terra de origem. 

Nós outros, ao contrário, recebemos imigrantes que nao vem 
satisfazer aqui, na América do Sul, nenhuma preocupa9ao moral. 

Fazem lembrar garimpeiros; chegam apressados e labutam 
com afinco, para sair do meio no mais breve tempo possível. 
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Os outros, os da Norte-A111érica, também vieram ao Novo 
Mundo buscar urna vida melhor; mas quiseram explorar a jazida 
como verdadeiros mineiros, sem a~odamentos, nutridos por grandes 
ideais. 

Quando a América do Norte corne~ou a receber levas de gente 
semelhante a que, em geral, recebemos, já possuía urna fei9áo 
nacional caracterizada; já era urna pátria. E ninguém pode con
testar que o material, de que o núcleo daquela nac;ao se tornou, 
f oi o melhor que a Europa produziu nos Séculas xvu e XVIII. 

O primeiro núcleo imigratório que se levantou em 1618, no 
Massachusetts, era de um bando de puritanos abastados, que fugiam 
a opressao religiosa dominante na Inglaterra. Nao vinham tais 
homens a cata de riqueza, senao a procura de espa~o. 

O que apareceu no Brasil, logo depois de 1500, nao foi 
de puritanos ... 

Foi gente que também veio em procura da liberdade ... 
amea9ada pela justic;a pública. 

Tudo isso mostra que o problema da nacionaliza9áo, aquí, 
é ainda mais difícil. 

Nada se <leve esquecer, do que possa concorrer para sua 
soluc;áo: despertar as boas tradi96es e man te-las vivazes no seio 
dos grupos heterogeneos e adventícios; procurar, por todo meio, 
ligar os filhos de todos, que f orem nascendo no Brasil. 

Perdoa-se de boa vontade, por isso, a enfase, com que se 
escuta falar: los Treinta e Tres . .. 

* * * 

Montevidéu é urna cidade meiga, sossegada e agradável; a 
vizinhan~a de Buenos Aires entorpece naturalmente o seu progresso, 
que se há de desenvolver, a seu tempo, conforme ternos o dever 
de desejar. 

* * * 
Ladário - é um velho vaporzinho conhecido, e malsinado, 

por quantos tenham subido a Corumbá pela carreira fluvial mantida 
pela principal empresa de navega~ao brasileira. 

. Ladário foi construído em 1888. Deve ter feito urna figura 
bnlhante no seu tempo, e suportado galhardamente o transito da 
época; boje conduz, na sua decrepitude, o pavilhao do Brasil, 
desde o Rio da Prata até Mato Grosso, humilhado, de momento 
a momento, pelos garbosos navios que as linhas de .navega9áo 
argentina f azem disparar pelo rio afora, como pequenos palácios 
encantados que as águas arrastassem velozmente. 
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Ladário é brasileiro. A Constitui~áo da República dispoe 
que a navegac;áo de .cabotagem seja feita por vapores brasileiros; 
portanto, Ladário é brasileiro. Mas, Ladário foi construído na 
Alemanha; gasta carváo da Inglaterra. Seu comandante é italiano, 
seu comissário é uruguaio; seus maquinistas sao portugueses; seus 
marinheiros, paraguaios. 

Sao brasileiros seus passageiros: funcionários e militares. 
A bandeira brasileira que Ladário, ronceiro e pachorrento, 

nao tira do seu mastro, por f or9a dos tratados para a navega9ao 
do .rio Paraguai, nao é a que a República adotou. A bandeira do 
Brasil <leve ter 21 estrelas, inclusive as do Cruzeiro; a do Ladário 
tero urnas trinta e tantas estrelinhas ( 13

) • 

Urna de mais, urna de menos ... 

* * * 

Todo o canal praticável do rio da Prata é balizado por urna 
série de bóias iluminativas. 

De vez em quando, na margem, ve-se urna aldeola, ou mesmo 
urna cidade; encontram-se navios que descem para Buenos Aires 
e Montevidéu. 

A ilha de Martin Garcia, que se pintava no horizonte, aver
melhado pelas águas lamacentas, nao podia ser passada sem evo
ca~oes. 

Río da Prata, Paraná e Paraguai, como todos os grandes rios, 
sao cheios de reminiscencias. 

Dois ter~os da história da humanidade desenrolaram-se a 
beira dos cursos dágua. Um rio caracteriza urna regiao melhor 
que urna montanha. 

Quem poderá ver o Tejo sem emo~ao? E nao falando do 
Tibre, pode se dizer que toda a história da Europa, no século xvn, 
nao poderia ter sido o que foi, sem a existencia do Reno. 

Ao longo do caminho fluvial que eu percorria, surgiam as 
mais profundas sugestoes históricas. 

Passando Martin Garcia, entra-se a sulcar as águas do Paraná. 
Sempre a mesma paisagem, monótona e triste. 
Vilas e cidades argentinas, a noite, animam aquele quadro, 

pelo reflexo das suas luzes. Entre urna e outra, o campo, enorme 
e chato; borroes escuros, separando pueblos. 

O Paraná é tao largo que só se ve, por vezes, a mancha da 
povoa~ao no quadro. 

( 13) O autor está convencido de que a nacionaliza~áo do Brasil é hoje 
problema capital. E, como o patriotismo é antes sentido do que pensado, os 
símbolos, que despertam na alma popular mais sentimentos do que pensa
mentos, devem ser cuidados com carinho. 
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A 3 de outubro caminha o Ladário nas águas do Paraguai. 
Afina!, avista-se um pouco de mata. 
J á se interrompe, aqui e ali, a serena planície. 
As estipes do carandá alteiam-se, numerosas, por todo o 

percurso do Paraguai. Sobem como todas as palmeiras, roli9as e 
indivisas; mas as f olhas, bem na pon ta dos caules, é que surgem. 
Nao há, como em tantas outras palmas, aquele insensível preparar 
para a f orma9ao da verde coroa com que se toucam. O caule do 
carandá, quando atinge os primeiros laivos do azul do céu, explode 
em folhas. 

É a carnaúba do Norte do Brasil. 

* * * 
Nas ·mar gens, a vista ia se animando cada vez mais. Grandes 

figueiras pendiam mal mortas, arrancadas pela última enxurrada, 
raízes expostas, como tentáculos de um polvo imóvel, dessecadas 
pelo vento e pelo sol; salgueiros aborrecidos, lamurientos, pareciam 
chorar para dentro do rio. Muitas gramíneas: ubás(14 ) e bambus. 

A largura moderada do Paraguai permite que, a bordo, se 
participe um pouco na vida das suas praias; veem-se cabanas, e a 
gente se interessa pelos seus tristes habitadores. 

Junto aos casebres em ruína, que pontilham as margens do 
rio todo, favorecendo-o com esse perfume humano de prazeres e 
dores, que urna velha morada sempre exala, amontoam-se grandes 
achas de lenho avermelhado-escuro, de que se veem carregados 
grandes barcos. 

É a ·madeira do quebracho(15 ). 

Voejam sobre as águas e sobre os campos, higuás(16), bigua
tingas ( 17), caracarás (18 ) • 

(14) Ubá, nome indígena de gramínea de grande porte, assim: Arundo 
donax, L. exótica subespontanea, também chamada cana-do-reino. Gynerium 
parviflorum, Nees; também chamada cana-brava. - (A. J. S.). 

(15) Quebracho - nome de árvores do genero Schinopsis, da fam. das 
Anacardeáceas, assim: 

Quebracho blanco, da Argentina: Schinopsis lorentzii. 
Quebracho colorado, do Paraguai: S. balansae. 
No Brasil, ternos S. brasiliensis, vulgo "braúna", seg. Loefgren (A. J. S.). 
Essa anacardeácea presta-se adm.iravelmente a constru~ao e fomece 

excelente material tanico para o preparo dos couros. 
Nesse trecho do Paraguai os vapores sao invadidos por nuvens de 

Culicinas. 
( 16) Biguá - Cabo vigua, Vieill. 
( 17) Biguatinga - Plotus anhinga, L. 
(18) Caracará - Mi/vago chimachima, Vieill. 
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E as solenes formas hieráticas das cegonhas(19), e a brancura 
das gar9as(20), que parecem aves de algodao, transformam certos 
estiroes do rio em paragens encantadas, mágicos cenários, onde 
Lohengrin poderla surgir ... 

* * * 
Partindo de Montevidéu, os vapores brasileiros só param em 

Humaitá, primeiro porto da República do Paraguai, quando se 
sobe o rio. 

Em vez de favorecerem o intercambio do Brasil com sua 
vizinha, funcionários brasileiros e argentinos andaram escogitando 
meios de prejudicá-lo. Os vapores brasileiros, tocavam, há algum 
tempo, nos portos argentinos, que se escalam pelo Paraná; os. 
ar.gentinos subiam até Corumbá. 

Já em 1912, os magníficos barcos argentinos ficavam em 
Assun~ao; .e os navios brasileiros seguiam, sem escala, nem mesmo 
para refazer algumas provisoes. 

* * * 
Humaitá suscita, no ·cora~ao dos brasileiros, urna onda de 

piedade pela pequena república guaraní, que deveria boje ser um 
dos mais interessantes países da Terra. 

As ruínas da catedral, tal qual ficaram depois de 1868, lá 
se encontram invadidas pelas árvores piedosas, que parecem desejar 
cobrir de sombra aquela ferida aberta pelo ódio humano, e pro
vocada pelo orgulho. 

As avezinhas tecem seus ninhos nas paredes do templo des
peda9ado, restos de urna luta talvez inevitável, de que os vence
dores deviam ter saído sinceramente mais tristes que envaidecidos. 

No Museu Nacional do Rio de Janeiro existem duas colunas 
da catedral de Humaitá, troféus de vitória que um povo católico 
recebe u das maos de seus guerreiros . . . ( 21 ) • 

As brechas de onde saíram lá estáo. O patrimonio nacional 
nada perderla, restituindo a seu lugar esses despojos de urna ~erra, 
que o Governo do Brasil declarou faze.r pessoalmente ao ditador 
do Paraguai. 

Há, por toda a nossa história, tra9os que só nos reconfortam 
sem nos entristecer. Oxalá deixássemos dormir em nossa lem-

(19) Cegonha - Tuxenura maguari, Gm. 
(20) Gar~a - Grande, branca - Herodias egretta, Gm.; pequena, 

branca - Leucophoix candissima, Gm. 
(21) Em 1910 todos os objetos históricos encontrados no Palácio 

Imperial foram reunidos em urna sala, aberta ao público. A essa dependen
cia chamou-se Sala Pedro 11. Esse material foi incorporado ao do Museu 
Histórico, na ocasiáo da sua funda~ao ero 1922. 

43 



p 

bran<;a agradecida, discretamente, os grandes feítos em que nossos 
maiores aniquilaram um povo pequeno e valente, filho legítimo da 
mesma terra da América. 

* * * 
A temperatura subia a medida que nos dirigíamos para lati

tudes mais setentrionais. 
Em Asunción fazia calor tórrido. 
A cidade santa dos fiéis soldados de Solano Lopez, que se 

deixavam matar nos mais terríveis encontros de 1865 com incrível 
ousadia, porque acreditavam na própria ressurrei<;áo acolá, é cons
. tituída numa curva do rio, ampla e bonita. 

Morna cidade, toda envolta em tristeza e poesia, cheirando a 
mistério. 

A vida corre ali monótona e pacífica. . . enquanto urna revo
lu<;áo nao a sacode. 

Porque o flagelo das ambi<;oes individuais, de que sofrem 
todas as na<;oes da América do Sul, mais ou menos intensamente, 
encontrou, no país, um meio ótimo ao seu desenvolvimento, gra<;as 
ao ardor combativo dos seus filhos, nos quais o sangue guaraní 
nutre a alma fogosa da Espanha, retemperada por novos atributos. 

A política pessoal, quer dizer, a que nao é política, aliás, 
tal qual a conhecemos no Brasil, empolga a todos, no Paraguai. 

Señoritas, que viajavam a bordo, sustentavam, contra as pró
prias irmas, as qualidades dos chef es de partidos antagónicos. 

Em todo caso, há sinceridade nesse apoio pessoal prestado 
aos cab~as políticos. 

Nao é por interesse imediato que as f amílias se sacrificara 
pelos decaídos ... 

* * * 
Nas roas, no mercado, no famoso mercado de Asunción, tao 

pitoresco e desasseado, predominara mulheres. Poneos homens, na 
cidade, porque as guerras civis ceifam os rapazes daquela terra 
bela e desgra<;ada. 

As paraguaias sao robustas, avermelhadas, morenas, de face 
quadrangular, malares salientes, olhos grandes, negros, oblíquos, 
longamente ciliados, cabelos negro-carvao, lábios carnudos, nariz 
grosso e relativamente pequeno. 

Saúde e for<;a. 
Serapre sugando grossos charutos rústicos, falando com voz 

cantada idioma meio Guaraní, meio espanhol, mascateiam pelas 
ruas, no mercado, a bordo, grosseira ceramica e rendas maravi-
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lhosas, que parecem tecer em segredo com os n1ais delicados raios 
do sol. 

Nhanduti( 22 ), a renda nacional, tem o valor de urna obra 
de arte pura. Exprime, ao mesmo tempo, a alma caprichosa e 
paciente daquelas mullieres, e traduz todo o seu sonhar incontido. 

N ela se adivinham ousadias e jactancias do humor castelhano, 
juntas a da<;ura sempre tímida das virgens indianas. 

Na sua siraplicidade, parece que a renda se f ormou por si 
mesma de flacos de espuma branca; ou, entáo, que as rendeiras 
gentis copiaram seus motivos das teias, que as aranhas distendem 
nas clareiras das matas 

Porque só o que é livremente ,concebido no seio da natureza, 
pode ser, ao mesmo tempo, simples e maravilhoso; só o que é 
feíto assim consegue despertar a emo<;ao estética por meio de tao 
modestos processos. 

Um peda<;o de renda é um trapo; no entanto, o nhanduti 
das paraguaias guarda, nos seus motivos delicados, a alma do seu 
ber<;o encantador. 

* * * 
Guaniú-jaman - é o nome dos anéis conjugados, puzzle bem 

conhecido, que Asunción fabrica de o uro bom, com muito ca
rinho(23). 

* * * 
Em Asunción, a regra é dormir a sesta. 
"Só os brasileiros e os caes andam na rua ao meio-dia", diz 

o povo. 
Ninguém suponha, no prolóquio, um desejo de nos ofender; 

houve, talvez, outrora. 
"Casa tua filha com o filho do teu vizinho", aconselha a 

experiencia popular; e o Brasil, ,cada vez que manda um vaso de 
guerra ao Paraguai, casa alguns dos seus filhos com filhas do 
vizinho ... 

(22) Nhanduti: a teia de aranha. Do tupí: Nandú - a corredora 
( aranha), ti - renda, teia (Teodoro Sampaio). 

Veja-se Nota sobre o nhanduti do Paraguai - E. Roquette-Pinto -
Bol. do Mus. Nac., tomo 111, fase. I, 1927. 

(23) A respeito desse nome forneceu-me o Sr. professor Basílio de 
Magalhaes a seguinte nota: "Anel - traduz-se para o abanhee por -
cuá-iru. Este vocábulo compóe-se dos termos cuií, "dedo" e iru, "compa
nheiro", "o que anda junto com". Para designar os anéis conjugados - ao 
mais complexo dos quais se dá no Paraguai a denomina~ao espanhola de 
Siete ramales, "sete ramais" - adiciona-se a expressao cuá-iru o substan
tivo castelhano ramale, quer assim mesmo pronunciado, quer substituído o 
l por r, dando as formas cuii-.iru ramale e cuii-iru ramare". 
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* * * 

Paraguai, afina!, é o nome que se nao sabe, coro seguran<;a, 
de onde vero. 

Uns pensam que a designa<;ao deriva de índios que outrora 
habitavam a margem oriental do rio; era a na9ao Paiaguá: Para
guai = rio dos Paiaguá(24

). 

Pode a verdade, todavia, estar com os outros, os que aceitam 
para o nome a significa<;ao de: rio das palmeiras: Paraguá = coroa 
de palmas; 1, u ou Y = água ou rio. 

Grandes bosques de palmeiras cobrem, realmente, as suas 
margens. 

Os carandasais(25 ), naquela r-egiao, tém a mesma valía carac
terística dos pinheirais(26 ) do Sul do Brasil. 

* * * 
A flora paraguaia é muito rica, semelhante a do Brasil e 

interessante, quanto a nomenclatura Guaraní das espécies que o 
povo distingue. 

Comparar a terminología botanica e zoológica dos antigos 
conhecedores da língua, os dedicados padres da Companhia de 
J esus, com a que é hoje corrente na boca dos paraguaios, é conse
guir dados para apreciar algumas modifica<;6es sofridas pelo idioma 
aborígine, durante tantos ·sécrilos de contato coro o castelhano. 

Quando dois idiomas se encontram, num mesmo ponto, nao 
se fundem inteiramente; nem domina, definitivamente, o que se 
acha mais identificado com o meio .cósmico. 

* * * 
O quebracho e a erva-mate, caá(27 ) dos guaranís, fornecem 

a república duas grandes fontes de receita. 
Na por<;ao oriental do Paraguai, calcula-se em 1.500 km2 a 

área ocupada pelos ervais. 

(24) Paraguai: De Paraguá-i. Em tupí - R io dos Papagaios. (Teodoro 
Sampaio). É interpreta~ao preferível. 

(Apud Martius e Batista Caetano). 
No mesmo sentido conclui Manuel Dominguez - "La Revista Ame-

ricana" - Agosto de 1933. 
A variante Paraná deu nome ao principal afluente do Turi (R. Lopes). 
(25) Carandá - Copernicia australis. 
(26) Pinheiro - Araucaria brasiliana. 
(27 ) Erva-mate: Caá, no Tupí - a planta, a erva (Teodoro Sampaio). 

- llex paraguaiensis, St. Hil., da fam. das Aquifoliáceas. 
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* * * 

Durante a guerra de 1865 foram precioso recurso os grandes 
palmares; das nozes e dos palmitos nutriu-se, durante tempo, grande 
parte da popula<;ao. 

* * * 
A fauna da pequena república tem grande semelhan<;a com 

a do Brasil. V aleria a pena lembrar aqui algumas espé<;ies, só 
para mostrar a sobrevivéncia das denomina96es .guaraní. 

Seria repetir coisas sabidas. 
Urucuréia, porém, nao escapa a cita<;ao, porque dessa co

ruja(28) faziam os padres de antanho femédio contra a ·embriaguez. 
Aos índios bebados davam aguar.dente misturada com o caldo dessa 
ave triste. 

Também nao passa o bem-te-vi(29 ) sem urna nota. 
Hoje o denominam pitogüe; nos tempos da conquista era cha

mado pitagaá ( estrangeiro). Porque foi pelo seu canto, diziam 
os índios, que se tornou conhecida no país dos guaranís a chegada 
dos homens brancos .de Espanha. 

* • • 
Lendas e fábulas, sobre a fauna paraguaia, sao numerosas. 
No tempo desgra<;ado em que o país sufocava nas garras de 

José Gaspar de Francia, sinal certo de fuzilamento próximo, con
forme acreditava o povo, era o esvoa~ar de urna chavarria(30 ) 

( chajá), por sobre a morada do ditador, as horas do escurecer. 
Essa ave é a mesma anhupoca ou anhuma(31 ) de Mato Grosso. 

* * * 
Os nomes de lugares, de plantas e de animais, pelo Brasil 

afora, foram se originando de grande número de idiomas indígenas; 
f•alta-lhes, por isso, unif ormidade. No Paraguai, o Guaraní domi
nou quase exclusivamente. Nao foi, porém, só por causa desse 
domínio que a terminología popular resultou homogenea; o Para
guai recebeu poucos negros. 

Os que lá foram introduzidos formaram as povoa96es de 
Tabapi, Emboscada e Areguá; e desde 1843 come<;aram a ser 

(28) Coruja-do-campo - Speotyto cunicularia grallaria, Temn. 
(29) Bem-te-vi - Pitangus sulfuratus, L. 
(30) Chavarria (chajá) - Chauna cristata, Sivains. 
(31) A espécie amazónica é Pallamedea cornuta. 
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,. 
libertados por urna lei de ventre livre promulgada por Carlos Lopez, 
onde se dizia que os filhos das escravas seriam chamados Libertos 
de la República del Paraguai. E, a 2 de outubro de 1869, para 
sempre foi extinta a escravidao. Os negros importados eram des
tinados aos servi~os domésticos; nunca tiveram papel de relevo na 
economía nacional. Mesmo porque a minera~ao, indústria ávida 
de gente escrava, no tempo antigo, penosa ocupa~ao, cheia de 
trabalhos, nunca ali foi ponto de concentra~ao de atividades extre
madas. Quando muito, citam-se, nesse particular, os barreros de 
sal-gema, jazidas de Lamaré Luque, Ipané, bastante exploradas 
antes da guerra. 

Em 1853, no arsenal de Asunción, fabricaram-se alguns ca
nhóes, 1com ferro das jazidas de Quiquió, San Miguel, Caapucú; e, 
no mesmo arsenal, fundiram-se os sinos de algumas igrejas para 
fazer canhóes empregados na guerra contra a Tríplice Alian~a. 

El Cristiano e el Niño eram duas pe~as famosas naquele 
tempo. 

* * * 

No estado amorfo em que se encontra, a popula~ao do Para
guai imp6e, todavia, urna questao altamente interessante a curiosi
dade dos etnólogos. 

No Brasil, o índio, na concorrencia, tem sido sumariamente 
liquidado; nao contribuiu, senao através de seus descendentes, ca
boclos sertanejos, para a etnogenia do país. No Paraguai, o ele
mento aborígine compós a massa popular. 

Durante a guerra, a língua guaraní era idioma oficialmente 
usado no exército. Ordens do día, informa~óes, tudo nela se 
redigia. 

Mas, a etnografia indígena paraguaia distingue outros contin
gentes valiosos, de língua diversa. 

Entre o Paraguai e o Paraná espalhavam-se outras grandes 
tribos. 

Por que se fez predomínio exclusivo dos Guaraní e do seu 
idioma? 

Vale a pena verificar as razoes desse fato; recordá-las é con
templar a eclosao de urna nacionalidade. O Paraguai, a guerra 
contra a Tríplice Alian~a o demonstrou, era, em 1865, habitado 
por um só povo; povo atrasado, se quiserem, porém, perfeitamente 
nacionalizado. Tao nacionalizado que para ·muita gente, era povo 
de fanáticos. 

Em 1905, também os russos chamavam fanáticos os japoneses, 
que o patriotismo impelía nos campos da Manchúria. 
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A guerra, entre outras coisas, destruiu o espírito nacional 
que os ditadores, infelizmente, n~o souberam dirigir, e antes explo
raram em proveito do seu egoísmo. 

* * • 
O Paraguai é filho da Companhia de J esus. O predomínio 

Guaraní foi consolidado pela propaganda dos padres; a língua foi 
perpetuada pelo seu carinho. Nao fossem eles, o idioma nao estaria 
hoje tao falado. 

* * * 

A navega~ao do Paraguai, durante a vazante, é precária e 
perigosa. Felizmente que, por ser mui tortuoso, a baixa das águas 
se processa lentamente. 

A.cima de Asunción come~am a aparecer os Chamacoco. Sao, 
quase todos, vaqueiros das estancias paraguaias e argentinas. 

Das ribas abruptas, cobertas de gramíneas e palmeiras, aver
melhadas de barro, partem pequeninas canoas em que navegam, 
o torso nu e reluzente, músculos retesos, os índios daquela na~áo. 
Deixam as ch~as, a direita ou a esquerda do rio, e vem gritar, 
ao lado dos vapores: 

- "Eh! Eh! Bolacha! Bolacha!" 

* * * 
Ao entardecer de 7 de agosto, passamos pela foz do rio Apa, 

onde existe um posto aduaneiro do Brasil. 
Entramos, pois, em águas nossas, porquanto o rio forma a 

divisa entre o Brasil e o Paraguai, expressa no tratado de 9 de 
janeiro de 1882, assinado, por nossa parte, pela Princesa Isabel, 
a Redentora. · 

Ladário parou alguns instantes, para receber um guarda que 
o deveria acompanhar até Corumbá. 

Duas ca banas e um ·mastro: o posto aduaneiro. 

* * * 
Ao longo do rio escalam-se os saladeros, que sao as nossas 

charqueadas rio-grandenses. 
Detritos da ingrata indústria, lan~ados a mancheias para dentro 

da corrente, infeocionam-lhe a água, apesar das benéficas pira
nhas (32), cuja voracidade encontra pasto nos remansos, a beira 
dos quais se erguem os matadouros. 

(32) Piranha - Pygocentrus piraya, Cuv. 
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.. 
Promove-se, destarte o pioramento das condi~óes higiénicas de 

todo aquele vale, já por si infestado de paludismo. 
Cada vez que o vapor encosta a barranca, para receber um 

volume ou deixar um passageiro, a partir de Asunción, ve-se °33:gra 
e abatida, pele cor de oca amarela, ventre enorme, esplenomegahco, 
escleróticas ictéricas, organismos trabalhados pela doen~a. 

* * * 
"Porto Murtinho" será daqui a pouco, cidade ativa e buli~osa. 

É o escoadouro de urna grande regiao meridional de Mato Gross?; 
acha-se quase na fronteira. Desee daí todo o mate da Companh1:a 
Laranjeira. Mate brasileiro, preparado e empacotado em Buenos 
Aires. Mais um tributo pago a gentil vizinha ... 

* * * 
No "Fecho dos Morros", picos-sentinelas que a natureza le

vantou nas duas margens do Paraguai, demora o Porte Coimbra, 
que lembra Ricardo Franco, o grande cosmógrafo portugues de 
século XVIII. 

Apóia-se na margem direito, dependurado na aba da colina. 
Tem ar melancólico de velho castelo, com ameias e baluartes; 

o Forte Coimbra foi um forte. 
Sai de su as paredes urna voz evocadora e possante, f al ando 

das lutas de outros séculos, entre os competidores na conquista da 
terra, contra os antigos senhores dessas várzeas, contra a gente e 
contra o meio ... 

Dois ou tres canhoes sonolentos, sobre rodas escandalosa
mente impróprias a montanha em que moram, olham o rio como 
quietos caes de guarda. . 

Embaixo, a direita, .como se fosse a ponte levad1~a do mesmo 
antigo castelo, adianta-se um cais de madeira; defronte dele, urna 
casinha coberta ·de folhas de zinco, aberta para urna varanda pela 
qual se estorcem caules delgados e folhudos. 

Depois de urna fila de palh~as claudicantes, a capoeira resse
cada, envolvendo aquele quadro num véu de angústia. 

Todos os cerros parecem polvilhados de cinzas. É urna pai
sagem petrificada, imota pela calmarla, sem vida manif esta. Cactos 
e bromélias surgem, aqui e ali, da superficie calcária daqueles 
morro tes. 

É no céu, muito azul e muito límpido, que, entao, o olhar 
repousa, cansado da tristeza do lugar, que só as chuvas vestem 
de folhas. 
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Há dois oficiais no Porte: o comandante e seu ajudante. 
O médico embarcou a bordo do vapor que nos conduzia ; 

passou a enfermaria militar ao farmacéutico .. . 

* * * 
Corumbá domina as planícies da margem esquerda do Para-

guai. 
Cidade velha, costumes velhos. 
No mesmo dia em que cheguei a Corumbá partía urna lancha 

para S. Luís de Cáceres, lugar do meu destino; era preciso, poi~, 
transbordar, sem demora, todo o material que levava. 

Perdido o Etrúria, seria f or~ado a esperar cerca de 15 di as 
por outro barco. Surgiu urna dificuldade. O guarda da Alfandega, 
embarcado no Ladário, nao quis permitir a retirada dos meus vo
lumes marcados: "Museu Nacional". 

"Museu Nacional!" Marca suspeita! O digno funcionário nao 
tinha a mínima n~ao do que fosse uro Museu. Quanto mais lho 
explica va, tanto mais ele descria ... 

Era meio-dia. O Etrúria deveria partir a boca da noite; o 
guarda zeloso pediu a opiniáo de outros, e todos, na mais santa 
ingenuidade, resolveram a suspei~ao <laquela minha tralhoada. 

Em Corumbá, como no Paraguai, o sono da sesta é um hábito 
geral; para ganhar 15 <lias de viagem resolvi fazer perder, ao 
inspetor da severa aduana, alguns minutos de sono ... 

* * * 
Ruas abrasadas de sol, ermas e f aiscantes. 
la bater numa porta,. quando vejo vir, serena e frágil, urna 

velhinha magra, encanecida e morena, protegida por larga umbrela 
de cabo grosso, que os dedos mal sustinham. 

Pedi-lhe que tivesse a bondade de me informar onde morava 
o inspetor da alfandega. 

"Conhe~o o inspetor, mas nao sei onde ele está assistindo ... 
nao sei dizer . . . " 

E foi andando pela rua erma e tórrida. 
Urna visao. "Onde ele está assistindo'', a velhinha dizia como 

a gente antiga do Brasil. 
Falava a língua dos poetas mineiros do tempo da Inconfi

dencia : 

Eu, Marília, nao sou nenhum vaqueiro, 
Que viva de guardar alheio gado. 
Tenho próprio casal e nele assisto ... 
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Aquele simples verbo exalava o perfume arcaico dos tempos 
coloniais. Tinha encontrado, numa das mais centrais cidades da 
América do Sul, urna expressao genuinamente lusitana, de que a 
imensa maioria dos brasileiros nao usa mais. 

Numa cidade litoranea, fora as que se acham mui próximas 
de Portugal, seria boje quase escandaloso empregar assistir por 
habitar ou morar. 

"A menina nasceu em fracas palbas" - ".e, preciso guardar 
a boca" - "Há meses que lhe nao vem o costume" - "O que lhe 
hei de dar a comer?" - sao expressóes genuinamente portuguesas, 
que tenho recolhido da boca de pessoas recém-chegadas; modos 
de dizer que o Brasil já nao conhece. 

Há brasileiros mais ciosos de bem falar o portugues que os 
próprios donos da língua; como se a Hngua brasileira já nao fosse 
um dialeto, portugues deturpado e acrescido. 

"O nosso orgulho máximo, escreveu Euclides da Cunha, de
vera consistir em que ao portugues lhe custasse o traduzir-nos, 
lendo-nos na mesma lingua". 

Esse trabalho de emancipa~ao, processa-se, todavia; a diferen
cia~ao da língua brasileira vai sendo acelerada por múltiplos fatores 
tendentes a perturbar o idioma originário. 

* * * 
A gente de Corumbá espanta as trevas de suas noites com luz 

elétrica; mata a sede com água suja dorio. Goza do supérfluo; nao 
tem o indispensável. O atraso de sua higiene enverniza-se com 
aquele luxo. 

Quao mais adiantado me parecería Corumbá se bebesse água 
captada e canalizada das fontes do Urucu, ainda que se iluminasse, 
modestam·ente, a petróleo! 

* * * 

Árabes, sírios e turcos mascateiam por toda parte. Internam
se, catando fregueses, em todos os cantos. 

Dos milheiros deles, que o Brasil recebe anualmente, nao se 
tira talvez urna centena de produtores. 

Nao existem aqui trabalhadores rurais turcos; e todavía, nao 
há elemento estrangeiro mais espalhado pela superfície do país. 

No cora~ao de Mato Grosso, na Amazonia, em Minas Gerais, 
na Capital da República, vivem grandes massas de mercadores 
turcos. Embora, pelas condi~oes do seu míster habitual, sejam 
obrigados a entrar em rela~ao com os brasileiros, vivem, de fato, 
perf eitamente segregados na sua ra~a, nas suas normas, no seu feitio. 
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Ninguén1 sabe ao certo como se chamam, de onde sao, que reli
giao professam. Vivem lá entre si, ignorados quase pelos bra
sileiros. Onde há um mais rico, mais inteligente, ou mais instruído, 
grupam-se em torno dele; e, quando esse "líder" adquire certa 
influencia no país, come~a a dirigir, inteiramente, o núcleo de 
compatriotas. 

Seria injusto negar os servi~os elementares que prestara esses 
mascates as popula~oes do interior. .e, urna imigra~áo que cumpre, 
na hora atual, missáo de utilidade; nao tem trazido, porém, consigo, 
nenhum germe de progresso. 

* * * 

A regia o dos arredores de Corumbá, def ron te da cidade, é 
toda de origem aluvial; calcários predominam na margem direita 
do rio. 

A esquerda é baixa, pantanosa; tem fei9ao de urna esponja 
atravessada pelo Paraguai. 

As rochas eruptivas de que se vale a arquitetura, só existem 
a distancia de algumas léguas. Mesmo a areia para constru~ao 
vem de S. Luís de Cáceres, com tr~s dias de viagem, ao pre90 de 
50$ a barca~a, ou da Lagoa Gaíva. 

É admirável que, numa forma~ao calcária de tal sorte, se nao 
conhe9a número maior de cavernas; devem existir outras, além da 
Gruta do Infemo. 

A espeleologia brasileira, inaugurada por Alexandre Rodrigues 
Ferreira quando reconhe·ceu a "Gruta do Inferno"(33) nas vizi
nhan9as rlo Porte Coimbra, reserva ainda, aos estudiosos, segredos 
e surpresas maiores, talvez do que ns desvendadas. 

A "Gruta do Inferno" tem sido muito visitada. Curiosidade 
ociosa: até agora, ao que sei, ninguém ainda lá proceden a esca
va9oes e pesquisas. 

Pondo de parte as espeluncas do vale do rio das Velhas(34), 

de Maracá(35 ) , de Iporanga(36), que outras tem sido revolvidas 
por gente capaz? 

(33) Gruta do lnferno. ·Foi Ricardo Franco quem batizou essa caver
na, em 1786. Alexandre Rodrigues Ferreira visitou-a em 1791. Em verdade, 
sao duas as grutas. Segundo a memória de J oao Severiano da Fonseca 
(Rev. do Inst. vol. IV) medem 50 palmos de comprimento por 25 de largura. 

(34) Em 1926 o Museu resolveu prosseguir as pesquisas iniciadas por 
Lund na Lagoa Santa. J á se realizaram tres excursóes ao vale do rio das 
Velhas. Esses estudos estáo em marcha. 

(35) No río Maracá. Guiana Brasileira. 
( 36) No vale do rio Ribeira de lguape. 
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Quem já escavou conscienciosamente as cavernas do Alto do 
Uruguai? 

* * * 
Consagro esta nota a urna observac;ao puramente médica, rea

lizada, infelizmente, de modo imperfeito. Nao poderia afirmar se 
se tratava de forma benigna de polinevrite alimentar, ou mesmo 
leve polinevrite beribérica; seja como for, observei durante a viagem, 
a bordo do Ladário, casos de dormencia prolongada dos artelhos 
em diversos passageiros. 

Essa modificac;ao da sensibilidade aparece principalmente nos 
grandes artelhos, que se tornam quase insensíveis, embora conser
vem todos os movimentos. Localizac;ao semelhante a da podagra. 

Nenhuma outra desor.dem objetiva ou subjetiva, a nao ser a 
diminuic;ao de alguns reflexos superficiais. 

Nao me arrisco a conjeturas sobre tais casos, todavia ben1 
verificados. Cito-os aqui para atrair sobre o assunto a atenc;ao 
dos médicos que vivem por lá. 

* * * 
Partimos de Corumbá a meia-noite; noite de luar e. . . mos

quitos. 
O mosquiteiro de rede é suplício benfazejo, naquele calor; 

e a rede, cama suportável naquele meio. 
Nao vale fazer o mosquiteiro de gaze leve, crivosa; nao há 

que deixar espac;o a entrada do inimigo; deve ser de "algodaozinho", 
de malhas bem cerradas. · 

A temperatura, dentro de tal saco, nao é, evidentemente, 
agradável; todavía, é aceita de boa cara, porque, sem a protec;ao 
daquele pano, nao se dorme. 

Aliás, o aparelho tem outra valía. Nos lugares onde vivem 
anofelinos, precisamente a noite, as femeas inoculam o gérmen do 
paludismo; e o mosquiteiro, portanto, é grande profilático. 

* * * 
O mosquiteiro, largamente usado no interior, tem a forma 

geral de um fuso. Suas extremidades terminam nos punhos da 
rede; da parte média des~e, como a vesícula umbilical de um peixe 
recém-nascido, o seu bojo fechado, ao nível do chao, por duas 
abas que se cruzam. 

Um cordel mantém o plano superior acima de quem dorme; 
e, algumas varetas, cortadas na ocasiao de armá-lo, distendem hori
zontalmente o pano. 
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* * * 
Além de Corumbá, o Paraguai corre, tortuoso e risonho, entre 

campinas e bosques. Suas margens cobrem-se de flo;estas, quando 
nao se apagam para dar lugar as lagoas. De longe em longe, o 
tufo de flores violáceas de um piúva ron1pe o verdor sombrio da 
vegetac;ao. 

* * * 
Piúva(37 ) - é o nome que os cuiabanos dao ao ipe - que 

anima os tons da mata durante a florac;ao. 

* * * 
A 10 de agosto passamos em Porto S. Joao, da fazenda Santa 

Cruz. A fazenda conta cerca de 10.000 cabec;as de gado, ao que 
informam vaqueiros. Urna das maiores. 

No dia seguinte transpúnhamos a povoac;ao de Amolar; ao 
meio-dia o termómetro marcava 38°, a sombra. 

Ao longo da margem direita via-se urna cadeia de montanhas 
esbatidas no horizonte. Nao eram simples colinas sem importancia. 
Pelas cartas usuais nao foi possível identificá-la. 

Ai de quem se deixar levar pelas cartas atuais! 

* * * 
Abaixo da Lagoa Gaíya, a navegagao do Paraguai é dificultosa, 

pela angústia do rio. Além disso, durante as cheias, destacam-se 
das barrancas numerosas ilhotas verdejantes, que perturbam pro
fundamente a topografia do álveo; os melhores pilotos se embara
gam, muitas vez.es, para decidir onde passa o canal navegável por 
entre esses, cama,lotes, verdadeiros mururés(38 ) do Paraguai, resul
tantes da erosao processada pelas águas. 

(37) Piúva ou peúva, nome de árvores dos generes Tecoma e Jaca
randa da fam. das Bignoniáceas, assim: peúva-da-mata ou parapará na 
Amazónia: Jacaranda copaia, D. Don. Peúva-do-campo: há urna peúva-ama
rela (Tecoma achracea, Mart.) e urna peúva-roxa ou preta (T. ipe, Mart.). 

O neme piúva ou peúva é urna corruptela de ipe-uva, pelo menos em 
alguns casos. (A. J. S.) . 

(38) Mururés. - No Maranhao, aplica-se a denomina~ao aos cama
lotes caracterizados por Eichornia sp., mas sob a forma murarus (mururys 
no cronista José de Morais). 

Também se diz mururé (no Maranhao e no Pará) urna árvore de terra 
firme, de látex medicinal, anti-sifilítico, dito "mercúrio vegetal" (Brosimops 
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Urticáceas, leguminosas, gramíneas dominara nec;se trecho. 
.. A volta do Caracarazinho foi percorrida em 26 minutos. E, 

durante esse tempo, nao fizemos mais de uns 20 metros de caminho 
útil. 

* * * 
Enquanto o vapor sobe a corrente, vao passando, como no 

pano de fundo de um cenário de magia, árvores folhudas, onde, 
confiantes, livres e ágeis, casais de macacos(39), atores inconscien
tes, exibem o seu papel. 

A on~a(4º) gosta daqueles campos em que a presa é fácil. 

* * * 

Urna tarde, a luz se diluía nas primeiras sombras, enquanto 
as cigarras cantavam ( 41) . 

O Paraguai era um cadar~o azul, que a hélice esgar~ava em 
flocos de espuma branca. 

Ruídos da mata, imprecisos, ousados ou tímidos; roídos certos 
do motor, compassados e monótonos. 

Súbito um fragor de galhos que se partiam, folhas secas cre
pitantes, um grande ·grito de animal ferido ... 

Toda a gente correu para o mesmo bordo do Etrúria; e a 
on~a, mal divisada, sumiu-se pela ramaria adentro. Rápida cena 
característica daquele ambiente: os rumores de um motor, filho 
da mais apurada cultura científica e o rugir das on~as dominavam. 

* * * 
Os índios Guató ca~am, .com afinco, os grandes gatos, cujo 

couro vendem por bom pr~o aos viajantes. 
Um couro de on~a vale mais de 100$; e, quando passam as 

lanchas, os ca~adores vem, de canoa, oferecer os produtos de sua 
indústria predileta. 

* * * 

acutifolia, Hub. (Ducke) , Moraceae (segundo nos indicou o prof. A. J . de 
Sampaio). 

De um modo geral, nos dicionários do Tupí, as formas originárias desses 
nomes tem o sentido de "úmido" e outros, sem correspondencias sistemá
ticas. (R. Lopes). 

(39) Macacos - Cebus e Ate/es sp. 
(40) On~a - Fe/is onra. 
( 41) Cigarras - Fidicina mannifera e Tympanoterpes gigas. 
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Assim que o dia come~a, aparecem nos banhados por onde 
a vista se derrama, entre as florestas, nos grandes campos ribeiri
nhos, manadas de veados que brincara de orelha sempre alerta, em 
cambalhotas nervosas. 

As tahans, anhumas(42 ) (em Mato Grosso) , sao sempre os 
mesmos esposos, ternos amantes, modelos de bem casados. Dis
tendem o vóo pesado, elevando a custo a corpulencia, e vao pousar 
além, sempre juntos, repetindo no percurso o seu dueto de amor, 
cm que ele a chama: Tahan! 

E ela responde: Talíin! 

* * * 
• 1 

. . . - ... ; ; , - I 

1 ' 
Entramos, a 12 de agosto, na zona habitad~ pelos índios 

Guató, visitados recentemente pelo Dr. Max Schm1dt, do Museu 
de Berlim(43). 

A ribanceira, aquí e ali, apresenta-se desnudada, lim.pa, pela 
freqüencia do pé humano. Domina, no lugar, a ramaria de urna 
figueira : é um porto de Guató. 

Arvores caídas, com o desbarrancamento da última enxurrada, 
preparam-se para partir, ao arbítrio da corrente, ao Deus dará das 
águas, rio abaixo; e as folhas soltam-se urna a urna, como se fossem 
lágrimas da planta chorando a despedida . .. 

* * * 
As margens, pouco além da ribanceira, pontilham-se de man

chas escuras: sao ranchos daqueles índios, valentes canoeiros que 
tem, na história do Brasil, um lugar bem merecido. 

* * * 

Joaquim é um índio cego. 
Vive sentado debaixo de urna figueira, ao lado da cabana, 

rolando, na dire~áo do rio, os olhos extintos. 
Mora ali, no aterrado, ponto firme no meio do pantanal, só 

com a sua Guató que o alimenta e protege, velha companheira 
corajosa da sua triste escuridao. 

Ela colhe, naquela terra, os frutos que cultiva para manter 
seu lar. E, perdido no recanto agreste, rodeado de feras e perigos, 
o drama de amor e de piedade desenrola-se há alguns anos. 

(42) Anhuma - Vide notas 30 e 31. 
( 43) Max Schmidt - "Indianer-Studien in Zentral Brasilien" - Ber

lín, 1905. 
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É um poema de bondade, que a natureza feminina compoe no 
amago da mata, com todo o encanto da beleza primitiva e toda 
a santa poesia de urna dedica<;ao sem esperan9a ... 

* * * 
\ 

A noitinha, a água toma nuan<;as violetas e verdoengas. 
Bugios(44 ) cinzentos e peludos com bugias negras, aconche

gam-se nas ramanas. 
E , como o rio nao é largo, quem passa, goza dos mínimos 

detalhes da vida íntima daqueles casais de macacos, que se pre
param para dormir. 

Veadinhos assustados cabriteiam pelos pantanais, procurando 
moitas onde passar a noite. 

* * * 
A meio caminho de Corumbá - Cáceres acha-se Porto 

Descalvado, onde existem usinas da Companhia Cibills que prepara 
extrato de carne. 

Possui grandes manadas, em campos que vao dos pantanos 
de Mato Grosso a fronteira da Bolívia. 

O gado da Cibills é arisco; segundo dizem os vaqueiros de 
Porto Descalvado, é abatido a tiro de espingarda. Aliás, é por 
processo semelhante, que se resolvem as questoes, nas regioes fron
teiri~as. 

- A lei aqui é o artigo 44, parágrafo 32. 
O artigo 44 é o calibre da clavina Winchester, parágrafo 32 

- corresponde ao cano das pistolas de repeti<;ao ... 

* * * 
Dos bandidos da fronteira sofre muito a companhia; de vi

zinhos, fazendeiros do J auru, nao padece menos. 
Genésio, um dos nossos tropeiros, fora vaqueiro no J auru. 

Contava que seu patrao dizia habitualmente, mandando arrebanhar 
gado alheio para seu campo: 

- "Quem achar boi gordo pode tocar pra cá, que é meu; 
ferro que eu respeito é só a magreza ... " 

As on9as pagam as manadas pesado imposto de carne viva. 

(44) Trata-se de Cebídeos (Alouatta caraya, Humb.) mais conhecidos 
sob o nome de guaribas ou macacos roncadores. A diferem;a do pelágio, 
nos dois sexos, é muito acentuada; dir-se-iam duas espécies. 
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Da mesma empresa roubam também os ca¡;adores de gar9as 
que devastam rios e lagoas. ' 

Em Corumbá, 1 kg de plumas vale mais de 1 : 000$000 e cada 
gaqra fornece apenas alguns gramas. 

* * * 

Mulher que quase chora vendo, presa num viveiro, urna ave 
bem tratada, calma e contente, adorna sua beleza com o sofrimento 
e a vida de urna por9ao de gar9as ... 

Se vissem, voando pelo azul, aqueles flocos brancas, quantas 
vaidosas teriam remorso de suas aigrettes? Quantas nao prezarao 
ainda mais o adorno, só porque custa a vida feliz das gar9as
brancas? 

* * * 
A peste de cadeiras - tripanossomíase fatal aos eqüinos, em 

1911, matou 600 cavalos da Cibills. Em Porto S. Joao, ainda mais. 

* * * 

"A on<;a, 1contam vaqueiros, nao ataca hornero barbado. Tam
bém nao se atira a gente que dorme no mosquiteiro, porque nao 
sabe de que lado está a cabec;a! ... " 

"Mais de um, dormindo no campo, tem sido visitado, alta 
noite, pela on9a, cujos fios de bigode áspero chegaram a atravessar 
o pano do mosquiteiro ... " 

E, sinceramente, repetiam: 
"A on<;a nao bole com a gente debaixo do mosquiteiro". 

* * * 
A 13 de agosto encalhou o Etrúria nos baixios do Passo 

Presidente. Perdemos aí o dia. Para safar a lancha, a manobra 
usual é lan<;ar ferro a distancia de uns 20 metros e fazer girar o 
guincho, enrolando o cabo que a vai arrastando. 

Enfileirados em bancos de areia, ao longe, batalhoes de gua
rás ( 45) vermelhos como grandes manchas de sangue desbotado, 
assistiam ao rude trabalho da tripulac;ao. 

Passo Presidente merece o qualificativo; é o mais difícil da 
navegac;ao do alto Paraguai, entre Corumbá e S. Luís. 

(45) Guará - Tudocinus rubei, L. 
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* * * 

Em pé, na proa, autómato como um boneco, com a cabe~a 
metida num funil de feltro, que foi chapéu, cal~as arrega~adas ao 
joelho numa orla grossa debruada pela cor amarelada das ceroulas, 
de onde pende um cadar~o barrento, um caboclo espadaúdo vai 
sondando a profundidade do rio, nos passos que a vasante arruína. 

Finca a vara medida, gemendo; e, atento, crava o olhar nas 
divis6es e grita: 

- Seis! escasso! 
- Sete! na nlarca! 
- Oito! folgado! 

Grita cantando, plangente, como se a vara fosse um violáo, 
ou mesn10 um cotcho(46 ); o Sol, fosse a Lua das serenatas, e ele 
estivesse, ali, a suspirar num descante ... 

No ar parado do meio-dia, quando o rio f aísca e as 1cigarras 
estridulam nas ribanceiras, esvoa~a, de vez em quando, a voz do 
caboclo da proa, avisando o piloto das oscila~6es do canal prati
cável, cuja profundidade se exprime aos palmos: 

- Nove! escasso! 
Oito! folgado! 

- Seis! na marca! 

* * * 
O combustível, a bordo, é lenha. 
Em vez de ser pau a-toa, é lenha de angico e de aroeira.; é 

madeira de lei. 
O milheiro de achas, na barranca, no mato, é vendido a 

40$000; em Amolar vale 100$000; em Corumbá ainda mais. 
A combustáo dessa lenha produz calor que basta para fundir 

as grelhas das fornalhas, segundo informam pessoas entendidas. 

* * * 
Pela foz do J auru passamos, a boca da noite. O Paraguai, 

nesse trecho é matoso, mais estreito e mais fundo. 

( 46) Voz cuiabana do vocábulo cocho. É urna viola sertaneja feita a 
fadio, corn duas ou quatro cordas de tripa ou de fibra de palmeira, arran
jadas com o material da regiao. Em certos desafios o cotclzo é acompanhado 
pelo ga11zá, espécie de matraca ou reco-reco. De todos esses instrumentos 
há exemplares na cole~ao de Etnografía Sertaneja do Museu Nacional. 
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Copas de árvores folhudas e ramosas se debru~am sobre a 
corrente, por efeito do heliotropismo; pois que o rio é uro largo 
f eixe de raios luminosos cortando a escuridáo da floresta. 

A noite, de vez em quando, entravam por debaixo da tolda 
da lancha, como bra~os fantásticos, grandes galhos da margem 
próxima. Era, entáo, um fragor apavorante de coisas mil-partidas, 
como a descarga de metralhadoras imprevistas. O vapor oscilava, 
diminuía sensivelmente a marcha e desviava-se do rumo, detido 
pelos obstáculos, que a escuridáo escondera aos olhos, pequeninos 
e argutos, do piloto Salvador. Gritos de gente que dormía, depen
durada nas redes fustigadas pelas varas do mato; gritos dos vigias, 
mando de ordens, manobras ... 

A lancha parava. 
Alguns arranh5es nos passageiros, fraturas em saliencias do 

barco; o convés inundado de folhas e paus, mensageiros da floresta 
dando boas vindas a gente intrusa. 

* * * 
S. Luís de Cáceres, como Corumbá, é construída sobre urna 

das margens do Paraguai; a outra estende-se deserta, baixa e ala
gadi~a. 

Corumbá trepa, margem direita acima; S. Luís espraia-se pelo 
planalto modesto da esquerda. A mata, a mata vic;osa do Paraguai, 
interrompe-se nas cercanias de Cáceres. Quando muito, capoeiras 
e cerrad6es. A cidade e seus arredores foram erguidos em urna 
mancha ·calcária silicosa no len~ol argiloso, úmido, aluvial, de 
toda a regiao. 

Nua, sem a prote~ao das árvores, sofre, no estio, os rigores 
do sol; a poeira fina, sutil, levanta-se em nuvens, ao menor sopro, 
e invade as vias respiratórias. 

* * * 
Quando chove surge o tijuco, pastoso, exuberante, tomando 

as ruas, aliás bem trac;adas, alinhadas em tabuleiro. 

* * * 
Houve há tempos, em S. Luís, urna rua das Cabefas. 
Porque rua das Cabefas? 
Nao há, perto, nenhum maci~o de rocha eruptiva de onde se 

possa retirar pedra para constru~áo ou cal~amento. Ensaiaram a 
pavimenta~áo com pedra canga(47), a tapanhoacanga dos mineiros. 

( 47) Pedra canga ou tapanhoacanga. Do Tupí: cabe~a-de-negro. É 
um conglomerado argiloferruginoso formado por fragmentos de itabirito. 
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Mas, es se minério de ferro é frágil demais para is so, embora 
" sirva para constru9ao; existe, em S. Luís, o esqueleto de urna 

igreja onde largas nódoas chocolate denunciam placas de pedra 
canga. , 

Pois a míngua de melhor material, lembrou-se alguem de 
recamar ~ rua, na frente de casa, para poder transitar d~rante a 
esta9ao das chuvas, dos cranios dos bovinos, que a cidade 1a devo
rando. Outros seguiram seu exemplo; surgiu a rua das Cabefas . . . 

* * * 
Agua de Cáceres é a do Paraguai, ou a ~os algibes, ~bertos 

na vizinhan9a das fossas, condi9ao de insalubndade garantida. 

* * * 
S. Luís vive exportando poaia e borracha, cr~ando alguD? boi 

nos pastos do pantanal, que o teinpo das chuvas en9a de gram1ne!s 
e ciperáceas. Na seca, a cria~ao passa fome; fora do pantanal nao 
há pastagens. . . _ 

Exporta muita borracha, principalmente depo1s que a Cotnissao 
Rondon quebrou o encanto das paragens onde melhor vegeta a . . 
senngue1ra. 

Outrora S. Luís de Cáceres foi Vila Maria, em homenagem 
a triste rainba. Vivía do ouro de seus garimpos. Tem boje a 
cidade duas casas de sobrado; as outras, sao rés-do-chao, cobertas 
de telha va, ventiladas, como convém ao clima. 

A enfermaria militar 
ca dos pela f erida brava. 
Maciel, devo ter podido 

* * * 
de Cáceres regurgitava de doentes ata
A distinta amabilidade do Dr. Jesuíno 

examinar muitos casos. 

* * * 
Ferida brava(48 ) nao é ferida; é úlcera. Todos os doentes 

vem do sertao bruto; é mal das regioes da vertente amazónica. 

( 48) Sob a denomina~áo de ferida brava, se designam no interior do 
Brasil pelo menos tres entidades mórbidas diversas: a leishmaniose tegumen
tar americana, a úlcera fagedenica tropical e a éctima. 

A leisbmaniose tegumentar americana se manifesta por lesóes cutane.as 
predominando nas partes descobertas ~ le,s~es d,as mu~osas d~ boca,. ~o n.anz, 
da laringe e da faringe; seu agente etiolog1co e a Le1shmama b~astl~ens1s <le 
Gaspar Viana, transmitida de hornero a homem por dipteros ps1cod1deos do 
genero I/ebotamus. . 

A úlcera fagedenica tropical, observada quase exclusivamente nos mem
bros inferiores, se distingue de todas as outras ulcera~óes pelo abundante 
exsudato purulento, viscoso e brilhante, que recobre a lesao; é talvez produ-
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As vezes, com~a como um furúnculo; outras, enxerta-se numa 
verdadeira ferida, escoria9ao aberta pelos espinhos da mata, picada 
de mosquito ou carrapato. Depois cresce; quase indolor, tórpida, 
vermelha, sangrando pouco, redonda, limitada por urna borda e5-
pessa, orla saliente e seca, mareja líquido, ora sanioso, ora claro, 
linfático, inodoro. Pouco pus. Mais freqüentemente localizam-se 
as úlceras nos membros e na cab~a. O tronco é quase sempre 
poupado. Observei alguns casos em que se assestavam na regiao 
dorso-lombar; algumas vezes, na raiz nasal. 

Entre muitos que examinei, cerca de 100, nao vi urna só 
localiza~ao mucosa, na boca ou no nariz. 

Em c·ertos inclivíduos, a úlcera fica solitária durante muito 
tempo; depois surgem outras, próximas ou afastada" das primeiras. 
O doente que nlais tinha apresen ta va 17 f eridas bravas, espalhadas 
pelo corpo. 

Quando sao cauterizadas tomam aspecto diferente: rodeiam-se 
de urna orla mais grossa, dura, exuberante. Costumavam os traba
lhadores queimá-las com a solu9ao de sulfato de cobre usada nas 
pilhas elétricas do telégrafo. 

As feridas bravas levam tempo a sarar. Meses e meses, a 
fio, ficam cravadas na pele, como pequenas crateras de vulcáo, sem 
atar nem desatar, atormentando os míseros doentes. 

Na regiao em que se acharo nao se nota rea~ao inflamatória. 
A maior, que tive ocasiao de ver, media cerca de seis centí

metros de diametro. 

* * * 

Procurei, com muito interesse, verificar a existencia da f erida 
brava entre os índios. Ela nao os molesta. Nao vi um só Parecí 
ou Nambikuára atingido pelo mal; nem soube de algum que fosse 
atacado. A doen~a deixa sempre urna grande cicatriz rugosa e 
indelével, arredondada, que nao passaria despercebida no corpo de 
um índio. 

* * * 
Depois que come9aram a vir do acampamento tropeiros e 

trabalhadores atacados, os quais fazem estádio em Tapirapua, no 

zida por urna simbiose fuso-espirilar que nos casos nao tratados da doen~a 
constantemente se observa. 

A éctima, forma mais grave das infec~óes impetiginóides da pele, se 
recobre de espessa crosta que nao existe geralmente nas infec~óes pre~~de~
temente referidas ; também dessas se distingue por acometer coro frequenc1a 
partes cobertas do corpo; como agente etiológico reconhece amostras pouco 
virulentas de estreptococos (ÜLIMPIO DA FoNsEcA, filho ). 
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alto Sipotuba, um arriezro que nunca havia atingido a hacia do 
,. Juruena foi infetado. Teve urna úlcera na raiz nasal. 

A ferida brava deve ser transmissível. No entanto, o contágio 
é bem precário, pois que urna verdadeira multidao de inf etados 
existia em Cáceres e Tapirapua sem que o mal se propagasse. 

* * * 

Sobre a f erida brava, J oao Cavalcante, f azendeiro no Sipotuba, 
em Porto dos Bugres, deu-me interessante informa~ao, que nao devo 
deixar de transcrever. 

Havia alguns anos, indo tirar seringa, nas cabeceiras do Pa
pagaio, afluente do Juruena, volta com urna das tais feridas no 
dorso do pé esquerdo. 

Depois de muito tempo, cansado de drogas e mezinhas, re
solveu pulverizar, na cavidade da úlcera, um pouco de tártaro 
emético. 

É sabido a importancia que o tártaro tem, no sertao, na 
terapeutica de todos os males; sobrevivencia de urna antiga opiniáo 
médica; lá, o emético é panacéia. 

,. . 
/ ; . I 

t ... 
. ' *·¡· 

FIG. 1 - Plancha no rio Sipotuba. (Segundo croquis do Autor) 

Cavalcante sofreu dores horríveis mas sarou depressa. 
Quando partí para Mato Grosso, já se tinha ensaiado com o 

melhor sucesso, o tratamento das úlceras leishmaniósicas de Bauru 
pelas inje~oes endovenosas daquele sal. 

* * * 

Apressei a partida de Cáceres. Na plancha Esperanfa, que 
os bons oficios do tenente Boanerges e do Sr. Leopoldo Ambrósio 
conseguiram por a nossa disposi~áo, fizemos embarcar o material. 

Seguimos por terra, para chegar mais depressa a Tapirapua, 
para onde Ronden nos marcara um encontro. 

* * * 
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A plancha é o barco regional. 
Sua proa é chanfrada, larga, sem roda. Na popa, depois do 

leme, um fogáo de ferro sobre urna caixa de terra. O leme perfura 
a embarca~áo, a maneira do uso egípcio. 

Toda a por~ao mediana é coberta por um toldo de tábuas, 
de teto chato, aberto para os lados em quatro janelas amplas, 
por onde entra a carga. 

Dentro, um forte cheira nauseante; em cima do teto, entre 
outra.s coisas, mantas de carne-de-vento, espécie de charque usado 
na v1agem. 

Os bordos da plancha sao largos e salientes; forman o pisa-pé. 
A zinga tem quase seis metros de comprimento (5,70m); ter

mina em cone, numa ponta; e, na outra, acaba em gan~ho. 

* * :I: 

Para descer o rio, a plancha dispensa esfor\;o; um plancheiro 
bom, com a mao no 'leme, f oge dos baixios e das pedras, deixa 
o barco escorregar pela água abaixo, enquanto os zingadores dor
mitam. 

Para subir, varejam os zingadores. Quatro de cada bordo, 
aos pares, mergulham na água a ponta da vara, fisgam o fundo, 
e vao marchando de proa a popa, compassadamente, f azendo res
soar o - pisa-pé - , gritando de vez em quando: 

- Eta, madeira! Tchá! 
De longe, ouvem-se os roídos da subida de urna plancha: um 

choque claro, longo, das varas contra os bordos; seguido de outros, 
cqrtos e soturnos, que sao ruídos do pisa-pé. 

~os segmentos do rio em que o fundo nao pode ser atingido 
pela z1nga, encostam a plancha a urna das margens, e vao alando 
a embarca\;áo, prendendo nos ramos o gancho da vara. 

* * * 
A. noite, ·embica-se a plancha para a ribanceira, no pouso 

escolhido. Armam-se as redes. 
E as grandes árvores do lugar, aluídas pelas enxurradas, dei

xam-se :cair, as vezes, sobre os imprudentes acampamentos ... 
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V 

PARTIMOS de S. Luís para Tapirapua, ao findar do mes de 
agosto. 

o ·caminho, que liga a velha cidade o posto de abastecimento 
da Comissao Rondon, vai margeando o Paraguai até ao "Passo 
do Barranco". 

Anda-se por cima do pantanal(49 ) seco. Areia e tabatinga; 
poeira fina. 

Nos cerrados, oajueiros(5º) em flor, iluminando a tristeza da 
flora. 

Em alguns lugares, encontram-se grandes excavagóes redon
das, como se f ossem úlceras da terra, de onde retiram argila, para 
os adobes empregados nas constru<;óes. 

Há, nesses pontos, verdadeiras manchas de argila plástica. 

* * * 
No mesmo dia da partida armamos nossas redes a margem 

direita do Sipotuba, debaixo de urna figueira enorme, na fazenda 
do Porto do Campo. 

Atravessando o Paraguai, no Passo do Barranco, tínhamos 
caminhado ao longo daquele rio, que é, na verdade, brago forma
dor destoutro. 

As terras do vale do Sipotuba sao entremeadas de campos 
e cerrados. 

(49) O pantanal de Mato Grosso nao corresponde ao conceito vulgar 
de pantano; também os campos imundáveis de Marajó e do Maraohao, ficam 
em geral, completamente secos na estiagem e sao em parte arenosos; sobre 
a forma~ao destes, v. R. Lopes, "Entre a Amazonia e o Sertao", Boletim 
do Museu Nacional, 1930. 

(50) O cajueiro-verdadeiro ou da praia (Anacardium occidentale, L.) é 
encontrado em Mata Grosso nas proximidades de habita~ao humana e por 
isso considerado como introduzido. 

O cajueiro dos campos é o caju-i ou caju rasteiro (Anacardium nanwn, 
St.-Hil.); na mata: Anarcadium giganteum, Hanc., grande árvore floresta}, 
empregada em canoas - (A. J. S.). 
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Nos campos, que a invernia transforma em lagoas, há boas 
pastagens, de que limitados rebanhos se utilizam. 

Na estac;ao das secas, verdadeiras lagoas, em compensa~ao, 
quase desaparecem; e a fauna lacustre, sofrendo os rigores dessa 
incerteza, modifica seus hábitos. 

J acarés (51), privados da água dos lagos, arquejantes, saíam 
pelo campo, procurando os veadinhos que vinham matar a sede. 

* * * 
Em urna das manchas de campo, depois de um lance de 

cerradéi:o, a certa distancia do caminho, despreocupado, pastava 
um lindo cervo ( 52 ) • 

Paramos todos, para gozar daquela cena primitiva. Ao lado, 
urna po9a dágua lodacenta, resto da grande lagoa que as chuvas 
do verao havian1 de encher de novo. 

Pé ante pé, lento, arrastando-se sub-repticiamente, saía dágua 
um hidrossáurio esfaimado e trai~oeiro, procurando atingir o cervo. 

Fazia um passo curto e, quase no mesmo lugar, ficava imóvel, 
como se fosse um jacaré de bronze, iluminado pelo sol; depois 
de alguns instantes, continuava a marcha imperceptível. 

É assim que atacam as presas distraídas. 
Dentro de algum tempo teria agarrado o veadinho pelas per

nas, arrastando-o para a po~a dágua su ja ... 
lnterrompemos, sem remorsos, a triste operagao. 

* * * 
J á pela noite cerrada, comec;ou a abrandar o calor f ortíssimo 

daquele primeiro dia de marcha. O rio, ao luar marulhava, su
gerindo o sono. 

Do outro lado da corrente, os sons confusos da floresta le
vantam-se e,m surdina, para compor a serenata. 

Frio, pela madrugada; na manha seguinte, o sol rompía agres
sivo, despejando ondas de luz e calor por cima das matas, dos 
·cerrados. As oscilac;oes diárias da temperatura atmosférica, na
quela esta~ao, seguiam tal norma. 

* * * 
Quem toma banho no Sipotuba compreende a razao pela 

qual as planchas levam 12 dias para subir, até Tapirapua, e 

(51) Jacaré - Cainian sclerops. 
(52) Cervo - Dorcelaphus dichotomus, Hl.). 
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descem em 48 horas; o rio tem águas claríssimas, fundo pedregoso 
e f ortíssima correnteza. 

A parte inferior do seu curso, porém, é cavada em terrenos 
de baixo nível. 

