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OS 1NDIOS PARINTINTIN DO RIO MADEIRA (1924) 
' 

Separata do "Journal de la Societé" des Américanistes, Pa
ris, n.s. 16: 201-278, 1924. 

, 

1 - O noinâ . 
A tribu de índios vulganne.rite conhecida por "Parintintin", no' 

Rio Madeira, em sua própria língua se denomina Kawahíb ou Ka
wahíwa quando este nome ainda é seguido por um suffixo, uma 
posposição ou um adjetivo. Não tem este nome a significação 'de 
"home_ns_ç111 mªtta", como Ma'níus exp ica ~CM-H. S_f, mas é com-:::
posto de_kab, káwa == vespa--F ahíb ( = ?), e designa uma peque
na qualid-~de de vespas sociaes, -de côr avermelhada e muito irrita
.v·eis que também entre o's moradores do Baixo Amazonas é co-
nhecida por ' ~çauahi.b~ ~ , .,.,., 

"ParintiIJ.tin" são estes indios chamados pelos seus inimigos, 
os Mundurukú. P. Hugo Mense escreve: Paredindin (Comunicação 
particular), G, Tocantins: Parinrinrin (GT 96). Desconheço a sig
nificação desta palavr~ e a explicaÇão dada por Martius (CM 1.707): 
pore tendis - raptores de crianças, na Lingua Geral (?), não me 
parece admissível. G. Tocantins cita na mesma página também os 
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Paren-an-an, e parin-a é o nome da cabeça do inimigo, cortada como 
tropheo, en Mundurukú (a = cabeça). Em língua Maué todos os 
índios hostis são denominados Paritín. 

Entre os seus vizinhos, os Múra, Múra-Pirahá, Torá e Mata
nawí do Madeira, a tribu é conhecida por Topehé, Toypehé, Toe
behé e ltobehé entre os últimos também por Tapakará, e os Torá 
ás vezes dizem simplesmente Nakazetí - brabos. En tempos que 

/(~ se f allava ainda a Lingua Geral no Madeira dizia-se também Y awa
t_ reté-Tapiiya, isto é !ndios Onças. 

II - O territorio 

As correrias dos Parintintin se estendem sobre uma area de 
22. 000 kilometros quadrados, assim delimitada: Ao Norte e ao 
Oéste - pelo Rio Madeira; ao Sul - pelo Rio Machado, da sua 
foz até ás fronteiras do Matto Grosso, approximadamente; e ao 
Léste - pelo Rio Marmellos, com o seu braço oriental, o Rio 
Branco. Mui raras vezes, porém, elles se mostram na margem do 
proprio Marmellos e, tampouco, sabem na margem do Madeira, 
exepção feita da costa entre a bocca do Machado e Paraizo, e das 
vizinhanças de Mirity e Tapurú. Para o Norte, tambem já não 
passam mais, ha longos annos, além de 6º 40' lat. S. 

A região do Alto Marmellos e o divisor de aguas entre os bra
ços deste e dos do Machado são montanhosos, mas não sei a qual 
f armação pertencem estas serras que nunca pude examinar. O 
resto da zona pertence ao alluvião. Das excavações feitas no Posto 
de Pacificação· dos Parintintin, resultou que a uma escassa camada 
de humus preto segue-se outra de barro vermelho e amarello, de 
um metro a metro e meio de espessura, e que, sucessivamente, se 
transforma en areia branca. No fundo do leito do Maicy encon· 
tram-se lages e pedaços de "grês do Pará". 

O clima é genuinamente tropical, com duas estações, a das 
chuvas e a da secca, bem pronunciadas. Em 1921 o Rio Maicy 

· alcançou o seu volume maior em Abril e o seu menor em Outubro. 

Os Igapós e as varzeas se estendem numa largura de algumas 
leguas da margem do Madeira para o centro, recortados por um 
labyrinto de canaes e lagos, pelos quaes, com alguma difficuldade, 
se poderia navehar no inverno do Lago do Antonio até Pupu
nhas, acima de Padua, sem sahir para o Madeira. Alguns destes 
lagos conservam no verão uma quantidade f abulasa de peixes e 
são, por esta razão, annualmente visitados pelos Parintintin, vizi-
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tas estas· que muitas vezes resultam em encontros hostis ,com ·os se
ringueiros, habitantes dessas regiões. 

;, A terra firme é coberta de matta alta, mas não da mais. vigo
rosa, onde existem castanhaes e . algum caucho. São estas riquezas 
naturaes que incitam o civilizado . a arriscar a sua vida na con
quista da terra dos Parintintin. No divisor de aguas, apenas per
ceptivel, entre o Madeira e o Maicy encontrei muitos cerrados e até 
alguns campestres limpos ("campinaranas"), e tambem muitas la
gôas e patauazaes (Oenocarpus batuá) que for1nam obstaculos de
sagradaveis para o explorador. 

III - O numero 
M 

No ~íéÍeira se falla em ataques feitos por centenas de guer
reiros Parintintin e o numero total de índios hostis, dentro dos 
limites acima referidos, é calculado em alguns, quando não em mui
tos milhares. Frequentemente ouve-se a opinião que alli se refugia
ram todas as tribus antigamente conhecidas nesta região, e cita-se 
como habitantes dos centros entre os rios Madeira, Marmellos e 
Machado os /arú, Urupá, Arára e Matanawí. Mas de todas estas 
tribus hoje já não existe mais nada si não alguns individuos civili
zados. Estes restos dos Arára habitam ainda o Rio Preto que de
semboca junto com o Machado no Madeira: os ultimos /arú e Urupá 
foram reunidos com os seus parentes, os Arikém, na Colonia Ro
dolpho Miranda, no Alto J amary, e os tres derradeiros sobreviven
tes. da tribu Matanawí . encontrei, com os restos do Torá, no Mar
mellos, perto de sua foz. Pode ser, porém, que conserve ainda 
algum bando desta tribu em estado selvagem na região do Rio Ma
chadinha que despeja no Castanha, affluente do Aripuanã. Os 
A'rára do Rio Preto, /arú, Urupá, Torá e Arikém faliam dialectos 
da família linguistica Capakúra: A língua Matanawi; porém, pare
ce-me isolada e só mostra umas vagas semelhanças com o Múra. 

, : De nenhuma d~stas tribus achei vestígio entre os .i>arintintin, 
e tudo me lava a crer que o numero destes seja muito menor do 
que os seus vizinhos civilizados suppõe. Nos nunca vimos reuni
dos mais que uns trinta e tantos guerreiros, e durante a minha ulti
ma permanencia no P9sto de Pacificação dos Parintintin no Maicy
Mirim vi em 5 semanas uns 180 índios de ambos os sexos. Falta
ram uns 30 ou 40 que são conhecidos no posto mas que não vie
ram durante este tempo e, dando mais um acrescimo, porque pode 
haver individuos (-mas não bandos!--) que, por qual'quer mo
tivo, não puderam ou não quizeram nunca· se apresentar, até a data 
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da minha partida, teremos para a tribu Parintintin um numero to
tal de 250 cabeças, no maximo. 

A terra dos Parintintin tem, por conseguinte, uma densidade 
de população de 0,01 por kilometro quadrado e, dado que esta tri
bu de 250 almas possa produzir, quando muito, uns 50 homens de 
combate, chegamos ao resultado verdadeiramente phantastico que 
cada um dos seus guerreiros é sufficiente para conservar livre de 
estabelecimentos inimigos a area colossal de 440 kilometros quadra
dos do território da tribu ! 

1 V - Dados historicos 

En1 quatro pontos differentes da Amazonia, tribus de indi.os 
receberam o nome de Parintin (tin): 

1) Os Parintin que foram aldeados em Yatapu, na zona do 
baixo Uatumã, affluente da margem esquerda do Amazonas. 

2) Os Parlntintin dos affluentes da margem oriental do Me
dio Tapajoz (Jamaxim, Crepory e Tropas). 

3) Os Parintintin entre Alto Tapajoz e São Manoel. 
4) Os Parintintin ao Oéste do Tapajoz, na região do Ma

deira. 

Pessoalmente só conheço os ultimos, mas tentarei um exame 
das relações historicas que por ventura possam existir entre algu
mas das tribus acima enumeradas. 

Os Parintintin do Madeira e os bandos de índios chamados 
"Tupí" (Paranawád, Takwatíb Wira/éd etc.) que habitam o Alto 
Machado e especialmente o Riozinho, seu affluente septentrional, 
pertencem a uma e a mesma tribu. O nome proprio de uns e de 
outros é Kawahib, KawahiJva. Tomei vocabularios de dois da
quelles bandos ''Tupí" do Riozinho em 1921 e 1922 e verifiquei 
a pouquíssima dif f erença que existe entre elles e o dialecto dos 
Parintintin. Disto e da grande semelhança que apresentam os dia
lectos de todas estas hordas com a lingua dos Apiaká do Alto Ta
pajoz, eu tiro a conclusão que, tanto os Kawahíwa-Parintintin do 
·Madeira como os Kawahíwa-Tupí do Alto Machado, representam 
os fragmentos da antiga tribu dos Cabahybas que é mencionada des
de os fins do seculo XVIII no Alto Tapajoz, mas que mais tarde 
desapparece de lá, sem deixar vestígios. 

As informações sobre estes antigos Cabahybas são extremamen
te escassas. Um manuscrito anonymo (DG 244) do anno de 1797 
traz a observação laconica: ''Gabahibas - Língua geral: inferior-
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mente (aos Apiacás) situades, . .-:.próximos da ·dita - confluencia · (do 
Arinos com o furuena)";· - ··-· 

Castelnau (FC 1.116) _com_Hoz. uma lista de tr~bus do Matto 
Grosso, utilizando-se de dois m~nuscriptos que ll)e _foram forneci
dos em Cuyabá e que, visivelmente, reproduzem a situaç_ão no co
meço do seculo XIX. Nesta lista elle cita: "Os Cabaivas que cul
tivam plantações consideraveis ao Oéste do Juruen~, nlas que são 
muito mais afastados do rio que as nações precedentes (os Ta
mepugas, Urupuyas, Mucuris e Birapaçaparas)". 

Ayres de Cazal (AC 256) da mesma maneira os menciona em 
1817 : " Ao Norte dos derradeiros (os Appiacás) vivem os Cabahy
bas que f allão o mesmo idion1a". 

Em 1819 alguns Apiaká que tinham vindo de visita a Cuyabá, 
informaram ao Conego José da Silva Guimarães (CG 309) " que 
entrando-se por este rio (Juruena) cinco dias, acha-se outro chama
do - Paranáhyme - cujas cabeceiras vão ter a uma comprida 
serra . . . que o gentio-cauahipe (talvez o mesmo que os antigos 
sertanistas chamavam - Cabahiba) que mora nas margens do outro 
rio por elles deno1ninado - Paramutanga - que faz barra no-Pa-
ranáhy1ne, ·usa enfeites de prata" . -· 

Martius, dividindo as tribus Tupí em cinco grupos,. reune com 
os Apiacás os Cahabybas (Caa-úvas, Cabaivas) e alguns outros de
baixo da denominação de Tupys Centraes (CM 11 . 5). O autor 
faz menção dos seus costumes guerreiros e anthropophagos (CM 
1.202). Elles viviam em hostilidade com os Uyapás e Apiacás (CM 
1.204) e deante destes inimigos já se tinham retirado para mattas 
distantes. O facto de fallarem os Apiacás e Cahahybas a língua 
Tupí e "o final em -az, -âs dos··seus nomes" (!) fez-lhe conjectu
rar (SM 1051)" que elles fossem uma parte daquelles Tupinambás 
de cuja migração do Sul do ·Brazil até a Ilha de Tupinambaranas 
já nos falia Acunna". No seu pequeno mappa: "Die ehemalige 
Verbreitung und die mutinasslichen Wanderungen des Tupivolkes" 
(CM 11), elle colloca os Cabahyvas entre o Tapajoz e Xingu, ao 
Norte dos Apiacás, na latitude de 7.º, mais ou menos, e nas mes
mas longitudes e sómente um tanto mais ao Sul (10º) figura o no
n1e desta tribu nos mappas de· Lapie de 1828 e de Brué de 1839. 

-- . "" -
Nas suas observações sob.re os Cahahybas, ocorreu a Martius 

uma estranha equivocação que eu não posso deixar de mencionar 
porque ella já foi repetida por L. Adam (LA 495) e Brinton 
(DB 235). Martius julgou os Cabahybas identicos com os Cayowa 
de Castelnau (CM 1.204) . Este ultimo faz no seu vocabulario 
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Cayowa (FC 1. Tomo V. 285) a seguinte observação: "Si_ bem que 
os Guaycurús e Kinikinos tenham bastante de escravos da nação 
Cayowa, eu achei muita ·dificuldade para obter este vocabulario que, 
finalmente, me foi dado por uma mulher que fallava um pduco de 
Portuguez. Os Guaycurús tinham levado ella na idade de 13 ou 
14 annos, depois de terem destruído toda a sua família: desde 
então (ella estava com cerca de 20 annos) tinha sempre vivido com 
elles e tinha se tornado sensivelmente selvagem". - Como pode· 
riam os Guaycurús e Kinikinau das vizinhanças de Albuquerque, 
perto de Corumbá, fazer escravos entre os Cabahibas do Alto Ta· 
pajoz, a 10º de latitude mais ao Norte? Como podia acontecer que 
um vocabulario Cabahiba se compozesse na sua quarta parte de 
palavras claramente Guaykurú? No tomo II. 396 Castelnau in· 
dica estes Cayowa como habitantes das cabeceiras do Rio Branco, 
pequeno affluente da margem esquerda do Paraguay, um pouco aci
ma do Apa, e de accordo com esta informação tambem os collocou 
nos seus mappas (FC II. pl. 8 e 11). Os Cayowa de Castelnau, 
embora pertencessem ao grupo linguístico Tupí tambem, nada mais 
têm que vêr com os Cabahybas. Elles são os actuaes Kayguá dos 
Paraguayos, os Cayoá dos Brazileiros. 

r Portanto: Pelo anno de 1800 os Kawahib (Cauahipe, Cahahiba, 
\ Cabahyba, Cabaiva), moravam ao Oéste (e talvez tambem ao Léste?) 

do Alto Tapajoz, longe da margem, no interior, formando uma tri
bu consideravel, agricultora e guerreira que fallava a mesma língua 
dos Apiaká, seus inimigos pelo lado de cima. Desde então o nome 
tupí Cabahiba desapparece para dar logar á denominação mundu
rukú Parintintin, porque nada mais sabemos da tribu como vizinha 
e parente dos Apiaká, mas só a conhecemos dalli em deante como 
inimiga dos Mundurukú. Como estes só em 1800 estabelecessem 
as primeiras relações pacíficas com os civilizados, só algum tempo 
depois podia se vulgarisar aquelle nome que. elles davam aos Ka
wahíb. Segundo Martius a. guerra dos Mundurukú contra os Pa
rintintin começou depois que os primeiros obrigaram os Múra a se 
renderem aos civilizados em Santo Antônio de Maripy, no Yapurá, 
em 1785 (CM 1. 395). · · · 

. . O primeiro autor que $e refere aos .Pari11tintin é Ayres de 
Cazal que, fallandq das tribus da ''Mundurucania", cita (AC 278): 
" Os Parintintins, dilatando muito as orelhas com rodellas e de
negrindo o beiço superior em forma de meia lua, capacitam-se que 
ficam airosos e respeitaveis". Esta descripção concorda muito mal 
com os costumes dos actuaes Parintintin do Madeira. 

Martius, que poucos annos mais tar.de veio ao Amazonas, fornece 
mais algumas informações sobre os Parentintins. Como synonymo 
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elle dá ·(CM 1. 395) os termos Parárauátes e Uauvrivait. O primei- ~) 
ro eu conheço na forma de Parawawát (-lndios Arára) dos Kuruá-
ya da bacia do Xingu que fallam um dialecto Mundurukú e que 
comprehendem debaixo desta denominação os Yurúna e Sipáya. O 
segundo nome - caso se trate de uma palavra mundurukú - foi 
sem duvida mal notado (-vr-!) e não lhe conheço a significação. 
Martius colloca os Parentintins-em conjuncto com os Araras e Jumas, 
''nas: cabeceiras do- Mauhés· e dalli para Oéste'~ (CM 1. ,385) ou 
"nas cabeceitas do - Canomá e ·para as bandas do Madeira" (SM 
1313). Em outro logar (CM 1. 2-01) elle falia em tribus tupys nos 
afluentes do Madeira. Uma das suas descripções (CM 1. 386) con-
corda bem com os costumes actuaes dos Parintintin daquelle rio: 
"Segun.do outras - informações os Parentintín teriam tatuagens na 
cara e Íia ~ace ·'interior ·do antebràço, junto da munheca, ·e· seriam 
anthropophagos". - · · 

• h • ~· 

·Em' 1829 um artigo do jornal "O Telegrafo Paraense'-~ (FC I . 
Tomo ·v. 164) meneiona os Parintintin anthropophagos entre as tri-
bus 'da zona do. Madeira. Castehiau relata · (FC 1. Tomo III. 104): 
''A partir deste ponto (Cachoeira Todo·s os Santos, 8° lat. S.) a mar-
gem -esql:lerda do rio (Alto Tapajoz) é habitada pelos Parentintins 
que se estendem até um pouoo ao Norte da embocadura do São 
Manoel.. . A partir do Agoupona (-Cururú) as duas margens são 
habitadas pelos Mundurucús". -· Atraz (p. 100) elle dá como 
occupantes da margem esquerda, da confluencia do Arinos com o ))) 
Juruena até á Cachoeira Todos os Santos, os Jahuariti-Tapuyos(-Ya
waretéT-apiíya-Parintintin). 

Destas informações, por escassas que sejam, pode-se deduzir 
que nos primeiros decenios do seculo XIX os Kawahíb se 
acharam na segunda phase da sua evolução histórica: Destroçados 
pelos Mundurukú, a divisão occidental da tribu se retirou para os 
affluentes do Madeira. Alguns bandos, os chamados "Tupi", se 
vieram fixar no Alto Machado, conservando-se lá, obscuros e des
conhecidos, até que delles recebemos noticias pela abertura da li- I 
nha telegraphica de Cuyabá a Santo Antonio do Madeira, entre os 
annos da 1911 e 1914. Um outro bando de Kawahib se estabele-
ceu a mais de 250 kilometros de distancia delles, ao Norte do curso 
inferior do mesmo Rio Machado, e tomou-se celebre debaixo do 
nome de Parintintin. 

E a divisão oriental da tribu? - Os Parintintin modernamen
te assignalados nos affluentes orientaes do Medio Tapajoz e entre 
o Alto Tapajoz e o São Manoel: representariam elles tambem des· 
troços dos mesmos Kawahíb? - Examinemos primeiro aquelles: 
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Até o an110 de _1883 estes indios comettiam ataques sangren· 
tos, especialmente no Jamaxim, Coudreau é o unico que sobre elle~ 
nos transmitiu algumas informações, dadas por terceiros (HC 22-
-23) . Naquelles tempos (1895) elles passavam todos os verãos pa
cificamente pelos seringaes ·do érepory e Caderiry, retirando-se no 
inverno para o interior das mattas entre o Xingu e o Tapajoz. 
Usavam os cabellos compridos, andavam completamente nús e ti
nham apenas um pouco de tatuagem na cara. A sua lingua era tão 
parecida com a dos Mundurukú que estes podiam se entender com 
elles sem o intermedio da Lingua Geral. 

