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'.sistema brasileiro de proteção 
-aos .lndios. e sua reoercussão 

no exterio·r • • 

Conforme· foi atnplamente n').. carregado da pacificação daque
t1ciado · pela Imprensa o Prest- ia tribo, Pela re:percussão d:Js 
de.nte da Liga das Nações do:; auspicios·os· acontecimentos· que 

ir.arcaram o inicio das relações 
lndios N orte.:..Amerlcanos. ~an- emistosas entre os civilizados e 
de organização que Conta co::n O OS Valentes ~ndios Chavantes tlOs 
apoio de mais de meio mi\hã.> rjos da Morte e Araguaia". 
de indios dos E stados Unido.> d a Em resposta, o Sr. Jagua"lha. 

1 América do N orte e do Dominio ro Tinoco do Amaral, SubstJtn .. 
óo Canadá, enviou uma calo- to do Diretor do Servi~o de Pro.r 
:rosa mensagem ao Presid~nte . teção aos fndios, referindo-~c a 
ao Conselho Nacional de Pro-., mensagem do Sr. Lawrenee T.vo 
teção a os lndios, General Ca:c- Axe, Presidene da. "Liga das Na .. 
G1do Mariano da Silva R on lon ções de !n_dios Norte-Amei·ica .. · 
"de agradecimentos pela sua h·.J- ;nos", assim se expressou "Agr.:i... 
t11ana atitude em rela~ão aos dccendo ao têrmos elogiosos com 
índios Cqavante::J". acontecin1cn- os · quais V. Exa. atribut ao s. 
10 que teve extraordinária r e- P I . .a maior parte de t ão bon .. 

l tper<:ussão nos Estados Uni<Jos. f(·Sª mensagem. devo lembrar no 
Ao receber a. referida men,~a- entanto, que ao S. P. 1. não ca

gem, o General Candido Maria- be outra glória senão continuai 
no da Silva Rondon transmitiu a obra iniciada pelo seu b8.r.€
á diretoria do Scrviçó de Prote· I ttn~rito fundador e incansável 
çâo aos !ndios os têrmos da 1 1- aluart~ de todos o.s tempos qu, 
n>e&ma, cteclara.ndo que " cab L-l 2 outro não é senão V. Exa. Tran11• 

~ ês.se S0rviço a maior parte dos r1'itirei a.os denodados servidores 
ç.plnusos de tão honrosa e - t:=.· d ·) S. P. I . aos quais diretan\en .. 
lpOJltanea mensagem. p elo qu{> 1 t e cabe a pacific~tÇão _ d_os Cna
se congratulava com a direlt)•:ia 1 va ntcs. os têrn1os rln hoQroso 
~ (!<ln" A w~oa~ diretamente cn- : c!)cio de· V. Exa''. 
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General Cândido lVIariano da ilva Rondon, ilustre Brasil eiro quC' ~ o mais alto 
expoente do Indigenismo. do Continente An1ericano, Oirc<' t<1r, cm ! ua pot :·i :.i, du 

Conselho Nacional de Proteção aos índios. 
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Aunque en los números de América Indígena, a partir 

del mes de Octubre de 1945, hemos publicado bajo_ el 

título de Índios do Brasil una serie de artículos escritos por 
' . 
nuestro distinguido colaborador, el Sr. Coronel D. Amilcar 

A. Botelho de Malgalhães, Secretario del Conselho Nacio

nal de Proteção aos Índios, hoy se presentan reunidos en 

este opúsculo como ·sincero homenaje de estima y admira

ción del Instituto lndigenista lnteramericano al más ilustre 

de los indigenistas 'contemporáneos del Continente, el gran 

sertanista, General Don Cândido Mariano da Silva Ron

don, Presidente de ese Consejo, cuya venerable persona

lidad surge de esta páginas nimbada de glor ia y con

sagrada para siempre por aquel lema humanitario que 

presidió sus legendarias campaiías en favor de los indios: 
"M . f" . " orrer si or preciso; matar nunca. 
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AMILCAR A. BOTELHO DE MAGALHAES 

INDIOS DO BRASIL 

I 

Soh ê:ste título começarão a ser publicadas, oficialmente, pelo Con· 
selho Nacional de Proteção aos í ndios, as fotografias dos nossos ín
dios e de assuntos que lhes dizem respeito, obtidas no sertão do Brasil 
por vários serviços em que colaborei e por outros cuja direção foi 
confiada, ao Emo. Sr. General Cândido Mariano da Silva Rondon, eJY' 
épocas diversas, desde 1890 até o presente momento. A publicação 
completa desta importante documentação abrangerá uma série de 15 
aibuns volumosos. 

Do vasto arquivo, que vimos religiosamente ame::dhando, através 
de mais de meio-século de intenso trabalho, em que tão ajudado foi 
Rondon por unia pléiade de oficiais do Exército e pessoal civil, todos 
vibrantes de entusiasmo cívico pela Causa Indígena, pelo progresso 
de nossa Pátria e pelo bem da Humanidade - teremos oportunidade 
de escolher a mais expressiva documentação daquela espécie, inician
do a reprodução das fotografias que constituirão os três primeiroi:. 
volumes dessa importante e valiosa coletânea. 

• 



6 Amilcar A. Botelho de Magalhães 

O ] 9 volume conterá fotografias dos índios do Centro, do Noroeste 
do Sul de Mato-Grosso, distribuídos pelos seguintes grupos ou tribos, 
relacionados em ordem alfabética : 1.- Ariquême, 2.- Ariti (Parici ) , 
3.- Borôro, 4.- Cadiuéo, 5.- Caiuá, 6.- Canoê, 7.- Caripuna, 8.- Ja
ru, 9.- Massacá, 10.-Nhambiquara, 11.- Parnauáte (Tupi), 12.-Pi
rarrã, 13.- Quêpiquiriuáte, 14 .. - Salamãi, 15.- Tacuatépe (Tupi) , 
16.- Terêna, 17.- Umutina (Barba.do ), 18.- Urupá. 

O 29 volume será dedicado aos índio das cabeceiras de rio Xingu 
~ dos vales dêste rio o de seu formador - o Ronuro- ben1 assim dos 
rios Araguaia e Oiapóque, aí figurando os seguintes grupos ou t ribos : 

Rios Xingu, Ronuro e Teles Pires (antigo Paranatinga): 1.- Anau
quá (Caraíba ), 2.- Auêti (Tupi), 3.- Bacairí (Caraíba ), 4.- Cajabí, 
5.- Camaiurá (Tupi) , 6.--Meináco, 7 .- Suiá ( Gê) , 8.-Trumãi, 9. 
- Ualapiti (Caraíba), 10.-Uaurá (Caraíba ) . 

Rio Araguaia,: Carajá e Javaé. 
Rio Oiapóque: 1.- Banaré, 2.- Caripuna, 3.- Galibí, 4.- l arupí, 

5.-0iampí, 6.-Paricúra. 
O 39 volume abrangerá as tribos e grupos dos vales do r io Trom

betas e seu a fluente Cuminá; rios Jarí , egro e Branco e seu afl. Ura
ricoéra, a saber: 

Rio Cuminá e Rio f arí: 1.- -Aparaí, 2.- Pianacotó, 3.- Tirió do 

Grupo Rangú-Piqui. 
R io Uraricoéra e Rio Branco: 1.- Macú, 2.- Macuxi, 3.- Maion-

/ 

gom, 4.- Taurepã, 5.- Uapixâna, 6.- Xirianã. . 
au .. "' R io U/ pés, af l. do .Rio Negro: l ;- Bar/, 2.- Deçana, 3.- Taria

no, 4 .. - Tocana, 5.- Tuiuca, 6.- Uanana. 
Provém esta documentação fotográfjca das comissões a que vamos 

referir-nos, o mais siimariamente po sível. 

• 

São elas : tôdas as Comissôes Construtoras de Linhas Telegráficas 
no Estado de Mato-Grosso, desde a primeira (1890) , que ligou êste 
Estado à rêde geral brasileira e que teve como emérito engenheiro- • 
chefe o então Major Gomes Carneiro, de quem muito se honra o atua l 
General Rondon de ter sido a judante e a quem substituiu nessa chefia, 
quando o grande soldado se dirigiu ao Estado do Paraná, para ali es
crever uma das mais brilhantes páginas de no sa Historia Militar , no 
cerco da Lapa, onde o herói invencível caíu morto, com as armas na 
mão, para só assim descançar da luta, depois de inscrever seu nome 
entre os dos nossos gloriosos generais ! 

Além dêste primeiro contingente com que a República beneficiou 
o Estado natal ele S. Excia., desvanece-se o nosso mais notavel ser
tanista de haver chefiado tôdas as demais comissões que se encarrega
ram de esten der até as principais cidades, vilas e frontei ras, a rêde te-

• 

• 
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lndios do Brasil 7 

Iegráfica terrestre de Mato-Grosso, inclusive ã última delas (Comis
são de [ .inhas Telegráficas Estratégicas de Mato-Grosso ao Amazonas) 
e de maior vulto e larga projeção em outros setores de atividade e 
progresso, aí compreendido o grave Problema Indígena que êle se 
propôs resolver - e tão b rilhantemente r esolveu - ao penetrar nas 
zonas de ser tão em que os nossos í ndios viviam livres do contáto dos 
civi lizados, tantas vezes prej udiciais à sua independência e à sua paz. 

Ao terminarem os trabalhos desta última (1916), havia Rondon 
dotado Mato-Gr osso de 4.502 km, 502 de linhas telegráficas, assim 
então distribuiclas : 

1 <:> Distrito Telegráfico 1.283 km, 639 com 16 estações 

" " 
1.433 km, 195 ,, .14 ,, 

" " 
1.785 km, 668 ,, 25 ,, 

• SOMAS 4.502 km, 502 com 55 estações 

Concomitantemente executára explorações e levantamentos que as
cenderam a 50.000 km, aí incluidos os de vários cursos dágua da 
vasta área a que Roquette-P into emprestou a denominação de " Ron
dônia" . Dêste total destaco propositadamente a parcela que tocou ao 
período de 1907 a 1909, a sim discriminado: 

Expedição 
,, 
,, 

-

de 1907 

" 1 908 
" 1 909 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

1.781 
1 .653 
2.232 

km 

" ,, 

SoMA . . . . . . 5.666 km 

I 

I 

Finalmente, apresentamos uma documentação captada pela extinta' 

11 
._. 

ln peH de Fronteiras (1934-38 ) , cuja direção fôra também con fia- ~ 
da ao General Rondon . 

6 

* * * 
Pois bem, os a lbuns fotográficos em vias de impre são, graças ao 

apoio do Covêrno e à decisiva opinião de órgãos administrativos q ue 
os examinaram antes e os ju lgaram merecedores desta divulgação, 
abrangem todos êsses trabalhos, ininterruptamente, desde 1890 até 
1938. 

Dêste exórdio que me esforço em reduzir ao míni1no de palavras, 
se depreende que possuímos fotografias que foram batidas no meio das 
selvas ha mais de meio século, isto é, ao tempo e1n que à a r te foto
gráfica não havia atingido o adian tamento que hoj e apresenta e que 



t 

8 Amilcar A. Botelho de fl.1agalluies 

em tanto simplifica o volume e o peso do material a isto destinado, 
assim como, os processos de obtenção dos negativos e sua impressão 
em positivo, com as facilidades das am.pliações, ora tão aperfeiçoadas. 

Além disto, cumpre lembra r o esforço que, na maioria dos casos, 
representa a documentação fotográfica através dos sertões brutos. P e
sados pacotes, então, de chapas de vidro que escapavam de se desfa. 
zerem em cacos, nos rudes transportes por terra ou na travessia das 
cachoeiras e corredeiras, onde tantas canoas, materiais e vidas pre
ciosas ficaram para sempre sepultados, era quase por milagre que 
chegaria.m aos nossos gabinetes fo tográficos nas cidades ! 

Ainda mais, fôra preciso; numerosas vezes, que os artistas-fotógra
fos carregassem êles próprios os pesados e preciosíssimos negativos e 
outros materiais indispensáveis, imitando dedicações estóicas como 
aquela de um Alípio de Miranda Ribeiro, de físico frágil, mas de su
blimada energia moral para suportar às próprias co tas os espécimes 
zoológicos por êle coligidos no sertão, quando não havia mais animais 
de carga, nem soldados e civis disponíveis para êsse transporte de car
ga - considerada absolutamente secundária - no crítico momento em 
que as hosti lidades do meio ameaçavam a própria viela dos expedi
cionários ! 

Nenhum exagero, portando, representa o afirmar, nêste bosquêjo 
incolor. mas expressivamente verídico, que muitas destas fo tografias 
agora fo lheadas tranquilamente em ambientes civilizados e oferecidas 
aos . estudioso da ciência e aos concidadãos que se interessem pelas 
coisas essencialmente brasileiras e olham com simpatia o Problerna 
d9 í ndio; custaram muita abnegação, muito esforço patriótico, muito 
suor, muito cansaço e quiçá também o sangue e a vida de patrícios 
nossos, para que ora as pudéssemos contemplar e comentar, acomo
dados em compartimentos confortaveis. 

' * * * 
Entre as tribos e gr upos indígenas que figuram nêstes três primei

ros volumes, encontram-se fotografias de í ndios que há séculos experi-
' mentaram as ag ruras das invasões estrangeiras e das incursões vio-

lentas dos Bandeirantes -como é o caso típico dos A riti, descobertos 
em 1723 e graciosamente cognominados de Pareeis pelos portuguê
ses, em contradição ao nome que os próprios índios dão à sua nação: 
"Ariti", conforme, verifiquei, estudando a sua língua e os seus costu
mes - assim como também se encontram os que provém de tribos e 
grupos dos quais nenhum explorador antes de nós havia obtido siquer 
um instantâneo, como acontece com os' Nhambiquara, cuj a existência 
estava apenas vagamente assinalada, mediante referências resumidíssi-

• 

• 
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mas e todavia eivadas de inverdades, como as que lhes fez Karl von 
clen Steinen nas cinco linhas impressas que foram transcritas a fls. 49 
do trabalho: "Etnografia - Anexo nQ 5 - Publicação n9 2 da Comis
são de Linhas Telegráficas Estratégicas· de Mato-Grosso ao Amazo
nas", no qual tra tou o General Rondon, resumidamente, dos Arití e 
dos hambiquara (edição ha muito inteiramente esgotada) . · 

* * * • 

Alguns dos grupos que as fotografias documentam, foram assina
lados, em p rimeira mão, pelas nossas expedições e trazidos ao nosso 
convívio amistoso, no sertão, por processos humanitários, subordina: 
dos ao len1a estabelecido pelo eminente chefe, para exprimir as nossas 
disposições, como civilizados, para com os aborígenes - brilhante le
genda que nunca será demasia repetir: 

"l\1orrer, si f ôr preciso ; matar, nunca! " 

Estão nestas condições os Quêpiquiriuáte ; os dois grupos Tupí: 
Parnauáte e Tacuatépe, os Uniutina (Barbados) ; os Pirarrã (Parin
tintim) ; os Pianacotó e Rangú-Piquí ; Maiongom; Xirianã ; Urumi; 
Ariquême ; J aru ; Urupá; a grande nação dos Ihambiquara . 

* * * I 

ão foram isentas de perigo, como já insinuámos, as n ossas in-
cursões em território de várias Nações Brasilíndias, como vamos li
geiramente recordar, citando alguns casos concretos. 

a) A Expedição ao Rio Jací-Paraná (1909 ) foi atacada por um 
grupo de índios Cariliana, do que resultou a morte de um remador e 
ferimentos do médico da turma e da nossa Marinha, Dr. Paulo Fer
nandes dos Santos, e de outro remador. De vá rias publicações - en
tre as quais, pondo de parte a modesti a, cumpre cita r os meus livros 
" Impressões da Comissão Rondon" e " Pelos Sertões do Brasil" -
consta minucio amente a descrição dêste episódio, em que índios Ca
ritiana, confundindo o médico com um seringueiro Minervino, que os 
atacara, à bala, no rio Branco do Jací-Paraná, promoveram essa re
presália, dirigindo-a exclu ivamente contra a pequena canoa que con
duzia a mira graduada, para as visadas do levantamento a Luneta 
Lugeol e a Bús ola, embarcação em que viajava o Dr. P aulo. Não 
ofenderam em nada, quer o grande baLelão da vanguarda, quer a 
última canoa em que iam os engenheiros-militares encarregados do 
levantamento: o saudoso Capm. M. T. Costa Pinheiro e eu. 

b) O próprio General Rondon e as suas turmas de exp loração de 
1907 e 1908 foram duas vezes violenta1nente agredidos, a flechadas, 
pelos altivos guerrilheiros Nhambiquar a, às margens do famoso rio 

• 

, 
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J uruena. Nos livros acima citados e no 19 volume do Relatório Geral 
do Chefe da Comissão (Publicação n9 1 da Com. L. T. Estr. Mato
Grosso ao Amazonas) estão descritos êstes doi episódios, dos quais, 
felizmente, não provieram nem ferimentos nem mortes ! 

e) No curso da "Expedição de 1909" tivemos de acudir a'pressa
damente ao soldado Rosendo, flechado por índios Nhambiquara, ato
caiados na Mata da C.anga, por trás do tronco secular que fez jús a<> 
e;ognome de "Páu Gigante", com que ficou conhecido entre os expedi-
. , . 

c1onar1os. 
d) Os então 19 Tte. icoláu Bueno Horta Barbosa- o dedicado 

ajudante e provecto engenheiro-militar, primaz no constância de sua 
colaboração no trabalhos do sertão, o qual ainda hoje, como Tenen· 
te-Coronel da Re erva do Exércilo, convocado, presta serviçõs inesti
ma veis como Chefe da I nspeloria de S. Pau lo e do Sul de Mato-Gro
sso - e Aspirante a .Oficial Tito de Barros, ora oficial superior da 
mesma Reserva; ambos no exercício de funções concernentes à cons
trução da linha telegráfica, entre as estações de J uruena e hambi
quara; foram fl echados pelos índios desta última denominação, em 
pleno peito. Fie l ao nosso lema, o Tenente icoláu, comp rimindo o 
ferimento, donde brotava abundante, tão generoso sangue brasi leiro, 
não consentiu de modo algum que perseguissem nem atirassem contra 
os selvícolas e, ao contr ário, mandou empilhar presentes, destinados 
aos agressore , no próprio local em que êle o hostilizaram! 

e) A turma exploradora do rio Ananás cujos trabalhos foram ini
ciados em l 9 de março de ] 915, sob a chefia do 29 Tte. Francisco 
Marques de Souza, foi rudemente combatida por índios que supomos 
pertencer á tribo dos " Arara'~ que, de surpresa, a atacou no dia 29 de 
maio daquêle ano, vi timando o abnegado oficial e o habi 1 fabrican
te de canoa , mestre Tertuliano Ribeiro de Carvalho, carpinteiro e 
capataz da referida turma. 

* * * 

Bastam êstes exemplos, suponho, para comprovar a afirmativa 
que avancei e a aplicação que têm tido no domínio da prá tica, os 
métodos que - fiéis aos conselhos do grande estadista J o é Bonifácio 
de Andrada e Silva - adotámos por ordens severas de Rondon, nas 
nossas relações com as tribo indígenas de nossa P á tria. 

Além das fotografias que interesam ao í ndio e seus costumes, 
estão incluída . nê es albuns, algumas que reproduzem aspélos nota
veis dos sertões que palmilhámos, como os saltos e as cachoeiras, 
morros, matas, etc., assim como as de estações telegráficas e outras 
construções que alí realizámos. 

Particularmente quan to a certas t ribos e grupos ameríndios, tere-

• 
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mos, ainda oportunidade de expôr, ao abrir os albuns em que êles fi
guram, o mais sinteticamente possível, passagens que interessem a 
nossa atuação perante êles e referir episódios característicos ocorri
dos no decorrer de providências para anular a sua aversão contra os 

civi lizados . 

II 

Vamos dar à publicidade, em primeira mão, a relação geral das 
tribos e grupos de selvíco~as que habitam o Brasil. 

Esta longa relação foi organizada pelo Exm9 Sr. General Cândido 
l\tlariano da Silva Rondon, o nosso grande sertanista e o maior e mais 
eficiente amigo do fndio em nossa Pátria, num labutar ininterrupto 
de 55 anos ( ! ) , com a colaboração do esforçado e saudoso etnógrafo 
da "Comissão Rondon", o doutorando João Barbosa de Faria. 

Barbosa, durante vários decênios, foi auxiliar imediato daquele 
General, dedicando·se de corpo e alma aos estudos das línguas e dos 
costumes indígena , de cujos t rabalhos deixou em mão de seu emérito 
chefe um vastíssimo arquivo, em manuscritos, uns, outros já dactilo
grafados, os quais estão sendo agora impressos pelo Conselho Nacio
nal de Proteção aos fndit>s. 

Do Relatório dêste Conselho, correspondente às atividades desen-
volvidaB em 1944, constam as seguintes referências, que vem a pêlo 
divul gar nesta ocasião, pois que tratam justarnente de tais trabalhos 
de Barbosa de Faria: 

"Apresentação", servindo de prefácio à P ubli cação n9 76 da "Co
missão Rondon", em impressão autorizada pelo C. . P. 1. : 

"O presente trabalho foi preparado para a impressão pela Secre
taria do Con elho acional de Proteção ao í ndios, por determinação 
expressa do Exrn9 Sr. Presidente, General de Divisão Cândido Maria
no da Silva Rondon ; aproveitando- e, para a organização dos quadros 
gerais das palavra de uso habitual e mais faceis de obter - como 
um primeiro pas o, que vise o conhecimento completo dos variados 
idiomas indígenas encontrados no Brasil - os vocabulário apanhados 
no sertão pelo referido Sr. General, em pessôa, e pelo etnógrafo da 
"Comissão Rondon", doutorando João Barbosa de Faria (publ. n9 76 
da "Com. Rondon"). 

"Este saudoso companheiro, desaparecido em 14, de julho de 1941 
(V. "Apresentação" da publicação n9 77 ), deixou um vasto arquivo, 
que testemunha o seu intenso e dedicado labor, ininterrupto, dessas 
pesquisas e de outras, fora do campo da Etnografia e da Etnologia, 

, 
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principalmente n os da Geografia e da História, no que concerne ao 
seu Estado natal: Mato-Grosso. 

" A parte de seus estudos geográficos e históricos, foi pelo Sr. Ge
nera l entregue ao Insti tuto Histór ico de l\tla to-Grosso; as suas lucu
brações sôbre etnogra fia , recolhidas ao Conselho, para exame, quanto 
à conveniência de serem p ubl icadas. Com ta l objetivo, estas, foram 
submetidas ao parecer da Exmi;i. Sr~ D. Heloisa Alberto Torres, mui 
digna Di reto ra do Museu aciona l do Rio de J aneiro; e retorn aram 
com o seguinte ofício : 

"NQ 189 - Rio de J aneiro, 29/ II/ 1944. Senhor P residente. 
" Tenh o a honra de resti tuir a Vossa Excelência os originais de 

trabalhos sôbre línguas indígenas feitos pelo D r,. João Barbosa de 
Faria, etnógra fo da " Comissão Rondon", e, mais ta rde, da " Comissão 
de Inspeção de F ronteiras" que Vossa Excelên cia delerminou me fos
sem ent regues a-fim-de ser examinada a conveniência de sua p ubli-

-caça o. 
" J unto a êste encontrará Vossa Excelência u m relatór io, em q ue 

se indicam algumas p r ovidências recomendaveis ao fazer-se a publi
cação dos tra balhos em apreço. Sôbre o rigor científico, que teria 
por venlura p residido à sua elaboração, pouco me é possível dizer , 
dado o meu desconhecimento completo da especial idade : a lingüística. 

" Aproveito o ensejo para agradecer a h onra da incumbência que 
me foi dada e apresentar a Vossa Excelência os p rotestos da minha 
elevada estima e distinta consi deração. 

" O parecer enviado co1n êste ofício, optava pela publicação do 
' Esboço Gramatica l da Língua Borôro' (Bóe Uadaro) e do 'Vocabulá
rio' da mesma língua : Estes traba lhos foram enfeixados na P ublica
ção n9 77, em vías de impressão. Quanto aos vocabulá r ios das diver

sas tribos a borígenes de Ma to-Grosso e de outras do Norte do Brasi l, 
a ssím se expressou aquele parecer : 

" ... Ainda se encontram, nos originais remetidos, levanta mentos 
de vocabul á rios dos gr upos Oiampí (tupi ), 3 p áginas manuscritas ; 
Caripuna, do Rio Curipí, af luente do Uaçá (o qua l consiste e m mer as 
corruptelas de pa]avras fra ncêsas) ; Caripurá ( ?) , do Uaricauá, Gali
bi (Cariba ), do Uaçá, 12 p áginas, acompanhadas de uma p lanta da 

respectiva aldeia , que convém desenha r de novo pa ra permitir a re
p rodução em cliché. Excetuando o vocabulár io Caripuna, os dema is 
poderiaf!l ser p ublicados. 

" Há , ainda, um vocabulário Uapixâna (Aruáque), 20 páginas; um 
M acux i ( Cariba) , 21 p ágs.; um Taure pan ( Ca r i ba), 18 págs. ; um 

A1aiongon ( Cariba ) , 7-páginas, e outro Macú, língua isolada, 5 pági
nas. Apesar de existirem vocabulários publicados de quasi todos êsses 

• 

.. 



• 

• 

ln.dios do Brasil 13 
• 

grupos indígenas, entre os quais se destacam os de Koch-Gruenberg, 
não há inconveniência em fazer aparecer êsse contingente. 

" Da bacia do Purús tambem foram recolhidos vocabulários de 

M antineri, 2 páginas; de Catiána ( Aruáque), do alto Iaco, 1 página, 
que acredito serem dois grupamentos de uma mesma gente; e dos Cu
rina (? ) , 2 páginas, das cabeceiras do Santa Rosa, alto-Purús. O vo
cabulário dos Curina, ràpidamente examinado por um leigo, não per
mite filiação à família Aruaque; talvez seja identificavel ao grupo 
Culino, que lhe é territorialmente quasi contíguo. 

"A p ublicação dos vocabulários indígenas de Mato-Grosso pode 
vir a ser um complemento das publicações da 'Cornissão Rondon' , 
uma vez que se verifique não constituírem duplicação de matéria já 
dada à luz. Está essa região geogr áfica representada por vocabulários 
dos seguintes grupos : Tagnani, 11 páginas e Nê nê {N ha1nbiquara}, 
10 página ; Pauatê, 37 p áginas e Quêpiquiriuáte (Tupi ) , 19 páginas ; 
A riquême, 20 páginas; Caripuna (Pano ) , 31 páginas ; e Pacahá-Novo 
(?), 19 páginas. 

'Seria conveniente, no caso de promover- e a publicação do ma
terial de Mato-Gro o. organizar uma carta com a d istribuição geo
gráfica dos grupos indígenas, representado por vocabu lá rio , bem 
como de outros de imp ortância tonsideravel. 

" Dependendo da conclusão da Carta de Mato-Grosso a organiza
ção dum mapa com a distribuição geográfica dêsses grupos amerín
di os do Brasil (brasilíndios ), iudiciosa idéia ali ás ha muito amadure
cida nos a1nplíssimos p rojetos do Exm9 Sr. General Rondon , não foi 
possível realizar a sugestão da Ex~1 Sr~ Dü·etora do nosso Museu Na
cional. Entretanto, para obviar a um tal jnconveniente, determinou 
o Sr. General a cópia dos 'croquis' desenhados pelo Dr. João Barbosa 
de Faria e que sairão impressos ( junto a cada vocabulá rio colhido 
por ê le e pelo General ), com indicações claras das zonas geográficas 

habitadas por êsse grupos e tribos." 
Pas o agora a transcrever a relação ge ral dos grupos e tribos in

dígena , a qual airá à luz na já citada Publicação n c:i 76 : 

NP Tribo Habitat Obs. 

AMAZON AS E A CRE 

1 Aí-tap uia l gara pé Conorí, afl. do rio Tiquié 

2 Amahuaca Rio Jordão. afl. do r io Tarauacá Hosti s (L. J. A. ) 

3 Amoeca No Morarô, rio .Alnoeca Alófilo 
4 Apa randê Rio 'Nlaicí, afl. do no 1\ila rm elos 

(Madeira) Tu pi 

5 A porinã V. !purina 

• 

• 

• 
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Tribo 

6 Aracadaini 

7 Arapaço 
8 Arára 
9 A rára-tapuia 

10 Atroarí 

11 Aturai 

12 Baniu a ou 
Baniva 

13 Bará 

14 Baré 

15 Bendiapá 

16 Buia rúa 

17 Cabinarí 
18 Campa 

19 Canamari 

20 Capanaua 

21 Carapanã-
tapuia 

22 Caru tana 

23 Ca tapolitaní 

24 Catauichl 
25 Catiana 
26 Catuquina ou 

Nauá 
27 Cauahib (Pa

rin tintim) 
28 Cauá-tapuia 
29 Cauiria 

30 Caxinauá 

A milcar A . Botelho de Magalhã.es 

Habitat 

Rios Corodoá e Aroá, afl. do 
. 

no 
Cumirá (Purús ) 

Rio Uaupés, afl. do rio Negro 
Rio Aripuanã, afl. do n o Ma deira 
T á tá-acicuera, no r io Cuijarí 
Rio Alalá u, afl. do r io J auaperi ( rio 

Branco) 
Rio Urubú, afl. do ri o T acutú ( r io 

Ob:;. 