Durante seu trajeto, aí, nao recebe um só contribuinte de 
importancia. 

O volume de suas águas cresce, ainda assim, pelas torrentes 
anónimas que o alimentam dos dois lados. Na primeira por~ao 
do seu percurso, juntam--se-lhe seus verdadei:ros afluentes. 

* * * 
A lepra nao é freqüente naquelas bandas, ao contrário do 

qu.e supunha. Em Cáceres vi dois leprosos: em Porto do Campo 
existe urna família de morféticos. Convém notar, todavía, que a 
popula~ao regional é muito ·escassa; nao acredito que S. Luís de 
Cáceres tenha os 15.000 habitantes que lhe dao. Aliás, as notas 
censitárias de que dispomos sao precárias demais para servirem a 
qualquer estimativa dessa ordem. ' 

* * * 
Em Porto dos Bugres passamos para a margem esquerda do 

río Sipotuba. 
De Bugres a Tapirapua vao 15 léguas. Pireneus julgou 

prudente iniciarmos essa marcha durante a noite, para nao sacri
ficarmos os nossos animais, visto qµe o caminho é dos piores. 

Partióamos de madrugada para vencer, mais suavemente, o 
grande sapezal(53). 

* * * 
Reconhe~o que sao, aparentemente, ociosos alguns detalhes 

desta narra~ao, que, afinal, nada apresentam de maravilhoso. To
davía, escrevo para documentar e divulgar; escrevo desejando arqui
var e servir. 

Há minúcias aborrecidas para quem toma de um livro a fim 
de se recrear, ou para quem procura apenas urna nota. 

O mesmo leitor, em outras circunstancias, daria urna fortuna 
para conhecer essas pequenas coisas. A mais corriqueira infor
ma~áo pode servir a outrem de modo indizível. Vale pela experien
cia que encerra, trabalho que poupa, tranqüilidade que propor-

( 53) Sapé - Imperata brasiliensis e /. caudata. 
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ciona, habilitando outro transeunte a prever urna série de con
di~oes. 

Tive a felicidade de a-char um guia experimentado; outros 
nao a terao. Que aproveitem as informa~oes aqui registadas ... 

* * * 
J oao Cavalcante é sertanejo inteligente e bondoso. Fiz-lhe 

algumas perguntas; responden com clareza. 
O saber da gente matuta tem sabor especial. Quando nos 

contam coisas e fatos, nao se prendem a teorías e Iiames de que 
se acham embara~ados os letrados. Na sua voz, é ainda a própria 
Natureza quem fala; ganhamos escutando-a. 

Disse-me que a mata da poaia( 54 ), outrora, ia da sua casa 
a Tapirapua, 15 léguas a fio, estendendo-se entre o Paraguai e o 
Sipotuba. Grande parte dela é boje o desolado sapezal, campo 
de ciperáceas, onde se acham espetados, negros como varoes de 
ferro, os ca u les .carbonizados das grandes árvores, que as queimadas 
nao puderam derrubar. 

* * * 
Nao há muitos anos, os índios Parecí das cabeceiras do Juba, 

do Caba<;al e do J auru freqüentavam Porto dos Bugres para nego
ciar com a gente de Cáceres. 

* * * 
Nessa noite que passamos no Porto dos Bugres, produziu-se 

um incidente banal, que desejo narrar porque dá amostra do meio 
em que vivem aqueles sertanejos. 

Armáramos as redes debaixo de algumas laranjeiras, ao lado 
do rancho de nosso hospedeiro. Respirando o ar que descia das 
árvores em flor, conversávamos baixinho. 

N oite de luar incerto. 
De repente ouviu-se, no outro lado do rio, a voz mordente 

de um suíno erguer-se na escuridao, num grito de desespero. 
- A on~a! A on~a! gritou Cavalcante aparecendo, mal 

distinto, na porta da sua casa de folhagem. 
- Está parecendo sucuri(5..s), disse um camarada, erguendo

se na rede, pregui<;oso. 

(54) Poaia - Uragoga ipecacuanha, Bail. É a poaia verdadeira. O 
nome vulgar é atribuído a plantas diversas (A. J . S.). 

(55) Sucuri - Eunectes murinus. É o maior dos ofídios. Vive a beira 
dágua. 
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- Esse rio tem muita sucuri ... 
On9a, ou sucuri, atacava o chiqueiro a menos de cero metros 

da habita9ao. 
Cavalcante, seus homens e os nossos correram para o lugar 

onde a voz da vítima se perdia, deslizando numa escala cromática 
descendente .. . 

As crian9as da casa, pobres filhos da floresta, levantaram-se 
das suas pequeninas redes, despertadas pela gritaria dos bichos e 
dos homens: 

- É a on9a? É a on9a? Fecha a porta! choramingava1n, 
nervosas e tremulas. 

A porta! 
Era um rancho de pau a pique, coberto de palmas de acuri(56

), 

as paredes, em pali9ada, permitiriam a passagem de um casal de 
on9as ... 

Todavia, tinha urna porta; e era bom abrigo para formar o 
caráter dos pequeninos brasileiros. 

Tive piedade daquelas crian~as, acordadas no meio da noite 
pela on9a; pensei nos petizes das cidades, que tremem de medo 
e arregalam de pavor, quando ouvem falar das on9as fabulosas. 

Invejei as crian9as pelos meus filhos ; se:áo verdadeiros ho
mens os que váo crescendo assim, endurecidos pelo contato íntimo 
com as asperezas da cria9áo. 

* * * f 

De Porto dos Bugres, através do sapezal, corre a estrada, 
aberta pela Comissáo Rondon, para abastecer seu depósito. 

o sapezal se interrompe, nas cabeceiras, para dar lugar a 
vegeta9áo que costuma coroar as nas,centes; na fonte do Jac~re
zinho, a 30 km de Bugres, vi:cejavam cedros(57), perobas('.,8), 

garapas, faveiras, algodáo-da-mata(59 ), guarirobas(60), buritis(61 ), 

uaua9u(62
), amostras do que o fogo andou, por largo tempo, de

vorando. 
Plena regiáo da poaia. 

(56) Acuri - nome peculiar as palmeiras A ttalea prínceps, Mart. e 
A. phalerata, Mart. 

(57) Cedro - Cedre/a sp. 
(58) Peroba - Aspidosperma sp. 
(59) Algodao - G ossypium sp. 
(60) Guariroba - Cocos con1asa. 
( 61) Buriti - Mauritia flexuosa, no N. de Mato Grosso; M. vinífera, 

no Centro e no Sul. 
(62) Uaua\;u - Orbignya speciosa. 
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Mato Grosso é, ainda boje, o maior fornecedor da rubiácea, 
cuja extra9áo é trabalho ingrato, exigindo muita aten<;áo dos que 
desejam encontrar a erva e fugir das cobras. Dizem os matutos: 

- O poaieiro carece de ter boa vista. . . vai andando no 
mato de cabe~a abanando, só mexendo com os olhos ... seniio, 
arranca, mas é nada! A poaia arruína a vista. 

Nas costas, 1evam os poaieiros um matiri de embira, para o 
qual váo jogando as raízes arrancadas; chegando ao rancho, poem
nas a secar ao sol. 

* * * 
Vive no vale de Sipotuba urna avezinha do tamanho do sabiá, 

plumagem cor de folhas secas, que assobia como se fosse ~ma pes
soa. Os matutes chamam-na de poaieiro e nao matam. D1zem que 
outrora, no tempo da grande floresta, quando cantava num lugar, os 
arrancadores corriam para aquel e sí ti o, certos de f arta colheita. 

O poaieiro(63 ) era auxiliar de máo 1cheia. O fogo, destruindo 
a mata, diminuiu a poaia, e quebrou o encanto salutar da avezinha. 

* * * 
Todavia, foram os arrancadores os maiores culpados do in

cendio das florestas dali. Acreditavam que, limpando o solo pelo 
fogo, livrando-se por meio dele, das imundícies que . atormenta~am 
os mateiros: abelhas, mosquitos, maribondos, for·migas, podenam 
colher mais facilmente a raíz cobi9ada. Mas a poaia nao medra 
f ora da prote9áo da mata. . 

Destruíram a morada, esperando conservar o morador; ma1s 
urna vez o homem, por ignorancia e ambi9áo, matou urna galinha 
de ovos de ouro ... 

* * * 
Partindo de S. Luís de Cáceres 1contam-se as seguintes etapas, 

de acorde com a marcha que fizemos: 

Sao Luís - Barranco ................ .. . . . .... . 
Barranco - Porto do Campo ....... .... .. .. . . . . 
Porto do Campo - Porto dos Bugres ........ . .. . 
Porto dos Bugres - Manuel Benedito .. . ........ . 
Manuel Benedito - Tapirapuá .. . . . . ......... . 
De Cáceres a Tapirapua . .. . .. . . .... ..... . .. . 

* * * 

( 63) Poaieiro - Ornithion cinerascens, Wied. 

71 

3 Iéguas 
5 Iéguas 
3 téguas 

11 léguas 
5 léguas 
2 a 3 dias 



Partem de Tapirapuá{64) as tropas de abastecimento, con
duzindo generos e material para o acampamento de Rondon, situado 
a cerca de 100 léguas. O nome daquele lugar é ainda lembran~a 
das bandeiras, cravada no sertao longínquo. 

O servi~o de transporte f oi admiravelmente bem organizado, 
sendo o caminho, de Tapirapuá ao acampamento, dividido em 
s~oes; Tapirapuá- Juruena, Juruena--Campos Novos, Campos 
Novos-José Bonifácio, onde estava a constru~ao de 1912. 

* * * 
Desde o com~o da viagem come~amos a f azer profilaxia 

antimalárica pelo mosquiteiro e pela quinina; nunca usamos mais 
de 30 centigramas de cloridrato de quinina por dia. O tenente 
Pireneus, antigo impaludado, tomava urna grama. Da nossa comi
tiva, composta de seis homens: Amaro Fonseca, José Opílio, Joa
quim Trindade, J oao Mineiro, Genésio, Antonio, índio Parecí, dois, 
apenas, foram atacados: um no Juruena, e outro em Campos Novos. 
Acessos benignos em ambos. 

O posto de Juruena é foco dos mais sérios, tanto de paludismo 
quanto de ·beribéri. 

* • • 

Em Tapirapuá examinei ·muitos enfermos da Comissao: mio
car.dite beribérica, caquexia palúdica, úlceras leishmaniósicas, an
quilostomíase. 

• * * 

Fui também consultado por um índio Chiquitiano, José Bu
grinho, vaqueiro da Comissao. Formara-se-lhe um grande abcesso 
na axila esquerda. Puncionara a col~áo com um pau pontiagudo; 

4 

sofría conseqüencias infecciosas da interven~áo. Indaguei porque 
nao tinha usado a faca de preferencia, para executar a .opera\ráo; 
respondeu-me que o ferro arruína as postemas . .. 

* * * 
O beribéri, embora endemico em certos lugares, nao aparece 

com a mesma intensidade todos os anos. Há anos de beribéri. 
Os antigos cuiabanos ainda o chamam de perneira. 

(64) Tapirapua : Do Tupi; Ita-pirapuan - Pedra de arra1a (peixe 
redondo). Segundo Martius será ·rapira-apuan - boí redondo. 
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* * * 

Rondon deixou-nos em Tapirapuá aos 2 de setembro. Sem
pre animado pela mesma f é, e disposto aos mesmos sacrificios, 
seguiu para a Capital da República a servi~o da sua obra. 

* * * 
Há homens que diminuem a medida que deles nos aproxima

mos; outros, de longe, brilham como estrelas e quando nos che
gamos, vemos que sao mundos, ainda maiores de sentimentos e 
de caráter. 

* * * 
Minha bagagem constava de 16 volumes, tendo sido arrumada 

de maneira que nenhum costado tivesse mais de 35 kg. 

* * * 
O boi é o cargueiro de lá{65). 

Vieram da invernada f ortes garrotes, ainda chucros. Com uma 
sovela, Genésio perfurou o septo nasal de cada qual, passando 
pelo orificio um anel de couro, preso a soga que descia das guampas. 

Bufando, e lambendo a ferida fresca, passaram a noite amarra-
dos a estaca, mugindo, de vez em quando, furiosos e impacientes. 

No dia seguinte foram encangalhados. 
Encangalhar um ·boi chucro é opera\ráO acidentada. 
Revestidos das albardas primitivas, de pau, couro cru e palha 

ajustada em pequenos feixes pelo lado de dentro, saltam os garrotes, 
pulam, ·esperneiam, atiram-se as árvores, rojam-se ªº chao, até que 
os arreios se desfa~am aos peda~os. 

Vao os vaqueiros, entáo, ca~ar pelo campo as pe~as dissemi
nadas durante a formidável rea\rao. Encangalham de novo o ani
mal. Tudo recome~a. No fim de muitas horas submetem-se, 
acalmam-se. Entáo recebem a carga. Assim se inicia a viagem, 
para pousar pouco além; porque, no primeiro dia, já é grande coisa 
f azer os garrotes caminhar alguns km. 

Quando disparam pelo campo afora, pisam, -na corrida, sobre 
a corda que lhes pende das narinas e moderam a fuga; a corda é 
um freio automá.tico, inven~ao de vaqueiros ... 

* * * 

(65) No Maranhao chama-se boi-cavalo ao boi de cangalha (v. R. 
Lo pes, "O Torrao Maranhense", pág. 93). 
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Urna tropa de muares conduzia o material; 15 bois levavam 
.. generos e brindes para os índios: facas, machados, linhas, contas, 

pérolas de vidro, e algumas centenas de caixas de fósforos, que 
sao, bem como o machado de ferro, do inais valioso donativo que 
alguém possa fazer a um N·ambikuára. Em Tapirapua enrolamos 
certa quantidade de cigarros em papel de jornal; o tenente Pireneus 
sabia, por experiencia própria, ser o envoltório preferido ... 

* * * 
Do Tapirapua ao Salto da FeHcidade, onde cruzamos o Si

potuba para ganhar o planalto parecí, desdobra-se urna das melho
res estradas carro~áveis do sertao brasileiro. Sao 24 km iniciais 
da larga via de comunica~ao, aberta entre as duas bacias extremas, 
através do grande divisor. 

* * * 
O fruto do jequitibá (66), que os índios Parecí denominam 

f átenóchini, é precisamente o mesmo usado pelos índios do Ara
guaia (Karajá) como fornilho. 

Fáte - macaco; nochini - pilao. Fáten6chini - pilao de 
macaco. 

* * * 
Guairo(67 ) - dos Par:ecí uacuan - dos cuiabanos, a mais 

amável das palmeirinhas do campo, é a guariroba do sertao goiano. 
Seu fruto, noz piriforme, tem a mucilagem da baba-de-boi. 
Embalsama o ar com cheira híbrido de manga e ananás. 
·Quem passa, atraído pela modéstia de sua estipe, preso ao 

perfume, aproxima-se; e •Como se desejasse fazer as honras do 
sertao ao visitante, arqueada ao peso dos cachos, ela oferta os 
frutos. 

Em geral as palmeiras, ·Como as outras maes-árvores, ou 
talvez ainda mais, erguem para o céu, bem longe dos homens, os 
filhos cobi~ados. Há luta para conseguí-los. 

A guairó, pequen a, delgada, elástica, tal se f ora um f eixe de 
molas de a~o, permite que o homem se aproveite de urna das mais 
suaves produ~6es daquela terra, sem mais esfor~o, erguendo o 
bra~o. 

( 66) J equitibá - Cariniana brasiliensis. 
(67) Guairó - Vide nota n. 60. Naquela regiao cresce pouco. Em 

outros lugares atinge grande altura. Daí a confusao de alguns observadores 
apressados. 
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* * * 
Cajueiros, sem conta, abertos em flor, fazem companhia as 

uacuans. 
Meia légua aquém do Salto da Felicidade ouve-se o ronco 

das águas. Todavía, parece urna corredeira de forte declive; é 
antes urna cachoeira, onde a rocha forma terra~os. 

* * * 
No passo do Salto, as margens do Sipotuba sao altas, de terras 

sílico-argilosas. 
Borboletas brancas, amarelas, verdes, como pedacinhos de 

papel de cor, juntavam-se em multidao para beber na orla d9 rio, 
matizando tapete ondeante, a sombra de grandes árvores. 

Napeocles jucunda, Hub., é muito abundante naquele vale; 
passeia, em longas filas, pelas clareiras das matas. 

* * * 

Conheci, no Salto, um dos melhores companheiros de Rondon. 
Deixo aqui estas linhas para prestar homenagem a um tipo acabado 
de sertanista, que levou a vida inteira rompendo matas e levantando 
postes telegráficos, até cair na Serra do Norte, quando a cons
tru~ao monumental estava quase terminada. O capitao Cardoso 
tombou na primeira trincheira daquela grande luta; morreu no 
acampamento, quando a linha telegráfica chegava as últimas etapas. 

A terra da promissao raramente recebe o piso de quem a viu . . 
pnme1ro ... 

* * * 
Contava Cardoso que, durante a constru9ao das linhas tele

gráficas nas terras dos Boróro, e mesmo dos Parecí era comum, 
no com~o, 1cortarem os índios os postes, supondo que havia colmeia 
no topo; porque encostavam o ouvido nos moir6es, e percebiam o 
zumbido característico da passagem do vento e da indu~ao, se
melhante ao das abelhas ... 

* * * 
É interessante notar a distribui9ao geográfica, regional, dos 

borrachudos, dípteros que formam colonias isoladas. 
Em Tapirapua quase nao existem; sao abundantes no Salto. 

Ambas, localidades da margem do Sipotuba. 
Parece-me, todavía, que sua presen~a se relaciona com a exis-
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tencia de algumas espécies vegetais que lhes dao abrigo, ou que 
~ lhes auxiliam, de algum modo, a existencia; talvez certas bromélias, 

nas quais, em 1878, Fritz Müller descreveu fauna característica. 

* * * 
Do Salto, a estrada caminha para N.O. através de urna 

grande mata, para chegar ao sopé do planalto dos Parecí. 
Vi, pela primeira vez, o mamao(68 ) frutificando em plena 

floresta, ao lado de plantas bravas; como um príncipe modesto que 
estivesse, incógnito, a gozar o espetáculo de urna luta, alistado 
nas fileiras dos combatentes, emparelhado com gente de toda 
casta ... 

* * * 
As sapopembas(69 ) (ou sapopemas) amplas, escavadas, abri

gos naturais, cavernas de madeira ·que as árvores constroem, en
chem-se, as vezes, de terra das enxurradas e as sementes, caindo 
nesses canteiros do Curupira, brotam em ervas, arbustos e cipós, 
como filhos adotivos dos gigantes. 

* * * 
A foz do rio Formoso, no Sipotuba, pode ser atingida, en

trando-se pela mata do Salto, a Sudoeste da estrada. 

* * * 
De bananeiras ( 10 ), nada. Pacovas ( 71 ), de porte medí ocre. 

( 68) Mamao - Carioca papaya, L. - Caricácea. - Marcgrave encon
trou a espécie nas matas brasileiras. Martius, ao contrário do que afirma 
A. de Candolle, menciona o seu nome e dá-lhe 'etimología tupí (Beitrage, 
11, 399). 

(69) Sapopembas. Do tupí: Sepó-apeba - raiz chata (Martius). 
Nome indígena das raízes tabulares, de muitas árvores cujas raízes se 

dilatam na base; sao achatadas lateralmente para o efeito de maior base da 
árvore (A. J. S.). 

(70) Bananeira. - Musa paradisiaca, L. e M. sapientum, L. - Mu-, 
saceas. 

Humboldt procurou sustentar a origem ·americana dessa planta. Hoje, 
botanic'?s e etnólogos estao de acordo admitindo que a pátria da espécie 
tenha sido o Velho Mundo. Dessa considera9ao deriva a importancia que 
pode ter a bananeira para caracterizar o grau de segrega~ao de urna tribo. 

(71) Pacova: o oome_ pacová é .das Zingiberáceas: Renealmia exaltata 
e Alpinia nutans; chama-se pacova-sororoca a musácea Ravenala guianensis 
de lugares úmidos das matas. ' 

Há também e'Spécie de Heliconia com esse nome vulgar, assim H. psit
tacorum, vulgo pacova-catinga. 
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* * * 
A mulateira(72 ), de cerne duríssimo, quebradora de machados, 

e a goiabeira do mato, mirtácea gigantesca, sao rivais do jatobá 
naquela justa de ramos e de f olhas. ' 

As lagoas da costa do Atlantico, no Rio Grande do Sul, ensi
naram-me, em 1906, a admirar as aves do Brasil; as florestas de 
Mato Grosso abriram-me o mundo dos insetos. Se quisesse um 
título sensacional para estas notas, tomaría este, perfeitamente ver
dadeiro: Visita aos Indios do País dos Insetos ... 

* * * 
Antes de come<;ar a subir o planalto dos Parecí, pousamos 

no rancho do km 50 da estrada do Juruena destinada a ser urna 
veía mestra da circula<;ao dos sertoes, por onde hao de passar 
boiadas para o Norte e tropas com borracha para o Sul. 

Inicia-se no - 50 - urna das piares marchas. Fizemos urna 
madrugada. 

Sobe o caminho abruptamente; depois de alguns km dá no 
chapadao dos Parecí, mar de areia desolador, grande mancha de 
deserto. 

Quatro léguas vao do 50 até Aldeia Queimada, posto co
mandado, naquela ocasiao, pelo tenente Emanuel do Amarante. 
Sao todas de areia, fofa, .em subidas e descidas, em rampas de 
alta porcentagem, sem nascentes dágua, e sem sombras. 

* * • 

Luís d' Alincourt, aliás, escrevia outrora: 
"A famosa 1cordilheira dos Parecí tira o nome da mesma 

n~<;~o de índios Parecí, que a povoao, e que existe boje mui 
diminuta ... 

. "A sll1!1~dade destas serras é formada por largos campos, de 
~u1a su_Perf1c1e se levantao altos, e compridos combros de area, 
a ~aneua das ondas do oceano quando está cavado; area -balofa, e 
mu1 ~olta, que muito fatiga os viajantes, e animaes que por ali 
trans1tam: estes campos nao offerecem pastagens, e só nelles appa
rece certa qualidade de arbusto curto e de f olhas muito asperas". 

* * * 

(72) Mulateira. - É uma Leguminosa. 
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Pau-santo(73
) (aláua dos Parecí), murici(74 ) , vegeta~ao mes

" quinha, de casca grossa, galhos em contorsóes, como se estivessem 
sofrendo. 

* * * 
Kareke(75

) brota ·da areia como um tufo de esperan~as; é o 
indaiazinho do campo, palma acaule, recurso dos tropeiros se
dentos, 

Ela esconde na areia a penca de coquinhos; quem sabe achá-la, 
quebra a noz e encontra urna gota dágua fresca. 

Kareke é nome parecí. 

* * * 

Ao longo do caminho, .caveiras e caveiras de cargueiros, mor
tos de fadiga e fome, ao volver do Norte. 

Quando um animal af rouxa, dividem os tropeiros a carga 
pelos outros, se possível, ou a abandonam. Depois, por piedade, 
tiram do infeliz a albarda, e a depositam na estrada. O boi, exausto, 
com fome e com sede, resignado, vendo partir a tropa dos com
panheiros trópegos, sem for~as para segui-la, ali fica, junto do 
único objeto que conhece naquele area1; e morre de inani~ao 
deitado a fio comprido, ao lado do instrumento fiel do seu mar
tírio, entregue a fatalidade do destino. 

(73) Pau-santo - no campo é Kielmeyera coriacca, Mart., Guttifera; 
na mata é Bulnesia sarmienti, Lor., Zygophyl/acea, de que no Paraguai 
fazem os artísticos vasos de cbimarrao, segundo H oehne (A. J. S.). 

(74) Murici - nome de várias malpiguiáceas. em especial Byrsonima 
verbascifolia. 

(75) Kareke - Atta/ea exigua? 
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Os PARECÍ QUE EXAMINAMOS achavam-se em Aldeia Quei
mada, em Utiariti e no Timalatiá; naqueJ.e lugar, estav·am. locali
zados os dos grupos Kozárini e Kaxinití do rio Verde e das cabe
ceiras do Juba, do Caba~al, do J auru e do Guaporé. 

Em Utiariti, e no Salto do Timalatiá viviam os do grupo 
Uaimaré. Todavía, em Aldeia Queimada pudemos trabalhar com 
índios <leste grupo: Utiariti, em 1912, era, pelos esfor~os do 
tenente Emanuel do Amarante, um grande centro parecí. A antiga 
povoa~ao incendiada ia renascendo em novo molde. 

* * * 
Pele - de ~or amarelo-cúprica, escura nos Kozárini; amarelo

clara nos Uaimaré. Lisa, ou pouco enrugada. Sistema glandular 
cutaneo, pouco desenvolvido. O colorido epidérmico é bem ex
presso na tabela organizada de colabora~áo com o Sr. A. Childe, 
no Museu Nacional. Levei diferentes esbo~os, para comparar com 
a cor da pele dos índios; deles resultou essa escala. 

A tabela atualmente usada em nosso laboratório, corresponde, 
segundo ensaios realizados .em muitos indivíduos de diferentes tri
bos, as tonalidades gerais dominantes nos aborígines do Brasil. 

J á ti vemos oportunidade de experimentá-la em indivíduos das 
tribos: Parecí, Nambikuára da Serra do Norte, Terena, Chiquitiana, 
Boróro, Cherente, Guaraní, Chamacoco, Kaxinuauá e Bakairí, exa
minados no Museu ou albures. 

Em nossa tabela dermocrómica, a pele dos Parecí, termo médio, 
corresponde aos graus mais claros: n. 1-5, nas regióes em que as 
condi~óes mesológicas nao influíram profundamente. 

Pelos - retos e duros. 

* * * 
Para caracterizar o tipo antropológico mais geral, recorrí ao 

retrato /alado, método Bertillon. Nao empreguei a fotografia mé-
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trica, pela dificuldade de transportar o material indispensável a 
" prática daquele método. 

As anota~óes do retrato f alado, e as mensura~óes f oram efe
tuadas de acordo com as fichas individuais usadas no Museu(76

). 

O tipo Parecí, que aparece aqui, é simples recomposi~ao, feíta 
a custa do material que o maravilhoso método analisou e arquivou 
em Mato Grosso. A grande vantagem dessa maneira de proceder, 
é permitir a caracteriza~áo dos tipos antropológicos encontrados, 
ao abrigo de qualquer incerta aprecia~áo individual. 

Para facilitar a leitura e o entendim·ento das notas que se 
váo seguir, tanto as relativas aos Parecí quanto as que dizem 
respeito aos índios da Serra do Norte, julgo de bom aviso resumir 
os dados fundamentais do processo, inicialmente aplicado a identi
fica~ao judiciária ·e boje acolhido, com merecida considera~áo, 
entre os da antropología étnica; mormente depois dos resultados 
que forneceu a Chervin, encarregado do material antropológico da 
Missáo de Créqui Monfort-Sénéchal de la Granje, na Bolívia, em 
1903(77 ). 

* * * 

No retrato /alado, os tra~os principais da cabe<;a humana sao 
registrados por nota<;áo convencional. Cada figura é decomposta 
em seus elementos fundamentais; da compara~áo entre os dados 
obtidos surge, espontaneamente, um certo tipo. ~ o que se deseja 
em antropología. 

Deixando de lado tra~os que aproveitam a identifica~ao pes
soal, mas que pouco servem a antropología étni·ca por isso que 
ne les se manif estam formas pessoais muito nítidas, basta considerar 
os caracteres da fronte, do nariz, e da orelha, regióes da cabe~a 
por onde mais se dif erenciam os tipos, órgaos que sof rem acentua
das influencias ancestrais. 

(76) A primeira ficha antropométrica foi organizada no Museu Nacio
nal em 1910, obedecendo ao critério das normas preconizadas por Broca. 

A técnica de Broca, com ligeiras alteras:oes, foi consagrada como método 
i~te~.acional P.or ocasiao do Congresso de Arqueologia e Antropología Pré
h1stoncas reunido em Genebra em 1912. Ficaram entáo unificados os pro
cessos de mensuras:ao sobre o vivo. 

De acordo com essas resolu~óes estabeleceu-se a segunda ficha antro
pométrica do Museu Nacional. 

Organizaram-se, em seguida, novas fichas que estáo descritas no vol. 111, 
fase. 3, do Boletim do Museu Nacional. 

O tomo IX, fase. 2, 1933, expóe algumas alteras:6es que foram intro
duzidas no último tipo de ficha adotado. 

(77) Chervin - "Anthropologie Bolivienne" - Paris, 1908. 
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* * * 
As bases do método remontam ao século xv: o retrato f alado 

funda-se em processo de nota<;áo morfológica proposto por Leo
~ardo da Vinci, em 1452, conforme verificamos. O próprio Ber
tillon, autor d~ p~ocesso, tal;ez nao tivesse conhecimento do que 
escreveu Da V1nc1, quatro seculos antes, em um dos capítulos da 
sua obra fundamental, onde, ao lado de utilíssimos conselhos, e 
considera~óes valiosas sobre a análise das formas humanas ensina 
um: 

Modo di tener a mente la forma d'un volto. 

Acham-se ali, bem definidos, os fundamentos da técnica inte
ressante, bases que raramente se tem atribuído ao soberano artista 
conforme o exige a justa aprecia~áo histórica do caso(78). ' 

A re gr a essencial do processo moderno tal qual a f ormulou 
Bertildon, é separar forma e dimensao, na a~álise do órgáo. 

. ~s ?imensóes sao caracterizadas, convencionalmente, pelos 
qualtf1cativos: pequeno, médio e grande, que representam valores 
relativos, baseados na lei de Quetelet. 

FIG. 2 - Esquema dos diversos qualificativos de inclinafiiO 
observados no perfil humano - (Bertillon). 

. Esse princípio rege o ·conjunto biológico, quanto a morfologia: 
afirma que os seres oscilam entre um máximo e um rrúnimo, en
contrando-se nessa distáncia, as formas intermediárias, tanto mais 
numerosas quanto mais próximas da média, tanto mais raras quanto 
mais af astadas. 

Malgrado as críticas que tem sido feítas, ele continua a servir 
de base a toda a sistemática biológica moderna. 

. ~7.8). ,;ico C.avalieri (apud Tomellini Luigi - "Manuale di Polizia 
Grndiziana - Milano, 1912) faz justi9a a Da Vinci . 
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Todavía, pequeno e grande ainda comportam vários graus que, 
na prática, devem ser levados em conta. Sua nota9ao, rápida e 
suficiente, é realizada correntemente, no retrato f alado por meio 
de sete sinais, que correspondem a outras tantas dimens6es. 

Pequeno - p p (p) 
Médio - m 
Grande - g g (g) 

O tra90 aumenta, e o parentesis diminui o valor do sinal 
(Bertillon). 

* * * 
A forma de um órgao dado é caracterizada segundo a figura 

normal, determinada pela equivalencia das tres regi6es superpostas 
do rosto: regia o frontal, regia o nasal, regia o bucal. 

A primeira, que prefiro denominar segmento cerebral do rosto, 
estende-se da linha de implanta9áo dos cabelos, na fronte, até a 
raíz do nariz; a segunda forma o segmento respirat6rio, vai da raíz 
a base do nariz; a terceira é o segmento digestivo, por9ao infra
nasal da face. 

Fronte, nariz e orelha sao as partes da cabe9a que oferecem 
caracteres diferenciais ma1s importantes. 

* * * 
Na fronte, consideram-se a altura, a inclinafao e a largura. 

* * * 
O nariz é examinado quanto a profundidade da sua raiz, dorso, 

base, altura, saliencia e largura. 

* * * 
A orelha - (pavilháo da orelha) - tem morfología com

plexa que o esquema junto explica melhor que urna descri9ao. 

* * * 

Os Parecí sao índios de tipo delicado, aspecto simpático. Tem 
maos e pés muito pequenos. Olhos pequenos, castanho-escuros, 
n. 3 da escala de Martín (de Zurique) muito pouco oblíquos. 
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FIG. 3 - Nomenclatura do pavilhiio da ore/ha. A - Origem da hélix, 
B - Hélix supe-rior, C - Hélix posterior, D - Fosseta digital, 

N - Fosseta navicular. 

Pelo nariz, convexo, muito se assemelham a certo tipo de 
peles-vermelhas norte-americanos. 

O tronco é quadrangular, a depressao lombar insignificante. 
Nas mullieres, os seios sao grandemente separados e, em geral, 
bem pequenos e firmes. 

A queda prematura dos incisivos medianos é fato interessante 
que pude verificar, e documentar em diversas f otografias. 

O tipo geral destes índios é brachyskéle. 

Os caracteres que permitem considerá-lo dessa maneira sao: 
busto longo, membros inferiores curtos, cir-cunf erencia torácica 
·maior ·que a metade da altura, cotovelos mais altos que a cicatriz 
umbilical, grande abertura inferior a altura, estatura essencial (Col
lignon) maior que a metade da altura. 

Pelas propor9oes do corpo acham-se, destarte, muito pró
ximos da ra~a mongólica. 

O método de Manouvrier, baseado no estabelecimento do 
cánon antropológico real, pela compara9ao das propor~0es .recí
procas dos segmentos somáticos, infirma pois, até certo ponto, a 
teoria de Ehrenreich, segundo a qual os nossos índios, em geral, 
sao mongólicos pelos caracteres da cabe9a e caucásicos pelos do 
corpo. 

* * * 

O número de crian~as, entre eles, é grande; nossos documen
tos fotográficos provam-no sobejamente. 
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As mulheres aman1entam os filhos até idade relativamente 
avan9ada. 

Nao tive notícia de nenhun1 caso de degenera9ao física ou 
psíquica; nenhuma doen9a nervosa, nenhum mal venéreo. Paludis
mo crónico em muitos índios; bronquites e inflama~oes das vias 
aéreas superiores mui freqüentes, tributo pago a poeira do cha
padao. 

O número de indivíduos de idade avan9ada pareceu-me res
trito; algumas velhas e poucos velhos. 

* * * 
Apesar de haver pequena discordancia entre as nossas 

mensura96es e as da segunda expedic;ao von den Steinen ( 1888), 
dif eren e; a mínima, que a tri bu o a influencia de índios de um dos 
grupos, que o antropólogo alemao nao mediu, todavía, nos carac
teres descritivos, minhas notas confirmam as dele. 

Na descric;ao de Karl von den Steinen, a pele dos Parecí tem 
colorido semelhante ao grau 33 da escala de Radde, tendo sido 
suas pesquisas realizadas sobre nove homens e tres mullieres da 
regiao de Diamantino. Um dos homens e as tres mulheres tinham 
cabelos ondulados. 

Face alta, fronte baixa, íris escura, fenda palpebral horizontal, 
nariz de raiz delgada e dorso convexo; altura pequena, lembrando 
a dos Bakairí, septo nasal e lóbulos das orelhas artificialmente 
perfurados, sao os tra9os gerais dos Parecí, segundo von den Steinen. 

* * * 
As fichas antropométricas do Museu acham-se documentadas 

pelas in1press6es digitais dos indivíduos examinados(79 ). As fór
mulas dos cinco índios, .cujas dimensoes se acham no quadro anexo 
in fine, sao as seguintes: 

(79) llnpressóes digitais dos selvagens. 
A respeito dessas observa~óes publicou o dr. Galdino Ramos, notável 

conhecedor da dactiloscopia, urna interessante monografía (Manaus, 1918), 
em que discute com brilho algumas conclusóes do autor. Galton chamou 
tipo primário, ao arco, por ser encontrado mais vezes nos dedos dos grandes 
macacos (antropóides ). Féret e Forgeot acharam esse mesmo tipo, com 
muita freqiiencia, nos epiléticos e degenerados. Galdino Ramos, em 1905, 
contestou aqueJa predominancia e formulou urna teoría para explicar a 
complexidade das figuras das impressóes. Para e]e "a complexidade daqueles 
desenhos parece estar na dependencia do trabalho funcional". No material 
recolhido entre os índics da RONDÓNIA, Galdino Ramos encontrou provas 
daquela sua teoria, exposta e documentada com raro talento. 
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HOMENS 

Ficha n. 1 } V 1343 
V 4443 

} E 3333 
1 2244 

Ficha n. 2 

J 
V 4444 
V 4444 

Ficha n. 3 

} E 3343 
1 2242 Ficha n. 4 

} V 3333 
V 2222 

Ficha n. 5 

MULHERES 

} V 1343 
A 4442 

Ficha n. 1 

} A 3113 
1 1112 

Ficha n. 2 

} E 2333 
V 4442 

Ficha n. 3 

As fórmulas estao expressas pela nota~ao de Vucetich. Nota
se um predomínio acentuado das formas complexas, nas impressoes 
masculinas (verticilo); enquanto que nas impress0es femininas, 
os tipos simples aparecem com maior f reqüencia (arco). Essa 
despropor~ao nao teria valor algum se fosse verificada, apenas, nas 
oito fichas aqui transcritas; porém, o material de que dispomos é 
bem maior, quanto a dactiloscopia, e nao desmente a proporciona
lidade. 

* * * 

Conhecendo as pesquisas de Forgeot, sobre a determina9ao 
da idade provável do indivíduo pelo exame das impressoes digitais, 
procurei verificar se suas médias combinavam com a idade provável 
dos meus índios. Efetivamente assim aconteceu; de acordo com a 
sua observa~ao urna linha de 0.005, perpendicular as cristas papi
lares, no adulto, secciona cerca de 10 linhas. Nos primeiros anos 
de vida, o número de cristas papilares, existentes na mesma extensao 
(cinco milímetros), é muito maior. 

A perpendicular corta, entao, 18 a 20 linhas. 

* * * 
Em Aldeia Queimada, localizadas pelo tenente Emanuel do 

Amarante, viviam muitas famílias Parecí, dos rios Caba~al, Juba, 
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J auru, Verde, Sacre, Papagaio, representantes dos grupos maiores 
da grande tribo. 

O que de mais exato se conhece atuahnente em rela~ao a esse 
povo, acha-se no Relatório de Rondon(80 ). Todavia, mesmo para 
contemplar algumas daquelas notas, julguei acertado nao desprezar 
dados que se me of ereceram no meio Parecí. Além das observa
~óes antropológicas, indicadas acirna, obtive informa~óes etnográ
ficas, temas musicais, lendas, cantigas, que registrei no fonógrafo 
Édison, filmes documentando cenas industriais; preparo da man
dioca, fia~ao, tecelagem, etc. 

Tendo entre os nossos tropeiros um índio Parecí, Antonio 
Parecí, muito estimado entre os seus, e conhecedor perfeito de 
sua gente, também o submeti a indaga~oes prudentes e metódicas, 
obtendo algo. Em Aldeia Queimada, depois em Utiarití e no 
Timalatiá, conferí, palavra por palavra, o vocabulário de Rondon, 
ao qual apenas juntei urna dezena de termos. É um léxico fiel e 
neo. 

O material etnográfico descrito, ou figurado aqui, faz parte 
das cole~oes pertencentes ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

* * * 
Parecí nao é nome nacional; a si mesmo, eles se denominam 

Ariti e só usam daquele apelativo quando estao conosco. 
A tribo acha-se dividida em grupos, que falam a mesma língua 

e tem os mesmos hábitos. As informa~oes que boje possuímos 
acerca desta na~ao, precisam bem a existencia de tres núcleos 
aritís: Uaimaré, Kaxinití e Kozárini. Os Kozárini sao também 
denominados, pelos outros Kabixí. Mas esse nome é apenas alcunha 
pejorativa; os verdadeiros Kabixí sao índios da Serra do Norte, 
que descem para o vale do Guaporé, chegando a cidade de Mato 
Grosso, onde cometem depreda~oes. 

Toda a tribo vive espalhada pelas cabeceiras dos tributários 
do Paraguai, do Juruena, do Guaporé, e no planalto do seu nome; 
o chapadao triste, arenoso e inóspito, é a pátria parecí. 

Há cerca de 200 anos vive a velha na~ao em contato com os 
brancos; quase todos os seus filhos falam, ou entendem, nossa 
língua. 

Cada aldeia é sujeita a jurisdi~ao de um chefe temporal 
(Amúri), e outro espiritual (Utiarití). Em alguns casos o mesmo 
indivíduo desempenha ambas as fun~oes; é chefe e sacerdote. Um 

( 80) Rondon - Comissao de Linhas Estratégicas e Telegráficas de 
Mato Grosso ao Amazonas. Anexo n. 5 Etnografía. 
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FIG. 4 - Colm eia dos Pareci (Abe/ha jati). 1 - Orifício por onde 
entrarn as abe/has. 2 - Orifício por onde os índios extraem o niel(81

) 

chefe geral dos Parecí nao existe. Há, porém, alguns Amúri 
influentes em larga zona; Matias Toloirí, guia e amigo do coronel 
Rondon, tinha prestígio mui dilatado entre os da tribo. 

O Arnúri é semprc obedecido; o Utiarití, sempre respeitado. 
Sacerdote e médico, o Utiarití vai perdendo muito do seu 

antigo prestígio, a medida que rnais íntimamente se vao estabele
cendo as rela~óes dos índios com os civilizados. 

A ele, no entanto, cabe guardar na memória as lendas do 
povo, algurnas das quais, colhidas pelo coronel Rondon, vao trans
critas mais além; ele é quem pratica urna espécie de batismo, ce
rimónia de apresenta~ao social, que celebram os Parecí; realiza 
urna sorte de casamento, com ritual bem determinado; corta o 
pau /óhóho, interessante fetiche até agora nao descrito; dá início 
aos canticos, religiosos ou nao: guarda as flautas sagradas (Jara
rácas). 

( 81) Os Parecí colocam dentro de uma grande caba9él um enxame da 
jati. Obturam a abertura da colmeia, deixando, apenas, um pertuito de que 
os insetos fazem porta. Depois, perfuram a caba~a, num ponto escolhido e 
tapam com cera a abertura. Logo que as abelhas tem fabricado mel bastante, 
os índios rompem esse tapume de cera e, sem :mais incómodo, furtam o 
líquido delicioso, enquanto, na colmeia, o melifício continua. 

Só conhecendo bem os hábitos das nossas abelhas, poderiam ter chegado 
a essa apicultura apurada. Em geral as abelhas do Brasil fazem favos irre
gulares, incertos, anárquicos ... 

Só a jati (Ja-Ti - a branca) , entre tantas (Trigona jati), reúne os seus 
favos em disposi!raO regular, em dados pontos, e assim permite o bom exito 
do estratagema parecí. 
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Atualmente nao existe ritual para a consagra~ao sacerdotal; 
.. o futuro Utiarití instrui-se nas can~oes e nas lendas, assim como 

nos processos terapeuticos, a medida que vai crescendo, merce 
principalmente da sua inteligencia. A idade do candidato náo 
parece influir para sua escolha; Luís Cintra, Amúri do rio Verde, 
nao tinha mais de 30 anos. 

A família, entre eles, é poligamica, embora muitos homens 
já se contentem com urna esposa. Sukiú-Azáre, índio do J auru. 
tinha tres mullieres. 

FIG. 5 - Indio Parecí assoando-se. 

Casam-se jovens; alguns criam meninas, desde tenra idade 
para desposá-las quando atingirem a puberdade, aos 12 anos. 

Tratam as mulheres com certo desprezo; em Aldeia Queimada, 
apesar dos conselhos que recebiam em contrário, só consentiam 
que elas comessem, quando já estavam absolutamente saciados. 
Segregam-nas das cerimónias do seu culto; escondem dos seus 
olhares os instrumentos sagrados da tribo, afirmando que rnorre a 
mulher que os ve; nao lhes permitem dan<;ar e cantar em sua 
companhia. 

Elas se ocupam em trabalhos de toda sorte: socam o milho, 
plantam, fiam, Iavam a roupa, cozinham, tratam dos filhos. 

Em geral, sao garridas. Pentes e cosméticos sao dos mais 
apreciados presentes que se possam fazer a índia Parecí. 

* * * 
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Homens e mulheres andam vestidos; mas, nas horas de calor, 
é freqüente despirem a roupa e envergarem o imüí de algodáo, 
espécie de cinta que será descrita adiante. 

Nao dispensam pulseiras de algodáo e perneiras de borracha 
de mangabeira; mas seus enfeites de penas já pertencem ao passado. 

Gostam do vidrilho. Em sinal de contentamento, as índias 
se pintam com urucu, pontilhando a faoe e o corpo. 

Certo vestuário, que as mulheres conf ec:eionam ·com pano 
obtido dos civilizados, é característico: espécie de saiote passado 
acima dos seios. 

* * * 
As armas de que usam sao as nossas. Atiram bem. 
Há, porém, um caso especial, híbrido, que consiste no en1prego 

simultaneo de velho escudo venatório, tradicional feito de folhagens, 
e dos fuzis modernos de repeti<;ao. 

Escondidos por esse anteparo de verdura, ca<;am, a tiro, ema, 
veado, sariema(82). 

Por meio do fogo costumam também matar algumas espécies: 
ateiam labaredas no cerrado, de maneira a rodear certa área; quan
do a ca~a foge as chamas, atacam-na. 

* * * 

Constroem casas grandes, com teto diedro {83), .cobertas de 
palmas, munidas de portas pequenas. Trinta, quarenta e mais pes
soas, dormem numa palho~a. 

Ao centro, um .esteio alto e forte. A noite armam redes, em 
raio, desse esteio para os caibros laterais; entre urna rede e outra, 
pequena fogueira, cujo clarao enrubesce o interior da cabana. 

(82) Sariema - Microdactylus cristatus, L. 
( 83) Nordenskjold ("Comparative Ethnographical Studies" - vol. III, 

pág. 23 e seguintes) considera como genuinamente americana somente a 
casa de forma redonda ou oval. Embora admitindo a possibilidade de forma
~ªº da casa quadrada de duas águas, pela simples aposi9ao de dois prote
tores contra vento ( windscreen) do tipo Atsahaca, nao acredita que tal se 
tivesse dado sem a influencia direta dos brancas. 

No entanto, no trabalho citado, vol. 11, afirma a origem indígena dos 
celeiros retangulares sobre estaca dos Chané e Chiriguano. 

Certas regióes, pelo material fornecido para constru9ao e por outras 
condi~óes naturais devem ter dado surto a manifesta~ao de casas quadradas. 
Assim, as casas sobre estacas esposam geralmente tal forma (cf. Vidal 
Lablache - ''Géographie Humaine"). 

Para distribui!raO geográfica de casas quadradas, veja-se também P. W. 
Schmidt - "Kulturkreise und Kulturschichten in Sued-America" - Zeit
schrift fuer Ethnologie, 1913 (H. A. T.). 
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-18 - .\lak1111a. Cf. I(och-G rucn1'crg. 

Gl - l\Icnlmrh c. Cf. \VhJffcn. 

87 - )kst ic;os (Brasil oriental). 
Cf. von lhering. 

227 - Apopocuva-Guaranf. Cf. Curt 
l'\imuendajú. ,, 

313 - Indios da Vcnrzuela. Cf. 
Oviedo. 

382 - Negros. Ilhas Pcrol:1. Nor
densl,jold. ,, 

388 - Va le de Cald crn , proximo a 
Sta. Marta. Cf. Simon. 

5C - Pnressi. Cf. Roquctte-Pinto. 

03 - I(1dios de Xalisco. M(xtco. 
Cf. Oviedo. 

04 - Mixtckas. C.f. Sturr. ,, 
Olí - Indios da Jlhn Cozumel. Yu

catan. Cf. Gomarn. 
# 

06 - Astekas. San Salvador. Cf. 
H:frtmann. 

029 - Indios de Chitemal. Yucatan. 
Cf. Oviedo. 

030 - Lacandons. Cf. Sappcr. 

Distribui(,·éí.o. qeogl'afica da. ·cria~ií.o de abelllas na 
America, segundo Nordenskjold. 

• Verdadeira· cria~ao de abelhas. 
O Cohneias colhidas na n1ata e trazidas para a aldeia. 



* * * 
Keteroko é nome parecí de Aldeia Queimada. Ao lado das 

casas da Comissao Rondon, os índios levantaram sua grande pa
lh~a; lá trabalham as mulheres e váo dormir os homens que 
prestam algum servi90 a linha telegráfica. 

Nosso tropeiro Antonio Parecí, Iamalure - para seus pa
tricios, nao pode resistir a tenta9ao: dormiu com sua gente. Fomos, 
alta noite, visitar a cabana; entramos sub-repticiamente e ficamos 
a um canto. 

A luz das fogueiras, subindo por entre as ma.cas, trangadas 
de linhas vermelhas ou amarelas, iluminava os corpos nus, esten
didos transversalmente. Numa rede, urna família inteira ressonava: 
pai, mae e dois filhos, todos muito abragados. Mais além, urna 
crian~a choramingava, ao lado de urna índia moga que a balou~ava 
nos bra~os, cantando: 

Ená-mokoce-ce-1naká 
Ená-mokoce-ce-maká 
(Menino dorme na rede ... ) 

E se a crian9a é de sexo feminino cantam: 

Uiro-mokoce ce-maká .. . 
(Menina dorme na rede ... ) 

* * * 

O Johóhó é fetiche que os Parecí ainda conservam n1uito 
escondido. 

Nada mais que urna vara nodosa, guardada religiosamente a 
título de amuleto protetor, durante anos e anos. Quando mu'ito 
velha, e carcomida pelos insetos, queimam-na e cortam outra; mas 
a procura de um novo I ohóhó é acompanhada de certas cerimónias. 
Enquanto o buscam na mata, e durante o trajeto até a aldeia, o 
Utiarití, e mais um companheiro, vao cantando sempre, em voz 
muito alta, monotonamente, duas notas em som filado (Fono
grama 14.598). 

A esse duo, chamam grito do Nokauixitá; as mulheres nao o 
devem ouvir. 

* * * 
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Para satisfazer ao meu pedido, Luís Cintra promoveu um 
grande kaulonená, onde se celebrou a morte de um veado bebendo 
olonití ( •) . ' 

A noite recolheram as mulheres a choupana e vieram, <liante 
do nosso rancho, armados de jararácas, cantar e dan9ar festejando 
a ca9ada, ao redor de urna grande caba9a onde jazia, em postas, 
um cervo moqueado. 

E, assim, consegui apanhar no fonógrafo a música das prin
cipais cantigas parecí: Ualalóce, Teirú, Ceiritá, etc. (Fonogramas 
n.09 14.594 e 14.595). 

UALALÓCE (Fonograma 14.594) 

Akutiá-han, nohin ókóre 
Ukuman uizoná neteu 
Niáhaká nohim-e Kamalaló 
Motiá saiá Arití okanatió 
Ukuialauá Kamalaló 
Kozákitá kólóhón unitá neteu 
Niahaká akatere Kerare. 

ESTRIBILHO 

Há! Ha! Noáianaue! Uh! 

O ualaloce narra episódio da vida da índia Kamalaló. Indo 
passear a floresta viu um hom.em trepado num pé de taruma; su-
pondo que f osse um índio, disse-lhe: · 

( *) Olonití - é aguardente feíta de milho. 
A análise desta bebida, realizada no laboratório de Química Analítica 

do Museu, pelo sr. professor Alfredo Andrade, deu o seguinte resultado: 
Análise n. 18: 

Densidade a 15º .................................... . 
Acidez por litro em Na HO .......................... . 
A 'd r ' 'd ' . c1 ez por 1tro em ac1 o acet1co ... ................... . 
Álcool % em volume ............................... . 
Álcool % em peso . ...... . . . . . ...................... . 
Extrato a 100° ..................................... . 
Substancias redutoras calculadas em glicose ........... . s . f ( . a1s 1xos cmzas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

1.007,5 
118 ce. 

7,080 g 
2°,2 

1.760 g 
3,064 em g 
0,325 em g 
0,120 em g 

Caracteres gerais. - Líquido opalino, com reflexos amarelados, muito 
esp~moso, ch7iro especial. Este líquido sobrenada em abundante depósito de 
detritos de mtlho e enorn1e profusáo de fermentos diversos. 
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- Arití, dá-me urna fruta de turuma(84). 

• 
FIG. 6 - HezO-Hezó - Instrumento sagrado dos Parecí. 

E o homem respondeu: 
- Kamalalo pensa que eu sou Arití. Eu sou pai do mato . .. 

* * * 

TEIRú 

Uaie autiá hareneze 
Zakókare ueroretó 

Amokutiá tanohaná 
Nii-itá tiáhazakó 
Tahare-kalore mauce 

U aiuazare-uaitekó. 

O teirú celebra a morte do cacique de Uaiuazare-uaiteko 
assa~sinado acidentalll!ente por Zalokare. Taháre-Kalore, que pre~ 
senc1ou o fato, compos o teirú para comemorá-lo. 

IATOKE (Fonograma 14.605) 

Natío atio Kamáizokolá 
Natío atio ualokoná atió 
Natío Kamáizokolá 
Nee-ená ama makoé etá 
Nee-ená Kamáizokolá, 
Oné naue kotá zanezá 
Nee atió Kamáizokolá. 

. O iatoke celebra o salto do rio Juruena, que os Parecí, numa 
anttga luta, conquistaram aos Uáikoákore. Kamáizokolá é o nome 
do referido salto: 

Meu nome é Kamáizokolá 
Eu sou o mesmo ualokoná 
Meu nome é Kamáizokolá 
Nenhum homem poderá banbar-se aqui. 

(84) Taruma - Vitex sp. 
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Eu sou Kamáizokolá. 
Este rio bom é o maior de todos. 
Meu oome é Kamáizokolá . 

-
--=========s=m=====.,..==·¡¡¡•¡¡¡¡¡;, .l. 

FIG. 7 - Tiriaman - J11strume11to sagrado dos Parecí. 

* * * 

Tres lendas, que o coronel Rondon colhera, alguns anos antes, 
foram igualmente registradas em cilindros fonográficos; infeliz
mente, esse material danificou-se durante a viagem. Vale a pena 
transcrever, todavia, o argumento das novelas, que apresentam alto 
valor etnográfico. 

Lenda da Origem dos Homens 

En.Oré, o Ente Supremo, apareceu em Atiu (Sakuriúiná, Ponte 
de Pedra). Cortou um pau; esculpiu nele urna figura humana e 
fincou-o no solo. Depois cortou urna varinha e deu pancadas nele; 
o pau virou homem. Procedeu do mesmo modo com outro frag
mento de madeira; surgiu a mulher. Este casal primitivo teve um 
filho, que foi Zalúié e urna filha, Hóhólaialó. Mais tarde teve 
outros do is filhos: Kamáikóré e Uháiuarirú. 

Enóré chamou Zalúie e KamiÍikóré e perguntou-lhes o que 
desejavam, na partilha que ia realizar dos bens da terra. Zalúié 
nao quis espingarda, nem boi, nem cavalo; a primeira por ser pe
sada, os últimos porque sujam o terreiro das casas; escolheu o 
arco, a flecha e as coisas parecí. Kamáikóré ficou possuidor dos 
outros dons de En.Ore e foi mais feliz; dominou o mundo e seus 
filhos prosperaram. 

Lenda do milho(85) 

Um grande chefe Parecí, dos primeiros tempos da tribo, 
Ainotare, sentindo que a morte se aproximava, chamou seu filho 
Kaleitóe, e lhe ordenou que o enterrasse no meio da r~a, assim 
que seus dias terminassem. 

A visou que, tres días depois da inuma~ao, brotaría de sua 
cova urna planta que algum tempo depois rebentaria em sementes. 

(85) Estas lendas lembram os mitos dos heróis civilizadores, qual o 
de Sumé entre os Tupinambá (cf. Métraux, "La Religion des Tupínambá" -
París, 1928). 
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Disse que as nao comessem; guardassem-nas para a replanta, 
.. e a tribo ganharia um re<;urso p:ecioso. 

Assim se fez; e o milho apareceu entre eles. 

Lenda da Mandioca(86) 

Zatiamáre e sua mulher, Kókóteró tiveram um casal de filhos: 
um menino, Zókóóie e urna meruna Atióló. O pai amava o filho e 
desprezava a filha. Se ela o chamava, ele lhe respondia por meio 
de assobios, nunca lhe dirigía a palavra. 

Desgostosa, A tióló pediu a sua mae que a enterrasse viva, 
visto como assin1 seria útil aos seus. Depois de longa resistencia 
ao estranho desejo, Kókóteró acabou cedendo aos rogos da filha, 
e .enterrou-a no meio do cerrado, onde ela nao pode resistir, por 
causa do calor; rogou que a levasse para o campo, em que também 
nao se sentiu bem. Mais U;ma vez suplicou a Kokótéró que a mu
dasse para outra cova, aberta na mata; e aí achou-se a vontade. 
Entao, pediu a sua mae que se retirasse, recomendando-lhe nao 
volvesse os olhos quando ela gritasse. 

FIG. 8 - Zoratealo - Instrumento sagrado dos Parecí. 

Depois de muito tempo gritou; Kókoteró voltou-se rapida
mente. Viu, no lugar em que enterrara a filha, um arbusto muito 
alto, que logo se tornou rasteiro assim que ela se aproximou. 
Tratou da sepultura. Limpou o solo. A plantinha foi se mostrando 
cada vez mais vi9osa. Mais tarde, Kókóteró arrancou do solo a 
raiz da planta: era a mandioca. O casal chamou-a: O jakóre; os 
Parecí depois, deram-lhe o nome de Kete. 

* * * 
A língua desses índios acha-se boje documentada em léxico 

abundante, que Rondon enriqueceu prodigiosamente nos últimos 
oito anos, durante os quais tem sido a pessoa mais influente do meio 
parecí. 

(86) ~ versao mais pura da "Lenda de Maní", divulgada por Couto 
de Magalhaes em "O Selvagem", sob forma modificada por influencia crista, 
também evidente na da lenda de "Enoré" e em versáo também das origens, 
que ouvimos do Gurupí; é sempre um ponto de interroga9áo, o limite das 
cren9as primitivas (R. L.). 
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Soma ·considerável de pequenos textos, conseguidos no con
vívio de muitos meses <:om alguns índios inteligentes, permitiu-lhe 
reunir material lingüístico de primeira ordem, publicado há pouco, 
em anexo, no grande relatório geral dos seus trabalhos realizados 
em Mato Grosso, de 1907 até agora. 

* * * 
Existe grande dificuldade para boa tradu~ao dos textos. Os 

índios dao o significado dos vocábulos com bastante precisao; mas 
o valor das frases sofre, consideravelmente na versa o que ef etuam, 
a pedido, do parecí para o portugues. Aparecem, continuamente, 
termos, palavras, radicais que eles m.esmos nao sabem d:zer donde 
vieram, todas as vezes que se manda um Parecí traduzir urna frase 
brasileira para seu idioma. 

* * * 
Para conseguir destacar pronomes pessoais, escolhi pequenas 

locu~oes brasileiras que fiz traduzir por diversos índios, compa
rando. O resultado foi o seguinte, que transcrevo do meu caderno, 
tal qual: 

Eu estou com fome - Nónatitá. 
Voce está com fome - Hinatitá. 
Nós estamos com fome - U inatitá. 
Eles estáo com fome - Natiáhitá. 

* * * 
Dessas formas construí-das, podemos apanhar nao só a parte 

pronominal: Eu, No; Voce (Tu, Vós), Hi; Nós, Vi; Eles, Nati (?); 
como também isolar urna forma verbal: Natitá, ou áhitá (?) = ter 
forne, com forne. 

* * * 
Esses pronomes todavía nen1 sempre se apresentam do mesmo 

modo, na organiza~ao da frase; acham-se: 

Eu: No, Natü, Nozáni. 
Tu, Voce, Vós; /fo. 
Ele: lfoká. 
Nós: Uaiá. 

* * * 
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Voce é bom: lro uaié. 
Eu vou perto: Nozáni naritá. 

(Eu perto). 
Nós vamos tomar banho: Uaiá akuahan. 

(Nós banhos). 

* * * 
Os trechos musicais incluídos neste livro foram transcritos de 

fonogramas existentes no Museu Nacional, colhidos durante a via
gem, sendo o trabalho realizado pelo Sr. professor Astolfo Tavares; 
a sua assistencia, dedicada e proba, devo a maior parte das notas 
referentes aos instrumentos parecís. 

- - -:..:. - - - .: - --_...,,_ 

FIG. 9 - Hera-hera-hum - Instrumento sagrado dos Parecí. 

* * * 

Deixando de lado a flauta nasal (Tsin-halí), instrumento pouco 
exato, encontramos entre os Parecí algumas flautas e urna buzina, 
com embocadura de piston, que dá sora cavernoso. 

As flautas estao em si; meio tom abaixo do diapasiio normal. 
Formam tres grupos naturais: grave, médio e agudo, constituindo 
o que os compositores chamam urna f amília, como por exemplo, 
nos instrumentos de corda: contrabaixo, violoncelo e violino. 

A embocadura de todas é semelhante a do f lageolet. Tem 
quatro orificios. O comprimento varia. 

Com os orificios livres, cada qual dá um acorde de mi menor, 
tom relativo de sol maior: mi"2, so/2, si2• 

Com o primeiro orificio obturado, todas as flautas dáo o 
acorde de ré maior. 

rP, f á'.ft, /á' 

* * * 

O :om de sol nuzior é rnuito f avorocido pelas notas fomecidas 
pelos tres grupos . 

Grupo grave: sit, ré2 

Grupo médio: s1-i, re"', Já2.ft, so/2 
Grupo agudo: ré2, .»ol1, si'2 
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• • • 
O tom si 1nenor (relativo de ré maior) é muito praticável 

no l.º e no 2.0 grupos, pois que esses dao facilrnente as notas do 
seu acorde: 

Grupo grave: sz"l, ré2, /ál:ft:, si"'l 
Grupo médio: si2, re'2, /á2.:f;t:, 

* * * 
O grupo grave favorece o acorde de lá mazor, cujas notas 

facilmente nele se obtem: /a'2, do24f, mi2• 

* * * 
Os to ns mais empregados na sua música sao: sol maior, mi 

menor, ré maior, si menor, lá maior. Os tons maiores, como se 
ve, seguem-se em quintas justas. 

A escala completa f ornecida pelas flautas parecís é, pois: 

La1
, Si1

, Dó2.:lf, Ré2, Mi', Fá'#, So/2, Lá2
, Sr 

Nao foram encontrados o d6 natural nem o si1
• Esta última 

nota pode ser obtida, em certos casos, com os instrumentos agudos. 

• * • 
Cada grupo fomece um segmento da escala total: 

Grupo grave: /á1 sP d~~ ré2, mé 
Grupo médio: si1, ré2, mi"'l, Jáit=, sof'l 
Grupo agudo: re'2, fa'2, so/2, lá2, sz'2. 

Em ré2 ficam os tres grupos uníssonos,· o 2.0 grupo salta 
do si1 para o ré2 (3.ª menor) deixando de dar o d62• O 3.0 grupo 
salta igualmente uma 3.ª menor: entre ré2 e fá2• 

Além desses grandes intervalos, verdadeiros hiatos na escala, 
acham-se ainda intervalos anómalos; tais sao, no grupo médio, o · 
intervalo de 2.ª maior entre mi2 e fá2 :ff1 que na escala natural é 
intervalo de 2.ª n1cnor (mi2 a /á2). No l.º grupo dá-se o mesmo 
entre si1 e dó2}. 

* • • 
O ritmo da inúsica parecí, em regra, segue os compassos bi

nário e ten1ário. Há também, nos fonogramas colhidos, compassos 
alternados, cuja regularidade nao é conservada em todo o trecho. 

O fcnogran1a 14.605 oferece um bom exemplo dessa alter
naucia; é urn trecho em mi ;nenor, que se inicia por tres compassos 
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binários e logo passa ao compasso ternário, caindo de novo no 
primeiro, para repetir a mesma sucessao, até ao fim. 

O fonograma 14.602 é de um coro em lá maior muito original 
quanto a melodía e surpreendente quanto ªº ritmo. É incerto. 
Aproxima-se dos 5/ 4, que é mantido durante os tres primeiros 
compassos: aí, quebra-se, caindo o coro, ora no compasso binário, 
ora no ternário. A transcri9ao <leste fonograma foi feita em com
passo de * para facilitar a leitura. 

Notam-se em alguns fonogramas, movimentos sincopados bem 
claros. Tais sao os de números 14.594 e 14.595, onde se encentra, 
pronunciadamente, o tempo de bolero, em 3/ 8. 

* * * 
Os instrum·entos tipos sao: 

Grupo grave: Zoratealó (11.218) 
Grupo médio: Teirú (11. 220) 
Grupo agudo: Zahólócé ( 11 . 224) . 

* * * 
Entre as p~as etnográficas da cole9ao parecí ( cole9ao Ron

don) do Museu, algumas merecem especial cita~ao. 

FIG. 10 - Kiliá-Kocití - Ornato nasal dos índios Pareci. 

Zaiakúti( 87 ) - Es1cudo de ca~ada (11.260 e 11.261 Col. Mus. 
N ac.); é formado por um arcabou~o de varas flexíveis mantidas 
por meio de tiras de urubamba ou mesmo de arame. Tem cerca 
de um metro de altura e 0,40 de largura. Se a vegeta~ao nao 
auxiliasse o disfarce, seria fraco protetor, dispondo de área tao 
escassa. 

Uariá-mataló - É vaso de barro mal cozido, estilo arcaico 
no dizer dos próprios Parecí. 