Substituamos a palavra "tatuagem" por "pintura", e a descrip
ção de Coudreau só se pode referir á tribu Kuruáya que desde tem
pos remotos habita ao léste d9 Rio Curuá, affluente do Rio Iriry 
pela margem esquerda. Ha na tradição desta tribu noticia de lon
gas excursões que antigamente faziam para o lado do Poente do 
Curuá onde se davam encontros hostis com os Karuziat (-Mundu
rukú). A. vista disto p_arece-me muito provavel que os chamados 
Parintintin dos affluentes orientaes do Medio Tapajoz não eram 
outra coisa se não bandos errant~s dos Kuruáya. Os ataques des
tes Parintintin cessaram precisamente na ~PÇ>ca em que os Kuruáya 
entraram em contacto pacificQ, permanente, com os civilizados que· 
tinham penetrado pelo lriry. N9 mais_, _nem o P. Luiz Wandt, mis~ 
sionario entre os Munduruk:t1; nem os Kuruáya, meus cophecidos, 
dão noticia de mais alguma outra tribu naquelles centros,: e E. 
Snethlage, fazendo a travessia por terra do Curuá ao Jamaxim; des
cendo por elle, em 1909 não encóntrou nenhum vestígio . seguro da 
existencia de índios neste ultimo rio. Os signaes de · passagem- que 
eu encontrei ao Oéste , do .-Cur.uá ·na latitude ele 8° 30' provinham 
inuito provavelmente de u1n. pequeno ban.do Arára,. afugentado, cujos 
yestígios, ás vezes, appareçem na~ margem es.querda do Curuá e do 
lriry, daquella latitude p.ara baixo, · _ . . 

En1 1918, porém, num reconhecimento que fiz do Curuá aos 
affluentes do Alto São ManoeI;· etn ge· de latitude, mais ou menos, 
tive noticia certa da existencia de umà ·horda dos ·Kayapó, na bacia 
oriental deste rio, na confrontação · das Sete Quedas approximada
mente. A informação foi dada por um membro da mesma horda, que 
me accompanhava. Estes Kayapó são · os lptewát dos Kuruáya ·e 
dos Mundurukú. Talvez provenham delles as "Cabeças de Parin
tintin" mumificadas que apresentam a legitima cabelleira dos 
Kayapó: os cabellos raspados sobre a testa, conservando um to
pete no meio, ·e ·compridos atraz.. Cabeças de ''Parentintins" com 
estes característicos já Joraín ·mencionadas . por Martius (C~1 1. 
201 ann.) . . . •· ~· 
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Mais insufficientes ainda, quasi nullas, são as informações so
bre os Parintintin entre o São Manoel e o Alto Tapajoz. Só ccr 
nheço o que sobre elles escreveu Coudreau (HC 62) e o que gen
tilmente me foi communicado pelo P. Hugo Mense, grande conhe
cedor da tribu Mundurukú. O primeiro, baseando-se nas informa
ções dos Mundurukú que naquelles tempos ( 1895) ainda faziam 
correrias contra elles (HC 57), indica como habitação destes Parin
tintin as mattas, 2-3 dias de viagem acima das Sete Quedas, entre 
o São Manoel e o Alto Tapajoz. Segundo o P. Hugo Mense cujas 
informações se referem a estes Parintintin provavelmente. elles fa]
lam um Tupí puro, são anthropophagos, bons pilotos e usam ca
bellos con1pridos. São altos, esbeltos e de apparencia bella e vis
tosa. Os cabellos compridos e a estatura alta faliam contra; tudo 
n'lais, entretanto permite uma identificação destes Parintintin com 
os Kawahíb. 

Outra tribu mysteriosa do Alto São Manoel é a dos Taipõ-chi- \\ 
chi (P. Mense), Ra1pé-chichi ou A1po-sissi (Coudreau, HC 92), á j/ 
qual os Mundurukú attribuem um desenvolvimento exagerado do 
penis, lenda esta que pode ter muito bem como fundo de verdade 
o costume dos Kawahib de cobrir o membro com uma capa cy
lindrica de folhas de arumã que ás vezes attinge um comprimento 
de 40 cm. Koch-Gruenberg, sem indicar as fontes de informação, 
os classifica como " sem duvida Tupí". 

Resta lançar um olhar sobre os arintin de Yatapú,1 na zona 
do Uatumã, mas falta-me qualquer apoio para uma conjectura se
quer a respeito de relações entre elles e os Kawahíb. Segundo 
Martius, elles foran1 descriptos pela . primeira vez em 1775 por Ri
be;iro San1paio, em conjunto com os Pariquis e Setahis (CM l. 707). 
Não me foi possível encontrar no "Diario de Viagem" deste autor 
uma _descr!,.eção dos Parintin: elle só falia nas duas outras tribus . 
Qs<Parinti]Y aldeados em Yatapú i;io fim do seculo XVIII talvez 
não fossem originarjos da m~rgem septentrional do Amazonas, co
mo os \·Pariquis Setafii80mas antes transferidos para lá da mar
gem direita, onde os Maué dão este nome (Paritin) a todos os indios 
hostis. Araujo Amazonas (AA 219) descreve os Parintintins como 
bem proporcionados, claros, com labios e orelhas largamente des
tendidos: elles estavam quasi exterminados pelos Mundurucús, e a 
sua séde primitiva (?) era. em Yatapú. Talvez se refira a estes Pa
rintin o passo já citado de Ayres Cazal, bem como a descripção ou
co verossímil de Milliet Saint-Adolphe (SA tomo II. 251) que attri-

o ue aõS Parintintins-entre Õ -Mãclêtfãe o Tapajoz o uso da zarbatana 
e de rodellas de pau nas orelhas e no labio superior. 
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Voltemos aos Parintintin do Madeira que agora entram na ter
ceira phase: a da lucta sem tregoas contra os civilizados, tanto indios 
como Neo-Brazileiros, estado este que, depois de ter se prolongado 
durante quasi 80 annos, só chegou a experimentar uma modifica
ção em 1922/ 1923. 

A primeira noticia documentada de um ataque de Parintintin 
que eu possuo, é do anno 1852: (Relatorio do Conselheiro Hercula
no Ferreira Penna): Em Novembro daquelle anno elles mataram 
no Rio Marmellos 3 pessôas occupadas na extração de oleo de co
pahiba e queimaram a barraca com os objetos nella depositados. 
Pela maneira como é registrado este ataque ve-se que hostilidades 
destas não eram nenhuma novidade, já naquella epoca. Desde en
tão talvez que não tivesse passado um só anno sem que os Parin
tintin não tentassem ao menos um assalto aos civilizados~ com re
sultado mais ou menos funeste para estes. Fixaram-se estes índios 
entre o Madeira e os seus affluentes Marmellos e Machado e toma
ram-se o flagello da população civilizada. Não se pode mais ave
riguar a quem coube a culpa pelas primeiras hostilidades: temos de 
considerar que os Kawahíb, desde o seu primeiro apparecimento, 
eram uma tribu aguerrida, e que na zona do Madeira elles pene
traram como invasores, estabelecendo-se á custa dos Torá e, pro
vavelmente, tambem dos Múra. Narra, porém, uma tradição destes 
mesmos Torá que no princípio os Parintintin absolutamente não se 
mostravam tão hostis, e que a guerra implacavel foi provocada pe
los excessos dos civilizados. Quem conhece os processos communs 
da conquista do sertão jamais porá em duvida a veracidade desta 
tradição. 

Uma guerrilha cruel e traiçoeira começou e se arrastou du
rante longos decennios. Nas suas correrias annuaes os Parintintin 
derramavam o terror, a morte, o saque e o incendio no meio dos 
civilizados, e das represalias que estes costumavam tomar nenhuma 
melhora resultou, pois nellas os civilizados, ás mais das vezes, se 
comportaram peor que os seus adversarios selvagens. Bradou-se 
por medidas energicas; exigiu-se o extermínio da tribu, e os mora
dores do sertão contribuíram o mais que foi possível para este fim, 
fazendo fogo sobre qualquer Parintintin, onde quer que elle se 
apresentasse. Açularam contra elles os seus inimigos velhos: os 
Mundurukú - Coudreau relata (HC 39-41) uma tentativa destas 
- mas com tudo isto a força guerreira desta valente tribu não di
minuiu sensivelmente. O centro dos Parintintin parece ter sido 
sempre na parte meridional do territorio percorrido por elles, · pela 
latitude de 8° approximadamente. Nesta confrontação até hoje não 
existem moradores civilizados na margem do Madeira. Da Ponta 
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Norte do seu territorio elles se retiraram um pouco, abandonando as 
vizinhanças do Lago de Uruapiara, e actualmente as suas correrias 

t' não passam além de 6º 40'. Da propria margem do Madeira elles 
foram expulsos, pela invasão dos seringueiros, em todo o trecho 
entre o Lago do Antonio e Paraizo, inas· ainda em 1922 elles atacaram 
o barracão Tapurú, a vista de um vapor atracado no porto. Em tem
pos passados os Parintintin se atreviam mesmo a transpôr em suas 
canôas de casca o Rio Machado e até o Madeira, para atacar a mis
são de São Francisco e os moradores de Pasto Grande. De con
trário, só no ultimo decennio se estenderam outra vez para o Oriente, 
além do Alto Marmellos, de onde expulsaram os seringueiros, de 
forma que os seringaes desta parte do rio jazem hoje em aban
dono~ As hostilidades dos. Parintintin não só se dirigiam contra os 
Neo~Bra?ileiros como tambem contra as tribus de indios da vizi
nhança;. os Ardára do Rio Preto, os Torá., os Múra e ps Múra-Pirahá 
.- enfim, não existia esta pessôa que se podesse gabar de ter tra
tado em paz com esta tribu temível. 

E foi · desta forma, por uma guerra de 80 annos, que os Pa
rintintin consolidaram a sua fama de "feras crueis e indomaveis", 
e se tomaram o alvo do odio e o horror de todos seus vizinhos. 

V - A pacüicação 

Quem jamais tinha seriamente tentado fazer as pazes com os 
Parintintin? 

Parece-me pouco provavel que elles, em seculos anteriores, 
tivessem estado debaixo da direcção de Jesuítas, como affirma uma 
tradição no MadJra e como suppoz Mathews (EM 20), mas desde 
o seu apparecimento naquelle rio o Governo manteve diversas mis-
sões nos limites do territorio occupado por elles. 

Em 1854 mandou-se um missionaria para a missão de São 
Pedro. 

Em Crato (onde se achavam, segundo um relatório de 1856, 
Mundurucús e Muras, segundo um outro de 1857, Muras e Cari
punas, e Muras e Torás em numero de 125, segundo um terceiro, 
de 1864) o missionario adoeceu logo depois da sua chegada e na
da conseguiu. São Pedro contava em 1864: 93 Muras. 

Em 1871 foi fundada pouco acima da bocca do Rio Machado 
.. a missão de São Francisco que em 1874 contava 135 indios Araras 

e Torás, mas o estabelecimento tambem foi alvo dos ataques dos 
Parintintin que mataram um capitão dos Torás e de noite tentaram 
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invadir a missão. No mesmo anno moravam em São Pedro 75 Mu
ras cujo numero subiu a 90 em 1876, quando o missionario se 
retirou. 

São Pedro logo decahiu; São Francisco que contava em 1876: 
146 Torás e Araras, se manteve de maneira que em 1878 Severia
no da Fonseca ainda observou a sua boa disciplina (SF 315). Mas 
a sua florescencia não foi de longa duração. Depois de reunidos 
nesta missão, afora os Arára do Rio Preto e os Torá do Baixo Ma
chado, ta1nbem os Torá e Matanawí do Marmellos e alguns Jarú 
e Urupá do Alto Machado, ella decahiu em consequencia de epi
demias e da retirada do missionario. 

( 
Mundurukú, Múra, Karip.úna, Torá, Arára do Rio Preto, Ma

tanawí, Jarú e Urupá - todas as tribus do Baixo Madeira gozaram, 
-ao menos temporariamente, dos benefícios da catechese: para a so
lução do problema da pacificação dos Parintintin nenhuma destas 
missões contribuiu com coisa alguma. 

O Serviço de Proteção aos Indios, fundado pelo Governo Fe
deral em 1910, quiz resolver o problema em 1913, mas a execu
ção do projecto não passou além das calçadas de Manáos. 

Na mesma epoca, mais ou menos, começou Manoel de Souza 
Lobo, proprietário dos seringaes de Tres Casas, no Rio Madeira, a 
estender as suas explorações para o Sul e Sudeste, chegando, desta 
forma, á bacia de Rio Maicy. Como uma guerra aberta com os 
Parintintin teria sido incompatível com a exploração industrial dos 
seringaes, cauchaes e castanhaes desta zona, Manoel Lobo compre
hendeu que estava no· seu interesse proprio, fazer todo· o possível 
para não assanhar os indios, por isso · prohibiu que seu pessoal 
atirasse contra elles, sem necessidade eminente e deixou· por diver
sas vezes presentes nos ranchos abandonados que encontrou. Ape~ 
zar de tudo isto, já além do Maicy-Mirim, soffreu urn ataque. · 

Simultaneamente· com Manoel Lobo chegou á bacia do Maicy 
o pessoal do barracão Paraizo, vindo do lado do Poente, e foi esta 
gente que desceu pela primeira vez o Maicy até a sua foz, em Maio 
de 1921 . No mesmo anno os Parintintin repelliram, no braço orien._ 
tal, a invasão de um outro proprietario do Madeira. Todas estas 
expedições tiveram em vista fins commerciaes unicamente e, ao 
que me consta, só houve um homem durante esta epoca que veio 
para a zona dos Parintintin alentado unicamente pelo desejo de 
fazer as pazes com esta famigerada tribu : João Portatil. 

Por iniciativa do grande amigo dos índios brazileiros, CrL 
Candido M. Rondon, elle chegou na margem do Madeira ·com algu-
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n1as recommendaçõ~s e poucos recursos e fez diversas tentativas, só 
ou acompanhado por pessoal de Manoel Lobo, para entrar pacifi
camente nas malocas habitadas dos Parintintin. Por felicidade sua 
nunca os encontrou, apezar de passar semanas e semanas seguidas 
no sertão, procurando contacto com elles. Por fim, o infeliz cahiu 
num fojo, na entrada de uma maloca abandonada, feriu-se grave
mente e só alcançou a margem do tvtadeira carregado pelos compa
nheiros que dalli em deante não quizeram mais acompanha-lo. João 
Portatil deu provas de uma coragem e dedicação admiraveis. Elle 
fez fiasco, não só porque lhe faltavam os recursos necessários, como 
principalmente devido á sua má orientação. 

É um conceito muito vulgar, mas comple~amente errado, ser 
o n1elhor meio de pacificar uma tribu hostil fazer µma e:x;pedição 
pacifica ás suas malocas. Com taes entradas nunca se reafisará a -pacificação de uma tribu intractavel, como a dos Parintintin. O 
pacificador tem de estabelecer-se permaQentemente no territorio 
deJJa e obriga-la cm esta medida a entender-se pouco a po_uco com 
clle, depois de ter se convencido da inexpugnabilidade da sua po
sição e das vantagens que a permanencia delle traz para . a tribu 
toda. A escolha de logar para um posto de pacificação deve satis
fazer ás tres condições seguintes: 

1 . - Ser o posto estabelecido tão longe da zona povoada que 
se destaque della á primeira vista e que a sua guarnição seja facil
mente distinguida pelos índios dos outros moradores, geralmente 

• • • seus 1n1m1gos. 
2 . - Estar situado nas terras· permanentemente habitadas pe

los indios, mas não perto demais das suas malocas, para não cau-
sar o abandono dellas, por medo de alguma surpreza. · 

. 3 . - Ficar ligado á zona do commercio por uma via de com-
1nunicação, a mais facil possivel e que seja transitavel durante o 
anno todo. 

Em 1921 esteve no Marmellos o Capitão de Engenharia E~ S_. 
Amarante procedendo o levantamento topographico deste rio e do seu 
braÇo oriental, o Rio Branco. A pedido do Inspetor do Serviço de 
Proteção aos Indios em Manáos, Bento Lemos, elle entrou tambem 
110 Baixo Maicy, vizitou os Múra-Pirahá, habitantes selvagens, mas 
pacíficos, das suas margens, classificando-os erradamente como ''Tu
pys", e fundou no meio delles um posto, esperando que o encar
regado deste estabelecimento põdesse, por intermedio daquella tri
bu mansa, entabolar relações pacificas~ com os Parintintin. 

. Este plano nunca teria d~do resultado: O posto estava levan
tado num togar onde a 'presença dos,. Múra-·Pirahá, inimigos mortaes 
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dos · Parintintin, jamais permittia a estes a chegar-se a elle despreo
cupadamente. A pessôa encarregada de uma pacificação nunca de
ve se confiar na mediação de terceiros, maxime sendo estes ·selva
-gens, sem o menor sentimento de responsabilidade e sem compre
hensão do. problema a resolver; e si~ não possue as qualidades· ne
cessarias para proceder pessoalmente, melhor será, para elle e para 
os índios, que confesse a sua incompetencia e não prosiga. Os 
factos vieram provar a exactidão deste juízo: Em dois annos de 
existencia daquelle posto jamais um seu encarregado conseguiu vêr 
utn só Parintintin. 

Em Setembro de 1921 o Inspetor Bento Lemos confiou a mim 
a ·pacificação desta tribu. Confesso que naquelle tempo só sabia 
dos .Parintintin tres coisas : o nome, a séde approximadamente e a 
pessimã fama. Uma litteratura ·sobre elles não existe. Tirando E. 
Mathews e S. da Fonseca, nenhum autor dos que viajaram no Ma
deira lhes dedica mais do que umas linhas apenas. Fonseca foi o 
unico que teve occasião de vêr pessoalmente um individuo daquella 
celebre: tribu. Na sua descida pelo Madeira em 1878, encontrou 
elle, em casa de um dos moradores, uma menina Parintintin de 7 
annos, raptada dois annos atraz por uma expedição de represalias . O 
autor se admirou da bôa indole da pequena e conseguiu de sua 
boca uma curta lista de palavras. Eu olhava para este pequeno vo
cabulario com muita desconfiança: Das suas 20 ·palavras malmente 
8 se explicam pelo Tupí, as 12 restantes não tem parentesco com 
língua nenhuma que eu conheça. Parecia-me um daquelles casos 
em que índios, já esquecidos da sua "gíria", preenchem as lacunas 
com palavras da Língua Geral, resultando dalli vocabularios pseu
do-Tupí, taes como Araquajú de Martius_ e o Catuquinarú de Bach. 

Em Outubro de 1921 cheguei em Tres Casas onde tive de re
futar outro plano mau, elaborado por Manoel Lobo, que queria se 
fundasse o posto de pacificação dos limites dos seringaes delle. 
Resolvi procurar um logar apropriado no Maicy-Mirim e para este 
fim entrei com uma <luzia de homens em Padua, avançando em 
ruino Sudéste, passei no segundo dia as ultimas barracas de serin
gueiro, queimadas pelos Parintintin e cheguei no quarto dia no 
lgarapé da Trahira, affluente do Alto Maicy-Mirim. Desci pelo 
igarapé e pelo dito rio e escolhi na margem direita delle, junto da 
emboccadura de um pequeno affluente, o logar para o futuro posto 
de pacificação. Já Manoel Lobo e a gente de Paraizo tinham acam
pado neste logar, dando-lhe o nome de "Nove de Janeiro", e ainda 
se via lá os restos do seu ranchinho, queimado pelos Parintintin. 
Diversos trilhos de indios convergiam para este ponto: na margem 
estava um antigo acampamento de pescadores delles e um pouco 
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mais para o centro existia uma gr~nde ~apoeira com as ruínas de 
uma maloca. Pouco abaixo deste ponto voltei e, tomando rumo 
Oéste, sahi na margem do Madeira em Paraizo sem ter visto um 
só Parintintin. 

Se bem que o logar escolhido satisfizesse ás duas primeiras con
dições das acima expostas, os caminhos terrestres pelos quaes eu 
tinha entrado e sabido não satisfaziam á terceira. Já no verão não 
se prestavam para o transporte de material pesado; no rigor do in
verno, porém, uma pessôa, mesmo sem grande carga, teria encon
trado bastante difficuldade. Resolvi, por isso, estudar a via fluvial, 
mas por motivo de doença sómente em Fevereiro pude fazer este 
reconhecimento. 