Tocana 
Tu pi 
A ruáque 
I-Iorda Crichaná

Caraíba 

Branco) Gr upo Uapixâna 

Rios l çana e Cuiarí Aruáque 
An1acá - cachoeira, no al to no Ti-

quié Tocana 
Os ín dios desta t ribo estão dispersos 

por diferentes pontos do no Ne-
gro, exist indo grandes núcleos Aruáque 
dêstes índios em J\,la rituba e Sant' 
Ana. 

R io Gregório, afl. do rio J uruá Aruáque, Catuqui-

Entre os nos Piraparaná e Cana-
, 

mar1 
Rio Camanaú afl. do no Negro 
Entre os rios J uruá-Mirim e Ucaiá

li (curso superior ) 
Rios Curia e Icuan, aíls. dos r ios 

Piranha e Maruína. (Purú s ) 
En tre os rios Ucaiál i e J avarí. Ainda 

que habitem em território perua
no. êstes índios freq uen ta m o te
rritório brasilei ro. 

Japú - cachoeira, no alto rio P apo
ri, bem como nas caheceiras dêstc 

no 
Designação genérica do índio Ba

niva do r io l çana in ferior 
Denominação genérica do índios 

Baniva do Tunuí 
Rio Gregório. afl. do no Juruá 
Rio Iaco, afl. do Purús 
Rio Coatá, aíl. do ri o Cunhuá, e iga

rapé da R eronqui !'; ta (rio J uruá) 
Rio l\'f air í 

Rio Aiarí, a(l. do rio Tçana 
Entre os nos P iraparaná e Ca na-

, 
man 

R io Jordão, a fl. do no T arauacá 

nas 

Í ocana 
Caraíba 

Aruáque 

Aruáque, S. P. L 

I-Jostis (L. J. A. ) 84 

Tocana, grupo Co
béua 

A ruáque 

Alófilo 
, 

ruaque 

Catuquina. S. P. I. 
Pa cificados em 1925 

Tu pi 
Cruro Cobéua 

ToC'a na 
. P. I. 

.. 

' l 
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N' Tribo 

31 Chirihaná 
ou Xirianã 

32 Cobéua 

33 Contanáu 

34 Crichaná ou 
J auaperí 

35 Curina ou 
Colino 

36 Cuximiraiba 

37 De~ana ou 
Paporimára 

38 Erulio ou E
runu 

39 Guahari bo 

40 Jiboia ou Gi
boia-tapuia 

41 lpéca ou 
l péca-tapuia 

42 l porocotó 

43 !purina 

44 Irá-tapuia 

45 Itogapúque 

46 J an1ináua 

47 Jarauára 

48 J auaretê· 
tapuia 

49 }aú na 
50 Juma ou 

Araras 

/ ndios do Brasil 

Habitat 

Rio Uraricapará, afl. do no Urari
coéra (rio Branco) 

Rio Querarí e todo o curso do rio 
Cuduiarí, compreende esta tribo 
os seguintes grupos: Baúna, Tiua, 
Tocandira, Carapanã, Corôa, Ma
nonára e l uquicê-Tapuia. Algu
mas destas hordas -dispersaram-se 
entre os índios Tocana 

Rio T arauacá, afl. do rio J uruá 

Rio Jauaperí, afl. do rio Branco 
Rio Riozinho de P enedo e rio Gre

gório, afl. do no J uruá ; e no 
Santa Rosa, antigo Curinaha, afl. 
do rio P urús 

Rio Roosevelt, confl. do rio Aripua-

15 

Obs. 

Alóf ilo - em gue
rra (L. J. A. -
100) 

Caraíba 
Pano - As bordas 

de se• Rosa es
tão em guerra 
com os seringuei
ros. 

nã (Madeira) Alófilo 
Trovão-rapicuma, no no Uaupé e 

curso médio do rio P apori Tocana 

Pira-paraná, afl. do no Apapóri Tocana 
Cabeceira e alto-curso dos rios Ca-

borí e Padauarí, afl. do rio Negro 
Curso superior do rio Aiarí, afl. do 

rio Içana 

Siuci, cachoeira no alto Içana 
Rio Uraricapará, afl. do no Urari-

. coera 
Rios Seruiní (afl. do no Purús), 

l quiri e Acre (foz) 
l andú , cachoeira no baixo rio I çan a, 

afl. do rio Negro 
Alto-curso, margem esquerda do 

Madeirinha, afl. do rio Aripuanã 
Rios Embira, Tarauacá e Breu (alto

curso), no Amoaca (al to-Jurúa) 
Rios Apituan e Curiá, aíl. do no 

Cataicbí (Purús) 
Grilo-puitera, l auacaná, Piraiauara 

e S. Joaquirn-mirim, no ri o Içana 
Entre os nos Apapóri e Traíra 

Rios Piranha e I çuan (Purús) 

I 

Alófilo 

Aruáque 

Aruáque 

Alófilo 

Tu pi 
Em guerra (L. J . A. 

- 100) Alófilo 

Alófilo 

Alófilo 
Grupo Tocana 

Caraíba 

I 
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Tribo 

51 J urupari-
tapuia ou 
I jãine 

52 Macú 

53 Macú 

54 l acuxi 

55 1\Iainâna 
56 1\Ianeteneri 
57 ~Iaiongom 

58 Maius 

59 Nfajoruna ou 
Mangerona 
ou Marubo 

60 i'\lf amori 

61 

62 
63 

Mariman 

Ma ri pá 
\f a~ro 

6+ \Iatanauí 
65 Mauá-tapuia 
66 1\1auê 
67 1icura-tapuia 
68 \\lfiranha 
69 Mirití-tapuia 

70 Mura 

71 Nhumaciára 

72 Nocadeth 
7:3 Odeahul 

Amilcar A. Botelho de Magalooes. 

Habitat Obs. 

l aucaná, St~ Anoca, Taxiua e Pa- Aruáque 
raiuára, no rio l çana 

Proceden tes do território venezuela-• 
no, êstes índios estão se aldeando 
no no Urari capará, afl. do no 
Uraricuéra. Ainda não se pôde 
averiguar si · se trata de selvícolas 
da mesma raça dos seus homogê
neos do rio N~gru 

Boixo-curso do rio Tiquié e margem 
esquerda do rio J apurá, até o rio 
Negro. Vivem, em regra, êstes 
índios, sob o Jugo da escravidão 
de outra tribos, notadamente o 
Tocana (Mirití-tapuia) 

Rios Branco, urumú, Tacutú, 1\1aú 
e Cotingo 

Rio Iáco, a íl. do no Purús 
Rio Iáco, afl. do rio Purú 
Rio Uraricapará, afl. do no Urari

coéra (rio Branco) 
Alto rio J apurana, afl. do rio Javari 

Entre o nos Jaquirana e Curaçá, 
afl. do rio Java ri 

Curso méd io do rio Cunhuá , afl. do 

• 

-
• 

(Piunave Grubb) 
Alófilo 

Caraíba 
Pano 
Aruáque 

Caraíba 
Em guerra com os 

scrj ngueiros 

Pano 

no Purús Alófi]o 
Rio Riozinho, afl. do no Cunhuá 

(Purús) 
Rio Tonantino. afl. do no 
Rio Iáco, afl. do rio Purús. 

olimões 
Vivendo 

na margem peruana dê te rio, es
ta tribo frequenta o terri tório 
brasileiro assiduamente 

Rio Roo evelt (Ca lanha) 
Rio Papori, afl. do rio Uaupé 
Rio Andirá, afl. do no Amazonas 
Rio Papori , afl. do rio Uaupés 
Rios Solimões e Tef é 
Curso jnferior do rio Tiquié, aD. do 

rio Uaupés 
Rios Arari , Urubú e Au taí, afl. do 

rio Negro 
Entre os rios P iranaraná e Canama

rí, afl. do rio Tiquié 
Rio Aripuanã , afl. do no fadeira 
Ri o Branco, afl. do no Marmelos 

\ 

Aruáque 
ub- tribo 

Tu pi 

Torana 

Tu pi 
Parintin tim-Tupi 

• 
• 

• 

• 

• 
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Tribo 

74 P acú-tapuia 
75 Pah1m 

76 P alacnôa 

77 Parajmaraní 
78 Pariuare-

tapuia 
79 Parin tintim 
80 Paumarí 

81 Pauxiána 

82 Pirahan 
83 Pirá-tapuia 

84 P iro ou Píru 
ou Chonta
qu1no 

85 Piruca-n1i rá 

86 Poianaua ou 
Cuía 

87 Quatí-tapuia 

88 Rama-rama 
89 Re1n0 ou 

Remu 

90 Senche 

91 Siucí 
92 Sucuriú. 

tapuia 
93 Suruí 

94 Tariana 

95 Ticuna 
96 Tocana 

97 Tsoeloa 
98 Tucuman-

duba 

lndios do Brasil 

Habitat 

Arara igarapé, afL do no Uaupés 
Rio l\Iaicí, aIL do rio l\Ia rmelos 

Piraparaná (curso sup.) afl. do no 

17 

Obs. 

Grupo P arintintim
Tupi 

Tiquié Tocana 
J aburú-igarapé, afl. do no Içana 

Acotí-igarapé, afl. do rio Içana 
Rio Maicí, afl. do no Marmelos 
Rio Tapauá e curso médio do rio 

Cun tuá, a té a foz do rio Ituxí 
(Purús) 

Rios Ca trimaní - J\1ucajarí, afl. do 
rio Branco 

Rio l'viaicí-mirim, afl. do no Maicí 
luquh·a, até J ací-Ponta, no rio Uau-

, 
pes 

Rio Juruá e Uaialí (margem pe
ruana) . Os índios de ta tribo 

Tu pi 

Grupo Guajiro 
Sub- tribo l\1ura 

Grupo Tocana 

frequentam o terri tório brasilei ro Aruáque 
Entre os rios Piraparaná e Canama-

rí, afl. do rio Tiquié 

Alto no Juruá 

Camatí 1garapé, afl. da margem 
esq. do no Içana 

Rio T aruma, afl. do no l\1achado 
Alto rio Juruá-mirim. Uma parte 

dêstes índios e dos Campa emi
grou para o território peru ano e 
está aldeada entre os rios J aqui
rana, Calvez e Lobo Iáco 

Entre os nos Ucaíali e J avari, na 
divisa do Perú com o Brasil 

J\1édio e baixo-curso do no Aíari 

Tunuí e Serjnga-rupi ta, no rio Içana 
Rio l\IIadeirin ba (alto curso, m. di

rei ta ), aíl. do rio Aripuanã 
Curso médio do no Uaupés, a.té o 

rio Papori 
Rio Igarapé, afl. do no Solimões 
Rios Uaupés, Papori (Manioca-pire

raponta) e Tiquié, de l ratí até 

, 

Pano (pacificado 
pelo S. P. I. -
L. J. A.) 

Aruáque 
Tu pi 

Pano (hostis) 
(L. J. A. ) 

Aruáque 
Grupo Baniua 

Aruáque 

Aruáque 
Aruáque 

S. P. 1. - ~issão 
Boavista Salesiana 

Cabeceiras do no Tiquié Grupo Tocana 
Baixo curso do rjo Canaçan, afl. do 

no Cunhuá (Purús) 
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N9 Tribo 

99 Tucurina 
100 Tui uca ou 

T uj uca-tapuia 
(ou Dogapu
ra) 

101 Turá ou Torá 
102 Uanána 

103 Uapixâna 

104 Uaupé 

105 Uça-tapuia 

106 Uohodeni 

107 Upaima 
(Opaima, se· 
gundo Grobb, 
pg. 51 ) 

108 Y amamandí 

1 Camacan ou 
Mongoio 

2 P atachó 

1 Apinagé 

2 
· 3 

Canoeiro 
Carajá 

.. . . ' 

A milcar A. Botelho de Magalhães 

Habitat 

Rio P urús 

J apú, cachoeira (alto curso ) e Abiu
igarapé (rio Paporí) 

Rio Prêto, afl. do rio l\1adeira 
Margem direita do rio Uaupés, es

tando os principais núcleos desta 
tribo situados em Umarí, Cururú 
e Iutica 

Serra da Moça, 1narge1n direita do 
rio U raricoéra, afl. do rio Branco 

Denominação genérica que se dá aos 
índios que habitam o rio Uaupés 

Umarí-cachoeira (rio Uaupés) e P a
ranapaná, afl. dêste r io. 

Popunha-rupi tá, no rio Iça, afl . do
rio Negro 

Entre o Piraparaná e o no Apapóri, 
afl. do rio J apurá 

Rios Banauá, Branco e J oarí, afl . 

Obs. 

Grupo Tocana 
Araras-CaTaiba 

Na serra do Tuca
no existiu uma 
horda desta tri
bo, a qual está 
refugiada atual
n1ente na Guiana 
Inglêsa. 

Aruáque - Grupo 
Baniva 

Divide-se em vários 
grupos, dos quais 
os mais citados 
são o Lituana e 
Tanimuca - Gn1-
po Tocana · 

do r io Pi ranha ; e rio Tiu iní, a té Aruáque 
os campos do l quirí 

B A III A 

Rio Gongogí, afl. do rio dos Con tos S. P. 1. = Gê 

Rios Jequitinhonha, Contos e Gon-
, 

gog1 S. P. 1. = Gê 

GO I AZ 

Rio Farinha, aíl. do rio Tocantins Gê - Gato P reto e 

Ilha do Bananal 
Rió Araguaia, desde a foz do rio das 

Mortes, a té o seu curso superior 

Bacoba - Baixo 
Arinos e Tocan
tins. 

Gê 
Erajá-Missão pro

testante e Adven
tista ( S. D. A. = 
Seventh-Day Ad
ven tist ) = Gê 

• 



• 

N~ T ribo 

4 Caraó ou 
Caraú 

5 Chambioá 
6 Cbavante 

7 Cherente 

8 Chicrim 

9 J avaé 

1 Canela 
2 Caracatina 
3 Gavião 

4 Guajajára 
5 Itapexi m 

6 ltapurando 

7 P irarrães 
8 Tembé 
9 Tupi-uára 

10 Urubu 

l Anunzê 

2 Apiacá 

3 Ariquême 

4 Aruá 

5 Auêti ou 
Auetê 

6 Bacairí 

7 Barbado ou 
U.mutina 

• 

fndios do Brasil 

Habitat 

Rio Manuel Alves Pequeno, afl. do 
no Tocantins 

ltaipava 
Entre os rios Fresco, afl. do Xingu, 

e Araguaia 
Rio Piabanha, afl. do rio Tocantins 

Jga rapé Formiga, afl. do no Ara-

19 

Obs. 

Carajá = Gê 

Gê ( hostis) 
Entre Piabanha e 

Carolina; o So
m aro e Araguaia 

= Gê 

Ge" gua1a 
Margen1 esquerda do no Araguaia 

(Bananal) Carajá = Gê 

MARANHÃO 

Barra do Corda 
Rio Grajaú 
1\1argem direita do n o Tocantins, 

en tre Boa Vista e lmperatrís 
Rios Pindaré e Caru 

Cabeceiras do rio Maracassumé 

Río Tocantins 
Ri o Maracassumé 
Ri o Turí 

Ri os Gurupi e Turí 

MATO - G RO SS O 

' 

Rio 12 de outubro, afl. do n o Pa
pagaio 

Baixo-curso do rio J uruena e rio Te-

Gê 
Gê 

Gê 
Tupi - S. P. I . 
Grupo da tribo 

Urubu = Tupi 
Tupi - Grupo 

Urubu 
S. P. I.- Parintintim 
S. P. I. - Tupi 
Grupo da tri bo 

Urubu 
Tupi - Serra Para

cambi - S. P. I. 

Grupo Nhambiquára 

les Pires Tupi 
Cabeceiras dos nos J amari e Can-

deias, aíls. do no Madeira Chapacura 
En tre as cabeceiras dos rios Rolim 

de :Vloura e Ricardo Franco, afls. 
do rio Gi-P araná, e alto curso do Tupi 
rio S. 1\1li gueJ, afl. do rio Guaporé 

Rios Curisêvu e Tamitatoala, afls. 
do Xingu Tupi 

Rio Novo, afl. do no Arinos, alto 
rio Paranatinga, afl. do rio Teles 
Pires S. P. I. - Caraíba 

Rio dos. Bugres, aíl. do alto rio Pa-
ragua1 S. P. I. - Alófilo 

, 

• 



• 
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N9 Tribo 

8 Beaquêo 

9 Boca-Negra 

10 Borôro 

11 Cabixi 

12 Cadiuéu 

13 Caiapó 

14 Caiuá 

15 ajabi ou 
Caiabi 

16 CaJapálo 

17 Camaiurá 
18 Camaiurá 
19 Canoê 

20 Capichanã 

21 
22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

Caripúna 
Cari tiana 

Caxinití 
Cocozú ou 
Congo rê 

Cozárini 

Cuicúro 

Custanáu 

29 Guaná 

30 Guaraio 

' 
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Habitat 

Rio Nabileque, afl. do rio Paraguai 

Rio ~Iachadinho, afl. do rio Roose
velt (rio Aripuanã) 

Rios S. Louren~o, afl. do rio P ara
guai e Garças afl. do rio Araguaja 

Rio Manoel Corrêa, afl. do S. Mi
guel, que por sua vez é contribuinte 
da margem direi ta do rio Guaporé 

Rio Nabileque, aJl. do rio Paraguai 

Rio das Mortes e cabs. Xi ngú e Pa
ranatinga 

Margem direita do no Paraná, en
tre os rios Iguaten1i e lvinheima 

Rios Verde e T eles Pires, afl. do r io 
Juruena 

Rios CurisêYu e Culuene, vale do 
rio Xingu 

Alto curso do rio Roosevelt 
Rio Curi êvu. vale do rio Xingu 
Curso médio do rio Pimen ta Bueno 

(margem esquerda), afl. do no 
Gí-Paraná 

Rio Tanuí, afl. do rio l piá ( Corum
biára) 

Margem direita elo rio Madei ra 
Margem direita do rio Madeira, en

tre os rios J amari e Candeias 
Rio Sucuriuiná (Ponte de Pedra) 
Rios Burití, Juruena, J uína e Ca

mararé 

Altas cabeceiras dos rios Ju ba, Jau
rú e Guaporé (cabecei ras) 

Rios Culuene e Curi êvu, vale do 
no Xingu ) 

Rio Tamitatoála, formador do no 
Xingu 

Brejão, Lalima, arredores da cidade 
de Miranda e encosta da Serra 
de Bodoquena 

Tronco étnico a que pertencem os 
Terena, Laiana, Quiniqu ináu e a 
horda Guaná, esta já extinta 

Campos do Pau Cerne, à margem 

Obs. 

Grupo da tribo 
Guaicurú - S.P.I. · 

Urupá 
Missão Sa1esiana -

S. P. I. 

Urupá 
Grupo Guaicurú -

S. P. I. 
Em estado de gue

rra - Cê 

S. P. I. - Tupi 
(Em estado de gue

rra) Tupi 
Grupo da tribo 

Nauquá = Ca
raíba 

Tupi não alófilo 
Tupi 

/ 

Alófilo 

Alófilo 
Pano 

Alófilo 
Quase extinta 
Grupo da tribo 

Nhambiquara. I-la 
grupos em estado 
de guerra. 

Grupo Ariti. Aruá
que 

Caraíba - Grupo 
Nauquá 

Aruáque 

direita do rio Gu.aporé Tupi 

• 

• 

• 

• 
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Tribo 

31 Gua tó 

32 l a marú 

33 I aulapi ti ou 

Ualapi li 
34 l patcê 

35 l po têuáte 

36 Iranxc 

37 Laco11 dê 

38 Laiana 

39 l\1acurápe 

40 ~Iajuberi 

41 f a1naindê 

42 !v1a 
, 

aca 

43 Nlei náco 

44 Mu nduru cú 

45 Nauquá ou 

Anauquá 
4·6 Na ravú ti 

' nao aruvoto 

Índios do Brasil 

Habitat 

Ilha do Cru:acará (rio Paraguai ) e 
adj acências 

Rio Ouro Preto, afl. do no P acaá
Novo 

Rio Curi êvu, vale do no Xingu 

Rio Curisêvu, vale do no Xingu 

R io Co memoração, f onnado r do n o 
Cí-P araná e êste ri o 

Rios Cravarí e S. J oão, afl. do no 
do Sang ue 

Alto-curso do no Roosevelt, confl. 
do rio Arip uanã 

Aldeado en tre os T erena 

R ios Colorado e l\1eq uens, afl. do 
ri o Guaporé 

R io R icardo F ranco, a fl. do rio Gí
P a ra ná e êste no 

Rio Cabix i (alto-curso) afl. do no 
Guapo ré 

Curso médio (margem esquerda) do 
no Pimen ta Bueno, for mador do 
no Gí-Pa raná 

R io Curi êvu, vale do rio Xing u 

Rio S. Tomé, a.fl. do Juruena 

Curso superior do n o Curi sêvu, 

vale do r io X ingu 
Ilio Cur i êvu, vale do no X in g u 

Alófi lo 

Urupá 
Tu pi 

• 
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Obs. 

Grupo N auq uá. Ca
raíba 

Tupi - Gru po da 

tribo P arnauáte 

Aruáquc 

Grupo da t ribo 
Nhamb iquara 

Grupo da tribo 

Guaná- A ruáque. 

Tu pi 

Tu pi 

Grupo Nhambiquara 
não Aruáque 

Aruáque 

Tupí 

Caraíba 
Gru po N abuquá 

4 7 Nava i tê Cabeceiras do n o R oosevelt, confl. 

48 Nenê 

49 hambiquara 

50 Ofa ié ou 

Chavante 

51 P aca há-novo 

52 Pa ri ci ou 
n1 clho r A ri ti 

53 P a rn a uáte 

do r io Aripuanã 

Curso superior do rio Fra ncisco Bue

no, a íl. do rio Comen1oração 
Designação genérica dos g rupos in

d ígenas aldeados en tre os r ios J u

ruena e Roosevelt ( tributá rios oci

den tais) 

R io Ivin heima, afl. do no P a raná 

R io Pacahá-novo, afl. do r io l\1a moré 

T ribo consti tu ída pelos gru pos Cozá
nn1 , Uaimaré e Caxülití 

R io -:;i-P araná e a;fl. do curso supe

ri or. Es ta tribo é constituida pe-

los grupos Ipo têuáte, P a ua tê, Ma-

N ha mbiquara 

Grupo da t ribo 
ha1nbiquara 

não Aruáque 

Cê 

U rupá 

Aruáque 

jubim e T acua têpe T up i 
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Tribo 

54 Quêpiquiri-
-uáte 

55 Quiniquináu 

56 Rama-Rama 
57 Sabanêz 

58 Suiá 
59 Tacuatêpe 

60 Tagnaní 
61 Tamaindê 

62 Tapanhuna 

63 Ta pirapé 
64 Tauandê 

65 T aui tê 

66 T erêna 

67 Tn1maín 
68 Tugucure 
69 Uaiã 

70 Uaimaré 

71 Uaindizê 

72 Uairí 

73 Uaiticuzê 

74 Uaurá 

75 Uómo ou Mi
guelenho 

76 Urumí 

77 Urupá 
78 Urutundê 

79 Xaí 

Amilcar A. Botelho de Magalhães 

Habitat 

Rios Barão de Melgaço e Pimen ta 
Bueno, formador do rio Gi-Paraná 

Rios Barão de Melgaço e Pimen ta 
Rio Agachí, afl. do rio Aquidauana 

Rio Anarí, afl. do rio Gi-Paraná 
Curso inferior do no Rooseve1t, 

confl. do rio Aripuanã 
Curso sup. do r io Xingu 
Rio Gi-Paraná, da foz do rio Come

moração à do rio Rolim de M oura 
Campos Maria de Molina 
Curso médio do rio Marques de Sou

za, vale do rio Roo evel t 
Rio Arinos, afl. do rio J uruena 

Ri o Tapirapé, afl. do rio Araguaia 
Curso su penor do no Franci co 

Bueno, afl. do no Comemoração 
Rio F esta da Bandeira, aíl. do rio 

Roosevelt 
Rio Aquidauana, afl. do no Para-

gua1 
J1io Curisêvu, aíl. 
Baixo S. Lourenço 
Rio Ouro Pre to, afl. 

novo 

do rio Xingu 

do no Pacahá-

Rio Papagaio, afl. do no J uruena 

Cabeceiras do no 12 de outubro, 

Obs. 

Tu pi 
Horda da tribo 

Guaná. Aruáque 
Tu pi 
Grupo da tribo 

Nhan1biquara 
Gê 
Grupo Parnauá te = 

Tu pi 

Grupo Nhambiquara 

Grupo Nhambiquara 
Em estado de gue

rra - Tupi 
Tu pi 

Grupo Nhambiquara 

Grupo hambiquar a 

Aruáque 

Grupo Borôro 
Grupo da tribo 
Urupá 
Grupo Parici ou 

melhor Ari ti 
A.ruáque 

afl. do rio Camararé Grupo Nhambiquara 
Rio Ouro Preto, afl. do no Pacahá-

novo Grupo Urupá 

Rio Ouro P re to, afl. do rio Pacahá-
novo Grupo Urupá 

Rio Tamitatoála, formador do no 
Xingu Aruáque 

Rios S. .l\1iguel e Manoel Corrêa, 
afls. do rio Guaporé Urupá 

Cabeceiras dos rios Tarumã e l\lfa
chadinho, afl. dos rios Roosevelt, 
e Gi-Paraná, respectivamente. Tupi 

Rio Urupá, afl. do rio Gi-Pa1·aná 
Curso superior do no Roosevelt, 

confl . do rio Aripuanã G rupo Nhan1biquara 
Rio Ouro Preto, afl. do rio Pacahá-

novo Grupo Urupá 

• 

• 

' 
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1 
2 
3 

Tribo 

Crenáque 
l tuêto 
Nac-nhapc 

1 An timilême 
2 A palaí 

3 Benaré 
4 Bicharerc1n 

5 Cari púna 

6 Caripu rá 

7 Caxuianá 

8 Chipaia 
9 Curuaiá 

10 Calibi 
11 Ilularinia1n 
12 J arupí 
13 Juruna 
14 Mundurucú 
15 O.iampi 
16 Paraca nã 

17 P ariri 

18 Pianacotó 
19 R a ngú 
20 Timirim 

21 Ti rió 

22 Urucuiana 

1 Ti1nbira 

l Cai ngangue 

1 Carnijó 

1 Caingangue 

• 
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H abitat Obs. 

MI N AS -G ERAIS 

Margem direita do alto no Doce 
~largem direita do alto no Doce 
R jo ~lucurí (margem esquerda) 

Horda Aimoré=Gê 
Horda Aimoré= Gê 
Horda Ain1oré=Gê 

PARÁ 

Cabeceiras do rio Bacaj á Caraíba 
Curso médio do rio Parú, afl. do 

rio A1nazonas Caraíba 
Rios Oiapóque e Ca1nopí Tupi-guarani 
Cabeceiras do rio Tucano (Tincun-

tí), afl. do rio J amachim (Tapa-
jós) Tu pi-guarani 

Rio Curipí, a fl. do no Uaçá ( Oía-
póque) 

Rio Urucauá, afl. do rio Uaça ( Qj:i. 

póq ue ) 
R ios Cachorro e J a cicu ri , aíl. do 

rio Trombetas 
Rio l rirí, afl. do rio Xingu 
Rio Curuá, afl. do rio l rirí (Xi ngu) 
R io Uaça, afl . do rio Oiapóq ue 
Rio Curuá, afl. do rio Irirí ( Xingu) 
Ri os Camopi e Oiapóque 
Curso médio do rio Xingu 
Rios Tapajós e Cururu 
R io J arú, afl. ido rio A mazonas 
R io P acajá, afl. do no A111azonas 

Ba ixo-curso do no Pacajá, afl. do 

Caraíba 

Tu pi 
Tu pi 

Caraíba 
Tu pi 
Tu pi 
Missão fran ciscana 
Tu pi 
Em esta do de gue-

rra 

no Amazonas Caraíba 
Ri o Cuminá, afl. do rio Trombetas Caraíba 
Rio Parú Oeste, afl. do rio Cuminá Caraíba 

Na divi sa, das Guianas brasileira, 
fran cesa e holandê a Caraíba 

Cabeceiras dos rios P arú e J arí, aíls. 
do rio Amazonas 

PARAÍBA DO ::'\ORTE 

Baía da Trai~ão 

PA itA NÁ 

S. P. 1. = Gê 

Rios Paraná, Tibagí, I vaí e Piquiri S. P. I. 

PERNAMBUC O 

Águas-Belas 

RIO GRANDE DO SO L 

Erixim 

S. P. 1. 

S. P. 1. 
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Tribo 

1 Caingangue 
ou Coroado 

1 Ca ingangue 
2 Guaraní 
3 Cuaraní 

1 Gê-Porôca 

2 Cuaraní 

3 Gut-craque 

4 lunhun-
gerum 

5 Nac-namú 
6 aque-erehê 

RELA ÇÃO DA 

Ano 

1906 

1909 
1893 
1909 
1880 

1894 
1915 
1897 

1910 
1910 

• 
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Ha/;;tat 

SA TA CA1"Allli'iA 

Entre os rios do P eixe e T in1bó 

S. PAUL O 

Rio Aguapeí 
Itanhae1n 
Araribá 

ESPlllITO SANTO 

S. P. I. 

S. P. I. =Cê 
P. I. 

S. P. I. 

Rio . ~Iateus ( hab itat primitivo) . I·Iorda da tribo 
Aldeados a tu almen te no Pôsto do Airnoré = Gê 
dio Pancas 

P ôsto do rio Pancas (habiLava1n pn
mitivan1ente no E ta<lo <lo Rio 
Grande do u 1) 

H abita,·am prirnitiva1ncntc no no 
Doce, entre i\lina e E pírito- an
to. Aldeado a tualn1entc no Pôsto 
do Rio Pancas 

Rio P a ncas 

Rios Doce e Pancas 
Aldeados primitivamente no rio Do

ce, foram transferidos para o P ôs
to do no Pancas onde se acham 
a tu a] mente. 