Em relevo, há urna figura em cujo interior quatro estrelas 
parecem representar olhos, nariz, boca, de urna face humana esti
lizada pelo processo dos ceramistas primitivos. Circunferencia 
máxima do vaso - 0,71 (11.263 Col. Mus. Nac.). 

( 87 ) Vide estampa. 
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Matokoce (11.247 Col. Mus. Nac.) - É caba~a com de
senhos geométricos (triangules) e figuras de aves (gar~as); pintura 
em negro. Urna on~a ca~ando urna ema, um lindo tamanduá-ban
deira ( 88), alguns pacus ( 89), sao admirá veis motivos ornamentais 
de outra ( 11.252 Col. Mus. N ac.). 

FIG. 10-A - Zaiakúti - Escudo venat6rio dos tndios Pared. 

l xi~á ( 11.245 Col. Mus. N ac.) - Cuia pintada de preto pela 
f ace interna. Sem desenho. O la~o é fixado no rostrum da cuia, 
por meio do breu da almécega(9º). 

Hoozi - Cesta ornamental usada, outrora, para carregar, a 
tiracolo, fumo, carne, etc., durante certas dan~as ( 11.272 Col. 
Mus. Nac.). 

Kohón-kixí - Cesta de carga (2.549 Col. Mus. Nac.) tran
~ada em taquara. Altura, 0,34; circunferencia máxima 0,73. Esta 

(88) Tamanduá-bandeira - Myrmecophaga jubata. 
( 89) Pacu - Myletes edulis. 
(90) Almécega - Protium sp. 
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p~a pertence a Cole~ao Guido(91 ), oferecida ao Museu pela Sra. 
~ D. Maria do Carmo de Melo Rego. 

Maká - Rede de dormir. Em geral, feita de algodao (11.296 
Col. Mus. Nac.) - tinto em vermelho, amarelo ou alaranjado. 
Tecem-na também de fibras de tucum(92 ) (2.225 Col. Mus. Nac.), 
empregando técnica simples: um fio muito longo, passado da di
reita para a esquerda, cerca de 1. 700 vezes, forma a urdidura da 
rede. Espa~ados, a distancias variáveis, alguns fios, perpendicula
res aos primeiros, dao resistencia ao aparelho e formam a trama, 
conforme se ve na estampa. 

Konokoá - Faixa para a cintura ou para a ca~a ( 11.281 
Col. Mus. N ac.). - É tecido admiravelmente bem executado, com 
fios coloridos, em que desenhos .geométricos predominam. Para 
obter, nesses desenhos, os tra~os de ·Cor, o processo é tambén1 
muito simples. 

Passam, com agulha, um fio que leva ora para o segundo 
plano, ora para o primeiro, a linha escolhida. Tendo, por exemplo, 
a urdidura fios amarelos e vermelhos, se deseja o tecelao um 
ponto vermelho passa o fio, que faz a trama, por baixo de um. 
fio vermelho, recalcando um fío amarelo; se quer um ponto ama~ 
relo, recalca para o segundo plano os fios verrnelhos da trama e 
torna saliente um amarelo. 

Assim também sao tecidos o imití (11.275 Col. Mus. Nac.), 
cinta ou saiote curto usado por homens e rnulheres, ainda boje, 
nos dias de calor; a kalauatí (11.283 Col. Mus. Nac.) - liga 
umeral; a ta-hití - liga tibiotársica. 

Para tecer essas pe~as empregam agulhas, kaminhin - finas 
e longas (0,4m) de .madeira vermelha ou de airí(93

) - ( 11.266 
Col. Mus. N ac.). As redes sao tecidas com agulhas maiores, largas 
e longas, umatitoce - (11.270 Col. Mus. Nac.). 

Tiirú - Fusos, ora sao de rnadeira - (2.172 Col. Mus. 
Nac.), ora de taquara(94 ), com peso feito de barro (13.567 Col. 
Mus. N ac.), ou de um fruto de palmeira - 11.27 4 Col. Mus. N ac.). 

M atirí - Sao os sacos de palha, sorte de grandes bornais 
(2.649 Col. Mus. Nac.). 

(91) Gu:do era um pequenino Bororo que foi adotado pela sra. d. 
Maria do Carmo Melo Rego, esposa do Presidente da Província de Mato 
Grosso. Depois da morte do indiozinho toda a sua indumentária indígena 
e outros documentos referentes a própria crian!ra foram recolhidos no Museu 
Nacional. - Vide M. do C. Melo Rego - "Páginas de Dor" - Rio, 1895. 

(92) Tucum - Astrocaryum sp. 
(93) Airi - Astrocaryu1n sp. 
(94) Taquara - Arthrostylidium sp. 
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Kuáí - Abano - é tran\'.ado de rnaneira original. Tomam 
folíolos de bacaba(95 ), destacados do pecíolo da folha. Fixam 
urna por~ao deles na metade de urna haste de madeira, medindo 
cerca de 40 centímetros, fazendo urna al~a que deixa livre a 
respectiva extrernidade, a qual, depois de tran~ada aos outros, 
vai se fixar na outra metade da mesma baste, por meio de um 
tran~ado de taquara. 

FIG. 11 - K-uáí - Abano dos Parecí. 

A forma geral do abano parecí é semelhante a de urna asa 
de lepidóptero ( 11. 805 Col. Mus. N ac.) . 

Paneiros - (11.185 Col. Mus. Nac.) - To-herí, e peneiras 
- ( 11.191 Col. Mus. N ac.) - A toá, sao igualmente tran~adas em 
palha e em taquara. 

De fibras de tucum e de outras palmeiras fiam excelentes 
cordas (11.277 Col. Mus. Nac.) - Makáno - torcendo os fios 
sobre a coxa, debaixo da mao espalmada. 

Hoje nao usam mais enfeites de penas, semelhantes aos que 
fabricaram especialmente, em Utiariti, para o Museu Nacional. 

Kiliá kocití - É a pena que outrora passavam através do septo 
nasal - (11.306 Col. Mus. Nac.). 

Kamái-hin-hoko - É diadema de penas de tucano (96
) ( 11.31 O 

Col. Mus. Nac.), antigamente usado em homenagem ao sol; tem 
forma semicircular saindo as penas da circunferencia, como se 
f ossem os raios do astro simbolizado. 

Também nao usam mais zaolo - (11.309 Col. Mus. Nac.) 
- penacho que se colocava verticalmente na regiáo occipital. De 
frutos secos do piqui (97 ) fazem chocalhos - zuzá - que atam 

(95) Bacaba - Oenocarpus distichus e O. bacaba. 
(96) Tucano - Ramphastos toco, Ra1nphastos ariel e outras espécies 

do mesmo genero. 
( 97) Piqui - Caryocar brasiliensis. 
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A. B. C. - Tran9ado de urna rede. (Esquema) . 
D. E. - Trama de tecido. (Esquema) . 
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FIG. 12 - Kamái - Diadema de penas - Indios Parecí. 

aos tornozelos, como guizos, para dan9ar - ( 11.264 Col. Mus. 
Nac.). 

Da borracha da mangabeira fabricam ligas tibiais tahití 
( 11. 313 Col. Mus. N ac.) , ,e bolas com que jogam. o mataná-arití, 
head-ball, na justa expressáo de Roosevelt ( 11. 311 Col. Mus. 
Nac.). Nesse jogo, dividem-se os rapazes em dois campos e cada 
qual procura mandar a bola ao contrário, impelindo-a por urna ca
be9ada ... 

Ualafü - É caba~a-maracá, boje esquecida (11.246 Col. 
Mus. Nac.). 

Instrumentos de música sao tsin-hali - ocarina feita com dois 
discos de caba~a, que tocam com o ar expirado por urna das narinas, 
obturada a outra para aumentar a pressáo - ( 11.234 Col. Mus. 
N ac.) ; hezó-hezó - grande trombeta, com embocadura de piston, 

FIG. 13 - Ualaloce - Instrumento sagrado dos Parecí. 

possuindo urna formidável caixa de ressonancia feita de urna ca
ba9a - (11.215 Col. Mus. Nac.), ou mesmo desprovida de pa
vilháo - (11.216 Col. Mus. Nac.); tiriaman, instrumento jocoso 
feito de um meritalo de taquaru9u, adrede rachado, dentro do 
qual os índios gargalham durante algumas dan9as. 

Certos instrumentos que, musicalmente, pertencem a tipos já 
especificados, recebem nomes particulares pela aplica9ao que se 
lhes dá nas cerimónias do culto. Sao ornamentados de diversa 
maneira. 

Ualaloce (11.223 Col. Mus. Nac.) - Entre o primeiro ori
ficio e o segundo possui urna série de sete losangos e, ao redor 
do quarto orificio, tem um círculo feito de pontos isolados. Este 
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último tipo de ornamenta~áo sagrada, a propósito do qual os Pa
recí nao gostam de falar, é de regra no herá-herahün - ( 11.228 
Col. Mus. Nac.) . Um dos instrumentos sagrados tem figura antro-
pomorfa gravada na superficie : é .um zahOloce - ( 11.227 Col. 
Mus. Nac. ). 

Para se pintarem, quando estáo contentes, alguns Parecí em
pregam a ahite - (11.315 Col. Mus. Nac.) - pasta de cera e 
pó de sementes de urucu. 

O arco - Kore-okO - ( 11.184 Col. Mus. N ac.); flechas 
- Kore - (11.178 Col. Mus. Nac.); flechas para apanhar aves 
- Korekakaoá-nihahá - ( 11.177 Col. Mus. N ac.), sao armas 
só usadas pelos Parecí do extremo Oeste. 

* * * 
Os Arití acharo-se em adiantado grau de diferencia9ao cultu

ral; mormente os do distrito de Diamantino, por onde passa a 
linha telegráfica, exatamente aqueles que f oram examinados, em 
1888, por von den Steinen. 

N aquele tempo, segundo diz o notável etnólogo, faziam co
mércio de fumo torcido e aromatizado com urubamba, peneiras, 
redes, penas, mandioca(98), algodao, cará(99), batatas, ipeca(1ºº), 
com as popula9oes de S. Luís de Cáceres e Diamantino. A rede 
dos Parecí era de algodao e as dos chamados Kabixí (Parecí-Ko
zárini) eram de tucum. As ligas de borracha de mangabeira (1º1) 

eram reservadas para as mulheres; usavam os homens ligas de 
algodáo. Tatuavam-se nos bra9os e nas coxas, desenhando arcos, 
com tinta de jenipapo(1º2 ), por meio de um espinho de gra
vatá (1113). Usavam um protetor genital: daiha-so. Seus tran9ados 
eram semelhantes ~os dos Aruak, das Guianas. Hoje, a influencia 
dos tecidos civilizados é manifesta nas obras parecís. Redes, te
cidos e vasos eram fabricados pelas mulheres; os homens trabalha
vam em peneiras e tran9ados. As mulheres plantavam nas derruba
das, a maneira do que se faz entre os nossos sertanejos, quando 
toda a família toma parte no servi90. 

J á naquele ano eram monógamos. 

(98) Mandioca - Manihot utilissima. 
(99) Cará - Dioscorea sp. 
(100) lpeca - Vide nota n.0 54. 
(1O1) Mangabeira - Hancornia speciosa, de Gomez ( 1812) ou Riberia 

sorbilis, de Arruda Camara, em homenagem ao Padre Joao Ribeiro um dos 
mártires da revolu9ao nacionalista de 1817. ' 

(102) Jenipapo - Jenipa americana. 
( 103) Gravatá - nome de várias bromeliáceas. 
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Por ocasiao do nascimento de urna crian9a, ambos os proge
nitores jejuavam, até a queda do cordáo umbilical. Aos tres anos 
era o pequeno batizado, recebendo o nome de um dos avós. 

Os mortos inumavam-se dentro de casa, posta a cabe~a 
para o lado de leste ( 1º4). Durante os seis primeiros dias depois 
do falecimento, os parentes próximos jejuavam também. Acredi
tavam, entáo, que, se o morto nao ressuscitasse, depois desse pe
ríodo, é que tinha conseguido entrar no céu. 

No sétimo dia bebiam o sumo do kaiterú, msiturado com 
urucu(1º5 ), no meio de grandes e solenes festas. Entao, como 
agora, o Utiarití era o padre-médico; soprava fuma9a sobre os 
enfermos, para af astar a doen9a, ensinava os jovens que lhe deviam 
suceder naquele mister. 

Da sua teogonia pouco resta. Em 1888, acreditavam que o 
sol era urna coroa de penas vermelhas, pertencentes a Molihuturé, 
espécie de Apolo parecí. . . O astro só aparecia pelo consenti
mento do seu proprietário. A Iua era uma coroa de penas de 
mutumpinima(106 ) , de que era dono Kaimaré. 

Suas fases explicavam-se por um processo de que há certas 
ren1iniscencias ainda boje: anima is diversos ocultam ora parte, ora 
toda a superfície do planeta ... 

(104) Os Urubu, ao que me informaram no Gurupi, colocam para o 
nascente os pés do cadáver. ~. aliás, freqüente, sob formas diversas, nos 
primitivos e nos antigos, a "orienta9ao ritual" (R. L.). 

(105) Urucu - Bixa orellana. 
(106) Mutumpinima - Grax pinimaJ Pelz. 
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VII 

SEMPRE CRUZANDO iehapadoes arenosos, onde a sariema grita 
e o eco nao responde, as tucuras(1º7 ) toldam o ar, dificultando 
o caminhar dos cargue iros, e as mamangabas ( 108) ferram, a torto 
e a direito atravessamos as cabeceiras do rio Verde, do Ilioce, do 
Sacre ou Timalatiá, tributários da margem direita do Juruena. 

No cerrado, algumas jabuücabas(1º9 ) -do-campo, frutos bi
loculares e adocicados, sorte de bagas drupáceas e mangabas pol
pudas e tenras. 

* * * 
O mosquito-pólvora(11º ), pior mil vezes, que o pium-borra

chudo(111), intimorato, voraz e agressivo que se nao espanta facil
mente, cuja picada fá-lo merecedor de seu nome, é praga daquelas 
cabeceiras. 

A face de urna pessoa, atacada por nuvem de mosquitos-pól
vora, torna-se vultuosa e edemaciada, como a de um varioloso nos 
pródromos da erup~ao. 

* * * 
Timalatiá, em parecí, é o rio do Sangue; os índios dizem sacre, 

em vez de sangue. 
Dos afluentes da margem direita do J uruena, cujas cabeceiras 

sao cortadas pelo caminho de abastecimento da linha telegráfica, 
o mais caudaloso, nos passos da estrada, é o Sauéuiná ou Papagaio. 

( 107) Tucura - Schistocerca Sf>t 
( 108) Mamangaba - Grande abelha solitária do genero Xylocopa. 
(109) Jabuticaba - Fam. Myrtaceas. 
( 11 O) Mosquito-pólvora - Diptero certopogonina, principalmente do 

genero Culicoides. 
( 111) Pium-borrachudo - Nome con1um dos Simúlidas. 
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Estreito, corre muito e tem águas claras. Mata bonita o acom
panha. 

* * * 
Todo o planalto dos Parecí tem a mesma constitui~ao geo

lógica; é formado de camadas de areao interrompidas, em alguns 
pontos, por pequenos len~óis de terra argilosa. N enhum aflora
mento de rocha plutónica; mesmo a diábase, existente em Tapira
puá e na Serra do Norte, nao aparece no chapadáo. 

Nas proximidades das nódoas argilosas abundam casas de 
térmitas( 112), algumas colossais. Nos pontos em que o solo se 
torna mais favorável a vegeta~ao, alteiam-se tipos que parecem 
imigrados da floresta. 

Chegando ao Sauéuiná encontram-se jazidas de pedra canga, 
assim mesmo, modestas. 

Fauna relativamente pobre de formas superiores: um bando 
de seis emas correndo no chapadáo, alguns casais de araras(113), 

nas matas do Papagaio. Corujas recolhidas no oco dos paus, 
onde fazem ninhos. Raras vezes um lobinho ( 114 ) medroso. Alguns 
iagartos ( 115 ) e muitos calandras ( 116 ) • 

Poucos ofidios. 

* * * 
O pau-santo parece milagroso. 
O fogo das queimadas que o raío acende, ou o índio, ou o 

sertanejo, lambe o kareke e o sapé, requeima o muriici e a manga
beira; e eles custam a brotar. 

Mas o pau-santo, mal cessa o fogo, ainda todo negro, com 
o tronco rachado pelo ·Calor, cobre-se de pontos alvos, abre em 
flor, qual um retalho de noite que se matiza de estrelas. 

* * * 
Todos os rios apontados acima sao focos de anofelinas. Mais 

de urna vez pudemos verificar que as femeas picam também du
rante o dia. 

(112) Térmita - Nome dos lsópteros ou cupins. 
( 113) Arara - Anodorhync'us hyacynthinus, Spix (arara-azul ou 

araraúna). Ara chloroptera, Gray (arara-vermelha). 
( 114) Lobo - Canis brasiliensis. 
(115) Lagarto - Tupinambis teguixin (teiú). 
(116) Calandro ou calango - Anolis punctatus e Tropidurus tor

quatos. 
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* * * 

Para documentar a vida sertaneja, nada melhor que surpreen
d~r palestras de tropeiros, a noite, no pouso, ªº redor do fogo, 
p1tando sossegadamente, para queimar o tédio. 

Genésio é falador. Nasceu em Minas, andou por S. Paulo e 
Goiás, está em Mato Grosso há muitos anos. Tem retalhado a 
pé, todo o grande sertao desses Estados, que ele conhece co~o 
gente grande. 

É o tipo do sertanejo branco. 
Viveu, meses a fio, numa aldeia de Parecí.; é o melhor va

queano daquelas para gens: 
- "Cuiabano, quando dá festa, é só pinga e cigarro . .. "; e 

Genésio fazia crítica das noitadas sertanejas, como se ele nao fosse 
o maior consumidor de pinga do sertao de Cuiabá. 

Da boca dos tropeiros, na prosa dos seroes, apanhei dizeres 
da Iíngua popular de Mato Grosso. 

Nao os transcrevo julgando publicar expressoes inéditas. Sei 
que, na sua maioria, sao perf eitamente conhecidas por quantos tem 
andado pelo interior. No entanto, muitas nunca foram recolhidas; 
poucas tem sido aproveitadas, quase todas, porém, sao apresenta
das com def orma~oes tendenciosas, propositalmente executadas 
para real~ar-lhes o sabor. 

Convém arquivar essas locu~oes, no interesse de estudos fu
turos; .e também para verificar as varia~oes regionais de urnas tantas. 

* * * 
Hum! Hum1 é de assentimento, mui generalizado: 

- Esse pequeno é seu filho? 
Hum! Hum!( 111 ). 

* * * 
Representa aquisi~ao indiana. É o processo geral dos índios 

para exprimir a afirma~áo. Em outros Estados, onde o elemento 
africano teve grande influencia, esta expressáo é antes negativa. 

Tchá! é interjei~áo de pura procedencia boróro: 
No seringual, entao, nao há remédios? 
- Remédio tchá! lá niío vai, nem nada! 

* * * 

( 117) No Maranhao, hum-hum é afirma9ao, as vezes como um pode 
ser, dubitativo, mas nao negativo. (R. L.). 
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Dgente por gente é característico do sertao cuiabano. 

* * * 
Eu sou muito ansiado; gasto de tudo violento. 

* * * 
No sertao, viajar é vza¡ear. 

* * * 
Quantos filhos tem V.? 

- Só tenho esse um. 

* * * 
- Qual dessas facas corta mais? 
- Duvidar, es se faca corta mais . .. 

Há tendencia acentuada para reduzir os demonstrativos a um 
~ " so genero. 

* * * 
- Sua espingarda é boa? 
- Demais! Disparate! 

* * * 
O·cupar em vez de gastar ou utilizar: 
- V. ocupou a água que estava aqui? 

* * * 

Pouso no Saueuiná, a tardinha. 
Os tropeiros tampavam o lote para preservá-lo da chuva imi

nente; o acan1pamento tinha a anima~ao comum as horas de re
colher. 

~a lin~a do c~apadao ~finto, desenhou-se, ao longe, um 
v~to impreciso; segwndo o trilho do Juruena, em nossa dir~ao, 
v1nha se arrastando um homem andrajoso. Sua camisa tinha urna 
só manga; cabria metade do tronco. Suas cal9as, reduzidas a tanga 
esf~rrapada. As nádegas, expostas. O chapéu de palha, sem abas; 
o cinto de couro, remendado a embira. Um saco amarrado caía 
sobre o dorso daquele homem miserando, de faces encovadas. 

Fizemos sinal para que se chegasse. 
. Aproxim~u-se e. foi logo a~irando ao chao, o saco e corpo 

fatigado. Ped1u comida; e depo1s contou sua história que trans-
crevi a medida que ele falava. ' 
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Chamava-se Benedito; era seringueiro. Vinha das matas do 
~ J uruena exploradas por um certo J oao Kolb, residente em Tapi

rapua, conhecido por D. Joao. 
Passara, no seringal, dois meses, sem viveres, que o patráo 

nao mandara, faltando ao ajuste prévio. No seringa!, 20 pes so as. 
O encarregado do barracao, um tal Soares, no fim de todo esse 
tempo, durante o qual viveram de palmito e de mel, morreu de 
fome e febres. Ninguém tinha mais for~as para arrancar da flo
resta o indispensável a subsistencia. Dos 20, nem um só podia 
mais empunhar um machado; o ter~ado, nas maos daqueles homens 
doentes, oscilava como a espada de um dragáo entre os dedos de 
urna crian~a. E a tropa de Kolb nao chegava. 

Desanimado, entáo, para nao morrer também a míngua, resol
vera abandonar a mata. Atrás dele deveriam vir os outros. Tinha 
urna artrite traumática no joelho direito; mesmo assim, fizera 
naquele dia, pela areiao afora, se te léguas bem contadas. 

Encarnava aquel e tipo urna ra~a f orte, que por aí anda a 
sofrer suplícios na sua terra, onde os estranhos engordam ... 

Era preciso documentar-lhe a vida e registrar aquí essa obser
va~ao, como um caso clínico de patologia social. Poi o que eu fiz. 

* * * 
Havia 14 anos que principiara a trabalhar na borracha. Sabe 

ler muito mal. N asceu na povoa9ao de "Barra dos Bugres", no 
alto Paraguai, próximo a Diamantino. Tem cerca de 35 anos. 
É caboclo de completa mesti~agem. 

Alto, de saliencias ósseas acentuadas, membros longos; pele 
.cúprica olivácea; nariz convexo, estreito; olhos meio oblíquos; 
malares projetados. Cabelo negróide. 

No fim da safra do ano passado ficara devendo 500$000 a 
D. Joao; este ano nao receberia nada. 

No come~o da esta~ao, quando foi para o seringa!, recebeu, 
além de um terno de roupa de riSicado, o seguinte, que é o for
necimento habitualmente feito pelos patr5es a cada trabalhador: 

25 litros de arroz. 
25 litros de feijáo. 
50 litros de farinha. 
1 O kg de banha. 
71h kg de charque. 
3 kg de a~úcar. 

* * * 
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1h kg de café. 
1h libra de guaraná. 
2 metros de fumo em corda. 
2 barras de sabáo. 
4 litros de sal. 

Eis aí o pre~o de um homem. 
Há urna distancia tao grande entre o que sao os brasileiros 

das cidades, e o que padecem as popula\:6es sertanejas, que até 
parecem habitantes de dois países diversos. 

* * * 
o preyo daqueles géneros, e]e nao o sabe; o patrao nao diz. 
Depois da safra entram em contas; e o seringueiro sai devetido. 

Sobre essa dí vida repousa todo o sistema de explora~ao. . . da 
borracha. 

Quando o caboclo tira pouca seringa, o seu valor nao atinge o 
pre90 da alimenta~ao que recebeu; fica devendo. 

E se tira muita, o valor dos géneros é tal, que o pre~o da 
seringa nao basta para cobrir o débito; depois da primeira safra 
em que toma parte, o 1caboclo nunca mais se liberta ... 

Lá, naquele país de sonho, em que a natureza recompoe um 
paraíso e:m cada canto de mata, o homem decai outra vez; perde 
a coragem de lutar com o homem. 

Martius notara, em 1818 ( Reise in Brasilien), a grande in
fluencia sugestiva que o branca exe.r:ce sobre certos sertanejos mes
ti~os. Por esse prestígio, os ricos organizam e mantem aquele 
processo de trabalho rural; porque, se algum infeliz, num assomo 
de brio, foge ao cativeiro, o patrao manda procurá-lo por outros, 
submissos e fiéis. Entáo, regula o artigo 44, parágrafo 32 . .. 

* * * 
Benedito tirou 25 arrobas de borracha este ano; a 40$ (1912), 

deviam dar-lhe 1 :000$000. Nao espera um vintém; o suprin1ento 
que recebeu <leve ter custado muito mais ... 

* * * 
As tropas de abastecimento dos seringueiros transportam a 

borracha do Juruena para Tapirapua; cada urna consta de 10 bois 
dirigidos por dois homens. Gastam na viagem 16 a 20 dias. 

* * * 
Cada vez que se chega ao pouso, mais que depressa, procuram 

os tropeiros um bom encosto; e, se encontram no caminho alguma 
tropa de torna-viagem, vao logo perguntando: 

- Que tal está o encosto aí adiante? 
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É o peda~o de campo conveniente a pastagem dos animais 
" durante um ou dois dias. 

* * * 
Setembro 13 

Saímos do Saueuiná ou Papagaio e chegamos ao Buritizinho. 
Atingimos urna grande boiada que vai para o acampamento. Pela 
Estrada Rondan, dentro de pouco tempo, grandes manadas de 
gado poderao chegar a Santo Antonio do Madeira; e a Amazonia 
será escoadouro da cria~iío dos ·campos de Goiás e Mato Grosso. 

Conforme já tive oportunidade de dizer, a linha telegráfica 
do ~o~onel Rondon, praticamente, boje, vale muito menos que a 
adm1ravel estrada de penetra~ao por onde passa. Apertaram-se, 
por meio dela, os la9os da nacionalidade; saibam os governantes 
tirar partido da sua valía. 

Setembro 14 

Pouso da Agua Quente. Nesgas de campo verdejante. Per
dizes (118) , narcejas (119), inhambus(120) . 

Setembro 15 

Pouso do Mut~m. , Pan~anaL Para chegar ao rio Periquito, 
afluente do Papaga10, e preciso atravessar um igapó. 

Canta a ci-garra; estridula um som redondo e cheio, como se 
fosse nota aguda de um mezzo-soprano. 

Setembro 16 

Pouso do Uáikoákore; zona de grandes seringais. Uáikoákoré 
é nom·e com que os Parecí designam certo grupo de índios da 
Serra do Norte. e !uruena. Quer dizer "irmao do chao", porque 
todos o~ !:lamb1kuara, dormem sobre solo Iimpo. 

Ah Jª com~am a aparecer os selvagens dessa tribo. 
É o último pouso no chapadao dos Parecí. 
Po~co .além, cerca de um km, o planalto detém-se, brusca

mente, a be1ra de um paredao. !mensa visao de matas sem fim 
surgiu <liante de nós. A estrada precipitava-se, quase a prumo; 

(118) Perdiz - Rhynchotus rufescens, Temn. 
( 119) Nar~eja - Gallinago paraguaiae, Vieil. 
( 120) Inhambu - Cry pturellus tataupá, Temn. 
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ao longe, subiam, da grande floresta, colunas tenues de fuma~a 
do fogo dos Nambikuára. Era o vale do famoso Juruena( 121). 

* * * 
Chamava-se José André um seringueiro que achamos pouco 

adiante. 
Fora ao pouso da Barrinha, a ver se havia tropa que lhe 

pudesse dar fwno. 
Convidou-nos para um guaraná(122 ) na sua feitoria. Entramos 

pelo mato, por estreita vereda, andando cerca de dois km. Numa 
clareira, ao lado de um riacho de água limpa e correntosa, erguia-se 
o rancho capenga, cuja cobertura era um couro. 

Cuiabano, dos bons, ofereceu-nos um guaraná mexido com 
colher de prata, num copinho de vidro grosso; depois, submeteu-se 
ao meu indispensável interrogatório, com do~ura e modos de quem 
já estiv·era morando na Cidade. 

A cidade, para o sertanejo, é Cuiabá. 
Tinha cerca de 50 anos, carregados com desempeno. Apesar 

de ter perdido alguns dedos da mao direita, labutava na mata havia 
tres decenios; muito antes <lo desenvolvimento da indústria da 
borracha em Mato Grosso, já ele era seringueiro. 

Seis meses do ano passava naquele rancho; o resto, em Dia
mantino. Nao tinha parentes. Vivía na floresta com um galo, 
velho também, que estimava como filho e que o acompanhava 
sempre. Prefería morrer de fome a comer o companheiro ... 

Aliás sabia tirar partido das riquezas da mata. Nunca teve 
sezóes. Quando lhe faltava o que comer, procurava frutas-de
lobo (123 ) , que sao doces e perfumadas. 

A borracha nao é defumada como na Amazonia, mas coa
gulada pelo alúmen, dentro de formas de madeira, em prisma reto 
de base paralelogramica. Esses moldes sao os cochos; ali a com
prim·em com pequeno toro de madeira pesada. 

* * * 
Na Várzea Comprida pausamos no dia 27. Amaro, cozinheiro 

da nossa tropa, deixou-se ferrar um pé, por urna tocandira(124
). 

(121) Juruena - Río dos Papagaios. Vocábulo híbrido Tupi-aruak. 
(Martius) . Ajurú (t) - papagaio. Oné (ar) - água ou rio. 

( 122) Guaraná - Paulinia cupania, Kunth. Cf. E. Roquette-Pinto. "O 
Guaraná", in A Lavoura - Rio, 1912. 

( 123) Fruta-de-lobo - Solanum lycocarpum. 
( 124) Cf. E . Roquette-Pinto - Dinoponera grandis, Río, 1912. 
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Verdadeira intoxica~ao: dores f ortes edema do membro f ebre 
ligeira, vómitos, vertigens. Pulso a 102.' ' 

Inje~óes hipodérmicas de cloridrato de heroína e óleo canfo
rado. Em poucas horas tudo cedeu. Poi caso benigno. 

* * * 
Ansioso por chegar ao Juruena, onde contava encontrar com 

c~rteza, os primeir?s N ambikuára, submeti-me as justas dete;mina
~º~.s do te~ente P1reneus sobre as marchas diárias. Eu desejava 
bruler les etapes; e ele, pensando no regresso da expedi~ao, pou
pava a tropa. 

* * * 
. As oito . lé~as que ainda nos separavam daquele rio foram 

fe1tas e.m do1s dias. A partir de 18 de setembro pausamos no 
meio da Mata das Aldeias, cortada pela estrada. 

Junto da floresta erguiam-se aldeias Nambikuára encontradas 
por ocasiáo das primeiras explora~6es de Rondon. ' 

... Perto acham-se campos de cultura, cujo amanho tinha sido 
1n1c1ado pelos selvagens, quando se fez a entrada da Comissao. 

Ainda lá existem alguns troncos, cortados a machado de 
pedra. 

D?mina1?, n~ssa Mata. das Aldeias, junto ao pouso, árvores 
colossa1s. d~ Jatoba(125

), CUJO legume, de polpa mucilaginosa, é no 
entanto 1ns1p1do. 

* * • 

. Ch~ga-se a um pouso, ainda dia claro; aparece, logo depois, 
a pnmeira praga: abelhas, entrando pelos ouvidos, pelas narinas, 
pela boca, pelos olhos, emaranhando-se nos cabelos. 

Ma~ o sol se vai de~tando, com as primeiras sombras, fogem 
as abelh1nhas; chegam polvoras e borrachudos. Trabalham como 
bombas microscópicas de sugar sangue, até a entrada da n'oite. 

Noite fechada, nem abelhas, nem mosquitos-pólvora, ne·m 
borrachudos. 

A gente acredita, num momento, que vai, afinal, descansar; 
mas no escuro, tendo penetrado, a socapa, debaixo do mosquiteiro, 

(125) Jatobá - Hymenea stignocarpa e H. stilbocarpa. 
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anof elin:as e culicinas come~am a ensaiar a cantiga, como guitarris
tas que procuram afinar a prima . .. 

Esta é a ordem cronológica do aparecimento das pragas. 

Setembro 19 

Finalmente. Passamos por outra grande ro~a de índios N am
bikuára encontrada, ainda florescente, na expedi~ao Rondon de 
1908. Alguns km além, numa colina, larga pra~a de cerca de 25 
metros de diametro, bem limpa, dominando o horizonte, era o 
resto de urna aldeia que os índios abandonaram, medrosos, pela 
chegada dos nossos naquela data. 

No chao, cocos partidos; ossos, restos de alimenta~ao. 
Depois, um grande mangaba!. E, distante, como tira de a~o, 

poli do, chispando, espelho do céu e do sol, o J uruena corria, dei
xando a esquerda urna casita de barro, plantada no meio de larga 
avenida, ro~ada na vegeta~ao do cerrado; na picada, a mao do 
homem tinha fincado, espa~ados, na mesma reta, velhos troncos 
da floresta, assassinados pela sua indústria para sustentar um fio 
delgado, que vinha de longe e seguía para além, tocando, apenas, 
muito de leve, naqueles esteiros. Era a linha telegráfica, correndo 
em triunfo pelo sertao remoto, tomando posse efetiva do terr.itório. 

* • • 

Ao contrário do que imaginava, os índios nao apareciam no 
Juruena havia muitos dias. O posto achava-se desprovido de 
material para presentes. Mesmo o indispensável, para alimenta~ao, 
escasseava; a dificuldade de transporte fazia rarear tudo. E eles, 
os que mais arredios até hoje ainda se mostram, dentre todos os 
índios da Serrado Norte, deixaram durante muito tempo de visitar 
a esta~ao . 

No Juruena tomei conta, para o Musen Nacional, de urna das 
primeiras cole~6es realizadas pelo pessoal da Hnha telegráfica. 

Remeti tudo para Tapirapua, onde deveria mais tarde re
colher o que trouxesse da excursao. 

Tendo escolhido, para esta9áo de estudos e trabalhos, a in
vernada de Campos N ovos, nao só pelas facilidades de alojamento 
ali existentes, como também porque nesse pasto aparecem repre
s·entantes de todos os grupos Nambikuára, resolvemos continuar a 
marcha. 

Conf es so a minha triste surpresa de en tao, nao tendo encon
trado um só Nambikuára, depois de tanto tempo de viagem ... 

De Tapirapua ao Juruena contam--se as seguintes distancias, 
de acordo com a nossa marcha: 
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Tapirapua - Barreiro .. . .... .. . . . 
Barreiro - Salto ............ ... .. . 
Salto - K.m 50 .. ................ . 
Km 50 - Aldeia Queimada ....... . 
Aldeia Queimada - Rio Verde .... . 
Rio Verde - llioce .............. . 
Il ·o " T . l t' ' i ce - tma a 1a ............... . 
Timalatiá - Saueuiná ........ ... . . 
Salle" i· ' B ·1· u na - un i .......... ... .. . 

Buriti - Buritizinho ............ . 
Buritizinho - Agua Quente ....... . 
Agua Quente - Mutum .......... . 
Mutum - Barracaozinho ......... . 
Barracaozinho - Uáikoákore ...... . 
Uáikoákore - Barrinha ........... . 
Barrinha - Várzea Comprida .. . . . . 
Várzea Comprida - Gralhao ...... . 
Gralhao - Mata das Aldeias ...... . 
Mata das Aldeias - Juruena .. ..... . 

2 léguas 
2 léguas 
4 léguas 
4 léguas 
4 léguas 
4 léguas 
1 légua 
4 léguas 
4 léguas 
~ légua 
4 léguas 
4 léguas 
3 léguas 
2 léguas 
2 léguas 
2 léguas 
2 léguas 
3 léguas 
4 léguas 

Todos esses nomes acham-se, já agora, consagrados pelo uso 
dos tropeiros. Quantos serao mais tarde povoac;oes, vilas . . . ci
dades? 

* * * 

Agora, o ·caminho era a picada da linha, subindo e descendo, 
galgando as montanhas que se estendem para o Norte, coleando 
pelos vales, como enorme serpente. 

A marcha até o rio Formiga foi realizada a noite; o Formiga 
é, por sua vez, afluente da margem direita do Juína que deságua 
na esquerda do J uruena. 

Todo escondido pelas florestas, este rio, ao nível da linha, 
no ponto em que existe o posto telegráfico do seu nome, mede 
cerca de 80 metros de largura. Pedregoso, tem águas claríssimas, 
profundas, onde, da barranca veem-se nadar as piabas{126), as 
matrinxas{127) e os pacus que ninguém consegue pescar, a bomba; 
o simples gesto de a tirar a máquina infernal afugenta os peixes 
a tempo. Dir-se-ia um aquário, tao claro é o Juruena. Pouco antes 
da estac;ao, lanc;a-se em cachoeira sobre rochas quartzíferas. 

* * * 

( 126) Piaba - Leporinus copelandi. 
(127) Matrinxá - Calceus carpophagus. 
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Corre o Formiga no meio de um campo alagado, mas junta-se 
ao Juína em bela corredeira, situada alguns km além do passo. 

Na mata, o picadao da linha tem 40 metros de largura; e 
cada poste dista 90 metros dos vizinhos, em média. Pelo cálculo 
dos práticos, um poste de boa madeira pode servir cerca de 12 anos. 

* * * 
O J uína é o mais belo curso dágua daquele grande sistema. 

Na sua margem esquerda existe um destacamento, incumbido da 
balsa ali construída. 

Nada se parece com a verdadeira balsa, que é embarcac;ao 
de índios do Peru. ~ um estrado de tábuas, preso a duas canoas, 
rodeado por um parapeito; transporta homens, animais e cargas. 

Costumavam os índios, com freqüencia, aparecer também 
nesse posto; a mesma razao que os afastara, temporariamente do 
J uruena, influiu ali também. 

Além de nao contarem com as dádivas do pessoal da linha, 
completamente desprovido de recursos, tinham os índios ainda 
que lutar com a fome, causada pela seca prolongada daquele ano, 
que destruíra suas roc;as de mandioca. Obrigados a cac;ar e a melar, 
nao vinham ao Juína, havia muito tempo; a ca~a nao é lá tao 
abundante que alguém possa viver dela sem trabalho. Nos postos 
da Comissao Rondon, na ocasiao da seca, com a crise de transpor
tes, em vez de receberem gene ros, os índios f orneciam, ao pessoal, 
massa de mandioca e milho. Nao vi um só trabalhador, ou soldado, 
que se nao ref erisse, com elogios, a essas dádivas providenciais. 

* * * 
Havia já um mes que viajava pelo sertao procurando os índios. 

Nos pontos em que centava encontrá-los, Uáikoákore, Juruena, 
J uína, nenhum me aparecia. Mas, ao sair <leste posto, comec;aram 
a surgir, pelo cerrado, e mesmo pela picada, sinais evidentes de 
N ambikuára próximo. 

Eram pequenos toldos de pauso, malocas de ca~a, abrigos 
ligeiros que haviam deixado por ali. Encontramos esses indícios 
a tardinha, logo depois de partir do Juína para realizar, suave
mente, durante a noite, a marcha até ao Primavera. 

Sempre de ouvido alerta, parando cada vez que encontráva
mos um dos tais toldos de f olhagem, arre gal ando para o cerrado, 
que os raios da lua pareciam cobrir de espumas, íamos andando 
na frente, ansiosos por descobrir os primeiros índios. 

Alta noite, numa colina, a beira da linha, próximo do ribeiráo 
20 de Setembro, avistamos, longe, urna fogueira. Eram eles. 
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Apressamos o passo dos nossos animais; e, a grande distancia, 
"' com~amos a gritar, para preveni-los de nossa presen~a: 

- Oh! Nen-nen! Nen-nen! (Amigo! Amigo!) 
Vieram logo, correndo e gritando; uns gesticulando de maos 

livres, outros de cacete em punho, mas nao agressivos, outros 
ainda de arco e flechas enf eixados na mao esquerda, enquanto 
que, com a direita, -co~avam a cab~a, sorriam desconfiados. 

Ao luar leitoso, era fantástico o aspecto daqueles homens, 
altos, lépidos, irrequietos, animados, falando sempre, desengon~a
dos, inteiramente nus. 

Rodeados por grande grupo loquaz, que pafecia discutir 
questao importante, chegamos para mais perto da fogueira; 1crian~as 
puseram-se a chorar, enquanto as maes, sem saber que barulho 
era aquele, trepavam, .ágeis, pelas jabuticabeiras-do-campo exis
tentes no lugar. 

Logo distribuímos, largamente, cigarros e caixas de fósforos, 
que trazíamos sempre num bornal, ao lado dos arreios, por se
guro ... 

E, animados por esse gesto, com~aram a pedir tudo quanto 
levávamos, e a perguntar o nome de tudo: 

- Dera? e seguravam no objeto até que lhes disséssemos o 
nome. Repetiam-no, entao convencidamente, desatando urna gran
de gargalhada, como se achassem os nossos termos muito cómicos. 

Um deles batia no peito, de vez em quando, e dizia orgulhoso: 
- Damascen-0! 
Era o nome de antigo trabalhador da linha, ao qual muito 

se af ei~oara aquel e índio, conforme apuramos depois. 
Foi Damasceno pela sua inteligencia e boa vontade, desen

volvidas pelos agrados que lhe ministrei, interesseiramente, um dos 
bons elementos de inf orma~ao de que pude dispor. 

Certo dia, ele, que m·e via sempre curar dos nossos enfermos, 
veio ter comigo, mostrando os bra~os ulcerados pela pulseira de 
embira que trazia muito apertada. Nao consentiu que lha cortasse; 
mas insistiu para que lhe pusesse algum remédio ali, apontando os 
meus frascos e depois o lugar f erido, juntando ao gesto expressivo 
urna careta de dor. Para impressioná-lo fortemente, apliquei urna 
compressa de algodao com solu~ao de cocaína. Cessou, por en
canto, o sofrimento. Damasceno ficou surpreso; tornou-se ainda 
mais útil. 

* * * 
Fizemos compreender aos índios que atrás de nós vinham 

tropas carregadas de presentes. Urna explosao de alegria. Cerca 
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de duas horas depois chegavam, efetivamente, nossos cargueiros, 
cuja passagem foi realizada entre falatório e gritaria. 

Na sua maior parte, nao queriam os selvagens esperar·; pediam, 
ali mesmo, aquela hora, o que viam. Alguns, mais atrevidos, 
iam tirando os chapéus dos tropeiros. 

Um grande ter~ado, pendente dos meus arreios, também f oi 
arrebatado. 

Com certo jeito, sempre prometendo brindes para o dia se
guinte - dia que eles exprimem pondo a palma da mao sobre a 
face direita e fazendo como quem ressona urna vez - consegui
mos a passagem das tropas sem mais incomodo. 

Ficaram lá, no meio da noite, ao redor da sua fogueira, 
f azendo acenos, aos berros de prazer ... 

* * * 
De madrugada chegamos ao pouso do no Primavera, que 

é dos mais lindos sítios da Estrada. 
Rodeado de grandes árvores erguidas no chao limpo, um 

rancho, a beira do rio, parecía casa de colono em terra civilizada; 
quem chega ali, depois de tantas matas e cerrados e tristezas, des
cansa o corpo e a alma. 

Deixamos o abrigo para armazém das nossas cargas, que 
precisavam ser protegidas contra a sofreguidao dos índios. Arma
mos, ao relento, nossas redes. . . para nao dormir. 

* * * 
Dormir, excitado por aquele quadro de mágica, desenrolado 

a meia-noite? Dormir naquela noite inesquecível em que a sorte 
me tinha feito surpreender, vivo e ativo, o homem da idade da 
pedra, recluso no 1cora9ao do Brasil, a mim, que acabava de chegar 
da Europa, e estava ainda com o cérebro cheio do que a terra 
possui de requintado, na diferencia~áo evolutiva da humanidade! 

Que gente é essa, que f ala idioma tao diferente das línguas 
conhecidas, tao diferente da língua dos seus mais próximos vi
zinhos; que tem costumes tao estranhos aos que vivem perto; que 
nao conhece os objetos essenciais da vida dos seus companheiros 
de sertao? De onde veio? Por onde passou, que nao deixou 
rastros? Quando chegou aquelas matas, onde vive há tanto tempo? 
Que liga~oes tem <:om os outros filhos do Brasil? 

* * * 

As 8 horas da manha foram vindo os índios ao Primavera; 
de longe, repetiam: Oh! Nen-nen! Nen-nen! 
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O primeiro grupo era composto de seis homens, cinco mu
lheres e quatro crian~as. Vieram aos poucos: juntos, chegaram 
um hornero, urna mulher e dois filhos. Ele veio andando atrás, 
de cabe~a erguida, orgulhoso, sem urna tira de palha sobre si, 
inteiramente nu. Chegou-se a mim, na ocasiao, em que armava 
um aparelho, apoiou-se numa varinha fina que trazia, olhou-me 
com soberano desprezo durante alguns minutos, e fez um gesto 
para pedir cigarro e fogo. Entrada teatral. "Guaraní" nature. 
Durante o dia foram chegando outros. A tarde, havia cerca de 50; 
foi um dia de trabalho inteiramente cheio. 

Filmes, chapas, notas, vocabulários; iniciava-se a realiza~ao 
da parte essencial do meu programa. 

* * * 
A estrada continua, subindo morros e descendo para cortar 

os vales onde a Mata da Canga se alteia, tipo colossal de floresta 
virgem da Amazonia. Antes dela, corre o Camararé, que também 
é unidade do grande sistema do Juruena. 

Pela picada afora, através da Mata da Canga, os postes da 
linha estao, em grande número, feridos pelos primeiros machados 
de ferro que os índios receberam de presente; nao acharam madeira 
melhor para ensaiar o gume da nova ferramenta ... 

Logo depois de passar o Camararé, um aguaceiro, que f oi o 
segundo a partir de Tapirapua; o primeiro desabou em Aldeia 
Queimada e foi acompanhado de forte granizo, proporcionando-me 
oportum<lade de obter dos Parecí notas interessantes sobre o fenó
meno, cujo aparecimento saudaram com alegria. 

* * * 
Antes de chegar a Caro.pos N ovos pousamos, ainda urna vez, 

na Várzea do Mutum, onde corre um ribeirao que vai ter ao 
Camararé, deslizando sobre o leito de rochas silicosas. 

* * * 

Se o inhambu já nao fosse batizado, duas vezes como é, pelos 
sábios e pelo povo, eu <liria agora: galo da tarde, porque é o arauto 
fiel da noite. 

Apenas o sol modera suas torrentes de ~uz, e a cinza da tarde 
come~a a se espalhar no céu, o inhambu principia, na orla dos 
bosques, a preparar o canto cromático. A princípio é voz modesta, 
quase medrosa, incerta, sozinha; é urna ave que acordou mais 
cedo para o hino. 

Essa desperta, aos poucos, a voz dos companheiros; e, ao 
cabo de alguns instantes, sobe da ramaria um coro, em trilos fortes, 
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ousados, dos inhambus que anunciam a noite, como de madrugada 
os galos avisam a cria~ao que o dia vai com~ar ... 

* * * 
A esta~ao .telegráfica de "N ambikuára" - onde mal ca

bem o aparelho, o telegrafista e sua rede - é um pequenino 
rancho, colocado ao lado do rio a que Rondon deu o mesmo nome. 
O rio passa sobre um leito de rocha eruptiva ( diábase). 

Seixos rolados, em grande quantidade, compoem a fisionomía 
da corrente que, pouco além, atravessa curtos sumidouros. 

Na esta9iío viviam o encarregado e mais um homem. Daí a 
urna légua, acha-se a invernada de Campos Novas, posto funda
mental da linha telegráfica, na Serra do Norte, base inestimável 
para o prosseguin1ento dos trabalhos no extremo Noroeste de 
Mato Grosso. 

Campos Novos é perfeita fazenda. Tem boa casa de telhas, 
fabricadas lá mesmo, tem currais, pastos cercados de ótimas forra
gens, boas aguadas, gado para refazer as tropas que transitam do 
Juruena para lá, até ao acampamento. É também a Cruz V erme/ha 
daquela guerra contra as selvas; ali se restabelecem, pelos benefi
cios do clima saudável da serra, os doentes que vem do Norte. 

É nosso quartel-general, na Serra do Norte. Os índios assim 
realmente o entenderam; Campos Novos tornou-se o maior c,entro 
de atra~ao para os N ambikuára. Representantes de todos os grupos 
em que se subdivide a grande tribo, procuram lá os brindes e 
presentes a que já se habituaram. Grupos inimigos entre si fra
ternizam ali, levados pelo interesse de possuir as inúmeras utili
dades que, por nosso comércio, conheceram. 

Apreciam imensamente os fósforos; talvez ainda mais que as 
contas e outros adornos. Mas sao absolutamente vorazes para 
machados de ferro; até as ·mulheres porfiam por ganhar tais instru
mentos. 

Por um machado tro~am tudo. N em há, para qualquer deles, 
nada no mundo, de maior valía. O ferro, o ferro é o ouro da 
Serra do Norte. Com ele, o viajante obtém a boa vontade do índio 
ma1s retraído e seco; alcan~a a massa de mandioca e o milho mole 
para nao morrer de fome; o machado de ferro é a libra esterlina 
da terra N ambikuára. E há de ser dos grandes; porque as modestas 
machadinhas que levei f oram recusadas, mais de urna vez, pelos 
homens. Mandavam que as entregasse as mulheres ... 

* * * 
Quem nao provou o mel das abelhas do Brasil, e só conhece 

o da a pis melifica. ignora urna riqueza des ta terra aben~oada. 
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O mel da manduri(128), da mandaguari(129), da uru9u(130), da 
tatá ( 131), da bojuí ( 132 ), que sei eu! tem, requintados, todos os 

,. perfumes das matas brasileiras; resume um poema de cheiro e 
de sabor. Aquele que sabe derrubar um palmito e abrir um mel, 
em vez da maldita fome, encontra, na floresta, um ágape divino. 

* * * 

O vinho do buriti é recolhido de modo bem simples. 
Derruba-se a palmeira e abre-se-lhe o flanco, em cocho lon

gitudinal; a seiva vai-se juntando na ferida: é o vinho saboroso. 
Depois de bem fervida, a seiva engrossa; e é o m.ef de buriti. 

* * * 
O palmito do inajá( 133 ) pareceu-me mais nutritivo que outro 

qualquer, pela sua riqueza em substancia amilácea. 

* * * 
O leite da soveira( 134 ) é outro recurso. Tem aspec;to de leite 

verdadeiro, embora um pouco mais denso; é ligeiramente adocicado 
e adstringente. 

Misturado com água e a~úcar pode ser bebido sem repg-
A • nanc1a. 

A soveira é urticácea do porte de urna hévea, pouco f olhuda, 
esgalhando alto do solo. 

* * * 
Em Campos Novos, correspondendo a nossa expectativa, du

rante alguns días estivemos sempre acompanhados por grupos su
cessivos de N ambikuára, vindos das diversas aldeias. 

Apesar de se encontrarem ainda bastante ariscos, prestaram-se~ 
contudo, muitos deles, as mensura96es e exames que procure1 
realizar. 

(128) Manduri - Melipona marginata. 
(129) Mandaguari - M elipona postica. Fornece mel aguado. 
(130) Uru~u - Melipona sp. 
(131) Tatá - M elipona tataira. Em tupi: tatá-ira - abelha de fogo. 
( 132) Bojuí - Trigona sp. 
( 133) Inajá - Maximiliana regia. 
( 134) Soveira ou sorveira - Brosimum galactodendron. 
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Para aproveitar as condi96es favoráveis a viagem, antes que 
principiassem as grandes chuvas do verao, seguimos, na primeira 
quinzena de outubro, a visitar os grupos setentrionais da grande 
tribo, ultimamente descobertos pela avan~ada da linha. 

A Serra do Norte, de Campos Novos aos de Comemora9ao 
de Floriano, onde se levanta a esta9ao de Vilhena, é ainda mais 
acidentada: grandes quebradas, vales profundos, separando mon
tanhas, em grande parte transformadas em tabuleiros. 

Entre o "Morro do Lyra" e Vilhena a linha trepa, ousada
mente, pelas escarpas da serra, atravessando as maiores florestas 
de todo o percurso. A palmeira-castifal( 185 ) que parece viver no 
ar, artificialmente suportada por urna série de estacas, mora ali, 
nas matas. Enormes caules volúveis, ondeantes, despencam-se dos 
altos ramos das essencias, como ofídios monstruosos; e ficam ba
lou9ando, languidamente, ao sopro da aragem que consegu·e pe
netrar pela floresta adentro. 

As vezes, no meio da mata, ouve-se um grande estrondo que 
o eco revigora. 

É pau caído, algum gigante que rui. 

* * * 

É ameno o clima dos campos de Comemora9ao de Floriano, 
a mais de 800 metros acima do nível do mar. 

Daí ao Retiro dos Tres Buritis, a Serra continua do mesmo 
modo acidentada. 

A bacaba· e o a9aí(136), que sao palmas nobilíssimas, espa
lham-se por toda a redondeza. Nos "Tres Buritis" estava a ponta 
do fio telegráfico. 

Entre Campos Novos e os Campos de Maria de Molina passa 
a Estrada Rondon sobre o rio 12 de Outubro, deixa a Nordeste 
o rio Ike, atravessa alguns ribeiroes: Amaran te, Nicolau Bueno, 
Júlio Caetano, Maronis, Aldeias, etc., antes de cruzar o rio Festa 
da Bandeira ou Karumi. Dentro da mata do rio Festa da Bandeira 
tem os selvagens algumas ro9as. 

* * * 
Tres Buritis, como os outros postos, havia muito tempo, 

nao recebia visita de índios, pelas razóes acima expostas. No en
tanto, enquanto seguíamos a sua procura pela estrada acima, visi-

( 135) Palmeira-casti~al - Iriartea exorrhiza. 
(136) A~aí - Euterpe sp. 
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tando, de passagem, urna interessante maloca próxima do rio Ka-
,. rumi, o telegrafista da esta~ao terminal, Sr. Gasta o So ares e o 

vaqueiro Joao Lucas, de quem os selvagens eram já muito amigos, 
ofereceram-se para ir procurá-los do outro lado, na dire\:ao de 
campos vizinhos, que Rondon denominou 14 de Abril. 

Nos Campos de Maria de Molina, cobertos de ananases e 
mangabeiras, os índios nao apareciam havia quase um mes. Depois 
da partida de Rondon, foram procurá-lo. O posto nao tinha ma
terial para presentes. 

A crise de transportes recrudescera com a seca das pastagens. 
Nao voltaram mais. 

Tais informa~oes eram desanimadoras. Para nao perder tem
po, e principalmente para poupar os animais que tinham de trans
portar até Tapirapuá a bagagem, acrescida com as cole~oes exis
tentes em Campos Novos, e as que íamos reunindo, resolvi regressar 
a Tres Buritis, e proceder a pesquisas onde havia probabilidades 
de deparar com os N ambikuára, urna vez que existia, ali perto, 
urna de suas grandes aldeias. 

Pomos felizes; Oastao Soares e Joao Lucas tinham, efetiva
mente, encontrado, nos Campos 14 de Abril, um grande grupo. 

Mais de 200 índios com suas mulheres e filhos, f oram cbe
gando. 

Acamparam ao redor do nosso rancho e ali permaneceram 
durante alguns dias. Tempo precioso. 

* * * 

Do J uruena aos Campos de Maria de Molina as marchas 
usuais das tropas sao as seguintes: 

Juruena ao rio Formiga ...... .... . . 
Formiga ao rio Juína ......... .... . 
Juína ·ao rio Primavera ........... . 
Primavera ao río Camararé ....... . 
Camararé ao rio Mutum-Cavalo ... . 
Mutum-Cavalo ao rio Nambikuára .. . 
Nambikuára a Campos Novos ..... . 
Campos Novos ao Morro do Lyra 

(Es pirro) ..•................. 
Morro do Lyra ao Vilhena ......... . 
Vilhena ao rio Amarante .......... . 
Río Amarante a Tres Buritis ...... . 
Tres Buritis a José Bonifácio (Maria 

de Molina) ................. . 
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3 léguas 
1 légua 
4 léguas 
2 léguas 
3 léguas 
3 léguas 
1 légua 

4 léguas 
3 léguas 
6 léguas 
4 léguas 

3 léguas 

* * * 
Em Tres Buritis e em Campos Novos, durante noites, dormiam 

os índios acampados com suas mulheres e filhos. Sacrificamos 
bois para alimentá-los em cada um desses lugares, onde traba
lhamos a valer. 

Era preciso aproveitar todos os momentos, nao perder urna 
só oportunidade de realizar qualquer observa~ao, de dia ou de 
noite. 

Muitos se mostraram bastante dóceis para que pudesse efetuar 
mensura~oes, e mesmo exames médicos. 

A maior parte dos documentos, arquivados neste livro, data 
daqueles dias inesquecíveis. 
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VIII 

INFELIZMENTE, em 1912, os Nambikuára ainda nao se acha
vam bastante acostumados com a presen9a de estranhos naquelas 
serranías. Apesar de sua condescendencia, a custa de brindes con
seguida, minhas pesquisas .foram recebidas com justificável des
confian9a. 

Os índios examinados pertenciam aos grupos: Kokozú, 
Anunze, Tagnaní e Tauite. Dos Uáinta~ú, .grupo ainda hostil, só 
conseguí urna observa9ao, essa mesmo incompleta. O estado de 
excita9ao em que o índio se encontrou, durante o tempo em que 
o examinei, nao permitiu melhor resultado. 

* * * 

A pele é de cor amarelo-siena queimada, escura nos Kokozú, 
clara nos outros. Nos Tagnaní o colorido, em certos indivíduos, 
chega ao róseo. Muitos tipos quase pretos, sao encontrados entre 
os do Juruena e do Juína; sao os índios mais escuros do Brasil. 
Na tabela dermocrómica (Roquette-Childe), usada no Museu 
Nacional do Rio de J aneiro (N .0 223), o ·Colorido desses índios 
varia entre os n.ºs 6-10. 

Epiderme grossa, enrugada. 

* * * 

Os pelos sao retilíneos, duros (lissótricos). Em certos indi
víduos há cabelos largamente ondulados ( waved dos antropólogos 
ingleses), semelhantes aos dos Polinésios. Os índios, em geral, 
arrancam os pelos do corpo e da f ace e cortam os cabelos, na 
fronte, com urna concha de lamelibranquio. 

Raros indivíduos deixam fios de bigode; alguns consentem na 
presen9a da barba do mento. 

* * * 
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Quase todos deixam crescer livremente as unhas· a hora da 
' comida sao utensílios valiosos para dilacerar as carnes. 

As plantas dos pés nunca se espessam en1 calosidades exten
sas, como nos indivíduos de ra<;a negra, que andam descal<;os. 

Os pés sao relativamente grandes. Pernas finas e musculosas. 
Abdomen sailiente. Maos pequenas; membros torácicos encordoa
dos, pouco volumosos. 

As mensura96es que pudemos obter nos tipos masculinos 
adultos, normais, constam dos quadros anexos. ' 

o quadro - e - contém os dados fornecidos pela pelvi
metria, praticada em algumas mulheres. 

Os ~iametros da hacia, como se ve, sao pequenos; .trata-se 
daquele tipo que os obstetras denominam hacia grácil, se nao for 
modalidade normal da chamada equabiliter justa minor, que, a 
título aberrante, aparece em nossos servi<;os clínicos. 

A estatura das mulheres, portadoras de pélvis assim reduzido, 
é bem pequena: as Nambikuára medem 1,47 m de altura, contra 
1, 62 m que tem os homens. 

Sendo admitido, em geral, que a estatura .feminina é sempre 
menor que a masculina, cerca de 7 % , a altura das N ambikuára 
deveria andar por 1,51 m. 

Grosso modo, pode dizer-se que a esta.tura feminina tem 
menos de 12 centímetros que a do outro sexo. No quadro - C 
- encontramos, todavía, alguns tipos que excedem essa rela9ao. 

* * * 
O exame das propor96es do corpo, realizado em alguns tipos 

que representavam o conjunto dos ·caracteres somáticos mais níti
dos da mulher Nambikuára, revelou fatos interessantes, cujo 
conhecimento é indispensável para o trabalho de compara9ao antro
pológica. 

A altura da cabe~a contém-se pouco mais de seis vezes na 
altura total do corpo ( 6~ ) . 

O segmento cerebral do rosto e o segmento respiratório sao 
iguais; o digestivo é maior que os precedentes. 

A distancia entre os olhos ( diametro bipalpebral interno) é 
maior que a fenda palpebral; assim os olhos acham-se muito afas
tados um do outro, pela espessura da raiz nasat 

O tronco é quadrangular, sem depressao lombar, nem vislum
bre de esteaitopigia. Os seios, nas m09as púberes, sao pequenos, 
em forma de ta9a, pela classifica<;ao Ploss-Bartels. Nas mulheres 
maes, sao grandes, de aréola dirigida para fora, mamilo levan
tado, nem sempre muito afastados um do outro. 
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O espafo intermamário, em algumas das muJ.heres maes, tem 
o valor da metade do diametro de urna das mamas. 

O meio do carpo acha-se acima da sínfise pubiana. 
Mede a distancia jugoxif oidiana - (da fúrcula esternal ao 

apendice xifóide) - meta de da distancia xif o pubiana; sendo, assim, 
a altura do abdomen igual ao dobro da altura do tórax. Por sua 
vez, a distancia xif o-umbilical é igual ao dobro da linha umbilico
pubiana. Do que se conclui que a mulher nambikuára ,tem o umbi
go mais próximo do · púbis. 

Pinard já ·tinha notado a importancia prática do conhecimento 
dessas rela~6es, na simiologia da prenhez. Mostrou quanto andaria 
errado quem fosse aplicar, a todas as ra~as, elementos de pesquisas 
que só para urnas tantas podem servir. 

Vi algumas Nambikuára grávidas. A prenhez evoluía já 
adiantada, mas nao consentiram num exame sério; nada posso, 
destarte, dizer a respeito. 

Vem, todavía, a propósito referir que nenhuma era lanhada 
pelos sulcos intradérmicos, devidos a distensao for~ada do abdo
men, freqüentes na mulher branca (vergoes da gravidez). 

Aliás, a pele nao tem sempre o mesmo coeficiente de exten
sibilidade. 

A dos índios é favorecida por condi\:óes especiais, mal conhe
cidas. Martius figurou no seu Atlas um índio Miranha cujas nari
nas, perfuradas, atingiam insólita extensao; o indivíduo conseguía 
passá~los ao redor do pavilhao da orelha do lado respectivo. 

O lábio dos botocudos é outro exemplo disso. 

* * * 
No .tipo masculino, os tres segmentos principais da cabe~a 

seguem a mesma norma. 
O segmento digestivo é .maior que os outros dois. Também a 

altura do tórax é igual a metade da altura abdominal. 
As mesmas rela~óes encontradas entre tórax e abdomen e 

entre as partes <leste último, no tipo feminino, acham-se nos 
homens. 

• * * 
Por essas rela~oes tóraco-abdominais, e pela altura do umbi

go sobre o púbis, pode dizer-se que o hornero Nambikuára tem 
tronco de mulher; e, levando mais longe a considera~ao dessas 
interessantes disposi~óes recíprocas, ainda nao seria errado afir
mar que, no adulto, nessa gente, permanecem caracteres morfo
lógicos próprios a infancia: altura do umbigo, por exemplo. 
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* • • 

Um caráter diferencial dos sexos é a situa9ao do meio do 
corpo: nos homens ele se en contra na borda inferior da sínfise 
pubiana. 

É que as mullieres tem membros inferiores mais longos; e 
os homens, o tronco mais comprido; elas sao, antes macroskéles, 
e eles brachyskéles. Notemos que observa96es de Alex Hrdlicka, 
entre adolescentes, na América do Norte, encontraram fenómeno 
inverso nas popula~óes brancas. 

* * * 
No tipo mas·culino, a cabe9a cabe sete e meia vezes na altura; 

obedece ao canon dos gregos, o que é realmente interessante. A 
distancia interocular é maior que o comprimento da f en da ocular; 
a altura total da face é pouco maior que o comprimento da mao. 
A mao tem cerca de 1/10 da altura total do corpo; o pé corres
ponde a 1/8 daquela altura. Brac;o e antebrac;o tem :eomprimentos 
equivalentes; sao sensivelmente iguais. O olho m'Ongol, de Metchni
koff, é raro. 

* • * 

Nos índios da Serra do Norte nao se ve a queda precoce dos 
incisivos, .tal qual é encontrada nos Parecí. 

A norma da erupc;ao dos dentes, pelo que andei observando 
em alguns rapazes e meninos, nao é a mesma que se costuma 
deparar na rac;a branca; porque as idades, em que a segunda 
dentadura se completa, me pareceram outras. 

Nos tipos brancos, pelo comum, as ar-cadas se guarnecem 
conforme o esquema: 

-- "o o o o o 
8 9 12 10 11 7 13 18 

Aos sete anos rompe o primeiro molar; aos oito, os incisivos 
medianos e aos nove, os laterais. Aos 1 O, o primeiro pré-molar; 
aos 11, o segundo. Os caninos, aos 12. O segundo molar, aos 13. 
O dente do sizo, que é o terceiro molar, aparece aos 18, mofino e 
sem préstimos, quando nao se deixa ficar metido no alvéolo durante 
toda a vida. 