Numa canôa á remo parti do posto dos Múra-Pirahá no Bai
xo Maicy, a 4 de Fevereiro, com 8 homens, voltando no dia 27 
do mesmo mez, depois de ter feito um levantamento ligeiro do Rio 
Maicy e de ambas as suas cabeceiras. Durante este segundo reco
nhecimento tampouco me encontrei com os Parintintin. 

Tendo achado boa a via fluvial, emprehendi immediatamente 
a fundação do posto, no logar escolhido. Em 31 de Março de 1922 
desembarquei pela terceira vez no Nove de Janeiro, com 22 ho
mens e todo o material necessario para me estabelecer permanen
temente. Mal tínhamos posto as mercadorias em terra e levantado 
um acampamento provisorio, quando no dia 2 de Abril, ás 11 h . 
30 m., os Parintintin deram o primeiro assalto, com grande gritaria 
de guerra. Um dos trabalhadores que se achava fora das trinchei
ras, por pouco não foi flechado, mas ninguem se espantou e ne· 
nhum tiro partiu do nosso lado. Recolhi as flechas e finquei-as, 
cada uma com um brinde amarrado na haste, no _trilho dos Parin· 
tintin, debaixo de uma pequena coberta, e o mesmo fiz depois com 
os estrepes que na sua retirada tinham collocado no caminho. 

Felizmente os indios, depois disto, nos deixaram em paz até 
que, 

1 
em 19 de Abril, eu dei ·por concluida · a construção do posto. 

Despachei a maior parte do pessoal, ficando sómente com o Aju· 
dante Amaro e mais 5 homens escolliidos, caboclos amazonenses 
da beira do Madeira; e si eu sempre consegui levar avante um pou
co o trabalho que me foi confiado, devo este sucesso limitado em 
primeiro logar a estes meus companheiros corajosos, obedientes 
e fieis. 

.. 
O posto consiste num limpo na margem do rio, cercado com 

arame farpado, com uma porteira permanentemente aberta. A ca
sa, toda feita de chapas de ferro zincado, se ergue perto .do barran-
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co e contem tres quartos, a . cozinha e úma varanda que eerca · a 
casa por detraz e por um dos lados. Todas as portas dão para 
esta varanda. A frente virada para o matto está construida de 
uma forma que entre o telhado saliente e a beira superior da pa
rede fica um vão de 80 cm de largura, de maneira que, em caso 
de um ataque, as flechas só podem alcançar o telhado ou a parede 
já abaixo do vão, pelo qual se pode observar commodamente os 
assaltantes e tambem ser visto por elles quando se lhes queria fa
zer alguma demonstração. 

A 28 de Abril deu-se o segundo, a 4 de Maio o terceiro ata
que: as pontas de taquara das flechas se despedaçavam nas cha
pas de metal e ninguem reagiu. A 15 de Maio os Parintintin ataca
ram pela primeira vez á peito descoberto: até então elles se tinhatn 
conservado cuidadosamente encoberto quando disparavan1 suas fle
chas. Naquelle dia, porém, romperam da matta escura para a luz 
clara do sol das 11 h., horrivelmente pintados de preto, com lindas 
corôas de penas amarellas e vermelhas na cabeça e rabos de arara 
cahindo pelas costas abaixo. Como fuzilaria estavam as suas fle
chadas nas cl1apas das paredes, e debaixo de gritos furiosos elles 
avançaram ao longo da cerca em rumo da porteira. Era exatamen
te o que eu queria, e immediatamente gritei-lhes na Língua Geral, 
convidando-os para entrar. Pela sua experiencia guerreira elles 
deviam ter esperado neste momento tudo menos um convite e, per
plexos, pareciam prestar-me attenção por um momento. Mas logo 
redobraram a sua gritaria selvage1n e, bradindo as armas, desappa
receram pelo trilho por onde tinham sabido. 

Tres dias depois elles. rodearam o posto de noite: um delles 
entrou, furtou uma bacia que estava na parede exterior da cozinha 
e correu com a presa para o igapó onde os outros estavam aguar
dando a sua volta. De lá elle proferiu um extenso e furioso dis
curso do qual não comprehendi um.a palavra sequer. Chamei-os 
na Língua Geral, em Torá, e1n Urupá, e1n Matanawí - mas só 
me responderam com gritos de guerra, e da mesma maneira se des
pediram quando, finalmente, foram· se embora ás 5 h . da manhã. 

A 28 de Maio deu-se o encontro decisivo : As 10 h . 30 m. os 
Parintintin me correram em ataque pela porteira adentro, debaixo 
dos seus gritos de guerra e de uma saraivada de flechas. Muito 
mal me deixaram tempo para escapar pela varanda, e no momento 
em que encobri o corpo atraz do canto da casa, as flechas cahiram 
ao meu lado. Num instante a varanda estava crivada dellas e o ter
reiro semeado das outras que se despedaçavam nas paredes. Por 
cima da parede da frente vi que um grupo dos atacantes avançavam 
contra a casa, sempre -gritando e atirando, enquanto os outros corta-
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vam o arame. da cerca, de ambos .os :lados da : porteira, carregando os 
pedaços para o matto. Chamei-os, mas elles gritavam tão frenetica
mente que mal eu mesmo ouvia a minha voz. Ameacei-os com 
o rifle, mas nem isto produziu effeito. Dei então ordem que o pes
soal se apromptasse para dar uma descarga por cima das cabeças 
delles, mas como ainda hesitasse em dar a voz de ''fogo", com 
pena de afugenta-los, de repente cederam e começaram a retirar-se 
para a porteira. Immediatamente troquei a arma por um machado 
e um terçado que lhes mostrei e offereci, e de facto, alguns, já 
perto da sahida, pararam. Depressa saltei então para o terreiro e, 
mostrando-lhes uns fios de missangas, approximei-me delles. Es
tando, porém, muito excitados e desconfiados, recuaram deante de 
mim, tendo eu por isso de os seguir até fora da cerca, onde, por 
me haverem isto pedido, deitei no chão as missangas, retirando-me, 
depois, um pouco para que elles viessem apanl1a-las. En1 seguido 
mandei trazer outros brindes, os -quaes elles já retiraram de dentro 
do cercado; mas como a maior parte já se tivesse retirado, os pou
cos Parintintin que ainda alli se encontravam perderam a coragen1 
e correram. 

Uns 20 minutos depois elles atacaram de novo pela outra mar
gem do lgarapé Nove de Janeiro. Outra vez sahi para o terreiro 
offerecendo-lhes brindes e logo um bando delles atravessou o Mai
cy-Mirim á nado e veio tomar posição na margem esquerda, bem 
def rente á casa do posto. De lá ainda nos atiraram algumas fle
chas, mas logo começaram a pedir missangas, offerecendo em troco 
Bs suas corôas de penas e me convidando que fosse tratar com elles 
lá onde estavam. Não fui, e depois de lhes ter dado por duas ve
zes missangas etc, collocando-as numa bacia que eu empurrava para 
a correnteza do rio, para elles apanha-la nadando~ final.µiente um 
delles atravessou para a margem de cá e retirou uns fios de contas 
que, a seu pedido, eu havia colocado na beira, do lado de fora çia 
casa. Quando, porém, eu quiz pela segunda vez depôr uns brindes no 
mesmo logar, o outro grupo que tinha rodeado o posto, atirou algu
mas flechas contra nos e, batendo .furiosamente com os cacetes que 
tinham feito na ocasião na pequena coberta de folhas de ferro, do 
lado de fóra da cerca, onde eu costumava expôr brindes para elles, 
se retiraram debaixo de gritos de guerra. Quatro índios, porém~ 
que ainda tinham ficado na margem opposta, atravessaram o rio e 
se reuniram áquelle que já se achava do lado de cá e que tinha 
levado as missangas da beira. 

Julguei que elles tivessem atravessado para se retirar tambem, 
mas em vez de irem embóra se approximaram da cerca, agora com
pletamente desarmados. Sahi ao encontro delles . e offereci-lhes 
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mais missangas. Elles pararam numa distancia de 15 passos e, não 
permitindo que eu me approximasse mais, pediram que eu lhes ati
rasse o brinde. Satisfeito o pedido, um delles amarrou uma corôa 
de pennas num pedaço de pau e, jogando este presente aos. meus 
pés, disse: "Erohó ! " - Leva! 

Perguntei o que elles desejavam, e promptamente responde
ram que queriam machados, terçados e facas. Emquanto eu man
dava vir da casa estas mercadorias, elles trataram de informar-se: 
Si tinhamos vindo subindo ou descendo o rio; para qual lado fi
cava a nossa terra e como se chamava o rio de lá; si os homens 
da guarnição eram parentes meus; si eu tinha mulher e filhos e 
de que tamanho estes eram, etc. Deram-me mais uma corôa de 
pennas e ·receberam de nós roupas, linha de pesca, uma pedra de 
amolar, enfim um pouco de tudo que havia no posto. Perguntei 
depois se não estavam com fome, e, como respondessem affirma
tivamente, dei-lhes tres tigellas com farinha d'agua, farinha de ta
pioca e assucar, a primeira dadiva que elles se resolveram a receber 
diretamente da$ minhas mãos. Retiraram-se para um pequeno lim
po, ha uns 20 passos, puzeram as tigellas no chão, dançaram um 
instante em roda dellas e se acocoraram para comer um pouco. 
Depois vieram de novo para junto de mim, pedira:rn ainda mais isto 
e aquillo e, enfim, lá pelas 15 h 30 m., se retiraram em paz e car
regados de brindes. 

O grande milagre estava feito : As feras indomáveis, os anthro
pophagos com os quaes só se podia fallar pela boca do rifle, tinham 
pacificamente commigo conversado e trocado presentes durante qua
si tres horas! O proprio pessoal do posto não cançou de dizer que 
e1les não tinham nada absolutamente de brutal ou feroz no seu 
aspecto e no comportamento enquanto lá estavam conversando com
migo. Estava feito aquillo que a população do Madeira em peso 
tinha julgado uma aspiração absurda, e por mais flechas · que os 
Parintintin ainda entendessem disparar contra o posto, eu estava 
plenamente convencido de que, pouco a . po~co, as relações amis
tosas se haviam de estreitar, até á completa pacificação. 

De facto fizeram ainda outro ataque, tres dias depois, ao pôr 
do sol. No dia 12 de Junho de 1922 eu entreguei a direcção do 
posto ao Ajudante Amaro e me retirei para Manáos e Belém, afim 
de tratar da minha saude e dos meus negocios particulares. 

Poucos dias depois da minha sahida appareceu um pequeno 
grupo de indios, sem armas, na cerca do posto, recebeu alguns 
brindes e se retirou. No dia 20 de Julho apresentou-se · um bando 
de trinta e tantos homens, tambem desarmados. Mas logo que en
traram no posto tornaram-se insolentes, saqueando· a cozinha, ten-
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tando penetrar na varanda, demolindo a cerca e tratando de rou
.bar as embarcações que estavam no porto. Só se retiraram um 
pouco quando Amaro mandou fazer uma descarga para o ar, mas 
durante horas ainda rodearam o posto, uns procurando approxi
mar-se outra vez pacificamente, emquando outros atiravam flechas. 
O ultimo verdadeiro ataque dos Parintintin ao posto deu-se em 
Agosto, numa noite em que a guarnição estava velando o corpo 
<le um companheiro que tinha morrido de beriberi. Desde então 
.as suas hostilidades se limitaram a tentativas mal succedidas de 
roubar as canôas e de atirar sobre o barracão, depois de uma vi-
2ita pacifica, na hora da despedida. Logo depois oomeça~a_m a tra
zer tambem mulheres e crianças para o posto. A 23 de Setembro 
um índio intentou contra a vida de um homem da guarnição, fe
rindo-o com um punhal de taboca, mas este accidente não teve 
felizmente consequencias mais graves que prejudicassem o progres
so da pacificação. 

O que, porém, depois da retirada do Amaro por motivo de 
doença, ameaçou seriamente a obra tão bem encaminhada foram 
as intrigas de que foi alvo o seu successor Garcia. Apezar de ser 
elle o unico competente para a chefia do posto, que por lá havia, 
.os seus inimigos conseguiram a sua demissão. Por felicidade, po
rém, elle se manteve no seu logar até que eu voltei ao Madeira, 
·em Dezembro de 1922. 

Já no correr dos ultimos dois mezes as relações tinham melho
rado consideravelmente, pois Garcia soube inspirar aos Parintintin 
uma confiança quasi exagerada: Homens, mulheres e crianças vi
nham ao posto sem o menor receio e lá se demoravam o tempo 
.que lhes parecia bem. A 28 de Dezembro dormiram pela primei
ra vez dois índios a noite toda no posto onde armaram as suas rê
des na cozinha, junto do fogão. Muitas vezes achavam-se no posto 
índios de dois, ou mesmo tres bandos differentes. Acampavam 
.com pref erencia nuns ranchos que haviam feito na margem opposta 
do igarapé, junto do posto, e quando, devido ás chuvas do inver
no, tornou-se difficil a travessia, fizeram uma ponte com corrimão 
de cipó, de varas enfincadas e amarradas, "para as crianças pode
rem vir ao posto tambem". 

Com tudo quiz me parecer que a pacificação não estava em 
bom caminho. Seguramente, a questão de mais importancia para 
nós não era esta de alcançar a maior intimidade possivel no trato 
com estes indios, como parece ter sido o ideal dos meus substitutos, 
e sim esta de constituir-mos uma autoridade para esta tribu, á qual 
ella se podia dirigir confiantemente, mas que tambem a atendesse e 
que seus maus elementos temessem. Só assim se podia dar cabo ás 
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guerras e tirar da pacificação dos Parintintin as ultimas consequen
cias. Para este fim uma intimidade como eu encontrei na minha 
volta só podia ser prejudicial: e, por isso, fiz o possível, durante 
as 5 semanas da minha ultima estada nQ posto, para enveredar 
para outro caminho a evolução das nossas relações com os Parin
tintin. 

Antes de tudo expliquei aos índios que nós não f ormavamos 
uma empreza particular, avulsa, mas que havia atraz de nós um 
poderoso chefe cujas ordens cumpríamos e que era o senhor de 
todas estas coisas que elles das nossas mãos estavam rec~bendo, e 
de muito mais ainda, e que este chefe não queria que fizessemos 
guerra u.ns aos outros. Levei-os ao portão e alli expliquei-lhes, 
in loco, porque eu, naquelle assalto de 28 de Maio de 1922, não 
fiz fogo sobre elles quando avançavam contra a casa, mas sahi ao 
encontro delles com presentes na mão. Elles ouviram tudo com 
a maior attenção: Um moço de nome Hoboakari estava cor.a as 
mãos apoiadas nos meus joelhos e olhava attentamente para a mi
nha bocca para não perder palavra alguma, e depois elles promette- · 
ram solemnamente: Acabou-se a nossa guerra contra vos! - ~m 
grande rapidez a noticia percorreu a tribu toda. Indios que eu 
nunca tinha visto chegavam no posto, levavam-me para o terreiro , 
e, deante de todos pediam: Conta do Nosso Chefe! Tu mesmo 
fallaste com elle? O que foi que elle te disse? O que elle man
da dizer a nos? 

Do outro lado reprimi todos os excessos que os incorrigíveis da 
tribu tentavam ainda contra a ordem do posto. No dia 12 de Ja
neiro de 1923, achando-se no posto divei:sos índios de maus pre
cedentes que eu tinha corrigido alguns dias antes, um delles levan
tou uma questão com o cozinheiro do posto que lhes era antipatico 
por causa da sua côr escura. Reuniu em tomo de si tima duzia 
de rapazes e alguns homens, e de subito, todos se apresentaram no 
canto da cerca, chamando para sahir o cozinheiro, debaixo de gri
tos e flechadas. Garcia e eu sahimos, _gritando-lhes que deixassem 
de atirar e que viessem para dentro, e de facto dois homens atten
deram ao chamado nosso, abandonaram o grupo hostil, vieram pa .. 
ra o nosso lado e alli se deixaram ficar. Vendo que os outros não 
me attendiam e que continuavam a desafiar-nos, atirando flechas e 
demolindo parte da cerca, mandei fazer uma descarga por cima das 
suas cabeças e ao mesmo tempo avançar de dois lados contra elles, 
de maneira que, como não estivessem esperando por tal, mal tive
ram o tempo para se precipitarem para dentro do igapó, a fim de 
não serem agarrados, abandonando as suas armas que cahiram em 
poder nosso. A um delles que, algumas horas depois, se apresen
tou de novo no posto, desarmado e sem cuidado como se nada ti-
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vesse havido, eu demonstrei o effeito das balas de rifle riuma bar
rica vazia, com o que ficou muito apavorado. Por fim elle · me 
pediu alguma farinha para levar a seus filhinhos que se achavam 
do outro lado do igarapé. ' 

Tudo isto demonstra que os Parintintin não podem mais reu
nir os elementos necessarios para um combate em regra ao posto, 
como dantes; o enthusiasmo para taes emprezas já não é mais tão 
geral entre elles, e tudo não passou de uma provocação grosseira 
de alguns valentões. 

O effeito da reacção foi excellente: Em seguida aconteceu por 
varias vezes que um indio me apontava um homem da guarnição 
do posto que, segundo a sua opinião, não se tinha comportado co
mo devia, me pedindo: Emombéu! Ndokwahábi! - Aconselha-o' 
Elle não tem comprehensão ! 

Em 17 de Janeiro deixei novamente o posto, ainda com gran
des esperanças para o futuro. Mas emquando eu no sertão ainda 
esíava trabalhando em Manáus e rto Rio de Janeiro já estava deci
dida a sua sorte. Sem recursos para concluir a obra da pacifica
ção, o Inspector Bento Lemos pediu-me, como meu ultimo serviço, 
que desse as disposições adequadas para a retirada da guarnição . 
do posto, e com isto me vi dispensado. 

Desta forma perdeu-se por completo o trabalho dispendioso 
e cheio de perigos de um anno. Os Parintintin por hora -só atten
diam a mim, a Garcia e a mais ninguem. Em tempos calculaveis 
não haverá mais trato pacifico com esta tribu, motivo porque me 
resolvi a dar publicidade ás minhas observações pessoaes, reunidas 
no presente trabalho. 

VI - Somatologia ' 

( 

Os indivíduos desta tribu são de estatura pequena e esbelta. 
A media de 22 homens cuja altura eu medi · deu 160,6 cm; a de 
11 mulheres 146,4 cm. O homem mais alto tinha 171,6 cm; o 
mais baixo 150,1 cm. A altura das mulheres oscillav~ entre os 
extremos de 151,5 cm e 141,0 cm. São portanto 8,8% mais bai~ 
xas que os homens e não gostavam muito que se lhes tomassem 
a altura; os homens, porém, tinha nisto grande prazer e compara
vam com interesse as diversas alturas, marcando a minha e a das 
outras pessoas do posto tambem. A parede onde eu costumava 
tomar a.s medidas era para elles uma especie de livro de visitas do 
posto. Como eu escrevia sempre o nome do individuo ao lado do 
respectivo risco, elles me levavam á parede pedindo que lesse os 
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ncmes, para, desta fortna , ficarem sabendo que1n, na ausencia delles, 
tinha visitado o posto. Não pude tomar outras medidas anthropo
logicas, nem tampouco collecionar material osteologico. 

Os Parintintin me pareceram physicamente muito bem propor
cionados. 

Não têm a largura exagerada do thorax nem o pescoço e per
nas curtas de tantos outros índios. A maior parte das mulheres 
tem a cintura bem marcada. A musculatura dos braços é mais ou 
menos egual à nossa, mas havia uma differença muito sensível no 

. desenvolvimento da musculatura da parte inferior da perna. Nes
te ponto o Parintintin mais robusto ficava ainda muito aquem do 
homem mais franzino do posto. Os índios não cansavam de admi
rar a nossa musculatura peroneal; mediam com uma tira de palha 
a circunferencia para ccmpara-la com a grossura das suas canellas, 
e para provocar um desenvolvimento da musculatura egual ao nosso 
esfregavam as suas pernas nas nossas, fazendo o mesmo as mulhe
res e crianças; e até as criancinhas de peito as mães traziam para 
a mesma operação. As mãos e os pés destes índios são bem feitos, 
os dedos dos pés compridos e o pollegar distanciado dos outros. 
Os seios são bem proporcionados e na mocidade hemisphericos ou 
ligeiramente conices. O penis dos homens adultos parece defor
mado pelo uso constante da capa de folhas: é achatado e a cu tis 
esbranquecida pela humidade que se conserva por baixo das folhas. 