Cê 

I 

11 OE RELICIO A 
DE ELVI COLA 

QUE E OCUPAM DE CATEQUE E 

Ordens 

Franci canos 
Congregação da 

anta Fan1íl ia 
Capuchinho 
Capuchinhos 
Beneditino 
Dominicanos 

alesianos 
alesianos 

Congregação do Ho
ly Gost 

Servi tas 

Sociedade da Obra 
do Deus 

• 

NO BR IL 

Lugar Nacionalidade 

an tana lemães 

an tana 

lto- olimõe Italianos 
l\ laranhão Italianos 
Rio Branco Belgas e Alemãe;:; 
.onccição do Ara-

guaia 
Rio ragua1a 
Rio egro 

, 
T e fé 
Acre e Purús 

Acre e Purús 

Francêses 
Varios 
Varios 

Varios 
Italianos 

Alerr.ães 

• 

• 

• 

• 



-

.. 

• 

., 

• 

• 

O General Rondo n n uma aldeia indi f!ena prox 11na ao Rio P araí. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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III 

Para dar idéia das pesquisas etnógráficas da "Comissão Rondon", 
realizadas pelo grande sertanista brasileiro e seu colaborador J . Bar 
bosa de Faria, tran crevo os seguintes tópicos do meu livro: "Pelos 
. ertões do Bra il'' - 2·} edição - 1941 - Série Brasiliana n9 195 - da 
Comp. Edi tora de . Paulo: 

Trabalhos etnográficos - Ios trabalhos etnográficos e lingüísticos 
a que tão carinhosamente se tem dedicado o General Rondon, já pu
blican do o volume n9 2 da vasta biblioteca da Comissão (Etnografia) , 
já colecionando um vocabulário imenso e bem controlado de tôdas as 
tribo de l\ll ato-Crosso, conta ê]e com a devotada, competen te e hábil 
colaboração do Doutorando João Barbosa de Faria, distinto e inteli
gente coestaduano de Rondon, que com êle trabalha há mais de 26 
anos. 

" Ora manipulando as copiosas notas de Rondon, ora coligindo de 
per si novo dad~SySértão, para onde, a intervalos, volta a acampar 
entre os selvícolas, tem êle enriquecido consideravelmente o manan
cial, que está servindo para a organização de um dos mais importan
te e originais trabalhos da "Comissão Rondo ri" , qual o que se refere 
à etnografia e ao e tudo dos idiomas falados pelos nossos índios. 

" O magnífico resumo, que abaixo transcrevo, devido à pena de 
Barbosa de Faria, dará ao leitor dêstes apontamentos uma idf ia do 
conjunto dêsses trabalhos em elaboração e dos que já foram realiza
Jos no ser tão. 

"A " Comi são Rondon", arrancando-se de Cuiabá para S. Antonio 
do Rio Madeira com o fio telegráfico, era portadora de um vasto 
programa de e tudos e investigações científicas em torno dos sertões 
virgens que ia rotear. 

" Jesse programa, por óbvia razão, ocupava a primeira plana o 
e tudo dos povo indígenas, que povoa sem ê es sertões. 

" O Tenen te-Coronel Rondon já então podia aspirar o cognome de 
patriarca dos índio , pela incomparavel abnegação com que advogava 
a causa dos selvícolas, que o tinham a seu lado, a seu serviço, no 
Amazonas, no Maranhão, na Bahia, em Coiaz ou em Mato-Grosso, 
onde quer que a vida, o direito, a liberdade e a propriedade deles 
periclitassem. 

"Para o grande sertanista brasi leiro, o maior senão o único pro
blema social que o Brasi l defronta, é a incorporação dos nossos indí
genas à comunhão nacional; pensamento ao serviço do qual êle põe 
tôda a tenacidade de seu caráter férreo. 

• 

• 

• 
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" Bem que não regateasse os seus desvelos a res.peito do estudo da 
fl ora, da fauna, da hidrografia e da geologia matogrossense, que con
fiou a vários auxil iares, é fora de dúvida que as perquirições referen
tes aos indígenas lhe mereciam particular e carinhosa preferência, e 
tamanha que não trepidou em sobrecarregar os seus já vultosos e in
gentes afazeres, chamando a si a tarefa de executar pessoalmente os 
estudos etnográficos e lingiiísticos. 

"Tive eni niãos os "dossiers" do Chefe da Cornissão, os quais são 
testemunhas eloquentes de que êle nunca perdera os ensejas que se 
lhe deparara1n de colher dados sôbre os usos, costunies e idio1nas dos 
índios, registando-os com meticulosidade, como se não f osse1n notas 
apanhadas no decurso de u1na exploração, de marcha, ou mesmo du
rante um "alto", em que o corpo descansa e o espírito se afoga nas 
mais profundas meditações. 

"Fora as razões de ordem sentimental, Rondon tinha motivos para 
conduzir-se ne te caso, tamb:m pelos impul os de eu patrio tismo. 

"Quando a Comissão frechou para os er tões, nós, os brasileiros, 
éramos exatamente quem tin ha menos autoridade para dizer dos indí
gena de Mato-Gro so, a respeito dos quais pouco ou qua e nada sa
bían1os de conhecimento próprio; os únicos estudos etnográficos em 
que hauríamos noções sôbre êsses selvícolas eram sub critos por es
trangeiros, entre os quais os Drs. l(arl von den Steinen, P au l Ehrenre
ich e Max Schmidt. 

" O no so descaso por êstes estudos era agravado pela indigência 
dos nossos museus, sobretudo o Museu acional , onde, fora a coleção 
Cuido, da tribo Borôro, doada por D. Maria elo Car.mo de Melo Rego, 
só se encontrava um ou outro artef ato de algumas tribos, ao passo 
que as montras dos museus estrangeiros, particularmente os da Ale
manha, exibiam ternos completos de armamento, de objetQs domésticos 
e de indumen tária das tribos do alto Xingu, dos Bacairi, dos P arici, 
dos Borôro e outros. 

" E ta proeminência dos estrangeiros em um assunto que não pode 
deixar de ser caro ao nosso patriotismo, porque se entende com as 
tradições de no o Paí e com a histó ria de no sa raça - sensibil;J<>u 
e melindrou, nece àriamente, os sentimentos do patriota, que e o 
General Rondon. 

"E, de falo, êle reivindica aos museus estrangeiros essa proemi
nência, que, hoje, cabe, sem dúvida, ao nosso Museu acional, e fá-lo 
a golpes de sobrehumano esforço, arrecadando e recolhendo a êste 
estabelecimen to, a todo o preço e sem medir sacrifícios, os artefatos 
indígenas de tôda casta que obtivesse, pessoalmente ou por intermédio 
de seus auxi liares. 

• 
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" É assi!IJ. que, no dizer de conspícuo professor* do Museu Nacio· 
nal, o General Rondon , durante a sua peregrinação pelos sertões, 
. upriu êsle estabelecimento, de mais material etnogrúfico de que tôdas 
as suas aquisições de um éculo. 

"Resta-nos agora, pois, firmar a nossa proeminência no terreno 
do e tudos lingüístico e elnográficbs. 

* * * 
" O território matogrossense é un1a incomensuravel seára etnográ

fica. E um modelo no qual se conden aram tôdas as raças indígenas 
da Amazônia lVIeridional, que ora para aí afluíram como que impeli
das por irresi tivel força de gravitação. 

" Dos Andes. acorreram o Aruáque; do litoral atlântico, o Cê ; 
da A1nazônia, os 1'upi e os Caraíba; do Chaco, ramos do Otuquj. 

"Ao norte, vivem: no Gi-Paraná, o Parnauáte, o Tacuatépe, o 
Ururni, os Urupá, e os Jaru; no rio Tapajós, o Apiacá e os l\1unduru
cu; no Xingu, os A uiti, os Camaiurá, os Uaurá, os Meináco, os Ajaula
piti. os Nahuquá, os Trumaim, os Manitsauá. 

"A léste, habitam: no rio rf apirapés, os selvícolas dê te nome ; no 
rio Araguaia, entre a foz de rio das forte e o Registo, os Caiapó os 
Carajá e os Chavante. 

" A oe te : no rio Madejra, o Caripuna; no J amarí, os Ariquême; 
no rio Candeia. o Rama-Rama e Bôca- -eg ra; no Mamoré, os P acahá

ovo; no rio S. Miguel e seus afluentes, os Uomo, Purlis-Borá, Aroá 
e l\l[acui-ape; no rio Guaporé, no campo de P au-Cerne, os Guaraia. 

Ao u l, acham- e : no rio Dourados, os Caiuá; no rio Iabileque e 
em Lalima, o Guaicuru; no rio Miranda, os 1'erena. 

" Ta zona central, habitam: na bacia do S. Lourenço, os Borôro; 
no delta do S. Lourenço com o Paraguai, os Guató; no alto rio Para
guai, os Barbado; entre o rio P onte de P edra e Papagaio, o P areci; 
entre os rios J uruena e Comemoração, o hambiquara; no rio P i
menta Bueno, o Quepjquiriuáte; no rio Verde, afluente do Parana
tinga, os Bacairi; além de dezenas de outra tribos que e acham 
insu ladas entre os rios Gi-Paraná e Roosevelt, sem qualquer contato 
com os civilizados. 

"A Cornis ão, tendo irradiado a sua ação atravé todos os quadran
tes do E Lado, que foram coberto pela rêde de seus estudos geográfi
cos, geodésico , botânico , zoológicos, gráficos e hidrográfico , poude, 
dfft'arte, entrar e1n relações con1 tôdas essas tribos, em diferentes 
circunstâncias, cabendo-lhe, incontestavelmente, a gloriosa primazia 
de ter promovido a reconciliação ou o congraçamento de maior núme-

( *) V. publi cação n<> 49: "A Comissão Rondon e o M·useu Nacional" Con
ferências do Prof. Alipio de Miranda Ribeiro. 

I 
., 

• 
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ro de povos indígenas com os civilizados, como jamais se fez de um 
jacto. 

"E ta enorme Babel de idiomas que é o Mato-Grosso indígena, 
acha/ se tôda recenseada pela Comissão, que é detentora, neste momen-~ -
to, Je valioso e interessante subsbídio lingüístico e etnográfico sôbre 
cerca de 40 tribos. 

"Éste vultoso material está sendo coordenado, para ser dado à 
• publicidade; e a relevante posição de Mato-Grosso na América do 

Sul, como província etnográfica, indica a importância da contribuição 
com que a Comissão Ron~on vai enriquecer o campo de investigação 

• científica que versa sôbre o homem americano." 

• 

* * * 
Daremos conhecimento a seguir, da importan te classificação, sob 

o critério lingüístico, das principais tribos e grupos indígenas do 
Brasil, procedida de erudito exórdio do General Rondon, trabalho em 
que contou êle tambén com a colaboração de J. Barbosa de Faria: 

Classificação das tribos ,:ndígenas do Brasil, sob o critério lingüístico 

• pelo General Cândido M. S. Rondon 
com a colaboração do Doutorando J. Barbosa de Faria, saudoso etnó

grafo da "Comissão Rondon" . 

1.- Povoação, no passado e na at.ualidade; grupos étnicos; migra
ções; características físicas; proporção de indígenas que vivem nas 
condições atuais de "campirnsaje" em relação aos que mantêm condi
ções aborígenes. 

ão ex1st1am desertos. 
O litora l era habitado compactamente. A Amazônia regorgitava 

de tribos, bem como, em menor escala, tôdas as regiões sertanejas. 
A incursão do homem civilizado nos domínio do índio, porém, 

repercutiu naquela cifra, provocando franco e progressivo declínio 
da população, até cair à expressão atual. Os selvícolas brasi lei ros, 
atualmente, atingi rão, pouco mais ou menos à décima parte de popu
lação primitiva, na maioria segregados ainda da civilização, em terri
tórios inexplorados. 

Múltip los os fatores que contribuiram para o desfalque das aldeias, 
superior a milhões de individuos, no período de quatro sécu los. 

Presúme-se que um terço da população desaparecida se tenha in
corporado à vida civi lizada . , 

Concéde-se também que se eleve a três milhões de indivíduos o 
despovoamento motivado pelos exodos, pela enfermjdade e pelas gue-
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rras de extermínio, trivais entre as tribos. A parcela restante, porém, 
deve ser debitada à civilização, representando a forma das vidas imo
ladas pela injustiça, pelos erros e pelos crimes dos alienígenas. · 

A hipótese do homem autóctone no Brasil não logrou firmar-se 
em bases sólidas, e perde terreno. 

O mais respeitavel dos seus baluartes é o troglodita da Lagoa 
Santa, suposto ancestral dos Botocudo ; mas, o assunto continua sob a 
alçada da Paleontologia, que ainda não disse a últimà palavra a 
propósito das investigaçõ~niciadas por Lund. Quanto à afirmativa 
de Von den Steinen, situ~~ o berço originário dos Caraíba nas re
giões do alto Xingu, em Mato-Grosso, não resta dúvida de que o 
preclaro etntlogo alemão já teria modificado essa opinião, se lhe 
fosse dado aprofundar-se na história dos povos andinos da época pre
colombiana. 

O povoamento do Brasil pelos índios, efectivamente, decorre todo 
êle de migrações de diferentes procedencias e ocorridas em várias épo
cas, muitas remontando a distante antiguidade. A mais recente destas 
migrações teria sido, p or ventura, a dos Caraíba, ocorrida nos primei
ros séculos da era cristã. Eles irrompem dos Andes venezuelanos, como 
uma avalanche de bárbaros, tttdo devastando. Alojam-se na Guiana 
Brasileira ou dispersam-se pelo interior do Brasil, atingindo as altas 
vertentes do Xingu, onde estão os Bacairi e as numerosas tribos dos 
Anauquá, Calapálo e outras. Anterior a esta migração foi a dos Aruá
que, portadores de alta cultura, que trazia indeleveis vestígios das vel
has civilizações dos Aimará e dos Chibcha. São originários da cordil
heira boliviana, de onde, possivelmente, desceram tumultuàriamente 
para a Amazônia, internando-se até as bacias do Paraguai e Xingu: 
os Guaná, os Parici ou Ariti, os Uará e os Meináco. Dos páramos co
lombianos despenham tambem os Tocana, que se apoderam da bacia 
superior do rio Negro, daí expelindo os Nlacú. 

l\llais an tiga que estas incursões, parece que foi a dos T upi, domi
nadores de tôda a costa do Atlântico, no Brasil, antigo " habitat" 
dos Botocudo, por êles recalcados para o interior. 

Contemporânea desta incursão será a infiltração dos Borôro na 
alta - bacia do Paraguai, procedente do chaco paraguaio, de onde são 
originários também os Uaicuru, que se transladaram para Mato-Grosso 
já no século XVIII . 

Fora destas grandes correntes migratórias, convergiram para o 
território brasileiro grupos outros, menos numerosos, muitos de ori
gef!l desconhecida, como os Cariri, os Cuató, os Macú, e etc. consti
tuindo os povos alófilos do Brasil. 

2.- Uma cla::;sificação ou gruparnento dos índios brasileiros basea-

• 

• 

' 
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da en caracte rísticas somáticas e antropológicas, é impr aticavel, visto 
que entre êstes sei vícolas, salvo subtis particularidades, predominou, 
de um modo gera l, inteira uniformidade de tipo, na tez, na estatura 
e nos cabelos, etc. 

As discrepâncias que por ventura se observam, e as há, são res
tritas a indivíduos, e em muitos casos elas são devidas à interferência 
de sangue alienígena nas tribos, como ocorre com os negroides exis
tentes entre os N hambiquara e os tipos brancos dos Caxinauá ou 
Pauxi. 

É esta falência dos índices antrop ológicos que j ustifica a prefe-
• rência do critério lingüístico para a identificação étnica das tribos. ( +:·) 

• 

f-ste critério foi aqui adotado, mas latitudinàriarrlente, de modo 
a comportar a mútua ~nfiltração que se p rocessa en tre os idiomas 
das tribos. 

O quadro da população indígena do Brasi l, consoan te o a tua l sis
tema de classificação etnográfica, é o seguinte: 

I - Tupi-guarani: 19 Guarani ' (de P asso Fun-
do) 

1 ( + ) Acanga-Piranga 20 Guarani (de Cananéa) 
2 ( + ) Amanagé 21 Guaráio 
3 Aparandê 22 Hulariniam 
4 Apiacá 23 Ipoteuáte 
5 Arara (do rio Roosevelt, 24 I tapurando 

antigo Aripuanã ) 25 I togapuque 
6 Aruá ou Arauá 26 J arupi 
7 Assurini 27 J uruna 
8 Auetê ou Auêti 28 Macurape 
9 Benaré 29 Maj uberi · 

10 Bicharerem 30 Mauê 
11 Caiuá ou Caiuvá 31 Mundurucu 
12 Cajabi 32 ocadeth 
13 Camaiurá 33 Odeahul 
14 Cauahibe (P arintintim) 34 Oiampi 
15 Chi pai a 35 Pahim 
16 Curuahé 36 P arintin tim 
17 ( +) Guajajara 37 Parnauáte 
18 Guarani (do rio Batalha ) 38 ( + ) Pêna 

( * ) Ao incluir ê te seu trabalho na Publicação n9 92 da "Comissão Rondon" , 
o Exmo. Sr. General - pedi ndo vênia - anexou-lhe, mesmo em língua espan hola, o 
importante artigo sob o tí tu·Io : "Idiomas Indígenas e seu Estudo", da lavra do 
Sr. J. Alden 1\ilason, erudita di ser tação e tampada no n° 3 - vol. III - da Amé
rica lndígena -em ju1ho de 1943. 

( + ) N. B.- Na presen te relação figuram vários grupos e tri bos que não cons· 
tam da que se encontra junto à Publicação n9 76, onde os agru pan1entos indíge-
nas estão distri buí dos pelos Estados em que hab itam. Esta circunstância é assina- ) o 
)ada pe1a signal ( + ) coloca<lj ao lado das respe<' tivas designações. 
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39 Quêpi-quiri-uáte 4 Atroa ri 
40 Rama-Rama 
41 Tacuatêpe 

5 (+) Auxiam 
6 Bacairi 

4,2 Tapanhuna 7 Cabinari 
43 Ta pira pé 
44 Te1nbé 

Jis T Hfi ._.8:1a/ 
' 45 Turi-Uara 

8 Cala pá lo 
9 ( + ) Caramã 

10 ( +) Carixaná ou Caraxaná 
11 Caxinauá ou Pauxi 

46 Urubu 
47 Urumi 

12 Crixaná ou J a uaper i 
13 Cuvicúru • 

II - Aruáque : 
14 ( +) Engaricó 
15 Ca lihí 

1 Arara-tapuia 
2 Baniva ou Baniua 
3 Bar é 

16 ( +) Ichú 
17 lpalcê 
18 ( +) Ja r icuna ou Taurepã 
19 Júma 

• 

4 Bendiapá 
5 Campa 
6 Canamari 

20 Macuxi 
21 Maiongom 
22 r aúcuá ou Anaúcuá 

7 Caripuna (do rio Curup i ) 
8 Catiana 

23 (+) Oianã 
24 Pianacotó 

9 Caxi niti 
10 Cozárini 
11 ( +) Cunibo 
12 Custanau 
] 3 ( +) Hohodeni 
14 Iamamandí 
15 Ipeca-tapuia 
16 ( +) Irana 
17 Jurupari-tapuia ou I jãine 
18 Laiana 

25 ( -1-) P orocotó 
2ó Rangú-piqui 
27 (+) a pará 
28 Taurepã ou Jaricuna 
29 Tirió (grupo do Rangú-

piqui) 
30 Turá 
31 ( +) U rucuiana 

19 Maneteneri IV - Cê ou Botocudo: 
20 Meinaco 
21 Parici 
22 ( +) Paricurá 
2~ Piro 
24 Quiniquináu 
25 Siuci-tapuia 
26 Sucuriú-tapuia 
27 Tariana 

1 ( +) Aimoré 
2 Apinagé 
3 ( +) Beição 
4 Caia pó 
5 Caingangue 
6 Camacam 
7 Canela 

• 
• 

28 Ti cu na 8 Canoeiro 
29 Uaimaré • 9 Caracatina 
30 Ualapiti 
31 Uaurá 

10 Cara já 
11 CaraÕ ou Craô 
12 Chambioá 

III - Caraíba ou Caribe: 13 Chavante 
14 Cherente 

1 Antimileme 15 Chicrim 
2 Apalaí ou Aparai 
3 Arara (dos rios Anapu e 

Arataú ) 

J 9 1.renáque 
17 Di oré 
18 Gavião 
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19 Gê-poroca 
20 ( +) Gorotir~ 
21 J avaé 
22 ( +) Joxé 
23 ( +) Machacali 
24 Munhum-gerum 
25 Iac-herehê 
26 Nac-nhape 
27 Patachó 
28 ( +) Pu rucarú 
29 Suiá • 
30 Timbira 

V - Tocana: 

1 A rapaço ou Arapace 
2 Bará 
3 Buiarúa 
4 Cobéua: 

Aui-tapúia 
Baú na 
Carapanã-tapuia 
Cauá-tapuia 
Corôa 
luquicê-tapuia 
l\1anonara 
'fiua 
focandira 

5 Deçana ou Paporimara 
6 .Taúna 
7 Mi ri ti-tapuia 
8 Palacnôa 
9 Pirá-Lapuia 

10 T oeloa 
11 Tuiúca-lapuia ou Tujuca-

lapuia; _ou Dogapura 
12 Upaima (Opaima, segun-

do Grobb, pg. 51) : 
Lituana 
Tanimuca 

VI - Pano: 

1 Cari puna (do rio lVIa-
cleira) 

2 Catuquina ou Nauá 
3 ( + ) Chipináua 
4 Colino (do r io Juruá) 

ou Curjna 
5 Ma inana 

6 Majoruna ou Mangerona 
ou Marubo 

7 ( + ) Pucudiapa 
* 

VII - Nhambiquara : 

1 Anunzê 
2 Congorê ou Cocozu 
3 ( -1-) Iaiá 
4 Lacondê 
5 Ma1naindê 
6 Navaitê 
7 Nenê 
8 Saba nê 
9 Tagnani ou Taganani 

10 Taiobá 
11 Tamaindê 
12 Tauandê 
13 ( +) Tauitelatê 
14 (+) TixiuYitê 
15 ( +) Uaimandiri 
16 Uaindizê 
17 Urutundê 

* 

VIII - Urupá: 

. 
1 

' 

1 
2 

Boca-negra 
.Cabixi (do rio Manoel 

Corrêa, afl. S. Minguel, 
vale do Cuaporé ) 

3 Iamaru 
4 ( +) Jaru 
5 Pacahá-novo • 
6 Uaiã 
7 Uairi 
8 Uómo ou Miguelenho 
9 Xaí 

1 
2 

3 
4 

* 

IX - Borôro: 

Bo rô ro-Cabaça l 
Borôro (dos rios São Lou

renço e das Garças ) 
Borôro da Campanha 
Tugucure (do baixo São 

Lourenço) 
* 

, 

• 
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X - Guaicuru ou Uaicuri1,: 

1 Beaquéo 
2 Cadiuéu 
3 ( +) Ejuéu 

* 
XI - Uapixâna: 

1 Aturaí 
2 ( +) Barraritiana 
3 ( +) P arauim 

* 
XII - Chapacura : 

1 Ara ra (do rio P reto, sub-
afl. do Madeira-Ama
zonas) 

2 Ariquême (do rio Jamari) 
* 

XI II - Guajiro : 

1 P auxiana 
* 

IV 

XIV - A ló filas : 

1 Amoeca 
2 ( +) Baraçana 
3 Camajari 
4 Canoê 
5 Capichanã 
6 Caritiana 
7 Catauichi 
8 Contanáu 
9 Cuximiraiba 

10 Guaharibo 
11 Guató 
12 I rá-tapuia 
13 Jamináua 
14 Jarauára 
15 Jauaretê-tapuia 
16 Macú 
17 Mamori 
18 Ofaié (do rio P araná) 
19 Umutina (do al to rio P a-

raguai ) 

I nciden temente, nos três capítulos anteriores desta série, fizemos re
ferência a várias publicações que estão sendo impressas pelo Conselho 
Nacional de P roteção aos í ndios; as quais formam já um conjunto de 
21 volumes, sem contar com os 15 albuns de fotografias a que aludi
mos no primeiro artigo, os quais, em rotogravura, constituem tres vo
lu mes (P ubls. Q 97, 98 e 99). 

P ara que os leitores tenham conhecimento das matérias tratadas 
nessa pequena biblioteca, autorizou-me o roeu eminente chefe -o Exm~ 

Sr . General Rondon- a divulgar, através dos respectivos indíces, o 
conteudo dos volumes que interessam ao Serviço de Proteção aos í ndio 
do Brasil, bem como aos estudos de arqueologia e an tropologia, ipso 
fato, de etnografía, e de etnologia. 

Vamo , portanto, oferecer a resenha dos principais capítulos de 
que se compoem os livros em sujeito. 

1 )' A Publicação n 9 2 da " Co1nissão Rondon"- Anexo n9 5- Etno
grafia~Estudos sôbre os ln dios Ariti (ou Parici ) e hambiquara (ou 

I 

Nambiquara)-dÇJ. au toria do Exmº Sr. General Rondon- em opúscu-
lo cuja l fl. edição, de 1910, está há muito esgotada e cuja 21). edição é 



• 
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a que está em andamento, autorizada pelo citado Conse1ho - com· 
preende os seguintes assuntos parciais: 

a) índios Ariti (ou Parici}: 
Notícia histórica, co1n a indicação dos diversos grupos em que 

se dividem os f ndios A ri ti e deta lhada descrição dos oito 
"clans" visitados, inclusive as relações dos selvícolas, com 

seus nomes indígenas. 
Distribuição geográfica 
Dados antropológicos 
Notas sôbr<' a terapeutica indígena 
Notas nosográficas 

• 

Dados lingüísticos e vocabulário colhido pelo General, em or
dem alfabética, por letra inicial, das palavras em vernáculo, 
seguido de algumas frases soltas. 

Usos e costumes, compreendendo : 
- Os três cânticos : Ualalocê, Teirú, Ulalu e I aloquê. 
- As lendas : do milho (Cozetô) ; da mandioca (Ojacorê); 

e da origem do homem. 
Resumo estatístico da população dos Parici em 1907 / 10." 

b ) Í ndios fv hambiquara. 

Descrição 
oticia bi-s\órica 

Vocabulâ'rio\ 
Descrição n <? 1 : Conserva de mandioca. 

2 : Milho cultivado pelos 
" orte. 

índios da Serra do 

" 
3 : Sementes cultivadas pelos índios Cabixi e 

hambiquara. 
,, 4 : Amostras de breu preparado pelos hambi-

quara. 
E várias outras até a · 
Descrição n<? 27: Machado de pedra uti}jzado pelos Nhambi

quara. 
- É de notar, a propósito da descrição n<? 2, que o milho e o amen

doim cultivados pelos índios hambiquara, possuem característicos 
especiais : O mil ho, conquanto de espigas compridas e f inas, de grãos 
esparsos, apresentaf tôdas as côres do arco-íris .e êstes grãos, guarda
dos na própria espiga, nunca endurecem como os do nosso milho co
mum e são mais ricos em amido (J. G. Kuhlmann) ; o amendoim é 
enorme em comparação ao que conhecem os civi lizados . 

• 

o 

o 
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2) A P ublicação n<? 6~da "Comissão Rondon"- Conferências 
pronunciadas pelo atual General C. 1\11. S. Rondon, em 1910, no Rio de 
Janeiro e em São Paulo- tambe'm em 2~ edição, nas mesmas condiçôes 
que a do n<? 1-contém informações sôbre os indígenas habitantes das 
zonas atravessadas pela grande linha telegráfica por êle construida de 
Cuiabá, capital do Estado de Mato-Grosso, à cidade de P orto-Velho 
do rio Madeira, no Estado do Amazonas (1.309 km, 768), e seus ra-
1nais : Parici à Barra dos Bugres ( 113 km) ; Santo Antonio do Madeira, 
h oje cidade Alto-Madeira a Guajará-mirim (362 km~ 900); e de Cace
res a Mato-Grosso ( 300 km, 955) . 

3 ) Publ. n<? 76 da " Comissão Rondon"- Anexo n<? 5- Etnografia
G1ossário Geral das tribos selvícolas de Mato-Grosso e outras da Ama
zônia e do norte do Brasil- ·pelo General C. M. S. Rondon, com a cola
boração de J. Barbosa de Faria- T omo 1-1~ edição C. N. P. I. 1945. 