Os fatos mais interessantes relativos a denti~ao daqueles índios 
sao precisamente os que se relacionam com os dentes do sizo; 
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porque, mais de urna vez, verifiquei a presen~a deles em rapazes 
que nao tinham, seguramente, atingido os 18 anos. 

A denti~ao completa-se, naquela gente, ao que me pareceu, 
muito mais cedo. 

Os molares, que o povo chama dentes do sizo, e tendem a 
desaparecer na ra~a branca, nos índios, nao sao dentes de enfeite. 
Tem fun~ao e tamanho de considerar. 

Acredito que o excesso de trabalho, imposto ao aparelho da 
digestao, tenha seu rebate nessas características dentárias. 

Os grandes molares aparecem mais cedo porque sao solicita
dos por mastiga9ao freqüente e forte. 

Comem sempre, de tudo, sem regra nem medida. Nao sei de 
animal que nao devorem. Rejeitam, apenas, o ·tubo intestinal da 
ca~a abatida. 

Os do Juruena comem mais carne que os outros; os de José 
Bonifácio alimentam-se mais de mandioca e milho. Sua pneumatose 
intestinal fá-los companheiros desagradáveis. Todos tem língua 
saburrosa e muitcs as gengivas arrega9adas pela piorréia alveolar. 
Os dentes, ao contrário do que se verifica .freqüentemente nos 
cranios dos sambaqui, nao sofrem o processo de usura que Lund, 
em 1842, descreveu no homem de Lagoa Santa; padecem da cárie 
que lhes nao poupa as coroas. 

* * * 
Urna dermatose especial grassa entre os índios da Serra do 

Norte(137). 

Em verdade, alguns oficiais da Comissao Rondon haviam 
notado as placas característiicas da doen~a. Mas, talvez porque nao 
tivessem sido encontrados casos típicos, como esses que me caíram 
sob as vistas, as ·manchas passavam por simples des·cama~oes epidér
micas traumáticas, oriundas do atrito do corpo na terra, pois que 
os índios da Serra do Norte dormem sobre o solo. 

Examinando os indivíduos, cujas fotografias aqui se encontram, 
verifiquei, porém, a existencia de verdadeira dermatose, imitando 
diversas das que se acham indicadas entre os nossos aborígines. 

* * * 
A doen~a aparece em toda idade; foi encontrada em crian~as 

de peito e em velhos. Ataca igualmente ambos os sexos. 

(137) Cf. E . Roquette-Pinto - Conferencias na Biblioteca Nacional 
- 15 de mar~o de 1913, e na Sodedade Brasileira de Dermatología (Poli
clínica Geral do Rio de J aneiro), 11 de junho de 1915. 
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Parece ser mais freqüente nos índios dos rios J uruena e 
Juína. Os Parecí, próximos vizinhos deles, .nao conhecem o mal; 
e nao me consta que já se tenha verificado qualquer caso no 
pessoal da linha telegráfica. 

Nenhuma regiao do corpo é poupada, a nao ser o couro cabe
ludo. As unhas sao respeitadas, e a f ace nao é sede predileta das 
lesoes. 

A doen~a nao é rara; em muitos índios é fácil reconhecer .tra~s 
de sua existencia. No entanto, creio que evolui com intensidade 
mui variável, porque só em oito indivíduos, dentre cerca de 400, 
pude verificar suas manifesta96es bem definidas. 

A dermatose aparece sob .tres aspectos clínicos sucessivos, e 
um mesmo indivíduo pode apresentar lesoes cutaneas em dife
rentes estádios. Em algumas placas notam-se formas de transi~ao. 

No seu primeiro período essa doen~a forma vesículas mui 
pequenas, cheias de líquido seroso, dispostas linearmente, em 
figuras circulares, concentricas. A pele, nos intervalos, é aparen
temente sa; as veskulas nao se rodeiam de zona inflamatória 
visível. Nao há calor, nem rubor. 

l 

'· 

FIG. 14 - Báanecedútú - Primeira fase da dermatose dos índios 
da Serra do Norte (Esquema). 

Depois, as vesículas crescem ligeiramente e secam, dando lugar 
a forma~ao de crostas escamosas que seguem os contornos dos 
desenhos primitivos. Todavia, a forma das figuras circulares já se 
nao mantém regular; as primeiras lesóes foram confluindo em mui
tos pontos através dos espa~os de pele sa. Formam-se, entao, verda-
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deiras placas de descama~ao, manifestac;oes características da segun
da fase da doenc;a. 

Pelo mesmo processo surge o ter1ceiro aspecto. As placas se 
desenvolvem lado a lado; ao pé de urna, outra cresce. Acabam 
juntando-se; a descamac;ao epidérmica é entao, contínua. Porém, as 
escamas crescem bastante, quando a fase final da doenc;a atinge seu 
apogeu. 

O doente torna-se repulsivo. 
U ma índia tinha infinidade de escamas arrepiadas pelo corpo 

inteiro, como se f ossem tiras de papel de seda escuro, coladas ao 
tegumento por urna das extremidades. 

Essas escamas papiráceas nao se deixavam arrancar com faci
Jidade; o atrito da mao nao as destacava, conforme verifiquei 
quando a mulher se coc;ava. O prurido, nesse período, creio, é 
muito menor; pareceu-me mais acentuado nos primeiros. 

Nao posso precisar o tempo em que a doenc;a completa sua 
evoluc;ao. A dermatose passa em alguns dias do primeiro ao segundo 
período; este, porén1, me pareceu demorado. 

Em algumas placas nota-se a formac;ao incipiente das escamas 
papiráceas. No entanto, como apenas tive oportunidade de ver urna 
mulher e urna rapariga, sua filha, com todo o corpo tomado pelas 
lesoes da última fase, acredito que a doenc;a nem sempre chega a 
esse termo; fica estacionária no segundo período, ou involui. 

tos: 
Distingo, assim, nessa dermatose, provisoriamente, tres aspee-

a) forma vesiculosa; 
b) forma placóide; 
e) forma escamosa. 

Acredito que elas correspondam a períodos evolutivos da 
mesma doenc;a, e nao a doenc;as diferentes porque achei, em 
alguns enfermos, formas intermediárias. 

Aliás, eles indicavam, por sinais, mas de maneira mui clara, 
que a derradeira manifestac;ao principiava pela forma vesiculosa, 
única encontrada em crianc;as de peito. 

* * * 
Os índios passam saliva sobre as placas; nao sabemos ainda 

se empregam contra a moléstia alguma erva. É provável que o 
fac;am, visto que em suas aldeias se tem encontrado verdadeiros 
herbários. 

Quanto a inf.luencia que, porventura, possa ter sobre a doen
c;a, o costume, peculiar aos selvagens, de se pintarem com certa 
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pasta gordurosa feíta com o suco das sementes do urucu, é 
também questao a resolver( 1ªª). 

O aspecto e a evoluc;ao da doenc;a nos induzem a acreditar 
que se trata de urna dermatomicose; é provável que o cogumelo 
patogenico tenha o seu habitat no solo. E assim se explica porque 
os funcionários da linha, que há anos convivem com os N ambi
kuára, ainda nao contraíram o mal; o que também se observa com 
os Parecí, atualmente relacionados com aqueles doentes. Uns e 
oútros, ao contrário dos Nambikuára, fazem uso da rede; nunca 
dormem no chao. 

O ex ame microscópico das escamas, até agora, nao f oi f eito; 
é falta de que nao tenho responsabilidade. Em 1912 os índios nao 
permitiram que se colhesse material. Vivia.m ainda desconfiados. 

O nome indígena que os enfermos da Serra do Norte dao a 
sua doenc;a é: báanecedútú. 

Acredito que o vocábulo exprima, precisamente, a forma cur
vilínea das lesoes, visto como báanecedútú é ·a designac;ao genérica 
das conchas dos gastrópodes, que sao enroladas em espiral. 

* * • 

Todo isto ·basta para demonstrar que se trata de manifestac;ao 
mórbida ainda nao descrita nos selvagens do Brasil. 

Das dermatoses peculiares aos nossos índios, algumas nao 
se parecem, absolutamente, com o báanecedútú da Serrado Norte. 

Podem ser, desde já, afastados: o pian, a curub, a pinhá, a 
munga, as pereb, as xerodermias (ictioses), as leishmanioses, etc. 

( 138) Ályaro Osório de Almeida (in "Bol. Museu Nac.", 1931 - vol. 
vn n.º 1) estuda o comportamento da pele untada com urucu, em rela9ao 
aos raios actínicos da luz e ao calor solar. 

As experiencias a que procedeu levaram-no as seguintes conclusóes: 
"Untados de urucu se acham os índios tao bem protegidos contra a 

a9áo actínica do sol como se estivessem vestidos com vestidos espessos, 
qual usam as tribos do Saara. Entretanto, por se acharem nus, o ar circula 
livremente em torno do corpo, roubando calor pelo s·eu contato e acelerando 
a evapora9ao do suor. 

"Se se expóe ao sol, é propriedade do urucu, acima verificada, º·ªº 
absorver senao muito moderadamente o calor solar, refletindo os ra1os 
vermelhos e também os raios caloríficos; daí nao exigir o homem branco 
ou pouco pigmentado, untado de urucu, um excesso de suda9ao, como se 
dá com o negro nessas circum;tancias. 

"Sendo dadas essas propriedades do urucu, que as noss~s ~xperie~ci~s 
mostram, e considerando-se generalidade de seu uso entre os indios trop1ca1s 
da América, pensamos que se deve considerar o seu emprego, nao como 
simples adorno, mas como meio eficaz de prote9ao contra a luz e o calor 
tropical". 
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Pereb é nome tupí das úlceras cutaneas banais, estafilocóci
,,. cas, et,c. 

A pinhá f oi encontrada entre alguns índios do A~azonas p~r 
von Martius. Deve ser urna forma de furunculose; Martius a consi
derava urna espécie de antraz. 

O pian é boje bem conhecido; já em 1558 fora admiravel
mente caracterizado por Thevet e, em 1578, por Jean de Léry. 
Em 1613 o sábio padre Yves d'Evreux apontara magistralmente 
suas semelhan9as com o "mal de Nápoles". Os índios da Serra do 
Norte nada apresentam de parecido. 

Devo também dizer que aquela gente nao conhece a l~pra, 
nem as úk:eras leishmaniósi·cas, que nao poupam o pessoal da hnha 
telegráfica. 

Nao vi um só atacado das feridas bravas, enquanto que a 
enfermaria de S. Luís de Cáceres regurgitava de ·enfermos, vindos 
do acampamento. 

* * * 
Também com a dermatose dos índios antisianos (Morcetene, 

Tacana, Yurucaré) , habitantes das vertentes orientais dos Andes 
(Perú e Bolívia) , a doen9a dos Nambikuára nao tem semelhan9a. 

Os hombres overos, designa9ao que os espanhóis deram aque
les índios tem largas manchas irregulares, esbranqui9adas, de 
contornos' pouco nítidos localizadas principalmente nas saliencias 
articulares. 

D'Orbigny afirma que tais manchas nunca se apresenta~ com 
aspecto farináceo; que poupam as crian~as, e que a ep1derme 
dos doentes se mantém inteiramente lisa. 

A moléstia dos "overos" nada mais é afinal, que a vaurána 
dos nossos índios do grupo Tupí, e vem a ser a mesma co~sa 
que o mal dos Caraté, da Colombia, mal das pintas ( ou dos pin
tos), lota, da América Central, ou purúpurú, da Amazonia. 

Spix .e Martius, no come90 do século passado, e, depois deles, 
outros -naturalistas encontraram o mal espalhado pelo grande vale. 
Muitos cronistas dele se ocuparam e, entre todos, Baena foi mi
nucioso. 

"Purúpurú, escreveram aqueles, é o nome dado pe~~s bras~
leiros aos índios que se chamam propriamente Pamaouirzs, habi
tantes do rio Purus". 

Descreveram a moléstia dos Pamaouiris ou, como hoje se diz, 
Paúmaris, dando-lhe para característica essencial a presen~~ de 
manchas cutaneas irregulares, isoladas ou confluentes, enegrecidas, 
um tanto ásperas ao tato. 
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Martius acreditava que algumas manchas brancas, as vezes, 
encontradas entre as escuras, representavam o primeiro estádio da 
doen9a. 

Parecia-lhe hereditário o purúpurú, embora suas ·manifesta-
9óes cutaneas só principiassem a partir da puberdade. Os índios 
com que Martius tratou atribuíam esse flagelo ao mau estado do 
seu sangue; e o naturalista acreditava que a vida anfíbia daquela 
gente, sua alimenta~áo e alguns dos seus costumes influíam muito 
para o aparecimento do purúpurú. 

* * * 
Depois naturalmente pela dissemina~ao da doen~a seu nome 

fioou servindo para designar todas as ,tribos da regiao Purus
J uruá: Paúmari, Juberí, Aruá, etc. 

Ehrenreich há cerca de 20 anos, pode verificar certos deta
lhes curiosos n; evolu~ao do purúpurú. Confirmou que só a partir 
da puberdade a doen9a toma incremento; encontrou alguns índios 
com pés e maos inteiramente brancas, como se se tratasse de um 
albinismo parcial, ou de urna espécie de vitiligo. 

Segundo Ehrenreich, no primeiro período da moléstia, as man
chas tem cor azul-acinzentada. A medida que se vao descarando 
nas bordas, escurecem no centro. 

Pessoalmente ele nunca observou a descama9ao da epiderme 
da zona doente. Todavia, transcreve informa9áo vulgar segundo 
a qual os Paúmari misturam, subrepticiamente, as escamas de sua 
pele aos alimentos e a água de seus vizinhos, a fim de que a doen9a 
também os atinja. 

Nas manchas brancas, acrescenta o mesn10 etnólogo, nao exis
tem pelos. O prurido é sempre intenso. 

* • • 

Em 1909, Koch-Grünberg tratou do purúpurú enco~t!!ldo na 
bacía do rio Negro. Apontou, de acordo com a op1n1ao dos 
índios, tres variedades da doen9a: purúpurú branco, p. negro e 
vermelho, segundo a cor predominante nas manchas. Koch
Grünberg diz que as manchas negras sa~ duras e ásperas; as 
brancas lisas apresentam o aspecto de que1maduras. 

N~ enta~to, Osvaldo Cruz(139 ) , em 1913, afirmou que nada 
justifica a separa9ao das tres variedades. As manchas brancas, 

(13 9) Osvaldo Cruz - Relatório sobre as condi9óes J?édico-sanitárias 
do vale do Amazonas - Ministério da Agricultura - R10, 1913. 
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para ele, figuram um estádio mais adiantado da doen9a; apare
" cem pela elimina9ao do pigmento cutaneo promovida por agente 

infeccioso. 
Osvaldo Cruz verificou também a descama9ao da epiderme ao 

nível das manchas negras. 
Hirsch (14º), já em 1886, assegurava que o purúpurú nao 

poderia ser senao urna dermatomicose; os estudos de Montoya y 
Flores ( 141 ) e Osvaldo Cruz, embora ainda nao concludentes, pare
cem justificar a hipótese. 

Os índios da Serra do Norte vivero em águas amazónicas; 
habitam, portanto, na vizinhan9a da zona enorme onde se tem 
achado o purúpurú. Todavía, nao sofrem, indiscutivelmente, desse 
mal. O seu isolamento os preservou. 

* * * 

J á coro o ringworm ou herpes circinatus, e também com o 
tokeláu, ou tinea imbricata, o báanecedútú tero alguma semelhan9a. 

Ehrenreich, ero 1897, confundiu aquelas duas dermatoses, e 
afirmou que sao freqüentes entre os índios da zona ·tropical. 

O ringworm, porém, nao é o tokeláu; nem essas dermatoses 
sao muito disseminadas entre os índios. O seu tegumento cutaneo, 
sujeito a múltiplas causas desorganizadoras, proporcionadas pelo 
meio, a cha-se muitas vezes tomado pelas "erup~oes artif iciais de 
causa interna e externa", passíveis de se confundirem, em certos 
casos, coro moléstias parasitárias. 

No entanto, é fora de dúvida que as primeiras forma96es da 
dermatose da Serra do Norte seriam parecidas com as do herpes 
circinatus - cfrculos concentricos formados por pequenas vesí
culas - se lhes nao faltasse a rea9áo inflamatória que acompanha 
o herpes. 

Talvez essa rea9ao passe despercebida, seja pela espessura 
da pele, seja pelas suas condi96es de vasculariza9ao discreta, ausen
cia de pelos, glandulas sebáceas pouco abundantes, etc. 

A .evolu9ao da dermatose da Serra do Norte, todavía, nao 
permite que se a confunda cnm o ringworm. 

No seu estado final, a doen9a dos Nambikuára assemelha-se 
muito mais a tinea imbricata. 

( 140) Hirsch, A. - "Handbuch der historisch-geographischen Patho
logie" - 1886. 

(141) Montoya y Flores, J. B.: 
"Recherches sur les Caratés de Colombie" - Paris, 1893. 
"Archives de Parasitologie", vol. 11. 
"Notes sur les Caratés" - Ann. de Derm. et Syphil. 1897. 
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O aspecto do indivíduo coberto de escamas longas, como 
tiras de papel de seda, que verifiquei perfeitamente nos meus 
índios, é também atribuído ao tokeláu. No tokeláu, além disso, 
nao existe inflama9ao ao redor das lesoes, nem o sistema piloso 
é atacado, tal qual acontece no báanecedútú. 

A tinea imbricata também come9a por forma9óes vesiculares; 
mas a transforma~ao das vesículas ero sistemas, na dermatose dos 
Nambikuára, é muito mais irregular. Nao existem mesmo verda
deiros sistemas de descama9áo, como no tokeláu; sao antes placas, 
limitadas por escamas ainda tao pequenas, que tomam aspecto fur
furáceo. 

De sorte que a verdadeira semelhan9a das duas dermatoses 
só é bem visível no último período, quando as escamas papiráceas, 
alongadas, 1cobrem todo o corpo 

Por outro lado, a evolu9ao da doen9a dos índios da Serra do 
Norte nada se parece 1com a do tokeláu que o Dr. C. Pais Leme 
(142 ) descreveu em 1903, entre os índios do Araguaia, e Fritz 
Krause nao menciona. Faltam absolutamente os síntomas gerais 
apontados .naqueles índios; a dermatose dos selvagens da Serra do 
Norte tero .todas as c-aracterísticas de urna doen9a local. 

Pelas razoes expostas, acredito que o báanecedútú é urna 
dermatomicose exfoliativa, talvez mesmo urna tinea vizinha do 
tokeláu 

Era impossível obter naquela data material para exame mi
croscópico. Atualmente, as cnndi96es sao mais favoráveis; a con
fian9a dos doentes é cada vez maior. Permite investiga96es muito 
mais complexas. 

Tenho realizado pesquisas sobre ligas e outros objetos de 
uso dos índios, material que passou muito tempo em contato 
direto comas lesoes cutaneas. Essas observa9oes sao extremamente 
precárias, é ,claro. N ero con to coro o seu exito. Se for possível 
isolar um fungo, dessas p~as, ·cultivá-lo, inoculá-lo, voltarei a 
tratar do interessante assunto. 

Aos especialistas cabe completar e corrigir estas notas, que 
nao pretendem senao documentar o aspecto clínico de urna mani
festa9ao mórbida de índios primitivos. Amanhá ou depois, con
taminados pelas infec96es estranhas, a que infelizmente nao se 
poderao furtar, hao de apresentar os mesmos fenómenos sob outra 

( 142) C. Pais Leme - "Contribui!;ao ao estudo do tokeláu" - Tese 
inaugural - Rio, 1903. 
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forma, modificados pelos beneficios e pelos males da civiliza" ~ªº (143). 

* * * 
Com os dados antropológicos, aqui transcritos, já se pode 

tentar um esbo~o de compara~ao somática. 
A antropología nao é mais a inútil pesquisadora de solu~óes 

impossíveis, para problemas ociosos, embora nao tenha ainda atin
gido o grau supremo que lhe foi marcado na hierarquia positiva. 

A ra~a nao é urna expressao verbal, sem valia nem fun~ao; 
mar:ca sempre rela~óes, entre um grupo de organismos e o meio 
em que eles vivem. É, por isso, ind-ispensável ir levando em ,conta 
os f enomenos, do mesmo modo como se apreciam os seres. 

Perante a ,moderna orienta~ao da antropología, a observa~ao 
dinamica das raras, dos tipos, e dos próprios indivíduos vai-se, aos 
poucos, caracterizando como a única saída para os que estudan1 
com desejo de encontrar o caminho do progresso. A descriºªº 
estatística das caracterizaºóes nao satisfaz ao espírito científico da 
época; recentes verificaºoes e descobertas que a fisiologia conse
guiu, mormente no ambito das fun96es das glandulas de secre9ao 
interna, mostram que a morfología, por si só, é fraco contingente 
para o conhecimento dos organismos. Ela é condicionada de modo 
iterativo pela maneira de funcionar própria a cada qual. Numa 
palavra: a antropologia anatómica, cada vez mais, perde em favor 
da antropologia fisiológica. 

A anatomia das raras, se nao feita de todo, foi bastante esbo
~ada para que o debuxo indicasse que sáfaro terreno é o seu, 
incapaz de permitir a colheita das leis que governam a especial 
biologia das variedades. 

Mas, a psicof isiologia das raras é urna promissora regiao, 
cujos meandros pratiicamente exploráveis apenas comeºam a apa
recer. 

Infelizmente, o material e os meios de indaga~ao sao escassos 
e pouco rendosos. É urna falha de método que se há de completar 
aos poucos. As dificuldades sao muitas, e sérias. Por isso mesmo 
convém considerá-las, desde já, como a parte essencial das pes
quisas. Fiel aquele critério, o autor tentou ajuntar aqui elementos 
que permitam esboºar, senao resolver, problemas fundamentais da 

( 143) Vide Olímpio da Fonseca Filho - "Afinidades parasitológicas 
e clínicas entre o tokeláu da Asia e da Oceania e o chimbere dos indígenas 
de Mato Grosso" - Bel. Mus. Nac., vol. VI, n.0 2, 1930. 

Este trabalho acha-se transcrito no fim <leste volume. 
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antropologia, referidos aos tipos humanos que observou em sua 
excursao pelas terras da RONDÓNIA. 

* * * 
a) Quais os tipos antropológicos fundamentais de índio bra

sileiro? 
b) Quais os tra~os característicos dos índios da Serra do 

Norte? 
e) Como se processou sua diferencia~ao antropológica? 

* * * 
Pondo a margem as notícias encontradas nos escritos leigos, 

acham-se principalmente nos trabalhos de Piso e de Marcgrave 
as melhores inf orma~óes, colhidas no século xvu, sobre a nossa 
ant~opologia indígena. 

Das questóes propriamente antropológicas - (anatomía, fi
siologia, etc.) - cuidou ·melhor Marcgrave; Piso dedicou mais 
aten9ao a patología indígena. 

Da Historia Naturalis Brasiliae, é o 8.0 livro consagrado aos 
índios. O capítulo IV, desse livro, traz a epígrafe: De Incolis Bra
siliae; e outro capítulo: De Statura et habitu corporis Brasiliensium, 
et de eorum aetate et nwribus. 

* * * 
"Os índios que vivem entre nós outros, diz Marcgrave no seu 

ameno latim, tem medíocre ·estatura, sao robustos, de largas espá
duas, bem feitos; nem é fácil achar entre eles aleijados, zarolhos 
ou coxos. É admirável 1como preservam seus filhos das moléstias, 
nunca os envolvendo ero ligas ou faixas. Para robustece-los, li
gam-'lhes as pernas com certas tiras que chamam: Tap·acura. 

Os brasilienses tem olhos negros, nariz estreito, boca ampla, 
cabelos negros, retos. Barba rara ou nula. Muitos tem barba 
negra. As mulheres sao de estatura pequena, bem dispostas e de 
formas nao inelegantes, como as negras, bastante robustas e parem 
f acilmente. De ordinário vivero muito, e entre eles veem-se muitos 
velhos, alguns de 100 e até 120 anos. Dificilmente encanecem, 
mesmo quando já decrépitos". 

* • * 

Os brasilienses de Marcgrave estavam longe de representar um 
tipo definido de índio brasileiro; tinham os tra~os fundamentais da 
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ra~a, mas viviam em meio muito ocidentalizado. Basta notar a 
.~ idade avatzfada de muitos; o índio, entregue as condi96es primitivas, 

raramente vive tanto. 

* * * 

A análise resulto u ainda mais perfunctória quando fe ita pelos 
outros antigos observadores; mesmo por Alexandre Rodrigues Fer
reira, no fim do século XVIII, deixando embora páginas admiráveis 
sobre a sociedade indígena, dispondo, como nenhum outro, de 
elementos científicos para bem apreciar os tipos antropológicos que 
encontrou. 

A. de Saint-Hilaire, no com~o do século XIX, achou os Boto
cudo mui semelhantes aos chins, embora os mongóis, segundo lhe 
parecía, tivessem a f ace ·mais achatada e mais larga. 

Saint-Hilaire presumia realizar compara9ao bem apurada exa
minando em Cabo Frío, lado a lado, tres chineses e alguns índios ... 

* * * 
Se, no assunto, a contribui9ao do Príncipe Maximiliano de 

Wied-Neuwied é igualmente medíocre, já a de Alcides d'Orbigny 
avulta. 

D'Orbigny teria sido o fundador da antropología indígena sul-
. americana se houvesse podido estudar mais tipos naturais. Quase 
um século depois da publica9ao do seu Homem Americano, os 
cientistas, no mundo inteiro, interessam-se novamente por aquelas 
questoes de fisiologia antropológica, tao claramente expostas por 
ele em 1839. 

Longe de querer isolar os tipos, como fizeram alguns mo
dernos, pela exclusiva :considera9ao das for.mas ·oranianas, D'Or
bigny compreendeu que as rea~óes do meio nao se limitam assim; 
e passou revista em todos os detalhes da organiza~ao, verificando 
até que ponto eles poderiam ser ligados as condi9oes ambientes. 

Sejam quais forem as falhas de sistemática etnológica que se 
lhe possam increpar, o critério a que se amparou e o modo por 
que realizou o estudo antropológico dos índios sul-americanos, 
dao-lhe direito a ser considerado daquela honrosa maneira. Infe
lizmente o material brasileiro, colhido por d'Orbigny, foi pequeno. 

Sua ra~a brasílio-guarani sofreu dessa escassez. Nessa divisáo, 
nao reconheceu as diferentes nuan~as, nem conseguiu marcar o 
caminho de sua antropogenia, conforme fez para outras; náo dis
tinguiu subtipos. 

* * * 
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Unicamente para fornecer elementos de compara~ao co~ as 
outras classifica~oes, puramente antropológicas, menos conh~1~as 
e citadas, vale a pena transcrever a chave integral da ra9a brasile1ra 
de d'Orbigny. 

Ra~a Brasílio-Guarani 
(A. D'ORBIGNY) 

Caracteres gerais: Cor amarelada - Estatura mediana 
- Fronte pouco saliente - Olhos oblíquos, levantados no angulo 
externo. 

Ramo único: Cor amarelada, misturada com um pouco de 
vermelho pálido. 

Estatura - l ,62m. Formas maci9as. Fronte nao fugitiva 
- Pace ·cheia, circular - Nariz curto, estreito - Boca de ta
manho mediano - Lábios finos, pouco salientes - Olhos muitas 
vezes oblíquos, sempre levantados no angulo externo. Malares 
pouco salientes. Tra9os efeminados - Fisionomia mansa. 

* * * 
Basta tomar um Boróro e tentar enquadrá-lo na ra~a brasileira 

de d'Orbigny, para verificar quanto imperfeita, por deficiente, é a 
sua chave. 

Os índios do Brasil estao longe da uniforme estatura mediana; 
há tipos muito altos e outros muito baixos . 

A cor da pele varia também, dentro de lindes afastadas. A 
obliqüidade da fenda ocular, e o levantamento do canto externo 
do olho, nao tem a constancia que o grande naturalista supunha. 

Em resumo, pode se dizer que d'·Orbigny caracterizou bem 
um dos tipos brasileiros; nada mais. Do ponto de vista morfo
lógico, no que nos diz respeito, tal foi a sua contribui9ao. 

* * * 
Martius, nas Beitraege, de valor tao desigual, mas sempre 

interessantes, deixou-nos observa~oes mais felizes. Na sua ra~a 
americana distinguiu dois tipos, que se podem por em chave do 
modo seguinte: 

Ra~a Americana 
(VON MARTIUS) 

1.0 tipo: . 
Formas grosseiras, talhe pequeno, face larga, ~ronte .depn

mida e fugitiva, olhos oblíquos, malares salientes, nariz depnm1do, 
mandíbula fortemente desenvolvida. 

Lembra o tipo mongol. 
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2.0 tipo: . . 
"' Talhe alto, esbelto, fronte alta, arqueada, olhos horizontrus e 

rasgados, nariz saliente, mu itas vezes aquilino; f armas nobres das 
regioes inferiores da f ace. 

Lembra o tipo caucásio. 

* * * 
A cor da pele e a qualidade dos cabelos, Martius nao as 

discriminou em cada tipo. E andou bem. 
Lembra o naturalista que o colorido claro e o escuro acham

se tanto nos representantes do primeiro tipo quanto nos do segundo. 

* * * 
Martius ainda publicou sobo título sugestivo: "Das Naturell, 

die Krankheiten, das Arzthum und die Heilmittel der Urbewohner 
Brasiliens", algumas notas valiosas que formam um livrinho raro, 
existente na excelente biblioteca do Instituto Histórico . 

• 
Acham-se, nesse trabalho, mais urna vez, provas evidentes 

de que Martius nao conseguiu ver senao alguns tipos, dos que se 
apresentam entre a gente primitiva do Brasil. Em discrepancia 
com os caracteres dif erenciais, resumidos a cima, diz que os índios, 
supostos mais altos, nao o sao de fato; parecem mais altos, do 
que sao, porque andam nus. E entre algumas observa96es fisioló
gicas a propósito, nota que as pulsafoes cardíacas, no homem, 
variavam de 55 a 68 por minuto; na mulher, de 76 a 80. 

Os homens 1norrem cedo, segundo as mesmas notas; as mu
lheres atingem, freqüentemente, 70 ou 90 anos. 

Falando da sífilis, que "em geral atribuem os índios aos euro
peus a introdu9ao da doen~a". 

* * * 

A diferencia9ao que Martius acentuava em 1867, Couto de 
Magalhaes, quase um decenio mais tarde, retomou quando trouxe 
a antropologia do Brasil o seu apreciável contingente. 

Apesar de pouco preciso, em rela9ao as minúcias, todavía, o 
autor do Selvagem apanhou com acerto modalidades morfológicas 
dos índios do Brasil. Ao contrário do que me parecera até 1909, 
tenho podido observar notáveis especializa96es nos tipos brasileiros; 
essas variantes, devo dize-lo, ajustam-se bem as que foram separa
das pelas observa~oes de Magalháes, malgrado o empirismo com 
que as realizou. 
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É certo, porém, que só deixou bem caracterizado o primeiro 
dos tipos. Os dois outros foram apenas indicados no seu livro. 

* * * 
Datam de 1882 muitos documentos definidos sobre o assunto. 

Nao os <levemos esquecer. Os que foram publicados nesse ano, 
especialmente por Barbosa Rodrigues e J. B. de Lacerda, repre
sentam, segundo creio, os primeiros elementos antropométricos 
dados a luz, a respeito. 

Barbosa Rod·rigues descreveu e mediu alguns tipos; como ele
mentos de compara~ao suas notas merecem destaque particular. 

Tratou dos .seguintes subtipos: - Puri, Ticuna, Miranha, 
Cauixana, Tembé, Mundurucu, Pariqui e Aruaqui, Arara, Mura, 
Maué. Obteve mensurac;oes, de 1872 e 1874, de índios dessas 
tribos e outras, segundo o quadro publicado em 1882: 

TRIBO 

Conibo . . . . 
TI cuna ... . 
Miranha . . . 
Cauixana . . . 
Arara . . . . . 
Mun<lurucu . 
Maué . ..... 
Pariqui . . . . 
Aruaqui . . . 
Mura ...... 
Tembé .. . .. 
Omágua . .. 
Puri ... . ... 

Antropometria dos Indios do Brasil 
(BARBOSA RODRIGUES ) 

LOCALIDAD E 1 
BIZIOO- BIACRO-

MÁTICO MIAL 

Rio Ucaiale . . . 0,12 0,38 
Río Tunantins . 0,13 0,38 
Rio Yapurá . . . 0,12 0,38 
Rio Solimoes . . 0,11 0,39 
Río Madeira .. . 0,11 0,39 
Rio Tapajós . . . 0,10 0,38 
Rio Maué-A!;u . 0,12 0,39 
lata pu . . . . . . . . 0,13 0,38 
Rio Uatumá . . . 0,12 0,38 
Rio Urubu . . . . 0,13 0,39 
Rio Capim . . . . 0,12 0,39 
Oliven!;a . . . . . . 0,11 0,37 
Rio Mucuri .... 0,13 0,44 

ESTA-

TURA 

1,47 
1,49 
1,60 
1,60 
1,61 
1,60 

' 1,58 
1,55 
1,45 
1,54 
1,55 
1,60 
1,54 

Os índios de estatura mais elevada, segundo as pesquisas de 
Barbosa Rodrigues, seriam, os Arara, do rio Madeira, e os Mun
durucu do rio Tapajós; os mais baixos seriam os Conibo do rio 
Ucaiale. As médias, levadas em conta, sao as que se referem 
aos indivíduos do sexo masculino. 

A contribui9áo do naturalista patricio f oi, assim, incompleta. 
Todavía, as anota96es descritivas, que lhe ficamos devendo, 

tem maior valor. Barbosa Rodrigues come~a pondo em destaque, 
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.. 
como critério diferencial importante, as propor96es entre o tronco 
e os membros, .nos indivíduos das ra9as negra e americana: 

"Em geral o nosso índio, diz ele, é de estatura baixa, tronc.o 
grosso e largo, pesco90 e membros curtos". As diferen9as sexua1s 
lhe pareceram medíocres, quanto a morfología externa do corpo. 

"As mulheres, em geral, todas tem um aspecto varonil, isto 
é na estrutura do tronco e dos membros, sao muito aproximadas 
a~ sexo masculino, a ponto de pelas costas, confundirem-se os 
sexos.; contudo, em algumas tribos variam na estatura". . 

A descri9áo dos tipos que observou pode ser resumida en1 
poucas palavras. 

Puri - tem musculatura saliente, a distancia biacromial tres 
vezes n1aior que a bizigomática; nas mulheres a distancia interma-
mária nao é maior que a metade do. diam~tro ~o seio. . 

Ticuna - Baixo, musculoso; b1acrom1al tres vezes ma1or que 
bizigomático; nas mulheres, a largura do quadril é menor que o 
biacromial. 

Miranha - Nas mulheres o monte de Venus tem extraordi-' . nário desenvolvimento, nao observado em outras tribos; os setos 
acham-se distantes cerca de dois ter9os do seu diametro. 

Cauixana - Tem o biacromial igual a 2Y2 vezes o bizigomá
tico. Na mulher, a aréola e o mamilo acham-se dirigidos para 
a frente, e nao para f ora. 

Membros finos em ambos os sexos. 
T embés - Estatura masculina, em geral, menor que a fe

minina. Mulheres altas e magras; homens baixos e gordos. 
Mundurucus - Sao musculosos. Homens mais baixos que as 

mulheres, relativamente. Mulheres de biacromial relativamente 
mais largo. . . . . 

Pariqui e Aruaqui - Estatura fem1n1na e masculina ma1s ou 
menos iguais. Grande semelhan9a nos tra9os fisionomicos das 
mulheres. 

Araras - As dimensoes do tipo masculino sao menores, em 
rela9ao as das mulheres. 

Mulheres de quadril estreito e biacromial largo. 
Mura - Baixo, corpulento, ombros largos. Mulheres gorda~. 
Maué - Grande dimorfismo sexual. As mullieres sao as ma1s 

belas índias vistas por Barbosa Rodrigues: rosto oval, faces º.ªº 
proeminentes, tra9os europeus. Espáduas relativamente mu1to 
largas. 

* * * 
Na síntese que venho fazendo do que se tem produzido em 

rela9ao a antropología do Brasil, abre-se aqui um largo espa90 
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para sumariar as aquisi9óes mais seguras e mais detalhadas que 
possuímos, obtidas pelos naturalistas alemáes que modernamente 
estudaram os nossos índios. 

Esta mes se de f artos elementos come9ou, sem dúvida, pelas 
explora96es dirigidas por K. von den Steinen, em 1884 e 1888. 

Até entáo haviam merecido cuidado, conforme acabamos de 
verificar, os aborígines amazónicos; a gente indígena do interior 
era, desse ponto de vista, absolutamente desconhecida. 

Um trabalho de síntese, condensando as aquisi90es existentes 
sobre a antropología do Brasil, foi tentado, em 1897, pelo Dr. 
Paul Ehrenreich. 

O interessante volume, ao contrário do que sucedera aos seus 
trabalhos etnográficos, até hoje permaneceu quase desconhecido 
dos nossos estudiosos. 

Há, no entanto, ali, soma respeitável de observac;oes anató
micas, fisiológicas, patológicas, numa palavra, antropológicas, sobre 
os índios do Brasil. Muitas vistas originais e mesmo alguma com
pila9ao necessária, toma os Estudos Antropol6gicos sobre os Pri
mitivos Habitantes do Brasil - verdadeiro tratado clássico, que 
julgo útil resumir em algumas páginas, como elemento de compa
rac;ao. 

* * * 
Principalmente pelos caracteres discritivos, exteriores, Ehren

reich nota que foi discutida, durante algum tempo, a .falta de um 
tipo de pele negra, no Continente Sul-americano, terra sujeita a 
condi96es semelhantes as que vigoram na Africa. E observa que 
os pretensos índios-negros (Ch arrua) nunca o f oram exatamente. 
Sem esquecer que os primeiros portugueses chamavam negros os 
indígenas, por se pintarem com suco de jenipapo. 

O fruto do genipapo, quando verde, escreveu frei Vicente do 
Salvador no princípio do século xvn, dá o sumo claro como água, 
"porém, quem se lava com ele fica negro como carvao, nem se 
lhe tira a tinta em poucos dias". 

Porém, aqueles que tomam os índios da América, com a sua 
pele clara, e os colocam ao lado dos africanos, ~ustralia.nos e 
sul-asiáticos, para mostrar que nao se pode conferir ao chma o 
papel preponderante da diferenciac;ao dennocromica, nao se lem
bram, diz Ehrenreich, de que o homem americano, tal qual o co
nhecemos nao é filho da sua zona intertropical, como <levemos 
admitir, r~zoavelmente, sejam os Papua e os africanos. 

Sua pátria de origem deve ser procurada na zona temperada; 
e com isso concorda também a natureza de sua pele, que em todas 
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as latitudes, conserva seu caráter fundam·ental, apresentando leves 
.. modifica9óes, condicionadas pelo meio. 

O americano oferece um exemplo típico de como a cor da 
pele é influenciada, em alto grau, pelo clima e pelas condi~óes 
de vida. O índio Karajá, continua o nosso autor, tem belíssima 
cor de cobre - é um verdadeiro pele vermelha. Mas, cortadas 
as mangas de algodao que habitualmente traz ao redor dos punhos, 
verifica-se que a pele protegida, ali, é freqüentemente amarelo-bru
no (pardo). 

A dif eren9a é, pois, frisante. 
O tom do resto da pele é puramente condicionado pela resi

dencia nas praias ardentes do rio Araguaia. 
"Nao há motivo para falar em ra~a vermelha. Vermelhos 

sao, apenas, os índios pintados de urucu. A cor fundamental dos 
índios brasileiros seria ·entao amarelo cinzento-claro (23 da escala 
de Broca)". Ehrenreich confessa have-la encontrado nos índios 
Iamamadí e nos Ipurina do Purus, sem falar dos Botocudo. Todos 
índios que vivem dentro de espessas florestas. 

Essa tonalidade epidérmica, as vezes, ultrapassa em clareza 
o chamado branco europeu, como verificou entre os Anambé, 
índios do grupo Tupí, ·habitantes do baixo Tocantins. 

Entre os outros essa é, todavía, a eor da pele durante a infan
cia. Os adultos, já influenciados pelos raios solares e outras causas, 
ficam entre os tons avermelhados e brunos (pardos). (Escala de 
Broca 26, 31, 45). 

Nas tribos do rio Xingu encontram-se, em geral, os matizes 
numerados: 33 m-n, 33-0, da escala de Radde; 33, 34, 45 da 
escala de Broca. Sao as nuan9as que von den Steinen chama "ama
relo cinzento, tom de lama". 

"Consideravelmente mais escura, ainda mais tirante ao ver
melho é a cor dos Parecí e dos Boróro, comparável a da ceramica 
(escala de Broca: 30, 32, 44). Os mais escuras sao os Karajá, 
nas regióes descobertas". 

Quanto aos outros caracteres da pele do índio, Ehrenreich 
os resume assim: "A pele dos americanos dos trópicos falta 
absolutamente a elasticidade e aspecto velutíneo, a riqueza glandular 
que se encontra na do negro". 

* * * 
As observa9óes contidas nos estudos de Ehrenreich, sobre os 

cabelos dos nossos índios, sao igualmente importantes. Vale a 
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pena traduzi-las e resumí-las, para compara9áo eventual com as 
minhas pr6prias notas. 

"Por ocasiáo do VII Congresso de Americanistas - (Berlim, 
1888) - Fritz mostrou que a qualidade do cabelo dos americanos 
nao é inteiramente uniforme como em geral se acredita; o cabelo 
dos americanos e o da ra~a mongólica, apresentam nao poucas 
diferen9as entre si. 

"Nossa experiencia confirma inteiramente essa observa9áo: 
o cabelo grosso, reto, negro, nao é absolutamente geral. Só os 
Boróro e os Karajá o possuem. Nos outros, preponderam os 
indivíduos de cabelo espesso, ondulado, antes fino. O mais 
surpreendente foi o encontro, relativamente freqüente, de indivíduos 
com cabelos frisados ou anelados. 

"Esse foi especialmente o tipo achado entre os Bakairí, do 
Kuliseu e do Paranatinga; por esse cabelo se distinguiam os 
indivíduos mais claros. Nas outras tribos é tipo de cabelo 
esporádico, que raros indivíduos apresentam. :E: muito raro entre 
os Karajá. 

"A cor dos cabelos, apesar de sua aparencia negra a luz 
incidente, tem reflexo francamente pardo. Nas crian~as esse tom 
pardacento se acentua. Só na extrema velhice aparecem cabelos 
grisalhos; nunca observei indivíduos encanecidos". 

* * * 
Nas amostras levadas do Brasil, por Ehrenreich, Fritz verificou 

o seguinte: 

"I - Cabelo de índio lpurina - :E: o tipo do cabelo negro 
americano. :E: liso, reto, de grossura considerável (0,11 a 
0,05 mm) e aspecto seco. O corte é circular; a pigmenta~áo, 
extraordinariamente forte, torna o cabelo, examinado a seco, muito 
pouco translúcido. A medula só é visível nos cabelos mais grossos; 
é estreita, e muitas vezes interrompida no seu percurso. 

11 - Cabelo de índio lamamadí - :E: igualmente liso, embora 
pouco mais flexível que o primeiro. Espessura um tanto menor 
(0,10 a 0,5 mm), assim como a pigmenta9áo. O exame 
microscópico, a seco, mostra o cabelo de cor parda carregada, 
translúcido. Nos fios grossos a medula é também estreita e 
intermitente. SeC9aO circular. 

111 - Cabelo de índia Parecí - Cabelo de aspecto feminino 
(weiblichen habitus) (0,07 mm). Cor escura pardo-castanha, em 
feixe, a luz direta. Aspecto liso. Ao microscópio aparecem os 
fios bruno-avermelhados, por causa do pigmento difuso. 
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FIG. 15 - Cortes histológicos de cabe/os dos índios da Serra do 
Norte. 1nclusiío em parafina. Oc. 11. Obj. D-Zeiss. 

Mostram-se grandemente quebradi9os, o que denuncia estado 
patológi1co ("Trichorrhexis"?). Sec9áo francamente circular. 

IV - Cabelo de mulher caf usa - Filha de um índio Bakairí 
e de uma negra crioula. Neta de africana. Esta amostra, diz 
Fritz, af asta-se das outras e nao pode ria ser atribuída a Sul América, 
sem a informa9ao especial que a acompanha. Parece cabelo de 
múmia. Cabelo fortemente ondulado, um tanto mate a luz incidente. 
Corte micro~ópico, pela forte pigmenta9ao. A espessura varia 
de 11; 7,10; 6,9; 5,7; 4 mm. Talvez por causa da decomposi9ao 
já iniciada, ou por causa das imundícies com as quais foi ·misturado, 
a superficie do cabelo se esfolia. Surpreende o regular e acentuado 
achatamento do fio, que ultrapassa o da maioria dos cabelos 
africanos da ·mais escura pigmenta9ao; lembra o cabelo papua, 
pela rela9ao existente entre os dia.metros extremos desse tipo". 

* * * 
Conforme a observa~ao de Peschel, sao as Ilhas do Mar do 

Sul (Oceania) e a Sul América, as duas regioes da Terra em que 
o homem atinge altura maior. Ehrenreich acentua que, tanto numa 
como na outra, há grande variedade de estaturas. 

As tribos do Xingu sao uniformes, ultrapassam as da regiao 
úmida do Purus, embora fiquem pouco acima da altura mediana. 
As mulheres, em geral, tem estatura menor; entre as maiores 
acharo-se as N ahukuá. 

Os Bakairí, Kamaiurá, Mehinakú, equivalem-se; os Trumaí, 
intrusos em uma popula~áo completamente diferente, mui 
provavelmente pertencentes ao grupo das tribos do Chaco, 
apresentam as menores estaturas. 

Os Parecí, mais meridionais, que vivem em condi~oes 
semicivilizadas, colocara-se inteiramente ao lado dos seus parentes 

150 

do Xingu (índios Mehinakú, laulapiti, Vaurá, Kustenaú). Nas 
tribos do Araguaia, Kaiapó e Karajá, os homens tem alta estatura 
enquanto que as mulheres apresentam pequeno crescimento. ' 

Ao lado desses índios pequenos, encontram-se os Bororo, 0 
menor dos quais seria um índio alto no Xingu. A mulher Bororo 
tem o tamanho do homem Bakairí. Os Bororo sao os maiores 
índios até agora conhecidos na zona intertropical. 

A causa direta, que condiciona tao singular estatura, nao 
pode ser mencionada coro seguran9a. Apelar para a ra9a, diz 
Ehrenreich, seria vao. E, todavia, essa explica9ao ganharia 
extraordinário valor se pudéssemos demonstrar algum parentesco 
desses índios comos Peles-Verm·elhas da Norte América, ou mesmo 
com os Patagoes. Disso por enquanto, nao se fala( 144). 

Os Bororo vivem, no entanto, em meio de condi96es mui 
parecidas com as que rodeiam aqueles pavos; sao ca9adores 
nómades, esp~hados numa regiao que tem, em alto grau, o caráter 
geral dos planaltos (Hochebene), durante alguns meses do ano 
influenciada por clima seco e frio. 

A observa9ao dessa tribo brasileira confirma a nota de Dally: 
"O decubitus horizontal concorre para aumentar a estatura". 

* * * 
Aceitando a classifica9áo de Topinard para a estatura humana, 

Ehrenreich encontra as seguintes porcentagens para os índios que 
estudou: 

ÍNDIOS Até 1,70 m 1,69 m - 1,65 m - 1,60 m para 
1,65 m 1,60 m baixo 

Bakairí . . . . - - 70,0 30,0 
Nahukuá .. 6,6 6,6 60,0 26,6 
Auetó . . . . . 7,0 14,3 21,4 57,0 
Kamaiurá . . 7,0 50,0 2,5 21,5 
Mehinakú . . - 33,3 50,0 16,6 
Trumaí . . . . - - 50,0 50,0 
Parecí . . . . . - 11,1 55,5 33,3 
Bororo . . . . 75,0 25,0 - -
Ka rajá . . . . 33,3 50,0 8,3 8,3 
Kaiapó . . . . 20,0 60,0 20,0 -
Iamamadí . . - - 75,0 25,0 

(144) Estudos de G. Créqui-Monfort ("Le Groupe Otuké" - Journal 
de la Soc. Américanistes - vol. IX, 1912) e de Rivet ("Les Affinités des 
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Os índios do planalto (Boróro) e os do Araguaia (Karajá 
(' e Kaiapó) sao, pois, os mais altos indivíduos da nossa gentilidade; 

os do Xingu ( Auetó, Trumaí, etc.) sao de menor estatura. 
Um grupo interessante, homogeneo, que comprende a gente 

de menor estatura, é formado pelas tribos do rio Purus. 
Ehrenreich insistiu em mostrar que as duas tribos, extremas 

em estatura, Boróro e Trumaí que se distinguem de todas as outras 
por essa característica corporal, sao também, do ponto de vista 
etnográfico, completamente isoladas de qualquer dos grupos 
admitidos atualmente. 

Por outro lado, é interessante notar que Tupí e Caraíba, cujas 
afinidades técnicas sao ·muito apreciáveis, do ponto de vista 
antropológico, nesse particular da estatura, formam também um 
grupo natural. 

As tribos Nu-aruak, por sua vez, concorrem para o 
estabelecimento de urna série harmonica. 

Entre os homens, a dif eren~a nas alturas, máxima e mínima, 
pelas rnédias de Ehrenreich, or~a por 39 centímetros; entre as 
mulheres, 28. 

A estatura menor anda perto da que se encontra nos pigmeus 
africanos (Akkas, etc.). 

* * * 

As maiores oscila~óes individuais da envergadura - (grande 
_abertura) - mostram-se entre os Boróro. Diferencia~ao sexual 
mais acentuada aparece entre eles e entre os Parecí. 

Feíta exc~ao dos Nahukuá, as mulheres, em geral, tem 
envergadura menor que os homens. Entre os N ahukuá os sexos 
se equivalem, no que diz respeito a envergadura; entre os Mehinakú 
as mulheres tem envergadura maior que os homens. 

Em geral as tribos do Xingu mantem-se nesses termos; só 
os Trumaí se aproximam das tribos do Chaco, por suas médias 
baixas. 

Média maior que seus parentes do Xingu tem os Parecí, 
que se achegam aos índios do Purus. Nos homens, a maior 
envergadura é encontrada nas estaturas médias, de l,69m a 1,76, 

dialectes Otuké" - publ. citada, vol. X, 1913) demonstraram o parentesco 
lingüístico Boróro-Otuké. O Vocabulário da Língua dos Bororo Corcado do 
Estado de Mato Grosso (Rev. Inst. Hist., tomo 83) de Basílio de Magalháes 
veio ainda refor~ar essa liga~áo. 
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enquanto que as alturas mais elevadas corr.espondem a envergaduras 
relativamente menores. 

Só entre os Mehinakú, Parecí, Trumaí, diz Ehrenreich 
encontra-se um aumento de envergadura diretamente proporcional 
a altura. 

* * * 

No tipo masculino o bra90 é mais longo entre os Parecí, 
Auetó, Boróro, Mehinakú e Cherente. No tipo feminino o bra~o 
é curto, feíta exce9ao dos Kaiapó, en1 que o mínimo obtido, na 
rnulher, corresponde ao máximo verificado no hornero. Entre os 
Auetó acham-se as maiores varia96es individuais desse segmento 
do ·membro superior. 

Os indivíduos de estatura mediana entre os Bakairí, Kamaiurá 
e Mehinakú, sao os que tem bra~o mais longo, tal qual acontece nos 
chineses, segundo as observa~oes de W eisbach. 

Apresentam bem marcado aumento do comprimento do bra~o 
e diminui~ao da estatura, Kaiapó e Auetó. 

Nas tribos do Xingu o comprimento do antebra~o nao varia 
de homem para mulher. Porém, nas outras tribos, em geral, no 
tipo feminino, este segmento é maior. 

* * * 
O comprimento da mao é pequeno, como entre todos os . 

amen canos. 
As médias mais elevadas sao encontradas entre os homens 

Tóba e mulheres Bakairí; as mais baixas, entre os homens Bakairí, 
N ahukuá, e mulheres Parecí. 

Nas tribos do Xingu, o comprimen to e a largura da máo 
sao quase iguais; nas outras tribos a mao é mais ·estreita e elegante. 
Sao notavelmente estreitas as maos dos índios do grupo Je: Kaiapó 
e Cherente. Os Trumaí se aproximam dos Mataco, pelo tamanho 
da mao. 

Em todo o caso, a "pequenez da mao é um importante caráter 
diferencial da ra~a americana, comparada com a mongólica" 
( W eisbach, Bfilz, Mugnier, Deniker) . 

* * * 
De um modo geral, o membro superior tem médias muito 

próximas em todas as tribo~; e o valor do comprimento total do 
membro torácico aproxima os americanos dos mongóis. 

Membros pelvianos relativamente curtos tem os Auetó, os 
Mehinakú e os Ipurina. Relativamente a sua estatura, os Boróro 
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Distribui~iio das casas de f orn1a redonda e oval: (Segundo Nordenskjold). 

O Redondas ou ovais, de caratcr provisorio. 

Casas de carater permanente: 

• • 
Cober tura que se pro.longa ein paredes (Cas a ein 

forn1a de cohncia) . 
Distinr.ao nítida entre cobertura e paredes. 

• Paredes d e pedra ou de tijolos secos ao sol. 

10 - Arnucanlos. Gf. Guevara. 

20 - Paressi. Cf. :Max Schmldt. 

28 - Raknirl. cr. }{. VOJl den Slci-
nen. 

31 - Trlo, Oyana. Cf. de Goeje. 

33 - Campa. Cf. Olto Nordensk · 
jold. 

36 - Ijca, Kogaba. Cf. Bolinder. 

47 - Ta uli¡>ang. Cf. Koch- Gruen
berg. 

61 - Tribus n N \V do Amazonas. 
Cf. \Vhiffen. 

G.t - Huari. Cf. NordenskJOld. 
233 - lnd íos d o Rio Mapucra . Cf. 

Condrcau. 
234 - Chi¡>aya. Cf. Posnansky. 
2.15 - Indios do Alto Guaporé. Cf. 

Fellx de Lima. 

Z'i7 - Indios do :Maehi!ero (AltQ 
Amazonas). Cf. Ortlguera. 

278 - Indios Chuquimayo. Cf. Pa l<>
mino. 

2M - Uaplxana, Taruma. Cf. Fa 
rabee. 

5C - Nambi.kuara. Cf. Roquett c· 
Pinto. 

X3 - Pia1·oa. Cf. Chal'fan jon. 



tem pernas curtas. Entre estes, porém, as mulheres tem membros 
inferiores relativamente longos. O contrário acontece entre as 

" tribos do Araguaia, cujas mullieres sao notáveis pela extraordinária 
curteza de seus membros pelvianos. 

* * * 

Os pés sao mais longos nas tribos Aruak; em geral, as índias 
tem pés mais curtos do que os índios. É interessante notar, como 
o faz Ehrenreich, que, mesmo entre popula~6es civilizadas, isto 
nem sempre é regra. Assim, as observa~6es de Weisbach, referentes 
as alemas, e Bfilz, as japonesas, mostram que urnas e outras, 
em média, possuem pé mais longo que os hom·ens. 

Entre os Boróro, os indivíduos mais altos sao justamente os 
de pé relativamente menor. O mais largo pé f oi encontrado entre 
os Tupí do centro do Brasil (Auetó e Kamaiurá do Xingu); o 
mais estreito foi achado entre os Je (Kaiapó e Akuen). As 
menores médias de Ehrenreich combinam com as medidas d-0 pé 
• A 

Japones. 

* * * 
Pela circunferencia torácica Auetó e Mehinakú aproximam-se 

dos Fueguinos. Os índios do Brasil tem circunferencia torácica 
ampla, mormente os margeantes dos grandes rios Xingu, Araguaia, 
etc., pelo hábito do remo. 

As mullieres Karajá tem circunferencia maior que os homens. 
Entre os Auetó, Mehinakú, Boróro, lamamadí, os indivíduos mais 
baixos sao os que tem maior circunferencia torácica, relativamente; 
entre os Bakairí e Karajá a maior circunferencia é encontrada nos 
indivíduos de altura mediana. 

Entre os Parecí ela varia em fun~ao direta da estatura. 
A cicatriz umbilical, nos homens, é situada acima do nível 

em que se encontra nas mulheres. 

• * * 

A discrimina~ao das tribos, pela cef alometria, só poderia ser 
feita para os Karajá e Kaiapó; os Kaiapó, caracterizados por forte 
braquicefalia e os Karajá por dolicocefalia nao menos acusada. 

O resto da popula~ao indígena of e rece tantas varia~oes 
individuais, que nao é possível aplicar o mesmo processo para 
isolar qualquer tipo. 
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ÍNDIOS 

Bakairí . . . . . . . . . . 
Nahukuá . . . . ..... 
Auetó . . . . . . . . . . . 
K . , amamra ... . .. . . 
Mehinakú . ....... 
Trumaí . . . . . . . . . . 
Parecí . . . . . . . . . . . 
Bororo . . . . . . . . . . 
K:arajá . . . . . . . . . . 
Kaiapó . . . . . . . . . . 
Paúmari . . . . . . . . . 
Iamamadí ... . . . .. 
lpuriná . . . . . . . . . . 

Cefalometria 
( EHRENREICH) 

ANT. POST. MAX. TRANSVERSO MAX. 

H. M. H . M. 

116 113 91 91 
115 117 93 95 
117 126 93 99 
113 117 89 91 
113 117 87 91 
112 - 91 -
117 121 91 91 
109 114 89 88 
113 117 84 93 
103 113 87 94 
110 - 92 -
111 - 91 -
113 - 95 -

* * * 

, , 
INDICE CEF ALICO 

H. M. 

79,0 80,1 
80,6 81,3 
79,6 78,9 
79,3 78,7 
77,8 77,7 
81,6 -
77,5 76,0 
81,2 77,4 
73,0 79,8 
84,7 82,9 
83,8 -
81,8 -
84,2 -

As notas nosológicas de Ehrenreich trazem algumas 
informa~oes que também resolvi traduzir e transcrever aqui. 

N enhum indivíduo de má conforma~ao foi por ele encontrado. 
Cita um caso de .cretinismo, entre os Boróro, e um caso de doen~a 
mental entre os Karajá. Atribuí este caso a lues, mas <levemos 
observar que tais índios, desde muitos anos, tem contacto com 
sertanejos. Viu muitas lesoes traumáticas, e fez urna especial 
referencia as produzidas pelos ataques dos jacarés e das piranhas. 
Acredita que o uso do beiju (gerosteten Maniokmiehles in form der 
bekannten Beijú-Fladen) concorre para a freqüencia da cárie 
dentária na popula~ao do Xingu. 

Aqui me parece que a observa~ao nao é segura, visto como, 
longe de promover a cárie, as partes fibrosas das raízes váo 
desgastando o esmalte e a dentina, sem cárie, conforme se verifica 
nos cranios dos sambaqui da costa do Atlantico. Creio antes que 
a falta de sais calcários das aguadas que descem do planalto, seja 
a causa responsável da ruína dentária daqueles índios. 

"Reumatismo e doen~as catarrais parecem freqüentes, continu~ 
Ehrenreich; a artrite do joelho (tumor albus des Knies) fo1 
encontrada no Xingu repetidas vezes. A tuberculose grassa 

157 



especialmente entre os Karajá do médio Araguaia e nas tribos do 
Puros. 

" - "Catarro nao tem? é a primeira pergunta que os índios 
costumam fazer aos que chegam as suas terras". 

* * * 
Há, no trabalho de Ehrenreich, alguns minuciosos quadros 

descritivos, mas f oram organizados fora das normas do retrato 
falado. 

Esses quadros abrangem indivíduos das tribos: Bakairí, 
N ahukuá, Auetó, Kamaiurá, Mehinakú, Vaurá, Trumaí, Parecí, 
Boróro, Karajá, Kaiapó, Cherente (Akuen), lamamadí, lpurina. 

A transcri~ao desse material, aqui, seria descabida. O cotejo 
dos elementos referentes as grandes massas indígenas do hinterland, 
comas notas que obtive na Serrano Norte, pode ser esbo~ado com 
dados já insertos acima. Depois de examinar, em paralelos, os 
documentos que obtive e os já arquivados, será possível, talvez, 
dicidir ao lado de que tipo antropológico <levemos colocar a 
popula~ao central da Rondónia. 

Comparando os índios da Serra do Norte com os tipos 
conhecidos no Brasil, pode-se concluir apontando semelhan~as e 
dif eren~as que sao dignas de nota. 

* * * 
Pele - Pelo colorido da pele acham-se ao lado dos Bororo 

e dos Karajá. O grupo meridional é composto dos mais escuros 
índios do Brasil. 

* * * 
Cabe/o - ·O índice médio, encontrado nos cortes histológicos, 

andou na vizinhan~a de 59, muito próximo dos Semang (Negritos) 
da Península Malaia. 

Pigmenta9ao muito forte, medula espessa. 
Sec~ao circular. 

* * * 
Estatura - Até 1,60m acham-se 25% de indivíduos. De 

1,60m a l,65m, 56%. De l,65m a l,70m encontrara-se 19%. 
Mais de metade tero de 1,60m a 1,65m. 

Pelo quadro de Ehrenreich, os índios da Serrado Norte tomam 
posi~ao, quanto a estatura, entre os Parecí e os Nahukuá. Próximo 
deles estao os Bakairí, Mehinakú, Trumaí, lamamadí. 
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* * * 
A porcentagem de estaturas elevadas ( 19 % ) coloca os 

Nambikuára perto dos Kaiapó (20%) e afasta-os dos Bakairí 
(0% ), dos Nahukuá (6,6% ), dos Trumaí (0%) e dos Parecí 
(11%). 

* * * 
A diferenfa sexual da estatura - (0,12m), - afasta-os dos 

índios Tupí, entre os quais, muitas vezes, o homem é mais baixo 
que a mulher, e do caso dos Aruak, em que a estatura feminina 
equivale a masculina (Barbosa Rodrigues). 

Pela circunferencia torácica, igual a V2 da altura, aproximara-se 
dos tipos normais da ra~a branca (De Giovanni). Rela~áo 
centesimal entre a altura total e a circunf eréncia torácica - 50,0. 

Nos índios do Brasil essa nao é a regra: em geral, a 
circunferencia torácica é maior que V2 da altura. Nas tabelas de 
Ehrenreich o tipo mais próximo dos N ambikuára é o dos Karajá, 
do Araguaia, com o índice 53,3. 

* * * 
O índice de Manouvrier indica a rela~ao existente entre o 

comprimento do busto e o do membro inferior, segmentos que 
formam a estatura. Morfológica e fisiologicamente o busto ( cab~a 
e tronco) é muito mais importante que o membro inferior. De 
sorte que, avaliar a sua rela~ao com a altura total ou estatura é 
determinar, até certo ponto, o valor biológico do indivíduo 
(Montessori). 

Manouvrier denominou macroskéle, mesatiskéle e bra,chyskéle 
os tipos fundamentais estabelecidos sobre essa rela~ao. No tipo 
médio ( mesatiskéle) o busto deve compreender pouco mais da 
metade da estatura (índice 52), no tipo macroskéle o índice baixa 
de 52 a 50; acima de 53, até 55, o índice corresponde a brachyské
lia. Chamando B - o busto, ou altura essencial, de Collignon; P 
- membro inferior (perna), e procurando a ·rela~ao centesimal 
entre ambos, para facilitar o cálculo, chega-se a equa~ao: 

p X 

B 100 

de onde: 

x (índice de Manouvrier) 

159 

P X 100 

B 



Os tipos macroskéle tem, pois, busto relativamente curto e 
" pernas longas; os brachyskéle ao contrário, tem busto longo e 

pernas curtas. 
Tais observa~oes se referem aos adultos, porque durante o 

crescimento verificam-se modifica~oes fundamentais nas propor~oes 
do carpo. 

Porém, a determina~ao do canon antropológico real, segundo 
o índice Manouvrier, pode ser obtida aproximadamente, conforme 
ele mesmo o mostrou, pela simples insp~ao. 

Assim, as espáduas, no tipo brachyskéle, ficam em nível 
inferior ao da fúrcula esternal; acham-se acima, no macroskéle. 
N este, a .cicatriz umbilical nao corresponde ao cotovelo. 

Quando o dedo médio do indivíduo, em extensao completa, 
chega a articula~ao do joelho, ou muito perto dela, trata-se, regra 
geral, de um tipo macroskéle. 

Em todas as ra~as, e entre todos os pavos, há tipos ·macroskéle. 
brachyskéle e mesatiskéle; porém, as observa~oes que se tem 
realizado vao indicando que existe, sempre, certa predominancia 
de brachyskéle entre os amare/os, macroskéle entre os negros e 
mesatiskéle entre os brancas. 

Os índios do Brasil encontram-se entre os brachyskéle. 
Os Nambikuára nao se excetuam. 