A côr da pelle é relativamente (-mas não extraordinariamente! -) 
de um claro avermelhado, bem sensível, especialmente quando são 
olhados de longe e quando estão molhados. Os cabellos da cabeça 
dos adultos são, sem exepção, de um preto retincto, lisos e grossos. 
Cabellos grisalhos não são raros em individuas edosos: os das crian
ças novas são, ás vezes, um pouco arruivados. O cabello é insig
nificante e o do pubis pouco ou mediocremente desenvolvido, sem 
jamais se prolongar pela linha mediana do abdomem. Bigode e 
barba parecem nascer tarde e permanecem escassos. O pello das 
pernas e braços só se divisa por um exame de perto. Como arran
cam pestanas e sobrancelhas, não as pude observar. A iris é, sen1 
exepção, de um castanho muito escuro: a abertura dos olhos larga 
e horizontal. No angulo interior a palpebra superior acha-se mui
tas vezes tensamente presa á inferior, ocorrendo tambem alguns ca
sos pronunciados de plica mongolica. Este talho dos olhos appare
ce com mais frequencia em crianças e mulheres novas. O nariz 
não é chato, se bem quo a canna seja geralmente um pouco larga, 
mas direita e convexa e, nas mulheres e crianças ás vezes ligeira
mente concava. As azas do nariz são de forma regular. Jamais vi 
bocca demasiadamente larga nem labios grossos, antes me pare-
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ciatn algumas vezes um pouco estreitos. A forma do rosto não é 
perturbada por pomulos salientes nem por demasiada grossura dos 
ossos superciliares. Ao todo, a maioria destes rostos é regular
mente bonita com os seus traços relativamente finos e a expressão 
agradavel e intelligente. Havia physionomias atrevidas, mas não 
ferozes ou brutaes. Nunca vi um Parintintin francamente feio e, 
com relação ao seu physico, estes índios pertencem aos mais sym· 
paticos que conheço. 

O ouvido dos Parintintin parece muito fino: quando se appro
xima ao posto alguma embarcação sempre são elles os primeiros a 
ouvir de muito longe as remadas, e a chegada de um outro bando 
era denunciada pelos indios que se achavam no posto a uma dis
tancia tão fabulosa que causava espanto a todos nós. 

Casos pathologicos só pude observar muito poucos: Na sua 
totalidade os Parintintin são uma tribu sadia. Uma menina tinha 
uma ligeira deformação da parte inferior da espinha dorsal. Um 
homem apresentou umas excrescencias junto dos lobulos das ore
lhas que os faziam parecer duplos. Um individuo adulto tinha por 
todo o corpo manchas de tamanho apenas vizivel até o de uma 
mão, nas quaes o pigmento parecia faltar por completo. Um moço 
estava quasi cego: os seus olhos deslustrados pestanejavam inces
santemente enquando as mãos apalpavam com rapidez tudo que al
cançavam; elle andava sem guia. Dois homens e uma mulher eram 
surdos-mudos. A dentadura parecia, em geral, bôa, mas tinha tam
bem alguns com incisivos fortemente cariados. Um se apresentou 
com um grande tumor no pescoço que supurou durante todas as 
semanas que o observei. Casos de conjunctivite appareciam fre
quentemente. Um rapaz que de certo não era ainda bem practico 
no uso da capa de folhas de arumã, soffria de umas frieiras horri
veis que tinham atacado a epiderme do penis em toda sua extensão, 
causadas, provavelmente, pela humidade que naquellas folhas se 
accumula. De opilação e malaria, flagellos da população civiliza
da do Madeira, estes índios pareciam isentos. 

A pesar de todas as precauções da parte nossa, o catarrho es
palhou-se entre elles logo depois do primeiro contacto pacifico, fe
lizmente numa forma benigna. Até então não pareciam conhecer 
ainda este mal: Queixavam-se que tinha sido Garcia quem lhes 
transmitiu a doença e, cheios de indignação, limpavam o nariz no 
hombro delle. Nunca sujavam os dedos com o corrimento, mas 
ajoelhavam junto a um esteio da casa, ou da perna da mesa e 
esfregavam o nariz directamente na madeira. Ferimentos e cicatri
zes de accidentes de toda sorte são extremamente frequentes e aug
mentaram depois de terem recebido de nos grande numero de fer-
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ramentas, p·elo manejo descautelado dellas. A um homem faltava 
um olho; um outro tinha uma mordedura de cobra ainda não sarada 

. ' 
no .antebraço. Signaes de flechadas vi mais de uma <luzia e um 
moço tinha uma facada na . região inguinal. De parasitas só obser
vei piolhos em pequena quantidade, ·mas não o ''bicho de pé" (Pu
lex penetrans). 

VII - A religião 

Sobre a religião dos Parintintin nada consegui apurar. Ma
thews (EM 21) relata "que numa correria sobre um dos seus esta
belecimentos temporarios feita alguns annos antes pelos Portuguezes 
de Umaitá, em vingança de um ataque sanguinolento á barraca de 
um seringueiro, estabelecido perto do territorio percorrido por estes 
selvagens, acharam cruzes gro·sseiramente fabricadas e figuras das 
quaes se podia suppôr que representassem santos, nas choças des
tes Parentintins" . Mathews vê nisto a confirmação do boato que 
os Parintintin tivessem sido christianisados dois seculos antes pelos 

, padres J esuitas. Não precizamos delles para a explicação de cru-
, zes e estatuas. Eu mesmo vi crtlzes de madeira, bem feitas, entre os 
Aparaí do Rio Parú que serviam de suportes para a montagem de 
ornatos de pennas e, entre os Guaraní-Apapotúva de São Paulo, 
duas estatuas que representa~am os irmãos gemeos da mytologia 
delles. Pessoal do posto que desceu o Maicy-Mirim durante a mi
nha ·ausencia contou-me depois que, perto do porto de uma maloca 
dos Parintintin, estes " tinham posto uma cruz na beira do rio", e 
a cruz que se collocou numa sepultura no terreiro do posto foi por 
duas vezes roubada pelos índios. Estes me fizeram tambem pre
se·nte de duas pequenas figuras esculpidas grosseiramente em ma
deira e · horrivelmente feias ·1 (N. 260, 261) 1

, mas quando perguntei 
o que representavam, responderam: Penangáb - vossa imagem! 

' 
Os .. ·· Parintintin não conhecem o nome do semi-deus nacional 

·.das tribus Tupi: Maírª. Mostraram grande interesse quando lhes 
f &llei em· danças de maracá e pediram que lhes representasse as 
da minha nação, prometendo trazer os seus maracás tambem para 

· fazerem a · respectiva ceremonia no terreiro do posto. Infelizmente, 
não cumpriram esta promessa. Quando lhes demonstrei a ceremo
nia aos Guaraní chamada Yeroyí que .consiste numa inclinação re

. verente deante do sol nascente~ me mostraram como elles se incli
nam, nas suas danças de maracá, deante da lua em zenith. 

1. Os numeras incluidos em parenthese (N.~) se teferem aos 
rotulas da · collecção ethnograpl1ia dos Parintintin, remettida para o 
Museu, de Çõteborg. 
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. 
Não sei si a sua divisão em dois clans com nomes de animaes 

(Mitú e Kwandú) é combinado com o totemismo, nem, tampouco, 
si os tropheos de craneos humanos são objecto de algum culto. 
Uma mulher, no ultimo grau de gravidez, nada carregava que a 
distinguisse das outras mulheres, e um recemnascido só se desta
cava por uma grossa camada de pasta de urucú na cabeça. 

Por diversas vezes perguntei pelos seus pagés, mas sempre me 
responderam que não tinha vindo nenhum. Não creio bem nesta 
affirmação e desconfio que se constrangiam, pois tinham a mim em 
conta de um grande pagé, Por diversas vezes me vi interrogado in
q uisitoriamente por algum delles: Tu és pagé? - Não sou! - Sim, 
tu és! Sopra! - E me traziam as crianças, os doentes e os feridos 
para que eu soprasse nelles, e quando uma vez involuntariamente 
fiz o gesto com a mão com que o pagé guaraní afugenta a doença, 
fui muito applaudido e, nunca mais quizeram renunciar a este ges
to. Tambem queriam que eu repelisse uma trovoada que estava 
se approximando. 

Não sei como estes indios cuidam dos seus doentes. Nunca 
vi applicar um medicamento da sua invenção. Nenhum dos nume
rosos ferimentos e nem a mordedura de cobra mostraram signaes 
de qualquer tratamento. Alguns homens usavam como preventivo 
contra mordeduras de cobra, os tornozellos enleiados em tiras de 
embira (N. 21) . 

Os nossos• medicamentos 1 elles tomavam confiantemente e, si 
o effeito se fazia esperar um pouco, voltavam a pedir nova dose . 

... 
Desconheço os seus usos funereos: nunca vi uma sepultura 

destes índios. Para aquella do nosso companheiro que existia no 
terreiro do posto, elles mostravam um interesse já um pouco de
.masiado, furtando a cruz della e indagando por diversas vezes em 
que fundura se achava o corpo e de qual ~ado ficava a cabeça. 

) 

VIII - Os clans 

A tribu dos Parintintin se divide em dois clans exogamicos e 
não localisados: Mitú (Crax sp.) e Kwandú. Este ultimo nome pro
vavelmente não designa o Quandú - porco espinho (Cereolabus 
sp.) mas sim de uma grande ave de rapina (Thrasaetus harpya Linn.? 
- Spizaétus tyrannus Wied.? - conf. MR 347). 

Os Parintintin teimaram,, .em querer descobrir quem de nos '. 
pertencia aos Mitú e quem aos Kwandú. Parecia-lhes inteiramente 
inconcebível que podesse existir um individuo que não fosse nem 
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M itú nem K wandú. Que estes dois clans são exogamicos e que os 
filhos de ambos os sexos pertencem ao clan paterno, eu puz fora 
de duvida por perguntas directas num grande numero de casos. As 
mais das vezes nem era precizo perguntar muito, porque declara
vam logo quando se apresentavam, com certo orgulho: 'Sou Mitú!" 
- ou: "Sou Kwandú!" -

Debalde, porém, me esforcei para descobrir qualquer distinc
tivo exterior pelo qual se distinguissem os dois clans. Por duas 
vezes me responderam á pergunta pelo clan de uma pessôa que ella 
era Tarové (Conorus leucophthalmus? - maracanã). Em ambos 
os casos tratava-se de crianças maiores. Talvez a palavra designa 
uma divisão pela edade (Alters-klasse), porque nunca um índio per
guntou a um homem do posto si era Tarové, mas só si era Mitú 
ou Kwandú. 

IX - O matrimonio 

Os Parintintin parecem viver em monogamia. Jamais um del
les me apresentou mais de uma mulher como sendo sua esposa . 
Para ter maior certeza, uma vez que estavam indagando se eu era 
casado, respondi que tinha duas mulheres. Foi um escandalo ta
manho para elles que eu achei conveniente explicar o facto dizendo 
que a primeira mulher já tinha morrido quando me casei com a se
gunda. Apezar desta emenda o caso escandaloso circulou pela tri
bu toda, pois, de vez em quando, me apparecia algum que queria 
saber quantas mulheres eu tinha. 

As moças novas parecem ter bastante liberdade: ao menos vi 
diversas dellas que, durante as 5 semanas da minha ultima per
manencia no posto, mudaram o companheiro. Um dia, chegando 
uma destas moças com um companheiro do outro clan, perguntei 
si elle era marido della, ao que ella me respondeu com toda sim
plicidade que sim; perguntando, porém, ao rapaz se ella era esposa 
delle, este negou com indignação, qualificando a moça com um 
termo que me era desconhecido e que infelizmente me escapou da 
memoria. Que estas taes moças não se consideravam seriamente 
compromettidas resaltava tambem do facto que algumas dellas não 
se mostravam absolutamente contrarias a começarem um namoro 
com este ou aquelle do posto, procedimento este que não parecia 
merecer a menor censura da parte dos seus companheiros. As mu
lheres casadas, em geral, eram serias e portanto raríssimos os casos 
em que alguma procurava demasiada intimidade com o pessoal do 
posto. Nunca nos foi seriamente offerecida uma mulher, pois si 
no começo das relações pacificas fizeram tais offertas, foi segura-
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mente com o fim unico de attrahir algum dos nossos para o mato 
afim de lhe cortar a cabeça. Deante de nos os esposos davam pou
ca demonstração de intimidade: raras vezes se via uma mulher 
enlaçar o braço no hombro do marido ou recostar-se nelle, e era tudo. 

X - A posição social da mulher 

A posição social da mulher pareceu-me bôa. Ellas tinham cer
ta independencia, podiam, p. ex., vir ao posto sem companhia. Um 
unico índio eu vi que parecia por ciumes vigiar a mulher, nunca 
deixando-a se afastar de si. Não assisti a um ultraje feito á mu
lher pelo marido mas deu-se o caso que uma mulher, na porta do 
posto, pegou o marido, pelos cabellos dandolhe umas bofetadas, 
sem que elle fizesse mais que esconder o rosto. As mulheres ti
nham o costume de cravar as unhas nos braços, nos hombros e nas 
faces da pessôa com que se zangavam. Assim fizeram com diversos 
do nosso pessoal e um dia vi um indio com ferimentos suppurados 
desta especie. Perguntando-lhe eu o que era aquillo, mui phlegma
ticamente apontou para a esposa que estava ao seu lado. 

No começo, os homens traziam á força aquellas mulheres que 
tinham medo de vir á nossa presença. Quando se distribuíam pre
sentes elles tinham cuidado que as mulheres fossem bem contem
pladas, e tudo que o homem recebia dava á companheira para 
guardar. 

Nunca vi as mulheres apparecerem no campo de combate, nem 
observei que durante o ataque passassem as flechas de reserva aos 
guerreiros, como inventou a phantasia dos Madeirenses. Por varias 
vezes foram ellas que nos denunciaram os homens que estavam me
ditando alguma diabrura. Certa vez uma das indias notou que um 
índio trazia, escondido no cinto, um punhal de taboca para dentro 
do posto. Avisou uma companheira e esta, passando despercebi
damente por detraz do valentão, arrancou-lhe a arma, quebrou-a e 
atirou para longe com os pedaços, antes que elle podesse impedi-la 
de assim proceder. 

XI - A divisão do trabalho 

Como não estudei os Parintintin em suas aldeas, as minhas 
observações sobre a divisão do trabalho só podem ter um valor 
muito limitado. Tanto quanto pude ver, as mulheres não estavam 
absolutamente sobrecarregadas de trabalhos. Em viagem por ter
ra, o homem carregava tanto como a mulher o grande cesto com 
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bagagem e, tambem, é elle quem ás vezes carrega as crianças. Em 
viagem por agua só vi remar os homens. Ainda ·quero mencionar 
que vi uma mulher fazer um cesto (N. 230), e que um índio me 
explicou mimicamente como ellas tecem as faixas em que carregam 
as crianças. Uma india, vendo que estava rasgada a minha rede, 
prometteu-me fazer outra para mim; mas os fios de algodão parecem 
ser feitos, pelo menos em parte, pelos homens pois foram sempre 
elles e não as mulheres que traziam este artigo para negociar. Mes
mo no posto, as mulheres faziam farinha e beijús: os homens as
savam milho e peixe. Sómente os homens pediam ferramenta para 
a roçagem do matto, mas as mulheres plantavam espontaneamente 
no nosso terreiro milho e mamão (Carica papaya). 

XII - · Pudor 

Pelo conceito nosso, o comportamento dos homens é, em ge
ral, soffrivelmente decente, se bem que havia alguns que gostavam 
de gestos e ditos obscenos. Das mulheres e moças jamais observei 
coisas semelhantes. Elias se comportavam com tanta decencia que 
a sua nudez nem sequer dava na vista. 

Os h·omens têm vergonha de mostrar o penis descoberto e, 
quando no banho tiram a capa para lavar o membro, viravam-nos 
as costas. Queriam, porém, por força vêr e apalpar o pessoal nos
so, e mesmo as mulheres gostavam de olhar-nos quando tomavamos 
banho; retiravam-se, porém, logo que ouviam alguma censura da 
nossa parte. As suas necessidades elles faziam sempre f óra da cer
ca do posto e do alcance da nossa vista, mas no começo insistiam 
em querer ir junto quando um dos nossos se retirava para aquel
le fim. 

XIII - Velhos e crianç&S 

, Os velhos gozam de pouca consideração entre os Parintintin, 
facto que já se pode deduzir dos seus modos calmos e modestos 
.que muito contrastam com a presumpção dos moços. As pessoas 
principaes da tribu são, sem duvida, Qs rapazes que mais alvoroço 
fazem. Presentes que se dão aos velhos lhes são, · ás vezes, arre
batados pelos moços. 

As crianças são em geral bem tratadas. Reconhecia-se isto fa
cilmente pela liberdade e o desembaraço com que se comportavam 
perante nós. Desde pequeno, ellas carregam uma concincia indivi
dual admiravel. Quando no principio tinham medo de entrar no 
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posto, o pae as carregava para dentro nas costa~ ou a mãe as trazia pu
xadas pelos capellos. Os paes tinham gosto ein vêr os setis filhos 
presenteados. A pezar disto, vimos alguns exemplos de mau tra
tamento: Um dia uma india, sem motivo visível, espancou brutal
mente sua filha de 6 anos, derribando-a na lama e, levantando-a 
com violencia, atirou-a para longe, de encontro a um tôco pau, 
calcando-a, depois, aos pés. Garcia entrou no meio, levantou a 
pequena que estava coberta de lama e sangue e, amimando-a, pre
senteou-a ostensivamente. A consequencia foi que diversas outras 
indias começaram a maltratar seus pequenos tambem, ameaçando 
querer atirar com elles ao rio, só para extorquir desta maneira 
presentes de nós. Para comnosco estas crianças eram extremam~n
te confiantes, trepavam no nosso collo, queriam brincar e dançar 
comnosco e, occasionalmente, ameaçavam-nos, debaixo de toda ami
zade, de cortar-nos a cabeça! 

XIV - Nomes 

Não conheço a maneira por que recebem os seus nomes. Não 
tinham duvida em dize-los, e muitas vezes declaravam, logo ao che
gar: "Sou fulano!' - e então seguia immediatamente a pergunta: 
" Como tu te chamas?" - Elles faziam empenho saber os nomes 
de nós todos e, a pezar da difficuldade que lhes causava a phono
logia portugueza, decoravam-nos, modificando-os a seu geito: Ma
rirán ( == Mariano), P edurú ( = Pedro), Cucumá ( = João), M andád 
( = Bernardo), Gatía ( = Garcia). O meu nome guaraní que elles 
pronunciavam "Nimoendayúb" lhes causava tanto prazer que mui
tas vezes me chamavam visivelmente só pelo deleite de pronuncia
-lo. Nomes côi:no os dos Guaraní, com o final em -yú(b )- tambem 
ocorrem entre elles, p. ex., Awangayúb. Outros nomes masculi
nos são: Tawarí (Couratari sp. ?), Mohangí (mohang-remedio), 
Mboavá, Mboavaím (mbo-particula actiya, avá-homem? im-negativo), 
Wiratíb (wírá-passaro, tib-estar), Pirá (? nome frequente), Mboréb, 
Mandariyé, Mandád, Porowiawí, Yeii, Iwá, Oyiporuí, Ukád, Kari, 
Ariká, etc. Nomes femininos são: Mandaí (?frequente), Yataí, Rehá, 
Ipotá, Mbaitaí, Kunyatá, Wuritá, etc. Yeií affirmava que tinha dois 
nomes, - como eu. 