Je La publicação é que está incluída a relação das tribos, com a 
designação de seu "habitat" por Estados do Brasil e constante do meu 

a rtigo n<? 2 da pres.ente série. 
Seu respectivo índice é so seguinte: 
Ap resenlação (cuj o teor já foi transcrito em capítulos anteriores) . 
Relação gera l das tribos e grupos indígenas brasileiros, em ordem 

alfabética: 

a) do Estado do Amazonas e Território 
b ) ,, da Bahia ( 2) 
c) ,, de Goiaz (9) 
d ) ,, do Maranhão (10) 
e ) ,, de Mato-Grosso (79) 
f) ,, de J\1.inas-Gerais ( 3) 
g) 
h) 
i ) 
j ) 
l ) 

rn ) 
n) 
o) 

,, do P ará (22 ) 
,, da P araíba (1 ) 
,, do Paraná (1) 
,, de Pernambuco ( 1 ) 
,, 

" 
" 
" 

do Rio Grande do Sul ( 1 ) 
de Santa-Catarina 
São Paulo (3) 
do Espírito-Santo 

(1) 

(6) 

do Acre (108) ) 

1 

1 

1 
1 

1 l'-

1 ~ 
>~ 
1 õ 
I ~ 
1 

1 
1 

1 

J 
Relação das Missões Religiosas q ue se ocupam da catequese dos 

índios : 
Glossário Geral n<? 1, compreendendo vocabulários dos ín dios 

P auatê e dos grupos de índios Nharnbiquara : enê, rf agnani, Tauite
latê, Tauditê, etc. Vocabulário dos Pauatê, em ordem alfabética, em 
grupos de palavras, por J. Barbosa de Faria . 

• 
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"Croquis" indicativo da localização dos Pauatê, Tacuatêpe, Maju

bim e Ipoteuáte-todos grupos dos Tupi. 
' Vocabulário dos enê, idem pelo mesmo 

' Croquis" da região habitada pelos enê e Tauandê. 
Vocabulário dos Tagnani idem idem pe]o mesmo. 
"Croqui " da região em que habi tam os T agnani e lVIamaindê. 
V 0cabulário dos Tauitelatê, T auditê, etc. pelo Cel. Rondon. 
Vocabulário dos Oiampi, por Benjamin Rondon. 

Glossário Geral n 9 2, compreendendo vocabulários dos índios Ca· 
ri puna (Éboê), Quêpi-quiri-uáte. Ariquême (Uitáte) e- Jaru, Urupá, 

Uómo e Pacaá-Novo. • 
Vocabulário Ariquême, por J. Barbo a. , 
" Croquis" da zona em que habitam os Caripuna e Pacahá-Novo. 
Vocabulário Quêpiquiri-uáte pe]o Cel. Rondon. 
"Croquis" da região ocupada pelos Quêpiquiri-uáte e pelos Pauatê. 

isto é : P a rnauáte e Tacuatêpe. 
"'locabulário Ariquême, por J. Barbosa. 
" Croqui " da região ocupada pelos Ariquême 
Vocabulário Uómo, Urupá, etc. pelo me mo. 
" Croquis" da região ocupada pelos índios Jaru, 

Pacahá-novo. Pequeno Dicionário Carajá-português, 

então Cel. C. M. S. Rondon. 

, 
Urupá, Uómo e 
organizado pelo 

Vocabulá rio dos índios Urumi, colhido pelo então Cel. Rondon. 
"Croquis" da região ocupada pelo's Galibí , e planta de suas a ldeias. 
Vocabulário dos índios Ticuna, apanhado pelo General C. M. S. 

H.ondon. 
'"Croquis" da região habitada por êstes índios." 

4) Publ. n9 77 da "Comis ão Rondon"- Anexo n9 5- Etnografia 
- Esboço Gramatical, vocabulár io, lenda e outras curio idades sôbre 
a legendária tribo dos f ndios Borôro- pelos mesmos autores da de 
n9 3/76. i ::i ed. C. . P . I . 1945 . 

Expljcaremo no que consi · tem esta curiosidades etnográficas, 
que con ideramos até agora inéditas. quanto à legítinla interpretação 
de certos costumes da notavel Grande 1ação. que mantem indeleveis 
o cus rilo religiosos primiti vo . com "aplomb", como se fôssemos 
nós os elvícolas e êles os civilizado ! ... 

Com tal objetivo tra ladaremo para aqui o eguinte tópico con1 
que prestei esclarecimentos sôbre a anexação de sua descrição na 
Publ. 77: 

A popu losa tribo dos índios Borôro apresenta notáveis curiosida
des, quer etnográficas, corno se verifica ao compulsar o volume em 
que es tamo introduzindo estas nota , quanto ao "Esboço Gr amatical" . 

• 

• 
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quer etnológicas propriamente ditas, como as que se prendem aos pro
blemas de sua origem, distribuição e caracterização dos clans consti
tutivos da grande nação ameraba. Dêste caráter são, por exemplo, OI 

estudos realizados por Barbosa de Faria, quanto às "Tintas Usadas pe· 
los índios Borôro", trabalho que foi publicado no Boletim n<:> 6 do 
no so Mu eu acional, e1n 1925. 

Rerroduzindo agora tal publicação e incluindo-a neste vol. n9 77 
da Biblioleca da " Comissão Rondon", vai ela completada com o de· 
senho em côres, devido ao mesmo pesquisador e no qual figu ra uma 
das curiosidades que desejamos assinalar: o fato, bastante singular e 
interessante, de adotar, cada grupo em que se divide a tribo, uma certa 
combinação de côres. É como se tratasse das côres nacionais das ban
deiras simbólicas com que se distinguem as nações habitadas por povos 
ci viljzados ! Cremos que esta observação ainda não foi divulgada em 
nenhum estudo sôbre os costumes borôros. 

Outra curio idade. também aqui incluida, refere- e à organização 
das suas taba , conf orrne o "croquis" que nos legou Barbosa, ora re
produzido pel o exímio, inteligente e expedito desenhista do Serviço de 
Proteção ao. í ndios, Sr . ]ulio H 01 ta Barbosa, com o prévio assenti· 
mento da re pectiva Directoria. 

Vemos nesse desenho da aldêia a planta-baixa aproximada de cad;i 
un1a das habitações de que aquela é formada, tôdas numeradas de 1 a 
73, de um lado (Tugarêgue), e de 1/67, de outro lado X erãé (não 
reprod uzimos as duas relações de termos, para não alongarmos enfa. 
donhamenle esta rápida noticia) . 

O que há, porém, de notavel, nesta longa e dupla relação, é o fa to 
de tal nomenclatura corresponder aos nomes dos varões mais ilustres 
da trjbo Borôro. Cada casa que os índios edificam na a ldeja recebe o 
nome dum dêstes varões e tal batismo jamais se modifica, nem admite 
nenhum crisma, mas prevalece através do tempo e das gerações que 
e sucedem. O patrono escolhido obscurece a figura do próprio chefe 

da família aí residente, mesmo que seja ê te un cacique da atualidade! 
Trata· e portanto dum hábito que honra a mentalidade dos Borôro, 

e\·idenciando seus altos sentimentos de veneração pelos antepassados 
e le tem unhando o culto cívico dos seus heróis. 

Esta informação, segundo rascunho deixado por João Barbosa, lhe 
fôra ministrada pelo inteligente cacique Bocodóro Xerãé. 

5) Publ. n9 78- da "Comissão Rondon"- Anexo n 9 5- Etnografid 
- Esboço gramatical, vocabul~rio, lendas e cânticos dos fncHos Aritj 
(Parici) - pe]o etnógrafo da Com. J. Barbosa de Faria.- 1 ~ edição do 
C. N. P. I.- 1945. 
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Ao serem lançados à publicidade os estudos, até 
colhidos pelo etnógrafo J. Barbosa de Faria j unto à 

agora inéditos, 
malocas dessa 

que consta da Publ. n<? 1/2, acima referida, na sua primeira parte, em 
que o Sr. General Rondon tratou da mesma tribo ; assirn como, con
frontar as lendas colhidas por um e outro dêstes pesquisadores. Foi 
o que fizemos e disto são traços o que escrevemos na "Ap resentação" 
da Publ. n <? 5/ 78, como vamos transcrever: 

" PeJo e boço que acabamos de apre enta r, vê-se que ambos os au
tor~s captaram lendas, cânticos e vocabulário, convindo esclarecer o 
que se segue: 

Nas lenda , não houve re petição, pois cada qual tratou das que não 
foram objeto de cogitação do outro. 

os cânticos, porém, o Sr. General apresentou p equenos resumos 
dos quatro principais por êle colhidos, estando entre ê les o Ualalocê, 
que, com maior desenvolvimento figura, um tanto salteado, nos núme
ro I e LV do que forneceu J. Barbosa. 

Ainda entre as lendas, aparece nas do Sr . General , ba Lante desen
volvida , a notavel lenda da origem do homem, com as traduções ao pé 
da letra e o resu1no da sua concepção. 

No vocabulário de J. Barbosa anotámos, com a convenção já ado
tada por nós (=Rd) , os termos em que coincidem perfeitamente o 
significado e a grafia no idioma parici. Assim se encontram ali, por 
ex., as seguintes palavras : 

Acá- S. Espécie de cará preto silvestre (= Rd). 
Aôlô- s. Cênero de pagagaio (=Rd ) . 
Aterêoquarê- s. Ano, um ano, que se conta de um a outro estio 

(=Rd) . 
Atí- . Ca a (= Rd ) . 

e assim por diante, para atesta r que, tanto un1 como outro pesquisador, 

observando e anotando separadamente e em épocas diferentes, encon

traram significados e grafias ig uais em parici par a os mesmos termos 

indicados e1n ve rnáculo ( cará preto silvestre; gênero de pagagaío; ano; 

ca a ) . 
Semelhanleinente observámos os casos de divergência entre os dois 

vocabulários, anotando como e segue, para exemplo também: 

Abêbê-s. Avó ( Abobê==Rd). 
Airazerô- . Cheiro, a roma, perfume ( Airo::ôrô, adj. Cheiroso-Rd) . 

Alalá-s. Cigarra (Mata-pa to, Rd ) . 
1 : Atiah'i- s. Vareta, varinha, vara pequena ( Atiahí, mesa- Rd ). 

Uazolatiá- s. Cágado do campo (Rd gravou nazuliatiá==rio ou ri· 

beirão dos cágados ) . 

• 

• 

• 

• 
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Catiolá- s. Mangaba (Rd grafou: catiulá) . 
e as im em outros casos como tais . Inversamente, introduzimos as no
tas explicativas que as inalam as mesmas divergências, no vocabulário 
parici da Publicação nc:> 2, cuja 2~ edição entrará breve para o prelo, 
depois de revj La, atualizada, corrigida e anolada pelo autor, o Sr. Ge-
11eral Rondon." 

• 6 ) Publ. nc:> 86-da " Com. Rondon"- Anexo nc:> 7 (Assuntos Indí-

• 

• 

genas) - Pelo í ndio e pela sua proteção oficial- Conferência pronun
-ciada pelo Sr. Luis Bueno Horta Ba,rbo a- 2!J. ed.- C. N. P. I.- 1945 . 

7) Publ. nC? 88-da " Com. Rondon"-Anexo n9 7 (Assuntos Indí
genas) - 0 Problema Indígena- pelo me mo autor da de nc:> 6/ 86- 21J. 
-ed.- C. l . P. I.~1945 . 

8 ) P ubl. nc:> 89- " Com. Rondon"- Anexo nc:> 5-A Cerâmica da 
'Tribo dos Uaboí, dos rios Trombetas e Jamundá- pel o doutorando 
João Barbosa de Faria-. 2ll edição C. N. P . I .- 1945.- l mportantíssi
ma contribuição para o estudo da arqueo}ogia pre-histórica do Baixo-

- Amazonas, constituiu também tese aprovada pelo IX<:> Congresso de 
Ceografía (1940) e foi publicada no vol. III dos Anais dê Le Congres
so, em parte. 

9) Publ. nc:> 90- da "Com. Rondon"- Anexo n<.> 2- Expedição ao 1 

r io Ronuro, um dos formadores do Xingu- pelo então Cap . Vicente de 
P au lo Teixeira da Fonseca Vasconcelos.- 1 i.t ed. C. . P. I.- 1945.-
Anexos fj gura1n dois sub-relatórios do saudoso Cap . Luiz Thomaz Reis, 
sôbre Serviços Foto-Antropométricos e Foto-Cinematográficos da mes-

t. 

ma expedição. ~ 
Enconlram-se no texto inúmeras e preciosas informações sÔbre vá-

• rias tribos do vale do Xingu, cujas aldeias foram então visitadas: Ba
cairi, Anahuquá, Meináco. Auêti, Uaulapiti, Camaiurá, Suiá, Trumãim 
ou Trumai. No anexo sôbre antropologia, figuram muitas fichas de ' 
vário indivíd uo cu1a medidas e fotografias foram tomadas pelo 
Capm. Rei . 

10 ) Publ. n9 91- Diário das Três Viagens do Rev. P adre 1 icolino 
Jo é Rodrigue de Sousa ( índio da frontei ra Bra il-Cuiana lnglêsa ) 
ao rio Cumü1á, af l. margem esq. do Trombetas, vale do Amazonas-
1 1.t ed. C. . P. 1.- 194,5. 

11) Publ. nc:> 92......-.da " Com. Rondon"- Anexo n9 5- Etnografia
Tomo II da Publ. nc:> 3/ 76- l 'l ed. C. N. P. I.- 1945- A matéria de que 
se compõe/ texto, é a que especifica o respectivo índice : 

• 
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Cla sificaçã o das tribos indígenas do Brasi l sob o critério lingüís
tico, pelo Genera l Cândido M. S. Rondon. 

Os Timbira, pelo engenheiro·milita r A . 1\11. V. Estigarribia. 
Glossário Ger al n9 3, com os termos mais vulgares da língua dos . 

índios Umutina (Barbados); Carajá (Ineh ãme) e Javaé (Ichonjuma
handô) ; Uapixâna; e MacU. 

Vocabulário dos Umutina, organizado pelo General Cândido Ma
riano da Silva Rondon. 

"Croquis" da zona ocupada pela tribo dos Umutina . 
Vocabul ário dos Carajá e J avaé, organizado pelo Genera l C. M. S. 

Rondon. 
Vocabulário dos Uapixâna, organizado por J . Barbosa de Faria. 
Vocabulário dos Mac~rganizado por J . Barbosa de Faria. 
"Croquis" das zonas ocupadas pelos índios Uapixâna, Macu e 

Macuxi. 
Glossári o n9 4, compreendendo termos vu lgares das tribos indígenas 

Massacá, alamãi , Coaiá e Canoê, colhidos pelo Tenente Estanisláu 
Zack, encarregado duma tu~ma de exploração. 

"Croquis" da zona ocupada por eslas tribos e pela dos Qui-iá-pur 

( Capixana ) . 
Vocabulá rio dos Qui-iá-pur, colhido pelo índio civilizado dessa 

tribo : J osé Aucê, reservista da Armada. 
C·lossário Geral n9 5 das tr ibos Curina. Macuxi e Caripurá, bem 

como da língua T upi-guarani ou heengatu. 

Vocabulário dos grupos indígenas : Curina, Mantinéri, e Catiana, 
contribuição do Tenente Figueiredo ~· r~vi são de J. Barbosa de Faria. 

Vocabulário da tribo dos Macuxi, c rganizado por J. Barbosa de 

Faria . 

_.P Vocabulário dos índios Anauquá, 
1~~\ .. 4 - Cândido 1\1. S. Rondon. 

, 

colhido, em 1924, pelo então 

\ locabulário da tribo Caripurá (Caripuêne) colhido por J . Bar bosa 

• 

de Faria. • 
" Croquis" da zona ocupada pelos Caripurá. 

Vocabulário dos índios do vale do Xingu: Anauquá, Meináco, Ua
lapi li e Camaiurá, colhidos pelo cinematografista i lo de Oliveira Ve
loso . 

P equeno dicionário Português-Anauquá, por J. Barbosa de Faria. 
Vocabulário dos índios Anauquá, colhido, em 1924, pelo ent ão Ca

pitão Ramiro Noronha. 

Vocabulá rios dos índios Anauquá7 Ur e ' inaco, co l~idos por, 

von den Steinen. 
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''Croquis" da :tone ocupada por êstes índios dos cinco grupos do 
Xingu. 

Estudo comparativo da língua falada pelos índios A piacá, habi· 
tantes do rio Arinos, em confronto com a dcs R upi, por J. Barbosa de 
Faria. 

12) Pub l. n<> 93- Anexo n <> 5-Etnografia- A Etnografia e a Et
nologia do Brasil em Revista- pelo General C. M. S. Rondon- Presi
dente do C. N. P. I.- 2\\ ed. autorizad& por êste mesmo Conselho em 
1945. 

Tese aprovada pelo IXQ Congresso de Geografia reunido em Flo
rianópolis, em seten1bro de 1940, publicada na Revista Brasileira de 
Geografia - nQ 4-ano II- o/ tubro 1940 e nos anais daquele Con- / fa 
gresso. 

13) Publ. n9 94---"Com. Rondon"- Anexo nQ 7-Assuntos Indíge
nas- Coletânea de Leis, Ato~ e Memoriais Referentes aos Selvícolas 
Brasileiros- pelo Oficial AdministrQtivo H umberto <le Oliveira- Secr9 
Subst. do C. N . P . I.- 11.1. ed. autorizada pelo dito Conselho, em 194.5. 

14.) Publ. n 9 95- Anexo nQ 7- Assuntos IQdígenas- Evolução da 
P olítica Indigeni ta Brasileira- pelo Sr. Antonio dos Santos Oliveira 
J unior- Auxiliar do c. I. P . I .- 111- ed. aut. pelo (~onselho, 1945. 

15) Publ. n9 96-Relação geral das pub licações executadas pelos 
serviços que o Sr. Genera l Cândido M. S. Rondon superintendeu, entre 
1890 e 1944-111- ed. do C. N . P. I. , em 194.5. 

O SerYiço Etnográfico !·ecen temente criado no Bra iL com assen -
6mento do Departamento Administrativo do Serviço P úbl ico (D. A. 
S. P .), após estudos feitos pelo próprio Presidente dêste Departa
mento, ficou subordinado à direção técnica do Conselho acional de 
Proteção aos f nclio , sob a pre idência elo emérito sertani ta que é o 
General Rondon > e ligado ao Serviço de Proteção aos í ndios, de que 
futuramente constituiria uma seção de e tudos, especialmente de tina
da ao conhecimento profundo dos nossos selvícolas, dos eus hábitos 
e de sua língua, seção esta já instalada e que ora ensaia os seus pri-. 
me1ros passos. 

A primeira verba concedida para tais trabalhos foi consignada no 

exercício de 1942 e mantida, a seguir, nos orçamentos de 1943, 1944. 
e 194.5, anos êstes que marcam o eu início e a organização de q ua tro 
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expedições ao sertão de Mato-Grosso, sob a chefia do Sr. Harald 
Schu ltz, exceto a do corrente ano que não seguiu sob sua direção, em 
con eq uência de sério impedimento de saúde dêste nos o esforçado 

auxiliar, mas que se encontra, no momento, internada no sertão <lo 
Xingu. · ~ ~· ·· 

E tas expedições procederam já a e tudos das tribos dos Terena~ 
Caingangue e Guarani, do sul de Mato-Grosso; a sim como do Borô
ro do do S. Lourenço e dos Bacairi, das cabeceiras do rio Paranatin
ga; dos Umulina, do alto-Paraguai; dos Calapálo, dos Cuicuro, dos 
Auêti, dos Camaiurá, dos Meináco, dos Anah uquá e Ualapiti do vale 
do Xingu - todos localizados no n1esmo Estado . 

1"'ais expedições colheram abundante mésse de artefactos indígenas, 
os quais foram etiquetados e incluídos nos mostruá rios do C. . P . I. 
e do próprio Ser viço Etnográfico (provisoriamente ocupando, com seus 
laboratórios e depósitos, nesta capital, dependências tér reas do Insti
tu to Benjamin onstant, à P ráia Vermelha), as im como, em grande 
proporção, encaminhados, outros, ao Museu Naciona l desta 1nesma 
Capita l. 

Concomitan temente procederam-se a e tudos minuciosos do siste
ma social dessas tribos e anotaram-se ou descreveram-se extensos .vo
cabulários, lenda , solenidades, danças e cân ticos característicos . . , 

Foram colhidas inúmeras fotografias e obtida regu lar metragem 
de filmes documentais, sempre que possivel pelos processos mais mo
derno de f otõgrafías em côres naturais (em tecnicolor) e registo de 
sons, pelo is tema de filmes sonóros e median te a confecção de chapas 
espec1a1s. 

Focalizando os resultados desta tão importante e uti l atividade, 
quanto a tais pesquisas etnográficas, escreveu o General Rondon, em 
seu Re latórjo correspondente ao ano de 194.3, o comentário que trans
crevo: 

" ... Esta pequena e inicial mostr a ( refere-se à exp . de 1942) dá 
uma modesta idéia do muito que êste serviço concorre rá para o apoio 
e a J ustiça que a causa do Índio merece e tanto p recisa, da parte das 
auto ridades e do p úblico das cidades e das vilas, o que virá segura
mente quando o Serviço Etnográfico tiver p ercor rido, em todo o terri
tório nacional, tôdas as zonas e populações indígenas do interior ou 
das frontei ras; e valerá bem por uma leal e edi ficante prestação de 
contas púb licas da Obra de Proteção aos Índios que um feliz Destino 
permitiu ao signatário ver realizada, por uma geração de abnegados, 
que venturosamente lhe coube congregar , orientar e assisti r, neste 

meio-século de voluntários serviços ao índio e ao Exército, à Repúbli
ca e ao Brasil , para a Humanid.ade. 

"De fato conseguiu-se conservar até aqui senão tôcla, ao r.ienos 
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parte de uma população humana, em estado primitivo de pureza, de 
cultura e de civilização, só encontrados presentemente no Brasil, re
presentando- páginas vivas da evolução histórica da espécie humana e 
que e1n breve despertarão grande interesse universal, para comple
mento, quiçá, de confirmações obj etivas de altos princípios de socio· 
Jogia, fundamento da sociedade e eterna ba e de sua constituição, 
como sejam o surto natural da propriedade privada e das pertencentes 
às comunidades; extremado amôr ao solo natal ; aceitação espontânea 
da noção de hierarquia ou de autoridade; respeito à opinião da Mul· 
her-Mãe e da Mulher-Esposa, zelo e carinho pela infância; altivez e 
dedicação no serviço e no amor à tribo e aos seus maiores; organiza
. ção espontânea das sociedades humanas, etc." 

* * * 
Iniciaremos hoje a publicação de notas sôbre a tribo dos Umutina, 

localizada nas proximidades do antiquíssimo povoado: Barra dos Bu
gres, no alto-Paraguai, e cujos domínios abrangem o largo trato de 
terras de Mato-Grosso, entre as cidades de S. Luiz de Cáceres e Dia
mantino. Para bem definir a posição que aí ocupam, basta figurar um 
observador colocado em Cáceres apontando, no rumo de 459 N. E., na 
direção de Diamantino. Um tal alinhamento cortaria, no mesmo ángu
lo, o paralelo desta última cidade, o qual, segundo as determinações 
de coordenadas geográficas levantadas pela "Comissão Rondon" corres
ponde à ]atitude Sul de 14924.'43" , 25. Pois bem, em torno de um tal 
eixo vivem os Umutina, perlongando o a lto.Paraguai e dominando es
porádica e parcialmente trechos da margem direita do rio Cuiabá. 

E:stes selvícolas eram antigamente conhecidos pela denominação 
vulgar de " Barbados", proveniente do costume, bastante curioso, de 
usarem barbas e exquisitas pinturas do rosto, no pressuposto de que 
tais adornos intimidariam aos adversários, em caso de luta. 

* * * 
Quando, em fins de 1921, publiquei a l t.i edição do meu modesto 

livro : " Impressões da Comissão Rondon", escrevi, a propósito desta 
tribo, os seguintes apontamentos : 

Vimos, porém, que o então Coronel Rondon construiu também 
vários ramais, entre os quais fi gura o da Barra dos Bugres, cu jo ponto 
inicial é a estação dos Parici. No traçado dêste ramal era obrigatória 
a pa agem através da mata da Poaia, na margem direita do alto-Pa
raguai. Em ta] travessia residia a dificuldade máxima da projetada 
construção, porque aí vivem os índios conhecidos pelo nome de Bar
bados, que, desde os tempos coloniais, nunca cessaram de hostilizar a 
nossa gen te, repelindo sempre com violência tôdas as tentati~as que 
do nosso Jado se fizera1n, para penetrar nas suas terras, quer fôssemos 
à mão armada, quer com mostras de amizade e intenções pacíficas. 

• 

• 

• 

• 
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Se al guma tribo existiu que parecesse j ustificar a teoria antiga
mente ap regoada de se ela ificarem as nações selvicolas em reduti
veis e irredutiveis, devendo estas ser sistemàticamente perseguidas e 
exterminadas, certamente teria desaparecido a dêstes habitantes da 
mata da P oaia. 

T ão máus precedentes, porém, ainda não era1n de molde a abalar 
a confiança do Coronel Rondon, na eficacia do p rocesso e dos meios 
de que êle se tem servido, sempre vitoriosamente, para capta r a amiza
de e as boa relações de tôdas as tribos indígenas, com as quais se tem 
defrontado na sua gloriosa carreira de desbravador de sertões. Por 
isso, apenas resolvido que o telégrafo seria levado à Barra dos Bugres, 
o seu primeiro cuidado foi providenciar sôbre a instalação dum servi-
ço metódico, destinado à pacificação daqueles índios ; e as medidas 
que adotou fo ram tão acertadas que, com poucos mêses de trabalho, 
estava con eg uido, em 1913, o objetivo desej ado. 

Graças a êste resultado, foi feita a construção do ramal no ano 
seguinte, em efusão duma só gota de sangue nosso, nem dos selvíco
Jas; e a sua conservação estará garantida nas mesmíssimas condições, 
enquanto forem respeitadas e seguidas as praxes agora estabelecidas, 
para serem oh ervadas nas relações entre a nossa gente e aquele povo. 

Com êstes índios é necessário proceder-se ainda mais cautelosa
mente do que com quaisquer outros, porque neles a de~confiança con
tra nós é quase incuravel, tais os sofrimentos e os estragos que Jhes 
causámos na g uerra de extermínio que com ê]es tínhamos desde o iní
cio do século XVIII. Certamente, semelhante estado de animos irá des
aparecendo com a continuação do comércio e das boas relações agora 
existentes ; por enquanto, porém, qualquer pequeno descuido poderá 
deter1ninar nova ruptura da nascente amizade. Para se aquilatar do 
ponto a que chega a a ludida desconfiança, basta saber que, até hoje, 
êles não con entiram que nenhum dos nossos fosse às suas a ldeias : 
visitam-nos em nossos acampamento , onde recebem ferramentas e vá
rios brindes ; mas em ca o nenhum se separam das suas armas. 

De tal forma estavam habituados a serem recebidos à bala pelos 
civilizado , que os primei ros índios que e afoitaram a vi r ao encontro 
do pes oal encarregado pelo General de os pacificar, corriam em zig
zag para o pô to de a tração, afim de dificultar a pontaria. As irn o 
explicaram, quando essa emoção se dissipou, aos abraços cordiai com 
que foram recebidos. 

Parece que a apreciação há tantos anos lançada, quanto aos ex
cessivos melindres dêstes nossos caros el vícolas, foi infelizmente con
fi rmada, no de enrola r- e dum sangrento ap isódio, ocorrido entre um 
índio Umutina, chamado Cupodonepâ ou tambén, por simplifi cação : 
Cupo, e o nosso auxiliar Harald Schultz, que, por pouco, não foi 
vitimado na agressão tão injustamente sofrida, em fins de 1944 . 

. Para compensação do desagradavel incidente, veremos pela narra-
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tiva que vamos fazer, o mais resumidamente possível, como se com· 
portaram com humanidade, com extraordinária correção moral e com 
inexcedivel carinho para com Harald, depois de ferido, todos os outros 
índios Umutina, inclusive parentes próximos do próprio agressor! 

Todavia não exageraremos a compressão do assunto de modo a 
prej udicar um dos objetivos que visamos e que se resume em demons
trar, através da lamentavel ocorrêncja, o caraler excessivamente des
confiado dos nossos índios, mesmo no caso em suj eito, em que foi pro
tagonista uma pessoa de reconhecida correção de conduta, de nobre 
inteligência e grande alma, amigo e protetor sincero do índio, como 
o era e continua a ser o nosso Harald. l"iel ao Jema inigualavel de 
Rondon: 

"M · f ~ '" orrer se preciso or; matar, nunca. 
o g rande coração do nosso patrício - que não é, nem nunca foi um 

covarde-- preferiu fugir á sanha sanguinária de Cupo, concitando-o 
sempre, em altos brados, a que não pro seguisse na sua tenaz perse
guição, antes que: como lhe seria facil fazer, se o quizesse, r eagir a 
tiros contra o índio! 

Dados históricos dêste caso particular, servirão de base a certas 
conclusões de carater científico. Bastará referí- los e i luminá-los com 
a seguinte afirmativa do Cel. Thernislocles P. S. Brasil ( Íncolas-Sel
vícolas-separata do Relatório 1935 apresentado ao Ministério do Ex
terior) : 

" Conhecidas as minúcias do mendelismo, chega-se com esta expe
riência a uma conclusão: é que os cromosomas com os seus genes, 
que são os elementos embrionários transmissores dos caracteres somá
ticos, recebem modificações ou alteraçõen lentas com a educação do 
ser organizado ou orgânico." 
. A experiência a que aludia era a que recentemente realizou um 

sábio francês, com várias gerações de ratos brancos, à primeira das 
quais consegui ra educar de modo a que acudissem a toques de cam
pa inha, nas horas de distribuir-lhes as respeclivas rações alimentares. 