* * * 
Pelo índice cefálico, os índios da Serra do Norte devem ser 

colocados ao lado dos Parecí, da tabela de Ehrenreich - (76,0). 

* * * 

O índice nasal - ( 85) na vizinhan~a da platirrinia, afasta-os 
dos Kaiapó e mesmo dos índios do grupo Je, que, segundo 
Ehrenreich, sao os que tem nariz mais estreito. 

* * * 
O índice facial - (74,6) - aproxima os índios da Serra 

do Norte dos Bororo (75,9) e afasta-os muito dos Parecí, que 
tem 81,5, e dos outros índios Aruak. 

* * • 

O exame somático do povo da Serra do Norte demonstra, 
até certo ponto, que o seu substrato antropológico, bem 
caracterizadamente americano, filiado, pois, no tipo mongol, 
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sofreu múltiplas influencias que deram em resultado a falta de 
homogeneidade que apresenta. 

Cruzamentos diversos devem ter modificado o primitivo tipo 
dos Nambikuára. Do ponto de vista antropológico, acredito que 
se trata de um tipo muito semelhante ao que se encentra nos povos 
que falam idioma Nuaruak, modificado por sangue alofilo e talvez 
por sangue etíope. 
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IX 

HABIT AM TERRITÓRIOS banhados por águas amazonicas OS 

índios que se acham espalhados pelos vales do Juruena e pela 
Serra do Norte. 

Sao chamados N ambikuára (Nhambiquara, N ambiquara, 
N ambicoara, Mambyquara, Mambryára, Membyuare, etc.) pelos 
sertanejos e pelos índios civilizados, seus vizinhos. 

Somam alguns milheiros. Quantos? nao sabemos. Qualquer 
estimativa seria invaliosa. Sendo cerca de urna dúzia as aldeias 
de que tivemos notícia segura, por visita ou por informa~ao, e 
dando para cada qual, em média, 100 habitantes, atingimos ao 
total de 1.200. 

É muito importante a difusao do nome Nambikuára; existe 
em Mato Grosso, e no Pará, para os índios de que nos ocupamos. 
Quer dizer que, do lado norte e do sul, os habitantes daquela 
Serra tem a mesma designa9ao. 

A concordancia faz pensar, a primeira vista, que o nome deve 
ser, efetivamente, muito, muito característico. No entanto, é 
apelativo que os nomeados nao conhecem, palavra absolutamente 
estranha ao dialeto de qualquer ·dos grupos. Convém conservá-la, 
todavía, para evitar confusoes. 

O limite meridional da regia o dos N ombikuára é o rio 
Papagaio. 

Ao Norte parece que sua zona de distribui9ao a tinge o 
Ji-paraná; a leste, o Tapajós; a oeste, o Guaporé. 

o grupo que habita próximo as margens do Juruena e do 
Juína, do rio Papagaio até ao Camararé, que chamarei grupo de 
Sudeste, denomina-se Kokozú ou Kok~ú. 

O que habita no baixo rio 12 de Outubro e se estende 
provavelmente até a confluencia do Arinos com o Juruena, onde 
também devem chegar alguns representantes do primeiro, 
denomina-se Anunze; chamá-lo-ei grupo de Nordeste. 
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O que vive a Sudoeste da invernada de Campos Novos desee 
até ao Guaporé; é denominado Uáinta9ú e constituí o grupo do 
Sudoeste. 

O grande grupo Nordeste mora já na vizinhan9a das águas 
do Madeira, nas margens de tributários do Ji-paraná. Parece-me 
formado por diferentes núcleos secundários, cujas rela9oes ainda 
nao foram bem caracterizadas; pertencem-lhe os índios que 
encontrei na invernada de Tres Buritis, nos Campos de 14 de 
Abril, em José Bonif ácio, Campos de Maria de Molina. Seu núcleo 
principal habita entre os rios 12 de Outubro e Roosevelt (río 
da Dúvida). 

Do grupo setentrional só encontrei os Tagnaní, Tauite Salumá, 
T arute, Taschuite; mesmo assim, apenas sobre Tagnaní e Tauite 
consegui diversas notas. 

Os Anunze, de Campos Novos, falam nos Tai6pa e nos 
Xaodi-K6ka, até agora nao achados; no extremo norte da regiao, 
Rondon tem descoberto, recentemente, grupos (Kip-keriuat, 
etc.) ( 145

) pertencentes a outras na~oes indígenas ( cf. Mapa). 

* * * 
T agnani e T auite ref erem-se a urna tribo inimiga, que 

denominam Malutundú, ou melhor Ualutdú ou Ualut-ndu. 
É provável que -seja Mundurucu, do Alto Tapajós, 

os índios batizados pelos Nambikuára com essa denomina~ao: 
Ualut-ndu, que é nome de tatu-galinha(146). 

Convém notar que os Anunze chamavam aos Kokozú: Kokoze; 
estes denominam os primeiros: Anunzú. 

Os Kokozú chamam aos do grupo Sudoeste: Uáintafú; os 
Anun.ze os denominam Uáindze. 

Sao esses Uáintafú ou Uáindze, os mesmos que, nas vizinhan~as 
de Mato Grosso, no Guaporé, recebem o nome de Kabixi; 
denomina~ao que, por outro lado, tem sido aplicada pelos Parecí, 
como título pejorativo, a certo grupo de sua mesma tribo: o dos 
Kozárini. 

* * * 
Também os Parecí dao aos Nambikuára o nome genérico de 

U áikoákore ( irmiío do chiío), porque dormem diretamente sobre 
o solo. 

(145) Os Tupi do Ji-paraná e outras tribos, foram descritos em "Mis
sao Rondon", Rio, 1916, e nas memórias de Curt Nimuendajú, no "Journal 
de la Société des Américanistes". Os "Arquivos do Museu Nacional" (vol. 
XXV, 1925) publkaram "Notas Antropométricas sobre os índios Urupá", 
de Roquette-Pinto e A. Childe. 

(146) Tatu-galinha - Dasypus tatusia novemcinctus. 
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* * * 
Os antigos Tapanhuna., ou Tapaniunas, que os cronistas 

localizavam no Alto Tapajós, devem ser Nambikuára do grupo 
Kókózú; de fato, os mais escuros de todo o vale do Juruena. 
Justificam o apelativo Tupí: homem negro. 

* * * 

A localizac;áo dos grupos conhecidos, espalhados pela Serra 
do Norte e pelo vale do Juruena, acha-se expressa na carta 
etnográfica da regiao, que acompanha estas notas. 

* * * 
A exata significa~áo das denomina~oes citadas ainda nao pode 

ser ministrada com seguran~a. Estudando-as, a luz dos elementos 
existentes, chega-se ao seguinte resultado, que nao deve estar longe 
da verdade. 

Kókózú - "Tíos"; assim chamados, pelos outros, talvez, por 
serem os mais primitivos de toda a tribo. 

Anunzú - É franca deforma~ao do termo anungzú ou 
anungfÚ, que quer dizer - leite de mulher -, apelativo, deprimen
te, como tantos outros, achados por toda a América; serao, talvez, 
- "Os infantes" - ( cria~as de peito). 

Uáinta9ú - Parece corrup~ao de nuntafú, nome do jacaré 
na língua dos Nambikuára do Juína. O grupo dos UáintafÚ seria 
nada mais que a antiga tribo dos índios J acarés, de que falamos 
no segundo capítulo, pág. 26 deste trabalho. 

Tagnaní - Sao, 1claramente, os Tamararí das antigas cartas 
geográficas; devem ser identificados aos Tamaré ou Camararé, que 
deram o nome ao rio, e se acham mencionados em alguns 
documentos antigos. 

Tauite por tauhite, significa cria~a, filho, tal qual se encontra 
em outras tribos. 

Para evitar futuras confus6es, julgo prudente conservar o nome 
Nambikuára ligado aos apelativos peculiares a cada grupo. 

* * * 
As aldeias dos índios da Serra do Norte, em geral, sao 

construídas no alto de pequenas colinas, longe dos cursos dágua. 
Algumas distam mais de um km do rio ou do ribeir~o mais próximo. 

Visam dois objetivos, ao que supomos, levantando suas 
palho~as em tal situa~áo: sofrem menos dos mosquitos e dominam 
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o território vizinho, o que é vantajoso, vivendo, como até agora 
viviam, em lutas constantes. 

A aldeia é construída numa grande pra~a, de cinqüenta metros 
de diametro; o chao, limpo de mato, arrancado a mao, é entretido 
sempre assim pelo piso dos moradores. 

Urna noite de dan~a, interminável caminhar nos mesmos 
pontos, basta para alisar o terreiro das vilas. 

A mancha circular, que faz o chao da aldeia no meio do 
cerrado, toma a f ei~ao de urna estrela, merce dos trilhos que 
partem de sua circunferencia. 

'· 
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FIG. 16 - Arcaboufo de uma palhofa dos índios da Serra do Norte. 

O acesso a pra~a das vilas é livre: nao há cerca, nem tapume, 
que impe~a a chegada ao terreiro. Ao redor, nao há f ortificaróes, 
nem defesas( 147). 

Constara sempre de duas casas as aldeias N ambikuára; urna 
defronte da outra, nas extremidades de um dos diametros da pra~a. 

Aquela regiao compreende grandes matas, cerrados e 
charravascais, poucos tapetes de campo. Os índios escolhem de 
preferencia o cerrado para localizar sua aldeia. 

( 147) Os Tupí do Ji-paraná, ao contrário (como os Tupinambá anti
gos e outros) embara!ravam com estrepes o caminho para as suas aldeias, 
que foi preciso desembara9ar quando entraram em rela96es com a Missao 
Roncton (v. Cel. M. Rondan - Conferencias, págs. 161-162). 
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A mata é perigosa pelas serpentes, pelas f eras e até pelos 
" madeiros, que se despencam, muitas vezes, e esmigalham os 
ca~adores; o campo também o é porque oferece a aldeia ao ataque 
do inimigo, nao protege, de nenhum modo, a casa contra o invasor. 
Mas o cerrado cumpre muito bem esse mister; poucos sao os 
males que favorece e muitos os beneficios que proporciona. 

FIG. 17 - Tomarú - Ralador dos índios da Serra do Norte 

Bem o entenderam os Nambikuára; suas palho~as se confundem 
com o matiz acinzentado da vegeta~ao ambiente. Sao moitas do 
cerrado; quem olha, a distancia, quase nao as ve. Diluem-se suas 
formas, aliás, bem definidas, nas formas imprecisas do cerrado. 

Naturalmente, alguém que tenha o hábito de ver as coisas 
naquele véu poeirento da flora xerófita dos chapadoes, dá depressa 
com as palh~as; a confusao nao ilude urna vista experiente. Mas 
o fato des se mimetismo é real. 

* * * 
Nas aldeias encontra-se a morada fixa, definitiva, mas além 

dessa habitafiio-domicílio, usam ainda os Nambikuára um tipo 
de habitafiio-provisória que levantam rapidamente, onde quer que 
se encontrem a hora de anoitecer. 

* * * 
As casas definitivas, dos índios do vale do Juruena, sao 

pouco diferentes das habita~oes dos que vivem no extremo da 
Cordilheira do Norte. 

A aldeia - (Kókózú) - do rio Juína, onde estivemos, 
constava de duas casas. A primeira era pequena, hemisférica(148), 

( 148) Vide nota n.0 83 e mapa de distribui~ao geográfica de tipos de 
casa segundo Nordenskjold, estampa fora do texto. 

166 

I 

FIG. 18 - Pitao dos índios da Serra do Norte. 

mal feita, provida de urna porta mais ou menos ampla; cabiam 
nela, a vontade cerca de 20 indivíduos. A outra tinha forma de 
prisma reto, triangular, de que o solo formava urna das faces. Era 
mais bem acabada. Media 9 metros de comprimento, 31h de 
largura por 21h de altura. Urna das suas extremidades era fechada; 
ao lado, escondida pelas folhas que caíam do teto, urna pequena 
porta. A outra extremidade era aberta livremente. A cabana 
estava orientada no sentido Este-Oeste; a extremidade fechada, do 
lado do nascente. Destarte,_ a tarde, o sol entrava pela casa adentro, 
durante algu.mas horas. 

Duas f orquilhas, plantadas nos extremos, sustentavam a 
travessa longitudinal, a qual vinham ter alguns caibros fixados, do 
outro lado, no chao, e destinados a suportar as grandes palmas 
protetoras do uauafu. 
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As palmas que se achavam de um lado eram dobradas, no 
,.alto, sobre o outro lado do teto, por cima da travessa longitudinal; 
para mante-ías assim, corriam, ao longo da casa, duas varas, 
amarradas aos caibros interiores por meio de la9os de embira. 

* * * 
T ambém se encontram duas palho9as nas aldeias dos Tagnaní 

e dos Tauite. Ambas, com aberturas orientadas na din~~ao 
Este-Oeste, sao regularmente circulares, no seu perímetro ao nível 
do solo e tem forma cónica. No vértice do cone sobe urna vara 
alguns palmos acima do teto, e termina sempre em forquilha, com~ 
se ve na f otografia. As portas acharo-se nas extremidades de um 
mesmo diametro, face a face. 

FIG. 19 - H ikauti - Faca de madeira dos índios 
Tautite da Serra do N orte. 

Nao sabemos ainda como tra9am os N ambikuára a 
circunferencia que limita o chao da ·cabana; deve ser a ·mao livre, 
porque é assim que desenham tal figura nas suas caba9as. No 
centro da casa erguem quatro f orquilhas e um esteio central. 

As forquilhas formam, em cima, um retangulo de madeira, 
de onde partero varas flexíveis que se vao enterrar no solo, ao 
longo da circunferencia que limita a habita9ao. Ligando-as, firmes, 
correm travessas que completam o arcabou90 da cho9a. A cobertura 
é feíta de palmas de bacaba, dispostas em camadas. Pelo interior 
da choupana, verifica-se que a prirneira camada é constituí.da por 
urna tran~a de folíolos, amarrados ao madeiramento. As externas 
cobrern, como len96is de palha, rnui certos e bern aparados, toda 
a superficie do edificio. Nao há paredes laterais diferenciadas do 
teto; sao prolongarnentos diretos da cobertura. 

A maior das duas casas que descrevemos, da aldeia próxima 
ao rio Karumí, ou Festa da Bandeira, tern 30 metros de perímetro, 
e a outra 28. 

Suas portas medern 0,37m de largura por 0,52m de altura. 
Para atravessá-las é preciso esgueirar o corpo. A pra9a, onde se 
levantam as duas casas a que se referem estas notas, mede cerca 
de 20 metros de diarnetro. 

Dentro das cabanas, tres jiraus feitos de taquara, próprios 
para secar a raspa de mandioca e duas enormes panelas negras, 
que nao poderiam ter passado pelas portas; enfiados na palha do 
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teto, adornos, utensílios leves, um sortimento de utilidades. . . A 
palha das cabanas é o almoxarifado dos índios; guardam nela suas 
miudezas. 

Debaixo de cada jirau, urna peque na f ogueira. 
Quatro pés de taquara enfiados no chao suportando urna grade 

horizontal de taquarinha: é o jirau. 
Media cerca de dois metros de comprimento por l,SOm de 

largura. 
Nao há, nas choupanas, abertura para saída da fuma9a das 

fogueiras interiores; nem é preciso. Pelos interstícios da palha 
passa ela muito bem. 

* * * 
Ao redor da habita~ao, esparsos ou amontoados, ossos 

partidos, cocos quebrados, favas de jatobá, sabugos .de milho? 
carvao, rebotalhos da alimenta~ao dos moradores, de .mistura coro 
utensilios e artefatos inutilizados pelo uso. 

Ao pé de urna das casas da aldeia do rio Festa da Bandeira 
havia urna grande pe9a, que só deixei de trazer pela absoluta 
impossibilidade de transportá-la. Era utensílio dos que se 
encontram, com freqüencia, nos sambaqui da costa do Atlantico: 
urna pedra corn algumas covinhas, onde cabía a polpa de um dedo. 
Ao lado havia quantidade prodigiosa de pequenas nozes de bacaba, 
partidas e por partir. Muitos suspeitam que tal utensilio baja 
servido para fazer fogo; na Serra do Nordeste, usam-no, apenas, 
para partir coquinhos. A pedra era, todavia, muito maior do que 
as encontradas geralmente nos sambaqui. 

FIG. 20 - Utensílio fabricado pelos índios da Serra 
do N arte com um fragmento de ferro. 

Habita~oes provis6rias sao toldos de ramos e folhagens. 
Passam ali alguns dias, se a ca~a é abundante no local; depois 
abandonam a constru9ao. 

Para erguer um desses toldos, que os tropeiros costumam 
chamar rnoloquinhas de ca~a, espalhadas entre o Juruena e o rio 
12 de Outubro, ,come~am por limpar rnuito bem o solo. Depois, 
fincam dois grandes ramos nas extremidades de urna reta; 
curvam-nos, em cima, sobre urna travessa sustentada por duas 
f orquilhas enterradas na frente. 

Acabam de cobrir o rancho com palha, ou capim, arrancado 
na ocasiao, o qual leva para o teto por~oes de terra, nas raízes. 
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Dentro, ou antes, debaixo, um foguinho. 
Cada toldo cobre, mais ou menos, urna superfície de dois a 

quatro metros quadrados. Se sao muitos os índios que viajam, 
cada grupo familiar levanta seu abrigo. A constru9ao é, afinal, 
um tipo acabado do Windschirm dos etnólogos alemáes. 

Porém os índios dos grupos mais setentrionais (Tagnaní, 
Tauité) nao constroem toldos provisórios do mesmo modo. 

Em geral, sua habita9ao temporária é mais simples: urna ou 
mais folhas de uauafu, ou de qualquer outra palma, fincadas no 
chao. Nao é um toldo; é um anteparo contra o sol, ou rajadas 
de chuva. 

FIG. 21 - Machado Jeito com uma talhadeira de a~o 
pelos índios da Serra do Norte. 

Aliás, tais índios moram em regiao de grandes florestas e 
charravascais, que, em caso de aguaceiro, protegem perfeitamente 
bem os seus filhos; enquanto que os outros habitam zona onde 
existem mais cerrados e campos do que matas. Ainda urna vez 
o meio geográfico condicionando a a9ao humana. 

* * * 
Os Nambikuára-Kókózú denominam Sifú as suas aldeias; os 

Anunze dao-lhes o nome de Clúce. Esses vocábulos tem a 
significa9ao geral de habita9ao: casa ou aldeia. 

Nao sabemos, ao certo, como constroem suas habita96es-do
micílios. 

Na edifica9ao de um toldo de ca9a só tomam parte as mullieres; 
quebram os ramos que servirao para a cobertura, enquanto as 
crian9as ajudam, arrancando o capim e sapé que também concorrem 
para tapar o teto. 

* * * 
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Freqüentemente mudam o local do domicilio. Seguindo o 
trilho que nos levou a maloca do Juína, onde pernoitamos, passamos 
por diferentes lugares onde havia estado a aldeia. 

FIG. 22 - Machado de pedra dos índios da Serra do Norte 

Nao é ainda conhecida a causa determinante das mudan9as 
para locais tao próximos; talvez a morte de um índio, ou a 
ocorrencia de alguma desgra9a comum. Nao é possível invocar 
motivos derivados de a9ao mesológica de importancia, dado que 
se afastam pouco do primitivo sítio. 

* * * 
Para prevenir a entrada da enxurrada por debaixo da palha, 

que vem do teto ao chao, cercam os índios Tagnani e Tauite as 
suas casas cónicas, pelo lado de dentro, ao longo da linha que as 
limita, com urna série de talas imbricadas, f eitas das cascas do 
jatobá. 

A chuva nao penetra. 
Quem imaginasse que o interior das ca banas é abaf adi90 e 

quente faria injusti9a ao edificio; o ar entra de um modo admirável, 
a través dos intervalos das f olhas. 

Todavía, quando os índios acendem f oguinhos, a coisa muda 
de figura. E, felizmente para eles, a permeabilidade da cobertura 
de palha livra seus olhos de graves doen<;as, que se encontram em 
muitos povos incultos, cujas habita96es retem a fuma9a. 

* * * 
A guarni<;ao das casas é sumária; além dos jiraus de que 

se falou, e algumas grandes panelas, nada mais se pode apontar 
como mobiliário propriamente dito. Tudo mais sao utensílios, 
artefatos, armas e adornos, que levam consigo, a menor viagem 
que empreendem. Alguns pil6es e ralos mais pesados, que nao 
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podem ser comodamente :carregados, ficam guarnecendo a morada. 
(\ Omnia mea mecum porto, poderiam repetir os bárbaros ... 

* * * 

Esteiras de palha, couros preparados, redes, jiraus de dormir, 
catres e camas, sao modalidades de leito que predominam neste 
ou naquele estado de cultura social. 

A presen9a das primeiras já indica certo adiantamento; os 
N ambikuára nao tem outro leito senáo a terra. Dormem sobre o 
chao limpo. 

E nao tinham a rede, inseparável companheira dos Parecí, 
seos vizinhos; boje, que a conhecem, estimam-na infinitamente. No 
meio deles, para repousar um pouco, a noite, era urna dificuldade; 
mal armávamos as nossas, surgiam logo tres ou quatro 
candidatos. . . E, urna vez dones dela, dificiln~ente nó-la deixavam. 
Freqüentemente éramos despertados por alguns índios, que a fina 
for9a, desejavam dormir nas mesmas em que repousávamos. 

No pouso de Tres Buritis, onde estiveram acampados alguns 
dias conosco, a noite disputavam tosca mesa de pau, em que os 
encarregados da esta~ao faziam suas refei~oes; já se apraziam em 
dormir alto do chao, imitando o nosso procedimento. 

Por que, pois, nao se utilizavam da rede? Porque nao a 
:eonheciam. 

Tran~ar fios de algodao e de tucum, tran~am eles, de maneira 
mais que suficiente para confeccionar urna delas; apreciar esse 
leito dos seus vizinhos, também haveriam de apreciar, como agora 
acontece. 

Os índios da Serra do Norte atestam, por esse tra90 
etnográfico, a situa9ao de inf erioridade em que se encontravam. 

Tal ignorancia é, aliás, característica social de um grande 
grupo étnico do Brasil, que compreende os mais atrasados 
aborígines da América, no consenso de todos os que o tem 
estudado, o grupo J e-botocudo. 

* * * 

Ora, todos os índios da Serra do Norte dormem diretamente 
sobre o solo. Nada, nem folhas, nem palhas, nem esteiras, nem 
couros, colocam sobre o chao em que se deitam. 

Deitam-se, quase sempre, em decúbito lateral, pondo o 
antebra~o debaixo da cabe9a para servir de travesseiro. 

Os homens raro se sentam diretamente sobre o chao. Em geral, 
acocoram-se. As ·mulheres f azem o contrário. Se está o de pé, no 
fim de alguns instantes, os homens, habitualmente, flexionam urna 
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das pernas sobre a coxa, apoiando o pé respectivo sobre o joelho 
do outro lado; as mulheres tomam atitude característica, que nunca 
vi descrita e se acha bem clara nos instantaneos colhidos. 

Cruzara as coxas, adiantando o membro pelviano direito em 
simples adu~ao, enquanto colocam o membro pelviano esquerdo 
tnais atrás, em adu~ao for~ada. O grande eixo do pé direito, 
prolongado, corta o do esquerdo quase em angulo reto. 

Freqüentemente cruzam os bra~os. 
Quando estáo e~citados, animados pela alegria, ou pelo temor 

batem continuamente com a mao direita espalmada sobre a regiao 
occipital. 

Se está o descontentes, f azem es se gesto característico 
ex.clamando: 

- Ikátnerá! 

* * * 

Alimentara-se principalmente de produtos agrícolas; é um dos 
tra9os paradoxais dessa popula~áo o desenvolvimento da .agricultura 
no seu meio atrasado. 

De um modo geral, pode se dizer que os N ambikuára comem 
tudo; nao respeitam certas espécies animais, como fazem alguns 
índios. 

u .m mosquito que apanham sobre o corpo, um piolho, um 
gafanhoto, urna lagartixa que passa correndo, nada escapa. 

FIG. 23 - Moquém dos Tagnaní e Tauite. 
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" 

Alguns costumam andar com urna vara para matar as cobras 
que váo encontrando: assam os ofídios no borralho e comem com . . 
prazer a iguana. 

Só o estómago das vítimas, depois de assadas, rejeitam. 
No pouso do Primavera, quando algum tinha fome, corría ao 

cerrado e voltava trazendo um calango vivo; batía com a cabe9a 
do pequeno sáurio num pau qualquer e atirava-o as cinzas quentes. 
Depois, com as unhas, rompia o abdomen do animal, retirava o 
estómago e saboreava o resto. 

U m ta tu que, noutra ocasiao, f oi apanhado, mataram, 
torcendo-lhe o pesco90. 

Para a ca9a e para a pesca usam flechas que serao descritas. 
Aproveitam os ovos do pato-do-mato(149 ) fazendo covas rasas 

no bor·ralho quente e lá os aninhando, depois de revolvidos oom 
um graveto passado por pequeno orifício aberto na casca. 

A carne de grandes ca~as: veado, paca ( 150), capivara ( 1131 ), 

é primeiro socada no pilao, ou batida entre dois paus e só depois 
utilizada. 

Com as unhas, com os dentes, e as vezes com facas de madeira 
ou de taquara, cortam grandes bocados. 

Mal engolem o que lhes vai na boca, logo chupara os dedos, 
estafando a língua com grande .roído. • 

* * * 
Os Tagnaní conhecem as propriedades conservadoras da 

fuma~a; a carne que lhes distribuíamos nao era toda devorada no 
mesmo dia. Suspendiam as sobras no moquém. 

* * * 
Os Kókózú nao usam ·moquém; assam a ca9a no borralho. 

A quantidade de cinzas que deglutem, com tal assado, é consi
derável. 

* * * 
Tagnaní e Tauite constroem moquém característico. Fincara 

quatro estacas e ligam-nas por quatro travessas; entre elas fazem 
correr dois paus que servem de suporte as pe9as de carne. 

( 149) Pato-do-mato - Cairina moschata, L. 
( 150) Paca - Coelogenis paca. 
( 151) Capivara - Hydrochoerus capybara. 
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• * * 

Bebem o mel sempre misturado com água: hidromel. 

FIG. 24 - Panela de barro dos fodios da Serra do Norte.( 152
) 

Comem com prazer os filhotes das abelhas, mergulhados no 
mel e no própolis, que nao rejeitam. 

Nao deixam amadurecer o milho; comem-no assado, ainda 
verde. A mandioca sofre o mesmo processo, ou entao é utilizada 
em raspa, com que fazem beijus. 

Por meio de urna fita de embira espremem a raspa, e com 
o amido f azem alvíssimos bolos. 

Para confeccionar os beijus, abrem um buraco nas cinzas 
quentes de urna f ogueira, e lá depositara massa de mandioca, 
alisando o bolo com um pau qualquer e com a mao. Cobrem tudo, 
depois, com cinzas e brasas; no fi.m de algum tempo, que nao 
sabemos como estimam, descobrem um grande bolo tostado e 
cheiroso, um tanto azedo, que nao seria desagradável senao tivesse 
tanta cinza e nao f os se preparado por tao desasseado processo ... 

* * * 
Mangaba verde que apare9a é colhida imediatamente, para 

ser posta no borralho. Assada, torna-se tenra e agradável. 
Os T auite confeccionam, com os coquinhos da bacaba, certo 

mingau violáceo (uidniare) ~om gosto de folhas verdes, que tomam 

(152) O Museu possui boje grandes vasos de ceramic.a trazidos d~ 
Serra do Norte. A pe9a aquí figurada merece destaque especial porque fo1 
a primeira obtida, em 1909. 
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com muito prazer. Para preparar este uidniare, socam os frutos 
da palmeira e depois os colocam, dentro dágua, ao fogo. 

Uidniare é, afina!, um decocto. 

* * * 
Nao tivemos ocasiao de assistir ao preparo de qualquer líquido 

fermentado. Todavia os índios fazem bebidas alcoólicas pelo 
processo usual : mastiga~ao de mandioca ou milho, f ermenta~ao da 
massa, em grandes panelas. Um licor, assim tirado do ananás 
silvestre, gozava de honroso conceito entre a gente da linha 
telegráfica. 

FIG. 25 - Bolsa para proteger enfeites de penas. 
Indios da Serra do Norte. 

* * * 
Gostam especialmente da carne dos macacos, resquício, qui~á, 

do antigo paladar antropófago. 
Nao acredito que exista entre eles o canibalismo. Mas, segundo 

penso, nao há muito que perderam esse hábito. 
É verdade, no entanto, que costumam increpar uns aos outros 

dessa prática; ·exprimem tal acusa9ao de um modo absolutamente 
claro, por meio de sinais inequívocos. 

* * * 
Obtem fogo pelo atrito de dois bastóes, em nada desseme

lhantes dos que se acharo pelo Brasil afora. 
A opera~ao é muito mais longa do que se imagina. 
O índio com~a forrando o chao com urna folha seca; sobre 

ela deita o ignigeno fixo, que mantém com o pé e com o joelho. 

FIG. 26 - Haitzü - Bastiio ignígeno dos índios da Serra do Norte. 
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Com as maos espalmadas, imprime ao igní.geno móvel a 
rota<;ao necessária, apertando-o, ao mesmo tempo, de encontro 
ao primeiro. O movimento faz descer as maos ao longo do bastao; 
o índio recom~a, repondo-as na parte superior. De vez em quando 
pára, rapidamente, e passa a língua sobre a palma que o atrito 
requeima. No fim de algum tempo, quando o suor já pareja a 
fronte do operador, surge a centelha, na moinha que se depositou 
na folha. 

O processo só dif ere da opera<;ao clássica pela presen9a da 
f olha protetora. 

Por trabalhoso os índios o executam a contragosto. Desejando 
obter um filme, que documentasse todos os seus tempos, difícilmente 
obtive que um índio fizesse fogo. Eis a razao por que, dos presentes 
que se lhes fazem, um dos que mais pre.sam sao os fósforos; fazer 
fogo pelo seu sistema, em dia de chuva, ou durante tempo úmido, 
é penosa taref a. 

* * * 

Cornero também, Tagnaní. e Tauite, certo cogumelo que os 
outros nao aproveitam (Polyporus sp.). 

* * * 
É fato curioso a falta de utiliza~ao dos palmitos por parte 

dos índios da Serra do Norte. Gabriel So ares ( 15 87) deixou bem 
expresso que o gentio do litoral nao desprezava o gomo folhear 
das palmeiras: "Do olho destas palmeiras se tiram palmitos 
fa9anhosos de cinco a seis palmos de comprido e tao grossos como 
a perna de um homem". 

Quanto ao vinho do ananás era bebida corrente; é ainda 
Soares que diz: "A natureza <leste fructo é quente e humido, e 
muito damnoso para quem tem ferida ou chaga aberta; os quaes 
ananazes sendo verdes sao proveitosos para curar chagas com eles, 
cujo sumo como todo o cancere, e carne podre, do que se aproveita 

~. 1k -
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FIG . 27 - Modo de conservar fios de penas. Indios da Serra do Norte. 
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o gentio: e em tanta maneira como esta fructa, que alimpam com 
" as su as cascas a f errugem das espadas e facas, e tiram com ellas 

as nodoas da roupa ao lavar; de cujo sumo, quando sao maduros 
os indios fazem vinho, com que se embebedam; para o que colhe~ 
mal maduros, por ser mais azedo ... " 

* * * 
A comida salgada, de nosso uso, nao agradava aos índios da 

Serrado Norte. Mais de um rejeitou o prato que lhe destinávamos 
dand<:> a entender que o salino sabor o levava a proceder dess~ 
mane1ra. 

* * * 
. . O leite (leite condensado) foi também, a princípio, recusado; 

d1z1am, fazendo urna visagem, que era leite de mulher, e portanto 
repugnante. 

- Anung~ú! 

E pr~ciso conhecer a gula dos índios, sua fome insaciável, 
seu - anzmus devorandi - contínuo, persistente, inf alível, sincero, 
para bem compreender o nojo que os conduzia a tal renúncia. 

* * * 
As crian~as dao tudo para comer; do que levam a boca vao 

sempre migalhas ao pequenino que lhes anda perto ou entre os 
bra~os. 

. Mesmo os excitantes de que usam, fumo, por exemplo, sao 
repartidos com os petizes. 

FIG. 28 - Cabafa com tabaco. Indios da Serra do Norte. 
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Mais de urna vez tive ocasiao de observar índios que davam 
cigarros a menores de dois anos ( 1·.>3 ) • 

As crian~as tomam logo parte na comida; as mullieres comem 
depois. . . o que sobra, quando sobra. Aliás, esta é a regra, 
mesmo entre os índios já civilizados.' . . Mas, em geral, se há 
abundancia, cada qual se serve do que há, quando quer, como 
quer; a comida é de todos. 

* • * 

Do fígado dos animais que devoram, retiram, habilmente, a 
vesícula biliar; no entanto, nao reservam para o órgáo nome algum 
especial. 

* * * 
Aarú - é um bolo que os Kókozú preparam, socando num 

pilao um tatu moqueado, inteiro, até tritura~ao completa dos ossos, 
e depois misturando-o a massa de mandioca feíta beiju. 

* • • 

Um rato do chapadáo(154), que os Parecí denominam cólori, 
é iguaria que os Nambikuára nao desprezam. Chamam-no -
aranta~ú. 

* • • 

Dos produtos de sua indústria agrícola váo se utilizando 
diariamente por apanha sucessiva; nao colhem a tempo certo, nem 
tem reservas, ou celeiros, senao para o fumo, que conservam entre 
duas varinhas, dependuradas na palha do teto da cabana. 

. ·...:. 
~.: ·~~ 

FIG. 29 - Bracelete de algodiio - Indios da Serra do Norte. 

( 153) Cf. E. Roquette-Pinto - "A condi~ao da crian~a entre os 
índios do Brasil,, - Primeiro Congresso Americano da Crian~a - Tu
cuman, 1916. 

. (154) Rato do chapadao - Scapteromys gnambiquarae, Miranda Ri
beiro. 
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Em casa há sempre massa de mandioca, que é o páo 
nambikuára, com o qual acompanham qualquer outro alimento. 

" Guardam a massa dentro de grandes cestas, forradas de f olhas de 
pacova. 

O mel que sobra é deixado nas caba~as, onde nao chega a 
fermentar porque, em breve, o dese jo de algum índio renasce ... 

* * * 
Nenhum rito observamos relativo a práticas alimenticias; mas 

o soldado Gouveia, que em 1911 esteve prisioneiro numa aldeia 
N ambikuára, em seis meses de cativeiro, viu urna cerimónia de 
tal natureza. 

Mataram os índios daquela aldeia (do Urutau) urna grande 
anta( 1'55). Foi urna festa. Puxaram, arrastando, o animal até a 
pra~a da maloca. Depois foram os homens ao cerrado, e voltaram 
trazendo muitos ramos com que se cobriram, dispondo-se em 
círculo, acocorados debaixo das f olhagens, cantando sempre. 
Er:gueram-se, no fim de muito tempo, e, ainda com os ramos seguros 
nas costas, puseram-se a dan~ar ao redor da ca~a, que foi depois 
retalhada. 

Infelizmente Gouveia era de urna insuficiencia pasmosa. Viveu 
entre eles, preso, seis meses; casou-se lá com urna índia, que se 
esf or~ara por ensinar-lhe a língua de seus pais. A final fugiu, sem 
trazer outra contribui~ao além de informa~oes muito vagas, como 
esta que, no entanto, julgo acertado deixar aqui registrada. 

* * * 
Dos excitantes cujo consumo é de regra entre povos selvagens, 

além ~os líq?idos alcóolicos já mencionados, o fumo é o principal. 
Ja se d1sse que secarn as folhas entre duas talas de madeira, 

que espetam na palha da casa·; quando querern fumar tornam de 
urna e desfiarn-na com os dedos, envolvendo o pó em 'outra folha, 
de urna árvore que os Kokozú denominam enandzú. 

Tarnbém usam reduzir a p6 o tabaco que entáo conservam 
dentro de caba~as especiais. 

Na Serra do Norte, antes da entrada da Cornissáo Ron don 
nenhurn dos grupos conhecia cachimbo. Hoje mesmo nao o 
apreciam; preferem o cigarro, que é pequeno, nada sernelhante aos 
colossais rolos de algumas tribos amazónicas. 

( 155) Anta - Tapirus americanus. É ca~a relativamente abundante 
nos rios da regiao. Presa difícil por ser muito arisca. 
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Seu fumo é fraco, de aroma agradável(l'S6). 

Quando viajam levam sempre caba~as com o pó, ou varas 
com folhas de fumo; a meio caminho, se desejam pitar, formam 

FIG. 30 - Etú - Cigarros dos índios da Serra do Norte. 

roda. Preparam-se como s·e f ossem realizar urna ref ei~áo, acendendo 
urna pequena fogueira. Terminados os cigarros, continuam a 
caminhar. 

Apreciam imenso o nosso fumo de rolo, especialmente quando 
pos tos em cigarros f eitos com papel de jornal ... 

* * * 
Os índios da Serra do Norte andam nus. Homens e mulheres 

trazem urna tira de palha ao redor do ventre. Os Kokozú usam 
pulseiras, braceletes deltoidianos, pemeiras abaixo dos joelhos e 
ao nível dos tornozelos, todas feitas em embira; Tagnaní e Tauite 
colocam se.melhantes ligas nos membros superiores e inferiores, 
porém, conf eocionadas com algodáo que aparece também, as vezes, 
ern artef atos dessa na tu reza, fabricados pelos do primeiro grupo. 
Entre Tagnarú e Tauite é comurn achar-se algum índio com os 
órgaos sexuais externos mais protegidos, pelas pontas da tira de 
palha passada ao nível do hipogastro. Mas isso nao é a regra. 
Os U áint~ú raras vezes aparecem com algumas dessas ligas. Alguns 
índios, em todos os grupos, andarn sistematicamente nus de modo 
absoluto. 

FIG. 31 - Fruto de 11m Solanum, usado pelos Indios da Serra do Norte. 

(156) Fumo - Nicotiana tabacum. 
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As mulheres, meninas púberes, m~as ou velhas, solteiras ou 
casadas, nao abandonam a tira abdominal 

" Algumas gr~vidas, que encontrei, nao a possuíam; acredito 
haverem libertado o abdomen daquela forte pressao para respirar 
melhor, ou, talvez, por temor de que a cinta influísse perniciosa
mente sobre o feto. 

Trazem os cabelos sempre longos, sobre as espáduas: na 
fronte, aparam as mechas irregularmente, cortando os fios com 
urna concha de lamelibranquio, ou com lasca de taquara. Gostavam 
que lhos cortássemos com tesouras. 

Apreciam imensamente os chapéus que usamos; pareceu-me 
que o calor dos raios solares sob~e o cranio lhes é muito molesto. 

Por um chapéu dao quase tanto como por um machado de 
ferro. 

Um dos capacetes de couro de on<;a, existentes no Museu, 
nós o obtivemos na aldeia do Urutau, trocando por ele o chapéu 
de nosso uso, velho e surrado. No entanto, esses capacetes de 
couro sao altamente prezados. 

Habitualmente nao trazem na cabe<;a ornatos de couro ou 
de penas. Cobrem-se com as coroas, que serao descritas, ou 
com os capacetes de couro de om;a, quando estao alegres. 
Provavelmente, usarao também tais ornatos em certas festas; 
todavia, nada apuramos a respeito. 

FIG. 32 - Indio da Serrado Norte com o enadjú, 
capacete de couro de on"ª· 
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Nas orelhas dependuram triangulos de madrepérola que tiram 
de conchas fluviais e, quando o furo se dilacera rompendo o lóbulo 
em duas tiras, nao hesitam em praticar novo orifício. 

Sao os homens muito mais vaidosos que as mulheres; enquanto 
eles se adornam com diademas de penas, brincos, pingentes e 
colares, elas só com alguns destes se contentam. 

Também só os varóes usam o lábio superior e o septo nasal 
perfurados. As mulheres, nunca. 

As crian<;as de peito nao tinham ainda perfurados lábios e 
septo; as que já possuíam os primeiros pequenos molares haviam, 
porém, sofrido ambas as opera<;óes. 
. E, por isso, acredito que só as realizam quando chegam os 

meninos aos dois anos. 
Só depois dos cinco, ou sete, ·come<;am a fixar, no bei<;o e no 

nariz, metidas por tais huracos, urnas cavilhas finas e características, 
feítas quase sempre do colmo de um capim. 

O seu uso é geral na Serra do Norte. Raros índios vi sem 
tais cavilhas. 

A do lábio superior apóia·se entre os incisivos medianos do 
maxilar correspondente e sai agressivamente para cima; a do septo 
é mais grossa e mais curta. Ambas sao cortadas, na justa med~da, 
por meio de fogo. 

Mal caem, logo seu portador as apanha e coloca de novo 
nos orificios; e algumas vezes que as tiraram, para nos mostrar 
como se achavam ali seguras, mais que depressa as repuseram de 
novo, como que envergonhados de estar assim desprovidos de tais 
adere<;os. 

Em regra, usa cada índio as duas, simultaneámente. Alguns, 
a modesta cavilha do septo nasal, preferem outra, enfeitada com 
urna pena de arara ou de mutum. 

Ao contrário do que se supunha, tais adornos nao parecem 
representar nenhuma distin<;ao honorífica; nao marcara hierarquía. 

FlG. 33 - Colar feíto com as sementes de uma sapotácea. 
Indios da Serra do Norte. 

Vimos rapazolas de 18 anos paramentados com tais penachos; 
nenhum índio lhes dava a mínima importancia. 
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Quando usam essas penas, desprezam a cavilha labial. 

* * • 
f: fato notável a predile~áo que tem pelas contas de cor negra; 

fazem-nas de coquinhos, para colares de muitas voilas, e quando 
deixamos a sua escolha um sortimento de vidrilho, com~aram 
pref erindo as pretas. . , . 

Acabam, porém, escolhendo todas . . . Insa~1ave1s. 
A cor negra, todavia, domina nos seus enf e1tes. 
Pulseiras negras e anéis também de cocos negros, que usavam 

pendentes das orelhas, e agora já metem pelos dedos, por imitar 
as nossas dlianfaS, colares, de alguns metros, de contas negras, 
penas de aves negras, rostros de coleópteros, negros também, tudo 
atesta aquel a preferencia. 

FIG. 34 - Tubo de taquara com p6 escuro - pa·ricá? 
Indios da Serra do Norte. 

Dos anéis da cauda do tatu-canastra fazem as mulheres, 
polindo-os em pedras úmidas, lindas pulseiras inteiri~as. 

* * * 
Os índios Nambikuára UáintafÚ, que aparecem em Campos 

Novos pelo ru~o do Guaporé, muito mais grosseiro~, . insolent~s, 
ariscos, desconfiados, nao se esf or~am por trazer no labio superior 
a delicada cavilha usada pelos seus parentes. 

Andam alguns com um espinho de ouri~o preso ao bei~o; 
outros, com urna lasca de madeira, ou acúleo de urna árvore 
qualquer. 

• • • 
:E: também característico de toda a popula~ao da Serra do 

Norte e do vale do Juruena um manto de fibras de palmeira 
( iala~ú), posto ao longo da coluna vertebral, pendente do pesco~o. 

As mulheres nao o carregam; ainda urna garridice masculina. 

• • • 
Faz parte do seu adorno, e tanto dela se servem os homens 

quanto as mulheres, a pintura com o urucu. 
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Pintam-se nas ocasióes festivas; nao tra~am linhas sobre a 
pele, mas estendem a tinta sobre toda a superficie do rosto. As 
mulheres, depois do banho, avermelham assim o corpo todo. 

Os índios do Juruena dissolvem o pó do urucu na água pura; 
os Tagnaní preparam urna pasta, ou ·creme, coma mesma substancia 
incorporada a enxúndia de alguns animais, e perfumada, bem 
agradavelmente, por processo desconhecido ( i·s7). 

Sempre que recebiam bons presentes, machados ou contas, 
iam ao córrego, e voltavam com o rosto inteiramente af ogueado 
pelo tom sangüíneo da pintura. 

Para os Tagnaní, esta prática é sinal de especial simpatía 
quando executada num estrangeiro. 

Merecemos todos, em Tres Buritis, essa homenagem ... 

* • * 
Os homens nao arrancam os pelos pubianos, nem. os axilares; 

algumas vezes, mesmo os bigodes, ralos, e a barba, ainda mais 
rala, deixam crescer. 

As mulheres, porém, depilam-se inteiramente. 

* * * 
Os caminhos por onde transitam sao estreitos, parecidos com 

trilhos do gado, em regiao pastoril. Em ·certos pontos o terreno 
acha-se recortado por eles; nas matas abrem também veredas, 
quebrando galhos. 

Para atravessar modestos rios arranjam urna pinguela, 
derrubando urna árvore da margem e ajeitando a queda do madeiro 
de modo conveniente. 

Se o rio é largo, f azem um molho de palmas de buriti, a 
maneira de flutuante, e deixam-se levar pela corrente, cruzando o 
curso dágua em diagonal. 

( 157) Os Boróro empregam, para aromatizar a massa do urucu, a 
resina de almécega - Vide Alfredo de Aodrade - "Estudo das matérias 
corantes" in Arq. Mus. Nac., vol. XXVIII, pág. 183. 
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FIG. 36 - Flutuante de talos de buriti, com que os índios da Serra 
do Norte atravessam os ríos a nado. 

Segundo um croquis do Sr. G. Kuhlmann. 

Nao conhecem canoa, nem praticam a navegac;áo. Sabem 
nadar bem. 

Caminham veloz~ente. Devoram, num dia, muitas léguas, 
sempre em passo enérgico, "marcha em extensáo" dos fisiologistas 
músculos retesos, corpo desempenado. ' 

* * * 
A cac;ada de grandes animais: anta, capivara, cavalo ou burro 

(da ~omissáo Rondon) é feita em grupos. Usam, para certas 
espéc1es, flechas apropriadas que serao descritas adiante. 

Para a pesca nao empregavam anzóis, senao flechas pró
prias ( 1~8) • 

Os Tagnaní usam também urna espécie de covo. 
Um tipo de flecha de ponta romba, raro aliás, é destinado 

a captura de aves, com que brincam os pequenos Nambikuára. 
Os animais caem em com~ao, pelo choque, e sao apanhados 

com f acilidade. Alguns se acostumam ao cativeiro feroz· um 
pica-pau(159 ), era de vez em quando, preso, por um menino ~urna 
cabac;a embor:cada. Mal o pequeno revirava a cuia, a avezinha, 
em vez de fugir, saltava para cima dele. Ver.dade é que passam 
bem de boca as aves domésticas dos índios, porque lhes estao, 
a toda hora, dando comida nos rostros, gabando-as com meiguice. 

* * • 

Urna índia Anunze, na ocasiao em que eram tomados seus 
diametros c~fálicos, deixou cair da nuca, com imensa surpresa 
nossa, um filhote de ratao, que ali parecia viver comodamente, 
oculto entre as mechas do cabelo, como no capinzal onde nascera. 

( 158) Pesca - Segundo observa~áo de Ehrenreich o uso do anzol náo 
é de .regra e_!ltre os índios, por causa das piranhas (Pygocentrus sp.) cuja 
vorac1dade nao consente que o pescador se aproveite do pescado. Nao obstan
te, anzóis, pindá dos Tupí, feítos de espinhos acham-se em muitas regi5es. 

(159) Pica-pau - Co/aptes campestris, Vieil. 
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FIG. 37 - Flecha tridente para pesca. Indios da Serra do Norte. 

Pombas ( 16º), filhotes de urubu ( 161 ), pequenas corujas, maca
cos, sao igualmente domesticados na Serra do Norte. 

Antes da Comissao Rondon, nao conheciam nem o boi, nem 
o gado muar, nem o dio. Do boi ainda hoje tem medo, por 
causa dos chifres; dos burros gostam porque acharo sua carne 
parecida com a da anta. 

Dos caes, que a princípio temiam muito, sao agora grandes 
amigos; assim que podem, vao logo furtando alguns; e os roubados 
afeic;oam-se-lhes depressa, porque sao tratados a tripa forra. Na 
cuia em que o dono (;Orne há sempre lugar para o focinho do 
seu cao. 

• • • 
Transportara seus filhos a tiracolo, numa faixa, que os Ko

kozú fazem de palha, e os outros confeccionam de algodao. 
Ao menor passeio conduzem tudo quanto possuem; hábito 

de nómades que sobrevive em gente quase sedentária. 

* • • 

A ca<;a e a pesca, exclusivamente, nao poderiam manter urna 
populac;ao tao grande qual a da Serra do Norte. Seriara os índios 
obrigados a realizar grandes incursóes para outros pontos, em 
busca de alimento; já estariam, portanto, aniquilados há muito 
tempo; ou teriam perdido suas características, que só o isolamento 
pode preservar. 

• • • 
Poi o gérmen da agricultura, que nao sabemos donde houve

ram, se é que ali mesmo nao surgiu espontaneamente, o fator que 
permitiu sua conserva<;ao na idade da pedra até boje. 

Cultivando terras ubérrimas do vale do Juruena e da Serra 
do Norte, confiando seu sustento ao solo das matas virgens da 

( 160) Pomba - Chamepe/ius ra/pacoti - rolinha 
(161) Urubu - Sarcoramphus papa - urubu-rei. Catharista atratus 

brasiliensis, Bonap. - urubu. 
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Amazonia, puderam os N ambikuára ir vi vendo até agora naquele 
meio relativamente restrito. Essa influencia paradoxal da agricul
tura talvez nao tenha sido encontrada ainda alhures, de um modo 
tao característico; e por isso mesmo que eram obrigados a viver 
da cultura da terra, foram se aperfei~oando nessa indústria, embora 
permanecendo num estádio de civiliza~ao muito elementar. Segre
gados inteiramente, sem mesmo conhecer os homens brancos e seus 
animais domésticos, o cao por exemplo, os índios da Serra do 
Norte tornaram-se agricultores eméritos. 

Suas ro~as sao sempre regularmente circulares. Dentro das 
matas acham-se, freqüentemente, grandes espa~os abertos; sao 
campos artificiais, antigas ro~as Nambikuára. 

FIG. 38 - Halatzü - Pente dos índios da Serra do Norte. 

Usam do fogo para limpá-las depois da derrubada que, até 
hoje, efetuavam com machado de pedra. 

Para derrubar urna árvore de certo porte, com tal instrumento, 
ajuntam-se-lhe ao redor diversos machadeiros; o lenho, mastigado 
pela pedra, cede mais depressa do que se pensa. Admirável, 
porém, é a resistencia do encabamento do machado. 

Um pau pontiagudo abre covas para as sementes. 
Milho e mandioca sao os principais produtos da agricultura 

N ambiku~ra. Tanto um como outro nao pertencem a espécie 
alguma diversa das que entre nós sao cultivadas. O milho é da 
v~riedade conhecida por milho branca ou saboró; a mandioca se 
distingue pelas suas qualidades nutritivas e alimentícias. A da 
S~rra do Norte, cultivada pelos Tagnaní, é a melhor que tenho 
visto, pouco fibrosa e muito rica em amido. 

Certo, nao é a cultura imperfeita dos índios que a raiz deve 
tais excelencias, e sim aos terrenos fertilíssimos em que é plantada. 

* * * 
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A grande questao etnográfica que a agricultura dos aborígines 
suscita, e foi posta em foco muito bem por von Martius, permanece 
ainda de pé. 

Nao se encontrou o milho, nem a mandioca, vivendo nas 
matas. Ou esses vegetais vieram de fora, com os índios; ou repre
sentam espécies derivadas de outras que existem. em estado nativo, 
com espécies mui diferentes, 1nascaradas por diversos caracteres. 

Entretanto encontramos urna tribo segregada, na idade da 
pedra, vivendo da agricultura; cultiva milho( 162

) e mandioca iguais 
aos nossos ... 

(162) O milho dos Nambik.uára. - As espigas d~ milh<;> dos Nam
bikuára existentes no Museu Nacional, representando tres qualtdades, cada 
qual d~ urna só cor, espigas bem granadas, gran~es; tipo de elite, sao de 
ordem a merecer ate~ao de nossos genetistas, prmc1palmente p_or se tratar 
do milho, planta heterógama, sujeita aos azares da fe~~~~~9ao cn~za?a, 
muito fácil no milho que é, por isso, planta de "sele9ao d1ftc1l , co~o mdtca 
o anuário de 1928 do Ministério da Agricultura que informa amda ser 
impossível a pureza' da variedade, jogando-se com sementes mesti9adas. 

A essas informa9óes do referido órgao, há a acrescentar, por exemplo, 
o fato de ser considerado o milho para os botánicos-genetistas, como um 
híbrido provável entre Euchlaena perennis, Hitche (o "teosinto" percne do 
México) e urna espécie desconhecida ou extinta, segundo Collins ( "Origin 
of Maize" - Journ. Washington Acad. Se., 1912) assunto '3 ser estuda.do 
hoje a vista de extensa literatura de que indico especialmente G. N. Colhn.s 
("The Phylogeny of Maize" - Bull. of the Torrey Bot. Club. 575, Apnl 
1930) e de Blaringhem ("Les Mutations du Mals", e especialmente "Note 
sur I'Origine du Mals - Métamorphose de l'Euchlaeoo en Zea, obtenue au 
Brésil por Bento de Toledo", em Ann. Se. Nat. Bot. 1924). 

Quanto ao milho em cultura, sao numerosas as variedades e as ra~as 
conhecidas boje, sendo nesse particular, muito instrutivo o estudo especial 
do milho na Biblioteca Botanica, de Luerssen. 

Os genetistas conhecem bem a extensa literatura sobre o milho; o que 
devo deixar em evidencia aqui é que o miilho dos Nambikuára deve ser de 
estirpe peruana, pré-colombiana, tendo, assim, provavelmente caráter secular 
de rusticidade que, segundo o Prof. Vavilof, deve ser tomad? em gra~de con
sidera9ao nos campos de cultura para obten~ao de novos tipos selec1onados. 

O segredo do milho selecionado dos Nambikuára deve ser a cultura de 
cada variedade em um "campo indígena" inteiramente separado de outras 
por matas; essa denomina~ao campo indígena foi dada pelo General Rondon, 
as clareiras que os índios abrern nas matas, para suas culturas. 

É caso de estudar a fundo a agricultura dos indígenas, como já lembrou 
Hoehne, pois os produtos standards que ·eles obtem, evidenciam neles urna 
intui9ao genética muito acentuada. 

A. J. DE SAMPAIO. 

Na 4.ª Exposi9ao de Milho (Rio de Janeiro em 1918), foram aprese~
tadas muitas espigas da gramínea cultivada na Rondó11ia e levadas ~o certa
men. O milho dos Nambikuára deve ser considerado autóctone, visto que 
apresenta coloridos inteiramente desconh~cidos entre os cultivad.~>res do 
mundo civilizado. Apesar de variar o colondo do tegumento, o albumen do 
milho da Rondónia é sempre muito mole e branco. 
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Ainda a mandioca tem sido encontrada em estado natural 
,. (Manihot utilissima, Pohl; se nao a espécie mesma de que nos 

servimos, espécie do mesmo genero. E o milho? 
Onde, na superficie da Terra, existe milho em estado nativo, 

a nao ser a Zea mais tunicata, de que alguns supé>em vir a forma 
hodiema? 

Que desvendar de mistérios, nao traria o elucidar da questao? 

* * * 

FIG. 39 - Bolsa de palha onde os índios da Serra do Norte guarda1n 
sementes de cucurbitáceas (Lagenaria?). 

. Vendo os !agna~í. que o vaqueiro Joao Lucas capinava urna 
roc~a, ~m . Tres Bunt1s, com~aram a rir-se dele, mostrando que 
ma1s vaha ir .desenterrando a planta má; a enxada cortava os 
caules~ m~s d~1xava as raízes, e as ervas brotariam. A capina dos 
N amb1kuara e o arrancar do que nao serve. Suas r~as andam 
sempre limpas. 

* * • 
Seu fumo é a nicotiana que vive espontaneamente ali na 

Serra; urucu e algodao, nao se pode dizer que sejam cultivados· 
sao. plantados e aproveitados. Algumas favas grandes, de diversa~ 
vanedades, merecem cita~ao. Elas se encontram nas cestas dos 
índios, assim como muitas outras plantas; mas nunca vimos nenhum 
comendo, ou mesmo utilizando esses vegetais. Até ulteriores veri
ficac;oes, acredito se~am desti~adas a medicina, que só em segredo, 
velhos e velhas praticam. Diga-se o mesmo da mamona ( Ricinus 
communis), planta positivamente adventícia. 

* * * 
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Em bolsa de palha, ou de f olha de pacova, resguardam do 
tempo, da poeira e da chuva, as pelotas de algodao que servirao 
para fiar, e sementes, que tedio destino ainda ignorado. 

* • • 

A medicina nao nos parece u f os se exercida por órgaos espe
ciais da sociedade índia. Todos tomam parte no tratamento de 
certos enfermos; nos casos graves, entra em fum;ao algum velho 
experiente. 

FIG. 40 - E'io de algodao - Kondzú - envolto em folhas. 
Indios da Serra do Norte. 

Sobre as feridas aplicam fibras de palha ~om certas resinas 
(jatobá). As queimaduras, tratam-nas pela água fria. Fraturas 
e luxa~oes reduzem-se ao azar. 

Sobre as placas do báanecedútú passam saliva, com a palma 
da mao. Apertam entre dois dedos, longamente, o ponto ferrado 
pelos insetos. 

Os que tem febre recolhem-se a um canto, quietos, quando 
nao se atiram na água corrente. Durante o acesso nada comem. 

Havia, na aldeia do Juína, um velho índio, de cerca de 60 
anos. Estava triste, acabrunhado; pouco se animou com os nossos 
presentes. P.unha as maos na cab~ para indicar que lhe doía. 
Um rapaz, que parecia seu filho, pelo extremo de ternura com 
que o tratava a revelia dos outros índios, oferecia-lhe mel com 
água repetidas vezes. Ele virava a cara. A tarde, como o seu 
estado nao melhorasse, chamou o moc;o, e disse-lhe qualquer coisa. 

O rapaz agarrou-lhe a cab~a entre as máos e colou a boca 
nas fossas nasais do velho, aspirando com for~a. Parece que esta 
su~ao, repetida mais tarde, aliviou o enfermo, que se tomou mais 
expansivo. 

O parto deve ser fácil, visto que os fetos sao excessivamente 
mal nutridos. As índias, quando nao há leite bastante, tomam na 
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FIG. 41 - Instrumento cirúrgico dos índios da Serra do Norte. 

boca um gole dágua e aplicara os lábios aos dos filhos, passando
lhes o Hquido num beijo nutridor. 

Desejando saber como cortara o cordáo umbilical, mostrei a 
diversos índios, mais acessíveis e mais inteligentes, Damasceno, 
Nuléke, Krikriceknerá, a figura de um livro onde havia um feto 
com seus anexos. E das respostas que Damasceno ministrou, pude 
entender que a mae corta o cordáo com os dentes e esconde a pla
centa debaixo de folhagens. 

Esta informa~ao, como se ve, deve ficar sujeita a revisáo. 

* * * 
O desenho dos índios da Serra do Norte, embora elementar, 

já apresenta alguns motivos interessantes, tirados da imita~áo das 
formas animais. 

A circunferencia, o triangulo, o quadrado, aparecem desenha
dos em negro na superfície de algumas cuias. 

Cobras ·e sáurios acham-se, as vezes, representados nos seus 
tra~os essenciais ( 163) • 

* * * 
A plumária reduz-se a poucas manifesta~óes; é mesmo insig

nificante. Urna das estampas deste volume figura interessante 
diadema de penas, que é contrafa~ao de objeto semelhante, porém 
admiravelmente bem trabalhado, que os índios conquistaram a vi
zinhos do oeste, e também se acha no Museu( 164). 

(163) Cf. E. Roquette-Pinto - "Documentos para o estudo da psico
logia dos índios do Brasil" - in Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neuro
logia e Medicina legal - Rio, 1917. 

( 164) A distribui~áo dos ornatos semicirculares de palha para a cabe
~ª compreende, sobretudo, o Estado do Amazonas e inclui ainda os Huari 
do Guaporé, que tem analogía com os Nambikuára pelos machados primi
tivos, pelas casas redondas, etc. ( Cf. Nordenskjold, "The ethnography of 
South America seen from. Mojos in Bolivia"). 

o uso do algodáo deu extraordinário desenvolvimento a plumária entre 
os Tupí como evidenciei co.m os belíssimos enfeites dos Urubu do Gurupi; os 
Nambikuára conhecem o algodáo, mas nao desenvolvem sequer urna plu
mária baseada no tran~ado ou nos retículos, o que supóe reduzida tradi~áo 
de tais recursos texteis. Os Guaiakí, Tupí de cultura rudimentar, segundo 
VeJJard, nao tem plumária nem lavoura (R. L.). 
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* * * 

Das suas dan~as pudemos observar dois tipos: 
Urna dan~a guerreira, que apanhamos em filme cinematográ

fico exibido na Biblioteca Nacional a 15 de mar~o de 1913, onde 
figuram índios dos grupos Kókózú, Anunze, e Uáinta~ú, e urna 
danra festiva, em que tomamos parte, em Tres Buritis, executada 
pelos Tagnaní e Tauite em nossa honra. 

FIG. 42 - Pingente de penas de tucano. Indios da Serra do Norte. 

A dan~a guerreira cinematografada em Campos Novos foi, 
depois, repetida também pelos Tagnaní, em Tres Buritis. 

Armados de arcos e flechas, dispóem-se os guerreiros em 
linha, colocados a uns 15 metros de um peda~o de pau que figura 
o inimigo, cantando em compasso binário, marcando o tempo com 
o bater dos pés no chao. 

Dois índios, com as flechas prontas e arcos semitesos, partem 
da fila, como quem anda cautelosamente oculto entre as moitas do 
cerrado; fazem urna grande volta e, chegando perto do inimigo, 
desferem as armas contra ele. 

É o sinal do ataque; cessa o canto e urna chuva de flechas 
cai sobre o infeliz . .. 

Logo depois avan~am sobre ele, a pauladas, com os arcos, 
ou com outros cacetes, e sovam-no a valer. Aliás, é sempre essa 
a furn;ao da flecha: imobilizar o inimigo ou a ca~a. Permitir que 
o agressor se chegue e acabe sua obra a cacetadas. Ca~ada ou 
combate, qualquer ataque é sempre feito de emboscada. Mesmo 
por que, a certa distancia, o erro de pontaria dos índios é muito 

193 



maior do que geralmente se acredita. Os N ambikuára nao sao 
dos melhores atiradores. Estao muito longe de atirar com os pés, 
como os Boróro. Por eleva<;ao, alguns atiram bem. N enhum 
escudo, absolutamente, empregam, nem na ca<;a, nem na guerra. 
Depois do ataque1 procuram reaver os projetis; urna flecha dá 
trabalho para ser feíta e nao deve ser malbaratada . .. 

Seguram na mao esquerda um molho delas, e atiram com 
incrível rapidez, urna atrás da outra. 

* • • 

Na dan<;a festiva tomaram parte homens, mulheres e meninas. 
Ao som de urna cantiga intérmina formou-se grande roda. 

As mulheres a esquerda dos homens, constituíam-se pares su
cessivos, fechando o círculo; cada hornero colocava a mao no 
ombro da respectiva "dama". Dentro da roda, tres meninas da 
mesma idade, pouco mais ou menos, acompanhavam-nos em fila, 
muito juntas, com os olhos baixos, as maos cruzadas sobre o peito. 
A do ~entro servia de eixo para todo aquele sistema coreográ
fico ... 

Come<;ou-se a rodar as 7 horas da tarde, cantando sempre. 
As .meninas, sem discrepar, deixavam no chao pulverulento marcas 
regulares, que a luz da lua alumiava perfeitamente. Dir-se-ia que 
punham os pés nos mesmos rastros, feitos na primeira volta. 
Meia-noite. A be ira das fogueiras, que cada f amília acende, dormía 
a gente velha; resmungavam alguns, avivando morróes que pare
ciam pequenos rubis esparsos. E na roda, suando, cheios de poeira, 
mais mortos do que vivos, todos nós entrávamos no coro: 

Tagnaní! T agnaní-il! 

- Tangre! --• • • • o 

• • 
• • 

• • • 
' • 

/I o 

• o 

' • • • o 

• o 
• • 

o o 

• • • o • o 

• • 
• • 

FIG. 43 - Dan~a (astrólatra?) dos Tagnaní (esquema). 
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E assim f oi, durante o resto da noite. óuando um de nós 
fugia, e procurava a rede, vinham logo dois ou tres latagóes refor
~ados, falando muito; e empurravam para o seu posto o desertor ... 

• • • 
A letra desses cantos, infelizmente, nao f oi apanhada. Apenas 

conhecemos as duas palavras que ali estáo: Tagnaní, nome da 
tribo; Tangre, estrela. Astrolatria? As tres figuras centrais daquela 
dan<;a, em que se falava de estrelas, trouxeram-me ao pensamento 
a formosa constela<;áo do órion, onde existem as Tres-Marias. 

• • • 
No fonógrafo apanhei dois trechos Kokozú, transcritos aqui. 