XV - A guerra 

Quando estabelecemos as primeiras relações com os Parintintin 
pareceu-me que esta tribu guerreira, que viviá em lucta com todos, 
sem exepção, que não faziam parte della, noã tinha um vislumbre 
de respeito á vida e propriedade dos outros. Mesmo depois do 
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inicio das relações pacificas elles tem feito todo o possivel para 
assassinar ao menos um de nós, e até por ultimo, não me parecia 
recomendavel que qualquer de nós se entregasse só nas suas mãos. 
Ao lado dos bons elementos da tribu existem valentões e desordei
ros em bom numero, ás vezes mal quistos pelos seus proprios com
panheiros mais accomodados sendo, em geral, a mocidade turbu
lenta, presumida e desrespeitadora. 

Dentro da propria tribu fazem se sentir os effeitos desta falta 
de respeito á vida e propriedade alheia. Nunca pude ver um Pa
rintintin que apresentasse um ferimento, velho ou novo, produzido 
por uma arma de fogo. Só vi dois indivíduos flechados pelos Mú
ra-Pirahá: mas contei bem uma <luzia que tinha sido ferida em luc
tas contra os proprios companheiros. Que elles nestas luctas che
gam até ao homicídio, acho muito provavel. Muitas vezes os ban
dos pareciam hostis uns aos outros e, quando se encontravam no 
posto, davam-se quasi sempre entre os mesmos disputas calorosas 
e ameaças com furiosos gritos de guerra. Promptamente elles se 
pintavam com algum carvão mastigado e, depois, quando se ti
nham acalmado os espíritos, tiravam outravez esta pintura de guer
ra. Nunca os vi chegar ás vias de facto, embóra certa vez um 
exaltado esbravejasse e gritasse: Tayuká-Tayuká! - deixai-1ne 
mata-lo! -

A guerra não é para os Parintintin uma necessidade dura e de-
plorável mas forma o sport predilecto dos moços de 12 annos para 
cima. No ataque que fizeram ao posto no dia 5 de Maio de 1922, 
cahiram flechas sómente usadas pelos rapazinhos daquella edade 
(N. 195, 196) e na gritaria de guerra se distinguiam perfeitamente 
as suas vozes claras e juvenis. No conflicto de 12 de Janeiro de 
1923, vi participarem, activamente, meninos de 12 annos apenas. 

Os ataques dos Parintintin aos Neo-Brazileiros são feitos em 
qualquer epoca do anno e a qualquer hora do dia e da noite. No 
verão, quando os igapós estão seccos e os caminhos bons facilitam 
as excursões, os ataques são mais frequentes, porém, como estes 
indios tem canôas escondidas em toda parte do seu território, são 
capazes de penetrar, por lagos e igapós, até os estabelecimentos .1 

dos seus inimigos, mesmo no rigor do inverno. 

Os seus nove assaltos ao posto deram-se nas horas seguintes: 
11 h. 30 m., 7 h. O m., 10 h. 30 m., 18 h. 30 m., 11 h. O m ., 20 h. 
30 m., 10 h. 30 m., 17 h. 30 m. e 2 h. O min. - Nunca deram propo
sitadamente algum signal da sua presença antes do ataque e, apenas por 
descuido delles, eu, ás vezes, os presentia. Tambem não creio que elles 
tivessem preparado estes ataques, espreitando-nos durante dias conse
cutivos, como o fazem outros indios hostis: O seu caracter inquieto e 
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inconstante não lhes deixava paciencia para assim proceder. Eu julgo 
que os Parintintin costumavam sahir da sua aldeia de manhã muito ce
do, chegavam junto do posto pelas 10 horas, preparavam-se para o ata
que, tomavam chegada, observavam durante minutos apenas as nos
sas ocupações e davam o assalto. Creio, tambem, que em nenhuma 
destas ocasiões tivemos de enfrentar maior numero de guerreiros 
reunidos que uns 20 no maximo. Nunca rompiam pela matta fe
chada mas sempre por algum caminho já aberto que lhes permitis
se avançar e recuar em plena carreira, sem embaraço. Com a fle
cha na corda do arco, sem fazer o menor ruido mas com rapidez in
crivel, o bando se precipita sobre o inimigo e, alcançada a distan
cia propria, todos disparam simultaneamente a primeira flecha, se
guida immediatamente pelas outras. Mas, só quando os projectis 
estão descendo sobre o alvo é que levantam os seus gritos de guer
ra, tão inesperada e repentinamente que deixam pasmado de horror 
áquelle que não estiver familiarizado com a sua tactica. O grito 
de guerra soa como um hi!-hi-i! guttural, expellido com toda força 
e repetido irregularmente. Bastam tres indios assim gritando para 
causar a impressão de um exercito. Nas chapas de metal do posto 

, se despedaçavam as pontas de taquara, afiadas como navalhas, e 
apenas deixavam urna pequena depressão: mas outro é o effeito que 
produzem nas choças de palha dos moradores do sertão: As flechas 
entram por uma parede e sahem pela outra: os habitantes, desa
brigados, ficam logo feridos ou correm para fóra, procurando fugir, 
muitas vezes, porém, só para ir ao encontro das taquaras: os que 

•. cabem, ainda no chão, são traspassados por flechadas seguidas -
calcados aos pés - degollados - . 

' 

i 

Em alguns casos os Parintintin tem levado não só a cabeça co
mo tambem um braço e dizem que tem até carregado o cadaver 
inteiro. A casa, depois de saqueada, ás mais das vezes é incendia
da, e rapidamente os vencedores se retiram. Si algum dos atacados 
consegue fazer uso da arma de fogo, pode com isto salvar a si
tuação, - ás vezes; mas tambem já se deram casos em que os Pa
rintintin venceram apezar de repetidos e certeiros tiros. 

Estes indios não poupam a vida das mulheres nos seus ataques, 
inas, por vezes, têm carregado crianças vivas. Jamais uma dellas 
tornou ao mundo civilizado e, como não vimos entre os Parintintin ne
nhum individuo que adrnittisse a suspeita de ser um adoptado ou 
mestiço, creio que estas crianças inorrem logo por não se adaptar ao 
novo meio de vida. 

Com toda satisfação os guerreiros Parintintin teriam procedi
do comnosco tambem conforme este seu programa antigo. A sua 
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tactica, pQrém, mallogrou-se lastimosamente deante das nossas cha
pas de metal e da nossa vigilancia incansavel. A meia <luzia de fle
chas que cada um delles no maximo levava, num instante se exgot
tava sem que jamais tivessem conseguido ferir um de nos. Assim · 
elles podiam· sustentar o combate durante um minuto só, ao cabo 
do qual tinham de abandonar o campo forçosamente. Ao princi
pio costumavam então arremedar tiros de rifle: Puh! - Puh! -
na expectativa de que agóra se faria fogo sobre elles. Depois do 
ataque não se demoram muito na vizinhança, mas seguem de vez 
para as suas casas, e no caminho da retirada collocam estrepes nos 
passos forçados, na passagem de algum pau cahido no trilho. Os 
estrepes que eu vi ~ram pontas de flechas de taquara, arrancadas 
da haste e fincadas no chão, até tres juntas, um pouco inclinadas 
para a frente e disfarçadas com uma folha levemente espetada na 
ponta dellas. Na entrada da aldea fazem fojos da largura do ca
minho, da fundura de um metro, calculadamente, e de comprimento 
duplo, em cujo fundo enfiam tambem um numero de facas de . ta
quara. Retiram cuidadosamente. a terra cavada, cobrem a bocca 
do fojo com talas e folhas, espalhando por cima alguma terra e 
cisco do matto. Quem pisar em cima afunda-se, cae de bruços e 
espeta-se nas taquaras. Para o practico, porem, estes fojos são ~a
cilmente conhecidos. Elles permanecem ordinariamente descober
tos e só são apromptados quando se espera algum inimigo. 

Os guerreiros, especialmente os mais moços, enfeitam-se para 
o combate com bonitas corôas de pennas e plumas cervicaes. Mui
tos pintam-se de preto, com carvão de castanha ou, de branco, com 
tabatinga e, quando as.~im pintados, com os pés afastados e o busto 
inclinado para a frenté~ esbravejam contra o inimigo, gritando, ati
rando e brandindo as armas, o seu aspecto é tão feroz, tão horri
velmente diabolico, que facilmente se comprehende como as suas 
victimas, entorpecidas de espanto, ás vezes se deixam abater quasi 
sem resistencia. Quando os Parintintin durante o combate nos 
avistavam, costumavam, não tendo mais flechas,' ameaçar-nqs com 
os arcos; dar golpes furiosos em torno de si; bater com o pé; mos
trar a língua e fazer o gesto de degollamento, pegando com u a mão 
nos cabellos e rodeando o pescoço com a outra. Esta ameaça elles 
faziam, mesmo depois do começo das relações pacificas, com muita 
frequencia. Era, para assim dizer, a saudação de despedida delles 
ao sahir do posto, a qual era tambem executada por curumizinhos 
de 6 annos com seriedade e convicção. 

Os Parintintin parecem ser apaixonados caçadores de cabeças 
de inimigo. Fazem todo o possivel para obter o craneo do adver
sario, nem que este seja uma criança, e têm até aberto sepulturas 
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para cortar a cabeça ao defunto. As suas perguntas interessadas 
junto daquella . sepultura que havia nó terreiro do posto, demons
trava claramente que tinham a respeito della o mesmo plano. O 
que fazem depois com os craneos nihguem sabe. Com uma cabe
ça de veado elles nos demonstraram um dia conio penduram o ·cra
neo do inimigo no hombro por meio de um laço de embira, para 
dançar com elle para lá e para cá, cantando, gritando e tocando 
alternativamente a grande flauta irerú (N. 240). Era uma cantiga 
animada e mesmo bonita, mas as palavras, pronunciadas, como sem
pre, indistinctamente, não consegui apanhar. Distingui apenas al
guma coisa como -nemira-kánewã- (mira-gente? akán-cabeça) e al
guns nomes nossos. 

Afora os Neo-Brazileiros, os Parintintin hoje só estão ainda em 
guerra com os Múra-Pirahá, subtribu selvagem mas inoffensiva da 
grande nação Múra, que nomadiza pelo Baixo Maicy. Ambos estes 
seus inimigos os Parintintin tratam por Tapii-inimigos tapuyos: Um 
velho que tinha o antebraço atravessado por uma .flechada me con
tou com grande vivacidade e expressiva mimica a sua lucta com os 
Pirahá, na roça delles. Uma mocinha de 12 annos apresentava 
tambem uma flechada destes inimigos nas costas , abaixo da pá di
reita. Geralmente estes encontros se dão quando os Pirahá no 
verão, sobem em canôas o Maicy para colher ovos de tracajá nas 
praias do curso superior deste rio. Estas excursões elles estendem, 
ás vezes, até á forquilha do Maicy. Os Parintintin, por sua vez, 
vão nas suas correrias, quasi todos os annos, até um dia da foz do 
Maicy onde atacaram, tanto em 1921 como no armo seguinte, os 
Pirahá junto da bocca do Flechai, pequeno affluente do Baixo Mai
cy pela margem esquerda. 

Ha uns 5 ou 6 annos atraz, os Múra-Pirahá superhenderarn 
uma família dos Parintintin: Mataram alguns e levaram uma mu
lher e um menino que venderam a um dos moradores civilizados 
do Baixo Marmellos, em cuja casa depois ambos morreram da grip
pe. Alguns destes Múra-Pirahá apresentam flechadas antigas que re
ceberam em encontros com os Parintintin. Elles vivem com receio cons
tante destes inimigos e, por sua causa, evitam geralmente toda de
mora na margem esquerda do Baixo Maicy, que julgam mais fre
quentado por elles que a opposta. A qualquer u.m de nos que se 
dirigia para aquella margem ou para o Alto Maicy, os Múra-Pirahá 
nunca deixavam de advertir do enorme numero dos Parintintin que, 
diziam, lá havia, e que cortavam a cabeça a todos. Os Parintintin, 
por sua vez, parecem ter, tambem, bastante medo dos Múra-Pirahá. 
Este medo reciproco é um phenomeno muito commum entre tribus 
de índios vizinhos. Muitas vezes elles nos perguntavam como nós 
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nos <lavamos com os Múra-Pirahá e si estes não nos atacavam, fi
cando bastante impressionados quando eu lhes respondia que aquel
les índios tinham medo de nós e que, de passagem, costumavamos 
dar-lhes alguma farinha, porque eram uns pobres miseraveis. Pe
diam que eu jamais trouxesse aquelle seu inimigo commigo para o 
posto, o que prometti solemnemente. 

XVI - Anthropophagia 

Desde o seu primeiro apparecimento os Kawahíwa-Parintintin 
são accusados de anthropophagia, em quanto esta accusação contra 
os Múra, p. ex., nunca foi levantada seriamente. Não vi os Parin
tintin comerem carne humana, e occasionalmente ouvi da sua propria 
bocca coisas que tornam provavel a existencia deste costume entre 
elles. Assim me perguntavam com a maior naturalidade si não co
míamos os Múra Pirahá e affirmavam, sem o menor escrupulo, que 
elles mesmo o faziam. Por diversas vezes, cara á cara, elles têm 
ameaçado de comer-nos. Tawarí, um moço muito amavel e amigo 
nosso, z3ngou-se um dia, na sabida do posto, sem razão explicavel 
e, sentado ao meu lado, me disse baixinho, mas com um olhar 
cheio de odio: "Os teus pés eu quero comer! Os teus olhos eu 
quero comer! 1! bom!" (Tambem entre os antigos Tupinambá os 
olhos do inimigo eram uma das partes mais apreciadas). Um índio 
trouxe um dia a sua filhinha ao posto e mandou-a, com certa for
malidade, morder o braço de um dos nossos homens. 

XVII - Furtos 

Alguns Parintintin, até a minha sabida, nunca fizeram uma ten
tativa de furto e outros, como p. ex. Yeií, provavelmente nunca o 
fariam: São as exepções, tão raros quão dignas de serem mencio
nadas, pois os Parintintin, na sua maioria, são ladrões incorrigíveis, 
que empregam toda a sua intelligencia, toda a sua coragem para 
s0 apoderar, publica ou clandestinamente, da propriedade alheia. Os 
mesmos membros da tribu furtam-se reciprocamente, e o costume 
de carregar para o matto immediatamente qualquer presente rece
bido de nós para esconde-lo e voltar com as mãos vazias, não nas
ceu do receio de uma reação nossa mas da desconfiança contra os 
proprios companheiros, tendo acontecido que, encontrando-se dois 
bandos no terreiro do posto, os recem-vindos quizessem tomar á 
força os presentes que os outros já tinham recebido. Por varias ve
zes foram nos offerecidos para permuta objectos roubados de outros 
membros da tribu que depois vinham se queixar. Logo que reco-
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nheceram que o seu ideal, o saque violento do posto, era impracti
cavel, furtaram o que podiam. Os Parintintin são a unica tribu 
que vi inventar instrumento exclusivamente para o furto: ganchos 
compostos de duas peças amarradas, com que puxavam pelas fen
das das paredes de varas, tudo que o espaço permitia passar. Estes 
ganchos eram mais fortes e feitos de madeira (N. 202) para furtar 
roup~s e outras coisas relativamente pesadas, e mais finos e feitos 
de talas de bacaba, quando se tratava de furtar miudezas. Havia 
indivíduos que entravam no posto levando estes instrumentos na 
mão com o maior cynismo, e que espreitavam, durante toda a sua 
permanencia, com avidez uma occasião para emprega-los. Outros, 
porém, furtavam sómente quando havia uma bôa opportunidade, o 
que raras vezes se dava. A ·principio era preciso muito cuidado 
quando chegava o momento delles se retirarem, porque aguardavam 
esta occasião para agarrar, fosse lá o que fosse e fugirem correndo 
com a preza. Tambem não se aborreciam muito quando se cerca
va o ladrão para retomar o objecto furtado. Quando deixavamos, 
ás vezes, entrar um índio num dos quartos do posto, elle agarrava, 
em geral, tudo que podia e tratava de escapar pela porta, ou atira
va com o objecto por cima da parede, e os que do lado de fóra 
estavam esperando, fugiam com elle. Yiwaká, o moço mais docil 
e sympatico de toda a tribu, certa vez que estava no meu quarto, 
furtou um punhado de fios de missangas e metteu-os na bocca quan
do intimei-o a pô-los de novo no seu logar. Tomando-lhe a sabida, 
insisti que elle os restituísse, mas Yiwaká, vendo-se assim aperta
do, engoliu com grande dificuldade uma parte das missangas e me 
entregou a outra. Criancinhas que mal sabem f aliar já mostram 
esta deploravel inclinação para o furto espantosamente desenvolvi
da. Em todas as fendas que as paredes, portas ou janellas do posto 
offerecem, estes índios, quasi instictivamente, procuram introduzir 
a mão ou ao menos os dedos para agarrar o que vier ao alcance. 
As correntes que prendiam as nóssas tres canôas no porto do posto 
causavam-lhes dese~pero quando de noite, sempre debalde, peleja
vam para furtar aquellas embarcações, e o ultimo verdadeiro ata
que ao posto não teve outro motivo senão o despeito por estes 
• insucessos. 

XVIII - Commercio 

A mesma falta de probidade naturalmente se fazia sentir no 
cambio de objectos. Na verdade, elles negociavam comnosco por
que não podiam roubar nem furtar. Com f requencia procuravam 
apoderar-se outravez do objecto já trocado, furtando-o quando não 
era guardado ~ogo, pedindo que se lh'o devolvesse ainda por um 
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instante, sob pretexto qualquer, ou exigindo a reintegra grosseira
mente e debaixo de ameaças. Logo que denotavam que eu tinha 
um interesse de possuir um objecto qualquer, fabricavam imitações 
sem nenhum prestimo e traziam-nas para negocia-las. Assim tam
bem partiram pelo meio ambos os paus de um apparelho para pro
duzir fogo e dois indios vieram, para cada um delles negociar uma 
metade! Quando permutavam os arcos, ás vezes traziam primeiro 
o pau e depois a corda. Por um peixe pediam mercadorias no 
valor de 20$000 e levavam outravez o que tinham offerecido, si 
não se satisfazia até a ultima as suas exigencias. Estas tendencias 
commerciaes difficultaram muito a acquisição de uma bôa collec
ção ethnographica em . regra. 

De alguns delles não se podia dizer propriamente que elles 
pedissem: Exigiam as coisas como quem exige de um ladrão a res 
tituição da propriedade roubada. Já de 'longe, quando a canôa 
delles ainda mal tinha entrado no estirão do posto, gritavam com 
impaciencia: ''Trazei! - Trazei! - Trazei machados! - Trazei 
facas!" - Foi preciso muita paciencia e energia para infundir-lhes 
ao menos tanto respeito e disciplina que fosse possível supporta-los: 
uma tarefa espinhosa mas não impracticavel, como provaram os 
progressos rapidos que os Parintintin para este lado fizeram. 