Dos embates entre os civilizados e os Umutina contt:.vam-se, de ge
ração em geração, episódios sangrentos em que sempre estavam de 
pior partido, muitas vezes até em número e sempre em flagrante infe
rioridade de armas (arcos, flechas e tacapes, contra armas de fogo de 
preci ão ! ) Entre êstes citava-se o da morte do pai de Cupo, abatido 
a tiro , como outros selvícolas, num traiçoeiro ataque dos civilizados. 

Cupo era então de menor idade, mas ao tornar-se adulto, tinha 
sempre a alimentar- lhe o ódio aos brancos a recordação do incidente,. 
conforme 1he fôra sempre contado e repetido por suas duas irmãs, 
bem mais velhas que êle. Estas reflexões, somadas às que eram mar· 
teladas no seu cérebro pelas inú1neras histórias tradicional e verbal
mente contadas por seus maiores, como pelos seus contemporâneos; 
prepararam os sentimentos de revolta e os desejos de vingança, que a 
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custo retinha no seu ín timo. T odavia, algumas vezes deixara escapar 
exclamações como esta: 

"Tenho mes1no muita raiva dos civilizados!" 
Harald que o tratava como amigo, ouvindo-lhe tão grave declara

ção - quando já fazia dois anos consecutivos que do Rio seguira para 
o alto-Paraguai, no cumprimento da tarefa que lhe fôra confiada pelo 
General Rondon, de estudar a tribo dos Umutina sob todos os pontos 
de vista etnográficos- procurou acalmá-lo e chamar sua atenção para 
as medidas de proteção de que a tribo vinha sendo alvo por parte do 
governo. 

Bem corr1preendia Harald o perigo a que se expunha em pr osseguir 
nos seus estudos, mas nunca supôs Cupo capaz duma tentativa de mor
te, por questão de nonada, como aconteceu. 

Cupo e sua mulher Atiacá, que .antes foram aldeados junto ao 
"P ôsto Fraternidade Indígena", montado na povoação de Barra dos 
Bugres, pelo Serviço de Proteção aos índios, que é instituição oficial 
do Brasil, dal i se retiraram, por ter-se mostrado_ sempre aborrecido 
com o regimem daquela organização, o cabeça do casal, culminando 
sua contrariedade com o triste acontecimento de ali ter perdido dois 
filhos. Tais as razões pelas quais Cupo resolvera vol ta r à vida primi
tiva da maloca, em plena selva, em lugar ermo, distante do povoado 
cêrca de 42km de péssimos caminhos, através de mata virgem, pânta
nos e sapezais imensos. Trocara novamente a comunhão dos civiliza
dos pela dos índios que se mantinham arredios e persistiam nos seus 
antigos hábitos selváticos. 

Como Cupo era inteligente e, pelos antecedentes que acabo de ex
pôr, falava bem o seu idioma e regularmente o português, viu Hara ld 
nele um excelente auxiliar para a coleta de vocabulários, de lendas, 
de cânLicos, assim como, para a mais legítima interpretação dos ritos 
e costumes dos Umutina. E para isto o chamou e dele obteve realmen
te preciosa colaboração. 

f:sLes dados e estas razões são suficientes para pôr em equação o 
problema e para resolvê-lo com exatidão matemática, pois que, deixam 
bem claro a insegurança de Harald em face daquele selvícola de rija 
musculatura e de espírito prevenido, por questão racial, por tempera
men to vingativo, indomavel e desconfiado, cuja linha sempre manteve 
nessas relações, não obstan te os desvelos com que o nosso auxiliar 
procurava dar-lhe mostras de amizade. 

Harald, entretan to, perante tôda a tribo, gozava de real simpatia, 
tanto que obtivera dos índios a fi lmagem e fotografias duma de suas 
festas mais características - a f esta obituária, executada sempre ao 
tempo do milho verde- para cultuar a memória dos seus mortos, em 
cada ano e à qual só permitem a assistência de civilizado que lhes 
tenha captado a simpatia e a mais absoluta confiança ! 

* * * 

• 
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Aconteceu, porém que, certo dia encontrasse Harald inutilizada s 
fechadura duma de suas malas e que, apesar da tentativa, não chegara 
a ser arrombada. Isto provocou censuras do pesquizador e o acalora
do diálogo que reproduzo, por me parecer bastante expressivo e do
cumenta l: 

- ... Mas, Cupo, diga-me : quem foi que tentou arrombar minha 
mala? 

F , 1 - omos no .... 
-Nós, quen1? 
- Tós : eu e minha mulher - Atiacá! 
Do que re u ltou acrim.oniosa reprimenda - corno era necessário, 

por dever de ofício e para a manutenção da disciplina- a que o índio 
respondeu com azedume e em termos de cortezes e mesmo desabrido . 
Para pôr fim à contenda, arrematou Harald, que nunca te\'e medo de 
caretas : 

- O que está ali perten/ ce-me e só a n1im cabe o direito de abrir e 
oferecer o que está dentro a quem me aprouver (continha bolachas e 
êle as di tribuia aos índios, parcimoniosamente, como era natural! ) 

Poucos dias após, Cupo, abusando da confiança de Harald, leva a 
carabina dê te para caçar, sen1 que previamente a solicitasse por e111· 

préstimo. E, por caipora do dono da arma ... foi feliz na caçada e 
trouxe do mato um grande veado. 

I-farald teria contas a ajustar com o índio e, vendo-o a esquartejar 
a caça, aproximou-se e o inquiriu, começando por perguntar-lhe, para 
entabular conversação amistosa, se o animal era um veado mateiro ou 
um cervo ... Cupo não respondeu e amarrou a cara; voltou o interlo
cutor a insistir na pergunta .. . 

" Repentinamente" - e aqui dou a palavra ao próprio Harald- "e 
sem prévio aviso a sem dar un1a palavra, empunhou violentamente um 
facão de malo que esta a à mão, deu um pulo de onça contra mim e 
vibrou-me um pesado golpe no ombro, procurando com inaudita e re
pentina fúria, as entar-me outros golpes. Levantei-me estupefato e 
procurei fu gir - sem ser por medo, mas por obrigação- gritando-lhe 
sempre para que se acalmasse, mas Cupo e lava fóra de si e perseguiu
me tenazmenté ... Atràves ei, correndo, uma roça, recentemente pre
parada, cheia de troncos de árvores abatidas e queimada ; ao saltar 
sôbre um dê tes, tropecei e caí de costas ! O agressor, com a fisiono
rnia alterada, nu1n lance de felino, vibrando a luzidia arma branca, 
alcançou-me e ergueu o braço para desfechar-me novo golpe, talvez 
mortal, tão grande era o ódio que transparecia de seu ro to transfigu
rado! ... Tive. porém, uma inspiração, enquanto o pensamento busca
va a imagem da minha filhinha e pedia a proteção do Altíssimo: com 
calma e energia, encolhendo de-repente ambas as pernas, justo no mo· 
mento em que me desferia un·1 pontaço acima do estomago e me atin· 
gira, todavia, atirei-lhe um golpe com os pés, sôbre o hercúleo peito, o 
que o fez cambalear e de que resultou escapar- lhe da mão o terçado, 
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que, providencialmente, veio cair junto a mim. Num gesto salvador, 
apoderei-me da arma e investi contra Cupo, sem contudo desejar, no 
íntimo, feri-lo em represália, mas com o intuito de fazê-lo cair em si 
e render-se. O índio, porém, com surpresa nova e desagradavel para 
mim, correu vertiginosamente. Não o persegui, todavia, mas vi-o, mo
mentos após, sair da casa em que eu me hospedava, empunhando a 
minha própria carabina ( ! ) Mauser, com a qual co1neçou a atirar 
contra mim, duma curta distãncia de uns 35m ! Percebi claramente 
que a minha vida estava sob a mais séria ameaça e pedi a Deus que 
m' a salvasse! Cupo entretanto, como um demônio ·desenfreado, come
çou a apontar-me a arma e a dispará-la contra mim, o que fez por 
cinco vezes! Um dos tiros atingiu-me o ante-braço esquerdo, partindo
me " :ádio; a bala do outro penetrou-me ~o peito, do lado esquerdo 
(hemitorax) também, donde brcitava o sangue, em borbotões, aos 
quais se juntava o que já vinha escorrendo dos ferimentos do ombro 
e à altura do diafragma! Vi-me perdido e pràticamente demonstrada 
assim a insuficiência do abrigo atrás do qual me colocara.: un tronco 
de árvore, cujo diámetro me defendia apenas metade do corpo ! 

"Decidi-me a ganhar sofregamente a mata próxima ou mesmo o 
sapezal que a antecedia." (!..proveitando-se então dum movimento 
mal feito pelo .atirador, entre a extração da cápsula deflagrada e o 
recarregamento da arma ... para continuar a maldita caçada humana 
e, reagindo em espírito, contra o enfraquecimento físico consequente 
aos abalos sofridos e à perda de sangue, correu Harald, com a máxi
ma velocidade que lhe era permitida e internou-se no sapezal. 

Sentindo-se cada vez mais fraco. e refletindo sôbre sua tão precária 
situação, ouviu, já meio-desfalecido, um sussurro de vozes indígenas 
e, certo de que facilmente o descobririam no seu esconderijo, guiados 
pelo seus rastos e pelos pingos de sangue, sem saber qual a intenção 
do grupo que se aproximava, fez a injustiça mental de julgar que os 
seus componentes desejavam acabar de matá-lo! Era-lhe, porém, im.
possivel defender-se ou fugir naquele instante e aguardou o desfecho 
de tão emocionante acontecimento ! 

Passo, qe novo, a palavra ao nosso exemplar e dedicado auxiliar :· 
" . . . - Nestes momentos de angústia, quase todos costu1nam resar 

ao Todo Poderoso, e assim fiz eu, pedindo que me deixasse apenas 
voltar para junto de minha filhinha! 

"Repentinamente, a trinta metros distante, surgiu um vulto grande 
e todo vermelho. Era o mais velho dos índios selvícolas - larepá: 
Estacou e pronunciou um profundo l-lugh de espanto. Certamente 
por ver-me todo banhado em sangue (tão vermelho como êle o era 
de tinta de urucum ! ) . Não se aproximou de mim, retirando-se em 
seguida. - Desconfiado de suas intenções, puz-me a correr novamen
te, cortanto com o facão os obstáculos cada vez mais numerosos. Num 
golpe mais duro escapou-me das mãos o facão, por fraqueza, devido 
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à perda de sangue. Corridos mais uns cem metros, alcançada a mata, 
deitei-me, semi-sentado, em um lugar entre árvores caídas, que me po
diam proteger um pouco, contra eventuais tiros de bala. 

" Depois de algum tempo, ouvi novamente que se encontravam pe-
ssoas no mato à minha procura. Vários periqui tos denunciavam-no, 
tambérf, chil reando assustados de cima das árvores e xingando os in-/"7?7-
trusos do seu reino! ão demorou que eu ouvisse passos que se apro
ximavam, quebrando galhos, parando aqui e acolá, como quem procu-
ra a lgo pelos rastos. Senti-rne tão fraco que estava disposto a me 
en tregar ao 1neu destino, pois não teria mais forças para reagir. Mais 
uma vez, .defronta-se-me, de-repente, a figura de um índio. É "111.ito
ponepá, homem direito e valente. Digo-lhe então na sua lín gua : 

- A1itoponepá, Amé Arnokokua lnií? 
- "(Você está zangado comigo?) 
" Éle se aproxima com ar de carinho, debruça-se sôbre mim e chora 

em voz alta, como é costume dos Umutina em presença de muitos en
fermos e mortos ! 

- " Com um cuidado e uma perícia, que me deixaram surpreendi
do, apesar do meu estado, levanta-me do solo, sem machurr o 1neu 
braço fraturado nem as costas e o peito feridos, e ampara-me para 
que eu possa a/ companhá-lo ao seu rancho. Com esforço sobre-hu1na- ~ 
no, dou apenas dois pa os e caio sem sentidos. 

" Quando volvi a mim, vi-me outra vez s~zinho no mato. Jão de 
morou que ouvisse passos e vozes, cortar de paus e passos que se apro
ximavam. Eram os dois cunhados de Cupo: Mitoponepá e /arepá. 
Estendem no chão urna esteira de palha de burití, muito velha - e vão 
perdoar-me, meus amigos índios, se lhes digo que estava horrivelmente 
suja! - mas como vinda do céu! 

"Colocam-me em cima e amarram, fechando-a, tudo com embira, 
numa vara que atravessam em sentido longitudinal. Suspendem o en
vólucro e me carregam sôbre os ombros, u1n na frente e o outro atrás, 
no seu passo cambaleante, até o rancho, onde me colocam no chão. 
Encontram-se lá suas mulheres, as muito bondosas e trabalhadeiras 
índias Uarepatá e A1atarepatá, irmãs do agressor Cupo ! ( ?) 

" Pouco tempo depois chegou a índia civilizada Atiacá, mulher 
de Cupo e que tinha a larmado os índios, para que ine fossem procurar. 

"Trouxe ela a lguma rou pa e uma chaleira com água e sal para 
lavar as feridas. 

"Tomei então a iniciativa, conseguindo, com muita paciência, fir
meza e tenacidade, que me trouxessem a pesada mal à da farmácia; 
uma vez conseguido isto, separei a custo tudo que podia ser util ao 
tratamento. Mandei que repetissem a lavagem dos ferimentos, com 
água oxigenada, e procurei uma ampola de sôro anti-tetânico. Por 
infelicidade e inabilidade de tão rústicos e improvisados enfermeiros, 
quebrou-se a ponta de vidro da seringa, ficando inutilizado o suporte 
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de metal onde é colocada a agulha. Pedi que tirassem o vidro do su
porte, o que apenas conseguiram no dia seguinte, após minuciosas e 
pacientes explicações de minha parte, mostrando-me todos a mais co
movedora bôa vontade em serem-me uteis. 

"Entrementes, chegaram todos os índios, homens e m_ulheres e mo
ços para me apresentarem suas visitas ( ! ) . Ficaram a me fitar, de 
semblante sério e apreensivos. Foram buscar a minhà rêde de dormir 
e o menu revólver, pois, havia pouco a índia Atiacá tinha-me trans
• i tido ameaçador recado de Cupo, de que, dentro em breve voltaria 
para acabar de matar-me.'" 

Dominado por tão cruentos sofrimentos físicos e assoberbado pela 
arneaça u ltra-sanguinnria de Cupo, passou o ferido em claro tôda 
aquela noite. Ao cair da Larde do enlutado dia, a pedido de Harald, 
seus dois grandes an1igos índios : Atucaré (o que, por simpatia adota
ra o nome de 1-Iarald e muilo satisfeito se mostrava quando êste se 
chamaYa a si mesmo de Atucaré . . .) e Catubá, jovem filho do respei
tado chefe ]ucuepa, haviam marchado céleres para o "Pôsto Fraterni
dade Indígena", a dar parte do ocorrido e para pedir socorro urgente. 

Aos primeiros albores da madrugada, lá veio carinhosamente Atia
cá aplicar-lhe no braço partido o remédio aconselhadq pelos costumes 

' da tribo : um emplaslro de herva Santa l\1aria. A muito· custo e assisti-
do pela boa enfermeira, conseguiu o doente aplicar, em si mesmo, 
uma ampola de serum anfitetânico, que provocou forte reação orgâni
ca, o que êle anotou depois em seu di ário : ' 'sinal evidenle do efeito 
posi tivo do medicamento." 

Por volta do m~io-dia, chegaram à n1aloca o encarregado do pôsto 
- J osé Ferdeliz de Barros- e seis homens, os quais providenciaram 
sôbre a operação melindrosa da remoção do ferido, atTavés daqueles 
péssimos varadouros. Ouçam ainda como Harald conta esta parte da 
sua verdadeira odisséia : 

" - . . . a madrugada seguinte fui transportado, deitado em minha 
rêde macia e bôa, com um páu atravessado em sentido longitudinal, 
carregado aos ombros de meus amigos, pela mata densa, atravessando 
pantanais e um enor1ne sapezal, até o Pôsto. Co1n todo o cuidado evi
tavam tudo que me pudesse prejudicar ou incomodar . Deve ter sido 
uma viagem bastante penosa para os bravos índios e o valente enca
rregado do P ôsto, que se Tevezavam no trabalho árduo. Enquanto que 
para mim passou-se tudo como um relâmpago ou como um sonho e 
sem sofrimentos físicos. 

"Deixei .como lembrança o meu finíssimo revólver Colt, ao bom e 
eficaz companheiro, o encarregado Sr. Ferdeliz, à cuja ação r ápida e 
inteligente devo o socori-o ui-gente que me foi presbado, imediatamen
te após ter êle recebido o aviso dos· dois amigos selvíco las. 

"Atendendo ao telegrama expedido, l'lO dia seguinte da minha che
gada ao Pôsto, na parte da manhã, já a].í chegavam o sr. dr . Benjamin 
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Duarte l\1onleiro e Otaviano Calmon, e no mesmo dia, ainda, pude 
encetar viagem para Cuiabá, acompanhado do encarregado do P ôsto. 
Chegámos, na noi le do dia seguinte, à capi tal matogros en e. 

"Em Cuiabá havia o sr . Alvaro Duarte i\1onteiro tomado tôdas as 
providências, de modo que fui logo alendido pelo compelente médico 
Dr . ilvio Curvo e ho pitalizado na Santa Casa de Misericórdia, em 
quarto eparado." * .;.; * 

Após penosos e prolongados tra tamentos, em Cuiabá, onde extraiu 
a bala que lhe penetrara no pu l1:1ão esquerdo, e depois no Rio de J a
neiro, onde precisou nova1uente hospi talizar-se, para subrneter-se a 
un1a operação delicada e especializada de excisão da cicatriz e plastia 
dos 1núscnlos, que se vinham atrofiando, com a agravante da atrofia 
óssea evidente; a sim como para o tratamento por mecanoterapia, 
niassagens, f aradi:::ação, aplicações de ráios infra-vermelhos e ar quen
te, etc. (os grifos correspondem a termos técnicos do especjalista em 
ortopedia e traumatologia), Harald Schultz, com a ua notavel resis
tência fí jca e ua radiante mocidade, recuperou a aúde e e mostra 
ainda di poslo a voltar ao sertão para continuar os trabalhos de do
cumentação etnográfica do no sq í ndio, que êle r.onLinua a amar e 
cuja extjnção lhe parece fa tal, apesar da ação que desenvolvem o 
Ser .iço e o Conselho Nacional de P roteção a )S í ndios. 

* * * , 

Descu lparão a "América Indígena" e os seus numerosos leitore~ 
e extensão desta narrativa, a que não n1e senti com coragem de ampu
tar mais nada, por duas fortíssimas razões : uma, de ordem sentimen
La], pela grande sin1patia q ue me desperta. a figura de I-Tarald Schultz; 
outra, ae carater doutrinário e instrutivo, quer como documentação 
ab oluLamente verídicb., quer p.elos en inamentos que o inciden te for
necerá aos estudiosos dos nossos problemas indígena e que só pode
riam ser bem compreendidos mediante os detalhe a que desci - ins· 
tantâneos recentí imo . de alto valor, para apreendermos as vicissi
tudes da relações entre os civilizados e o í ndio, assim como a índole 
f! as tendP.ncias que a ê te caracterizam . 

VI 

Além das apreciações já feitas a p ropó ito da vida .c dos co tu1nes 
de vários gruros e tribo indígenas, cujos indivíduos e cenas de seus 
riLos fi guram no II<.> Volume dos albuns fo.tográficos : " í ndios do Bra
siF' (Publicações de n<.> 97 a 99 inclusive) - fal tam-nos trata r, embora 
perf unctõriamentel dos que se .seguem: . , "' 
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1) - 2) 
3) - 4. ) 

índios Caraj á e Javaé do rio Araguaia. 
,, Canela e Guajajara -de Barra do Corda, no Ma-
ranhão. 

5) - índios Gavião, do rio Tocantins, entre a povoação de 
Piabanha e a cidajde de Carolina, que ficam à margem 
dêste imporlanle caudal - aquela, em pleno Estado de 
Goiaz, e e ta, no do l\'laranhão. 

6 ) - 7 ) Índios Benaré ou Banaré e J arupi - do rio Oiapóque. 
8 ) - Os Paricura do rio Urucauá. 
9) - Os Caripuna do rio Curupi ou Curipi. 

10) - Os Ga1ibi, do rio Uaçá. 
] 1) - Os Crenáque do Espírito-Santo. 
12) - Auêti ou Auêtê ) 
13) - Carnaiurá 1 

14) - Meináco 1 

15) - Suiá } 
16) - Tru1nãim . 1 

17) - Ualapi ti 1 

18) - Uaurá J 

Todos do vale do rio Xing u e do 
Estado de Mato-Grosso. 

De conformidade com a resolução tomada pelo Exm<? Sr . General 
Cândido M. S. Rondon, presidente dêste Conselho, as notas mais essen
ciais sôbre os Carajá e Javaé serão organizadas pelo r. Conselheiro 
Dr. Boaventura Ribeiro da Cunha, digno descendente de selvícolas 
das regiões banhadas pelo Araguaia, distinto professor do Externato 
Pedro II e que conviveu longamente com estas tribos, colhendo voca
bu lá rios ; colecionando e interpretando lendas e ritos de suas religiões 
e tradições ancestrais ; apR:.1 han <lo a letra de seus cânticos e fazendo-os 
reproduzi r, em cor os, por grupos de alunos dêste l n titulo, nas festas 
cívicas realizadas nesta Capital - notas que vão adiante publicadas. 

Semelhan temente, confiou o Exm<.> Sr. General Rondon à reconhe
cida capacidade técnica do Dr. José Maria Malcher da Gama, a orga
nização das notas relativas às den1ais tribos acima citadas sob números 
3 a 10, inclusive, notas que também constam da p resente exposição e 
que vão assinadas pelo operoso e dedicado Inspector da I. R. 2, com 
sede na capital do Estado do Pará. 

* * * 

Finalmente, tocou-me nesta distribuição de materia tão interessan
te, trazer para estas páginas a lgo concernente às tribos dos Gavião 
(nc.> 5) e dos Crenáque (n9 11) , bem como às do Xingu (n<? 12 ª. n9 18, 
inclusive), segundo as nótu]as que se seguem. 

A zona que já assinalámos para o habitáculo da tribo dos índios 
Gavião - descendente da grande nação primitiva dos Cê ou Botocudo, 
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segundo a classifição do Sr. General Rondon, em seu importante tra
balho, inserto na Publicação n<:> 92- compreende as margens do rio 
1'ocantins e abrange uma larga faixa territorial entre os paralelos de 
7° e 10° de latitude sul, dentro da qual se contam inúmeras povoações 
interiores do nordeste goiano e do ocidente maranhense. 

O desconhecimento da verdadeira índole dêstes injustiçados brasi
líndios, como al iás é comum em tantos outros casos, bem como as 
tremendas injustiças de que são vítimas e que, naturalmente, incre
mentam reações e revides, são as principais causas do temor q~e os 
índios dessa tribo despertam nessas populações sertanejas. 

Entretanto, como concluiram cientistas estudiosos e sensatos via
jantes daqueles sertões, contradizem forma lmen te a fama de selvajaria 
que se lhes atribue gratuitamente, as judicio as observações que colheu, 
em contato com êles, em p lena selva, o saudoso e provecto engenheiro
-1nil itar P edro Ribeiro Dantas, * quer no Maranhão, onde dirigiu a 
antiga Inspetoria do Serviço de Proteção aos í ndios, quer em Goiaz, 
ao tempo em que chefiou uma expedição aos rios Araguaia, das Mortes 
e Xingu, como oficia l da " Comissão Rondon" . 

Os índios Gavião não usam canoas e não conhecem embarcações, 
conquanto suas tabas se estendam por terras ribeirinhas. Em certa 
época do ano, costumam atravessar a mesopotâmia Tocantins-Ara
guaia, justamente no ponto em que os dois cursos dágua se aproximam 
de cêrca de 100 kms., contados sôbre o paralelo a 8 º 30', aproximada
mente, o qual incide o Araguaia no ponto em que se alteia Conceição. 
Tais excursões visam principalmente a caça das tartarugas e de se11s 
ninhos de ovos, mas práias arenosas do Araguaia. 

Pois bem, para que se faça uma idéia nítida das boas tendências 
dêsses amerabas, vamos transcrever um episódio narrado pelo :3r. 
General Rondon em sua conferência pronunciada, perante o Congresso 
de Geografia reunido em Belo Horizonte, no ano de 1920: 

" ... Ora, em outubro de 1917, o capitão P edro Dantas vinha de 
Conceição, com algumas canôas e um batelão, navegando 5guas .'.lci
ma. As suas tripulações tinham como certo que não poderiam escapar 
a u.m encontro com os Gavião, e temiam essa eventualidade, como ~e 

fosse o risco mais calamitoso de quantos jamais as pudesse ameaçar. 
"No meio de tão g raves apreensões entrou a minúscula f lotilha 

numa corredeira, onde as águas enfurecidas entor peciam-lhe a marcha 
e faziam redobrar a faina dos já fa tigados barquei ros. 

" De-repente, da margem próxima, levanta-se enorme brado, for
mado de muitas vozes humanas unidas em um só grito; e as práias de 

* Anos depois f alecido, bem n1oço ainda, no posto de Major da arma de 
engenharia. 

• 
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areia branca cobrem-se de largas manchas rubra , movediças e ag1-
Ladas corno onda erguidas num mar lempestuoso. E as matas, que 
despeja am e as mancha na alvura das p raias, alimentam-nas incef::
sanlemente, fazem-nas crescer, e tender-se até que os intervalos entre 
duas, Lrês e mais, de aparecem, tornando-as uma vaga avermelhada, 
contínua e ululante. 

·'Eram os Gavião, os temidos Gavião daqueles sertões! 
"l\il a , o coração do distinto oficial, a quem êles davam a vista de 

tão magnífico espetáculo, desconhece o medo e nunca perde a con
fiança na índole, fundamentalmente bondosa, dos, como êle, filhos 
desta terra querida. Ao batelão em que se achava embarcado, mandou 
atracar uma das menores canoas e para ela se pas ou, com alguns 
mar,ha.dos e outras ferramentas, de que, dada a boa vontade dq mo
mento, a expedição pôde, sem inconveniente, privar-se; além de várias 
per;as de roupa apres adamente cedidas pelos camaradas e barquei
ros. I so feito, dá ordem aos três homens que estão com êle na canôa,. 
que aproem e remem para a praia! 

'·Temeridade ? ... Talvez; porém, mais certo ainda é que e diga 
generosidade, e generosidade de peito bra ilei ro, ap licada em se con
fraternizar com bra ileiros, qualquer que eja o céu que os tenha vi to 
na cer, qualquer que sejam as crença que lhes povoem os cérebros, 
e, até mesmo, qualquer que seja a língua en1 que exprimam o seu 
amor por algum torrão do Bra il e o eu embevecimento pelos astros 
que embelezam o nosso firma1nento profundo, altíssimo e luminoso. 

"A canôa aproximáva-se das práias aver111clhadas de homens nus,. 
posses os do terrível furor guerreiro; e os que ia1n nela, só levavam 
instrumentos de paz e trabalho: arma, nenhuma! 

" f to e dava num dos mai ásperos e bravjos sertões do Brasil, no 
ano de ] 917, entre brasileiros de cendente dos invasores e conquis
tadores ubsequentes a Cabral , e bra ileiros da raça primária, sub.
j ugada. conquistada e quase aniquilada. 

"l\o me~mo instante, lá na Eu ropa, o canhão r eluzente, alimenta
do com infinitos cuidados. como um deu implacavel e exigente, es

Lrugia raivoso; e o incêndio, o gazes, a água e a lé o céu . derramavam 
a morte, a de truição gigante ca. ôbre cidade , populações e países; 
e ini lhõe de bocas famintas. omilavam n1aldiçõe , imprecações, de 

ódio eculare ! 
"ó Bra il, Pátria idolatrada! Quem pode deixar de te adorar 

quando uma vez te viu tal qtfal tu és, despido das deformidades sôbre 

ti lançadas pelós véus de unia literatura ve ga, em alma, que de ti 
fala . em te conhecer de uma ciência fal sa e leviana, que t.e julga sem 

te com preender; e de uma fé impotente, que mal sina sem te amar em. 

• 
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tôda a plenitude de tua vigorosa juven tude, em marcha a cendente 
para o estado de equilíbrio e de unidade, que há de caracterizar a tua 
maturidade? 

" Os índios, ardendo de impaciência, já entram pela água, como· 
se quizessem ir ao encontro da canôa. AJgun , mais afoitos, lançam-se 
a nado e aproximam- e dela. O capitão Dantas e seus companheiros, 
vêem-se obrigado a entregar ali me mo alguns machados e facões, 
na esperança de diminuir a chu ma dos que pretendiam entrar nas 
embarcações. Porém, o número dos que porfiam por serem os pri
meiros, recresce a cada instante; e todos agarram-se nas bordas do 
insignificante barco, que, cedendo ao peso, emborca e despeja no rio 
homens e cargas. 