Foram passados para a nota~áo musical pelo professor Astolfo 
Ta vares. 

FlG. 44 - Colar de conchas. Indios da Serra do Norte. 

O diapasao em que os N ambikuára exprimem sua música 
difere do nosso diapasiio normal cerca de meio-tom, para baixo. 

As notas usadas nos temas colhidos sao dó1, mi2b, fá2, fá2 , 
soP, lá2. 

Nao se encontrara ré e si. 
Os trechos registrados estáo em la bemol maior (Fonograma 

n. 14.599), passando para mi bemol menor,· e em mi menor (Fo
nograma n. 14.600) . 

Os .motivos musicais desenvolvem-se em tempos binários . 

• • • 
Os índios da Serrado Norte apresentam duas modalidades de 

organiza~ao social bem caracterizadas. Ainda desse ponto de vista 
Tagnaní e Tauite sao mais adiantados que Kókózú e Anunze. 

Estes vivem em regime patriarcal; o pai governa a família, 
em muitos casos, monogamica. Os filhos, depois da puberdade, 
constituem f am.t1ia, a vontade, continuando a venerar seus pro
genitores. 
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Tratara coro imenso carinho os filhos, aos quais nada recusam. 
" Raras vezes os castigam. Mais de um índio, já de certá idade, 

caminhava léguas e léguas com um pequeno as costas, para chegar 
onde estávamos e dar-lhe presentes dos que distribuíamos. 

Nao tem chefes definidos. Alguns, que os tropeiros costumam 
chamar chefes, saó apenas indivíduos mais influentes, aos quais 
os outros atendem muitas vezes. 

* * * 
Em Campos Novos recebemos, certo dia, a visita dos Kókózú 

e dos Anunze. Dormiram ali muitos rapazes desses dois grupos: 
N uléke, Krikriceknerá, ou Manduca, Paixáo, Preguifa, Damasceno 
e o célebre Cavagnac, suposto chefe da maloca do Urutau, tipo 
malvado, que costumava cercar os tropeiros na linha para tomar
lhes as cargas. 

No día imediato vieram muitos Uáint~ú, atrevidos e ariscos; 
gente bastante desagradável. 

Os outros, quando viram que eles se aproximavam, com~aram 
a dar sinais de impaciencia. Finalmente chegaram os Uáintafú 
n1uito excitados pela presen~a dos nossos hóspedes daquela noite. 
Come~ou urna interminável discussao entre os tres grupos. Todos 
falavam, gesticulavam, irados, olhos brilhantes, a pique de se 
agredirem. Temendo esse conflito, que seria desastroso, por todos 
os títulos, com~amos a intervir, distribuindo cigarros, fósforos, 
machados, etc., distraindo-os. Acalmaram-se. Mas alguns rapazes 
Kókózú e Uáinta~ú continuaram a discutir e, aos poucos, foram 
cercados pelos outros que ouviam tudo muito atentos. Falavam 
dois de um lado. Respondiam dois do outro. Os que falavam 
eram dois índios mais espertos, inteligentes, ousados, Damasceno 
e o tal Cavagnac que nada indicava fossem chefes verdadeiros, 
reconhecidos como tais em toda ocasiao. 

Eram chef es transitórios. 
J á entre T agnaní e T auite existem chef es temporais, perfeita

mente bem definidos. Um se distinguía porque andava sem um 
enfeite. Efetivamente, ele mandava, e todos obedeciam. 

Tinha tres mulheres. 

* * * 
A condi~ao da mulher N ambikuára nao é tao desgra~ada 

como a de outras índias do Brasil. Trabalha muito, é certo. Colhe 
frutos, rala mandioca, soca ao piláo, arma os toldos, fia algodao, 
carrega a tralha da farm1ia, cuida dos filhos, toma parte na cultura 
da ro~a; mas é tratada, em regra, com muita ternura. Eles sao 

196 

ciosos de suas esposas; e elas timbram em ser fiéis. Deixan1 longe, 
nesse particular, suas vizinhas Parecí .. . 

Continuamente, os casais se amimam. E nenhuma caricia 
parece mais suave e mais doce, ao terno amante, que o passear 
dos dedos da eleita pelo seus cabelos. 

Compreende-se, porque a ca~a de um Nambikuára é um 
v1ve1ro a examear . .. 

O casamento, segundo as inf orma~oes do soldado Gouveia, 
obedece a cerimónias simples. O noivo pede, ao pai da sua amada, 
consentimento para a uniao. O progenitor, se acede, dá-lhe um 
arco e um molho de flechas, dizendo-lhe que deverá, coro aquelas 
armas, manter a família que vai fundar. Só. 

Para mostrar que um certo menino é filho de um índio usam 
de um gesto expressivo que, na sua inocencia, repetem: curvam o 
polegar e o indicador esquerdos, em forma de anel, ao redor do 
outro indicador em extensao. Batem, depois, no ombro do filho 
e no do pai, dizendo: 

- Uétü! (filho). 

* * * 
Respeitam muito os velhos. Poupam-Ihes as fadigas que po

dem. Quando voltávamos da aldeia do Urutau para o posto do 
Juína, fizeram-nos conduzir, no ar~ao da sela, as cestas de dois 
velhos do grupo que nos acompanhava em busca de presentes. Os 
mo~os e as mulheres lá se foram, cada qual carregando o seu ati~ú 
sem apelar para auxílio estranho. 

* * * 
De sua religiao apenas sabemos que é fetichista. Nao conhe

cemos nada do seu culto, nem do seu regímen; muito menos do 
seu dogma. 

FIC. 45 - Dodezé - Colar com rostros de coleópteros. 
Indios da Serra do N orte. 

Os grupos setentrionais parecem evoluir para a astrolatria. 
Tendo amea~ado a lua e as estrelas com urna fleGha, preparada 
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no arco, prestes a desf erir a agressao, levantaram-se bruscamente 
" muitos Tagnaní e sustaram o meu gesto, falando muito exaltados, 

repreendendo-me, tomando-me a arma, como se aquilo fosse um 
sacrilégio. 

Os Kokozú e os Anunze amea~am a tempestade com suas 
armas, bracejando no espa~o para todos os lados, invectivando a 
chuva em altos brados. 

Outras vezes sao as mullieres que sobem a urna casa de cupim 
e, soltando baforadas de fumo, atiram cinzas no ar, para amedron
tar a tormenta. 

* • * 

. Seus ritos funerários ainda nao nos sao conhecidos. Ficou 
todavía apurado que nao incineram seus defuntos, nem os devoram. 
Enterram-nos diretamente no solo. Os Kokozú, em covas redondas; 
os Tagnaní, em sepulturas alongadas. 

* * * 
Os fenómenos da numera~ao acham-se bem es~ados na 

popula~ao índia da Serra do Norte. Na sua mímica, muito ex
pressiva, contam pelos dedos, dizendo para cada unidade. 

- Dera. 
E quando terminam a passagem dos dedos das maos, se o 

número vai além, levantam um pé, repetindo a mesma palavra, e 
depois passam ao outro pé. 

U m chef e Tagnaní, querendo dizer que sua gente vinha já 
perto de nós, trazendo-nos mandioca, milho, massa, etc., em muitas 
cestas, após haver contado pelos seus próprios dedos e artelhos, 
bateu nas maos e nos pés de outros circunstantes, repetindo sempre: 

- Dera, Dera Dera ( isto, is to, isto) . 
Para contar os dias, passados ou futuros, que os separam de 

um certo lugar, levam a mao direita a face, inclinam sobre a palma 
a cabe~a, fecham os olhos e ressonam fortemente, tantas vezes 
quantas sao as noites cujo número desejam indicar. 

F IG. 46 - Motivo ornamental dos índios da Serra do Norte. 
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As n~óes de forma e extensao acham-se também definidas 
entre eles. Os Kokozú chamam - lreng~ú - a circunferencia; 
N endzú, ao triangulo. Talvez estas palavras nada mais sejam que 
apelidos de animais ou objetos, dados, por extensao, as figuras, 
que tra~am perf eitamente. 

* * * 
Distinguem o nascente e o poente. Marcam, aproximada

mente, os momentos do dia, indicando, com o gesto, o lugar em 
que o sol deverá estar sobre o horizonte na hora que desejam 
determinar. Nao parecem distinguir as constela~óes; sempre deram 
os mesmos nomes para qualquer estrela que se lhes indicasse. 
Tangre chamavam os Tagnaní indiferentemente, a cintura do órion, 
que esquematizavam no solo, e as estrelas maiores desse grupo 
excepcionalmente bel o: Riegel, Betelgeuse, ou Belatriz. O eclipse 
total do sol, muito bem observável na Serra do Norte, em 1912, 
a 10 de outubro, nao impressionou absolutamente os Nambikuára. 

* * * 

Das no~óes biológicas que, por acaso, já tenham apanhado, 
nao é possível falar ainda. O que obtivemos nao nos satisfez. 

* * * 
Os índios da Serra do Norte falam dialetos diferentes, apa

rentados entre si. Cada um exprimindo-se no seu idioma entende-. ' se mu1to bem. 

FIG. 47 - Cabara pintada - Indios da Serra do Norte. 

Quatro vocabulários conseguimos: Kokozú, Anunze, Tagnaní 
e Tauite. 

Os mais abundantes, Anunze e Kókozú, foram obtidos com 
o grau de aproxima~ao e seguran~a possíveis, e parece-me que 
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suficientes, gra~as aos índios Nuléke e Krikriceknerá, amigos dedi
cados do tenente Pireneus de Sousa desde o tempo em que esse 
oficial estivera dirigindo o pasto de Campos Novos. 

N uléke é de tal maneira af eic;oa<lo ao tenente Pireneus que, 
quando voltamos em 1912, ele, aflito, nao hesitou em transpor 
os limites de suas terras, e, saindo de um território que nenhum 
deles, desde muitos séculos, abandonara, veio com urna tropa a 
Tapirapua em busca do amigo. 

Foi o primeiro a se entregar, em confian~a, a gente brasileira. 
Esses dois índios viviam, em Campos Novas, como se fossem 

crias da casa. 

FIG. 48 - Desenhos dos índios da Serra do N orte. 

A noite dormiam, ambos, debaixo da rede do Pireneus. Fala
vam já algumas palavras da nossa língua. 

Para o idioma dos Kókózú foi auxiliar precioso o índio Da
masceno ( Urinenoá) , a quem já consagrei outra nota. 

Este foi o mais inteligente que pudemos encontrar. Repartia 
com ele essa situac;áo, um Tagnaní de quem nos separamos com 

FIG. 49 - Desenhos dos índios da Serra do Norte. 
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pesar. Entendia o menor dos nossos gestos. Atendia perfeitamente 
a qualquer pedido nosso. Foi ele quem se prestou a simular um 
ataque a flechadas, que, por sinais, lhe solicitei, operac;áo que 
boje se acha arquivada em um dos filmes pertencentes ao Museu, 
projetado na Biblioteca Nacional, em 1913. 

* * * 
Cada palavra dos vocabulários escolhidos foi verificada, mais 

de urna vez, em presen~a do objeto ou do fenómeno que exprime. 
Muito mais que a quantidade de vocábulos, interessou-nos a 

qualidade de cada qual. 
l sso nao quer dizer que julguemos impossível qualquer reti

ficac;ao; basta confrontar dois léxicos, tomados por pessoas capa
zes, entre os mesmos índios, em ocasioes diferentes, para ver como 
certos termos surgem alterados. 

* * * 
.º alfabeto dá língua Nambikuára compreende as seguinte 

voga1s: 
A • A •• a, e, z, o, o, u, u 

com o mesmo valor que tem no alfabeto portugues; ü ·_ com o 
som intermediário a ü alemao e eu frances. 

Consoantes: 

b, e, d, g, h, k, l, m, n, r, s, t, z 
h - sempre fortemente aspirado, como ch alemao. 

Faltam: 

f, j, V, X 

Sao grupos consonantais característicos: 

an, kr, tch, dn, gn, tg, tn, kd, kz, kt, nt, nz, tz, td, 
nf, tf, tzii, gf, gd, ndz, nk. 

• • • 
Em todos os dialetos N ambikuára, os vocábulos que designam 

as partes do corpo humano .tem o mesmo radical, Hgeiramente 
modificado, num ou noutro caso - Uá ou Toá. 

K okozú Tagnanf Tauite A.nunze 

Bra~o . . " . . . . . . . Oá-nuld!rú Uá-nokd Toá-rabatnde Uá-nukize 
Boca . . . . . . . . . . Toá-iu~ú Uá-iurí Tá-iuirí Uá-iuar~ 
Língua . . . . . . . . . Toáio-herú Uái-hende Táiu-hendú Uáile-herú 
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A partícula Toá - (Uá, Oá) - tem aquí o mesmo valor 
,, possessivo do grupo N u, nas Iínguas A ruak; s6 se encontra nos 

vocábulos consagrados as regióes do corpo humano(1~). 

FIG. 50 - Desenhos dos índios da Serra do Norte. 

Quase todos os vocábulos Kokozú terminam em zu ou ~u, 
empregados, indiferentemente. As palavras A nunze terminam 
muitas vezes em ze. Mas neste último som <leve ser aproximado 
do - ge - para ser pronunciado convenientemente(166

). No 
dialeto dos Tauité e nos dos Tagnaní é comum a tennina~ao em 
re, ri, .. di, té ( r brando). 

* * • 
Merece especial men~áo um grupo, que nessas línguas se 

encontra com relativa freqüencia, muito importante para apreciar 
as rela~óes de tais idiomas com outros americanos. 

E o grupo: gui ou gue: 
Kaiguetazú - flauta (Kókózú). Hauguide - file.cha lisa 

(Tagnaní). 
Toáiguedokre - mao (Tauite). Uáneguétu - cab~a 

(Anunze). 

* * * 
Embora existam diversos sistemas fonéticos para representa

~ªº das Iínguas primitivas - (Alfabeto Kosmos, de Schmidt, 
etc.) (167 ) - julguei preferível usar as letras do alfabeto latino, 

(165) Cf. E. Roquette-Pinto - "The Indians of Serra do Norte" -
in Proceedings of the Second Pan-American Scientific Congress - Was
hington, 1917. 

( 166) ~ possível que se trate de um tra~o lingüístico de aproxima
~ªº Nambikuára-J& (H. A. T.). 

(167) O Padre W. Schmidt ("Anthopos", 1907) expóe minuciosamen
te a evolu!rao histórica da f-onética e os diferentes sistemas que tem sido 
propostos. Apresenta no mesmo trabalho o seu sistema que tem tido grande 
aceita~o. 
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acrescidas de algumas especiais nota~óes(ü} ao alcance de qual
quer leitor. 

FIG. 51 - Motivo ornamental. Indios da Serra do Norte. 

• * • 
Se ainda estivesse em favor a cha ve lingüística de Martius, 

a língua dos N ambikuára seria incluída entre os idiomas do grupo 
Guck ou Koko. Tal família, porém, por muito heterogenea, nao 
se manteve; e boje seus antigos membros acham-se filiados na 
tribo l e-botucudo e N u-aruak. 

Nesses dois grupos encontram-se os Guck, de Martius. 
Ora, os idiomas ligados a fatm1ia Nu-aruak tem características 

frisantes, que nao encontramos nos da Serra do Norte. 
Assim, a partícula possessiva pessoal - Nu, um dos sinais 

mais valiosos para diferenciar tais idiomas, nao se encontra abso
lutamente entre os N ambikuára. 

O vocábulo preposto a designa~ao da água, um dos melhores 
elementos de compara~ao lingüística, pela constancia com que se 
mantém através de todas as diferencia~6es dialetais, na família 
Nu-aruak (One, ·Uní), nao é representado na Serra do Norte por 
nenhum equivalente. 

Bastariam tais elementos para distanciar a língua dos N ambi
kuára dos idiomas Nu-aruak. 

Mas, além disso, é .fácil verificar a perf e ita ·discordancia dos 
léxicos. Compare-se o vocabulário pare·cí, ex1celente representante 
da família Nu-aruak, com o dos índios da Serra do Norte. Sao 
completamente diferentes. 

* • * 
Se procurarmos, na Sul-América, idioma que ofer~a seme

lhan~as profundas comos dos Nambikuára, em vao o faremos. 
:E: todavia certo que a Iíngua dos Suiá, do Xingu, mostra 

algum ar de parentesco co·m os dialetos da Serra do Norte. Essa 
aproxima~ao tem o seu melhor argumento na partícula possessiva 
Woa, dos Suiá, que é claramente encontrada entre os Nambikuára, 
seja Uá ou Toá. 

203 



• • • 

FIG. 52 - Motivo ornamental dos índios da Serra do Norte. 

Por esse caráter, pois, ele é valioso, visto que tem servido 
de base ao moderno grupamento das nossas tribos e onde estiverem 
os Suiá, deverao ser colocados os Nambikuára( 168). 

Aqui o problema atinge, talvez, sua maior dificuldade, porque 
se os Botocudo do Xingu sao colocados ao lado dos Je, pela 
autoridade de Ehrenreich, outros conhecedores da lingüística sul-

.,..-

• • 

• • • 
• • • 
• •• • 

• 
FIG. 53 - Motivo ornamental dos índios da Serra do Norte. 

(168) Fritz Krause ("Beitraege zur Ethnographie des Araguaya-Xingu 
Gebietes", in Congr. Int. de Am·eric•anistas - Gotemburgo; 1924) depois de 
confirmar a aproxima~ao lingüística aqui apontada, ainda pretenden estreitá
la mais, indicando novas palavras de liga~ao nao s6 com o Karajá como 
com línguas Je. 

Quanto ao aspecto cultural, o que ressalta, particularmente depois dos 
Estudos Etnográficos comparativos de Nordenskjold, é que os Karajá - e 
como eles também os Nambikuára - sofreram influencia de culturas 
subandinas. 

Os Karajá apresentam indícios de ter recebido parte desse influxo quand<> 
ele se ·estendeu as popula~óes do Chaco que, assim, parece ter sido antigo 
habitat desse povo (cf. Krause, contribui~ao citada). 

Os Nambikuára por sua vez, conforme já foi expresso em outras notas, 
parecem ter sofrido tal influencia por outra via; provavelmente 0 outro 
caminho, apontado por Nordenskold, de expansáo de culturas subandinas: 
do nordeste da Bolívia pelas vertentes amazonico-platinas (Nordenskjold -
Es tu dos citados, vol. I). (H. A. T.). 
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americana julgam, tal vez co1n raza o, que eles devem formar ao lado 
dos Karajá, constituindo o grupo karajano, de Chamberlain(169). 

Todavia, nao é possível deixar de reconhecer, na língua dos 
Nambikuára, certos caracteres especiais, encontrados nas línguas 
Kirirí. Tais caracteres sao exclusivamente fónicos e muito menos 
valiosos do que se fossem léxicos ou morfológicos. 

Resumem-se na presen9a dos grupos t~, tz, kr admitidos como 
especiais ao Kirirí - (Batista Caetano). 

* * * 
Sem possuir textos bem traduzidos nao é possível aprofundar 

mais o exame daqueles idiomas. Mesmo as aproximac;oes acima 
esbo~adas serao sujeitas a revisao, quando houver material lingüís
tico maior. 

* * * 
A respeito da cole9ao do Museu, cabero aqui as seguintes 

notas: 
Os arcos dos índios da Serra do Norte (huki~ú) sao de 

ipe( 17º), muito longos, de l,70m a 2 metros; de sec~áo semicir
cular. De todas as tribos do Brasil, só a dos Katukina, do rio 
Puros, usa amarrar de modo semelhante a corda ao redor da 
arma (3.686) . 

FIG. 54 - Arco e sua secrao transversal. Indios da Serra do Norte. 

A forma da s~ao transversal é, porém, diversa; o arco dos 
Katukina é quadrangular. 

Fizemos experiencia a fim de avaliar, aproximadamente, a 
for9a necessária para dar a um arco a indispensável eficiencia. 

Para obter, ·em um deles, medindo 2,38m de comprimento, 
por 0,047m de maior largura, corda de tucum com 0,002m de 
diametro, urna flecha de 50 centímetros, foram necessárias 66 kg 
de tra~ao dinamométrica. 

( 169) Krickeberg, Rivet e out ros especialistas conservam os Suiá 
entre os Je. 

(170) lpe - Vide nota n.0 37 sobre a piúva. 
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Ao atirar, o índio emprega o modo mediterraneo ( 4.0 modo 
de Morse) : arco vertical, flecha encostada ao seu bordo esquerdo, 
presa, pela base, entre o indicador e o médio da mao direita. 

FIO. 55 - Ani~ú - Flecha de ponta lisa e cilíndrica. 
Indios da Serra do Norte. 

Na América esse método é poculiar aos Esquimós; os Peles
vermelhas empregavam outros. No Brasil, nenhuma tribo dele se 
utiliza, ao que pude verificar; nossos índios atiram a flecha, em 
geral, pelo terceiro dos métodos sistematizados por Morse. 

* * * 
Hermann Meyer, a quem <levemos um minucioso e interessante 

estudo de arcos e flechas do Brasil, classifica os primeiros em . 
cinco grupos: 

t .0 Arco Peruano - Sec~ao quadrilateral ou elíptica. Quase 
semprc feito de madeira negra da palmeira chonta(171 ). 

2.0 Arco Brasileiro-Setentrional - S~ao semicircular. Ma
deira vermelha escura, alisada, de urna árvore leguminosa. 

3.0 Arco da Guiana - Sec~ao parabólica. Goteira na face 
anterior. Madeira parda escura. Pequeno. 

4.0 Arco do Chaco - Sec~ao circular. Madeira vermelha. 
Pequen o. 

5.0 Arco Brasileiro Oriental - Madeiras diversas. Divide-se 
este em dois subgrupos, ligados aos do Xingu, ao norte, e aos dos 
Kamé, ao sul. Para o ocidente, compreende desde o arco liso, 
forte, cilíndrico, até ao enleado de cipó, dos Boróro. Para o 
oriente, abrange os arcos dos Je. Os Tupí, do Paraguai, acham-se 
no ramo oriental <leste grupo. 

FJG. 56 - Uaeli~ú - Flecha de ponta de taquara dos índios 
da Serra do Norte. 

( 171) Palmeira chonta - ou palma-real dos bolivianos ( Guilielma 
insignis, Mart.) de Mato Grosso, no limite com a Bolívia, segundo Caminhoá. 
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Além dos cinco tipos, Meyer distingue os que corresponde1n 
('l aos Matacos. Fueguinos. e Centro-amerioanos(172). 

* * * 
A sec~ao transversal coloca o arco dos Nambikuára entre os 

do segundo grupo de Meyer. E. mesmo bem semelhante a dos 
arcos mundurucu (14.026 - Col. Mus. Nac.). O enrolamento da 
corda obedece a prática das tribos em que se encontra o PERU
TYPU, do mesmo etnólogo. 

* * * 
Meyer classifica as flechas do Brasil em sete gru~os, boje 

insuficientes, porque outros tipos foram encont~ad.os .depo1s da ,su.a 
public~ao. Contudo, ali se encontram as pnnc1pa1s caractenstl
cas das nossas flechas. A base dessa divisao é a empluma~ao das 
armas: 

1. o Tipo - Empluma~iio Brasileira Oriental ou Tupi-/ e -
Penas inteiras, presas com fibras. Base revestida de fios enrolados. 
Pequena penugem na base. . 

2.º Tipo - Empluma~iio da Guiana - Urna pena, fend1da 
ªº meio, longitudinalmente, fornece duas por~oes que sao presas 
a baste por anéis de fibras passados em diferentes P.ontos. Na base 
da flecha há um fragmento de madeira onde existe um entalhe 
para roceber a corda. 

> 

FIG. 57 - Aieuin9ú - Flecha dos índios da Serra do Norte. 

3.º Tipo - Empluma~ao do Xingu - Duas meias penas, 
como no tipo anterior, presas por fios que atravessam a espessura 
da baste da flecha. 

4.º Tipo - Emplumar;ao dos Arara - Duas meias penas, 
longas, presas, de espa~o a espa~o, por anéis de fibras; na base, 
um segmento da baste revestido de fios. 

( 172) O arco de sec9ao quadrangular, dito peruano, encontra-se para 
L. nos Tupí do Gurupi (Urubu) , junto com a fle.cha de empluma~ao costu
rada, dita do Xingu (Ararandeauára, Urubu ) A empluma9ao peruana com 
resina e o arco contribuem para evidenciar, entre os Nambikuára, influxos 
culturais das tribos subandinas e amazonenses (R. L.). 

208 

5.0 Tipo -Empluma~iio Maué- Sen1elhante ao n.0 l. Duas 
penas inteiras, presas no ápice e na base. Na base da flecha, um 
fragmento de madeira dura, com entalhe para a corda. 

6. 0 Tipo - Emplun1ar;iio Peruana ( com fibras) - É muito 
semelhante ao l.º tipo. Só se encontra no Ucaiale. 

7.0 Tipo - Emplumar;ao Peruana (com resina) - Este 
a cha-se dividido em dois grupos: o setentrional, pertencente a 
Amazonia e o meridional, encontrado no Chaco. Caracteriza-se 
pelo preparo das penas, fendidas longitudinalmente e depois raspado 
o tubo até ficar re<luzido as camadas superficiais. Sao entao amar
radas, em hélice, sobre a baste, e mantidas por fios e resina preta. 

* * * 
A empluma9ao das flechas dos índios da Serra do Norte 

pertence, claramente, ao 7 .0 tipo. 
Nossa cole~ao possui flechas de guerra, flechas de car;a, e 

flechas de pesca. É certo, porém, que essa divisao nao é sempre 
mantida; e, quando se faz preciso, os índios empregam indiferen
temente qualquer tipo. 

n 

FIG. 58 - Emplumariio das flechas dos índios da Serra do N orte. 

Anier;ú - É a flecha de ponta de madeira vermelha, cilíndrica 
lisa, com que ca~am macacos ( 2.111 - Col. Mus. N ac.). ' 

Uaelir;ú - Tem ponta agu9ada, feita de taquaru9u(173). Serve 
na guerra e na ca~ada aos grandes animais: ca pi vara, anta, on~a. 
Sangra largamente a vítima e, por isso, é usada para abater as 
grandes pe~as. Entre a baste e a ponta, há urna por~ao interme
diária, de madeira vermelha, destinada a enrijecer a faca de ta
quara, tomando-a mais eficiente. Ainda assim, muitas vezes, 
quebra-se ( 1.234 - Col. Mus. Nac.). 

• ·-•HA&&&MI• &· ·~ 

PIG. 59 - Aiera~ú - Flecha para aves. Indios da Serra do N orte. 

( 173) Taquaru~u - Merostachys sp. 
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AieuinfÚ - :e, flecha de ponta lisa, munida de urna farpa 
" na extremidade. 

Arukirikat~ú - :E: tipo perfeitamente original. Tem urna série 
de farpas presas com fios e breu. :e, revestida de um enduto negro 
que os índios supóem tóxico; por isso protegem-lhe a ponta com 
bainha feita de colmo de taquara ( 11.487 - Col. Mus. N ac.). 
:E: arma de guerra. 

O veneno das flechas Nambikuára é in6cuo .. . (174). 

Aiera~ú(115) - :E: flecha de ponta embolada, destinada a 
contundir as aves que desejam apanhar vivas, ou Iivres de sangue, 
que mancha as penas (14.010 - Col. Mus. Nac.). Muitas vezes 
empregam para o mesmo fim urna flecha de ponta lisa, que na 
ocasiao envolvem numa pelota de palha ( 11.625 - Col. Mus. 
Nac.). 

) · .-_... ~ -, . -~ - - - ~ - - - ~ ~ - -

FIG. 60 - Flecha envenenada arukirikat9ú e bainha para 
proteger a respectiva ponta. Indios da Serra do Norte. 

Especialmente destinadas a pesca, e perfeitamente originais, 
sao algumas flechas de ponta dupla, táplice ou quádrupla, munidas 
de urna farpa de osso (11.614 a 11.621 - Col Mus. Nac.). 
Algumas tem penas na base, outras nao. Lembram certas armas 

( 174) O Prof. Roquette-Pinto entregou-me para exame, uma ponta 
de flecha cuja origem nao me foi declarada de antemao. A pe9a con
tinha entre fios que a enleavam, urna substancia resinosa. Raspado todo 
o material que f oi possível retirar da pon ta da flecha, foi pesado, e pre
paro u-se urna solu9áo concentrada certamente muito mais rica em subs
tancias tóxicas do que se usa habitualmente para inje~ócs de curare nos 
laboratórios. 

A inje~áo desse líquido, em fortes doses, em ra e em cobaia, nao produ
ziu absolutamente nenhuma a~áo curarizante. Os animais apresentaram ape
nas fenómenos banais de intoxica~ao, tais como sobressaltos musculares; na 
cobaia marcha titubeante e um pouco de saliva9áo. 

Em conclusao, pois, nao se trata de uma flecha destinada a envenenar 
o animal que ferir: a resina examinada parece acidentalmente pouco tóxica. 

ÁLVARO ÜSÓRIO DE ALMEIDA 

( 175) O tipo mais geral das flechas para contundir - as de ponta 
feíta de urna raiz - abrange as regi0es brasílicas, especialmente os Je, 
sendo peculiares (Nordenskjold) as de cruzeta de pauzinhos dos Jurucaré 
da Guiana, do Gurupi (R. Lopes), assim como a d<:>s Nambikuára, com 
bola de palha. 
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figuradas em "Voyage a Surinam", de Benoit, pertencentes aos 
Karat'ba. E, por outro lado, tem muitos pontos de semelhan~a 
com arpoes esquimós, destinados a ca~a de aves marinhas, ati
rados com estólica. 

A baste de todas as flechas da Serra do Norte é feita de 
taquara fina. O cipó imbé(176 ) fomece tiras resistentes com que 
fixam as diversas partes da arma. 

• * * 
Um tipo de flecha com a ponta achatada e provida de alguns 

pares de farpas, que o Museu Nacional recebeu com as primeiras 
cole~óes da Comissao Rondan, nao é próprio dos N ambikuára. 
Rrepresenta troféu guerreiro (1.955 - Col. Mus. Nac.). 

• • * 

FIG. 61 - Clavas encontradas entre os índios da Serra do Norte. 

Armas de ataque e def esa, toscas em extremo, sao os cacetes 
( 11. 925 - Col. Mus. N ac.), simples fragmentos de ramos fortes, 
cortados na ocasiáo. 

Urna clava trabalhada e polida, revestida de tecido de palha 
do tipo karajá ou kaiapó (11.933 - Col. Mus. Nac.) é manifes
tamente exótica; foi parar as maos dos N ambikuára fortuitamente, 
tal como deve ter acontecido a um pente de madeira (12.046 

Col. Mus. Nac.). 
Os macha-Oos de pedra lascada tem tipo uniforme. 
Todos de diábase, cuneiformes, pesam dois kg, em média. 
Sao encabados num peda~o de caule volúvel, talvez de urna 

bauínia. 
O breu e os la~os de fios, postas para fixar a pedra, dáo 

ao instrumento solidez surpreendente ( 11.958 - Col. Mus. Nac.). 
Conseguimos trazer, da Serra do Norte, um fragmento de 

árvore abatida pelos ín-Oios com o seu machado de pedra; figura 
na col~ao do Museu sob o n. 13.333. 

• • * 

(176) Cipó-imbé - Philodendron imbe, Mart. 
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O breu é feito com resina de almécega, jataí(177) e cera, 
levando ainda outras substancias desconhecidas. Sofre a~ao do 
fogo em panelas (2.259 - Col. Mus. Nac.). :E: ·conservado em 
bolas, presas a tiras de embira (13.235 - Col. Mus. Nac.), ou 
em páes envoltos em folhas (13.213 - Col. Mus. Nac.). Tanto 
o veneno das flechas, quanto o mesmo breu dos machados sao 
denominados duhutaarú, que quer dizer: cera. 

* * • 
T ephrosia toxicaria - :E: legumínea venenosa, espécie de tin

gui, ·com que os índios pescam. Foi reconhecida pelo Sr. F. C. 
Hoehne, que, com o Sr. G. Kuhlmann, determinou a maior parte 
do material botanico da nossa cole~áo( 17S). 

* * * 

FIG. 62 - Panela com breu. Indios da Serra do Norte. 

Nao conhecem anzol; empregam, na pesca, urna espécie de 
covo, feito de taquara ou do caule do cipó-titara(179) (13.211 
- Col. Mus. N ac.). 

* * * 
Produtos alimentfcios, existem na ·cole~áo: 
Guaiatú - Milho branco (2.272 - Col. Mus. Nac.). 
Urinodzú - Massa de mandioca (2.262 - Col. Mus. Nac.). 

O exame microscópico mostra ser muito rica em graos de 
amido. A raiz, depois de ralada, é expremida numa fita de palha 
- <;aarú (13.225 - Col. Mus. Nac.) (18º). O ralo (13.215 

( 177) J ataí - Hymenaea stigonocarpa ou H. stilbocarpa. 
( 17 8) A revisa o dos no mes científicos de plantas e de animais foi 

feíta pelos Profs. A. J . de Sampaio e C. F. Melo Leitao. 
( 179) Cipó-titara - Desmoncus sq. Palmeira de ca u le escandente. 
( 180) A distribui9ao geográfica dos expremedores de massa de man

dioca (tipiti - tubo cilíndrico e tira tran~ada aberta, onde o suco é extraído 
por tor~áo da tira) adscreve, ao verdadeiro tipiti, urna distribui~ao que, das 
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A - Arezi-Cogumelo (Poliporus sp.) 
de que se alimentam os índios da 
Serra do Norte. 

B - Fio de pelos de macaco. 
C - Colar feito de tubo de penas. 
D - Motivo ornamental dos índios da 

Serra do Norte. 
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- Col. Mus. Nac.) pertence ao tipo usado pelos índios do Xingu 
- ( Suiá, etc.) . É f armado por urna plancha em que se fixam 
cerca de 2 filas de palitos. 

As lagartas de urna borboleta(181 ) - (5.774 - Col. Mus. 
N ac.) - que comem vivas. 

Katunuzú - Terra dos formigueiros, argila que também co
mem (13.230 - Col. Mus. Nac.). 

Amostra de restos de sua alimenta~ao figura no Museu sob 
o n.0 13.231. 

* * * 
Um :cogumelo, orelha-de-pau( 182 ) utilizado na alimenta~ao, e 

feijoes( 183) de aspecto exótico (2.264 - Col. Mus. Nac.) foram 
igualmente achados numa aldeia. 

Merece especial menc;ao a cabec;a moqueada de um tamanduá
bandeira ( 1.934 - Col. Mus. N ac.), encontrada numa cesta, por 
Miranda Ribeiro, na expedic;ao de 1909. 

* * * 
Por meio do fogo excavara pilóes (Nutézé) - ( 11.931 - Col. 

Mus. Nac.) - em que socam a carne e outros alimentos. 
Fazem fogo com bastoes de almécega - (2.232 - Col. Mus. 

Nac.) e resguardara as pontas dos ignígenos envolvendo-as na 
palha, para que se nao molhem com as chuvas. 

* * * 

FIG. 63 - Bastoes ignígenos protegidos contra a chuva. 
Indios da Serra do Norte. 

Guianas, deve ter alcan9ado o vale amazónico e os afluentes do grande rio 
( cf. Métraux - "La Civilisatio™> Matérielle des tribus Tupí-guaraní" -
París, 1928, pág. 103) . O mesmo autor considera como tipo primitivo a. 
tira tran9ada que se encontra nos limites da zona de expansáo do tubo cilín
drico. 

Por forma mais primitiva ainda <leve ser tida a simples tira de palha 
com que os Nambikuára expremem a massa de mandioca. Tal opera9ao se 
acha documentada numa das estampas deste livro (H. A. T.). 

( 181 ) Borboleta - Brassolinae 
( 182) Orelha-de-pau - Palyporus sp. 
( 183) Feijao - Phaseolus sp. 
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A cultura da terra é realizada por meio de um bastao aguc;ado 
( 11. 923 - Col. Mus. N ac.) . Sementes de urucu, de cabac;a ( 184), 

de algodáo sao guardadas em bolsas de folhas (2.260, 1.927 -
Col. Mus. N ac.) . 

Conservados, também, frutos medicinais - ( Solanum mamo
sum - 1. 923 - Col. Mus. N ac.) , raízes, folhas (l. 943 - Col. 
Mus. Nac.), etc. 

* * * 
Há, na cole~ao, duas amostras de corantes: urna pasta de 

urucu e gordura, suavemente perfumada, com que as índias se 
pintam depois do banho, Huduhukaidí (13.229 - Col. Mus. Nac.), 
e urna variedade de ocre vermelho (13.241 - Col. Mus. Nac.). 

O tabaco - (2.261 - Col. Mus. Nac.) - acha-se em ci
garros, ou em folhas, metido entre duas varas - ( 13.250 - Col. 
Mus. Nac.) - para secar. 

* * * 

O algodáo ( 185 ) encontra-se bem representado: caroc;os de 
algodáo, variedade rim-de-boi, conservados em bolsas de folhas 
(13.227 - Col. Mus. Nac.); fio de algodao (kondzú) obtido no 
fuso (gdaretatú) (13 .216 - Col. Mus. Nac.); meados de algodao 
fiado (13 .405 - Col. Mus. Nac.); novelo do algodao (12.047 -
Col. Mus. Nac.); tecido de algodao (sareguézé, faixa para carregar 
crian~as). 

FIG. 64 - Gdaretatú - Fuso dos índios da Serra do Norte. 

O fuso é urna lasca de palmeira embutida num disco de 
ceramica, caco de panela velha ... 

(184) Caba9a - Lagenaria sp. 
( 185) Segundo os estudos do Padre Schmidt e de NordenskjOld (a 

propósito das redes), o algodao veio dos Andes para o Brasil, onde foi 
cultivado sobretudo pelos Tupí no centro da mata equatorial do Ama
zonas. O seu uso rareia mesmo entre os Aruak. Tal distribui9áo, em parte 
devida as condi9óes da planta, explica a sua existencia entre os Nambikuára, 
situados no extremo ociden-tal do chapadao (R. L.). 
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• • * 
KatefÚ - Sáo os frutos da Lagenaria sp. de que fazem parte 

reservatórios e vasilhas ( 12.002 - Col. Mus. N ac.). Algumas 
contem fumo picado grosseiramente ( 1.919 - Col Mus. N ac. ). e 
sao arrolhadas com sabugo de milho, processo que os sertane1os 
usam muito. 

* * * 

Atavios rudimentares merecem análise, pela originalidade do 
material de que sao feitos, alguns colares: formados por pequeninos 
fiapos de substancia córnea dos tubos das penas ( 12.417 - Col. 
Mus. Nac.); cordas enfeitadas com pelos de Pithecia satanás (952 
_Col. Mus. Nac.); colar de dentes de macacos (12.851 - Col. 
Mus. Nac.). feitos com segmentos de urna cyperacea (tanieker~ -
13.549 - Col. Mus. Nac.), também usada pelos Suiá do X1n~ 
(3.656 - Col~ao Paula Castro - von den Steinen - 1884 in 
Mus. N ac.) ; colar de con tas negras, feitas de coco ( 4.218 - Col. 
Mus. Nac.); colar de taquarinha (12.265 - Col. Mus. Nac.); 
colar de nácar de conchas fluviais (12.071 - Col. Mus. Nac.); 
colar feíto de sementes de urna sapotácea(188

) (irunguininde). 

* * • 
Oradaikruze (13.083 - Col. Mus. Nac.) - }j, linda I?ulseira 

feita de anéis da cauda do tatu-canastra(187). Parece ob1eto de 
marfim. Outras sao feitas de cocos do uaua~u ou pindoba(188

). 

* • * 

Ligas humerais sao de algodáo e tem o fecho semelhante ao 
das Parecí (12.165 -Col. Mus. Nac.). 

* • • 
l! singelo manto de fibras, muito usado, preso ao pesco~o e 

pendente sobre o dorso, o ialQfú (12.460 - Col. Mus. Nac.). 
De penas negras é o manto registrado sob o n.0 13.109. 

• • * 
Brincos triangulares sao feitos de nácar ( 12.27 6 - Col. Mus. 

Nac.). 

(186) · Sapotácea - Lucuna sp. 
(187) Tatu-canastra - Dasypus gigas. 
( 188) Piodoba - Orbignya speciosa. 
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FIG. 65 - Oradaikruze - Bracelete dos índios da Serra do Norte. 

Cavilhas para o septo nasal e para o lábio superior, estas 
muito mais finas e longas do que as primeiras, acharo-se em grande 
número (12.202 a 12.205 - Col. Mus. Nac.). Sao feitas de 
taquarinha ou do colmo de um capim resistente{189). 

O mesmo material forma has te do unetizú, penacho que usam 
no septo nasal ( 13 .103 - Col. Mus. N ac.) . Há, na cole~ao, 
alguns pingentes de penas de tucano (12.087 - Col. Mus. Nac.), 
algo parocidos com os da Guiana. Capacetes feitos do couro da 
on~a (12.050 e 13.206 - Col. Mus. Nac.) vermelha ou pintada 
- representam material interessantíssimo, inusitado, naquela re
giao, a nao ser pelos N ambilruára e pelos Kaiabí do Paranatinga. 

• • • 
Os tran~ados dos índios do Brasil foram sistematizados por 

Max Schmidt, que os dividiu em dois grupos principais: 
1 . Palmblattf lechterei - (Tran9ados de fo Ibas de palmeiras). 
2. Doppelfadengeflechte - (Tran9ados de duplo fio). 

FIG. 66 - Esquema de um iala9ú, manto de palha dos 
índios da Serra do Norte. 

Porém ele admitiu mais um grupo, no qual dois elementos 
do tran9ado em diferentes dire~oes sao atravessados por um terceiro. 
Esse tipo apresenta-se freqüentemente no Xingu e se acha repre-

(189) Capim - Andropogon. 
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A . - Tran9ado das cestas feitas com o caule volúvel de um Desmoncus. 

B. - Detalhes do penacho nasal. 
C e D - Tran9ado de um abano, feito com urna palma. 

sentado nas col~oes do Museu de Berlim (Berl. Mus. V. B. 4.331, 
4.391, 2.841). :E: tran~ado característico, elementar, que encon
tramos nas cestas dos Nambikuára (ati~ú) - (1 .950 - Col. 
Mus. Nac.). 
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O material usado pelos Nambikuára é taquara, ou mais fre
qüentemente, cipó-titara. 

• • * 
Nos tran~ados de f olhas de palmeira a unidade primordial 

resulta do grupamento de tiras, duas a duas, formando o que Max 
Schmidt denominou: Geflechtsviereck, que poderíamos chamar: 
quadrilátero de Schmidt. Estes se desenvolvem como células de 
um tecido, conservando o mesmo tipo, baseado naquela figura 
geométrica, que ora é um quadrado, ora um paralelogramo. Nos 
abanos dos Nambikuára (1.921 - Col. Mus. Nac.), feitos com 
folha da bacaba, os folíolos passam para o lado direito do pecíolo, 
segundo o esquema junto. Tem forma pentagonal; e, por isso, 
também se parecem com abanos que o Museu Nacional possui, na 
col~ao Paula Castro, vindos do Xingu (13.615 - Col. Mus. Nac.). 

FIG. 67 - Hait-teata9ú - Flauta nasal dos índios da Serra do Norte . 

Um tipo de flauta nasal (11.235 - Col. Mus. Nac.) -
(hait-teata~ú) (190), formada por discos de caba~a pareoe-me im
portado dos Parecí. 

Importa~ao das tribos do Tapajós (Mundurucu, Maué etc.) 
sao as flautas duplas (2.266 - Col. Mus. Nac.) . 

* * * 
Algumas p~as da nossa col~ao tem especial valor, porque 

documentam o processo de aculturamento material daquele povo. 
Sao, de um lado, objetos em que se nota o aproveitamento do 
ferro, encontrado, por acaso, nos trilhos dos ca~adores e serin
gueiros; por outro lado, sao artefatos de imita~ao, nos quais se 
reconhece a mao inábil do primitivo, desejando copiar produtos 
de urna indústria mais adiantada, e repetir formas de um arte . ' supenor a sua. 

( 190) Encontra-se flauta de bambu tocada a so pro nasal entre os 
Apinajé ( cf. cole9ao feita por Curt Nimuendajú e pertencente boje ao 
Museu Nacional) e entre os Botocudo do rio Doce. (Cf. von lhering, 
Revista do Museu Paulista, vol. VIII e carta de Herculano M. Ingles de 
Sousa a Ladislau Neto, Arquivo do Museu Nacional , pasta 21, doc. n.0 121, 
de 28 de junho de 1882). (H. A. T.). 
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FIG. 67-A - Indio da Serra do Norte tocando hait-teata~ú (flauta nasal) . 
1 - Orifício de entrada do ar. 

2-3 - Orifícios obturados com os dedos médios. 

A contrafa~ao é visível nos diademas que procuraram imitar 
grosseiramente ·os de n.0~ 13.110, 13.111 e 12.051 - Col. Mus. 
N ac., encontrados entre eles, mas que, manifestamente, sao produtos 
adventícios, conquistados a tribos setentrionais, em que o trabalho 
das penas atingiu outro desenvolvimento. 

Os Arikeme. - Na memória "Les indiens Arikeme" (Travaux du XIX 
Congres des Américanistes", Gotemburgo, 1924) publiquei os resultados do 
estudo efetuado, por sugestao do prof. Roquette-Pinto, sobre o importante 
material do Museu Nacional, relativo ao culto dos mortos entre esses índios 
do J.amari, e sobre afinidades etnográficas da regiáo das cachoeiras do 
Madeira, complemento geográfico da Rondonia. 

O oome tribal próprio desses índios, é Ahop{)vo; viviam, sob chefes 
chamados upós, em quatro aldeias cada qual com urna casa religiosa (pujico) 
e tres habita9óes, palho\'.as em forma de "casco de tatu", com urna só porta 
- quando Rondon os revelou a civiliza9áo, e descreveu nas suas "Confe
rencias". 

Seus arcos sao do tipo peruviano, de sec9ao tendente a oval, como os 
dos Nambikuára. As flechas tem empluma~ao do tipo Arara, indicando rela-
96es rio abaixo. 
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Diadema dos índios da Serra do Norte. 
(Col. Mus. Nac. n.0 2.251 ). 

Ornato de penas - Indios da Serra do Norte. 
(Col. Mus. Nac. n.0 2.249). 
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FIG. 68 - lmitafao de chapéu de palha, jeito por 
um índio do Juruena. 

Tendo aprendido a apreciar as vantagens do chapéu de que 
usamos, prezam muito tal pe~a do nosso vestuário; e, por isso, 

Os homens usam cavilhas de madeira ou plumas nos furos das orelhas. 
Nao furam o septo nasal nem os lábios como seos vzinhos; os tembetás das 
cestas fúnebres devem ser troféus. 

~ 

O culto dos morros. - O enterramento usual é nas casas, sob as redes, 
modo comum com os Tupí do Ji e outras tribos amazónicas. 

O culto do pujico, porém, é um complexo original, se bem que outras 
tribos da regiao (os Parecí, os Kip-keriuat) tenham casas religiosas. 

Deve-se a Rondon interessante descri~ao do pujico: - urna rede 
( erembé) com enfeites de plumas e conchas, ao meio do teto pendem 
urna pele de jaguar com enfeites de plumas, caba~as com cabo, para o tato 
(bebida fermentada), urna pedra triédrica e um machado de pedra, furados; 
nas paredes, flechas e arcos tomados as outras tribos: dentro da rede um 
saco de líber com os ossos do herói, e, amarrada, urna cesta com o seu 
cranio. Duas mechas de cabelo sao presas a rede e os dentes postos numa 
cestinha (chiropamo-ita), suspensa do teto. 

Encontra-se já o rito especial do enterro do chefe, já o endocaniba
lismo com bebida das cinzas, na bacía do rio Negro, observando Koch
Gruenberg que o fundo psicológico de tais usos é a cren~a de que os 
ossos encerram a alma. Nao podemos precisar se os mansos Arikeme 
praticaram o endocanibalismo (que existe em outras hordas da familia Pano) 
mas o fato é que se encontram em algumas das suas cestas ossos carbonizados. 
foi constatado nao ser de osso humano urna discutida flauta dos Kip~eriuat 
(Tupí da Rondónia). 

Os Araúna, segundo o "Itinerário do Amazonas a Bolívia" de A. P. 
Labre, tem casas-templos, reservadas aos homens, festas agrícolas, ídolos 
de madeira e pedra (geométricos) protetores dos homens e das coisas; um 
deus "Hipimará", peda~os de madeira elipsóide; e "guarda-deuses", varas 
ornamentadas ( cp. os Parecí). 
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um índio infeliz, a quem nao se deu, por brinde, um dos tais, 
tratou de compó-lo para seu gozo, tra~ando e ajeitando folíolos 
de bacaba ... 

Segundo as crónicas, cultuavam os restos dos heróis, em redes, os Tapa
jó e os Guaraní(*). 

As cestas funerárias foram também usadas na Guiana; além do exemplo 
humboltino de Ataruípe, urna legenda do Surinam refere a coloca~ao dos 
despojos de um herói Aruak num cesto ornado de plumas (apud Coll., em 
"Anthropos", II, 687). Os Bribi, Chibcha de Costa Rica, segundo Skinner, 
praticam o transporte dos ossos em sacos de líber, para urna casa dos mortos. 
Keller achou num rancho Caripuna urnas, pedras sobre covas, cestas orna
das. Araúna e Arikeme nao apresentam (ao contrário do "templo" Guaraio 
visto por Labre) símbolos antropomorfos; contribuem pois para tornar 
compreensíveis casos como a ausencia de figura~0es humanas no material 
do burgo lacustre maranhense - a "estearia" do Cajari (v. R. L. - "La 
civilisation lacustre du Brésil't, Gotemburgo, 1924 ( * *). 

Sao possivelmente simbólicos, entre os Arikeme, ,além dos números pares 
de objetos rituais nos exemplares da cole~ao, o das casas de aldeia. 

As cestas com a sua forma trípode e o uso dos sacos num povo que 
dispóe de ceramica, sugerem condi~óes mais primitivas que o período 
"arcaico" da ceramica centro-americana e do que o próprio uso da fia
~ao (***). 

Pela Jíngua e pela cultura pertencem os Ah6p0vo ao grupo Pano, 
embora com muitas afinidades heterogeneas. 

Conservaram seus velhos ritos, como os Nambikuára sua primitividade, 
no cora~áo da América do Sul, nas terras virgens da Rondonia. 

R. LOPES. 

( *) A rede ainda é usada, entre matutos brasileiros, para transportar 
o cadáver. Gon~lves Días, em linda poesia escrita durante os seos estados 
na Amazonia, refere-se ao uso dos índios, de carregar, na vida nomade, 
os ossos dos seus. 

( * *) Ultimamente, nas jazidas do Turi, encontrei outros tipos lacus
tres, com algumas figuras humanas, de barro. 

( * * *) A teoría dos motivos do tran~ado de Max Schmidt leva a pro
fessora H·eloísa A. Torres, em estudo sobre a "Ceramica de Marajó" a 
admitir urna elabora~ao artística precursora da arte do barro na grande ilba. 

R. L. 
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X 

DE OuTUBRO em <liante come~aram as chuvas. 
Os muares, abatidos, sofriam grandemente; quando caía a 

carga dágua procuravam abrigo debaixo de urna árvore, ou mesmo 
em qualquer moita; e lá ficavam sonolentos, olhando o pasto sem 
verdor, mal abanando a cauda gotejante com o pelo arrepiado: 

Mau sinal. Resolvemos despachar as col~óes para Tap1ra
pua. 

Quando imaginava que tudo aquilo, p~as que nenhum museu 
ainda possuía, material absolutamente novo, podia ficar aban
donado a beira da estrada, se a tropa esmorecesse. . . tinha ímpetos 
de abandonar os índios e seguir atrás das col~oes, documentos do . 
seu v1ver. 

* * * 
Na volta, pousamos no Urutau, entre Primavera e o Juína; ali 

passava um trilho que ia dar numa aldeia onde estivera prisioneiro 
durante seis meses o soldado Gouveia. Vivera sempre vigiado, tra
balhando para os índios, escravizado. Um belo dia fugiu. Foram
lhe os selvagens no encal~o e feriram-no, com urna flechada na 
regiao lombar. Assim mesmo conseguiu chegar a um pouso onde 
havia tropeiros descansando. Um outro soldado, também retido, 
procurou se~-lo e caiu varado. Gouveia fora considerado desertor, 
em virtude do seu desaparecimento. Apesar da .gravidade do feri
mento, salvou-se. Em seis meses de convivencia quase nada tinha 
conseguido apanhar a respeito da vida dos índios; da sua língua 
só conhecia meia dúzia de vocábulos. Em compensa~áo, ensinara 
alguns termos portugueses. a um Nambikuára dessa aldeia do Uru
tau, a margem do Juína, rapaz que se chamava a si mesmo "Paixao'', 
do nome de um sargento do 5. 0 Batalhao de Engenharia, que fora 
encarregado do posto daquele rio. 

O tenente Pireneus havia estado nessa mesma aldeia, quando 
passou de Campos Novos para o Rio de Janeiro, em 1911.; os 
índios conheciam-no do tempo em que dirigira a invernada. 
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A exemplo de seus amigos do grupo Anunze, do rio 12 de 
Outubro, chamavam-no "Pirino" e atendiam-lhe. . . as vezes. 
Nulék~ e Krikriceknerá sao dois amigos certos que o meu com
panhe1ro tem na Serra do Norte, entre gente Nambikuára. 

* * * 
De todos, os grupos mais ariscos, e mais trai~oeiros, sao exa

tamente os que moram para os lados do Guaporé, e os das margens 
do Juruena e do Juína. Foram <lestes últimos os atacantes de 
Rondon, em 1907, os agressores do tenente Nicolau Horta Barbosa, 
dos saldados Rozendo e Gouveia, os incendiários e assassinos do 
posto do rio Buriti, ao sul do Juruena, e do posto do rio Juína. 

Na opiniao unanime dos tropeiros, eram os índios do Urutau 
os mais insolentes, atrevidos e malvados. Mais de urna vez um 
influente dessa aldeia, a quem chamavam Cavagnac, por ter aiguns 
fios de barba sobre o queixo, havia tomado a alguns tropeiros, 
toda a roupa e mantimentos, deixando-os, depois, irem-se embora, 
inteiramente nus. Naturalmente, verificando que os sertanejos, por 
cumprir ordens, nao reagiam, os índios maus aproveitavam. 

Tudo isso era de molde a moderar nosso entusiasmo pela 
visita a aldeia do Urutau; mas. . . a coragem, muitas vezes, é 
apenas curiosidade . 

* * • 

Pireneus apontou o trilho por onde passara, no ano anterior. 
Fomos .andando cerca de duas léguas. Era demais, pelas contas 
que faz1a. Voltamos. Ou a maloca tinha sido transferida para 
outro sítio, ou nós nos .tínhamos enganado. Carregaram-se as 
montarlas com o maior número de brindes que f oi possível arran
j ar, vasculhando as canastras. 

Seguimos de novo. 
Partindo do poste telegráfico 4930, rumo sudeste a distancia 

de tres léguas, atravessamos o rio Urutau e, depois urna grande 
mata, percorrendo uma picada mal aberta pelo passo dos índios, 
caímos. num cerradao. ·Um pouco além come~aram a aparecer, 
na are1a, rastros de muita gente; e longe, mal distinta entre as 
moitas, surgiu a triste aldeia: duas ca banas numa pra9a redonda 
e limpa. 

A certa distancia, dificilmente se descobria a maloca, no fundo 
impreciso, acinzentado, da vegeta~ao. Assim como as casinhas 
de certos insetos adquirem a cor e o aspecto do meio, merce do 
que se protegem, promove-se também, ali, a homocromia da habi
ta~áo humana. 

225 

" 



* * * 
Pouca gente. Estavam quase todos ·Ca<;ando e cuidando das 

ro<;as. , Um homem robustíssimo, um rapaz, o tal Paixáo, e dois 
velhos. Algumas mulheres e poucas crian<;as. Muitos outros foram 
chegando mais tarde, no correr do dia. Ficaram alegres com a 
visita. Ajudaram-nos a desarrear os animais. Ofereceram-n<?s os 
seus ·cigarros de f olhas. Buscaram urna grande caba~a c<;>m hidro
mel, onde boiavam peda~os de cera e fragmentos de fllhotes de 
abelhas. Beberam e. . . bebemos. 

As mulheres, mais que depressa, puseram-se a ralar mandioca 
e, dentro de pouco tempo, traziam-nos alvíssimos bolos de pol~il?o 
sobre folhas de pacova; pareciam flores de alva corola em callee 
verde claro. 

Passamos nessa aldeia dois dias e urna noite. Quando vol
tamos para continuar a descida, um grande grupo seguiu conosco 
a fim de receber presentes, que deviam estar a nossa espera no 
posto do Juína. 

* * * 
Para atravessar o rio Formiga, na volta, já custamos um pouco 

mais; as primeiras chuvas do verao haviam incrementado seu 
volum.e; a planície das suas .margens, especialmente a esquerda, 
f ora invadida. 

Para as tropas, o Formiga, normalmente, nao é dos nadas 
pi ores. 

No Juruena fomos hóspedes mais urna vez, do tenente Xavier 
Sampaio, que boje dorme debaixo daquelas terras por cujo pro
gredir sacrificou, como tantos outros, sua vida m~a. 

·Felizmente, no mesmo diada nossa chegada, vieram os índios 
da margem direita do rio e em vez de gritar, como os outros: 
- Nen-nen!, chegavam cantando alto, em melopéia: 

- N áu-éé! N áu-ee! N áu-ee! 
c. • .-No entanto, muitas vezes escutei esta palavra dita pelos de 

Campos Novos. Creio que se trata do vocábulo Parecí amigo de 
que os N ambikuára se servem para manifestar sen timen tos de paz. 

Para conhecer melhor o grupo da margem direita do Juruena, . 
resolvi descer pela picada da linha até Utiariti e passar de lá a 
Tapirapua. 

Utiariti é a primeira esta~ao aquém de Juruena. 
Desta última fomos pousar no rio Sapezal, Saueuiná dos índios 

Parecí. Pouco antes de chegar ali, a picada, acompanhando a 
serra, baixa bruscamente para atravessar um vale colossal, o mesmo 
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que, na ida, avistáramos do outro lado, logo após o pouso do 
Uáikoákore. 

Pelo caminho que seguíamos agora, íamos cortar, muito mais 
embaixo, todos os cursos dágua cujas cabeceiras atravessáramos 
na ida, de Aldeia Queimada ao Juruena. Riachos modestíssimos 
que víramos ondular, quase a medo, nos seus primeiros km através 
do chapadao, encontrávamos na Estrada Rondon, rios feitos, ousa
dos, insolentes, vultosos, despencando-se de alturas consideráveis 
em saltos fantásticos, cachoeiras maravilhosas. 

Veios que -conheceramos, na indigencia do seu princípio, eram, 
agora, senhores daquelas terras, cheios de brilho, de poder e de 
fausto. 

No Saueuiná muito capim-membeca( 191 ) e cipó-titara. 
A ponte da Estrada Rondon sobre esse rio aluíra-se, ao embate 

da cheia; nao resistiu ao peso dos nossos cargueiros. Cedeu. Quase 
perdemos tres bois, af ogados. Algum material, infelizmente, f oi 
pela água abaixo. Os outros bois entao, passaram a nado; e a 
carga, as costas dos tropeiros, f oi conduzida para a outra margem 
sobre urna longarina que ficou da ponte. · 

É espetáculo emocionante o nado de urna grande boiada, 
que cruza um rio de f orte correnteza. 

Nos passos em que há nado for~ado levanta-se, sobre a barran
ca, um curra! comunicando com o rio, onde se ajunta o gado. 
Os vaqueiros, atrás das reses, fazem berreiro infernal para atarantar 
os bois e amedrontá-los, espantá-los, no que sao bem ajudados 
pelo latir furioso dos caes. E a pobre boiada, aperreada, segue 
aos trancos, em massa, deixando apenas, na superficie, os f ocinhos 
luzidios e negros, e as pontas das guampas, que mais parecem 
ramos desf olhados de urna árvore que desee ao léu das águas. 

Entra, em certo ponto de urna das margens e, levada pela 
correnteza, atinge a outra margem em lugar muito rnais baixo; 
quando o rio é largo e caudaloso, a dif eren~a chega a algumas 
dezenas de metros. 

As vezes, o barranco, onde devem sair dágua os animais, é 
talhado a pique, nao apresenta praia, e os bois ficam lutando com 
o rio, até conseguir um ponto de apoio que lhes permita salva~ao. 
Entao os sertanejos ternero pela vida das reses, porque, segundo 
dizem: O boi se afoga pelo rabo . .. 

Durante o banho involuntário, vai-se-lhes o reto enchendo 
dágua e aumentando o próprio peso, provocando a submersao do 
corpo todo ... 

( 191) Capim-membeca - Andropogon leucostrachyas. 
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FIG. 69 - Chupiio dos sertanejos me/adores. 

Se é urna tropa de muares, ou de cavalos, quase nao é preciso 
aparato, e a gritarla é dispensável: um tropeiro cai na água, 
puxando a madrinha pela ponta do cabresto, que segura entre 
dentes, enquanto nada. Os outros animais seguem-na, como sempre. 

* * • 
N ossas provisoes já se tinham tornado escassas. O a~úcar 

corn~ou a faltar e apelamos, mais urna vez, para o mel delicioso 
da bojuí preta, da borá regina, da jati. 

Os meladores derrubam a madeira, que, as vezes, é velho 
tronco morto de ipe, de jatobá, sem folhas e sem verdor, onde 
as abelhinhas escondem seu tesouro. Abrem, depois, a cavidade 
onde se ajuntou o mel fragrante. E, retirados mel e mingau, que 
é o própolis, os meladores, para aproveitar as últimas gotas, passam 
pelas anfratuosidades da madeira um chupiio que depois levam a 
boca. 

O chupiio dos melado res é urna espécie de pincel, f eito de 
urn fragmento de caule herbáceo, que recortam e repicam numa 
das pontas, eri~ando-o de bárbulas. 

* • • 

U m dos nossos homens, no Sapezal, teve acessos de paludismo 
em condi9óes que nao posso deixar de referir. 

Era antigo impaludado. Havia anos, porém, que nao fora 
atacado. Fazia, como os outros, a profilaxia pela quinina e me
canica. Tomava, diariamente, 0.25 g de cloridrato de quinina; 
dormia debaixo do mosquiteiro, próximo de outros velhos palú
dicos. 

Ora, desde alguns dias nao encontrávamos anofelinas, en
quanto que achávamos em abundancia mosquitos-pólvora e borra
chudos. 
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Nao serao eles também transmissores do hematozoário, sim
ples veículos, diferentes, embora, das anofelinas, que sao mais . do 
que isso, visto como representam meio vital, em que se passam 
fenómenos de desenvolvimento fisiológico do parasita? Nao haverá 
simples transmissao de merozoitos vivos? 

No passo do rio Buriti existe um posto, guardado por dois 
soldados incumbidos da canoa. Havia cerca de dois anos que ali 
estavam. Nunca tiveram febre alguma. Colhi, todavía, diversas 
Cellias ali mesmo. Dormem sempre, naquele passo, tropeiros e 
funcionários da linha, cada qual mais impaludado. 

• • * 

Certo nao desejo, com estas simples anota~oes do meu ca
derno, tra~adas com a preocupa~ao absoluta da pura verdade, 
fornecer elementos para bater a teoria corrente que os trabalhos 
de Manson, Ronald Rosse e Grassi estabeleceram de modo incon
teste ... 

Mas prestaría um miau servi~o calando, por amor das fórmu
las, um fato que me assaltou em meio da minha convi~ao. 

Nao serao também os borrachudos transmissores do palu
dismo? 

* * * 
Para o arquivo de expressóes sertanejas: 
- Ele vai daqui ao Juruena num dia? 

- A'dio! Niio vai! 
Ele pode com esta canastra? 

- A'dio! Niio· pode! 

• * * 

A elimina~ao do artigo no início da ora9ao, é freqüente: 
- Boi rodou p'lo rio abaixo. 

Boi pulou o dia inteiro. 

* * • 

Os N ambikuára, desde a primeira vez que viram boi, tiveram 
medo de tao estranho animal, possantemente armado de grandes 
cornos. Do burro, ao contrário. Acharam-no parecido com a 
anta; e devoram os muares da Comissao Rondon. . . De vez em 
quando, das invernadas, sorne-se urna besta gorda. Os campeiros 
vao achá-Ja alguns km além da linha, no moquém dos índios, diante 
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de um toldo de f olhagem, em via de ser devorada. Essa predil~ao 
é mais um elemento para dificultar a condu~ao do material na 
Serra do Norte; porque, com os bois de carga, freqüentemente, 
por necessidade, faz a nossa gente outro tanto ... 