Raras vezes elles faziam-nos presentes tambem. Uma vez que 
encostaram no pos~o com duas canôas carregadas de milho, cada 
um trouxe algumas espigas para nós e, quando perguntei o que 
por. ellas queriam, todos responderam que nada, pois o milho era 
para nossa alimentação. Depois as mulheres, mesmo no posto, 
fizeram f ~rinha e beijús, e tambem nos presentearam com aquelles 
productos. Os homens de certo bando que costumava vir por terra, 
.da banda do Sul, quando chegavam distribuíam sempre, antes de 
tudo, algumas fructas a todos nós: tiravam os diademas da cabeça 
e os collares do pescoço das crianças e enfeitavam-nos com estes 
adornos. Primeiro, quando traziam as suas armas para negocia-las, 
tinham por costume quebrarem as pontas das flechas de guerra no 
esteio da porteira (N. 182) ou lhes arrancavam as fisgas para pa
tentear que não as traziam para a lucta. Outro signal que sempre 
faziam para dar a entender que vinham em paz, era mostrar as 
mãos vazias por cima da cabeça, batendo palmas, e com o mesmo 
gesto se despediam de longe, quando iam satisfeitos. A saudação 
!}pica dos Parintintin é a seguinte: Entram correndo pela por
teira adentro, pintados como para a guerra, gritando e batendo 
com os pés. Quando sabiamas para recebe-los, elles enlaçavam-nos 
com um braço pelo hombro, sempre batendo com o pé direito, o 
busto inclinado para a frente, gritavam-nos de bem perto no rosto, 

82 



1 

1 

proferindo palavras ininteligiveis de uma maneira exquisita e fa
nhosa. Ou algum que tinha licenç.a para chegar armado, vinha 
com a flecha na corda, o arco levantado por cima da cabeça, da 
mesma forma gritando e pisando e, quando estava a uns 5 passos 
da pessôa, que ia comprimentar, abaixava de repente as armas, en
costando a ponta da flecha no chão. Outro mau costume delles 
consiste em pôr o pé direito encima do pé da pessôa com que 
conversam. 

XIX - Sentimentos de gratidão e aminde 

Quem fosse · bastante ingenuo para esperar gratidão da parte 
dos Parintintin se veria expo.sto a amargos desenganos... Garcia .ti
nha como amigo particular, um rapaz moço de nome Matikamon
dé ( ?) em que depositava muita confiança. Tratou este indio du
rante dias quando elle soffria horrivelmente de umas frieiras no 
penis, mas mal uma hora depois de ter recebido o ultimo trata
mento este Matikamondé tomou-se o causa~or principal ·do con
flicto de 12 de Janeiro de 1923. Indignado com o procedimento do 
seu favorito, Garcia sahiu para o terreiro, chamando-o, e Matika
mondé não se fez de rogado, mas respondeu promptaniente com 
tres flechadas de optima pontaria das quaes uma passou tão rente 
á cabeça de Garcia que eu vi-a roçar pelos seus cabellos. 

Ao indio Y eií eu tinha dado de presente uma das nossas cubi
çad~ canôas, em reconhecimento do seu comportamento relativa
m~nte correcto. No dia seguinte elle veio me offerecer. alguns pei
xes para vender, mas como eu não quizesse satisfazer todas as suas· 
exigencias de pagamento, inteiramente desproporcionadas, levou 
outravez os seus peixes. O mesmo Yeií, poucos dias depqis, no já 
citado conflicto, não pôde negar-se a disparar, ao menos no come
ço, algumas flechas contra nós, se bem que depois attendesse im
mediatamente o meu chamado e se passasse para o nosso lado, 
junto com seu irmão Pirá. 

O costume dos Parintintin dançarem com qualquer objecto 
que receberam de presente podia ser tomado por alguem por uma 
especie de agradecimento: O indio presenteado sae com o seu 
brinde ·e uma flauta de Pan (N. 250-252) para o terreiro de dança 
que fizemos especialmente para este fim, e batendo com força com 
o pé direito, dança para lá e para cá, cantando uma curta estrophe, 
e tocando alternativamente dois tons duplos na flauta. As mais 
das vezes elle intercala na dançá umas voltas ao redor da casa, e o . 
final de tudo ·é sempre o grito de guerra. Quanto a mim, esta ce· 
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remonia me parecia muito mais uma dança de triumpho com a 
preza conquistada do que uma manifestação de agradecimento. 

Toda amizade dos Parintintin comnosco foi, até o ultimo dia, 
de uma natureza muito duvidosa. Com isto não quero absoluta
mente dizer que ella fosse, ao menos nos ultimos tempos, fingida, 
mas dava-se mais ou menos o seguinte: Debaixo da estranha im
pressão da nossa conducta sempre correcta e amistosa e do nosso 
animo invariavel elles ficavam suggestionados e to~avam-se mo
mentaneamente os nossos amigos convencidos. Asseguravam-nos es
pontaneamente que a guerra estava acabada, chamavam-nos de 
" amói" , pediam-me que os levasse commigo para Manáos, convida
vam-nos para trazermos as nossas f amilias ao posto, para que as 
nossas mulheres fiz·essem companhia ás suas, etc. Mal de nos si 
tivessemos confiado demais nestes transportes de sympathia! Se 
bem que os Parintintin estivessem, naquelle momento, seriamente 
convencidos daquillo que çstavam dizendo, pelo menor motivo a 
moral antiga, corrompida por uma guerra de 80 annos e cujo ideal 
é o 'latrocínio teria outra vez supplantado a nova moral da paz e 
da harmonia. E esta mudança era tanto mais f acil quanto é in· 
quieto, leviano e inconstante o caracter desta tribu. Os elementos 
melhores, enfim, talvez que pensassem como Yeií com o qual tive 
um dia o dialogo seguinte: , . 

Yeií (apontando para um signal no meu pé): O que foi isto? 
Eu: Uma cobra me mordeu. 
Y eií: Tu não morreste?! 
Eu: não. 
Y eií (depois de um momento de reflexão): Foi bom que não 

morresses, para poder trazer machados e terçados para nós! 
. . 

As informações dadas pelos Parintintin não merecem muito 
credito, especialmente quando são dadas em resposta a uma per
gunta directa nossa. Em geral, elles não têm o menor escrupulo 
de dizer uma mentira, motivo principal porque tenho relativamente 
tão poucas . informações sobre os seus costumes, dadas por elles 
mesmo. 

Os Parintintin desconhecem a hospitalidade para com o es
trangeiro. Esta falta é muito natural pois consideravam todos que 
não pertenciam á sua tribu como inimigos mortaes. 

XX - Coragem 

Os Madeirenses chamam os Parintintin de covardes porque 
não resistel_Il á fuzilaria. Mas nenhum destes que os censuram seria 
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por sua vez bastante estupido para se expor, só com arco e flechas 
na mão, aos tiros de rifle de um inimigo. Nos seus ataques ao 
posto estes indios tem dado provas manifestas de bastante cora
gem, avançando á peito descoberto contra 7 homens armados · de 
rifles, numa posição inexpugnavel. Percebia-se, ás vezes, como pro
curavam salientar-se individualmente por alguma façanha que po
~esse em destaque a sua . coragem. No ataque de 15 de Maio de 
1922 vi como o primeiro na fileira dos atacantes se virou para o 
segundo que vinha ha uns 8 passos atraz e, com os arcos levanta
dos verticalmente, tentaram dançar á vista do inimigo atacado: e 
só não executaram a peça porque no mesmo instante os chamei. 
Antes do começo das relações pacificas, individuos audaciosos in
troduziram-se de noite clandestinamente pela cerca do posto em
quanto os outros ficavam esperando do lado de fora, tendo um 
deites furtado uma bacia que estava encostada á parede da cozinha, 
dando uma pancada nas chapas da parede, fugindo depois. Desafios 
para duello recebemos mais de um. 

XXI - Narcoticos 

Não sei si os Parintintin, como a maior parte das outras tribus, 
são beberrões d'occasião. Consta-me que durante a minha ausen
cia trouxeram uma vez, como presente, uma cuia cheia de uma 
bebida fermentada, de milho, já velha e estragada. Si esta bebida 
existe, elles não parecem dar grande importancia a ella porque não 
levam della nas suas viagens em canôa, como vi fazer outras tribus; 
nem me lembro que jamais se referissem a ella e1n conversa. A 
princípio o vício de fumar parecia causar-lhes horror: Não 
eram capazes de chegar perto de uma pessôa que estivesse com ci
garro na bocca, e de longe pediam que o atirasse fóra. Quando 
elles se tornavam importunes e exigentes demais, bastava que Gar
cia accendesse um cigarro para conserva-los a tres passos de dis
tancia. Hoje já existem rapazes que tomam o cigarro da bocca de 
qualquer um dos nossos, tiram, desageitadamente e tossindo, algu
mas baforadas, mettendo outra vez o cagirro na bocca do seu don~. 

O café não apreciavam, mas, quando viam alguem beber, gos
tavam de metter a ponta do dedo na chicara cheia, admirando-se 
que bebessemos esta beberagem tão quente. 

Inventaram, porém, outro estranho vicio, depois do estabele
cimento das relações pacificas: Comiam, apaixonadamente, as ca
beças dos phosphoros queimadas. Dava-se uma caixa de pho~pho
ros a um indio e elle os accendia um por um para apaga-los inme-
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diatamente e comer a massa inflammavel carbonizada. E quanto 
mais conselhos lhes davam para não faze-lo, mais apaixonados fi
cavam pela estranha golodice. 

XXII - Chefes 

Facto estranho para um povo guerreiro é, certamente, este que 
nunca vi entre os Parintintin um chefe de qualidade alguma, sem 
ser o chefe de família. Vivem em pequenos grupos de 40 cabeças 
no maximo, que são formados de uma ou mais famílias e mudam 
a sua composição constantemente. Individuos avulsos passam com 
frequencia de um bando para outro. As vezes, o bando se com
punha ou dissolvia á nossa vista, durante a sua visita no posto. 
Entre os diversos chefes de família parecia reinar completa egual
dade. A autoridade deites, mesmo dentro do circulo da sua famí
lia, era, em alguns casos, bastante fraca. Yeií é o unico que man
da e é obedecido - condicionalmente. Não consente que a sua 
gente furte: Deante dos meus olhos elle reprehendeu uma mulher 
que neste sentido fazia uma. tentativa, e durante a minha ausencia 
elle tomou objectos furtados da mão da sua gente, restituindo-os 
aos seus donos. Para evitar os excessos que no principio costuma
vam cometter na hora da partida, Yeií mandava o pessoal na frente 
e elle mesmo só seguia mais tarde. Vi um outro chefe de f amilia, 
Porowiawí, mandar a sua sobrinha ('?) Mbaitaí que fosse buscar 
uma canôa do outro lado do igarapé. A moça mostrou-se enfadada 
e não foi. Porowiawí encaminhou-se para ella, puxou-a pelos ca
·bellos e deu-lhe com a ponta do arco umas estocadas na barriga. 
Depois, vendo que estas violencias nos desagradavam, ficou irreso
luto e tratou de persuadi-la com bons modos. Mbaitaí, porém, 
amuou-se, virou-lhe as costas e não sahiu do logar. 

Mesmo nos ataques, não pareciam obedecer a um chefe. Um 
valentão qualquer concebe o plano, a mocidade turbulenta se lhe 
junta, e partem para a empresa. Só no primeiro avanço e na pri
meira descarga de flechas se nota uma certa ordem, mas na acção 
subsequente cada qual faz o que lhe dá na cabeça: sustenta o com
bate, si para isto tiver coragem, e corre quando se sente invadido 
pelo medo, sem se importar com os outros que ficam. Quando, po
rém, um delles cae ferido por uma bala, os seus companheiros f a
zem todo o possível para carrega-lo. No ataque mal succedido, que 
fizeram em 1920 perto de Galilea, o pessoal que bateu as vizinhan
ças da casa atacada achou um indio com uma das coxas fracturada 
por uma bala de rifle, arrastando-se com difficuldade sobre as mãos 
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e a perna sã. Foram buscar mais gente: quando, porém, no dia 
seguinte voltaram ao logar, o ferido já tinha sido levado pelos com
panheiros. 

XXIII - Propriedade 

Parece-me improvavel que os Parintintin reivindicassem ~n
cientemente qualquer direito possessorio sobre um territorio delimi
tado, como propriedade commum da sua tribu. A terra que estão 
occupando, elles invadiram, derrotando e matando os antigos ha
bitantes: os Torá e Múra. Como são poucos em numero, o territo
rio que habitam permanentemente, onde têm as suas aldeas e ro
ças é, relativamente, pequeno. Irradiando deste centro elles vagam, 
nas suas correrias, sobre uma .area muito mais extensa, sem, no 
emtanto, occupa-la permanentemente, mas onde, de medo dos seus 
ataques, tambem nenhum outro se pode fixar. Em todo caso, nun
ca ouvi os Parintintin 8e referirem com uma unica palavra aos seus 
direitos sobre o terreno em que eu, sem lhes pedir licença, levan
tei o posto de pacificação. Os seus ataques não eram protestos con
tra a occupação do seu terreno, ,mas tinham por fim a conquista 
das nossas cabeças e o ~aque da casa. 

Propriedade individual existe, e cada individuo, homem, mu
lher ou criança, parece ser considerado dono dos objectos fabrica
dos por elle ou do seu uso particular. Isto se via claramente na 

• occasião da permuta de objectos comnosco onde os pais apenas re
presentavam as crianças mais pequenas. Quanto ao conceito dos 
Parintintin á respeito da propriedade de quem não pertence á tri
bu, já me tenho referido acima. 

. 
• 

XXIV - intellectualidade 

De todos os indios que conheço, os Parintintin se destacam 
favoravelmente por sua vivacidade intellectual e rapida comprehen
são. Elles, com os seus vizinhos e inimigos, os Múra-Pirahá, for
mam, neste sentido, os dois extremos da minha experiencia. Os 
Parintintin conheciam toda a guarnição do posto pelo nome e sa
biam melhor que eu, quem tinha ido como tripolante para o Ma
deira. Sem maior difficuldade, elles se entendiam com o pessoal 
do posto do qual nenhum conhecia a sua lingua, por meio de uma 
mímica muito engenhosa. Elles que, pode se dizer, não tinham 
nenhuma organisação, comprehenderam immediatamente a do pos
to e sabiam levar em conta a rigorosa disciplina alli reinante. A 
noticia de outros que existia uma autoridade superior aos chefes 
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de familia delles~ um governo, enfim, não lhes parecia causar ne
nhuma estranheza. Concebiam com grande rapidez e com maior 
ainda esqueciam-se do novo conceito. Superficiaes e desattentos em 
extremo, nenhuma firmeza tinham em suas opiniões, e nas suas 
promessas, por mais espontaneas e positivas que fossem, nellas 
ninguem podia confiar. 

Si, porém, o desenvolvimento do systema numeral fosse a es
cala para medir a capacidade mental de um povo, os Parintintin 
haviam de figurar no ultimo degrau, pois malmente conhecem dois 
numeraes: oyipé = um, mokói = dois. Quando eu empregava a 
palavra mbohapí (d) = tres, elles não me comprehendiam. Alias, 
esta palavra é egualmente desconhecida nos dialectos Kawahíb do 
Alto Machado que pude examinar, mas existe no dialecto Apiaká e 
Kamayurá. Por "tres" os Parintintin, ás vezes, diziam tambem mo
kói, de maneira que melhor se traduz esta palavra pór "alguns" 
do que por dois. Qualquer quantia superior a dois, elles só sabiam 
explicar mostrando um numero approximadamente egual de dedos 
das mãos e dos pés. 

XXV - Canto, musica e dança 

Quando os Parintintin visitam o posto, gostam muito de dan
çar, de cantar e de tocar as suas flautas que trazem espontaneamen
te. Nunca ouvi um Parintintin cantar sem dançar ao mesmo tem
po. A dança dos homens consiste em 8 passos rapidos para um 
lado, meia volta, 8 passos em sentido contrario, outra volta, e assim 
por deante, sempre batendo com o pé direito com· Jorça e de uma 
maneira tal no chão que produz o estalo de uma palmada. Esta 
dança é. sempre acompanhada por uma curta estrophe cantada e 
visivelmente improvisada, pois, em geral, não começam o caJ;J.tO 
logo aos primeiros passos, mas levam primeiro algum tempo mur
murando de si para si, no compasso da dança, para depois, de re
pente, levantar a voz. Os textos nunca consegui apanhar direito 
porque cantam de uma maneira confusa e f anhosa. Percebi que 
mencionavam nos seus cantos as ferramentas que de nos recebiam: 
"Takihé (-terçado) gara (-interrogativo) mi (-?) arakái (-quando?)". 
Em outra occasião cantaram da lancha (Kayari igá - a canôa do Ma
deira) e do batelão (materá). Já me referi á dança com a cabeça do 
inimigo. . Os cantos são curtos e monotonos, mas não diss9nantes. 
Depois de cada estrophe, sopram dois tons duplos numa flauta de 
Pan de 4 cannos ou num canudo de taboca, de um, dedo de gros
sura, fechado embaixo (N. 242-244). Por fim dão o grito de guer
ra. De outra vez dançaram na roda, com a flauta grande, a irerú. 
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As i:nulheres, quando dançam em companhia dos homens, entram, 
um pouco agachadas, por debaixo dos braços que os homens collo
cam nos hombros reciprocamente, e dançam nesta posição, pulan
do com ambos os pés simultaneamente. Certa menina de 8 annos 
ensinou-me a dança seguinte: Poz se na minha frente e pegou as 
minhas mãos, entrelaçando os dedos della com os meus e, sem me,,.. 
soltar, pulou commigo em roda, com ambos os pés eguaes, mas 
sempre marcando o compasso com o pé direito em cada segundo 
passo, e cantando com voz surda: He-hehe! Uma irmãzinha della 
collocou se então atraz de mim e dançou junto, com as mãos apoia
das nas minhas costas .. 

Quando deixavamos entrar um indio no quarto, elle pegava 
geralmente em .algum objecto maior, uma roupa, um rifle ou coisa 
semelhante, dançava com elle acima e abaixo e entregava-o de no
vo. Pareciam ter uma satisfacção enorme nisto. Quando estavam 
acampados nos seus ranchinhos junto do posto, alem do igarapé, 
cantavam em geral até ás 21 h. e uma vez dançaram no luar, no 
terreiro do posto, até ás 21 h. 30 m. 

A grande flauta irerú (N. 240) tem um comprimento de 445 
cm. Dentro do canno grosso acha-se mettido, .numa abertura do 
nó, um canudo fino com uma lingueta lateral, elastica. O unico 
som que este instrumento produz é baixo e rouco. Móra da flau
ta de Pan de 4 cannos, existem tambem dellas com 7, 10 e 15 (N. 

t \ 247-252), das quaes desconheço a occasião em que são usadas. 

• 

Ha tambem uma flauta de taboca da grossura de um dedo, 
com uma abertura lateral rectangular para a boca e outra, tam
bem rectangular, para o dedo, perto da ponta aberta (N. 245). 
Desta qualidade vi uma flauta dupla, de maneira que duas dellas 
eram unidas pelo nó que formava o lado fechado de ambas (N. 246). 

Buzinas de bambú grosso, com abertura lateral e approximada
mente rectangular (N. 253-256), só vi ein uso para chamar com
panheiros distantes, mas nunca na guerra. Um brinquedo musical 
para crianças consiste num craneo de agutipurú (Sciurus sp.), trans
formado em apito, tapando-se as aberturas com exepção do furo 
occipital com cerol. 

Os Parintintin apreciam muito os nossos instrumentos de mu
sica. Por causa de um cavaquinho que um dos homens do posto 
tocava, quasi houve um conflicto. Já no ataque de 28 de Maio de 
1922, quando se postaram na margem opposta do rio, ainda atiran
do para cá, elles me pediram uma coisa que se estira e comprime 
horizontalmente entre as mãos e que canta: tõté-tõté! - Todos nos 
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comprehendemos im.mediatamente que era uma harmonica que ellC$ 
queriam, mas foi-me impossivel satisfazer-lhes o pedido. Julgando 
que eu não tivesse comprehendido o que desejavam, fizeram então ' 
dois simulacros de palhas de uauaçú (Orbignia speciosa) que liga-
ram por meio de costura com fio de algodão, representando o 
folie da harmonica (N. 258,259), para demonstrar com elles o que 
queriam. Por fim tiveram de contentar-se com umas pequenas har
monicas de bocca. Gostaram do toque de grammophone e tinham 
um prazer especial em dar corda ao mechanismo. 