" Os índio , a e a vi ta, ficam de olados. Ajudam a repor a em
barcação a nado; para ela sobem, de no o, o oficial e eus homens. 

"A gente era mui ta, e os presentes quase nada. Volta o oficial ao 
batelão: pede, roga a todos que vê, que e desfaçam de tudo quanto 
possuem,contanto que haja alguma co:lsa mais para dar aos índios, que 
continuam a vozeria na práia. 

" Reune-se novo carregamento. Mi l?-g re inaudito, porém não supe
rior às forças de bra ilei ros : das mãos de homens rústicos, necessita
dos de tudo, obtêm- e dádivas e mais dádiva ! ~1as se até houve quem 
tirasse a roupa que ve tia, e a entregas e! E i o em pleno ertão, onde· 
nã~ havia con10 adquirir outra, que a sub titui se. 

" Com a carga preciosa, o capitão embica outra vez para a praia; 
já próximo repete-se a cena anterior ; a canôa é alagada. P orém, agera 
pisam todos a terra firme e entram no meio da multidão que os acolhe 
como amigo . O índios também pre enteiam : o capitão Dantas ganha 
um bonito arco. 

"Ali esta am, pois, o Gaviões, e. entre êles, algun dês es bar
queiros do Araguaia, parte de sa população de civilizados que se 
retrae de pavor ouvindo e contando histórias imaginadas para retratar 
a índoJe feroz do mí ero selvícola ! 

"Mas, tão odioso epíLeto de feroz, quando afinal, o deixaremos de 
encontrar ligado ao nomes das nações de elvícolas de no a Pátria? 

" In justamente e o aplicava não faz muito anos, ao Caingangue 
de São P aulo, que, no entan to, há já qua e nove anos se revelam tão 
hun1anos, desde que a l n petoria do erviço de Proteção ao Í ndios 
deu o exemplo de o procurar, por proce o humanos ; o mesmo se 
dizia dos Jauaperi, do Amazonas ; dos Botocudo, de Santa Catarina; 

I 

dos Barbado, dos Nhambiquara e de muito outros de Mato-G rosso, 
que todos são agora nossos amigo , pois nó:; os fornos busca~· com<{ 
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amigos e os tralámos como irmãozinhos, cujas forças ainda se estão 
ensaiando, e não corno feras ou homens degredados. 

" em mesmo os valoroso~ fi lhos dêste glorioso Estado, nascidos 
nas florestas do rio Doce, os dizimados Aimoré, ne1n mesmo êles fo
ram poupados, mas tiveram que carregar, durante séculos, e talvez 
ainda carreguem, o terrivel labéu de ferozes . 

" o entanto, em 1911, ao alvorecer do Serviço de Proteção, bastou 
a bôa vontade, o civismo, a fé viva na identidade da natu reza huma
na do índio com a nossa, baslou existir isso na alma de um brasileiro, 
o engenheiro-militar Antonio Estigarribia Martins, para que, se1n maior 
de1nora se verificasse mais uma vez a enorme injustiça da acusação. 
De falo, naquele ano, êles aceitaram a amizade que lhes foi oferecer 
o então tenente Estigarribia, ido para tal fim às suas formidaveis 
florestas, com aquele espírjLo e aquela resolução de que vos procurei 
dar uma idéia conlando os encontros do capitão Dantas com os Caraj á 
e os Gavião; e desde então, até êste momento, j a1nais êles quebrara1n 
as suas promessas de paz; ao contrário, as tem praticado nas relações 
constantes, ininterruptas, que mantém com os empregados da Inspe· 
toria do Serviço de Proteção. 

" 1 ós, que os fomos p rocurar no fundo das fl orestas para pedir
-lhes que depuzessem o arco vingador, nós, sim, estamos em dívida 
para com êles, porque ainda neste momento não lhes demo o apoio 
da lei que visávamos, com a nossa intervenção, substituisse ao dar ar
mas, para assegurar-lhes a propriedade da terra em que assentam 
as suas malocas e as suas lavouras, e onde procedem a suas caçadas. 

"Tão grave anomalia, parece, no entanto, que desaparecerá, em 
breve, ou antes, devemos considerá-la desde já como desaparecida, 
porque o govêrno de Minas acolheu com benevolência os pedidos do 
Serviço de Proteção e prometeu reservar, na margem esquerda do rio 
Doce, subindo o Eme, terras bastantes para nelas viverem os atuais 
e futuros filhos da t ribo dos Crenáque, última relíquia da outrora 
pujante nação dos Aimoré." 

* * 

Quanto aos numerosos g rupos indígenas espa lhados pelo vasto le
que de formadores do rio Xingu, já fizemos referências aos Anahuquá, 
ou Anauquá, ou ainda Nahuquá, como grafou o General Rondon, na 
sua classificação lingüística, onde considera esta tribo filiada ao ramo 
CARAÍBA ou CARÍBE. Além d~stes índios, o Dr. Edgard Roquette-Pinto, 
assinala em seu importante livro : " Rondônia", mais os seguintes, que 
figuram na sua "carta etnográfica" : Arumá - Caiamo - Calapálo -

, Cuicuro - Custenau - f aruma - Manitsauá - Naravúti - assim como 

• 
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também inclue, na di ta car ta, todos os grupos já ci tados por nós, 
linhas atrás. 

Ao que nos con ta. a p rimeiras informações de carater científico 
publicadas sôbre as tribos se]vícolas do va]e do Xingu, provieram 
das duas expedições de Von den Steirten, ha cêrca de meio-sécu lo da 
era atua] ; expedições essas que se internaram em Mato-Gro so, em 
busca das cabeceiras daquele grande afluente do Amazonas e que ex
ploraram e desceram os seus formadores : Batovi ou Tamitatoala e 
J a tobá-Ronuro-Steinen, da primeira vez, e Cu ri êvu-Cu luene, da segun
da, para depois descerem 9 Xingu p r opriamente dito, a té sua foz. 

Poslerjormente a "Comissão Rondon", retomando os trabalhos de 
exp !oração e Jevantamento dos formadores do Xin gu, assim como as 
pesquisas de ordem etnográfica e social, pela procura sistemática 
das diversas tribos ali existentes, captação cuidadosa de sua amizade 
e simpatia, a sim como, em auxílio de sua cultura pelo contato civi
lizado e pelo fornecimento de material e in trumentos de trabalho 
1nais adiantados, tem enviado àqueles longínquos sertões várias ex
pedições. 

E_!l'l 1920 chefiou uma delas o Capitão Ramiro 1oronha, distinto 
oficia l da "Comis ão Rondon", atual Coronel do Exérci to e ora p res
tigioso Governador do Território de Ponta:Porã. O fundador do nota
vel "P osto Simões Lopes", cuja designação constituiu justa homena
gem do General Rondon e do Serviço de Proteção aos í ndios ao 
saudoso Ministro da Agricultura Dr. Ildefonso Simões Lopes, e onde 
estão desde en tão nucleados os Bacairi, na sua ma]oria, assim como 
selvíco las de outras tribos do P aranatinga e Teles Pires (Cajabi ou 
Caiabi) e do vale do Xingu -explorou e levantou as cabeceiras 
do Culuene; por êste curso dágua desceu, explorando-o e levantan do-o 
e regre sando, no desempenho de iguais trabalhos, pelo mais impor
tante de seu afluentes : o Curisêvu, para remontar ao chapa dão do 
P aranatjnga. Durante e ta longa trave sia, manteve semp re contato 
amistoso com tôdas as tribos por onde passou, distribuindo- lhes b rin
des, especialmente levados para tão humanitario quanto utilí simo 
fim, pertinente à evolução social dos nossos í ndios. Colheu tambem 

vocabulários de todos êsses gru pos indígenas, cujas ma1ocas visitou 
pessoal e pacien temente. Dêstes vocabulários, serão agora publicados 
os que não se extraviaram na voragem da crise que assoberbou a "Co· 
missão Ron don" em 1930 e da qual resul tou a inuti lização iconoclas

ta e o extravio de documentos inédi tos, trazidos do sertão com tanto 

esforço e dedicação ! 
Em 1924, outra expedição chefiada pelo Capitão Vicente de P aulo 

Teixeira da F onseca Vasconcelos, a~ora Coronel da Reserva de 1 ~ elas-
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5e do Exército e ex-diretor do Serviço de Proteção aos í ndios - explo
rou e levantou, descendo-os em duas turmas, os rios Ronuro e Jatobá 
até as três fozes formadoras do ingu ( teinen, Tamitatoala e Culue
ne ) ; para regressar, ao arrepio das correntes, pelos rios Cu 1 uene, 
Curisêvu e sub-afluente Arame. o desempenho de sua dupla missão, 
V o.sconcelos imiscuiu-se prazerosamente no grupos indígenas dos 
Auêti, Camaiurá, ll1eináco, uiá, Trumãim, Ualapiti e Uaurá, visitan
dos-os em suas próprias nialócas e brindando-o com as no sa utilida
des civilizadas. 

Esta histórica expedição está descrita, co1n vivo colo rido, em tó
pico dedicados aos usos e costumes dos nossos selvíco las, na Publi
cação n9 90, da " Comissão Rondon", a sair do prelo ( * ) brevemente, 
sob o auspício dêste Con elho. Jeia está incluido o relatório dos ser 
viço foto-cinematográficos e foto-antropométricos da expedição, os 
quais estiveram a cargo do Capitão Luiz Thomaz Reis . ... 

* * * 
Finalmente, uma equipe cine-fotográfica sob a direção do Sr. 

Harald Schultz, com finalidades etnográficas, sob a orientação técni
ca do Sr. General ~ondon, em. três anos consecutivos (1942-1943-
J 944,) fez incursões pelo vale do Xingu, utilizando-se dos rios Curi
sêvu e Culuene, para sua descida e para o regres o, pelas mesmas vias 
f 1 uviai . Levada sua aparelhagem até o Pôslo Simões Lopes, pela 
deficiente estrada de rodagem que liga Cuiabá ao chapadão do Para
natinga e iniciados os trabalhos de penetração, regressou Schultz a 
Cuiabá ~ afim de se dirigir ao alto-Paraguai e ali prosseguir nos estu
dos de que o encarregara o r. General Rondon junto à tribo dos 

rnutina, fi cando o seu lugar-tenente, o cinematografi ta Ii]o de Oli
veira Velo o, re ponsavel pela tu rma do Xingu. Foram assim visita
das várias aldeias e estivaram os nossos serventuários em contato 
com os í ndios Ca1naiurá, Meináco, Anauquá, Cuicuro, Trumai, Auêti, 
Uaurá e Ualapiti . 

Foram colhido , por 1ilo, pequenos vocabulários dos Ca1naiurá, 
Aleináco, Anauquá e Ualapiti e trazidos do sertão inúmeros artefactos 
indígenas, todos relacionados, com a designação da tribo de que pro
vinha.rn, do nome indígena e da sua aplicação. 

Só na incursão de 1943, esta sub-turma foto-cinematográfica pro
duziu a seguinte documentação, recolhida aos arquivos da Equipe 
Cine-fotográfica, provisoriamente instalados em porões do Instituto 
Benj amin Constant e ora sob a autoridade, do diretor do Serviço de 
Proteção aos índios : 

( * ) Impresso e distribui do desde 3 de dezembro de 1945. 
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4 .000 metros de filmes comuns 
150 ,, ,, ,, em tecnicolor c/ 16mm. 

2.000 f ot. em nega ti vos. 
300 ,, ,, colorido natural 

50 disco com gravações de sons, i nclusive de vocabulários. 

* * * 
Embora a semelhança dos costumes de tôdas essas tribos do Xin

gu, pareçam irmanar os seus tipos étnicos, já pela quasé uniformidade 
da estatura média (exce to t alvez as mulheres dos Anauquá, as q uais 
apresentam geralmente es taturas mais elevadas) ou pouco acima 
da mediana; a maneira pela qual costumam cortar os cabelos, lisos e 
gro sos, como de todos os elvícolas; os dispositivos de seus ranchos 
nas d iferentes al deias; e outras minudências; o estudo de suas línguas 
revela desde logo notaveis divergências, conforme a f i liação que a 
êstes grupos atribue a classificação do General Rondon e que abaixo 
exibo: 

Os Anauquá ( Anahuquá ou Nahuquá) - filiam-se aos e HATBA. 

Os Auêti (ou Auetê, segundo R oquelle-P onlo) e os Camaiurá fi · 

liam-se aos TuPr-C AR.\ NI. / ' '1 
Os Meináco, os Ualapiti (ou Uaulapiti ou f auf apiti, como prefere . .-{_ 

Roquette-Pin to ) ( *) e os V aurá, têm origens nos 1\RUÁQUE. 

Os Suiá -estão classificados entre os GÉ ou BoToc oo. 
Conquan to as a lianças e as lutas sejam inerentes a quaisquer co-

letividades humanas, organizadas em povos e nações, não importan
do o gráu de civi'lização a que tenh am atingido -na zona do Xingu 
reina entre tão numerosas tribos h abitualn1enle a harmonia. Visitam-se 
periodicamente os diversos clans e uns comparecem e tomam parte em 
festins que outros promovem; a sim como~ vivem em comércio carac-
teri ticamente primitivo (em que pe e às doutrinas de Augusto Comte, 
fundador do P ositvismo ... ) , em con tanles trocas de mercadorias : 
Assim, os Camaiurá, cujo h abitáculo se caracteriza pela existência de 
extensos mangabais, fornecem os seus vizinhos de grandes carrega
mentos de mangabas, no tempo da colheita dêstes frutos silvestres; os 
Uaurá, são ali em tôda aquela vasta redondeza, os únicos que traba
lham em artefactos de cerâmica, são o g randes industriais das p a nelas 
de barro cozido, com cuj os produtos adquirem tudo quanto os demais 
povos xinguenses lhes pos am oferecer à venda ; os Anauquá valem-se 
dos perfumosos e saborosos p iquis, que colhem das dadivosas á rvores 
abundantes nas terras de seu domínio; os Cuicuro levam ao mercado 

( *) Esta fil iação dos Ualapiti figura nos trabalhos de von den Steinen e de 
Roquette-P into. 
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ambulante dessas trocas de mercadorias, os ornamentos o os instru
mentos feitos de conchas, que afiam como navalhas, furam e dão 
formas artísticas, num paciente trabalho, mediante o atrito sôbre pe
dras apropriadas. Quase tôdas as alianças visam o defenderem-se dos 
constantes ataques dos aguerridos Caiapó e Cajabi dos rios Parana
tinga-S. Manuel ou Teles Pires, na conformidade da moderna carto
grafia da "Comissão Rondon" . Para fugirem a êstes ataques foi que, 
por exemplo, os Trumãim, an teriormente aldeados às margens do 
Curisêvu, internaram-se mais e foram estabelecer-se em terras banha
das pelo Culuene, onde, com tôdas as formalidades das respectivas 
chancelarias . . . assinaram um solene tratado de aliança com os Ca
maiurá (1944.) ! 

* * * 

Foi nesse vale do Xingu que pereceram tràgicamente, por desen
tendimento com os aborígenes, o Coronel Fawcett, do Exército da 
J nglaterra, seu filho Jack e o Conde De Winton, quem se propunhà 
a decifrar o enigma do desaparecimento de Fa,vcett e trazê- lo do ser
tão, vivo ou morto! 

Em consequência, foi a mesma zona objeto de pesquisas incessan
tes, a última das quais constituiu a sensacional reportagem desenvolvi
da pelo jovem jornalista brasileiro Edrnar Morel, que, ao regressar 
daquelas longínquas paragens, exibiu o filme de sua importante e 
especialíssima aventura e publicou o livro jntitulado : "E Fawcett não 
voltou!" Entre outras de suas afirmativas, cumpre registar a que se 
refere ao cacique Izarári ( .,, ) , chefe supremo dos Calapalo e que, por 
morte de Ialóique, tuxáua dos Anauquá o substituira na elevadíssima 
fun ção internacional de Chefe Suprerno das T ribos Xingúenses ! 

E te fato confirma as observações que acabámos de expen der, - a 
propósito das tendências pacifistas dêsses selvícolas e da colaboração 
que mutuamente prestam uns aos outros, a ponto de sancionarem a 
eleição dum Grande Chefe provi11do de qualquer dos grupos. 

* * * 

Daremos agora uma pálida idéia sôbre a construção de suas habi
tações e sôbre seus alimentos preferidos, trasladando para cá tópicos 
do relatório do cinematografista Nilo Velloso, atinente ao ano de 1943 
e no qual descreve a aldeia dos Camaiurá por êle visitada: 

" ... Quatro grandes casas de formas ovais, construidas em círculo, 
tendo a maior 30 metros de comprimento, 25 de largura e 25 de altura, 

( * ) Falecido em 1946, vitima de epidemia quf assolou a tri bo dos Calapalo, 
não obstante ter sido acudida por médico da "Fundação Brasil-Central" . 

' 
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tôda coberta de burití, cobertura que se prolonga até o chão e assim 
dispensa a construção de paredes. Dois grandes esteios servem de sus
tentáculos ; em volta inoirões de lm, 50 de altura; ripas feitas de varas: 

~ umas transversais e outras longitudinais a1narradas entre si com cipós, 
fo1man o grande teto em forma de abóbada; nos esteios centrais são 
amarradas as rêdes, sendo a f tra extremidade presa aos moirões ; entre 
os moirões, ou seja, no centro ·da casa, há um espaço destinado ao tra
balho da mandio~a, para o preparo de beij ús, farinha, etc. Vivem nestas 
casas 40 a 50 pessoas. Quando uma rede é colocada acima de outra~ 

demonstra que ali dorme um casal; sendo a rede superior de tecido 
fechado, então o seu dono é um capitão. 

" ... Alimentam-se bastante durante tôda a noite e, quase sempre, 
o peixe que é flechado durante o dia, é assado e servido durante a 
noite. Panelas enormes fer vem constantemente a água da mandioca, 
para apurar o polvilho, e assiin as casas ficam bastante quentes e en
fumaçadas, pois as duas únicas portas que possuem, são fechadas, logo 
que o sol se põe. Uma coruja criada pelos índios encarrega-se da des
truição dos insetos. Cabaças com piquí, cestos com artefactos pendem 
do teto. 

" ... Usam os índios flechas especiais para pescar e preferem as 
baías para suas pescarias. Grandes cêrcas são feitas, afim de encurralar 
os cardumes. Á noite êles enchem as canoas com palhas e acendem 
grandes archotes para atr air os peixes, que· são assim facilmente fle
chados. Não usam o sal e preferem o peixe assado, o que fazem depois 
de aberto e limpo. Usam conchas para êste preparo do peixe. 

«Ü peixe é assado diretamente sôbre as brasas ou entre dois p·áus 
fincados no solo. /xcJ·1em de sua alimentação pelos motivos já expos
tos, a pirarára e também o jaú. A mulher em estado de gravidês não 
come a piranha de cabeça vermelha e. seu marido também se abste1n 
daquele peixe, durante o período de gestação da esposa, pois dizem 
fazer mal ao feto. Nenhu·m animal de pêlo ( capivara, porco, etc.) , 
faz parte de sua alimentação. A farinha, o peixe, as aves, o mel, o 
gafanhoto, a formiga s aÚva, são .gTandemente apreciados pelos índios 
Camaiurá. Teem u1na preferência especial pela carne do macaco e per
dem dias em caçadas dêste animal ; contudo, não comem o bugio. En
tre as frutas, comem em grande quantidade, mangabas." 

* * * 
Trasladaremos mais os seguintes trechos, do inesmo r elatório, re

ferentes ao casamento entre os Camaiurá: 
"O c;samento é geralmente tratado pelos pais, enquanto. a me

nina é pequena. Os pai.~ do noivo dão ao pai da noiva, nessa ocasião, 
colares, ·panelas de bari·o, etc. ~ Quando a menina passa a ser mulher , · os 

.. 
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cabelos são cortados, em forma de franja, e a futura esposa é recolhi
da, até que os cabelos cresçam e atinjam os lábios. Representantes 
das outras tribos são convidados para a fes ta. Peixe, beij ú, mingáus 
de mandioca são servidos. Ao cair do sol as mulheres dançam o 
"Maricumate" . Tôdas pintam-se com urucum e ornam-se com listas 
em côres, onde predomina o preto. Teem uma faixa de côr amarela, 
fei ta de algodão, abaixo do ventre. Os braços entrelaçados, em passos 
lentos, ora para a frente, ora para traz, vão as mulheres cantando a 
un1a só voz, uma infinidade de canções, que, segundo me informou 
o Cap. Maricá, lembram o casamento de cada uma. 

"Terminada a dança, as rêdes dos nubentes são armadas, uma sôbre 
a outra. O homem deita-se na rêde de cima, e a mulher na outra. Feito 
isto o Capitão solta o laço da rêde superior, deixando-a cair. Está ter
minada a cerimônia. Em geral o casal passa a fornecer ao sogro, tôda 
a lenha de que precisa, e a trabalhar na roça, até que venha a nascer o 
primeiro filho ou filha. Se no entanto~ casal não vier a ter filhos, J o 
depois de três anos, fica o homem ·co1n o direito de casar com mais 
uma mulher, afim de que au1nente a tribo. É comum o casamento de 
indivíduos dum grupo com os de outro, entre as diversas tribos do 
X. " ingu. 

" Os Carnajurá tratam de maneira fidalga seus hóspedes. Oferecem
-lhes de tudo o que de melhor possuem. Mas não finda aí a sua ho pi
talidade. Ao centro da aldeia colocam duas grandes palmas de burití 
e sôbre elas bolos feitos com massa de mandioca. Depois o índio mais 
velho de cada casa traz o melhor e maior peixe pescado e o deposita 
ali. O nome do hóspede é então pronunciado, em voz alta, pelo ca
pitão." 

* * * 

Ao passar à altura da aldeia dos índios Meináco, sofhe Nilo que j u ... 
ali se iam realizar os funerais do cacique Maiuta e apressou-se em 
assistí-los e documentá-los, em filme e em fotografias. Daremos ainda 

1 uma vez a palavra a êste nosso esforçado auxiliar, para fixar nesta 
exposição, as formalidades que presenciou, a partir do dia 15 de 
outubro de 1944.: 

"Realizavam-se os funerais do capitão Maiuta. 
" Assim que se verifica o óbito, o corpo é enrolado na rêde, j unta- <G; 

mente com arcos e flechas, e os ornamentos que possuiy o morto. Duas 
pessoas cavam a sepultura, que consta de dois buracos em forma de 
círculos, ligado um ao outro por un1a abertura subterrânea. Os pés 
são os primeiros a descerem para a sepu 1 tu ra. Urna vez fechada, reu
nem-se os parentes, durante quatro días, à 10 horas, mais ou menos, 
e abraçados, choram e cantam. 

' 
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" Quando o morto é casado a au ência da espo a se faz sentir ; ou
vem-se, no entanto, as lamentações que emite do interior da sua casa. 

" 1o quinto dia, o i rmão ou parente mais próximo, vai a cada casa 
e traz, pelo braço, os amigos n1ais íntimos do morto. Colocados em 
fila e entados, aguardam o capitão. E ste chega então e senta- e atraz 
da fila. e o morto tem filho ou filh a, um dêsles ocupa o lugar que 
fica em frente à sepultura. 

"Começa então a cerimônia. Um canto tr j te invade todo o am
biente. O irmão do morto inicia, com duas conchas, o córte do cabelo 
de cada pessoa. O capitão agita urna porção de guizos, feitos com 
côcos de babaçú. Depois, todos são pintados com piquí e urucum, a 
começar pela filha do morto. Tern1 inada esta pintura, panelas previa
mente cheias dágua são despejadas sôbre a cabeça de cada um. A 
viúva, que se conserva no inter ior da casa, tem também que cortar os 
cabelos e só voltará a ~pareçer na aldeia, quando os cabelos atingirem 
o comprimento usual. O Meinàco é upersticioso : a sim acredita que 
tôdas as mortes teem sempre or1ge1n no feitiço! " 

* * * 
Durante uma semana em que 1i] o acompanhou a solenidades fú

nebres to tuxáua, * observou que o sistema da habitações entre os 
Mei náco, sua alimentação, seus esporles, ua maneira de comerciar , sua 
vida social, sua organização de govêrno, seus hábitos e costumes, 
enfim, muito se assemelham aos dos Camaiurá - em tudo o que é 
possível apreender durante tão cur tas permanências en1 suas tabas. 

Com elogiavel curiosidade, assistiu o n1esmo serventuário ao pro
cesso de construção duma canôa de casca de jatobá, do tipo das que 
usa1n todos os índios do Xingu e assim descreve, sumàriamente, a 
curiosa operação, só possibilitada em determinadas épocas do ano, 
quando aquela gigantesca árvore "dá a casca" - segundo a expressão 
vulgar entre os especialistas em enxerto de vegetais : 

" .. . Assistünos ao trabalho para retirar a casca do jato há, aíim 
de com ela fabricarem canoas. 

"A golpes de facão é desenhada na árvore a canoa. Pequenos pe· 
<laços de páu, em forma de cunha·, são introduzidos entre a casca e o 
cerne. Aos poucos vão sendo aprofundados até que a casca se des
prende. 

Agora é preciso dar-lhe fórma. Então são cortados pedaços de 
páus, de acôrdo com a largura desejada. Colocados en posição, é a 
casca do jatobá cheia de palha e feito fogo. Pela ação do fôgo a casca 
comprime-se até o ponto em que os páus, adrede colocados, obrigam
-na a tomar a forma desejada . 

* Caciqu e. 
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"Os índios que se dedicam a êste trabalho, não tomam nunca parte 
nas pe.scas, mister aos outros atribuido. P ossuem sete casas construidas 
em cí rculo. Sua aldeia fica di tante da margem do río Cu/ i êvu 18 
qui lôn1etros, mais ou 1nenos. (Entre êstes índios encontrámos plan
tação de cana de açucar, CUJ as mudas foram trazidas do Pôsto Bato
ví, do . P. I .) " 

VII 

O E:xm9 Sr. General Rondon, aq percorrer a fronteiras do norLe 
do Bra il , de de a Guiana Francêsa até o extremo noroeste dos nossos 
1 indes co1n a República do Peru, ( 1927/30) , esteve em permanente, 
amistoso c p rotetor con tato com tôdas a tribos e grupos indígena que 
a li tê1n o seu h abi táculo. ~1ais particularmente yj itou as ua própria 
maloca ou foi visitado em seus acampamentos de in peção pelos ín
dios Jl1acuxi, Uapixâna, l\laiongom, Xirianã, Taurepã, Pianacotó . 

/ /(./ 

. O atual Ttc. Cel. do Exército Frederico Rondon. e1n sua iagen1, 
como n1embro da ln peção de Fronteira , ainda no pô to de Capitão, 
executou tambe'm, em 1932, vários trabalh os de levantamento, naquela 
zona, e pecialmenLe no rio Uaupés e ali se interes ou igualmente pela 
pop ul ação i ndígena, tendo publicado recentemente um excelente livro : 
''Rio Uaupé ", no qual refere sua atuação patriótica e protetora j u11to 
às tribos dos A rapaço, Tariano, 1'ocana, Piratapuio, Deçana ou Papo
rimara, Bará, JV!.icuratapuio, 1,uiuca, Xirianã (que ê)e afirma ser tam-
bém conhecida por Siriano), CubéJ (ramo dos Uaupé) Uitoto , Cara- /µ_a__ 
panã e 11'1 acU: 

O Coronel, também do Exército e audoso engenheiro-mili tar The
mi Loc les l)ais de ouza Brazil, ex-ajudante da "Comi são l{onclon" e 
que, durante la rgo período chefiou a Comi ão Demarcadora de Limi
tes do etor Oe te (l\1ini tério das Relações Exteriorc ) , pub licou uma 
separata do eu relatório de 1935-à qual, com gran de elevação, ane
xou, a titulo de p refácio, uma longa carta do Exm9 r. General Ron
don, a liás contraditando, com vasta erudição, a doutrina do autor do 
opú. cul o, para a solução do problema do Índio no Brasi l- abordan
do a questõe que se prendem à incorporação do selvicolas ao meio 
civi lizado e propondo, como medida necessária e indi pensavel a sis
tematização dos cruzamentos da raça indígena con1 a raça branca, vale 
dizer, co1n os civilizados, pro-vidência que seria oficialmente superen
tendida e devidamente incrementada. 

Agindo na zona oeste do Amazonas, interessou-se o Cel. Themisto
cles, com grande carinho, pela vida dos nossos f ndio Bará, Tuiuca, 

• 
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CubéJ, Tariano, Deçana, Tocana e Uanana~todos os quais relembram, 
com sauqade, o desinteressado e real amparo que então receber~m de 
tão humanitário intelectual. 

* * * 
Vamos passar em revista as observações e apontamentos de cada 

um dêstes exploradores, a respeito das tribos e grupos selvícolas a que 
<:ada um se refere e dos quais ora são exibidas várias fotografias. 

Entre estas figuram algumas dos índios Aparaí ou Apalaí, como 
alhures temos ouvido, .oferecidas. à "Comissão Rondon" pelo Sr. 
Schulz-Kamphenkel, Cand. Phil., chefe da Expedição ao Amazonas de 
1935. Éste explorador estrangeiro, colheu, nessa tribo, informações 
que parecem confirmar o fato, que alegou, de terem vindo os antepa· 
ssados dos Aparaí, de terras longínquas, para se estabelecerem no rió 
Paru, afluente do Amazonas pela margem esque·rda e que corre em 
território do Estado do Pará. 