* * * 
Algumas léguas depois do pouso do Catingueiro, antes de 

chegarmos a esta~ao de Utiariti, no meio da picada aberta no 
charravas·cal, avistamos, ao longe, um grupo de N ambikuára cor
rendo ao redor de um cavalo. Compreendemos que se tratava de 
um animal da esta~ao, furtado para ser ~omido naquele lugar; 
caminhamos o .mais depressa que pudemos, f azendo acenos e gri
tando: 

- N áu-ee! N áu-ee! 
Como se fossem duendes, os índios fugiram, embrenhando-se 

no charravascal, sem deixar rastro. Procuramos, todos nós, com 
afinco, o trilho por onde haviam passado. Nem um sinal. A barrei
ra impenetrável de caules entrela~ados e espinhos parecía haver 
engolido aqueles seis homens. 

Em pé, pernas abertas para nao cair, arquejante, o pelo ris
cado por alguns fios de sangue a jorrar do pesco~o, da anca e da 
barriga, um triste pedres, magro e pisado, tremía num arrepio 
imenso, como se fosse um grande cavalo de gelatina. 

Das feridas surgiam, oscilantes, ensangüentadas também, lon
gas flechas retidas no corpo do animal pelas f arpas agudas. 

Extraí.mo-las do mísero cavalo. E seguimos lentamente, dan
do-lhe tempo para que nos acompanhasse no seu passo de mo
ribundo. Sempre a tremer, ia arrastando o corpo. Parava um 
pouco. Depois continua va com esf or~o, como desejando livrar-se, 
em último arranco, daquele meio fúnebre. 

Um km adiante, deteve-se, dobrou os joelhos, deitou-se sobre 
o flanco; pos-se a tremer ainda mais, e lá ficou morrendo ... 

* * * 
Utiariti onde se ergue uma esta~ao, será, em breve, um po

voado daquele sertao bruto. Hoje é colonia de Parecí do grupo 
Uaimaré, chefiada pelo major Libanio Koluizoroce, meu antigo 
conhecido do Museu, onde estivera em 191 O. Vivem ali, felizes, 
muitas famílias, trabalhando em r~as bem mantidas, tomadas pela 
mandioca e pelo milho. 

Come-se lá o que Utiariti produz. Já nao é pouco. Brasileiros 
havia dois homens; tudo mais era Parecí. Milho, para nossas 
montarías, comprei-o também dos índios. Utiariti é semente forte, 
sá, de vila ou cidade, que se plantou naquele solo. 
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O rio Papagaio passa-lhe ao lado, cheio e claro, para des
pencar-se, pouco adiante da esta~ao, no mais lindo salto que se 
possa contemplar ria terra. Numa destas páginas, encontra-se a 
evoca~ao daquela maravilha, em pálido esb~o, que o sol gravou 
numa placa fotográfica, alegria e prazer dos meus olhos. 

Escondida na mágica beleza da queda, que nao quero ames
quinhar em compara~óes, porque nao sei de outra lindeza igual, 
vive urna for~a enorme. A água espirra, em ducha colossal de 
80 metros de altura por 90 de largura.; sua energia atinge aos 
oitenta mil cavalos. \Jma estreita calha, escavada na rocha quartzí
f era que a sustenta, deixa passar o arranco do esguicho imenso. 

A denomin~ao que os índios dao aos seus médicos sacerdotes, 
por extensao, serve também para batizar um pequeno gaviao(1D2) 

que é totem da tribo. 
Na expedi~ao de 1909, chegando ao rio, viram os explorado

res numa árvore, ao lado do salto, urna dessas avezinhas. Para a 
cole~ao destinada ao Museu Nacional, foi alvejada; mas antes que 
o tiro partisse, o índio Toloírí, Matias, influente chefe, e guia da 
col una, pediu f os se poupado o utiariti, protestando que, se o matas
sem, nao poderiam ser f elizes, nunca mais, porque daquela espécie 
provinham os Parecí. 

O gaviao foi poupado. Rondon, em homenagem a cren~a 
dos seus auxiliares, deu o nome de Utiariti ao salto do rio Pa-. paga10. 

E foi feliz ... 

* * * 

O major Libanio .Koluizoroce e outros índios empre.gados na 
linha haviam tratado de conseguir, com sua gente, artefatos da 
própria indústria para a "Casa grande do Governo" no Rio, onde 
ele vira tanta coisa de índio. Era recomenda~ao de Rondon. Foi 
religiosamente cumprida, tanto mais quanto, pelo assunto, inte
ressou-se bastante o encarregado da esta~ao, Sr. Lima. 

Esse material denota influencia civilizada e certo apuro de 
fabrica~áo que denuncia a encom:enda; no entanto, é valioso como 
elemento de compara~ao para o estudo do progresso cultural da 
tribo. 

* * * 
· Inimigos seculares, N ambikuára e Parecí hoje fraternizam na 

esta~ao de Utiariti, para onde os primeiros sao atraídos pelas ro~as 

( 192) Gaviao - Tinnunculus sparverius e T. cinamoniinus. 
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dos segundos. Diariamente vem um grupo, das aldeias da margem 
direita do Juruena, visitar os vizinhos. :e visita interesseira; os 
Parecí nao a apreciam. Primeiro, ainda nao tem fé nos antigos e 
ferozes inimigos; depois, perdem grandes quantidades de mandioca, 
ou milho, além de muitos objetos de ferro e metal, machados, 
facas, canecas, etc., que os hóspedes furtam ... 

Alguns dos meus clic hes documentam a conf raterniza~ao das 
duas tribos. 

• • • 
As chuvas eram diárias e torrenciais. Os bois da tropa, na 

espinha, frouxos e como lombo horrivelmente pisado infundiam-nos 
pouca esperan~a de chegar a Tapirapua com todo o material. 

Grandes úlceras provocadas pelas cangalhas, logo invadidas 
pela bicheira(193 ), que vai corroendo os tecidos, como broca fatal, 
adoentavam os cargueiros e nos preocupavam justificadamente. 

Urna circunstancia feliz, porém, veio livrar-me dessa opressao. 
E terminei o raid pelo sertao do noroeste de Mato Grosso da mais 
imprevista maneira. 

Em Utiariti, soubemos que estava no Salto Belo do Timalatiá 
o tenente Amarante; com seus Parecí de Aldeia Queimada, tinha 
ido, abrindo caminho, de automóvel pelos espigües do chapadao. 

N esse veículo, pela estrada nova, cortamos o divisor das águas, 
com toda a nossa bagagem, merce da boa vontade e inesgotável 
amabilidade daquele engenheiro militar. 

* • • 

O salto do rio do Sangue, Sacre ou Timalatiá, Salto Belo, 
de Rondon, é diferente do Utiariti. :e um len~ol dágua larguíssimo, 
que se dependura na rocha, colcha branca, que desee langorosa
mente, sem violencia, procurando o abismo. 

Rondon determinou as características dessa queda. Tem 40 
metros de altura, 117 de largura e for~a nominal de 35.000 cavalos. 

• • • 

( 193) Bicheira. - Os tropeiros matam as bicheiras, úlceras onde 
enxameiam larvas da mosca Cochliom~a macelaria, Fabr., lavando-as com 
infuso de tabaco e untando-as com a bosta dos próprios animais. As fez.es 
do gado levam para as lesóes novos gérmens infecciosos e a doen~a raras 
vezes sara com esse processo de cura. Sabe-se que o calomelanos é remédio 
de escolha para ·matar as larvas. 
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A abelha que os sertanejos denominam lambe-olhos(194 ) per
segue o viajante pelo chapadao afora, procurando água nas lágri
mas que umedecem a conjuntiva, ou no suor. 

• • * 

Oncinhas(1~J) sao insetos quase tao temíveis quanto a tocan
dira. Andam aos casais, nos lugares sombríos, destacando-se 
facilmente do meio pelas manchas de que seu abdomen é listado. 

Chiam fortemente, de modo assaz curioso, quando presas. 
Em certos pontos, próximos das matas, outras f ormigas, numa 

noite, devoram pe~as e pe~as de couro, indispensáveis aos trans
portes ... 

* * * 
Do Sacre a Aldeia Queimada váo cerca de 30 léguas. O auto

móvel fe-las em 31 horas de marcha, carregado com mais de 1500 
kg, passando pela picada aberta em plena chapada, sem caminho 
regularmente transitável, andando, as vezes, pelo cerrado quase 
íntegro. Nas subidas fortes apeávamos todos, e auxiliávamos o 
motor; nos trechos arenosos, o tenente Amarante aplicava as rodas 
do veículo um sistema de chaines sans fin de sua inven~ao, for
mando espécie de soalho móvel sobre o qual marchava o 
carro(196). 

(194) Abelha "Lam.be-olhos" - Melipona duckei. 
(195) Formiga oncinha. - Náo é verd:adeira formiga. Pertence a 

família Mutillidae. 
( 196) Conheci Emanuel Amarante no lugar mais triste que até boje 

encontrei: Aldeia Queimada. Ainda era mais triste que o nome. No deserto 
areal onde come~a o chapadáo Parecí, resto de um grande mar mediterraneo, 
depois de muitas horas de marcha fatigante, num solo que parecía prender 
os pés do caminheiro, ao longe, ao entardecer, negrejou um grande rancho: 
era Aldeia Queimada, oásis sem palmas, daquele saara pequenino, taba 
aproveitada dos ínclios, que só por causa da água tinha ali posi~áo justifi
cávcl. Mas ao chegar naquela "aldeia" de um rancho só, urna surpresa: 
o rancho era urna oficina. Mecanices ajustavam mancais teimosos de grandes 
bielas, ferreiros batiam na bigorna ferro, de formas esquisitas, serras trincha
vam grandes toros, gritando, plangentemente como se f osse a madeira 
esquartejada chorando a mágoa infinita das transforma~óes. Na parte da 
frente, um recanto do grande casebre era a morada do chefe. Algumas 
rede'S, ambos os punhos recolhidos no mesmo gancho, posi~áo de repouso; 
urna grande mesa em cavaletes, onde havia papéis e mapas. Sobre esses 
documentos, absorto, olhos brilhantes cravados nas linhas e nas cifras, 
magro, alto, nervoso: Tenente Amarante. 

Era aí, entáo, o seu posto de engenheiro encarregado dos transpor
tes mecinicos da Comissao de Linhas Telegráficas. Ali era o hospital dos 
caminhóes que o sertáo fazia também adoecer. 
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Até ao alto, onde come~a o chapadáo, no "50'', viemos de 
" automóvel, com a preciosa bagagem. 

Os 30 km de areia fofa, entre Aldeia Que imada e o km 50, 
foram percorridos facilmente pelo aparelho. 

Rampas formidáveis, como as da Parifiío, nesse trecho de 
caminho arenoso, eram vencidas de maneira surpreendente em pri
meira velocidade, carro carregado com mais de urna tonelada. 

Aos que tentassem denegrir o seu sistema, daria agora Ama
rante urna resposta cabal: 

Um automóvel, com 1.500 kg de carga, transitou perfeitamente 
em caminho de areia frouxa, de rampas f ortíssimas, f azendo 30 km 
em quatro horas de marcha. 

* * * 

Mo~o e ardente, de urna inquieta~ao que impressionava, de uma curio
sidade intelectual que prendía, dominadora, os seus interlocutores, de urna 
aimabilidade agressiva, dessas que nao escolhem pessoa nem hora. ~marante 
vivia preocupado com urna questáo fundamental: dar aos automóveis a 
faculdade de varar as areias e os atoleiros. Entao explicava-me no papel, 
desenhando e calculando, que o problema seria resolvido se fosse possível 
dar aos veículos rodas virtuais de tal madeira largas e grandes que o seu 
peso, repartido pela superficie, seria mínimo em cada centímetro de plano 
de sustenta-9ao. Nessas condi~oes já nao afundariam as rodas na areia fofa 
ou no barro plástico. Como conseguir? 

Lembrou-se o m~o engenheiro dos trens de "cadeia sem fim" apare
cidos, se bem me recordo, na Exposi~ao Universal de Paris, em 1889. Em 
1912 construiu nos sertoes dos Parecí um aparelho semelhante, mas de 
largas sapatas, que aplicou aos caminhoes automóveis. 

E o primeiro "auto-chenille", o primeiro "tank", o primeiro "cater
pillar" rodou anónimo, boje talvez deslembrado de suas testemunhas, até 
agora ignorado do resto do mundo, varando o chapadao, do Juruena ao 
Sipotuba, no cora~ao do Brasil. 

Eram os "tacos do Amarante" as sapatas de madeira que em 1912 
faziam o milagre atualmente reproduzido no Saara, pela Missao Citroen. 

O nosso engenheiro, mais tarde, por falta de meios, abandonou as 
suas pesquisas, veio a guerra; o que ele fizera, em 1912, com peda~os de 
madeira, os "tanks" ampliavam, em 1918, providos de chapas de a~o. O seu 
grande sonho de progresso, estava sendo praticado por gente possuidora de 
outros recursos, em outras terras, gente animada pela fúria' de vencer ... 

Amarante morreu, há cerca de um mes, lá longe perto dos índios, perto 
das florestas, vitimado pela doen~ que é a fera pior deste continente. Ele 
nao tinha nada do que, a primeira vista, distingue o homem naturalmente 
indicado para viver naquelas asperezas: era fino, era culto, era meigo. 
Amava o Brasil. Tinha diante dos olhos, a frente daquela empresa, um 
exemplo magnífico de energia e desinteresse no servi~o de sua terra. Cumpriu 
o seu destino: o Brasil deve guardar o seu nome. 

E. ROQUEITE-PINTO. 

("Diário Nacional" - Sao Paulo, 21-9-1929). 
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E assim, no fim da minha excursao a Serra do Norte, tomei 
parte na inaugura~ao de urna estrada nova, fornecendo ensejo a 
um mo~o brasileiro de demonstrar que estava resolvido, pelo seu 
esfor~o e talento, um problema capital para o desenvolvimento de 
muitas regioes da terra. 

Pelas facilidades que Rondon me proporcionou, pela dedi
ca~ao de Pireneus de Sousa, pela boa vontade de todos os com
panheiros daquela empresa sem par, pude realizar, em cerca de 
cinco meses, o que exigiria mais de um ano f ora de tais condi~6es. 

A rapidez no caminhar era, porém, a :chave do sucesso; um 
dia perdido traria o comprometimento do regresso, a perda de 
col~oes e documentos. 

* * * 

Ao Museu Nacional, além da grande cole~áo, única, absolu
tam·ente inédita, f oram entregues algumas dezenas de clic hes etno
gráficos, de que as provas deste livro dao amostra, filmes cinema
tográficos, já exibidos na conferencia que realizei na Biblioteca 
Nacional, em 15 de mar~o de 1913, fichas antropológicas, e fono
gramas com músicas dos índios e can~oes sertanejas. 

Os resultados antropológicos e etnográficos da excursao ficam 
arquivados nas notas que aqui se encontram. 

* * * 
Nao quero terminar a transcri~ao do meu caderno de viagem 

sem registrar algumas reflexoes, ali existentes, sobre a situa~áo 
social dos índios e dos sertanejos. Falando sem devaneios, nem 
brutalidades utilitárias. 

* * * 

Há índios perf eitamente assimilados pela nossa modesta cultura 
brasileira do interior; esses estao fora de questao. Sao, de fato, 
sertanejos. Trabalham, produzem, querem aprender. Nao sao 
mais índios. 

Outros, porém, infiltrados de maus costumes pelos seringuei
ros viciosos, naturalmente vadios, nao podem e nao devem ser 
contados como produtores. Protegidos, vivem como é possível. 

* * * 

Luís Cintra, Parecí da nossa confian~a, roubava o que podía 
para vender a seringueiros; outro, o Joáo Pinto, recebia roupas e 
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facas para o trabalho, e dava a tudo o mesmo destino. Quando 
,. se lhe perguntava pelo fa ca o, logo respondia: 

- Quebrou, memo. 

* * * 
Nosso papel social deve ser simplesmente proteger, sem pro

curar dirigir, nem aproveitar essa gente. Nao há dois caminhos 
a seguir. Nao <levemos ter a preocupac;ao de faze-los cidadáos do 
Brasil. Todos entendem que índio é índio; brasileiro é brasileiro. 

A nac;áo deve ampará-los, e mesmo sustentá-los, assim como 
aceita, sem relutancia, o onus da manutenc;áo dos menores aban
donados ou indigentes e dos enfermos. 

As crianc;as desvalidas e .mesmo os alienados trabalham; mas 
a sociedade nao os sustenta para aproveitar-se do seu esforc;o. 

Além disso, ternos, para com os índios, a grande dívida, con
traída desde os tempos dos nossos maiores, que foram invadindo 
seu território, devastando sua cac;a, furtando o mel das suas matas, 
como ainda agora nós mesmos f azemos. 

O direito é um só. Quem, a pretexto de civilizar, esmaga 
tribos e nac;oes, que sempre viveram independentes, pratica política 
perigosa para si mesmo porque a moral dos conquistadores nunca 
teve outra razao. E o dominador de boje poderá ser abatido ama
nha, por um terceiro que invoque os mesmos princípios. 

Ainda mais. Quem pretender governá-los cairá no erro fu
nesto e secular; na melhor das intenc;oes, deturpará os índios. O 
programa será proteger sem dirigir, para nao perturbar sua evolu
c;ao espontanea. 

Na economia nacional, do ponto de vista republicano, a ques
tao indígena deve ser escriturada unicam·ente, nos livros da Des
pesa .. . 

E, assim, dará lucro. 
O sertanejo encontra, nos documentos de ·que procurei rechear 

este trabalho, simples e sincero, a sua melhor defesa. A conquista 
da RoNDÓNIA foi obra de sua abnegac;ao, de seu talento, e da sua 
resistencia. Os milheiros de km de estrada que lá se estendem, 
hao de figurar, nos mapas do Brasil, ero trac;o largo, afirmando 
ao mundo o valor dos seus filhos. 
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XI 

N.Ao SE PODE ainda tentar a síntese definitiva da situac;áo 
etnográfica dos aborígines da Serra do Norte. 

Mas, o que se apurou, nas páginas precedentes, permite, desde 
já, indicar pontos importantes da sua vida social, suficientes para 
mar.car-lhes um posto definitivo entre os grupos humanos existentes, 
ero estado natural, no território da Sul-América. 

Que se mantiveram longe da ac;áo européia, nao há dúvida. 
Martius, aliás, concluindo pela alta antiguidade dos aborígines 
americanos, mostrava que a idade da pedra caracterizava as po
pulac;oes conservadas fora daquela influencia. 

E, se fosse possível reconhecer, no Brasil, os dois períodos 
clássicos (Paleolítico e Neolítico) caberiam no primeiro os índios 
da Serra do Norte, :cujos machados sao toscamente lascados, e 
cuja cultura bem se aproxima daquela que se admite seja peculiar 
ao Paleolítico(197). 

Sua antiguidade, naquela regiao, deve ser muito grande. 

* * * 
A prime ira vista, pode ria parecer que os N ambikuára f ossem 

antigo ramo Parecí atrasado. 
o que sabemos, porém, de ambas as nac;oes, quanto a antro

pologia, quanto a etnografia, no tocante a língua, protesta contra 
a identificac;ao. 

(197) Esquematicamente, e em rel~ao aos seus vizinhos, os Nambi
kuára lembram os paleolíticos; mas a sua cultura, com rudimentos de 
lavoura e de fia~ao, e com machados toscos mas de gume alisado, assimila
se mais aos aspectos proto-neoliticos ou do período de transi~ao. A tendencia 
atual é para admitir no Novo Mundo, técnicas paleolíticas - p. ex., em 
Trenton, E. U. - e suas derivadas (R. Lopes - "Pontas de Sílex Lascado 
no Brasil", mas nao, urna formal superposi~ao de períodos como na Euro
pa. R.L.). 
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Há, todavia, sinais certos de influencia Parecí na sua cultura. 
,_ O primeiro é a casa do feitio de forno, que os Parecí de outrora 
construíam. Trata-se de urna importa~ao no meio Nambikuára; 
a casa primitiva dos habitantes da Serra do Norte é o toldo de 
folhagens, semelhante ao Kijéme dos Botocudo (Windschirm, dos 
etnólogos alemaes) , que bem recorda os Wig-wam, dos índios 
norte-americanos. 

FIG. 69-A - Ornatos nasais dos. índios da Serra do N orte. 

E se nao foi dos Parecí que receberam a grande casa-redonda, 
f oi en tao, de índios bolivianos. 

* * * 
Material que demonstra influencia exterior é o penacho nasal, 

que os Parecí de boje nao ostentam, e os de outrora nao dispen
savam, pelo testemunho de Antonio Pires; e também a ocarina 
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nasal, que fazem vibrar de modo inábil, como quem usa instrumento 
mal conhecido, cujos segredos ainda nao descobriu. 

A flauta dupla, parece ter sido trazida do Norte. Deve ser 
importa~ao de Maué e Mundurucu, com os quais, conforme já 
se viu, os índios da Serra do Norte tem tidos atritos sérios. 

FIO. 70 - Kaiguetazú - Flauta dupla dos índios da Serra do Norte. 

O tranfado, que sua arte emprega, tem formas positivamente 
características do Xingu (Trumaí e Nahukuá) .; documenta rela~óes 
que sua cultura elementar fazia supor existissem entre eles e as 
tribos atrasadas daquele rio. 

O moquém quadrangular, f ora dos moldes usuais, é só em
pregado pelos grupos mais adiantados (Tagnaní, etc.); lembra o 
dos Javaé, tal qual o figurou Fritz Krause( 198). 

* * * 

Bem parecidos com os dos Suiá, sao os enfeites de palha dos 
Nambikuára. Porém, muito mais que isso, prova rela~óes entre 
eles, a semelhan~a das línguas. Porque nao existe outro povo que 
fale dialeto tao parecido com o dos Nambikuára, quanto a morto
logia dos vocábulos, apesar de serem, ainda assim, no resto, bem 
diferentes os do is idiomas. 

* * * 
Interessante é a aproxima~ao espontanea que se estabelece 

entre duas tribos distantes e igualmente primitivas, como sao os 
Guaiakí do Paraguai e os Nambikuára da Serra do Norte, pelo uso 
do capacete de cauro de onfa. 

Todavia, creio antes estes o hajam copiado de seus vizinhos 
Kaiabí, do rio Paranatinga, os quais se cobrem com elmos do mesmo 
material. 

* * * 
A ignorancia do cachimbo, objeto muito encontradi~o nos 

mounds norte-americanos e nos sambaquis do Brasil, bem como 

( 198) Fritz Krause - "In den Wildnissen Brasiliens" - Leipzig. 
1911. 
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a da bananeira, mostra quao velhos sao, naquela Serra, os Nam
" bikuára. 

* * * 
Que o grupo Je-botocudo seja um dos mais antigos repre

sentantes da gentilidade sul-americana, boje nao se discute 
mais( 199). 

( 199) Todas as descobertas de material humano ósseo ou de qualquer 
outra natureza que pretenderam determinar a existencia de um homem 
fóssil americano nao resistiram a urna crítica séria. Embora admitindo com 
Boule ("Les Hommes Fossiles") - muito menos exigente. do que Hrdlicka 
("Early Man in North America', e "Early Man. i~ South ~menea'\ Bureau 
of American Ethnology) que esses achados ahnJam o f1m do Phstoceno, 
serao ainda muito mais recentes que os do Velho Mundo onde se encontram 
restos humanos desde o início do Quaternário. 

Por esse motivo e por nao apresentarem os cranios considerados mais 
antigos na América caracteres de diferencia9ao dos cranios dos atuais. indí
genas nao se póde firmar a teoría do autoctonismo do homem amencano. 
Assim, teria ele, pois, emigrado de outros continen~es em ondas sucessivas. 

Da Asia, provavelmente pelo estreito de Bhenng, deve ter chegado a 
maior .massa de povoadores, sendo que Hrdlicka é hoje o mais ardente 
defensor dessa idéia ("The Genesis of the American Indian'\ XIX Congr. 
Am., Washington, 1915). . 

Sauvageot ("Eskimo et Ouralien" - Journ. Soc. Am., Pans, tomo 
XVI, 1924) estabeleceu o parentesco lingüístico dos Esquimós com os Fino
Ugrianos. 

••• 
Rivet ("L'Anthropologie", 1925) fazendo pesquisas comparativas, no 

terreno da antropologia física, da etnografía e da lingüística ( em segui
mento as observa9óes levadas a efeito pelo P.• Schmidt ·e por Graebner, 
quanto a rela9óes malaio-polinésias americanas) arrolou urna s~rie d~ c<?º
cordancias entre grupos indígenas americanos, de um lado, e malaio-pohnés1os 
(abrangendo civiliza9óes indonésia, melanésia e polinésia) e australianas, de 
outro. 

J á De Quatrefages havia apontado semelhan9as entre cranios da Nova
Guiné e da Lagoa Santa. Ten Kate reconheceu a existencia desse mesmo 
tipo craniano entre índios da Califórnia e ilhas da costa adjacente. 

A concordancia entre vários fatos etnográficos generalizados ainda é 
mais eloqüente: por exemplo, entre tantos, a cabe9a-troféu, o remo com 
cabo em forma de muleta, o propulsor de flechas, as mutila~óes de dentes, 
a trepana9ao, etc., etc. 

No terreno lingüístico, as aproxima~óes se apresentaram até agora, em 
extensóes geográficas mais limitadas. Mais de cem palavras de línguas 
malaio-polinésias foram reconhecidas no Hoka, costa do Pacífico, desde o 
Oregon até o istmo de Tehuantepec). 

A penetra~ao malaio-polinésia parece ter se realizado em diferentes 
ocasióes e provavelmente pelo Pacífico, o que se explica facilmente, dado 
o desenvolvimento da navega~ao dessa gente. 

*"' * 
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Sobre liga~oes desse grupo, porém, com os outros que se 
tem isolado, desde a chave de von Martius até as modernas inves
tiga~0es de Rivet, Koch-Gruenberg e outros, há muito que indagar. 
Tenho para mim que o problema etnológico rnais interessante do 
Brasil indígena, deixando a margem questóes insolúveis, é a liga~ao 
dos grupos entre si, a filia~ao das diferentes culturas que apre
sentam. 

É fora de dúvida, para mim, que os grupos lingüísticos cor
respondem a tipos de civiliza~ao ascendente, ernbora quase sempre 
mal caracterizados, pelas interferencias perturbadoras estranhas; e 
poderiam ter resultado, em parte, da evolu~ao gradual de urna 
cultura primitiva, dominante na ra~a Paleamericana, de De Qua
trefages. 

Na Serra do Norte foi surpreendido, pela nossa civiliza~ao, 
um povo de cultura Je, evoluindo para a cultura Nu-aruak, cujos 
pródromos apenas havia atingido. 

* * * 
Resumindo tudo quanto apurarnos em rela~ao aquela gente, 

podemos formular algumas proposi~óes documentadas neste tra
balho: 

1. Os índios da Serra do Norte forarn descobertos pelas Ex
pedi~oes Rondon, a partir de 1907, no vale do J uruena, e depois 
em toda a Cordilheira. 

Até entao só se possuíam vagas notícias deles; as primeiras 
datam de 1718. 

11. Todos os nomes que lhes davam seus vizinhos, todas as 
denomina~oes recolhidas por viajantes e sertanejos sao absoluta
mente estranhas a sua língua. Urn certo grupo será provavelrnente 
identificado aos chamados T apanhuna, ou T apaiúna, de que falam 
alguns autores, como se fossem mocambos de negros africanos 

A vários cranios Patagóes, Ona, etc., tem sido apontadas semelhan~as 
com cranios australianos (Topinard, Verneau, Lebzelter) . 

As concordancias etnográficas sao menos numerosas aquí. Existe, entre 
outras, urna particularmente interessante de se anotar oeste livro: a identi
dade absoluta do machado australiano e do Nambikuára, tipo que também 
é comum aos Huari de NordenskjOld. 

Com rela9áo as línguas, é notável que todas as poucas palavras que 
sao comuns a quase totalidade de dialetos australianos se encontram 
também na Família Tchon (Patagóes e Fueguinos). As outras concordancias 
lingüísticas relacionam mais esta língua com o australiano da metade oriental 
do continente. 

Os recentes estudos citados identificaram, pois, quatro elementos de 
outros continentes que concorreram para o povoamento do Novo Mundo. 

(H. A. T.). 
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involuídos. Convém conservar-lhes o nome geral N ambikuára, 
n para evitar futuras confusoes. 

III. Todos os índios da Serra do Norte viviam, até agora, em 
plena idade lítica, usando machados de pedra mail polida, facas 
de madeira, ignorando a navega<;áo, dor.mindo diretamente sobre 
o solo, ignorando a f abrica<;ao da ceramica e a rede de dormir. 

A ceramica, mui grosseira, de que usam, é obtida de tribos 
vizinhas, por conquista, ou por troca. Até hoje, apesar de um 
contacto de mais de cinco anos, ninguém ainda os viu fabricar 

A ' pe9as ceram1cas. 
IV. Permaneciam, quase, em absoluta segrega9ao; muitos 

ainda nao tinham visto homens de ra9a branca, ou negra. 
V. Vivem em grupos isolados, falando dialetos da mesma 

língua, em via de dif erencia9ao. Os vocábulos que designam as 
principais regioes do corpo humano, de acordo com verifica~oes 
realizadas, de há muito, entre o geral dos índios, sao os que mais 
dificilmente obedecem ao processo de dif erencia<;ao morfológica. 

VI. Esses grupos nao se acham no mesmo grau de desenvol
vimento de cultura. Os que habitam o vale do Juruena sao os 
mais atrasados; sao menos sociáveis, mais agressivos; constroem 
casas rudimentares; nao usam o moquém; nao tem chefes perma
nentes. Os que vivem no extremo da Serra do Norte já atingiram 
civiliza<;ao acentuadamente mais elevada, que se revela na sua 
arte e nos seus costumes sociais. 

VII. De todos os grupos lingüísticos da América, aquele em 
que mais facilmente se podem incluir os índios da Serra do Norte, 
é o Je-botocudo. As línguas, cujos característicos maiores seme
lhan<;as of erecem com o seu idioma, sao o di aleto dos Suiá, do 
Xingu, descobertos em 1884 pela expedi<;ao Karl von den Steinen 
e o dos Karajá do Araguaia. 

Urna outra língua, todavia, em que se pode encontrar seme
lhan<;a com os dialetos da Serra do Norte é o Kirirí. 

VIII . Além de afinidades lingüísticas, os índios da Serra do 
Norte apresentam característicos etnográficas peculiares as tribos 
le-botocudo, raramente encontrados entre índios de outros grupos: 
ignorancia da rede, da navega~áo, ausencia de ceramica, toldos de 
folhagem, etc. (2ºº). 

Sendo assim, os índios da Serra do Norte - (Nambikuára) 
- continuam para oeste a cadeia dos povos Je, cujas representan
tes mais ocidentais, até agora conhecidos, eram os Suiá. 

IX. Vizinhos dos Parecí durante séculos, os N ambikuára 
quase nao sofreram a influencia desses índios. As duas culturas 

(200) Tra~os tais de atraso cultural também se encontram em várias 
tribos do Chaco (Nordenskjold) e mesmo da mata amazónica. 
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evoluíam até agora, lado a lado, em graus diversos de adianta
mento, com poucas rea~óes mútuas. 

X. A agricultura surgiu tempora, na popula~áo da Serra do 
Norte; o fato parece derivar das solicita~oes do meio geográfico. 
:e quase certo, todavía, que o surto dessa indústria foi condicionado 
por influencias estranhas, ainda nao conhecidas, por meio das quais 
obtiveram os índios o material necessário, visto como nao se en
contram entre eles senao as mesmas espécies cultivadas pelos seus 
companheiros de habitat. 

XI. Do ponto de vista antropológico, os índios da Serra do 
Norte sao absolutamente inconfundíveis comos seus vizinhos. Dos 
índios americanos os que mais se aproximam deles, pelos caracteres 
anatómicos, sao os Nu-aruak. 

XII. Os índios da Serrado Norte sao atacados por urna der
matose especial, diferente do purúpurú, que seus vizinhos nao 
conhecem. Essa moléstia, báanecedútú, ouja exi.stncia ficou bem 
documentada em lugar competente deste trabalho, ainda nao póde 
ser etiologicamente classificada. :e, provavelmente, urna variedade 
de tinea imbricata. 

FIG. 70-A - Piolho dos indios da Serra do Norte. 

• 
XIII. Seus parasitas principais sao sifonápteros (bicho-de-

pé) (2º1), suposto originário da Africa, mas, positivamente, espécie 
da Améri~a intertropical, e hemípteros do ·genero pediculus: P. hu
manus, encontrados em todas as popula~óes da terra. Talvez me
re~a, este inseto, pelo seu tamanho ser considerado variedade(2º2 ). 

XIV. Os índios da Serra do Norte parecem ter chegado ao 
cora~ao da América do Sul em época mui remota. 

XV. Sua arte plumária é pobre. Apenas se inicia. Sua mú
sica demonstra uma elabora~ao bem adiantada. Seus desenhos 

(201) Bicho-de-pé - Tunga penetrans. 
(202) A idéia que as ra!ras humanas apresentam variedades próprias 

de piolhos é bastante antiga, tendo sido manifestada pela primeira vez no 
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- (lineares, poligonais, circulares) - sao regularmente executa
dos; formas vivas, só desenham alguns animais: sáurios, ofídios 
(estilizados). 

XVI. Da antropofagia parecem existir, entre eles, vivas re
miniscencias, se é que a nao praticam mais. 

XVII . Sua religiao é um fetichismo panteísta, nos grupos 
mais atrasados; nos mais adiantados, há sinais de nascente astro
latria. 

XVIII. Qualquer que seja a situa9ao em que estudos ulte
riores possam colocar os índios da Serra do Norte, seu encentro 
naquela regiao, e naquele estado de cultura, veio alterar profunda
mente o que se admitía como certo na etnografía indígena do 
Brasil. 

XIX. Se forero definitivamente inc.luídos entre os Je, tor
nar-se-á difícil admitir, por mais tempo, a origem oriental, ou 
litoranea, desse grupo(2os). 

XX. Se forem colocados no grupo Aruak, mais importantes 
ainda serao as conseqüencias de sua descoberta, visto como, pela 
teoria de von de Steinen a regiao de origem de um povo é aquela 
em que se encontram seus representantes em cultura mais atrasada. 

XXI. A migra9ao dos Nu-aruak, neste caso, deveria ter sido 
realizada - de sul a norte -, ao inverso do que pretende a etno
logía clássica da Sul-América. 

XXII . Possuin<lo característicos antropológicos próximos dos 
Aruak, falando idioma isolado, tendo tra~os etnográficos apresen
tados pelos Je, os índios da Serra do Norte documentam a rea.lidade 
de um fato antropogeográfico importante, já suspeitado desde a 
explora9ao do Xingu. 

Foi no grande planalto do Brasil que se iniciou o trabalho 
da diferencia9ao étnica sul-americana. 

comeco do século passado, quando Fabricius chamou de Pediculus negrita
runi aos parasitos dos negros africanos. De 1915 a 1926 esta suposi~o 
adquiriu maior vulto com a . publicacao dos trabalhos de Fahrenholz e 
Ewing, onde os nomes P. capitis angustus, P. capitis marginatus, P. humanus 
chinensis e P. humanus americanus figuram para designar variedades encon
tradas em chins, japoneses e numa múmia do Peru. Nao seria, porém, fácil 
a um especialista que considerasse a deficiencia dos meios de exame ao 
alcance de Fabricius e julgasse criteriosamente o valor das diferen~as apoir 
tadas pelos autores citados, admitir as conclus6es a que chegaram. Faltava, 
entretanto, a prova em contrário para um juízo absolutamente seguro, prova 
esta que acaba de ser anunciada pelo Prof. Ferris, da Universidade de 
Stanford. 

Contudo o exame dos espécimes colhidos sobre os Nambikuára, na 
época em que nao tinham contato com o homem civilizado, nao apresenta 
menor interesse, como confirmacao ao resultado das pesquisas de Ferris. 

F ÁBIO LEONI WERNECK. 

(203) Vide notas n.º5 167 e 168. 
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íNDIOS PARECt-KOZARINl 

ANTROPOMETRIA 

NO MES 

Namon- Zolui- Sukiú Kamái-
Suratiá Sócóce , 

macé Azaré zaloru MEDIA 

Estatura ........... l,57m 1,49 1,56 1,62 1,51 l,55m 
Grande abertura .... 1,64 1,51 1,54 1,64 1,57 l,58m 
Circunf. torácica . .. . 0,82 0,81 0,86 0,85 0,81 0,83m 

CABE~A: 

Occipito-frontal ... 0,182 0,167 0,182 0,184 0,169 0,176 
Transverso ....... 0,147 0,143 0,143 0,145 0,145 0,144 
Frontal mínimo ... 0,095 0,092 0,104 0,101 0,092 0,096 
Bizigomático ..... 0,138 0,132 0,133 0,134 0,133 0,134 
Bigonion ......... 0,099 0,101 0,103 0,102 0,099 0,100 
Naso-mentoneiro . 0,119 0,119 0,126 0,116 0,114 0,118 
Nasobucal . . . . . . . 0,076 0,073 0,078 0,075 0,078 0,076 
Naso-alveolar .... 0,072 0,070 0,076 0,073 0,075 0,073 

NARIZ: 

Altura . . .. . . . . . . . 0,056 0,051 0,054 0,053 0,054 0,053 
Largura . . . . . . . . . 0,041 0,031 0,037 0,034 0,041 0,038 
Saliencia . . . . . . . . 0,018 0,016 0,017 0,015 0,019 0,017 

ÜLHOS: 

Bipalpebral ext. .... 0,089 0,091 0,092 0,095 0,085 0,090 
Bipalpebral int ..... 0,031 0,033 0,034 0,035 0,032 0,033 

ÜRELHA DlREITA: 

Comprimento . . . . 0,058 0,057 0,056 0,056 0,063 0,058 
Largura . . . . . . . . . 0,041 0,034 0,031 0,030 0,034 0,034 

Covado esquerdo ... 0,44 0,42 0,42 0,43 0,48 0,43 
Médio esquerdo ..... 0,10 0,08 0,10 0,10 0,09 0,09 
1ndice cefálico . . . . . - - - - - 81,8 
1ndice nasal . . . . . . . . - - - - - 71,7 
Di,namometro: 
( máo di re ita) . . . . . . 28K. 23K. 26K. 23K. 24K. 24 
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IND I OS PARECl 

(REnATO PALADO) 

Namon- Sf>coce Suratiá 

G) { Inclina~áo ............. V V .... 
e:: Altura .............. ... p p o .... Largura .............. . ---~ p p - -

- Pf. da raiz . . . . . . . . . . . . . p p -
N Dorso . . . . . . . . . . . . . . . . . Vex R 

·e= Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ab H 
~ · z Altura . . . . . . . . . . . . . . . . G G 

Saliéncia . . . . . . . . . . . . . . G p 
Largura . . . . . . . . . . . . . . . G G -

{ Origem . . . p p 
'Hélix -.... Superior . . G p 

Posterior . -p p 
- -

{ Contorno . Q D 
~ Lóbulo Aderencia . s s :9. . . . 
G) Tamanho . G G .... o 

Antítrago .. { Inclin~áo . H B 
Tamanho . p p -

"Pavilhao . . . . . . . . . . . . . . Ov Ov 
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Zolui- Sukiú-
mace Azare 

V I 
p p 
- -p p 
-
p p 

Vex Vex 
Ab Ab 
G p 
p p 
G G -
p p 
p G -p G -
Q D 
s s 
G p -
H B 
G p 

Ov Ov 

Kamái-
zalOfu 

V 
p 
~ 

p 

p 

Vex 
Ab 
G 
p 
G -
G 
G 
p -
Q 
F 
G -
B 
G 

Ov 

TIPO ANTROPOLóGICO DOS INDIOS PARECÍ 

(DETERMINADO PELO MÉTODO DO ItETRATO PALADO) 

FRONTE . • . . . . • • • Altura: Muito pequena, 80%. Pequena 20% . 
{ 

Inclina~ao: Vertical 80%. Intermediária 20%. 

Largura: Muito pequena 80%. Pequena 20% . 

Profundidade da ra1z: Pequena 60%. Muito pe
quena 40%. 

Dorso: Convexo 80%. Retilíneo 20%. 
NARIZ . . . . . . . . • . . Base: Abaixada 80% . Horizontal 20% . 

~ o 

Hélix ..... . 

Lóbulo . . . . 

Altura: Grande 80%. Pequena 20%. 
Saliencia: Pequena 80% . Grande 20% . 
Largura: Grande 80% . Pequena 20% 

Origem: Pequena 40% . Muito pequena 40%. 
Grande 20%. 

Superior: Grande 40% . Muito grande 20%. Pe
quena 20%. Muito pequena 20% . 

Posterior: Muito pequena 80% . Grande 20%. 

Contorno: Descendente 40% . Quadrado 60% . 
Aderencia: Separado 80%. Fundido 20%. 
Tamanho: Grande 40% . Muito grande 40% . 

Muito pequeno 20% . 

{ 

Inclina~ao: Horizontal 40%. Oblíquo 60%. 
Antítrago ... Tamanho: Pequeno 40%. Grande 40% . Muito 

pequeno 20%. 

Forma oval 100%. 
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----------··- ---------~- ----·-·-·-·--
G rupo ... . . .. . . . . . . .. 
Altura total. . . .. .. . . 
C irc. torácica .. ... .. . 

C Am-:<;A : 
(em rnilímdros): 

NAMBIKUARA 

ANTROPOMETRIA - HOMENS 

K • Kókoz<i-Nenen - A - Anunzé - T • Tagnanf - Ud - U~indzeo 

N ÚM ER O DA FI C HA 

1 l 1 

5 1 6 1 7 1 l 2 1 3 4 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 17 
:::=¡="--= =·==~=--== 

J{ K 1 K K K K K K A A A A A T T T T 
1,66 1 ,()8¡ 1,G5 ~ 1.10, 1,62 1.59 1,58 1.62 1.63 1.60 l ,:i7 1,61 1,60 1,58 1.62 1.63 1,62 
0,80 0,83 . 0,8·1 0,90 0,82 o,79 0,79 0,81 o.so 0,78 0,79 0 ,81 0,82 0,78 0,83 0,87 0,89 

18 

Ud. 
1,62 
0,63 

~~cc i pito ·frontal. .. ... 0 ,1 89 0.11~4 jO.t8~ ¡0 . 1 85 10,1 i5 j 0. 173 ¡0.18~ 0,174 0,183 0,17·1,0,17G O,l81l 0.182¡0 .17:i0,172 0,17;) 0.174 0.178 
l r:u1sverso .. . . . ..•. · 1º· 1•14 0 , 141 !'0.1·1; ¡0, 14t.0,140¡0 . 149¡0. 130 O, H 1 ¡o .14:i

1

0.140IO. l40 0, 1 :in 0, 13fi,0 , 142 0, 141 0 , 140 O, 149 0.142 
J.'~·o!ital !)1.ín imo ...... 0, 100 O.O?~ O., IO?!O. 109fo.006¡0 .09·1i'0,091 0 , 10~ ,; 0, 0:~~j O, l U 0,098O,103 0,0n7 0,09G 0.1 ~O 0, 100 O, l?! O, 10.5 
H1~1gomat1c1> .... ..... . 10,117 0,13 1 O. l~ :> I O, l -l :~ I0, 138¡0,1 33 - 0,l 3;i 0,1-.} - - - 0 ,1 32 0,1 1 ~ 0, 137 0, 1.~ o:> 0,1~~ 
Naso-nw n tonmro .. ... - - 0,12.~ ·0,112 0,106:0,103 0, 110 O,lll 0 , 11 1 - ·· 0,0 98 0 ,101 0,110 O. JO!) 0,10, 0 , JOG¡0,119 0, 1.32 

N., n11.: 
«·rn m ilímt•t ro~) : 1 

Alturn . ... . .......• . 0 ,051 o ,047 j0.04710,050 0.01810.047 0.044 0.0.12
1
0.053 0 .047 o.043 o,043 0,0;30 o.o.rn o,04G o,O·t8 0 ,051 o.052 

La rg11rn . ... • ...... . • o .o.i.0

1

0.041 o.o.i1 ¡0.o.rn10.03n¡o.<HO 0 ,040 O,O·ll O.<M I 0,035 o.o:~ :~ 0 ,040 0.03910.044 0.040 0.041 0,041 0.0411 
S:i licncia . . . . .. . .. . . . 0 ,016 o.02010.01s10.0 1!>10,o rn 0.01 .1 0.018 0,020 o.orn¡·O,OI8 0,016 0,014 0.016•0.020 0 .0 11 o,orn o.orn 0,020 

Olho: ¡ ! 
(<,•m mil ímet ro«) : 1 

13ipalpchral ex t. .. .. .. 0.0~7 o.JO 1 o, 1~!~ 1 0, l ~0¡0.09?¡0.09l 1o.O~l7 0,0?~ ¡ 0,0~6[0.006 O.o;o 0,0'.)3 0 ,0!)7 0,0?3 0,098 O,OOG 0,0?3 0, 1 ~~ 
Bipalpc.bral int . . .. . .. 0,0•>7 0 ,IH0

1

0.0.>'Jl'l),030 0,032 0,031 0,034 0,0,30 0,036 0,033 0,0_!) 0 ,0:33 0,036 0,030 0,034 0.03 1¡0.031 O.O.l1 

ÚRELll .\ IHm·:IT.\: 1 

(em mi.lírnetros): · __ , J , ¡ .. . ~ . I . " j , , ~ ~~' 1 . ~ 
Compnmcnt.o . . . . .. .. 

1
0.0:)1 ¡o.oc~¡o ,O:J3 1 o . o~.:J r o .o~~í ~l, O:i:~ ¡q.o~o 1o.oQ~!º·9:l3 ¡0.0:; l o.o/~ o.O .. >ú ¡ f).():>~ ! 'J.0'.'0 1 0 .0? 1 o.o .. ~ o.O?~ o.o~~ 

Largura .. . . .. .. . . ... 0,033 0,03 •• ,Q,0.30:0 ,0 37 0,03,>"),0:fa¡(r,ü.:>o O,Oü:.• 0,J3 l iO.OvO 0,0,~ .J I0 ,034 0,0.~- 0,0.~8 10,0.W 0,038 0,032 0,0;32 
1 ' . 

1 1 
Ír1dice cefálico. . . . .. . . - - = 1 = / = 1

1 

= - , - - -·- ··- - - , -
1 

- - - -

Í 11dicc nasal .. ...... . - - - - --· - -- - - - [ - · - - - - -
¡ 1 

N.t\MBIKUÁRA 

(Q UADRO B) HOMENS 

'N ú M E n o D A F 1 e K A 

. 
MÍ:Dl.t,.S 

l ,fi2 
0 ,81 

0,18·1 
0 , 140 
0 ,099 
0.134· 
0, 110 

0 .047 
O.O ff 
0,01/ 

0.095 
0 ,033 

0,060 
0 .039 

1 

76 
85 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 ] 2 
1 

13 14 15 16 17 IS 

- --- ------ ----- -- ----- - --- - ---- - - --- ---- ----- ·----- ·----- ---- - - -·-- ----- ----- ----- - -- -·- -- ----- --- - --- - - ----- - ----- --·- - ·- -· - -·- - - ---~ --·--- -- -- --·--- ----- ----- ----- ----- ---- ----- - - -- r--

FHON'CE: 

Incl ina~iio . . .. . . . . .. . . (() V V ( V V V V ( f) V V \ ' \' V (f) V V f 
Altura . .. . .. . .... .. ... p m m p m p p p p p p p p g g p g g 

l ,a rgura .. . .. . . .. . . . . . . p m p p -p p p p . p p J> p p p g p g g - -
NAnu; : 

P rofundiade da ra.iz . . . g g p g g g g g g g g p p ni m p p p 

Dorso . . .. . . . .... .. . . . r vex r vcx r YC.X r r veic vex veic r vex veic (vcx) r \"C:C [' 

Da.Re . . .. .... ... .... . . (ab) h ab ab h a b h · b h a b ab h nb ah h h h l 
Altura . . .. . .. ... . . .... g g p g p m g p g g () p g g m J> g p 
Saliéncia . . . . .. . . . . ... . J) g p g p g p p g p JJ p p p p p p p 
Largura . . . . ... ... ...• g g g g g g g g g g m g g g g g g; g 

Ü RELHA: 

{Origem . ... . J) g g g g r> p g p p g p p g p cr p p 
~ 

H élix . • Superior . . . . . p p g g g p p ~ g p g J> p p g g p p 

Posterior . . . . - -p p p p g p p p p p p p p p p p p p - - - - -
{ Contorno .. . . q d d q - q d q d Q q q q <J q d q -

' Lóbulo . Adercnda .. . r f f 1 f - f f f f f f f f f f f f -j 
T a rna nho .. . p p p p - p p p p p g g p g g p g --

1 -
Antltraeo { Inclina~lto h h h b b h h b b b h h h b h b h h 

Ta manho p p p p p p p p p p g p p p p p p p 

Pavilh!lo . . . .. .... . . ... o o 
1 

o o o - o o o o o o o o o o o o 
1 



(QUADRO C) 

NAM BI KUA R A 

MULHERES 

, 
NUMERO DA F I CHA 

1 2 3 4 5 6 7 

Altura total .. 1,43 1,44 1,47 1,45 1,52 1,45 1,55 

PELVIMETRIA. 

Biespinha .... 0,22 0,22 0,23 0,21 0,21 0,21 0,21 
Bicrista . . . . . 0,24 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,25 
Bitrocanter . . 0,26 0,26 0,26 0,25 0,26 0,26 0,28 
Sacropubiano 

ext. . ...... 0,17 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 0,19 

RETRATO FALADO 

NÚMERO DA F I CHA 

1 2 3 4 5 6 

FRONTE: 

Inclina9ao . . . . . . . . . . . V V V V V V 
Altura . .... ......... p p p p p p 
Largura .. . . . . . . . . . . . . p p p p p p 

NARIZ: 

Profundidade da raiz .. p p p p p p 
Dorso ............... r r vex r r r 
Base • • • • • • • • • • • • 1 • • • ab h ab h h h 
Altura ........... . .. p p p p p p 
Saliéncia . . . . . . . . . . . . p p p p p p 
Largura . . . . . . . . . . . . . p p p 

~ 

g g g 

ÜRELHA: 

{Origem ... p p p g g p 
Hélix .... Superior .. g p g g p p ---Posterior . p p p p p p -. ---. 

{Contorno . q q q q q d 
Lóbulo ... Aderencia f f s f f f 

Tamanho . p g p p p p 

{I r - h b h b h b Antítrago . ne rna9ao 
~ Tamanho p p p p p p 

Pavilhao . . . . . . . . . . . . o o o o o o 
1 
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MÉDIA 

1,47 FRONTE 

0,21 
0,23 
0,26 

NARIZ 

0,17 

7 0RELHA 

V 

p 
g 

p 
r 
ab 
p 

g_ 
p 

p 
p 

p 

q 
f 
g 

b 
g 

o 

TIPO ANTROPOLóGICO DOS 1NDIOS DA SERRA 
DO NORTE 

( N ambikuára) 

DETERMINADO PELO MÉTODO DO RETRATO FALADO 

Altura: Pequena 72%; Média 12%; Grande 16%. { 

Inclina9ao: Vertical 80%; Fugidia 20% . 

Largura: Peque na 80%; Grande 16 % ; Média 4 % . 

Profundidade da raíz: Grande 56%; Pequena 33 %; Mé-
dia 11 % . 

Dorso: Retilíneo 44 % ; Convexo 56%. 
Base : Abaixada 45%; Horizontal 50%; Levantada 5%. 
Altura: Grande 50%; Média 11 % ; Pequena 39% . 
Saliéncia: Grande 22 % ; Pequena 78 % . 
Largura: Grande 99%; Média 1 %. 

Hélix (Origem): Grande 44%; Pequena 56% . 
Hélix superior: Grande 44% ; Pequena 56%. 
Hélix posterior: Grande 5%; Pequena 95%. 
Lóbulo: Contorno - Quadrado 78; Descendente 22%. 
Aderencia: Fundido 100% . 
Tamanho: G rande 33,5%; Pequeno 66,5%. 
Antítrago: Inclina9ao: Horizontal 44,5%; oblíquo 55,5%. 
Pavilhao: Quadrangular 11 % ; Oval 89%. 
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FóRMULAS DACTILOSCÓPICAS DOS INDIOS 
NAMBIKUÁRA 

"' 
HOME NS 

Ficha n.0 1 
j v. 4333 F icha n.0 10 ) J. 2242 ..... · 1 v. 4222 ... .. 1 E. 4333 

Ficha n.0 2 
) v. 4333 Ficha n.0 11 J v. 4444 ...... 1 v. 3222 ..... 1 v. 4444 

Ficha n.0 3 
) v. 4343 

Ficha n.0 ) v. 4343 ...... 1 v. 4222 12 ... .. ) v. 4242 

Ficha n.0 4 
) v. 4333 

Ficha n.0 13 ~V. 4444 ...... 1 v. 4222 . . . . . E. 4444 

Ficha n.0 5 ) v. 4444 Ficha n.0 14 ~v. 3333 ...... 1 v. 4442 . . . . . V. 2222 

Ficha n.0 6 
) v. 4344 

Ficha n.0 15 ) v. 3333 ...... 1 v. 4244 .. ... l v. 2242 

Ficha n.0 7 ) v. 4444 
Ficha n.0 16 ) v. 3344 ...... 1 v. 4444 ..... 1 v . 2244 

Ficha n.0 8 
) v. 4344 Ficha n.0 17 

) v. 3344 ..... · 1 v. 4244 . .. .. l v. 4244 

Ficha n.0 9 J v. 4333 Ficha n.0 18 
) V. 4444 ..... · 1 v. 4242 .. .. · 1 v. 4444 

MULHERES 

Ficha n.0 1 
) v. 4443 Ficha n.0 4 ) V. 3343 ...... ) v. 4442 . ..... 1 v. 4242 

Ficha n.0 2 ) E. 4333 Ficha n.0 5 J v. 4343 ...... 1 v. 4242 ...... , v. 4344 

Ficha n.0 3 ) v. 4443 Ficha n.0 6 ) v. 4444 ...... 1 v. 4242 .. . ... ~ l. 4444 

Ficha n.0 7 J v. 3343 ..... · 1 v. 2222 
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OBSERVA<;OES ANTROPOLÓGICAS 

(Ehrenreich) 

INDIVÍDUOS VIVOS 

, 
(/) NUMERO DE 

(/) p.¡ 
z ~ < OBSERVA~ÓES ¡,¡,¡ 

~ ~ ::i:: COMPLETAS 
~ 

,..:¡ ~ ::::> 
::s H. M. 

- -- - -
TRIBOS DO XINGU: 

Bakairí . . . . } Karaíba } 10 6 16 10 6 
Nahukuá . .. . . 15 12 27 5 1 

Auetó . . . . . 
} Tupí } 14 2 16 4 2 

Kamaiurá . . . . . 14 4 18 4 .. -
Mehinakú . . 

} Aruak .... } 6 6 12 I: 6 -
Vaurá . . . . . 1 1 2 1 1 

Trumaí Alófilo (204) 8 8 
:, 

- I• 1 . ~ . . -
TIUBOS DE MATO GROSSO: 

Parecí ........... Aruak . . . 9 3 12 9 3 
Boro ro ...... . ... Alófilos . . 20 6 26 20 6 

TIUBOS DO ARAGUAIA: 

Karajá ...... Alófilo (204) 12 9 21 12 8 
Kaiapó . . . . 

} J! } 5 2 7 5 2 
Cherente . . . . . . . 1 - 1 1 -

(Akua) . . 
TIUBOS DO CHACO: 

Toba .................. . ... 1 - 1 1 -
Mataco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 1 -
TIUBOS DO PERU: 

Paúmari . . . 
} Aruak . ... } 3 - 3 - -

Iamamadí . . 4 - 4 4 -
Ipurina . ... 8 1 9 4 -- --- - - - - - - ----

Soma . . , . . . . . . 132 52 184 - -
1 

(204) E. Roquette-Pinto - Etnografía Indígena do Brasil - 4.º Con
gresso Médico Latino-Americano - Rio, 1909. 
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11 

FOXOGHA~IAS 14.504 e 14.595 

(INDIOS PAnEcis) 

- - >- -Ah ah ah ah ah ah No_ 

"¡ a_ nau_ e no_ ai a_nau _e no_ ai 8_nau_ 

J Jl}J JI} J IJ J JIJ J] 
- - ;?'"::r--

2 no_ai a. nau _ e ah ah ah ah ah ... 

J ~ ; 
11 Jf/ lf J±J J ]IJ Jl}J JI 

.... ah. . • . . . . ah ..• , ah ah ah no _ ai a. _ n~'W-

jj J J IJJJIJ Jlit J JIJ J 1 
e no - ai a - nau - e· no - ai a - nau _:. e no 

lt J J JIJ J 1 J J IJ J IJ J J J -ai a - nau - e ah - ah ah ah ah ah 

11 J } 1 J l J 1 J J 1 J J J 1 J J 1 J J JI 
ah no ai_ a_ nau _e no_ ai a_ nau _ e no - a i a - nau .. 

ti J JIJJ JIJ J J±J J·JIJ J l! 
e - no - ai a - nau - e ah ah - ah ah ah-

l~*i J J JIJ J JIJ JJ) J.IJ 1 J ]l - -_ ah ah _ ;-!., ah _ ah • _ ah - A kui _l it 
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1~-JHJIDJ JlJJ1JIJ J j~ 
han l• - a han No - hin . - ó _ ko_ re u - .ku.man u ¡ _ zo ~ 

11 J}i]IJJ Ji_l1 J JJ IJ JJJIJJ J 1 
- ,. ·--- >--.;:; .._ 

ne teu a_~ui _a _ lau.O - , , ka m•-;•-10 ~ ah ah 

IL 1 J lF J. 1 J tJif-=T~ J @ 
ah ah ah ah _ ah ah ah. 

ILJ J.l_J J.IJJJJIJ)Jll.#JJJI --ah - -' ah ._ - Ni_a_ha_Ká no hin_. ~ · --·Ka __ _ 

LJU{fü €} J 1 J J J J I} J J J 1 
- ma - la - ló Mo _ ti _ a _ ~ ¡ á _ A ·- _ 

11 J J J llAJ J J 1 J J J ÍlJ J J 1 J JJ 
- - ri - ti . . . O ..:. - - ka _ na _ tio ah ah _ ah 

LJ um 11m w1 111J j 11i - -· - ah - Ko - za - ki _ tá ko _ lo_ hon _ u _ni_ t.á _ 

LJ j LJ IJ. J ) ) 1 J J ] J 1 ~ ~ 1 J 1 
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1 ' . . .... 11 . - -- ¡,,; , 

L .. ,. 
' . I 

- -• . -.._. 

F ONOGRAl\lA 14.596 
(IX DIOS PARECÍS) 

.. ~ " " .. . - -- - - . . 
r ~ . - - .. . .. - -
l , . . 

-- - - . - ,. - ~ I . ' 
• .. 
1 , . 

-- - - ~ 
. - " ' I ~ , 

' • . . 11 . -
1 1· - - il 

~ 1 . . - -. , . . , , . - • 
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~ ~ ... .. - .. .. 
' 11 . - -. - . - - -· .... ._; - -

. -. . - " -. .. , . , -- . --....._, 

.. - ~ " 
" - -~ -- .. ,,, • - , l , 
~ 

- - -- , .. 
I' , 

.. 1-
" . --
.. 1 . . 
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" ..... .. . 

l 
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FONOGRAl\fA 14.597 
(I N DIOS PARECfS ) 

~&~\ 5 ! ' F J J 1 ~ ~ J J 1-f v r ~J 
No _ za _ n 1 na o _ re _ ku _a l\ u _ a .... 

L .. t"' .. . f\a - za e _ e 

DJ J J JIJ'/ 
.. na _ o 

{I J J 
' _ re _ ku _a · 

] J lJ 1 

· ni no _ te _ ra - han 

ti} ' 
. ti 

J J I 
ra _ lo - ni -

za to _ a No - .. te - ra te - . ra ..... . 
· ·--···· · ·~-.,~- ·~ .. -,.·--z. . ·:'·~~:. .:.~ . ~ ··~ ..... . · . .. . ' ' : .. . ·• .. ~ · . . •' 19 ! J J J , , ! ~-~~-,~-r,·14··yy · ~ J , 

Ke _ na _ k i _ á k i - \ . . .. . .. . . Ne - e e-

, 
na e t -' . _ na 

k} 7 ] 
... 
• U _ á _ la _lo · la - lo .... 

,.. .. 

91 _ ra _ ha _ ló ha _ lo .. . .. . .. • 
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L•ntot& ~r.a 
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- ••--....:... 
I . , 

pp 
' 

-· .... -
. -

FONOGRAMA 14.598 
(INDIOS PARECÍS) 

•• • 

, . 
.ti .. .. 

¡: ~ &• . . . .L .. L . 

- />!' 

PP 

TEIRU' 
(INDIOS PARECÍS) 

ir 
~ 

A . . . 
PP 

,2 -41 • . . . 

.H -... 
DC 

• 

n 

nt• 2 ' J J J J 1 u J J J J 1 .. 1 ' J ~ ~ 
Ui _ i _ e au _ tiá ha_ re_ ne_ za . . . . . za - lo - Ka -

11~1 J. J J J fil 1 j J J ~ 1 J.' 1 1 lJ 
• • • • .:. A mo k1 tia ta - no - han .• re ue _ ro _ re _ w • . • • . - - -

fl41 
.. l1J JJ 'ilj J J ti i 1 

_... ·· · • .: t" • ha za ka" • . • • • Nu _ 1 _ "'° • - a - - - • • • . • 

tlf! ¡ J J J 1 J J J ' J 1 
-:!. Ta _ hi _ re ka _ I& ... re mau -

11¡ª .. 1 1 J ;J j 1 j ¡ J 1 ~ 1 
ce Uai na _ za ra ~ q11 - te J ka •.. 

11J-M .. 1 :l /J J ~ 1 "'g 8 11eg ~ _ o......_ d 
.... .. :~ . .... .. ... --;h ... . 
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FONOGRAl\1A 14.599 

(l!'fDIOS D_A SERRA DO NORTE) 

~¿ § bJ J J hJ J J 1 d 4 J 1 1 ~J J id 

{I J J J 1 ~ J J J' 1 iJ J J J 1 FJ J J J 1 

Al~ 

11 ~J J J l~J J J Jl~J i J J l~LJA! 3 

ll & J J J 1 J J J 1 ~ J J Jj ,-23 

ti &J. J J 1 J J J _ I , J J J 1 l ,J j J f1 

ti ~ J J JJ 1 ~w J J ' ' ~ J J J J 1, J J J 1 

~ ~J . ; 11 fi ;j J J 1. J J J 1 ~ J J J tj 

~· ¡J J j 1 ~ J J 1 , J J ~ ' 1 

tr 
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N otfeNto 

FO>~OGRAl\iA 14.602 
(IXDIOS PARECÍS) 

n rrplo r1r ,. P 1 r:" r 

t r r 1 r"7 11 
FONOGRA?rlA 14.600 

. (INDIOS DA SERRA DO NORTE) 

' J J ~~ J J J 1 J J 
Hei gue _ ta _ zá ' 9uo _ ta _ za 9ue _ ta -

(1 -j J J 1 o 1 J. . l 
, 

za gue _ ta. ' 1 2 a .. ....... .. . . 

ti J J j 1 j J 1 J 1 J J J 1 
, 

Hai 9u~ - ta _ za 9ue _ ta _ z á gue - ta -

J- 1 j; J 7_/ ~F•M :I 
zá gue ._ ta _ zá ah ........ . . 
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FONOGRAMA 14.605 
(INDIOS PAilECÍS) 

~&·~ J 1 J . ~ 1 J . J 1 ~ J J J 1 
Na _ tio a _ t iéi Ka _ mai - zo - ko -

1,.$ J .. • J . 1 ij J . i J . 1 J . J 1 
la Na _ lió a _ tío U _ 

nt•uH J 11 Jll!J. J 1 J . J 1 J. J 1 
. á lo _ ko _ ná a _ tio Na _ lió a - tió Ka -

u~·~ J J J 1 $ J J 1-J . J 1 J . J 1 
mai _ zo _ ko _ lá Ne - o • - na e -

J 1 
ma ma_koe e _ ta Ne ·- e A 

e -

1f! J . J 111 J J j 11 ! J . J 1 

.na Ko ~ _ maí _ zo - ko - la o -

J llV J J J 1 
ne na - ne Ko . _ ta - za - ne -

J 1 j . J J 
za • Ne - 6 a _ tio Ka _ 

k 1 F111 »e 1 
mai . ..: %0_ - k~ - .la ,. •••. ' . .. .. 
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FONOGRAMA 14.607 

(INDIOS PARECÍS) 

:rl!41 JJIJ. tj 

·ti 1 1 )·--1 tj 1 J J J J I J H<r 1 

. 

' 

' 

' 

. *· .. . 
~ .. - . - -

' .. 
• .. 

Ohf 
.. ;,.. •• n ,,. ,, ~ 

' ... 
.. .. 
'. .. . - . . -

V 
de 

. can. mor_ re 
-

-.. . 

.. 
n-. 
~ 

dan! 

.. .. .. 
-

FONOGRA1\'1A 14.608 

( SERTANF..TOS CUIABANOS) 

1 . . . -. . -
a. .. . 

dan 1 Oh~ dan! 