XXVI - Desenhos e esculpturas 

Nunca consegui levar uma india a fazer um desenho: os ho
mens porém, tinham prazer em riscar figuras de animaes e de gen· 
te com o lapis no papel, ou com sueco de genipapo na pele delles 
e na nossa. Em geral, desenhavam mal (fig. 5). Nas suas buzinas 
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Fig. 5 . Desenhos á lapis dos Parintintin. 

a. e b . Yawára-rangáb - retrato de onça. 
e. Tará - camaleão? 
e. kwatá - Ateles paniscus. 
f . Pirawib - Piseis sp.? 
g . Inambu - Tinamus sp. 
h . Anyà - espectro? 
i . Figura hrnnana? 

·' 

. ' 

j . Karuirapé? 
k. Oremohundáb - maneira de nos pintarmos de preto. 
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e flautas gravavam figuras semelhantes. Numa flauta representaram 
pessôas determinadas do posto, conservando as proporções relati-. . 
vas. O melhor producto da sua arte de desenho formam as tatua-
gens, especialmente ··a do queixo da mulher. Não sei quem as exe
cuta, mas as moças que ainda não as possuiam, vendo-me copia
-las na minha caderneta, me pediram que eu lhes fizesse a tatuagem 
completa no rosto com tinta de escrever. 

" ,, 

---o 

-

a b 
• 

Fig. 6. Bonecos de pau abandonados pelos Parintintin num rancho 
perto da bocca do Flechai, depois do ataque aos Mura-Pirahá, 1921: b. 

e e. representam provavelmente indios desta tribu. 

De esculpturas vi sómente uns bonecos de pau (N. 260-262). 
- dois delles verdadeiros monstros, - representando gente nossa. 
Creio que são brinquedos de crianças. Alguns outros bonequinhos 
de madeira que elles deixaram pendurados num ranchinho quando 
em 1921 atacaram os Múra-Pirahá na bocca do Flechai, represen
tavam talvez membros desta tribu, e eram trabalhado·s com mais 
esmero. Um delles estava vestido com uma saia de papel (fig. 6). 
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XXVII - Tratamento do corpo 

Nunca vi um Parintintin que andasse sujo por desleixo, e entre 
todos só me lembro de uma mocinha que as mais das vezes estava 
mal penteada. Eles não tomavam sómente banho, como outros in
dios, mas lavavam-se esfregando o corpo e tirando para este fim 
até a capa do penis. Nem tampouco se vê as crianças pequenas 
sujas ou enlambusadas, porque as mães as lavam frequentemente. 
As vantagens do uso do sabão elles comprehenderam rapidamente, 
desde que tomaram banho em ·nossa companhia. 

Arrancam sobrancellhas e pestanas, mais ou menos cuidado
mente mas deixam crescer todos os mais cabellos do rosto e do 
corpo. Achavam feio as nossas sobrancelhas e barbas espessas e 
queriam arranca-las. Apreciavam muito o ef_feito da navalha e si 
algum de nos se apresentava com a barba mal feita, lembravam
-lhe que a fizesse. Alguns velhos, porém, sentavam-se num mocho 
no meio do terreiro e pediam que lhes f izessemos as grisalhas e 
ralas que possuíam. 

Os cabellos da cabeça usam, tanto homens como mulheres, cor
tado em roda, em forma de calotta, de maneira que o corte fique 
pouco acima das sobrancelhas, cobrindo a parte superior das ore
lhas. Só duas mulheres tinham cabellos compridos, amarrados atraz, 
rente á cabeça, com um fio grosso. Uma criança de peito tinha 
os cabellos sobre a testa raspados e a calva coberto de urucú. To
dos pediam que se lhes aparasse os cabellos em roda com tezoura. 
Ajuntavam cuidadosamente os cabellos cortados, lançando-os ao rio. 
Si tínhamos varrido o terreiro, examinavam escrupulosamente si 
não havia ficado algum cabello e, eventualmente, varriam-no elles 
mesmo mais uma vez. Só um foi uma vez bastante descuidado dei
xando no chão os seus cabellos cortados, mas sua a ~ulher, vendo 
o desleixo do marido, foi immediatamente recolhe-los. · 

Os pentes (N. 212-214) são pequenos e unilateraes, com um 
trançado simples de fios de algodão entre os dois '.pares de talas 
qúe prendem os dentes de madeira. 

Os Parintintin são doidos por brilhantina, perfume e oleos pa
ra os cabellos, e entre os seus primeiros cosmeticos figura o kero
zene, de cujo cheiro. gostam em extremo. Se fosse pela vontade 
delles, teriam despejado sobre os seus cabellos invariavelmente to
dos os liquidas que viam engarrafados, pois lembro-me que me pe
diram para este fim tinta de escrever, banho revelador photogra
phico, azeite de mamona, etc . 
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XXVIII - Tatuagem 

Homens e mulheres são tatuados com tinta de genipapo. A ta
tuagem completa do rosto consta de fií. 2. Ela começa a ser feita 
nos homens aos 30 annos, mais ou menos, com a linha em roda, e 
os desenhos em forma de rabo de peixe nos cantos da bocca. As tres 
linhas da bocca para as orelhas seguem-se até a edade de cerca de 
50 annos. As mulheres começam com as duas linhas oculares, a 
vertical e a horizontal, que já apparecem em moças. Todas, po
rém, que tinham a tatuagem no queixo, creio que eram casadas, 
mas nem todas as mulheres casadas tinham esta tatuagem. Sómente 
mulheres de 40 annos para cima tinham as linhas largas da bocca 
ás orelhas. Parece que a tatuagem nada tem que vêr com o clan e 

/,,...... 

Fig. 2. Muhler. Homen. Tatuagem do rosto. 

nem tam pouco com uma determinada epoca da existencia ou com 
o matrimonio, pois vi homens de 45 e mulheres de 25 annos que 
ainda não tinham a primeira linha no rosto. Nas mulheres observei, 
afóra das tatuagens descriptas, só as duas seguintes: Uma velha 
tinha um ornamento semelhante ao do queixo, entre o umbigo e o 
pubis. Outra velha apresentava nas faces deanteiras das coxas o 
desenho de fig. 3 j. Nos homens, porém, aparecem em toda parte 
do corpo tatuagens maiores ou menores, com grandes divergencias 
individuaes. Com rarissimas exepções, todos tem, no meio da face 
interior de um antebraço a figura de onça (fig. 3 a, b), e muitas 
vezes no logar correspondente do outro antebraço a do paçú (fig. 
3 e). Muito commum são, nas costas, do lado esquerdo, da pá p~ra 
baixo,- duas fileiras verticaes de 10-15 rectangulos pequenos (4 10 
mm.), horizontalmente collocados e coloridos em toda sua superfí
cie. Segundo me disseram, esta tatuagem é feita com um dente de 
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Fig. 3. Tatuagens. 

a, b: Yawára-rangáb = retrato da onça. 
c, d: Andirá-rangáb = retrato do morcego. 
e: Paku-rangáb = retrato do pacú. 

d.~ 

f : Pira-kánga-rangáb = retrato da cabeça de peixe. 
g: Huruvi = Sorubim (Playstoma sp.). 

Y.t 
• l . 

. -

cu tia (Dasyprocta aguti). Dois indivíduos tinham a figura de mor
cego (fig 3 c, d) sobre o epigastro. Um certo Oyporuí, que se dis
tinguiu em diversos conflictos comnosco, tinha na face anterior da 
coxa esquerda a figura de um rifle (fig. 3 i) . Outro apresentava no 
mesmo logar um desenho chamado "huruví" (Sorubim, Platystoma 
sp., Fig. 3 g). O índio que mais tatuagens ostentava era um homem 
de seus 50 annos: tinha a do rosto completa, a figura da onça num 
braço, o desenho da fig. 3h do lado esquerdo do peito, 4 linhas ver
ticaes de 20 cm. de comprimento na face anterior da coxa esquer
da, 4 linhas horizontaes no logar correspondente do braço esquer
do, a superior rodeando toda a sua circunferencia, o desenho da 
fig. 3 f no outro braço e uma linha horizontal nas costas, de uma 
pá á outra. · 

XXIX - Pintura do corpo 

Os Parintintin occupam para a pintura do corpo a tabatinga 
(branco): o carvão de castanha (preto): o urucú (vermelho) e o 
genipapo (azul escuro). Nas mulheres notei as pinturas seguintes: 
A do corpo inteiro, inclusive os cabellos, com urucú: uma pintura 
da parte inferior da perna com linhas de genipapo (fig. 4), e, a mais 
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Fig. 4. Pintura com genipapo em perna de mulher. 

frequente, uma porção de pequenas· manchas feitas com a ponta do 
dedo molhada em tinta. de genipapo, na região umbilical e ventral. 

Nos homens raras -vezes notei vestígios de pintura antiga com 
urucú. Muito frequente, tanto na occasião da vizita pacifica como 
do combate, era a pintura preta com carvão genipapo: Primeiro 
uma fita larga de uma orelha á outra, incluindo a bocca: depois 
pulseiras cobrindo quasi todo o antebraço: faixas largas, horizontaes 
ou grandes manchas irregulares, 3-5 de cada lado da frente do cor· 
po e, tambem, nas coxas. Um enfeitou a face anterior com linhas 
curtas e curvas, espalhadas irregularmente. Outros enlambusavam 
sómente, sem arte alguma, o peito, a testa ou o rosto inteiro. No 
ataque de 15 de Maio de 1922 tinha o primeiro da fileira dos ata
cantes o rosto, o pescoço e a frente do corpo completamente pretos. 
Nunca observei pintura de carvão em mulheres ou crianças. 

Mais horrendo ainda que o aspecto da pintura preta é o da 
branca: Caiados com tabatinga, dos cabellos aos pés, estes índios 
parecem espectros ou, qu.ando ás vezes pintam a frente do corpo 
com listras horizontaes, pretas e brancas, dão a impressão que es
tão mettidos em camisas de meia. 

Esta pintura dos guerreiros Parintintin deu causa á lenda ge
ralmente acceita no Madeira de que no meio da tribu existem Neo

. -Br.azileiros, criminosos foragidos que andam vestidos, e que o "tu
~aua" d_ella é um negro, natural do Maranhão. 

XXX - Pe~fq.ração· das orelhas 

Não observei nesta tribu mutilações propositaes, mas ambos os 
sexos tem os lobulos das orelhas furados. A operação parece ser 

1, executada muito cedo, pois uma criancinha de poucas semanas já 
apresentava os furos, ainda não cicatrizadQs. Os pequenos que a 
mãe ainda carrega na tipoya tem as orelhas enfeitadas com pingen-
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tes de missangas, pennas e botões (N. 137-139). As mulheres nada 
usam nas orelhas como bem alguns homens. A maioria destes, po
rém, mette nos furos uns pauzinhos da grossura de um lapis e de 
2 cm de comprimento. Em occasiões especiaes usam de umas va
rinhas de taboca que prendem por uma ponta ao furo da orelha, 
pousando a outra extremidade sobre o hombro do portador, e que, 
ás vezes, são enfeitados com pequenas pennas (N. 141-144). Só 
uma vez vi um homem usar pingentes de borlas de pennas (N. 140), 
e um velho appareceu um dia com uma grande penna de mutum 
mettida num dos furos da orelha. Não sei si as mulheres usam 
algum enfeite em ocasiões especiaes, mas os furos das suas orelhas 
são muito mais pequenos que o dos homens. 

XXXI - Ornatos de pennas, dentes, etc. 

Os trabalhos em pennas destes índios são pouco vistosos e fi
cam muito aquem do que produzem, p. ex. os seus inimigos, os 
Mundurukú. As peças melhores são os diademas e as pennas cer
vicaes. Os primeiros consistem numa fita estreita de pennas pre
tas, ou numa mais larga de penna~ de diversas côres, ou numa com
binação das duas, ficando a fita estreita sobreposto á base da mais 
larga. (N. 52-64). Estas diademas são amarrados directamente na 
cabeça ou montados num aro duplo de talos de burity (Mauritia 
flexuosa) com u.ma rêde circular, elastica de fio de algodão (N. 
42-44). Alguns Parintintin usam estes aros sem o diadema e só
mente com algum enfeite cervical (N. 39-41). As vezes, substituem 
nos ataques o diadema de pennas por um de uauaçú (Orbignia spe
ciosa), sem ou com enfeite cervical (N. 30-32). -Alguns meninos 
appareceram ao posto com diademas de palha de duas côres (N. 
33-35). Fora disto usam aros de diversos feitios, de trançados de 
palha de uauaçú e de tucumã (Astrocaryum sp. N. 46-48, 50), de 
cordões ou cipós cobertos de pennas curtas (N. 49, 51), mais em 
uso entre os meninos. Borlas que cabem sobre as fontes, tambem 
adoptam. 

Os enfeites cervicaes são frequentes e consistem em caudas de 
palha (N. 31-47), borlas de pennas (N. 39, 66-68), cordões (N. 
40, 41) e varinhas de cipó (N. 32, 69, 73-75) guarnecidas de pen
nas e dobradas em forma de pinça, ou rabos de arara (N. 71, 72) 
de cujas pennas compridas pendem enfeites de penninhas curtas. 
Em mãos do Snr. Manoel Lobo vi um destes cujos pingentes eram 
feitos de cabellos humanos. 

Todos estes ornatos de pennas são do uso exclusivo dos ho
mens e meninos, como o são tambem as ligas dos braços. Geral-
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mente estes são de palha de uauaçú, têm 3 cm de largura e são 
costuradas nas pontas com um fio de algodão. Como enfeite, são 
guarnecidas com pequenas pennas grudadas (N. 78) ou pequenas 
borlas (N. 79) ou compridos c0rdões de pennas (N. 80, 88, 89). 
Outros braceletes são de embira, com franjas compridas, ou de sec
ções de ossos tubulares. 

Collares de contas de tucumã, bambú, osso ou vidro com pen
dentes peitoraes e cervicaes são usados especialmente por crianças 
de ambos os sexos. As mulheres só usam enfiadas de contas de 
tucumã e osso (N. 96, 111): nos homens nunca notei o uso de col
lares de especie alguma. As crianças trazem nos seus, pendentes 
de toda sorte: borlas cervicaes de pennas, chocalhos de nozes pre
tas, apitos de craneos de pequenos animaes tapados com cerol, 
bonitos guizos de caracoes, cascos de anta, etc., como tambem objec
tos da industria dos seus inimigos como uma chapinha de ferro, 
uma roda de relogio, um carretel de linha vazio, uma medalha, moe
das de prata de 2$000, botões, etc. (N. 90-95, 97-110, 112, 128-135) . 
O enfeite typico das crianças, porém, consiste num pendente forma
do por dois dentes de grapdes animaes, ligados ou sómente enfia
dos juntos. As mais das vezes occupam para isto os colmilhos do 
queixada (Dicotyles labiatus), mas tambem os do Taitetú (Dicoty
les torquatus), as presas da onça e do maracajá (Felis pardalis) e os 
incisivos da anta (N. 113-127). 

XXXII - Lavoura 

Os Parintintin possuem uma lavoura relativamente extensa. 
Todas as suas roças que eu vi já estavam colhidas ha dois annos 
ou mais e, por conseguinte, em capoeira. A que havia nos fundos 
do posto, cobre uma area de dois 11ectares e meio, approximada
mente. 

Em primeiro logar plantam milho (N. 235), de uma qualidade 
tão molle que, sendo preciso, pode-se come-lo crú. Assam-no na 
braza ou delle fabricam uma farinha, soccando-o no pilão (N. 237). 
Humedecem esta farinha dando á massa a forma de bolas do ta
manho de um punho fechado, para assa-la no borralho e socca-la 
de novo no pilão. A farinha assim preparada (N. 236), elles co
mem secca com peixe e carne ou, escaldando-a, fazem della um pi
tão. Tambem fabricam della pequenos beijús (N. 239) assados no 
borralho. 

Além do milho plantam macachera, batata doce, urucú, algo
dão, banana e mamão. Tabaco e feijão não conheciam, nem sequer 
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pelo nome. A palavra Kiíi - pimenta (Capsicum) elles tinham, po
rém não sei o que comprehendiam debaixo deste nome, pois pare
ciam desconhecer a nossa pimenta malagueta, e os índios que já a 
haviam experimentado no posto, por brincadeira esfregavam-na no 
milho assado ou em outras comidas dos novatos e morriam de rir 
quando o logrado cuspia e bufava furiosamente. Conheciam a can-· 
na de assucar e chupavam-na apaixonadamente, em quanto pouco 
ligavam ao assucar, mas não pareciam planta-la nas suas roças. 

A derrubada da matta parece ser feita pelos homens, pois só 
elles pediam ferramentas para isto, mas as mulheres plantam, como. 
prova o facto já citado de terem ellas espontaneamente trazido se
mentes para planta-las no terreiro do posto. Em Dezembro colhe
ram o milho das suas roças no Alto Maicy-Mirim. De que maneira 
elle é conservado não sei. Nunca vi um Parintintin beber outra 
coisa sem ser agua, mas está provado que preparam tambem uma 
bebida fermentada de milho. 

O pirão de farinha de milho e umas pupunhas (Guilielma spe
ciosa) foram as unicas comidas cozinhadas que vi: todas as outras,, 
si tinham preparo, eram assadas na braza ou no borralho. As nos
sas comidas cozinhadas: arroz, feijão e carne secca, causavam-lhes, 
asco. Quando o almoço vinha para a mesa tapavam o nariz e 
cuspiam para um lado. Mais tarde alguns começavam a co1ner car
ne secca assada. A nossa farinha d'gua elles comiam em grande 
quantidade, mas não apreciavam a farinha de tapioca. 

XXXIII - Caça e pesca 

Os Parintintin são bons caçadores e pescadores: a caça, po
rém, tem menos importancia que a pesca. Observei que na bocca 
dt: um lago, pouco abaixo do posto, tinham feito uma tapagem º' 
que faz suppôr que pescam com timbó (Paullinia pinnata et sim .) ~ 
Só vi os pescar com a flecha, e, como nisto se exercitam desde da 
edade de 6 annos, tinham grande practica. Por diversas vezes vi, 
em lagares apropriados, na beira do rio, umas varas amarradas nos, 
galhos das arvores pendidas sobre a agua, encima das quaes o pes
cador se postava para, do alto, avistar melhor a sua presa no fundo 
do rio. Frequentemente vê-se nas mãos destes índios, quando vão pes
car, umas figuras de peixes, em tamanho natural, feitas de casca 
de pau pintadas de preto (N. 203-206) que elles empregam, não seí 
bem de que maneira. Achei-as depois abandonadas, nos pontos de 
pescaria, amarradas na ponta de uma vara fina e elastica de dois 
metros e meio de comprimento, achando-se esta uma vez fincada 
na margem de uma forma que a figura de peixe na ponta delta fi-
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cava por baixo d'agua, talvez para assim servir de chamariz. Dos 
anzoes nossos não sabiam bem o que fazer, mas por ultimo já co
meçavam a experimenta-los. 

Entre os animaes de caça parecia a anta ser o seu predilecto. 
Gostavam da caça aos macacos que vivem em grande quantidade 
nas mattas da sua terra, mas tinham medo de perder com elles as 
suas flechas. Não pareciam desdenhar os veados e batrachios elles 
trouxeram de presente para nos. As vozes dos animaes elles arre
medam com muita perfeição. Quando catam os piolhos uns aos 
outros, cada um come os seus. 

XXXIV - Animaes domesticos 

Animaes domesticos propriamente ditos, como cães, os Parin
tintin não possuem, mas criam animaes selvagens em casa e trou
xeram-nos papagaios e periquitos de diversas qualidades, muito 
mansos e que arremedavam a falia de índios, as risadas das mulhe
res e os gritos de guerra. Tambem trouxeram japiins e um mutum 
e Y eií me contou que tinha em casa diversas araras aos quaes cos
tumava arrancar as pennas para enfeites. Numa aldea abandonada 
no Alto Maicy havia uma gaiola para passares feita de varinhas 
fincadas no chão em circulo. 