* * * 
En fins de 1927, o General Rondon confabulou com os tuxáuas de 

vários " clans" de índios Macuxi, cujo direito de viver no Brasil, Pá
tria a que se ufanavam de pertencer, foi por S. Ex1>- assegurado, mesmo 
contra o arbítrio de certas autoridades do interior que exercem os seus 
mandatos com despotismo e sem controle das autoridades superiores, 
quer estaduais, quer federais. E escreveu no seu relatório de inspeção 
daquele ano: 

"Que diferep.ça entre os inglêses da Guiana e os brasileiros da 
fronteira! Aqueles, procuram a\rair para o seu território todos os .. 
índios da região; êstes, escorraçam os seus patrícios, oorigando-os 
a expatriarem-se! · 
" .. . Coisa interessante: Ésses índios têm a pécha de ladrões no 
Brasil e passam para a Guiana, onde são bem recebidos pelos in-, 

glêses, que os consideram homens de bem." 

- Um dos tuxáuas afirmou ao Ge.neral que os Macuxi constituíam 
outrora uma grande nação, que compreendia as tribos Macuxi, faricu
na, Maiongom, Camaracotó, Angaricá, Riã e Paráuiana; e que, esta 
última, é que tinha por costume colocar os seus mortos dentro de gran
des urnas, como as que o mesmo explorador encontrou na Porta da 
Serra-ao atingir o alto do igarapé Maruai, no percurso que fez, por 
terra, da fazenda nacional de S. Marcos (rio Branco) ao monte Ro
roimã (Roro-imã == Verde-monte)--e fez transportar dêsse longín
quo sertão para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

Na língua dos Macuxi, a expressã.o-Paráuiana-significa: corre
dor, veloz, o que confirma ·a lenda que entre aqueles é corr~nte, da qual 
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se deduz que êstes "corriam mais que o próprio veado campeiro, cuja 
caça faziam a pé ( ! ) " · 

Partindo da margem direita do rio Branco, por terra, dirigiu-se 
Rondon, depois, para o rio Uraricoéra, visitando neste trajeto a aldeia 
da Anta, governada pelo tuxáua Lobato, dos-- Uapixâna. Daí estavam 
ausentes, no momento, todos os homens, motivo pelo qual as índias 
receberam os expedicionários com a cara amarrada. Todavia, ofere
ceram beijus de milho e banana, considerados suculenta refeição pelos 
visitantes e que lhes permitiu prosse'guirem a viagem, sem outro ·ali · 
mento, até o pouso. Além das habituais plantações, chamou a atenção 
a variedade de pimentas de que se alimentam. "Entre estas piperáceas 
viam-se malaguetas, chunibinho e póca". 

Subindo-se o Uraric~éra, afluente da margem direita do rio Bran
co ( afl. por sua vez do rio Negro, que o é do magestoso Amazonas), 
encontram-se primeiro as malocas dos Xiriánã, depois as dos Mactr'é 
por último às dos M aiongom. 

A notícia da viagem do mais assíduo e mais eficaz protetor dos Ín
dios, espalhou-se ràpidamente por aquelas cercanias, a ponto de às 
vezes se reunirem nos bivaques do Inspetor de Fronteiras, em visita 
de cortezia, para mais de 200 selvícolas, de .diversas tribos-o que cons
tituía sério problema para ali1nentá-los ! 

Todavia, quando o General alcançou a aldeia Barata, "patriarcado 
uapixâna do tuxáua Paricá", êste, que se fardou para receber os expedi
cionários, não veio ao encontro deles, mas, "como legítimo chefe in· 
dígena, não saiu de seu trono: esperou que là o fossem cumprimentar!" 

Reproduzia assim o gesto altivo do grande cacique Piragibe, o no
tavel ameraba "que se negara a esperar Zorobabé no caminho, por não 
ser êste uma dama, nem vir dar-lhe guerra" . .. 

No momento achavam-se, em numerosos grupos, homens, mulheres 
e crianças, num total de 500 indivíduos, todos obedientes ao cacique 
Pari cá, que acumula as funções tambem de pagé. 

Acampou o General à margem do Uraricoéra, em um pôrto próxi
mo à ilha Maracá e ao canal do mesmo nome, onde amerrissara o hi
dro-avião do explorador Rice (Alex. Hamilton), em 1925. Foi a( vi
sitado por uma delegação dos .~ acuxi chefiados pelo tuxáua J esuino, 
aliado e amigo dos A1 aiongom, com os quais fizera excursões através 
da serra Pacaráimã, onde viviam os inimigos desta tribo: os Guaraivos. 

Contou Jesuino, com tôdas as minudências, que numa dessas excur· 
sões vararam do U raricoéra para o Meruari, em território venezuela
no: Para isto, haviam subido em ubã pe\o Uraricoéra, até a foz· do iga
rapé Coatu; pe~etrando por êste acima, durante sete dias, no trecho 
navegavel por canoa; saltaram pela margen direita e meteram-se por 

. . . 
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um trilho batido daqueles índíos·, arrastan·do ·com êles a sua uba, du· 
rante um dia inteiro; subiram pela encosta brasileira às cumíadas da 
:serrà Pacâráimã e, descambando para ª. v_ertente oposta~ em' terra ve
nezuelana, incidiram n'um ·outro igarapé em que lançaram a tosca em-
barcação, ao sabor da corrente, para, . dois dias ' depois, desembocarem . 
no Meruari (ou Mereoari), onde existe, bem nó pontal, uma taba de 

• 
índios M aiongo,1n. . · · · 

• . , 1 . 

Pelo . mesmo' t~xáua Jesuino· soubé o Genéral que ·as habitações 
, , • 1 '1 ! ~ 1 

-constru~das pelqs Ma,iory,gom devem ·_ ser semelhantes às dos ·Nhambi-
, • • , 1 • ' 

q~ara e _dos Quêpi-quír_iuate, com a cobertur~ , terminad~ ein ponta e 
' . ' • . . j, . ! 1 ' 1 + • 

sustentada por um ·só esteio central. . . . 
· - Viajando o General Rondon pelo rio Cumin& e seu forrnador 

·oriental, o rio Paru, foi amistosamente recebido sempre pelos índios · . .• . 

Rangú-Píqui. 
Numa aldeia ( Ocoimã) dos índios Tirió, ocorreu curioso episódio, 

quando o General, dirigindo-se ao cacique Uaianã, aí em visita e per
tencente à tribo Caianã, que habita às margens do rio Parumã, na Guia
na Holandêsa, chamou-o de capitão; contra cuja designação se. insurgiu 
o índio~ retrucando-lhe em. francês: 

- "Moi, Colonel; pas capitaine!" o que levou o sertanista brasilei
ro a entapulaT com êle uma .conversação. . . em língua diplomática! 

• 
Neste 29 volume de albuns figura a fotografia do Colonel Uaianã e de 
sua jovem esposa. Quer pelo Paru, cujas cabeceiras, na serra de Tu
mucumaque,' contravertem com as do rio Paloemeu (af1. do Tapanahoni 
e êste· do Maroni) ; quer peld l\!Iarepi, formador · ocidental do Cumíná 
e cujas ·c.abeceiras fluem da· serra· de Acaraí, contravertendo com as do iJ 

1 
• .,._ --r:::-... 

Courentine--é ~compreender a facilidade destas comunicações en-; / ~~ 
tre os Rangú-Piqui e os rfirió, duma parte, e os índios das fronteiras 
holandêsa e f rancêsa, doutra parte. 

Quando ainda em S. l\1arcos, ouviu o General 'dos Taurepã decla
rações que concordavam com as dós Jl.1acuxi, quanto à primitiva gran
de nação dêste nome, da qual aqueles faziam parte, assim como, quan
to aos seus irmãos Paráuiana, que " áparecem na literatura sob a deno
n1inação de Paravilhanos, segundo os portuguêses e aos quais é atri
buído o assalto à Expedição de lzi'doro Rondon, em 1773, no seu aéam
pamento do pontal do rio Pirará, quando da primeira invasão espan
hola dos rios Uraricoéra, Tàcutu e Maú." · 

Narraram ainda ali o~ Taurepã a tremenda luta que travaram os 
Paráuiana contra os Antigaricó; de Cuialo~ógue. 

Tanto os ·Pianacotó q'ue· o ·Gerie_ral encontrou · no. Cuminá, como os 
Rangú do Paru, e ainda os Tirió da fronteira brasilE!ira com as Guianas 
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f rancêsa e holandêsa, são todos originários da grande família primi
tiva dos Caraíba ou Caribe. 

Vem a pêlo assinalar que desta viagem do General ao vale do Trom
betas e seu afluente Cuminá é que provieram dados positivos sôbre a 
riqueza arqueológica dessa zona, donde resultou a indicação que fez 
do etnógrafo da "Comissão Rondon", J. Barbosa de Faria, para pro
ceder a estudos que, infelizmente, foram suspensos em fins de 1930, 
ao ser extinta a citada Comissão, não sem deixar brilhantemente au
tenticada sua atuação erudita, como bem documenta a Publicação n9 
89, ora em impressão : "A Cerâmica da tribo Uaboí, dos rios Trombe
tas e Jamundá- Contribuição para o estudo da arqueologia pré-histó
rica do baixo-Amazonas .. " (f} 

* * * 

Dando conta de sua viagem pelo rio Uaupés, encontramos no livro 
do Tte-Cel. F. Rondon os seguintes tópicos, que contêm matéria digna 
de reflexão: 

" . .. Vinte e cinco anos após as negociações de ' limites com a 
Colombia, vamos, porém, encontrar, naquela zona fronteiriça, uma 
população genuinamente brasileira; vibrante de amor à terra, exa

cerbada em seu patriotismo, submetida à humilhação cívica de se 
tornar estrangeira, sem ter saído de seu torrão natal. 

"É que, cedendo, no Papuri, tôda a margem esquerda e a di
reita a oeste do meridiano 7092'37" de Greenwich, Jançlmos o desas
sóssêgo numa população de 2,000 indígenas brasileiros. Os Uanana 
do alto Uaupés e os Cubép do Querari-Coduiarí, catecú~enos dos 
missionários do rio Negro, desde o século XVIIIr.a 'ninistrados por 
autoridade brasileira até 1925, orçando por 3.000. indígenas, pas
saram em massa para a jurisdição colombiana. Tomando por li
mite o meridiano da foz do Querari, na longitude 69950'41" de 
Greenwich, deixámos sob o contrôle e a dependência da Colômbia 
as saídas de afluentes da margem esquerda daquele rio, região de 
imensos ba1atais explorados por brasileiros .. . " 
"Avaliam-se em 25.000 indígenas as populações de tradição bra
sileira radicadas na zona fronteiriça com a Colômbia, nos rios Ja
purá, Apapóris, Uaupés e Içana." 

Topou também com malocas de selvícolas Uanana no médio Uau
pés entre Iurupari e Iandu-Cachoeira, e assinalou, além desta, mais 11 
tribos que povoam o Caiari. brasileiro: 

Arapaço e .Tariano, no Uaupés entre Ipanoré e Umarí-Cachoei
ra, e no baixo Papurí; 

(/) • 
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Tocana, Piratapuio e Deçana, em agrupamentos alternados, no 
baixó-Uaupés, Papuri e Tiquié; 

Bará, Micuratapuio, Tuiuca, Siriano (ou Xirianã) e Carapanã .. 
no alto-Papur~ no Tiquié superior. 

Entre as últimas tribos acima -nomeadas, vivem ainda remanes
centes de outras em vias de extinção. 

Outros agrupamentos menos conhecidos, ainda nômades e arre
dios, compreendidos sob a designação de Mac~ vivem no recesso 
das matas e nos afluentes menos transitados. 

Assim se acham representados, no Uaupés, os quatro grupos 
lingüísticos que abrangem a bacia do rio Negro: Tocana, Aruáque, 
Caraíba e M acrt:" 

Segundo o mesmo observador, o grupo dos índios Tocana, o mais 
numeroso naquela zona, compreende, "além dos Tocana pripriamente 
ditos, os Piratapuio, Miriti-Tapuio , .4.rapaço, Tuiuca, Bará, Uanana e 
Cubé/, além dos Tsoeloa, da cabeceira do Tiquié, dos Erúlia, Upaima / µ-.._ 
e Palenoa, do Pira-Paraná", os Aruáque "são representados no Uaupés 
pelos Tariano e Deçana, pertencendo-lhes ainda os grupos dos Baniua, 
Ciuci, H oodeni e I peca, do Içana, os quais vivem em comércio com os 
primeiros"; à grande familia dos Caraíba ou Caribe, "pertenciam os 
Boiarana (homem-cobra), assinalados por missionários do século 
XVIII, rio médio-Caiari e provavelmente assimilados pelos Cubéu in-
vasores do Querari-Coduiari". 

O Tte. Cel. F. Rondon explica, a propósito do apelido: homem
·cob/ra, que até agora se observam nos Boiarana inúmeros casos da 
terrível e dolorosa dermatite, que em muitas tribos da Amazônia e de 
Mato-Grosso é conhecida pela expressão: puru-puru, daí provindo o 
nome daquele grupo selvícola. 

· Finalmente, à família dos M acU, aliás qualificada pelo General 
Rondon entre as alófilas, supõe êle pertencerem "algumas tribos que 
erram ainda em estado semi-sel\vagem, na extensa região situada entre 
o J apurá e o rio Branco, alem de outros agrupamentos docilizados que 
vivem no Taraíra, Papuri e Tiquié, perseguidos pelos Aruáque e pelos 
T l . " ocana, que os ma tratam e escra v1zam. 

No livro a que me reporto, estão consignadas afirmativas de Henri 
Coudreau, computando em vinte e -uma as tribos se vícolas do Uaua
pés, as quais falavam quinze dialetos ( ! ) e opinando sôbre a incon
testavel procedência Caraíba dos Tariano, "que tinham certa preemi-
nência e cuja aldeia principal, neste rio, era considerada uma espécie 

d . 1 " e capita . 
Os índios Baré ou Bará, cujos reil\ane'scentes orçam por 100 indi

víduos, "procedem do Papunaua, afluente do Inirida e, como os Ma-
' 
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náus. e .. Marabitana~ . foram assimilados pela população sertaneja do rio 
Negro." A folhas 123/4 do "Uaupés", enconti:a,se , a seguinte lenda 
dos Baré: . . . 

"Em remotas eras, a f ilha de .um .pode,roso tuxáuaj, expulsa da taua 
paterna, foi. viver. numa tapera distante, onde parentes extremosos lhe 
iam levar recursos. Um dia essa índia teve um filho de >singú-lar beleza. 
lVIaní, chamou-se o i ndiozinho. . . . . . .... 

A notícia d@ acontecimento alvoro_çou a taua. . O. tuxá;ua, esquecen
do rnáguas e rancores, foi .. visitar a filha e se · rendeu também . aos en~ 
c.~ntos dp ne~i:µho. Mas, . ao c.ornp letar, trê:S, ~nqs~ ~1~ni morreu rniste
rio~a.rn~nte . ~em ter ado~cido. Os _ parente~ .vieralíl]. ·çf)nt~mpl<l-lo mais 
uma vez, na esteira em que antes brincava, e o sepultara.n1 no, ipeio da 
uca. l\ mãe lá ficou desolada, lamentando sozinhâ seu infor~úniÕ,1 sen· 

' ' 
tada no chão. • 

• ' • ' ' ' • • • • 1 • • • • ' • ' ~ ' ' 

Ao arnanheçer, os o.lhos cansados da índia yirarn b~otar. da terra 
' • • • l ' ' • • • ! ' 

rpolpàda por suas fágr!rn!ls urna pl~ntinha que log? fpi crescen~o~ cres:" 
cendo; até furar o teto da u~a, ·e à grànde altura,: já ãrvore copada~ 

• • : $ ' J ' { ( • • ' • • 

floriu ' ~ deu frutos. . . . ' 
' • • • ' 1 ' 1 

Os parentes acorreram maravilhados. R~volvendo á t~rra, viram 
1 ' ' ' ' '-s / ' r > 

que aq,uela. árvore saia .do ouv~do de ~aní., _, 
-·-Maniua ! l\.'Ianiua ! exclamarani. . · · 

I . 

• ' 1 • ' • • ' .. • '. - • • i - ,. 

Os passarinhos comeram os frutos . da árvore e . saíram semeando 
• , • ' , • • ' 1 • ' • • 

maniua branca, os de moela branca, e rnaniua, arnarel,a, .os de moela 
' amarela. · 

• ' ' ' > • • ~ • ;: • • • ! ) . ' 

. ~ .raiz~~ rnan~~a, sernelhan~e a um .chifre {acq,),?" de~ominou-s\ma-
n1acf1. . . : , 

mandioca 
" ' ' í ', 

maniua .. 
' , , 
iua = arvore ,, . ' 

Encontro ainda, no .livro .que . esto\u 
sobre .os 1'ocana e Cubé.u: . 

passapdo .. em ,revista,. informes 
t • • • 

"Em 1852/3, os· Tocana/-f foram missio·nados nas aldeias de 
lauareté-Cachoeira, l l:lquira-,rapecu1na, São Jer.ônimo de lpanoré, 
Pã-Cachoeira, Ananá•rap·ecuma; e São Joaquim, Em 1888, os Capu
chinhos reuniram 94,3 T ocana em· 4 aldeias. Orçam, atualmente, por 
1.606 os Tocana· 'do Uaupés e afluentes. 

!~"Os C·ubéf· ocuparam o· I<jrra-Aiarí; onde ' dominaram povos 
1
Aruáque, · e recentemente o Querarí-Coduiarí, donde 0desalojaram 
os · Uanana. No sécu:lo XVII.J, ·são· encontrados •no rio Negro, com 
o nome de Coeuna ou Coeana. Compreendem·, atualmente, três ra-

// ,,lA ~ rn~s ~onsanguineo~: Cubéj ~o Que~ar~, H ee_.naua ou Cubéj do Co· '/ ,, /,,LA;~ du1~;1 e Cauata pui~ ·ou C ubé/ d~ ~1~r1 . · . ~ , . · · ~ · : . 
( ,,,1.A.;PL Orçam os:Cubéj por 2,SOO ind1v1duos, dos quais· cerca de 1,000 
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habitam o vale do Querarí. No século XVIII, os Carmelitas reuni
ram índios desta tribo nas aldeias de lVIutum-Cachoeira, Micura

-rapecuma, Uaracapuri, Carurú-Cachoeira, São Jerônimo de Ipa
noré e São Joaquim. · 

"Os T ariano são procedentes do Içana. · Vindo para o Uaupés, 
teriam constituido aqui o ramo da nação · Aruáque submetido pelos 
Tocana invasores. Seus remanescentes vivem, atualmente, no mé
dio Uaupés, entre Ipanoré e l\/Iacú-Ponta, a jusante de Umarí-Ca
choeira; e no baixo-Papuri, entre Uaracapá e Iauareté-Cachoeira, 
divididos em pequenos grupos." 

- . N.uma da: malocas. dos .~uhéj ocorreu um !n~idente que ate~ta / µ..t:1L. 
o entusiasmo deste povo bras1hnd10 por nossa Patr1a; narra-o assim 
o explorador: 

"Ao embarcar, passei pelos Cub7 para me despedir. Afagan- /~a... 
do o ombro do mais velho, perguntei-lhe se· era colombiano. 

-'-Umbd (nã:o), respondeu prontalnente: ' .. 
-Não é colombiano? insisti. J 
- Umbá, contestou viv~mente o Cubé/, sacudindo a cabeça em/~ 

negativa e contendo desta vez o riso, que afinal rebentou em gar-
galhada. .' 

Os outros índios acompanharam a cena . com 'interesse, rindo 
embaraço daquele Cubé/ que ia passando por colombiano.:' •• 
Noutro tópico anotou ê(e a frase expressiva dum selvícola : 

-"Nasci brasileiro e ~rasileiro hei de morrerj ... '' 

-:O entre as f o~ografias dos T l4iuca, enc~ntra-se uma bem caracte-
rística da imponência de dois tuxáuas, com os adornos para uma festa 
e tra.zendo pendurados ao pescoço os cilindros de quartzo que simbo li
zam a autoridade suprema! 

Sôbre um de seus encontros com os Deçana, escreve,, noutro tópico 
o mesmo autor: 

"Cheglmos ao escurecer a Cuiú-Cuiú (São Bernardo ), aldeia 
dos Deçana, à margem esquerda do igarapé do mesmo nome . 

Minha barraca se encheu de índios alegres e amaveis como vel
hos amigos. Fora, os que não podiam entrar, deixavam molhar-se 
por ·uma chuvinha miúda e quente. Ao jan'tar, distr'ibuí pela as
sistência ainda numerosa bolinhos de farinha que os Tocana de 
Piraquara haviam denominado "firitari" (fritos). Admiro nestas 
ocasiões a solidariedade dos índios. Enquanto o último não recebe 
um pedacinho que seja, não sossega nem se serve a velhinha que 
tem o encargo de 'distribuir os bolinhos. · 

" .. . Depois do almoço, outra volta pela aldeia; a vista de um 
canavial e um engenho rústico, sugeriu-nos o fabrico de rapaduras. 
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Os Deçana não sabiam fazê-las. Alcides Rocha se encarregou de 
ferver a garapa, numa panela de tauapixuna, tomar o p~nto e en
formar o melado, sob as vistas de uma dúzia de cunhãs radiantes 
de curiosidade e satisfação. Mateus, um de nossos remeiros, expli
cava a um grupo, com pormenores muito ao vivo, na giría deçana, 
o modo de conservar as rapaduras, envoltas em folhas de bananei
ra, como aprendera com o Sr. Rocha". 

* * * 
Das bem ponderadas observações do Coronel Themistocles desta

carei, em primeira plana, as nota;s antropológicas e etnográficas que 
abrangem tôdas as· tribos dos numerosos clans, que visitou demora
damente, no oeste amazônico. 

Em todos os tipos estudados acentua o explorador que não se en
contra nenhum de beleza plástica e todos apresentam pouco diferen
ciados os caracteres físicos de maior evidência, como a altura mediana; 
a estrutura musculaT proporcionada ao porte; cabelos lisos; tez es
cura; cabeça que oscila entre a braquicef alia e a dolicocef alia, apro
ximando-se mais daquela do ·que desta; as mulheres sempre de menor 
porte, porém robustas e mais bem nutridas que os homens, entre os 
quais é dificil encontrar-se um indivíduo adiposo; em geral todos feios 
e que decáem ràpidamente com a idade. 

T'ôdavia, .cumpre-:rpe observar que, em contradição à fealdade apon
tada, as fotogr~fias que aparecem no opúsculo : " fncolas-Selvícolas", 
desmentem uma tão categórica afirmativa do próprio autor, especial
mente a que ali figura entre páginas 64, e 65, apresentando uma índia 
·que repousa artisticamente reclinada em sua rede e que tem o seguinte 
título: "1 ovem índia Cubé/, no interior da mal oca-Foz do rio Que
rari- 1933-". A atitude poética, a fisionomia risonha e simpática, 
a doçura encantadora do seu olhar, mais parecem as de uma ariana 
super-civilizada e granfiníssima . .. 

São do mesmo autor estas observações : 

" ... Os índios, regra geral, são ponderados e notavelmente cal-
mos ... Notavel é a jovialidade com que se apresentam: estão sempre 

. alegres e bem dispostos. Onde se acham dois índios, está a alegria: 
riem a propósito de tudo, o que talvez tenha dado motivo a que alguns 
exploradores os tenham comparado a eternas crianças!" , 

Entre os selvícolas da zona noroeste brasi leira, fronteiriça com a 
·Colômbia, anotou Th~mistocles a existência duma organização social 
i~teressante, a que denominou: "diferencial", pela forma elementar 
que apresenta e que,, aliás, não é peculiar somente a êles, pois que 
,tambem a assinalam os etnógrafos entre os indígenas da Australia, 
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constituindo uma fase inicial, anterior à do estabelecimento das tribos 
governadas por um chefe único." 

O estudo de tais grupos ditou-lhe os seguintes apontamentos : 
" ... A f amíli~ é aqui constitui da tendo por base a monogamia. 
"O casamento o"u o acasalamento é feito pelo rapto, do qual teem 

. prévio conhecimento os pais dos nubentes, dando-se até casos bas
tante curiosos, do pai do candidato raptar a pretendida para o filho. 
~sse rapto e acasalamento teem para êles a mesma força de ligação 
e compromissos que o casamerÍto para os civilizados. 
"As ligações são perfeitas e os casais bem constitui dos, notando-se 
perfeita harmonía nas famílias com recíproca fidelidade . 

• 
"Não deve ser isto de estranhar, pois são elas constituidas pelos 
únicos e legítimos laços que mantêm a família, os laços do coração. 
"Marido e mulher raramente se separam, _ tomando as mulheres 
parte em todos os labores do marido, nas caçadas e pescarias, na 
plantação das incipientes roças de mandioca, nas viagens e nos 
passeios. "São carinhosos para com os filhos, que se criam na mais 
ampla liberdade". 

"Em geral os índios de um clan não casam com mulheres do 
mesmo clan, constituindo isto uma regra geral tradicional, que põe 
os indivíduos em ' relativa defesa contra os cruzamentos consan
guíneos, em beneficio do tipo étnic~." 

"Qualquer indivíduo ao chegar à maloca de outros é recebido 
como do grupo e de tudo participa, tem casa e comida. 

"Nas festas, especies de bailes a que chaman cachiris, todos 
contribuem com alimentos e bebidas. São muito atenciosos uns 
para com os outros e muito corteses. 

"Ao chegar um conviva a uma festa, depois de se acomodar 
recebe os cumprimentos dos presentes, um de cada vez, homens e 
mulheres, que o saudam delicadamente. 
. "A atenção e respeito de uns pelos outros verifica-se mesmo na 

conversa. Um índio diz para outro, em conversa: 
- Ontem à tarde uma canôa virou na cachoeira e o canoeiro mor-

reu afogado. 
, (Faz uma pausa). O interlocutor. responde: 
! - Eu sei, porque você está me dizendo, que ontem à tarde etc., 
' repete a afirmativa. 

Em seguida o outro continua: 
- O cada ver não foi encontrado porque o rio levou. 

+:' (Pausa ) Diz-lhe o outro: . 
1 ,1· • \, 

- Estou sabendo porque você está me dizendo; etc. 

• 
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"E assim prosseguem, sem descurarem essa reverência de decla

rarem ter tudo como verdade .. 
"As conversações são portanto de pequeno rendimento e afastam 

as possibilidades de disputas. 
"As festas ou cachiris são muito concorridos e para êles ador

nam-se os homens com penas de aves, plumas e bugigangas a que 

chaman acangataras e às quais dispensam carinho especial. 
"l)inturas exquisitas adornam o corpo e no preparo dessa indu~ 

mentária empregam muito tempo, auxiliando-se uns aos outros, . ' 

, 

como se vê nas fotografias anexas. . · . j 
"As mulheres limitam-se à pintura, com trac.l(J.os exquisitos que .e:t. 

lhes dão aparências as mais variadas. Os espeThos e os pentes são 
dos objetos mais apreciados que lhes fornecem os civ.ilizados. 
"O cac~iri é uma djs bebidas que mais usai:n e é feito de man- / q_ 
dioca, ou milho, ou pupunha (fruto f arinaceo da palmeira Gul-
lielma Utilis}, ricos em amido, que amassados com água, fornecem 
uma água de amido facilmente fermentecivel , ácida a p rincípio e 
alcoólica em seguida. 

" Em começo de feri:nentação é ref rigeran te e agradavel, depois 
torna-se embriagante pelo au~nto do título de alcool. 

" Fazem nas festas largo uso dessa .bebida, havendo sempre um 
encarregado de servir os convivas em cuias de capacidade de 
.cêrca de un litro. 

"O caapi é outra bebida mais parcimoniosamente empregada. É 

o infuso da Banester1:a Caapi, planta sarmentosa a que chan1an 
caapi, que possue. un alca~oide entoxpecente, a banesterina, que pro
duz embriaguês semelhante à do ,ópio e à do cactus Peiotl, tido pe
los índios norte-americanos como planta sagrada . O caapi é servido 
em pequenas cuiás como chícaras e não é aceito por todos os índios. 

" Em gera l os bailes duram enquanto existe bebida, que é con
servada em potes de bar ro de uma cerâmica gigante e em cocho~ de 
madeira. 

"As danças são para os homens e moderadamente m<;>vimenta
das pelo som da música simples e monótona, havendo algunps 
motivos musicais bastante interessantes. 

"As mulheres só ócasionain1ente nelas tomam parte, segurândo
se à cintura dos cavalheiros, quando já em andamento a n1arca. 

"Tôdas as dar:i.ças são acompanhadas de cantos de mo6vos sim
ples referentes à Natureza . 
. _ "O f urupari é uma das marcas dos cachiris. ' ' 

"Os instrurpentos de música para esta dança, são u~n jogo de 
dez buzinas feitas de haste de palmeira com pavilhão de talas. De 
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tarnànhos diferentes, produzem urna música soturna, porém supor
tavel. Ante& de iniciar a marca são retiradas as mulheres e crian
ças para a mata, bem ao-longe, porque lhes é vedado conhecerem o 
. . '' 1urupari. 