.. -.. . ~ -.. . ~ .. .. . . ~ - . 
• ' 1 • 

. . 

dan! 

. 
' . 

(',! 

~ 

tan_ do a - 99r_ ra _do no meu co -

3 3 5 . . .. - .. .. -~ ~ .. .. . . - . 
- • • • ;• 1~ 1· 

Quan_do me ve_ re .cho~ ran_do, me_ ni _na 

. 
T ~ -" .. . . . . . - ~ - 11 • 1l • 11 • l~ z;. 

mo que vae s'im bo - -· ra . meu o -
1 !\ 1\ ' 
~ ,. . . ~ . .. 1 __ • - . 

~. - ' - ' e . . 
~ . . - " v.......__ __.,u........_ 
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Eu hei -

. . -. . . .. 
tcho 

. 
- . 
, 

e¡' . . . .. 
' 

' .. 
4 

~ 

-
· 11 • 

iP. ... . 
. . . I ' . -· 

' 

• 

a ~ ... . .. - ~ - T . . .. -. T . 
el r • 

Dao! dáo! 
. ~--· .. - ~ . -

.. ~ .. .. ,. .. .. " . . , . - . - -
mais ar_ru_ma 

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

PONOGRAMA 14.609 

(SERTANEJOS CUIABANOS) 

,.. 
-- --. - - .. . . . . • . . ~ 

1 , 
~ ~ 1 r 

dao~ o que o - ro nao 

. .. . . - - - .. . . ~ . .. .. ~ 

1 . . , ~ . . .. .. 
-..... 1 .. 

-
T 
~ 

ar. 

.. .. .. -
~ ~Jº .. ~ ~1-- 'j 

A_ le. crim a bei _ ra 

- -

.. .. .. .. .. .. .. .. - - . . - . .. . " " -
' , 

" 
,, 

- -- - -.. . •-.. . .. . ., , • 
ru_ma, ncio tem 

' 

h l .. .. 
" . .. . . .... .... . . - -

da. gua, Man.ge. 

• bC . . . -
-

dou _ tra ban .da, . , 
de 

~ 

bem ..... ro _na e 81 - 9"ª que.re .. 

FONOGRAMA 14.610 

(SERTANEJOS CUIABANOS) 
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V ocabulários 

• 



,. 

• 

V ocabulá.rio Arití (Parecí) 

A 

Abano - Kuái. 
Abelha - Uaide-hoko. 
Adeus - Ari-inánateu ( eu fran

ces). 
Água - Oné. 
Agulha de pau para arrematar o 

imití - Kaminhín. 
Agulha de pau para tecer o imití 

- Umatitoce. 
Aldeia - Nauenakarí. 
Alegre - Numázalotá. 
Algodao - Konóhe. 
Algodao do campo - Oluiri. 
Almécega - Zarita9ü. 
Alto - Uaházeze. 
Amarelo - Uxikere. 
Amanhá - Makáni. 
Amendoim - Uaiace. 
Amigo - Nohinaue. 
Ananás bravo - Kon-haló. 
Andar - Ikatümani. 
Angelim do campo - Mahára. 
Anta - Kotuí. 
Anzol - Mairátuati. 
Apagar - Heuaká. 
Arame de pescar - Af.ametoere. 
Arara amarela - Tihó-e. 
Araraúna - Kakirimare. 
Arara-vermelha Koló. 
Aracua - Malátezótere. 
Araruta - Zalaui. 
Araticum de árvore - Aloben . 
Arco - Kore·ókó. 
Arco-íris - Zazorí. 
Areia - Uaikohen. 
Arroz - Alósso. 
Arvore - Kólóhón. 
Assim - Nikare. 
Aurora - Zotiákití. 
Avó - Abobe. 
Avó - Atiutú. 
Azul - Tiorere. 

8 

Baixo - Tiuka-hazeze. 
Banhar-se - Nakuan. 
Bastante - Nikaretá (Uakatú). 
Bastante - Kahanze. 
Bater - Namókutiá. 
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Batida (caminho feíto pelo andar) 
- Narináutirá. 

Beber - Notrá. 
Bebida de milho - Uikazá. 
Bebida fermentada de mandioca -

Olonití. 
Beiju grande, assado no borralho 

- Su9ukore. 
Beiju (Kozárini) - Zómo. 
Bexiga - Nozotenideakún. 
Boca - Nókána9ü. 
Bom - Uaie. 
Bom-dia (Kaxinití) - Uzalauáká. 
Bom-dia (Kozárini) - Kamataú. 
Bom·dia (Uaimaré) - Uerauka. 
Bonito (muito) - Uaie·halóce. 
Bonito - Uaiewhare. 
Borá (abelha) - Alatáguiri. 
Borrachudo - Xiualó. 
Bracelete feíto com a carapa~a do 

tatu - Iuetonikón. 
Bracelete feíto com a cauda do 

tatu - Uati9á. 
Bra90 - Nókanó. 
Branco - lomere. 
Bravo (zangado) - Alíxini. 
Bugio - Alome. 

e 
Caba~a - Matukú. 
Cabe9a ( chocalho; brinquedc> de 

crian9a) - Uala9ü. 
Caba9a grande - Matokó. 
Caba9a pequena - Matokoce. 
Cabe9a - N89ueri. 
Cabelo·de-negro (árv·ore) 

Mitóce. 
Cabelo - N89ui. 
Caboclo (árvore) - Alatén. 
Ca9ador do campo - Akiáakaitare. 
Ca9ador do mato - Zaníkonikare. 
Ca9ar no campo (Koz.) - Kuatiá. 
Ca9ar no mato (Koz.) - Kakó-

ni9á. 
Cacete (Uaimaré antigo) - Tí

haló. 
Cacete (Uaimaré moderno) 

Tiohun. 
Cágado - Uazúliatiá. 
Caitetu - Auarü9ü. 
Caju (Kozárini) - Zuvitiá. 
Caju (Uaimaré) - Zuitiá. 
Cal9as - Okütitiní. 



Calor - Uáitiá. 
Cambará amarelo - Zotonoteu 

( eu frances). 
Caminho - Autí. 
Camisa - Aritititiní. 
Campo - Maceu ( eu frances). 
Cansado - Kakaihare. 
Cantar - Kaiuiná. 
Capela - Iamaká. 
Ca pitao-do-campo (árvore) 

Takore. 
Cará - Haká. 
Carváo-vermelho (árvore) 

Zahln-olare. 
Carrapato - Koeré. 
Carretel - Konohí-ina!rá. 
Casa - Atí. 
Cérebro - Nokaihi. 
Cesta de carga - Kóhón. 
Cesta de carga - Kohon-Kichí. 
Cesta para dan!ra - Hoozi. 
Céu - Enokóá. 
Chapéu - Xapepá. 
Charravascal - Uatiácezalo. 
Chefe espiritual - Uti-arití. 
Chefe temporal - Arití-amúri. 
Chegar - Kauke-ená. 
Chegar - Nókauki. 
Cheiroso - Airázóró. 
Chocalho feíto de piqui, para o 

tomozelo - Zózá. 
Chover - Onehená. 
Chumbo - Kuru9ü. 
Chuva - Oné. 
Chuva grande - Xevorezá. 
Cinta de algodáo - Kónókoá. 
Cinta de contas (Kozárini) 

Kavalavití. 
Cipó-i.mbé - Mateke. 
Clava de guerra - Tiavó. 
Coatá - Uakánore. 
Cobra - Oi. 
Cocho para chicha - Kutiúna!rü. 
Colar de contas (Koz.) Ená-tatí 
Comer - Nani!rá. 
Cometa - Zora!;ü-Xahion. 
Conta (mi9anga) - Netatí. 
Conserva de mandioca - Ketehe. 
Cora9ao (dele) - Maihácití. 
Cora!;áO (meu) - Nómáihací. 
Cora!;áo-de-negro (árvore) 

Fakirí. 
Corda - Mak.áno. 
Correr - Nate-ená ou Hate-ena. 
Cortar pau - Irikutiá-átia. 
Cotia - Kekere. 
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Cozinheiro - Tiómitare. 
Couro - Míri. 
Crian!ra - Zuima. 
Crian!r'l de peito - Enámokóce. 

H. 
Crian!ra de peito - . Uirómókóce. 

M. 
Cunhada (Koz.) - Nonan. 
Cunhado (Koz.) - Nohan. 
Cunhado - (Uaimaré) - Notiáu-... nero. 
Cuia - Ichi9á. 
Cupim - Munurí. 
Curicaca - Kotála. 

D 

Dar - I!róne. 
Dedo - Nókahin-hin. 
Defluxo - Ximuzuatí. 
Deitar - Neukutuá. 
Deixar - l9aunitá. 
Dente - N aikurí. 
Doce - Aritíuiere. 
Doen9a - Aicitone. 
Doen!ra (trauma) - Kaueakití. 
Dor de dentes - Aikulitíkahen. 
Dormir - l9ámaká. 
Dorso da mao - Nócitari. 
Dourado (peixe) - Ualákore. 

Eis aí - Akó. 
Ele - ltalá. 

E 

Eles - l!;oká. 
Ema - Aó. 
Entrar - I9uaná. 
Escudo de f olhas para ca9ar 

Zaiakúti. 
Esperar - Auxíra. 
Espingarda - Korena9ü. 
Estómago - Axití. 
Eu - Natü (Nó). 

F 

Faca - Kü9ú. 
Facao - Kú9ú Kalore. 
Faixa de carregar crian!;a -

Zamáta. 
Falar - Niaurí. 
Farinha (Kaxinití) Tiolohen. 
Farinha (Kozárini) - Toloive. 
Fazer rumo - lrikutiahán. 
Feiticeiro - Itihánare. 
Peijao-de-vara - Kumatáirú. 
Feijao-pampa - Kumatá. 
Feijáo-preto - Kumatá-kiere. 

Feijáo-vermelho - Kumatá-zotere. 
Festa grande - Kaulónená. 
Filho - Nitianí. 
Flauta .nasal - Tsín-halí. 
Flecha de ponta larga de taquara 

- Uaihalá. 
Flecha em geral - Kore. 
Flecha para anta (Uaimaré) -

Korekakoanihakákotuí. 
Flecha para ave (Uaimaré) -

Korekakoanihak.á. 
Flecha para aves (Koz.) -

Kórekakoánihakiní. 
Flor (Kozárini) - Ivití. 
Flor (Uaimaré) - Hihive. 
Fogo - Irikatí. 
Foice - Katáikore. 
Folha - Tianá. 
Fome - Kairí. 
Porte ( valente) - Ikinátereu ( eu 

frances). 
Frío - Tihalohuihie. 
Fronte - Notiaurí. 
Fruta-de-veado (árvore) - Kumá. 
Fubá - Kozeto-hen. 
Fuma9a - Cimere. 
Fumo - Adjíe. 
Fuso - Tiirú. 

G 

Gafanhoto - Eritiahan. 
Gafanhoto grande - Kachi9alá. 
Galinha - Takuirá. 
Galo - Tak.uirá-enare. 
Gelo (granizo) - Iezo. 
Gente - Tuitá. 
Gostoso - Airazú. 
Grande - Kalore. 
Gravatá - Zauine. 
Guapeva - Manakatá. 
Guariroba-do-campo - Uakurí. 
Guerreiro - U ahaarü. 

H 

Hoje - Uerauká. 
Homem - Ená. 

1 

Indaiá do campo - Kareke. 
Inhambu - Maui-iussú. 
Ir - Iantá. 
Irrnao - Nudzimariní. 
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J 

J abuticaba do cerrado - Xuaxi. 
J acarandatá - Anole. 
J acucaca - Mala te. 
Jacutinga - Kozuí. 
J aguatirica - Xeníce. 
J andaia - Kuíri. 
J aó - Mak.ukauá. 
J atobá do cerrado - Uatá. 
J atobá do mato - Ozarí. 
Jogo da bola :- Mataná-Arití. 

K 

Katipé (árvore) - Uhi~a. 

L 

Lábio - Nókereu. 
Lagarto - Zohón. 
Lagartixa - Kozohín. 
Laranjeira do chapadáo - Oluimá. 
Lenha - Ui9atí. 
Levantar - Ainakuá. 
Levar - Akolatiá. 
Liga humeral - Kaláuatí. 
Liga tibial de algodao (Koz.) 

Itaiti ou Tahití. 
Liga tibial do algodáo (Koz.) 

Katiulatí. 
Liga tibia! de algodáo (Uaimaré) 

- Katiuolahin. 
Liga tíbio-társica de algodáo -

Kinorekuatí. 
Liga tíbio-társica com guizos de 

piqui - Zuzá. 
Língua - Nónini9ó. 
Língua (idioma) - Niráuiní. 
Linha branca - Konohí-iomere. 
Linha de pescar - Nómarihí. 
Linha preta - Konohí-kiere. 
Linha vermelha - Konohí-izótere. 
Lixinha (árvore) - Kaitáru9ü. 
Lobo - Aozá. 
Lobinho - Uazaló. 
Longe - Cecó. 
Lua - Kaie. 
Luz - Irikietá. 

M 

Macaco - Haoteu ( eu frances). 
Machado - Tauá. 
Machado de pedra - Ceharitauá. 



Macuco - Mauíe. 
Madeira - A'tio. 
Mae - Mamá ou amá. 
Mao - Nokahin. 
Mandioca-amarela - Tutiokaue. 
Mandioca-brava - Kete. 
Mangaba - Katitulá. 
Mangabeira brava - Atiúalano. 
Marmelada do chapadáo -

Tahuliú. 
Mata-pasto - Alalá. 
Matar - Nibaká. 
Mato - Kólóhón. 
Medo - Tahiraha. 
Meio-dia - Tatáikúa. 
Mel - Mahan. 
Mentira - Amancerá-itá. 
Milho branco - Kozetoiomere. 
Milho (Kaxinití) - Kózóto. 
Milho (Uaimaré) - Kozeto. 
Minga u de mandioca - Katazeure 

(eu frances). 
Mingau de milho - Kamulazá. 
Mo~a - Zuimáhalutí. 
Morro - Zaúna. 
Mosquito - Aniuti. 
M uito - Akaé. 
Muito (grande) - Kalore. 
Mulata ou garapa - Kulumáinare. 
Mulher (Kaxinití) - Uiró. 
Mulher (Uaimaré) - Zuriró. 
Mutum -Auixí. 

N 

Nadar - Namazakuá-oné. 
Nao - Mai~á. 
Nariz - Nókuí. 
Neto - Nuxuiete. 
Noite - Makiá. 
Nora - Nozái. 
Nos - Uháinamá. 
Nós - Natütamákere. 
Nuvem - Kaiminití. 

o 

Olho - Nóz~ü. 
Olho de boi - Onoe. 
On~a-parda - Xenikazierere. 
On~a-pintada - Xení. 
On~a-preta - Xenikiere. 
Orelba - NOtinih~. 
Ornato de algodao - Konokoá. 
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Ornato de penas de gaviáo para a. 
cabe~ - Zaoló. 

Ornato de pernas de tucano para 
a cabe~a - Kamáihinhoko. 

Ouri~o - Kórihon. 

p 

Pacu pintado - Zútiahare. 
Padre - Utiarití. 
Pai - Babá ou abá. 
Paineira do chapadao - Are. 
Palma da mao - Nokahim. 
Paneiro - Tóherí. 
Pantano - Okozakuá. 
Pao-de-morcego (árvore) -

Mauekore. 
Pao-doce (árvore) - Uialó. 
Papagaio - Aóló. 
Paratudo (árvore) - Tonokaue. 
Pato - Oairó. 
P.au-de-breu - Koremá. 
Pau-de-bugre - Tonoetó. 
Pau-seco - Inirá. 
Pau-terra - Kotinú. 
Pé - Nokixi. 
Pedra - Ceuhari ( eu frances). 
Pedra canga - Süzári. 
Perdiz - Kodjía. 
Peito - Nótikolá. 
Peixe - Kuha~ú. 
Peneira - Atoá. 
Pena para o nariz - Kilia-kocití. 
Pente - Alatá. 
Pequeno - Inie. 
Perna - Nohozü. 
Perto - Naritá. 
Pesco~o - Nohiuó. 
Píaba - Ualakú. 
Pimenta-de-macaco - Kolólótia-

A mare. 
Pingente de contas para as orelhas 

(Koz.) - Tinive-akolatí. 
Pinguela - Ibatianeze. 
Piqui - Kani. 
Pium - Tiunúre. 
Poeira - Kii-iti. 
Polvilho (Koz.) - Kenaikí. 
Pólvora - Korene. 
Pomba - Uatiazá. 
Pon-cho - Kiariró. 
Por de sol - Kamáikuá. 
Porco-do-mato - Ozeu (eu fran-

ces). 
Pouco - Inirá. 

Pregui\:OSO - lmazaratí. 
Preto - Kiere ou Kiakáka. 
Puxar - Noholókóne. 

Q 

Que - Suare? 
Queixo - NókOló. 
Quina - Ahonle. 

R 

Raio - Enoare. 
Rapaz - Zuiman-arití. 
Receber - Otoká (?) 
Rede - Maká. 
Remédio - Uairiati. 
Retrato - Tihun-iukakalá. 
R~a - Maceune (eu frances). 
Ruim - Mai~á-uaiázü. 

s 

Sábio - Uitámakere. 
Saiote de algodao - Imití. 
Sair - Aikuatá. 
Saracura-do-chapadáo - Maxála-

lagá. 
Sariema - Koláta. 
Seputá do cerrado - Zamóriná. 
Ser supremo - Enore. 
Seringueira - Uari~á. 
Sim (assentimento) - Hahan. 
Sogra·- Nakeró. 
Sogro - Kókó. 
Sol - Kamái. 
Sono - Nemakí. 
Subir (as árvores) - Kakuában. 
Sucupira-branca, faveira -

U azánakahin. 
Sucupira-preta - Azutü. 
Suspensórios de algodáo para os 

órgáos genitais - Sáiuesarati. 

T 

Tamanduá-bandeira - Tigore. 
Tamanduá-mirim - Noríth 

(th ingles) 
-Tambe - Taraban. 
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Tanajura - Kotahón-on. 
Tapera - ltiá-menoce. 
Taquarinha - Korétá. 
Tarumarana - Ariuá. 
Tatu-canastra - Malulá. 
Tatu-cascudo (peludo) 

Makuri~á. 
Terra - Uaikóen. 
Tia - Ekoke. 
Tio - Kókó. 
Tocandira - Nana. 
Tosse - Tonokoatí. 
Tripa - Aití-hin. 
Triste - U áiiní. 
Trováo - Onotálólótá. 

u 

Urubu - Olohón. 
Urucu - Abite. 

V 

Vamos - Uailá ou Ouaiá. 
Váo eles - Uaiiená. 
Veado-catingueiro - Uaiadeu 

( eu frances). 
Veado-do-campo - Zotiáre. 
Veado-mateiro - Zotiáre-kuakere. 
Velho - Oie. 
Veneno - Ihózare. 
Ver - Zamarí. 
Verdade - Alágini. 
Verde - Tianá. 
Vermelho - Zotere. 
Vinhático - Dahiolare. 
Vir - Teuoná (?) 
Voce - I~ó. 
Vomitar - Xiriakariceu 

(eu trances). 
Vou eu - Nozánita. 



(' 

V ocabulário Nambikuára-Tauite 

Antebracro - Tanokre. 
Barba - Taiuite. 
Boca - Taiúirí. 
Bracelete - lái-nde. 
Bracro - Toerabatnde. 
Cabelo - Tanaguite. 
Céu - Uútcinde. 
Cotovelo - Tanokurukrí. 
Cria~a (filho) - Tauhite. 
Guia - Ualote ou Kaute. 
Dedo-Tahite. 
Dorso - Taragutnarí. 
J oelho - Tacinguedukre. 
Lábio - Taiuninde. 

Língua - Taiú-hendii. 
Mao - Toaiguedokre. 
Nariz - Taiúiran-dí. 
Olho - Taiende. 
Orelha - Tanakalatnde. 
Panela - Uat-ndí. 
Pé - Taiute. 
Peito - Tanokainde. 
Penis - Taguirí. 
Perna - Talahende. 
Queixo (mento) - Taiukaute. 
Seio - Tanohure. 
Ventre - Tataharí. 

Vocabulário Nambikuára-Tagnaní 

SERllA DO NORTE - RIO FESTA DA BANDEIRA 

(Rio Karumi) 

Agua - Narutundú. 
Algodao - GündC. 
Antebracro - Uanokrí. 
Arco - Hute. 
Axila - Uenakalauendí. 
Bastóes ignígenos - Haitandü. 
Boca - Uaiurí. 
Bracelete - Taláte. 
Bra90 - Uanokrí. 
Cabe~ - Danakitú. 
Cabelo - Uonekite. 
Carne - Lutú ou Lute. 
Cavilha· para o lábio - Tauirirí. 
Cavilha para o septo nasal 

Kondü. 
Cesta - Tchire. 
Cigarro - Etü. 
Cinta de palha - lahundürü. 
Cotovelo - Uonokurokri. 
Coxa - U acednorí. 
Cuia - Eruendí. 
Dedo - Uahite. 
Dente - Düüirú. 
Dorso - Ueragodne. 
Estrela - Tangre. 
Faca de pau - Hikautí. 
Flecha de taquara - Uainde. 
Flecha romba - Duhünde. 
Flecha lisa - Hauguide. 
Fogo - Ekate. 
Fronte - Uignakrí. 
Fuma9a - Tchinde. 
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Gafanhoto - Kiguite. 
Gritar; grito (laringe) 

Uilakurokrí. 
J oelho - Uaneguerúkurande. 
Lábio - Uikohuin-ndí. 
Língua - Uaihende. 
Macaco (Cebus sp.) - Hote. 
Machado de pedra - Hiaugnindí. 
Mandioca - Hirite ou Chirite. 
Mao - Uahite. 
Massa de urucu - Huduhúkaidí. 
Moquém - Hirirí. 
Milho - Guiaté ou Kueté ( ou ü). 
Nariz - Oiraninde. 
Olho - Uignindí. 
Orelha - U na9olande. 
Para chamar - Heron! Heron! 
Para perguntar - lrírí? Irírí? ou 

Endutrá? 
Pau - Irikate. 
Pé - Uakate. 
Peito - Uaenakaede. 
Pelos pubianos - Uoguirí. 
Perna - Uanadurí. 
Pescocro - Uaelatgote. 
Rede de dormir (nossa) -Teende. 
Seio - Uano hurí. 
Sol - Tchondí. 
Tatu - Ualutndü. 
Terra - Alóre. 
Unha - Uegatnde. 
Urucu - Udubúkaidí. 

Vocabulário Nambikuára-Kokozú 

Rio Juína 

Abano - Kueki9ú. 
Abelha bojuí - Deto9ú (P) . 
Abelba borá-"Cavalo - Arukita9ú 

(P) . 
Abelha jati - Oia9ú (P) . 
Acender - Hane9ú. 
Agua - U nrazú. 
Andar - Aikedütü. 
Anta - Iunzú (P). 
Antebracro - Oanukizú. 

(ou 9ú) . 
Apagar - Unritirá. 
Arara - Aranzú (P). 
Arco - Huki9ú. 
Artelho - Toaiugualizú. 
Aspas das flechas - Aieuin9ú. 
Bacaba - Uedndü. 
Beija-flor - Duníriguizú. 
Bigode - Toai0eta9ú. 
Boca - Toaiu9ú. 
Bocejar - Toai endnuzú. 
Bolo de tapioca - Urikanzú. 
Bonito - Uarú. 
Borboleta - Uodede9ú. 
Bosta - Iaigueoo9ú. 
Bracelete de fibras - Kolá-ant9ú. 
Bra90 - Oonuki9ú (ou zú). 
Brinco - Aroki9ú. 
Buriti - Herú. 
Cabe9a - Toaneki9ú. 
Cabelo - Uaekiki9ú. 
Caju - Ereki9ú. 
Calor - Uanindütü. 
Caminho - Dihinu9ú. 
Campo - Uentzü. 
Cantar - Haiguedazü. 
Caracol - Baánendütü. 
Casa - Si9ú. 
Caveira - Mamaklizú. 
Céu - Acendjú. 
Cesta - Ati9ú. 
Chorar - Nandütü. 
Chuva - Ue9ú. 
Cinta de contas pretas -

Kainundzú. 
Cinta de fibras - Ialá9ú. 
Cipó - Hukinuzú. 
Circunferencia - Ireng9ú. 
Cobra - Dicrú ( ou Ti9ú) . 
Coelho - Iake9ú. 
Colhereiro - Diglizú. 
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Comer - larúrindütü. 
Como se chama? qual o nome? -

Iriritoá? 
Concha dos brincos - Nenzú. 
Corda - Alonu9ú. 
Coruja - Ka lendzú. 
Correr - lkedütü. 
Crian9a - Uetú. 
Cuia - Kate9ú. 
Cupim - Cahú. 
Defecar - Tonsignu9ú. 
Dente - Toaíui9ú. 
Doente - Itonendütü. 
Doer - Itonendütü. 
Dormir - Akguriguidütü. 
Dorso - Toada9u9ú. 
Espirrar - Uaikace-inguike9ú. 
Estrela - Ikita9ú. 
Faixa de carregar criancra - Cáarú. 
Feio - Iukiú-kinikidutú. 
Figura, desenho - Korenauá. 
Filho - Uétü. 
Fio de algodao, das flechas -

Kondzú. 
Fío de fibras, das flechas -

Kace9ú. 
Flauta - Kaiguetazú. 
Flauta nasal - Hait-teata9ú. 
Flecha de ponta chata - Aiera9ú. 
Flecha de ponta lisa cilíndrica -

Aniee9ú. 
Flecha de ponta de taquara -

Uaeli9u. 
·Flor - Talat9ú. 
Fogo - Aneiúherú. 
Folha - Adenandzú. 
Folha para cigarro - Enanzú. 
Fronte - Toaiekuzuzú. 
Fumo - Etú. 
Fuma9a - Aioke9ú. 
Fuso - Gdaretatú. 
Grao-de-galo - Aluiniki9ú. 
Gravatá - Koalonent9ú. 
Grilo - Bagueda9ú (P). 
Gritar - Kaiguetau9ú. 
Guarirova-do-campo - Konin-te. 
Herva - lkazú. 
Homero - N09ú. 
Isso, esse - Dera. 
J atobá -~ Oiarú. 
Jacaré - Nunta9ú. 



J oelho - Toakiritanzú. 
Lagarto - Enarú. 
Lagartixa - Iano9ú. 
Leite - Anung9ú. 
Levantar-se - Ilhái-cenogodotü. 
Língua - Toáioherú. 
Longe - Uet9ú. 
Luas - Iriki9ú. 
Macaco - Hotú. 
Mama - Anunguetizú. 
Mangaba - Kateki9ú. 
Mao - Toái-iki9ú. 
Massa de mandioca - U rinodzú. 
Mastigar - Iaiguedutú. 
Mata - Daikiniot9ú. 
Mel - Duhiazú? (P). 
Morrer - Aunindutú. 
Mulher - D09ú. 
Nariz - Toiaionendzú. 
Nó de taquara - Karitand9ú. 
Olho - Toaí-ikiki9ú. 
On9a - Ienarú. 
Orelha - Toanenendzú. 
Orifício no lábio superior -

Ionkon-nandetü. 
Orifício do septo nasal -

Ononkon-nandetü. 
Palha do uaua9u - Uenandzú. 
Pálpebra - Toaiecindjú. 
Pau (árvore) - l9ú. 
Pau-de-santo - H ineki9ú. 
Pé - Toaiukizú. 
Peito - Toanunkizú. 
Peixe - Aiutchú. 
Pelos pubianos - Toaliketa9ú. 
Penas das flechas (sariema) -

Kolatoed9ú. 

Penis - Toaki9ú. 
Perdiz - Uiteá-gui9ú. 
Perna - Toa9u9ú. 
Pesc090 - Toaietolozú. 
Pila o - N otú. 
Pingente de fibras para o dorso -

Iala9ú. 
Piolho - Kaní-ini9ú. 
Piqui - Aarú. 
Raio - Uaduguezú. 
Ralo - Tomarú. 
Resina das flechas - Niaend9ú. 
Sangue - Toati9ú. 
Sariema - Kolatzú. 
Sentar-se ( acocorar-se) -

Acikáuekedotú. 
Sepultura - Ilurindütü (205 ) 

Sim - Han-han! 
Sol - Uteriku9ú. 
Suor - Uaien()\:Ú. 
Taquara - lkuirikazú. 
Taquara das flechas -

Arukirikat9ú. 
Terra - Ino9ú. 
Terra de formigueiro - Katunuzú. 
Testículos - Toaliki9ú. 
Tocandira - Tietátáglizú (ou 9u). 
Triangulo - Nendzú. 
Trováo - Taridzú. 
Tucura - Taketazú. 
Umbigo - · Takodadlizú. 
Unha do pé - Toaiut9uakezú. 
Urinar - Kereguetau9ú. 
Urucu - Duki9ú. 
Ventre - Toaendzú. 
Vulva - Akio9ú. 

As palavras marcadas (P) pertencem a um vocabulário colhido pelo 
tenente Pireneus em 1911. 

Vocabulário Nambikuára-Anunze 

SERRA DO NORTE - RIO 12 DE OUTUBRO 

Antebra90 - Uanozuze. 
Arco - Ukize. 
Bastoes ignígenos - Haitzü. 
Boca - Uaiuare. 
Rom - ldaknikda9ú. 
Bracelete - Nokoniguiguize. 
Bra90 - Uanukize. 

Breu (resina) - Duhutaarú. 
Brinco - Nan-ninze. 
Cabe9a - Uaneguetü. 
Caju - Eehrú. 
Cavilha para o nariz - Uonedeze. 
Cera - Duhutaarú. 
Céu - U acinze. 

(205) Esse vocábulo parece formado de um termo tagnaní, alóre -
terra, e outro kókozú-nandetü - orificio, buraco: Alóre-nandetü - buraco 
na terra. 
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Colar de contas - Kairize~ 
Comer - Ikduze. 
Cora9áo - Iakze. 
Cotovelo - Uanokundunze. 
Coxa - U anikize. 
Dedo - U aikuenreze. 
Dente - U auize. 
Dorso - Uatluze. 
Escrotos - Uaiariguinize. 
Espádua - Uanotoarize. 
Faca - Jure. 
Fígado - Aiere. 
Flauta - Kiaze. 
·Flecha em geral - Haukti9ú. 
Fogo - Anize. 
Fronte - Uaenakeze. 
Homem - Idnize. 
J acaré - Nunta9ú. 
Joelho - Uaguididanze. 
Língua - Uaileherú. 
Linha - Kuitui9ú. 
Machado de pedra - Eun-etú. 
Manto de palha - lela9ú. 
Máo - u aikize. 
M ulher - Duce. 

Amarelo - Kateti~ú. 
Azul - ladnea~ú. 
Branco - Kuidi~ú. 
Preto - Kaikidu~ú. 

Nariz - U'anonze. 
Olho - Uaiekedakzú. 
Orelha - Uonaninze. 
Pau - I9uze. 
Pé - Uaiukize. 
Pena para o nariz - Unetizú. 
Penis - Uakize. 
Pente - Halatzú. 
Perna - Uapuze. 
Pingente de penas - Ieiakize. 
Queixo (mento) - Uaiukluenze. 
Raspador (de dente de capivara) 

- lakizü. 
Remédio - Inekia~ú. 
Tatu - Nunze. 
Tatu-galinha - Hatdenandzú. 
Terra - Inoze. 
Tripa (intestinos em geral) 

Aiokze. 
Unha - Uaitnakeze. 
Umbigo - Uaikedanze. 
U rucu - Duhiaze. 
Veado - Iatarú. 
Ventre - Uati~ú. 

e ores 

Preto - ladeneazú (breu). 

Verde - Cedecededeno9ú. 

Vermelho - Duhia9ú. 

V ocábulos colhidos pelo tenente A. Pireneus de Sousa 

Abelha achopé - Arazi. 
Abelha borá regina - Kaiudeze. 
Abelha mandaguari-vermelho -

Iuze. 
Abelha manduti - Kloarize. 
Abelha tatá - Arize. 
Abelha tibuna - Tarate. 
Abóbora (nossa) - Ariatece. 
Arara - Aranze. 
Araticum - Arare. 
Carne - Uanoze. 
Coatá - Kadoze. 
Gar~a - Mokare. 
Gordura - Ionezeze. 
Grilo - Dakize. 
Lacrau - Aiiam-dace. 
Lambari - Kaiare. 
Lagartixa - Ianuze. 
Maribondo - Urutece. 
Mel - Dezaze. 
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Mulateira - Kuruaiudeze. 
Pacu - Mambíre. 
Palmeira casti~al - Kaice. 
Periquito - Kakaiteze. 
Piau - Akurize. 
Pintado - Uanunce. 
Pomba - Tuize. 
Porco - Iakize. 
Quan-quan - Peanteze. 
Que nome tem? - Uaiziguidí? 
Que é isso? - Ianakere? 

ou Uazanakere? 
Rato - Dodece. 
Rio 12 de Outubro - Ori-handeze. 
Río Nambikuára -

Oaereioákandeze. 
Ro~a - Aitie. 
Sol - Ikidaze. 
Urubu - Uruciú. 



.... 

Afinidades Parasitológicas e Clínicas 

Entre o tokeláu da Asia e da Oceania e o chimbere dos indígenas 
de Mato Grosso 

por 

OLIMPIO DA FONSECA FILHO 

Até há poucos anos, quando pela primeira vez demonstramos sua exis
tencia entre as tribos selvagens de Mato Grosso, as endodermofíceas eram 
conhecidas apenas dos arquipélagos do Pacífico Sul e do Sudeste Asiático. 
De fato, reina nestas últimas regioes urna dermatose endemica parasitária, 
revestindo um aspecto tao particular que sua existencia foi assinalada por 
antigos navegadores e naturalistas pouco familiares com assuntos médicos. 
~ o tokeláu, també.m chamado lafa-tokelau, pita, cascado, oune, ku11ekune, 
gune, tukunekune, gogo, gogomon, etemane, tatofat, gorap, koerab, koerab
besi, kilinai, lusung. Tal variedade de nomes se explica pela distribui~ao 
geográfica da dermatose numa multidao de ilhas espalhadas pelo chamado 
Mar do Sul e nas costas do Oriente Asiático, terras essas todas em que 
diferentes povos falando línguas e dialetos os mais diversos, foram igual
mente impressionados pelo quadro mórbido espetacular, curioso e caracte
rístico. A regiao atacada pela endemia tem seu centro na península de Malaca 
de onde pensam alguns seja a doen~a autóctone e se tenha irradiado para as 
ilhas e a terra fir.me onde vem sendo assinalada. As costas e o interior da 
Indochina (Camboja, Siao, Laos, Ana, Tonquim) até as partes Jimítrofes 
da China (província de luna), a Birmania, a regiao de Bengala, Ceilao, 
constituem a zona infestada no território asiátlico. Em todas essas localidades 
c<>ntinentais, como em Ceilao, porém, a moléstia nao tem urna grande difu
sao, ao contrário do que acontece com as ilhas da Oceanía, algumas das 
quais estao totalmente invadidas pela parasitose que chega as vezes a se 
verificar na maioria ou na quase t<>talidade dos habitantes. Essa circunstancia 
e a de ter sido o tokeláu primeiro descrito nos arquipélagos da Polinésia e 
da Micronésia nos levam a admitir que aí esteja antes o foco de irradia~o da 
doen~a. Desde a ilha de For.mosa e as Filipinas, as Marianas ou dos Ladróes, 
as Molucas, as ilhas Gilbert e Marshall, a Nova Caledonia, as ilhas Fidji, 
as ilhas de Samoa e de Tonga, as da Uniao ou Tokeláu, donde a moléstia 
tirou o nome por que é mais geralmente conhecida, as ilbas da Sociedade, 
até as ilhas da Sonda, Sumatra, Nova Guiné, Célebes, a referida dermatose 
tem sido assinalada. De várias dessas ilhas sabe-se com seguran~a nao ser 
a moléstia originária, assim, por exemplo, se conhecendo a história de sua 
recente importa9áo para os arquipéJagos de Cook e da Sociedade, especial
mente para Taiti, onde a enfermidade foi coro exito combatida. 
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t verdade que nas costas orientais do Continente Africano, bem como 
do Brasil, sao referidos na literatura casos de tokeláu. Nao nos consta, 
p~rém, que ~ estudo do cogumelo produtor nesses casos africanos e brasi
le1ros tenha sido levado até sua identifica~ao botanica com um dos Endoder
m,.ophyton produtores do tokeláu do Oriente ou com outra espécie do mesmo 
genero. 

Na Africa do Sul, Pijper referiu do Transvaal um caso de tokeláu em 
um cafre do grupo Mapoch. Dessa observa~o clínica nao se podem tirar 
conclusóes definitivas sobre a identidade da doen~a com a dermatose do 
Sudeste Asiático e das ilhas da Oceánia. Mas, no que diz respeito aos 
caracteres culturais do cogumelo isolado, da figura publicada por Pijper de 
urna cultura em meio de prova de Sabouraud, nao se pode concluir que ele 
perten~a ao genero Endodermophyton. O cogumelo de Pijper produz no 
meio em questao colonias brancas, cobertas de hifas aéreas, um tanto 
crateriformes, sem mostrar o aspecto cerebriforme tao acentuado nas colonias 
dos parasitos do tokeláu. 

No Brasil, foram Caramuru País Leme e Ulisses Paranhos que em 1903 
e 1906 denunciaram a presen~ do tokeláu. Esses pesquisadores diagnosti
c.aram primeiramente a doen9a em um índio da tribo dos Carajá que vivia 
nas ilhas do río Araguaia, no Estado de Goiás. Os dois pesquisadores 
afirmam que a enfermidade é comum entre tais indígenas que a denominam 
rooro, o que significarla moléstia que voa, explicando essa denomina~ao 
pela idéia que tem os índios de ser a moléstia soprada sobre eles por uma 
tribo inimiga. Estaríamos de acordo com Ulisses Paranhos e Caramuru País 
Leme para admitir que a doen9a dos índios Carajá pudesse ser realmente 
urna endodermoñcea, embora o estudo cultural do cogumelo tal nao tivesse 
demonstrado, estaríamos de acordo, dizíamos, se esses dois autores nao decla
rassem também que pessoalmente observaram o tokeláu em muitos pontos 
do Brasil, nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Sao Paulo. 
Tal afirmativa é ainda mais estranhável quando Paranhos e Leme assegura
ram que o tokeláu existe em cidades como Uberaba, em Minas Gerais, e 
Batatais, em Sao Paulo. Até esse ponto nao é possível chegar, nem admitir 
a difusao de tao típica dermatose nas popula~óes civilizadas do Brasil sem 
que tivesse ela sido até agora por outrem diagnosticada. Fica desse modo 
prejudicada a validez do diagnóstico do tokeláu em rela9ao a dermatose 
dos índios Carajá, lan9ando-se urna séria dúvida sobre a natureza da doen~a 
ou das doen9as a que Paranhos e Leme se querem referir. Se mais de perto 
se analisar, porém, principalmente a tese de doutoramento de Caramuru 
País Leme, entao, nenhuma dúvida poderá restar do erro desse pesquisador 
que tomou por tokeláu nada mais nem nada menos que a dermatite poli
morfa dolorosa tao conhecida em todo o Brasil sob o nome de fogo selvageni. 
Nao se pode, por conseguinte, duvidar de que Paranhos e Leme chamem 
tokeláu urna dermatose muito diversa em cuja etiología os cogumelos nao 
tero o menor papel e que pertence ao mesmo grupo nosológico que a 
doen~a de Duehring e o penfigo foliáceo. 

t bem verdade, entretanto, que entre as popula~es indígenas do 
México, da América Central, da América do Sul, reinam endemicamente 
dermatoses pouco conhecidas que o consenso quase unánime dos pesqui
sadores considera parasitárias. Dessas dermatoses a mais estudada e com 
freqüencia referida na literatura médica é a denominada caraté ou caráre, 
estudada principalmente na Colombia. Tal dermatose seguramente é iden
tica a que no México chamam pinta ou mal de pinta ou del pinto ou de los 
pintos ou, ainda, mancha endemica da cordilheira. Foi, aliás, do México 
que veio a ser primeiro conhecida tal afec~ao designada pelos naturais do 
país sob o nome de tzalzayanalixtli. Dessa dermatose mexicana Blanco, em 
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1760, dá noticia em seu Dicionário Enciclopédico e Hemandez também a 
descreve na História Plantarum Novae Hispanie. Oviedo, em sua História 
das Indias, também já a ela se refere. );: a mesma doen~a que na Vene
zuela é designada por esses mesmos nomes e mais pelo de cute e no Peru 
pelas denomina!rÓes de ecara ou cahárate. Também ao caraté devem ser 
provavelmente identificados o mal vermelho de Caiena da Guiana Francesa, 
o cativi de Guatemala e Honduras, a busaro/a de Haiti, a guasarola de Santo 
Domingo e o picuiti de Guadalupe. t preciso salientar, porém, que em todos 
esses países latino-americanos as dermatoses que esses nomes assinalam tem 
sido muito pouco estudadas e que quase nada se sabe sobre os aspectos 
clínicos, a individualidade nosológica desses tipos mórbidos e sobre sua 
etiologia. Nesse terreno, urna vez posta em dúvida hoje a a~áo patogenica 
dos aspergilos, penicilos e outros cogumelos que Montoya y Flores designou 
como os agentes causais dos diversos tipos de caraté, restam apenas estudos 
clínicos e parasitológi.cosi isolados e incom.pletos, principalmente os de 
Bodin e de Darier (1903), de A. Peña Chavarría e Paul G. Shipley (1925), 
de Aldo Castellani (1923 e 1925) e de Cifferi (1929). 

Do caso do equatoriano observado em Paris por Darier e parasitologi
camente estudado por Bodin (de Rennes), este último pesquisador isolou 
um cogumelo que considerou apresentar estreitas analogías com os tricó
fitos e micrósporos mas, principalmente com o lophophyton gallinae. As 
figuras publicadas do aspecto microscópico do cogumelo de Bodin, nos 
levam a crer que se trate de um Epidermophyton de que é representada a 
forma típica dos fusos plurisseptados fasciculados. Será esse cogumelo, 
para o qual Brumpt criou a espécie Trichophyton carateum, o agente ou 
um dos agentes habituais do caraté? Só urna investiga~ao de maior número 
de casos poderá responder a esta interroga~ao. 

A. Peña Chavarría e Paul G. Shipley escreveram um dos mais interes
santes trabalhos sobre o caraté. Mas os dois ilustrados investigadores colom
bianos, como eles mesmos declararam, nao se detiveram longamente no 
estudo micológico da doen!ra; seus aspectos clínicos e os interessantes 
problemas de hist6ria médica que ela levanta os tendo mais assiduamente 
ocupado. Por isso, os resultados que apresentam relativos a etiología das 
diversas variedades clínicas do caraté sao ainda incompletos e bem mere
ceriam ser retomados por quem, corno Peña Chavarría e Shipley~ está nas 
melhores condi!róes para resolver definitivamente a questao. Também os 
dois pesquisadores que vimos citando isolaram da variedade branca de 
caraté um cogumelo com os caracteres do genero Trichophyton. Esse para
sito, que nunca dá órgaos de frutifica!raO nas escamas de pele parasitadas, 
é seguramente aí o verdadeiro agente causal da afec!raO. Seria, portanto, do 
maior interesse estudar-lhe em detalhe os caracteres culturais e morfológicos 
e averiguar com segura~a em que genero de dermatófitos ele deve ser 
incluído. Da variedade ver:melha de caraté, Peña Chavarría e Shipley isola
ram um outro cogumelo que consideram também tricófito e cuja a~ao 
patogenica puderam comprovar por inocula~ao no coelho. Isolaram ainda 
os pesquisadores colombianos que vimos citando, da variedade violeta de 
caraté um Aspergillus, da variedade negra urna A/ternaria que supóem 
talvez identica ao cogumelo que Castellani chamou Montoyella, da varie
dade vermelha, tendo ainda obtido por cultura um outro Aspergi/lus. Toda 
essa flora miceliana das escamas de caraté bem merecería um estudo 
aprofundado que esclarecesse o papel representado, na etiología das diversas 
formas da doen~a, pelas espécies de cogume1o encontradas. 

Nestes últimos anos o ilustre tropicalista e micólogo Sr. Aldo Castellani 
teve oportunidade de investigar casos catalogados no México, na América 
Central, na Colombia e na Venezuela como pin.Ja, caraté ou cute. Dessas 
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investigas:óes resultou a convic9ao de que 'ª todos esses nomes vulgares 
corresponde, nao urna entidade nosológica única e autónoma, mas urna série 
de dermatoses parasitárias ou nao, confundidas como manifesta~óes diversas 
de . um tipo mórbido único. Assim em alguns casos se trata va de urna 
vanedade de pityriasis versicolor que Castellani há muito descrevera sob o 
nome de tinea f lava e que é produzida pela Malassezia tropica. De outras 
vezes, considerou Castellani que as placas de acromia e de hiperpigmenta~ao 
representavam, respectivamente, apenas leucodermia e cloasma brónzeo nao 
parasitários. De outros casos em que havia manchas com aspecto de 
cicasma brónzeo, isolou Castellani o Cladosporium mansoni agente etio
lógico da chamada tinea nigra. Em conclusao, provisoriamente, Castellani 
considera que a pinta amare/a compreende pelo menos duas afec~oes, linea 
/lava e a pinta amarel/a sensu stricto, nao parasitária e provavelmente de 
origem trófica; que a pinta negra compreende pelo menos: a) manchas nao 
parasitárias de cloasma brónzeo tendendo mais ou menos para colora!;aO 
azulada e das quais numerosas formas de cogumelos saprófitos podem ser 
isoladas; b) manchas hiperpigmentadas produzidas por tricófitos e cogu
melos próximos que muitas vezes, nos casos crónicos tém urna a9ao pertur
badora sobre os processos de pigmenta~ao da pele; e) manchas de tinea 
nigra produzidas pelo Cladosporium Mansoni; e, por fim, que a pinta 
branca compreende .de um lado leucodermias nao parasitárias, de outro lado 
manchas brancas associadas ou consecutivas a infec~ao por tricófitos e 
malassezias. 

Dum caso de pinta negra isolou também Cifferi recentemente urna nova 
espécie de dermatiácea, o Acrotheciun1 nigruni, que co·nsidera seja talvez 
identico a Montoyella bodini de Castellani. 

Da enumera~ao das pesquisas mais notáveis realizadas pelos métodos 
modernos de investiga9ao micológica, s·e concluí que . a pinta ou caraté nao 
pode ser considerada urna entidade mórbida individualizada e autónoma de 
unívoca etiología, nem mesmo um síndromo definido correspondendo a 
doen!ras diversas, mas que esses termos se aplicam a várias dermatoses 
caracterizadas por diferentes altera~óes discrómicas. da pele. 

Em nenhuma das pesquisas micol6gicas realizadas no México, na Amé
rica Central, nas Antilhas, no Equador, na Venezuela e na Colombia, foi 
verificada a presen9a de dermatófitos que correspondessem aos caracteres 
do genero Endodermophyton ou de manifesta9óes cutaneas comparáveis as 
das endodermofíceas do Oriente Asiático e das ilhas da Oceanía, a moléstia 
que lá se conhece com o nome de tokeláu. Isto é tanto mais de notar 
quanto, a Castellani náo poderiam ter escapado tais ocorréncias, a ele que 
criou o género em questao, separando-o dos tricófitos e epidermófitos, e 
que tao longa e detalhadamente estudou o tokeláu. Nao quer isso dizer que 
se deva excluir a possibilidade de que, entre as diversas dermatoses englo
badas sob nomes genéricos de caraté, pinta e cute, nao se venha um dia a 
encontrar também urna endodermofícea qualquer. Isso, nao somente é possí
vel, como é até provável, desde que se realizem estudos mais demorados 
sobre o assunto e se investigue um maior número de casos sob os pontos 
de vista clínico e micológico. 

No Brasil, além das referencias já citadas feitas por Ulisses Paranhos 
e Caramuru Pais Leme, de urna doen9a dos índios Carajá que eles errada
mente identificaram ao tokeláu, sao conhecidas outras dermatoses endé
micas entre os índios. de tribos s1elvagens. 

De todas, a mais antigamente citada é o purúpurú ou kurúkurú que se 
observa entre indígenas da Amazonia, mais freqüente em certas bacías 
fluviais em particular nos rios Puros e Juruá, o primeiro dos quais a fre
qüencia das enfermidades deve o nome por que é conhecido. De fato, o 
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nome Purus deriva de purúpurú "que, - diz Labre -, quer dizer pintado, 
" ou Myra-purúpurú, gente pintada, em língua geral", o nome primitivo dado 

ao rio pelos índios Paúmari, sendo Waini, outros nemes sen<lo usuais em 
diferentes tribos conforme o dialeto utilizado. 

Purúpurú é um nome que se encontra no Diário de Viagem da Capita
nia de Siio José do rio Negro, 1774 e 1775, de Ribeiro de Sampaio, publi
ca9áo feíta em Lisboa no ano de 1825. Ribeiro de Sampaio encontrou a 
dermatose entre os índios Catauixi. Spix e Martius, W. Chandless, o Cónego 
F. Bernardino de Sousa, Ehrenreich, Koch-Gruenberg, A. R. P. Labre, 
Heliodoro J aramillo e outros etnógrafos, exploradores, cronistas e viajantes 
tem trazido informa9óes nem sempre concordantes sobre a dermatose, tal 
como ela é observada principalmente entre os Paúmari e Juberi. Entre 
os médicos que reuniram dados sobre a doen9a devemos recordar Francisco 
da Silva Castro, Osvaldo Cruz, Carlos Chagas e Roquette-Pinto. 

O purúpurú consiste no aparecimento de manchas a princípio acinzen
tadas depois cinzento-azuladas e enegrecidas, a colora9áo desaparecendo 
progressivamente nas lesóes antigas a partir do centro de onde pouco a 
pouco come9am a se desenvolver placas acrómicas comparáveis as de 
vitiligo e características da fase final da doen9a. Sáo as partes descobertas 
as mais freqüentemente atacadas, a acromia intensa se observando de prefe
rencia nas extremidades dos membros. A descama9áo nas placas discró
micas, que nem todos os observadores referem, parece caracterizar as 
primeiras fases da doen9a. 

Sobre a etiología do purúpurú nada se sabe até boje, embora seja 
cren9a de muitos médicos e naturalistas que tem estado em contato com 
índios del~ afetados que se trata de urna dermatose parasitária, de urna 
de!mato3mcose. Já Wappaeus identifica o purúpurú com a pinta mexioana, 
onenta9ao que os autores modernos, Roquette-Pinto entre outros também 
tef!l seguido. ~om essa i~entifica9áo, ~liás, fica apenas deslocado o problema, 
po1s, como vimos, da pmta ou carate, nem se sabe se chega a ser entidade 
mórbida autónoma. 

Sob a denomina9áo de báanecedútú, RoqueUe-Pinto descreveu detalha
damente em seu livro sobre a Rondónia, urna dermatose particular obser
vada entre os índios Nhambikuára, da Serra do Norte, no Estado de Mato 
Grosso. A moléstia se inicia pelo aparecimento de vesículas muito pequenas 
disp.ostas em figuras circulares concentricas formando placas de contorno, 
ov61de ou policiclo. Entre as lesóes elementares a pele é a princípio de 
aparencia normal, em torno delas também nao se verificando qualquer rea9ao 
inflamatória. As vesículas crescem um pouco, secam, nessa fase da doen9a 
coalescendo mais ou menos as lesóes elementares, do que resulta a forma
~áo de placas escam<>sias em que a disposi9áo em figuras circulares concen
tricas está mais atenuada e menos regular. As placas crescem, se multipli
cam, o processo de descama~ao se intensifica e chega-se a fase final da 
doen9a, ao que parece poucas vezes atingida, na qua! toda a superficie do 
corpo é recoberta de escamas, arrepiadas, como tiras de papel de seda 
escuro presas ao tegumento por urna extremidade. A marcha da doen9a 
d~-lhe sucessiva ou simultaneamente os tres aspectos sob os quais Roquette
Pmto a descreveu: forma vesiculosa, forma placóide, forma escamosa. Pensa 
Roquette-Pinto que o báanecedútú seja urna dermatose parasitária, provavel
mente urna dermatomicose e considera possível que o parasito se encentre 
?º ~olo, do~d~ a facilid~de de infec9ao dos Nhambikuára, que sáo dos poucOs 
md_10'S brasile1ros que tem por hábito dormir no solo nu. t também com 
o tokeláu ou ~inea im.b~icata que Roquette-Pinto considera que o báanecedútú 
te~ suas maiores afinidades, sobretudo na fase final de sua evolu9ao. t 
muito provável que a etiología das duas doen9as seja também semelhante e 
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que um estudo parasitológico da dermatose dos índios da Serra do ..Norte 
venha a colocá-la um dia entre as endodermofíceas, ao lado ou, o que parece 
menos provável, identificada ao chimbere dermatose dos índios do rio 
Sao Miguel que passamos a descrever. ' 

Em 1924, tivem.os oportunidade de estudar, gra9as a amabilidade do 
P~ofessor Roquette-P1nto e do Dr. Benjamín Rondon, urna dermatose ende
m1ca entre os índios Puruborá do rio Sao Miguel, Estado de Mato Grosso, 
na fronteira do Brasil com a Bolivia. O grupam·ento a que pertenciam os 
~o~n!es em. questáo constituía um pequeno núcleo de cerca de cinqüenta 
ind1v1duos 1solados em um dos ma1s remotos pontos da América do Sul 
0007 ~i.nha:n permanecido até d~is an~s. antes sem ter qualquer contato com 
a c1v1hza9ao. A doe~a era a1 fam1har, atacando diversos membros de 
cada família, as· crian9as sendo desde cedo infectadas. O índice endemico é 
elevado, a totalidade dos membros da tribo sendo atacada do mal, que em 
todos reveste aspecto clínico identico. Entre os índios em que é observada, 
a dermatose é conhecida pelo nome de chimbere. 

As lesóes do chimbere c.onsistem em grandes placas circinadas, con
fluentes, fortemente escamosas, pruriginosas, acompanhadas de acromia 
acentuada. As escamas sao translúcidas ou esbranqui~das, a descama9áo se 
estendendo por toda a superficie das placas, mais intensa mesmo na parte cen
tral que na períferia. Os fragmentos esfoliados de epiderme sao facilmente 
retirados a pin9a medindo entáo de fra9áo de milímetro e meio centímetro de 
tamanho. Raros sao os pontos da lesáo em que se encontram pequenas 
crostas provocadas pela a9áo das unhas do doente. As lesóes podem invadir 
toda a face, a nuca, o pesco~o, o peito, a parede abdominal, o dorso, os 
.membros. Nao observamos lesóes do couro cabeludo, dos petos, nem das 
unbas. A nao ser a acromia por vezes acentuadíssima, nenhuma outra colo
ra9áo anormal é observada na pele ou nas escamas. 

O exame microscópico das escamas, feito após ligeiro aquecimento na 
potassa a 40%, revela a presen9a em quantidade variável, de um micélio 
típico. Em algumas escamas é difícil encontrar o cogumelo, outras, porém, 
sao intensamente invadidas pelo parasito que forma um denso emaranhado 
de hifas septadas e ramificadas sem qualquer vestígio de esporos ou esporó
foros diferenciados. Em alguns pontos, entretanto/ esses filamen.t<YS se 
acham dissociados em artículos, oídios ou artrósporos análogos aos que se 
observam nos cogumelos do tipo Mycoderma (sensu Vuilemin). Um caráter 
particular dos filamentos micelianos encontvados nas escamas de chimbere 
consiste na presen9a, no interior das células do micélio, quando este é exa
minado na potassa a 40% ligeiramente aquecida, de granula9óes pigmen
tadas especiais. Essas granula9óes tem dirnensóes variáveis e, com o 
tamanho, varia a colora9áo que apresentam, do vermelho acastanhado nas 
menores, até o amarel-0 dourado brilhante nas granula~óes mais volumosas. 
Que o saibamos a presen9a de tais corpúsculos nao foi até agora assinalada 
em nenhum outro parasito das tinhas, e tanto quanto podemos deduzir 
do pequeno número de casos estudado, constituí aspecto particular e carac
terístico do parasito do chimbere. 

Depois de alguns insucessos que se devem atribuir a ausencia de para
sitos microscopicamente verificada em algumas escamas, sem dificuldades 
maiores pudemos isolar o cogumelo. Ainda nos foi possível utilizar meio 
de prova de Sabouraud preparado com a maltose bruta verdadeira de 
Chanut, tal como era fornecida antes da Grande Guerra e que boje nao é 
mais encontrada no comércio. O cogumelo dá nesse meio culturas cerebri
formes, glabras, úmidas, de um amarelo ern vários pontos tendendo para o 
avermelhado, fazendo saliencia a superficie da gelose. As células mantidas 
por muito tempo no laboratório perdem um pouco o aspecto característico, 
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desaparece a colora~áo aver:melhada, a cultura torna-se seca, recoberta de 
" delgada camada de hifas, áreas brancas, menos 'Saliente e de aspecto menos 

cerebriforme que as amostras recentemente isoladas. Ao microscópio, nessas 
culturas, só se encontra um delgado micélio ramificado e septado, cujos 
únicos elementos reprodutores sao clamidósporos terminais e intercalares. 
As vezes, aí também se encontram certas ramifica9oes do micélio que 
len1bram um rudimento dos chamados candelabros fávicos. 

Os caracteres do parasito, na lesáo e nas culturas artificiais, permitem 
desde logo .identificá-lo como um novo tipo do genero Endodermophyton 
que Castellani criou em 1909. Aliá'S, feíto o exame clínico do primeiro 
.caso 'e-studado de chimbere e verificada a presen~a de filamentos micelianos 
ram.ificados e septados nas escamas das lesóes, pudemos logo prever o 
isolamento de um Endodermophyton. Se assim foi, é porque nada há mais 
típico e característico em dermatología do que urna lesáo de endodermo
fícea: as grandes placas acrómicas, escamosas, em toda a sua extensao 
constituem um quadro clínico inconfundível e que nao permite qualquer 
dúvida ao primeiro exame do doente. Impossível será ao pesquisador mais 
avisado tomar a doen~a por urna epidermofícea: além da acromia presente 
faltam-lhe para isso o eritema e as vesículas, além da descama9áo nas epi
dermofíceas ser mais ou menos limitada ou acentuada para a periferia da 
lesao. Da ictiose, com que seria mais fácil confundi-la, faltam-lhe os 
comemorativos e a evolu9ao, distingue-a a forte acromia que acompanha 
as zonas descamadas e a própria natureza da descama9áo. 

O diagnóstico diferencial <leve ser feito ·entre o chimbere e, de um lado 
as dermatoses endemicas pouco conhecidas dos indígenas sul-americanos, de 
outro as endodermofíceas orientais reunidas sob o nome de tokeláu. 

O diagnóstico diferenc.ial com o báanecedútú fica ainda dependendo de 
mais demoradas pesquisas. Roquette-Pinto descreve um aspecto distinto na 
dermatose da Serra do Norte: a descama~ao é intensíssima, com forma9áo 
de tiras de epiderme esfoliada, semelhando tiras de papel coladas sobre a 
pele do doente; maior regularidade das lesóes que mais de perto recorda:m 
o tokeláu; menor índice endemico que o assinalado para o chimbere; isso 
tudo, além da incidencia sobre tribos indígenas de grupanrentos~ e provenien
cia muito diferentes. 

O chimbere se distingue clin.icam.ente da pinta ou caraté pela ausencia 
total de escamas ou manchas coloridas características desta última derma
tose. Poder-se-ia confundi-lo com variedade branca do caraté, mas esta nunca 
se observa isolada e sem casos outros com manchas coloridas. É de notar 
que o chimbere ataca todos os membros do grupamento em que foi obser
vado e que em todos os indivíduos tem o mesmo aspecto clínico, nunca se 
encontrando entre os ínctios afetados quem tivesse manchas coloridas. 

Roquette-Pinto, estudando comparativamente o purúpurú e a dermatose 
dos índios da Serra do Norte, estabeleceu entre as duas entidades- mórbidas 
nítida distin~áo, identificando, entretanto, a primeira com o caraté colom
biano. 

É sem dúvida do tokeláu que muito se aproxima a dermatose ende
mica dos índios do rio Sao Miguel. Convém notar que a disposi~áo das 
escamas em círculos concentricos nas lesóes circinadas, que valeu ao tokeláu 
a denomina9á.o científica de tinea imbrica/a que Manson pela pr.imeira vez 
lhe aplicou, absolutamente nao se observa nas placas do chimbere. Mas, é 
sabido que Castellani e outros descreveram casos de tokeláu em que a dispo
si9áo das escamas em círculos concentricos nao ·era observada. Os restantes 
aspectos 'Clínicos epidemiológicos e parasitológicos se superpóem comple
tamente. 

Tokeláu e chimbere representam os dois tipos clínicos principais do 
grupo nosológico das endodermofíceas. Ambos tem urna área de distri-
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bui~ao geográfica bem definida. O primeiro irradia dos países habitados 
pelos povos de ra~ malaia para a China e para a india. O segundo é 
estritamente limitado a grupamentos de índios selvagens segregados do 
contato da civiliza9ao em pontos remotos do Brasil. Como explicar a 
distribui9ao dessas duas dermatoses afins e dos respectivos cogumelos produ
tores em regióes tao diversas e tao distantes urna da outra? Só urna 
explica9ao é cabível no caso, a da remota importa~ao da doeJ.l9a para a 
América em época pré-colombiana, por ocasiao das migra9oes de indiví
duos vindos das ilhas da Oceania. Essa explica~áo também daría conta, no 
caso de confirma~áo de sua existencia, dos casos de tokeláu que foram 
referidos da África do Sul, regióes para onde sabidamente também se 
dirigiu a corrente emigratória pré-histórica da Oceania. No Novo Conti
nente se teria provavelmente algum .tanto modificado o aspecto clínico da 
doe~a e sofrido urna modifica9áo análoga o seu agente produtor. A nao 
ser admitida essa hipótese, só resta supor que condi9óes .mesológicas compa
ráveis tenham criado de um lado nas ilhas da Oceania e na Península 
Malaia, de outro no Brasil, tipos de parasitos semelhantes ao extremo 
(no caso, os cogumelos do genero Endodermophyton) dotados de proprie
dades patogenicas quase de todo ponto semelhantes, capazes por conseguinte, 
de produzirem duas dermatoses parasitárias tao parecidas urna com a outra 
como o sao o chimbere e o tokeláu. 

Sem dúvida a hipótese da introdu9ao do parasito e da doen~ pelos 
imigrantes malaios de que se originam certamente os índios americanos é 
das duas a mais simples, a ·mais lógica e a que mais argumentos pode trazer 
a seu favor. 
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edicao, exatamente publicada nesta colecao 
Brasiliana em 1935, é enriquecida de notas 
por urna equipe de amigos e discípulos, 
todos grandes nomes de nosso mundo cien
tífico: Alberto José de Sampaio, Alvaro 
Osório de Almeida, Melo Leitao, Olímpio 
da Fonseca Filho, Fábio Werneck, Heloísa 
Alberto Torres e Raimundo Lopes. 
Com material sobre os parecis e nam
biquaras, Roquette-Pinto reuniu copioso 
acervo, que faz deste livro, no juízo de 
Herbert Baldus, "uma das mais · notáveis 
fontes da etnologia brasileira, principal
mente a respeito da cultura matei:ial destes 
índios. da Serra do Norte". 
Escreveu, ainda no setor da Antropologia, · 
os Ensaios de antropologia brasiliana, pu
blicados nesta mesma cole9ao, e várias 
obras menores, sempre fiel as suas dou
trinas e seus ideais. Mas nenhuma obra 
superou a Rondónia em penetra9ao popu
lar, a · ponto de se tornar imprescindível a 
urna cole9áo de estudos brasileiros. O 
autor recebeu, em virtude dela, a medalha 
de ouro D. Pedro II, conferida pelo Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
honra conferida raramente. Dela f oram 
alvo Capistrano de Abreu e Basílio de 
Magalhaes. 
A prova do interesse que a obra cpntinua 
a despertar temo-la na edicao alemá. E. 
Roquette-Pinto: Rondónia - Eine Reise 
in das herz.stück Südamerikas. Wien-Stut
tgart, Wilhelm Braumüller, 1954, tradu9ao 
do dr. Etta Becker-Donner. Ti:ata-se de 
urna cuidada e primorosa apresenta9áo. 
Quem teve a felicidade de conhecer e lidar 
com o AUtor, guardará sempre a lembran-
9a da impressionante capacidade de atra
cao e a sensa9ao profunda de respeito por 
urna alma cujo idealismo transparecia em 
todas as suas manifesta9óes. Mesmo quan- · 
do nao se seguia a sua li9áo, a sinceridade 
do pregador tolhia qualquer movimento 
malévolo. Urna aura de simpatia envolvia 
todas as suas prega9óes, jamais contunden
tes nem agressivas. ~ este sent(mento de 
cordialidade e amor ao diálogo, como boje 
está na moda dizer, que transparece em 
todas as páginas deste livro. Daí sua gran
deza e sua perenidade. 

A .J .L. 
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