• * * * 
Há ainda no opúsculo do Cel. Themistocles ~m capítulo digno de 

aqui figurar e é o que êle intitulou: "A Astronomia entre os índios", 
no fim do qual refere, a propósito, a lenda de Jaci {lua, em- legí'timo 
tupi-guarani). Transcrevo, na íntegra, o interessante capítulo: 

"Não será, ' de certo, n1otivo para risos e mofas dizermos que 
l 

êsses índios teem .a sua astronomia, que além de idealista é utili-
, . 

tar1a. 
"Um leigo que percorra a lista da nomenclatura das constela· 

ções estelares, tais como a nossa sapiência científica a f ormõu e 
rnantem, ficará admirado e a comparará talvez a uj- zoológico ou, 
quem sabe, si a um museu, pois de mistura com animais figuram 

nomes de variados objetos. 
"Pois bem, o índio primitivo seguiu a mesma marcha pa sua 

rudimentar nomenclatura ·celeste: batizou com nomes de animais e 
objetos os grupamentos estelares que os impressionou. 

"Conseguimos identificar algumas constelações. 
. "A nossa Grande Ursa ou Ursa Maior, constelação polar, do 
Norte, que é visível na latitude em que vivem, é para os índios /aua
reté (onça) . 

"As Pleiades da constelação Taurus (touro) são chamadas 
Siuci que é seguida de Muquentaua (jiráu para fazer moqueado) 
que lhe pertence e é constituído pelas estrelas de Taurus que forman 

um A. 
"Diz a lenda que, quando Muquentaua aparece no nascente, de 

/rugada, pelas 4 horas, ao raiar do dia, mês de novembro, é ne
cessario que homens, mulheres e crianças cheguem à beira do rio 
para o banho e pronunciem esta súplica : "Siucí, Siucí, 1 ta ce anga 
ce ceté santá". Que a minha alma e meu corpo fiquem fortes e du
ros como a pedra por muito tempo". 

· " Aqueles que deixarem de fazer anualmente esta prática, fica
rão fracos e não durarão muito. 

"Siucí é a dona de l\tluquentaua que nele moqueia as pessoas 
que não tomam o banho indicado. Abaixo de Muquentaua vem 
Ararapari que é a bela constelação de Orionis (Orion). . 

"A constelação Scorpio (scorpião) é chamad~ Boiauassú, cobra 
grande, que enguliu um ovo de arara, Ararasopiá, que é represen· 
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tado pela estrela Àntarés, alfa da constelação, e ficou preso na ;gar
ganta ... 

"Quando a cabeçâ"de Boíauassú desaparece no poente, ao pôr 
do Sol, dá-se a enchente dos rios, o que tem lugar pelo mês de no

vembro; é o boiauassú iuquicé ou enchente d~ boiauassú. 
"Antes de Boiauassú fica o Tatú, que é a constelação Corvus, 

(corvo), pequena cruz com 5 estrelas, que quando se deita ao es· 
curecer, pelo mês de setembro, determina muito grande enchente, 
que como ,...tatu, animal, escava as barrancas dos rios e corroe o::; 
terreiros das moradas. A enchente de Boiauassú vai até Siucí dei
tar-se ao pôr do sol (mês de abril). Marcam assim o período da 
cheia dos rios, cuja aproximação acompanham no céu pela posição 
das constelações. · 

"Pela cheia de Tatú é a época da piracema, da subida do peix-:: 
aguas acima. Por essa ocasião as águas enchem os igarapés, tor
nam-se estacionária~ é a época d/ azáfama das pescarias ao · timbó / Q... 

e aos cacuris, armadilhas de varas para pegar peixes, que são mon- ~ 
tadas desde que Siucí anuncia as primeiras águas. 

"Todo o clan movimenta-se, interna-se pelos igarapés, na faina 
da colhida do alimento. 

"Pegados os peixes envenenados pela goma do timbó nas águas 
paradas, são eles moqueados, isto é, expostos ao calor e á fumaça / " 
em cima de fráus de varas (muquentaua) até ficarem completa-/ p 
mente secos e negros pelo fumo. ti' 

"É a provisão para o período de carência, é a conserva de peixe, 
de sabor detestavel. 

"luarauá, o peixe-boi, é a nossa constelação Crucis, o Cruzeiro 
do Sul, que é perseguido por dois Puracaçaras, pescadores que são 
as duas grandes estrelas alfa e beta do Centauri, que ficam ao oci
dente e próximo ao Cruzeiro. 

"Uma descoberta interessante fiz inesperadamente. 
"Um tuxáua pediu-me para explicar os elementos das armas da 

República que, em placa de bronze, estava colocada num marco 
divisório do nosso território com o colombiano. 

"Tudo foi explicado e entendido, ao chegar porém, ao pedaço 
de céu que tem ao centro, figurando o Cruzeiro do Sul, não havia 
meio de fazê-lo conhecer a constelação, quando lembrei-me da de
nominação pela qual êles conheciam: iuarauá (peixe-boi). 

~'Compreendeu então ràpidamente o tuxáua e ficou descoberto 
que o peixe-boi está no meio~ das armas da República, cercado pelos 
tradicionais café e fumo, todos, riquezas decai das para penúria da 

.. 
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nação, sobrando somente as estrelas como a esperança e .o sabre 
como a garantia ! 

''O Camarão é. c9~stelação sem finalid~de prática, ~ constituido 
pelo Lupus (lobo) e, parte do Centaurus , que lhe fica próximo, for· 
mando as maiores estrelas u:qia figura paréci~a a um e.scorpião, 
:sendo as estrelas ·de Lupus~ as garras. . . . . 

" J°unto ao Camarão fica iacundá (uma espécie de peixe) for-. . . 
mado de estrelas pequenas. . 

"laci é a lua; ia~í-peçassú, lua nova; iací-suassú,J ua cheia; iací· 
piréra, lua minguante (Pi'réra significa: resto). . . • 

1 • • ' ~ ' 1 ' ( 

"Explicam, numa lenda, que Iací era moça bonita e vivia na 
maloca em companhia de uma irmã casada. ' 

"Um atrevido, que era o cunhado; ·horas mortas da noite, no 
escuro da habi~ação, ia mexer com a donzela, sem que ela' pudesse 
descobrir quem era. Preparou então uma cui~ de tinta de genipapo 
e colocou ao alcance da s~1a' r-êde para com.ela marcar o ousado. 

"Acontece porém que o cunhado, ao aproximar-se, tateando, me-
• • • 1 ' • 

teu a . mão na tinta e. quando passou no rosto. da virg.em, mancho11-o 
' . ; ' \ . 

de preto. Por isso a lua tem a face man~hada de
1 
preto .. º 

"Deve ser poético para êles o idealismo da lenda." 

Conclusão 

Se considerarmos agora, em conjunto, a obra realizada pelo Gene
ral Rondon, em benefício da população aborígene do território que ê]e 
vem abrindo â atividade fecunda da nossa civilização,. veremos que 
essa obra representa o resultado dum esforço, mais grandioso e mais 
admiravel do que tudo quanto nesse mesm9 gênero se tem feito na 
nossa Pátria, e provavelmente no resto da América. Porque essa obra 
tôda de paz, de conci1iação e de bondade, abrange inúmeros povos 
diferentes, .cada qual ocupando um lugar distinto na escala da evolu
ção das sociedades, nitidan1ente separadas umas das outras, pelos. cos
tumes, idiomas e ritos, tôdas guerreando-se mutuamente e havendo, em 

' ' ' 
algumas delas, outras guerras intestinas; várias que nos .tinha~ por 
inimigos tradicionais e intrateveis ; e outras de que nem suspeitávamos 
a existencia. 

Usando, só e exclusivamente, do altruísmo, como força política, 
Rondon conseguiu deter a marcha assoladora de injustiças seculares; 
reerguer, dêsses povos, os que já tinham entrado na fase da agonia, 
que precede à extinção total; aplacar ódios exterminadores; debelar 
prevençôes oriundas de diferenças de raças, de línguas e de cren
ças; numa palavra, desbravar a f ormidavel floresta de más paixões 
que o ego ismo acende nos corações dos homens, transformando-os em 

, 
..... 
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inimigos cru eis e rancorosos uns dos outros. E tirando do fundo da 
sua propria alma os materiais com que. ha,vi(l. d~ constryir a grandiosa 
trama' da sociabilidade brasileir~, entrevista e de~ejada por José Bo
nifácio, Rondon ligou êsses povos entre si pelos laços da a1nizade e 
r,eligou-os ainda mais fortemente, pelos liames indissoluveis da grati· 
dão, ao sagrado altar da Pátria e da humanidade. 

" VIII 

·Para completar as informações ofereço aos leitores a leitura do 
tópico do R~latório de 1945, apresentado pelo General Rondon ao 
Ministro da Agricultura, na parte em que êle judiciosamente comenta 
o incidente em que se viu envolvido o nosso auxiliar Harald Schultz 
e aproveita a ocorrência parçi. firmar doutrina sÔbre a orientação mais 
conveniente a todos os pesquisadores de assuntos etnográficos e etno
lógicos junto aos nossos selvícolas. 

No presente capítulo divulgaremos tambem trechos do anexo n<? 20 
(a que alude o General. Rondon) em que o nosso dedicado auxiliar 
descreve os resultados obtidos no seu importante trabalho de do~s anos 
consecutivos, realizados em pleno sertão de Mato-Grosso, junto à ma
loca dos Umutina. 

Por esta transcrição se terá uma idéia do alcance da obra realíza
da até agora e me desobrigo do compromisso que tomara de apresen
tar, aos interessados na matéria, uma síntese des:;as pesquisas, o que 
tambem permitirá avaliar ·da importância que acarretaria sua. con-
clusão. / 

Começarei, por)tanto, por transcrever os / v') 

"Tópicos do relatorio de 194:5 àpresentado pelo Exmo. Snr. General 
Candiqo M. S. Rondon, s~re as atividapes do Conselho 

Nacional de Prote~ão aos Indios". 

O incidente com os Umutina ' 

" Quanto aos trabalhos da l~ turma da equipe, diretamente supe· 
rintendidos pelo Sr. Harald Schultz, em 1944 e 1945, somente ao pre
sente relatório foi possível anexar a respectiva exposição (V. anexos . 
n<?s 20 e 21), devido ao incidente em que se viu envolvido êste nosso 
esforçado auxiliar e de que, por verdadeiro milagre, escapou com vida. 
Fica assim preenchida a lacuna do Relatório de 1944, onde foi citado 
como anexo n<? 20 o do Chefe da Equipe Foto-Cinematográfica, cujo 
estado de saúde impediu de apresentar o mencionado documento . 

• 
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"A circunstância indicada explicà a razão pela qual figuram aqui, 
como anexos 20 e 21, êstes documentos. 

"De sua leitura verifica:se a importância dos trabalhos realizados 
junto à maloca em que vivem os remanescentes Umutinà, ainda em 
plena mata virgem e praticando os ritos e costumes dos seus milenáriqo; 
ancestrais; bem como, a descrição do incidente havido com o índio 
civilizado Cupodonepá, que fôra até então ótimo auxiliar de Schultz,, 

,..,1 pois que,, desprezando as comodidades e outras vantagens de que go
zara no Pôsto Fraternidade Indígena, de Barra dos Bugres, superin, 
t~ndido pelo S. P. 1., resolvera tornar ao convívio da antiga taba, no 
sertão bravio, como primitivamente o fizera, em antes de se adaptar 
aos nossos hábitos. 

"Lamentamos profundamente a ocorrência, não só por ter quase 
custado a vida do nosso dedicado auxiliar Sr. Schultz; como pela in
terrupção forçada que acarretou à marcha das pesquisas etnográficas 
e etnológicas de que estava encarregado e a que procedia numa segun
da incursão anual ( 1944) ; mas, ainda, pela perturbação que causàm 
fatos desta natureza à. delicada tarefa de apaziguamento a que nos 
devotamos junto aos nossos índios. 

"Tive ocasião de ler com tôda a atenção, o processo de inquérito a 
que procedeu o S. P. I., por seu s delegados, no próprio local em que se 
desenrolaram tais . episódios; ouvimos e inquerimos pessoaln1ente ao 
Sr. Schultz, logo que êle se apresentou a êste Conselho, já salvo, po
rém, ainda necessitado de novas intervenções e tratamento especiali
zado, que realizou, baixando ao hospital S. Sebastião; o q~e nos arrai
gou no espírito a convicção de que não 'havia propriamente' culpabili
dade duma e doutra parte. Podemos assim afirmar convictamente que 
a exposiç,ão que o Sr. Schultz apresentou (anexo n<? 21) representa a 
expressão da verdade, tanto mais quando nos apraz reconhecer, no / 
nosso pesquJador, apreciaveis qualidades de carater que vedam com-/~ 
pletamente f1alquer hipótese de falseamento dos fatos ali narradosr / 'fl___ 

en~re conceitos~ não obstante, de alta é humanitá:ria simpatia pelos r
nossos aboríge_nes. 

"Comentando o desagradavel incidente, devemo$ proclamar . que,. · 
t lém de revelar as dificuldades intrínsecas de missões corno a · que· 
desempenhou o Sr. Schultz, prova, com o argumento irrefutavel dos 

• 

fatos, quantÇ> a _altivez inata do índio e a repuls.a a quaisquer violên-· <;:h 
cias contra a sua liberdade de ação, pode ~deflagrar num conflito dal.s _ / <-"} 
mais trágicas consequências, principalnieríte quando parte do civrli-
zado ' algum at0. impensado ou irrefletido que só pode s~Í' recebido . 
pelo índio como lJma. humilhação pública·! ·De · eutra parte, ' serve' de 
advertêTu:ia e. ensinamento aos civilizados -que, de boa fé ·e de coràção7 
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. 
se empenhem em estabelecer cordiais relações com os nos.sos ame· 

• 

ríndios. 
"No caso particular de que nos ocupamos, há também a ponderar 

o malentendido surgido com o enredo criado pela índia Atiacá, mulher 
de Cupo, caraminhola a que tão incautamente dera crédito, por inex
periência e boa fé, o nosso serventuário. Esta foi; sem dúvida a razão 
pela qual. Schultz de espírito prevenido, reclamou · àsperamente de 
Cupo a resposta a suas insistentes perguntas e o rep.reendeu ostensiva
mente, diminuindo-lhe o prestígo de cabeç·a de casal, perante a esposa· 
com qué, no momento, estava tendo dissensões no lar. 

"Tais são .as considerações que julguei util aduzir para a serena 
compreensão do caso ocorrido no desenróiar da atividade do nosso 
delegado, Sr. Schultz, dentro do habitáculo do pequeno núcleo dos 
Umutina que se têm mostrado hostis aos hábitos dos civilizados." 

Passaremos ·agora a transcrever os trechos do relatório parcial a~ 
presentado pelo nosso esforçado serventuário, Snr. Schultz, a cujas fe
cundas e enérgicas iniciativas, devemos o não se have'r extinto o último 
reduto de índios Umutina que ainda se obstina em vive~ a m_esma vida 
primitivíssima de seus milenares ancestrais. 

Tendo ido ao alto.-Paraguai como encarregado de pesquisas etno
gráficas e etnológicas, viu-se· Schultz na contigêncià de acudir aos Ín· 
dios da maloca e ao pessoal do próprio Pôsto Indígena de Barra dos 
Bugres, .para debelar a epidemia da . gripe e coqueluche que, todavia, 
fez alí muitas vítimas . . 

Para tanto contou com os esforços do distinto médico Dr. Vinicius 
Wagner, Delegado Federal de Saúde da 8i.t Região Milit~r, o qual com
pareceu ao Pôsto e se abalançou a penetrar na mata, para salvar os 
pobres Umutina ·de tão pavorosa calamidade, exacerbada por graves 
consequências de l;lIDa .grande sêca que extinguiu tôdas fs plantações 
das roças indígenas e ocasionou incêndios na floresta ressequida e nos · .. 
campos . 

Passada, porém, a b~rrasca, pode Harald Schultz apresentar os 
resultados que se seguem, no desempenho da comissão que en{boa hora 
lhe f ôra confia da. · 1 

Assim se expressa êle no seu relatório: 

"IIl. Trabalhos executados e resultados obtidos". 

\ índios Umutina 

"Depois de vencidas as numerosas dificuldades de ordem técnica 
e as surgidas com a epidemia dos selvícolas, a sêca asseladora e a in· 
tensiva e extensa queimadé\- de tôdas as matas e campos, e sobretudo 

• 
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O Dr. l\1anuel Gamio, Director do Instituto lndigenista lnteraniericano, discur
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a f orne consequente que assoberbava aquela gente primitiva; puderam 
ser afinal iniciados definitivamente os trabalhos, que ficaram parcial
mente paralisados durante as primeiras semanas de sua estadia na sel
va, pelos motivos já expostos. 

"Tendo conquistado a confiança absoluta e amizade dos índios, foi 
possível amealhar documentos autênticos da vida prim~tiva da tribo 
Un1utina, fixados em centenas de fotografias, filmes cinematográficos, 
discos fonográficos e observações fundamentais para estudos etnoló-. 
g1cos. 
"Resultados técnicos : 
1. Fotografias: 

a) mais de 950 negativos fotográficos, em processo preto e bran
co, da vida econômica, social e cultural de tribo. 

b ) mais de 100 fotografias em côres naturais, pelo proGesso Ko
dachrôme, para conferências ilustradas, sôbre os mesmos 
assuntos. 

2. Cinematografia : 
c) acima de 200 . metros de filme de. 16 mm., em CÔ)'eS naturais~ 

pelo processo Kodachrôme, da festa obituária dos Umutina .. 
d) 1.200 metros de filme cinematográfico, bitola "standard" de 

35 mm., proces::;o preto e branco, com aspectos da vida dos 
Umutina. 

3. ·Gravação sonora : 
• 

e) 11 discos fonográficos, com vocabulário, lendas e canções-in-; 
vocação d.os índios Umutina. 

"Resultado das pesquisas: 
"Foram obtidos dados científicos, baseados nas instruções e trei-· 

namento recebidos do eminente etnólogo sr. Curt Nimuendaju e que,, 
como os distintos e cultos chefes facilmente poderão verificar, median-: 
te um rápido exame, proporcionam elementos básicos para a elabora• 
ção de uma pequena monografia sôbre a tribo Umutina, além de ou-i 
tras finalidádes que são sugeridas no item "do aproveitamento"," nest~ 
'relatório. . · :: 

"Chama, porém, a atenção de que seus trabalhos científicos nãQ 
• < 

puderam ser concluídos como pretendia, em virtude da interrupção 
• > 

ocorrida quando haviam chegado ao apogeu, sustados, a contragosto~ 
! • pela agressão que sofreu do seu principal auxiliar e in térprete. ;• : 

"As observações etnológicas feitas, consistem aproximadamente !li 
t seguinte: . . . -5 

1. Estudo e documentaçãQ da cultura material e da obtenção da · 
coleção quase completa de todos os artefatos dos Umutina. A habi
tação atual e primitiva etc. 
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2. Vida social: O indivíduo. O homem e a mulher Umutina. O 
parto e o recem-nascido, higiene e assistência; perfuração do lóbulo 
auricular; perfuraçã~ do lábio in_ferior aos 8 anos; puberdade do ra
paz e da menina; o noivado e o casamento; a vida familiar; velhice~ 
morte e funerais. 

3. As leis sociais da tribo: Divisão em clans e ordem das famílias. 
A monogamia. A propriedade das crianças; leis de casamento em graus 
de parentesco etc. 

4. Religião: Animismo~ Culto dos antepassados. Crença em demô
nios máus e espíritos. Descrição minuciosa da festa obituária, docu
mentada inteiramente com fotografias. Lendas e mitos. 

5. Medicina: F .. etichismo e medicina. A influência dos espírito~ sô
bre os doentes (almas animais). Medicina empírica da flora sertaneja. 

"Os trabalhos de pesquisa da medicina indígena tinham sido inicia
dos apenas e, portanto, não puderam ser concluidos. Foram trazidas 
amostras d~ várias plantas e raizes medicinais, cujo valor terapêutico 
"' ·- • • d............ l e, .!~ ... c .. ã~ .. O, tn l~udVe . 

6. História da tribo: Obtiverain·se as informações sôbre as mora
dias antigas e as migrações havidas da tribo suas causas e finalidades. 
Descrições dos métodos de guerra contra outras tribos e contra os civi
lizados invasores. 

7. Linguística: Conseguiu obter um vocabulário de mais de 800 
palavras. Entre estas, distinguem-se as palavras básicas ou mais · im
portantes. Ao fim de sua estada, dedicava-se à obtenção de verbos e 
sua conjugação; à formação de frases e à tradução de textos de lendas 
e canções, tambem gravadas em discos fonográficos, trabalho que tam
bem não poude terminar, obtendo todavia alguns resultados positivos. 

8. Arte/atos indígenas: Os artefatos trazidos representam a coleção 
quase completa de tôda a arte manual dos Umutina. São de feitio pri
mitivo e não traduzem nenhum sentimento artístico. A cerâmica é 
grosseira e sem ornamentos, lembrando formas antiquíssimas da hu- . 
manidade. (No relatório estavam <lese.ritos 58 artef ato.s ) . 

"Do aproveitamento: 

" l. O filme cinematográfico contem cenas, que reproduzem docu
mentos autênticos da vida primitiva dos índios Umutina, tratanqo-se 
portanto de um filme de fundo etnológico; e, embora a sua feição téc
nica', foi artísticamente preparado para ser exhibido ao público em 

' ~ . . 
geral. .. 

Sugere o autor dêstes apontamento~ que se façam, futurame~t~, · ~6~ 
pias em bitola reduzida de 16 mm., para divulgação in:5trutiva; em i~s~ 
titutos 'científicos e· de ·ensino e museus nacionais e estrangeiros: As 

• 
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cópias de bitola reduzida, podeião ser ajuntadas cópias do filme tir-8.do 
em côres naturais, representando cenas da intere~santíssima festa -obi
tuária. Desta forma a Equipe Etnográfica da S. E. dêste S. P. 1. con
tará com o primeiro e nítido documento cinematográfico; que apresen
ta em forma condensada a vida primitiva de uma de nossas tribos in-
dígenas. , 

"Conteudo de filme de bitola "standard'; de 35 mni., so_noro e falado: 

"Tipos de homens~ mulheres e criança~. 
" 'Construção de rancho, até a sua cobertura com palha. 
"Araras religiosas, que representam as alm.as de antepassados 

U . • 
mutina. .. 
. . .. 

"Trabalhos manuais do homem e da mulher, fiação com palha de 
tucum, prepa.ro de couros rituais, fabricação de espadas e flechas. 

"Pesca com,arco e flecha. 
" Em busca de mel silvestre; derrubada de árvore para obtê-lo. 
" Cenas de uma pesca com o cipó-timbó, pelo envenenamento dágua. 
" Mudança de morada e queima do rancho abandonado. 

# 

"Obito de urna crianca e seus rituais. 
-> 

" Lavoura- plantação de milho. 
"Pintura do corpo com genipapo e preparo da tinta. 
"Os índios ornamentam-se para a festa obituária. 
"A primeira dança d~ festa -Mixinosê. 
"Preparo do grande terreiro para a festa. 

. "Constru~ão do rancho, no estilo primitivo dos ranchos Umutina, 
para receber os espíritos e dançarinos da festa obituária. 

"Segunda dança -"Jl.tlanixuáré- da festa mortuária. 
"2. As fotografias coloridas, em número superior a cem, já foram 

multiplicadas nos Estados-Unidos. Completando-as com algumas ou
tras do tipo: preto e branco, poder-se-ia compilar uma "monografia 
de imagens" da tribo Umutina, destinada a fins didáticos. 

"Uma tal "monografia", composta de dispositivos para projeções 
luminosas, acompanhados das indispensaveis explicações, baseadas nos 
estudos etnográficos realizados junto à tribo Umutina, parece repre
sentar uma inovação no terreno do ensino de etnografia. 

"Em conformidade com a finalidade - se para ensino em Univer
sidades e Museus ou para exibição em escolas secundárias e primá
rias- as bases científicas, que acompanham as imagens, poderão ser 
transformadas pelos respectivos professores ou desde logo fornecidas 
em conformidade com a sua aplicação. 

"A "Monografia de Imagens" consistiria em cêrca de 120 a 150 
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fotografias ou díspositívos, representanqo tôda a cultura -material e 

não material da tribo-. - levando· àestarte ao · aluno· a ii:nagen direta, o 
contato mais íntimo da matéria a estudar, despertanao, com~ acredita, 
com mais intensidade, o interesse pelo estudo do nosso selvícola. 

"3. Os discos fonográficos, conseguidos com sérias dificuldades, de 
' 

ordem técnica e psicológica, representam um documento auditivo, em 
primeiro lugar ,da· arte de canto muito rudimentar dos índios Umutina. 
Em alguns casos foi possivel obter-se a tradução, sem a quar todo e 
qualquer disco fonográfico dos nossos selvícolas,' pela opinião do àbai
xo assinado, não passa de um documento simples e sem grande valor 
quanto a manifestações acústicas· dos· nossos' índios. Os discos ·de voca
bulário e os que são acompanhados pelas respectivas traduções, repre
sentam realmente um documento valioso e rar.o, comple~e~tar para 
os estudos etnológicos e poderiam, regravados, ilustrar a "Monografia 
de Imagens", para fin s didáticos. 

"4. As pesquisas etnológicas, cuja elaboração tem sido iniciada, 
poderão ser compiladas em forma de uma pequena monografia, rica
mente ilustrada c~m a gr~nde coleção de fotografias trazidas. e que 
constituem documentação quase completa, e talvez única, da vida dos 
índios Umutiria~ · · · 

"Uma vez fotografa dos to.dos os artef atos trazídos do s~rtão, o ma
terial ilustrativo aproveitavel será tão rico, como parece não existir 
em nenhum ,outro documento impresso sôbre os nossos ·selvícolas. 

"Finalizando, aproveita a oportunidade para deixar documen,tada 
sua profunda gratidão a 'todos os distintos chefes, pelo apôio e pelo 
estímulo que lhe proporcionaram, sem os quais não poderia ter reali
zado êste seu primeiro e modesto trabalho documentário e científico 
da tribo Umutina. 

"Tambérn agradece aos seus bons e leais companheiros de trabalho: 
pela fiel cooperação , e manifestações de sin1patia e coleg.uismo com 
que sempre o distinguiram. 

"Deixa mais expresso o seu desejo de pQder continuar a merecer a 
confiança dos dd. dirigentes do S. P. 1. e do C. N. P. I., afim de pros
seguir nos trabalhos a que se dedicou, com sincero entusiasmo, conco
rrendo assim com o seu contingente insignifacante mas sincero,, em be
nefício da proteção aos nossos irmãos selvícolas, cujo destino, dentro 
de nossa Pátria, lhe desperta grande compaixão, pela profunda e leal 
amizade q~e lhes dedica e pelo conceito que o leva a equiparar-se aos 
mesmos, no sentido humano, pois que com êles copipartilhou, durante 
meses, de suas dôres e de suas alegrias.-Rio de Janeiro, 15 de no
vembro de 1945. (a ) Harald Schultz." 
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do Rf o Cuiabá, em Mato Grosso. Estes nativos são con
hecidos também pelo nome de Barbados devido ao cos
tume de se pintarem e usar barbas, com as~ quais crêm 
assustar seus inimigos. 

O tratamento cordial, paciente e amistoso que constitue a 
política indigenista do Conselho, do qual a Comissão 
Rondon tem sido seu mais típido representante no cam
po, perfila-se neste artigo, ao descrever o incidente em 
que esteve a ponto de morrer o etnógrafo Harald Schultz 

Capítulo VI 

Fala-se sobre dezoito grupos indígenas, sete dos quais vivem 
perto do Rio Xingu, em Mato Grosso. Faz-se, além disso, 
a transcrição de um episódio relatado em 1922 pelo Ge
neral Rondon sobre os índios Gavião, que revela aspec
tos psicológicos destes nativos. Faz-se comentários lin
guísticos sobre alguns habitantes do Rio Xingu, aos 
quais foram feitas várias visitas, recopilando dados 
etnográficos, principalmente sobre seus costumes pací
ficos, relações inter!tribais, ajuda mútua, etc., etc. . .. 

Capítulo VII 

Compendio dos três trabalhos seguintes: a) Expedições do 
General Rondon em 1927 pela fronteira N. do Brasil, 
desde a Guiana Francesa até o Peru. Entre outros luga
res visitou o Rio Bránco e seus afluentes, Uraricoéra e 
Cuminá, mantendo amistoso contacto com diversos gru
pos autóctonos, entre outros: os Macuxi, Uapixâna, 
Maiongon. Xiriana, Taurepã e Pianacotó. b) O livro 
Rio Uaupés, escrito pelo Tenente Coronel Frederico Ron
don sobre observações feitas em 1932 quando servia de 
Inspector de Fronteiras (encontrou 4 groupos linguísti
cos: Tocana, Aruáque, Caraíba e Macú ) . e) Um ensaio 
escrito em 1935 pelo coronel e engenheiro militar The
mistocles Pais do Brasil sobre a Amazônia occidental : 
antropologia física, costumes matrimoniais, organiza-
- . 1 t çao soc1a , e e. . ................................ . 
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Capítulo VIII . . . 

Síntese, com os aspectos mais notáveis, da relação que o es
forçado investigador brasileiro Harald Schultz apresen
tou, em novembro de 1945, .. áo Conselho Nacional de 
Proteção aos índios. Detalhe ' dos trabalhos 'realizad'os 
entre os índios Umutina: aspecto material, ciclo de vida, 
organização social, religião, medicina·, história, linguís
tica, arte, etc. Gravação de discos e filmagem de docu
mentários cinematográficos, além de fotografias fixas, 
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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