No começo os Parintintin temiam muito um cachorrinho bran
co que tínhamos no posto. Quando elle estava deitado dormindo, 
passavam de mansinho ao redor delle e perguntavam si já tinha 
morrido e, quando eu dizia que não, pediam que o mandasse para 
dentro. Mais tarde perderam o receio e, brincando, corriam com 
elle pelo terreiro. 

XXXV - Producção do fogo 

O fogo é produzido por fricção, com auxilio de um apparelho 
composto de duas peças de pau (N. 208-210). A peça de apoio é 
de um feitio singular (fig. 7) co1no até agora nunca tinha visto, mas 
innegavelmente practico, pois dispensa o corte lateral no furo, usa
do por outras tribus, para dar sabida certa ao pó, produzido pela 
fricção. Seguram esta peça no chão com um pé e assentam a vara 
de fricção não verticalmente sobre ella mas um pouco inclinada, 
volvendo-a com rapidez e força entre as palmas das mãos. Mes
mo dois índios ajudando-se reciprocamente, o trabalho é bastante 
difficil e demorado, ao menos nos dias humidos do inverno quando 
eu os vi fazer fogo desta maneira. Geralmente ambas as peças são 
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Fig. 7. 

de madeira de urucú, e só a vara de fricção, ás vezes é de embi
reira. Como isca vi empregar algodão queimado. 

Como os Parintintin se arrf!njam quando lhes falta este appa-
· telho demonstra a flecha N. 121 cuja ponta de taquara foi usada 
como peça de apoio. Não sei o que serviu de vara de fricção nes
te caso. 

XXXVI - Habitações (Planche 1, B) 

Nunca visitei nenhuma aldea habitada, mas vi tres abandonadas. 
A primeira se compunha de 4 casas espalha.das, irregularmente numa 
capoeira de dois annos, na margem esquerda do Alto Maicy. .A 
casa maior, que podia estar em abandono ha dois ou tres mezes, 
cobria uma area de 6X8 m. A cumieira estava a 3 m ou mais aci
ma do chão. A ordem dos esteios demonstra a fig. 8. Os esteios 
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Fig. 8. Ordem dos esteios numa casas dos Parintintin no Alto Maicy. 
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das carreiras exteriores formava uma especie de varanda de am
bos os lados da casa. Os grossos tinham um diametro de 10 cm, 
mais ou menos, tendo a ponta entalhada em forma de forquilha. 
A coberta era de pannos tecidos de ubim e de palha de usuaçú, 
concertado em alguns pontos ligeiramente com folhas de soro roca. 
Não havia indicio de paredes, mas umas travessas grossas, forte
mente amarradas, ligavam irregularmente os esteios. Provavelmen
te tinham servido de armadores de redes. Na capoeira, nos fundos 
do posto havia outra casa semelhante, porém maior, e, num alto, 
sobre a margem esquerda do Maicy-Mirim, pouco abaixo do posto, 
se levanta a tapera da "Maloca Bonita", no meio de uma ~apoeira 
grande. O comprimento desta casa era de 20 m e a altura da 
cumie!ra de 6 m. 

Na construcção dos seus ranchos de caçada occupam os Parin
tintin, O mais que possível, árvores vivas COinO esteios; aindR que 
com isto fique irregular a forma do rancho. Typicos são os ran
chinhos armados entre duas arvores, como demonstra a fig . 9. To
das as suas habitações, mesmo as provisorias, têm bastante altura 
para um homem ficar em pé dentro dellas. Em nenhuma vi um gi-
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Fig. 9. Armação de rancho provisorio, entre duas arvores . 
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ráu: os cestos e mais utensílios estão pendurados em pequenas tra
vessas de pau que pendem da armação da casa (N . 222). A foguei
ra é sempre dentro da habitação. Já perto do Madeira vi um abri
go destes índios, ligeiramente feito, amarrando as folhas de uma 
pequena palmeira sem tronco, sem corta-las, de maneira que for
mavam uma especie de guarita. 

XXXVII - Traje quotidiano (Planche I, A) 

Fallar em " vestimentas" dos Parintintin seria uma ironia: Mu
lheres e meninas usam um fio de algodão acima do tomozello e 
outro abaixo do joelho (N. 22, 23) e nada mais, absolutamente. 

O traje completo do homem, porém, compõe-se de 4 peças: 
A mais importante é a capa do penis, feita de, no mínimo, 12 fo
lhas sobrepostas de arumã, em parte ligadas entre si por dois pontos 
de costura. As suas bordas são dobradas de uma forma que não 
possam ferir a pelle e que a peça toda, antes de ser collocada, te
nha uma forma retangular. Envolvem com ella o pen is em todo 
o comprimento de maneira que as extremidades da capa fecham do 
lado posterior, e amarram o cylindro assim formado com 2 fios 
de algodão, um quasi na margem superior e outro na altura do glan
de (N. 10-12). O comprimento da capa é de 25-40 cm. As folhas 
verdes e lisas ajustam-se na pelle de uma forma tal que é impos
sível tira-las sem desatar os fios. Os homens só tiram esta capa 
quando querem ourinar ou lavar o penis. Quando sobem da agua, 
depois de atravessar o rio, p. ex., agarram a capa com ambas as 
mãos e, dando umas sacudidelas fortes, lançam fora a agua que 
entrou. Um velho trazia a sua fechada embaixo com uma tampa 
de folhas, posta sobre ella. Aos moços que ainda não estão be1n 
acostumados, o uso desta capa parece causar certos incomodos: a 
beira corta a pelle na parte superior do membro, produzindo feri
das assim como a humidade conservada pelas folhas, causa frieiras. 
O aspecto de um indio con1 esta capa de dimensões tão exageradas 
é ridicularmente grotesco para quem não estiver acostumado a vê-los : 
elles, porém, orgulhan1-se deste traje e não occultava1n que tinham 
nos em conta de uns barbaros indecentes por estarmos nós dentro 
das calças. Aconselhavam-nos o uso do "Káá", trazendo capas fei
tas para nos, e mostravam grande satisfação quando um de nos 
se prestava a satisfazer o seu pedido. Sem o "Kaá" nunca se vê 
um indio de 12 annos para cima no meio dos outros. 

A segunda peça do traje masculino é um cinto estreito de em
bira enlaçado na frente de maneira que as suas pontas pendam 
sobre o pubis em forma de umas franjas escassas e ralas (N. 9). 
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~1.uitos andam sem elle, mas quasi nunca falta a terceira peça que 
consiste em um ou mais cintos, cada um de certo numero de talas 
.de burity (Mauritia flexuosa), fortemente unidas na frente, mas sol
tas atraz, de modo que descem um pouco sobre as nadegas, enco
.brindo-as em parte (N. 1-6). As vezes estes cintos apresentam orna
mentos gravados (N. 4, 5) ou enfeites de pequenas borlas de pen
nas (N. 6). Meninos de 8-12 annos que, por motivos physiologicos, 
não podem ainda pôr a capa de folhas, usam por baixo deste cinto 
.d.e burity umas tangas de franjas de embira do comprimento de 15 
cm. e da mesma largura, e sempre usam duas dellas ao mesmo tem
po, uma sobreposta á outra (N. 13-15). Meninos menores ainda 
.andam completamente nús ou apenas com um pequeno cinto de 
burity (N. 78). 

Todos os homens usam sobre o biceps umas ligas, geralmente 
.de palha de uauaçú (N. 16-18), raras vezes de talo de burity (N. 
19, 20). 

Pouco em uso achei umas ligas de embira acima do tornozello 
{N. 21) que, segundo me explicaram, tem por fim proteger a perna 
\Contra mordeduras de cobra. 

Ao traje quotidiano masculino pertencem tambem os pauzinhos 
já mencionados que mettem nos furos das orelhas (N. 24-26) , si é 
.que usam alguma coisa nelles. 

XXXVIII - Embarcações 

As canôas dos Parintintin são formadas por um pedaço de 
ieasca de Jutahy (Hymenaea sp.) de 5 a 7 m de comprimento por 
um e meio de largura, cujas bordas são levantadas e conveniente
mente firmadas com varas compridas pelos lados, travessas metti
.das por dentro e amarrações de cipó nas pontas e de lado a lado. 
As travessas servem de assento e uma especie de esteira de varas 
.cobre o fundo da embarcação em quasi todo o seu comprimento. 
Se a casca racha, a fenda é cuidadosamente concertada por meio de 
uma costura com cordas de embira: as beiras da fenda são susten
t adas em posição conveniente por talas sobrepostas de cada lado : 
1os furos da costura calafeta dos com rolhas de embira e todo o 
concerto é coberto com uma camada de tabatinga impermeavel. 

O unico remo feito pelos Parintintin que eu vi e adqueri tem 
uma folha quasi circular, e uma cabeça identica á dos remos dos 
Neo-Brazileiros do Madeira. Esta forma quer me parecer que seja 
emprestada, pois estes indios possuem grande numero de remos 
welhos, roubados visivelmente ao Madeirenses. 
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A pezar do seu feitio grosseiro, as canôas de casca podem de
senvolver uma velocidade-relativamente grande. Os indios remam 
com golpes curtos e rapidos e, quando mudam o remo de um lado 
para o outro, levantam-no com certa elegancia por cima da cabe
ça. Quando não as occupam mais, afundam as suas canôas, para não 
serem roubadas pelos outros, e parecem existir embarcações assim 
escondidas em todo o territorio por elles percorrido. 

XXXIX - Tecidos de ualha e de fios 

Os productos dos Parintintin neste ramo de industria são sim
ples e pouco variados, - salvo si não me deixaram vêr as peças 
melhores. Bolsas simples, para levar qualquer coisa, feitas de uma 
só folha de palmeira, tecidas de 2 a 2, são muito frequentes e exis
tem em todos tamanhos (N. 224-230) . O seu producto melhor são 
os cestos com fundo redondo (N. 232, 233) que fabricam tambem 
em tamanho menor. Os seus abanos (N. 231-234) são pentagonaes 
e os maiores servem tambem como esteira em que se assentam ao 
lado da fogueira. Bancos nunca vi e quando perguntei por elles 
responderam que não existiam. As peneiras que occupam na sua 
industria de farinha têm a forma de um sector espherico e são fei
tas de um tecido muito forte de tiras estreitas de ta boca (N. 232). 

Examinei cuidadosamente todas as tipoyas em que as índias 
traziam seus filhos: todas eram feitas de fazenda roubada. Mas 
um índio me explicou com uma mimica que não admitte duvida que 
as mulheres tecem tambem tipoyas de algodão. As poucas tipoyas 
originaes que vi eram, porém, simples laços de embira (N. 221). 

Que elles fiam o algodão é certo. Os homens trouxeram-nos 
pequenos novellos de fios finos como usam para as amarrações das 
flechas, e disto concluo que elles, e não as mulheres, os fabricam. 
Entre os Múra-Pirahá vi um fuso roubado aos Parintintin: A vari
nha tinha uma pequena cabeça redonda na ponta superior e na 
roda de osso do plastrom do jaboty havia uns ornamentos gravados. 

. As suas rêdes são inteiramente de algodão e muito pequenas. 
Dormem nellas deitados de lado, com as pernas encolhidas. Do uru
cú e da fumaça das fogueiras ellas tem uma côr vermelha escura e 
um cheiro muito forte. A distancia entre os fios transversaes varia 
muito nos diversos exemplares. - Que estas rêdes sejam obra das 
mulheres, como alias é natural, eu concluo tambem da promessa 
que uma india me fez de fabricar, ella mesma, uma rêde para subs
tituir a minha que estava velha e rasgada. As cordas da rede são 
de embira de tauary (Couratari sp . ?) e muito compridas e fortes. 
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XL Vàsos 

11
' Debalde empreguei os meus esforços para obter dos Parintintin 

um vaso de barro qualquer. O nome nyaepepó, porém, que elles 
dão á panella prova que conhecem a ceramica, pois é composto 
com nyaé == barro. Si possuem louça de barro, ninguem ainda 
viu-a e nem sequer achei fragmentos della nos seus antigos legares 
de moradia. Affirmavam que nada sabiam a respeito da proceden
cia dos cacos de barro que appareceram quando se abriu as _ sarge
tas do posto. Pediam com insi.stência panellas "para as mulheres" 
e tentaram teimosamel).te furtar as no~sas. A unica vasilha que 
vi em uso entre elles foi aquella em que amassaram a farinha de 
milho ·para os beijús que fizeram para nos, conforme já relatei: Foi 
um legitimo ourinol esmaltado, roubado em qualquer assalto. 

Os seus unicos vasos eram cuias e cabaços. Este.s ultimos, com 
pequena abertura, serviam para carregar agua (N. 224) ou., com 

' abertura maior, e uma aza de fio, para guardar miudezas (N. 225, 
226). Cuias, com ou sem aza de fio, havia de todos os tamanhos 
(N. 227-231). Todas são ennegrecidas pelo lado interior por meio 
de um lacre preto, e sem ornamentos. Qualquer rachadura é con
certado por costuras com fio de algodão. 

Dos tren·s de cozinha fazem parte tambem os pilões, de forma 
cylindrica. Na aldea abandonada no Alto Maicy havia u1n cuja 
bocca media 55 cm em diametro. Outros menores, do mesmo fei
tio, as mulheres levavam nas viagens em canôa. A mão do pilão 
é um simples pau, relativamente comprido e fino. 

XLI - Armamentos 

As armas principaes dos Parintintin, tanto para a caça e pes
ca como para a guerra, são arco e flechas. Os arcos (N. 145-148) 
tem mais de 2 m de comprimento. O corte transversal é semicircular, 
achatado ou ligeiramente concavo do lado da corda. O material é 
pau d'arco (Tecoma sp.) e nunca paxiuba (Iriartea sp.). As duas 
pontas são fortemente entalhadas, para a base do recorte servir de 
sustentaculo á amarração da corda. A ponta superior tem 3 cm., 
a inferior, porém, 6 cm ou mais de comprimento. Vi como os índios 
fincavam esta ponta no chão para o arco fic~r em pé, quando que
riam ter livre ambas as mãos. De maneira algurna, porém, fa
zem isto quando atiram, como asseveram alguns Madeirenses. 

A corda do arco é composta de tres cordões de embira de 
tauary e não termina por isto em ponta fina, como a de. outras 
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tribus. Para não destorcer-se é amarrada nas pontas com um fio 
fino. A amarração permanente da corda é na ponta inferior do 
arco: na outra, porém, ella é enlaçada de uma maneira que possa e 
ser facilmente affrouxada por meio de um "nó de porco". O resto 
da corda desce um pouco pelo lado exterior do arco e é depois en-
rollado nelle. 

Não é o encolhimento da corda que produz o tensão do arco, 
desenganchando-a da ponta superior e retorcendo-a sufficientemen
te: o Parintintin empurra para cima a parte da corda enrollada no 
arco, afrouxa o lado superior e, carregando com o joelho sobre o 
meio do arco, com um repuxo forte entesa a corda. 

Quando atiram, nunca conservam o arco verticalmente, dei
tando sempre a ponta superior mais ou menos para a direita. Que 
seguram a ponta inferior do arco entre os dedos do pé esquerdo 
quando atiram, é outro absurdo geralmente acreditado pelos Ma
deirenses. 

Os arcos dos rapazes maiores são do mesmo feitio daquelles 
dos homens e só proporcionalmente mais pequenos. Os dos rapa
zes menores são formados de um pau roliço, achatado um pouco 
pelo lado de dentro, em todo o seu comprimento ou sómente nas 
pontas. Os dos mais pequenos não mostram achatamento nenhum 
(N. 150-154). 

Os Parintintin possuem tres classes de flechas: A primeira 
serve para a pesca, é feita de canna braba (Gynerium saccharoides) , 
tem quasi dois metros e meio de comprimento, não tem empluma
ção e finda geralmente em uma, muitas vezes em tres e raras vezes 
em duas pontas com bico de prego, encaixado de uma forina que a 
ponta inferior do prego resalta como fisga (N. 155-159) . As flechas 
de pesca dos meninos são de talas de bacaba e tem de 4 a 6 pon
tas de lasca de taboca, amarradas com embira. 

A segunda classe é propria para caça pequena, mas occasio
nalmente tambem é empregada na pesca e na guerra. A haste é de 
cambayuva (Bambus sp.) e sempre escolhem para estas flechas pe-
daços finos. A "goma" de madeira, embutida na haste, é dentada 
unilateralmente ou tem a forma de cones finos e sobrepostos (N. 
165-172). O comprimento de toda a flecha é de um metro e meio, 
mais ou menos. As pennas da emplumação, collocadas em sentido 
tangencial e formando uma espiral de um quarto de volta, são amar-
radas sómente nas duas pontas. No ataque de 5 de Maio de 1922 
atiraram com uma flecha destas que tinha um bico de prego (N. 173.) 

A terceira classe é feita de cambayuva tambem e serve para 
a caça grande e para a guerra (N. 176-198). A sua haste, porém, 
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é mais grossa e a flecha toda um pouco mais comprida que a da 
classe anterior. A ponta é formada por uma faca de taquara do 
comprimento de 40 cm com uma largura de 4 cm, montada numa 
"goma" de madeira. Ha pontas sem fisgas, com um par de fisgas 
do lado posterior, com dois pares de f isgos e com dentadura segui
da, unilateral. O lado concavo da taquara é coberto de um lacre 
vermelho escuro, tido erradamente como veneno por muita gente, 
quando não tem outro fim senão evitar a damnjficação pelos insec
tos xylophagos. Para a taquara não se enrollar demais, mettem-lhe 
ás vezes algumas pequenas travessas pelo lado concavo. 

A ponta da taquara é muitíssimo aguçada e as bordas lateraes 
são cuidadosamente afiadas á maneira de uma navalha. Muito ra
ras vezes a ponta é enfeitada por algum ornamento gravado na ta
quara (N. 183) ou por um bonito tecido de cerdas pretas e bran
cas de taitetú (Dicotyles torquatus) na "goma" da flecha (N. 184). 
As pennas da emplumação - geralmente uma de mutum e outra de 
gavião - têm até 30 cm de comprimento. São montadas em sen
tido radial e têm uma torcedura apenas perceptivel ou nenhuma. 

' 
Nas suas pontas ellas são fixadas por amarração de canno de penna, 
e quasi sempre a anterior apresenta como enfeite algumas penazi
nhas vermelhas e amarellas de papo de tucano (Rhamphastos sp.) 
de cada lado. No lado posterior da emplumação acha-se ás vezes 
uma amarração de fazenda encanada, roubada. Entre as duas pon
tas as pennas são ligadas á haste em 10-12 pontos por amarração 
com fios muito finos, diminuindo para traz as distancias entre elles 
gradualmente. 

Recebi tambem duas flechas (- sendo uma de menino-) nas 
quaes a "goma" que supporta a ponta de taquara não era redonda 
e lisa , como em todas as outras, mas larga e chata e bilateralmente 
dentada, formando fisgas possantes (N. 190, 197). 

As flechas de taquara dos meninos são semelhantes ás dos 
adultos: as amarrações, porém, são feitas com menos cuidado. To
das as amarrações, fóra das de canno de penna, são geralmente fei
tas de fio de algodão, e só em flechas de meninos ou quando fa
zem um concerto ligeiro, empregam embira. 

Quando atiram, collocam a flecha do lado esquerdo do arco e 
por baixo do index da mão esquerda que o segura. Pegam a flecha 
entre pollegar e index da mão direita pela amarração de fio de 

•· algodão que se acha feito para este fim adeante do entalho, e põe 
os tres dedos restantes sobre a corda. Quando atiravamos ao alvo 
observei como os Parintintin faziam pontaria introduzindo a ponta 
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da flecha horizontalmente, -da -esquerda para a direita, no rumo do 
alvo, e não descendo-a verticalmente, como fazem frequentemente 
outras tribus. No combate dão quasi sempre um pulo para o lado, 
logo que a flecha parte, brandindo o arco e collocando immediata
mente outra flecha na corda, com admiravel dextreza e rapidez. 

- . -
As suas flechas alcançam mais longe do que eu pensava: Ati-

raram-me na diagonal quasi por cima do cercado todo do posto, 
na distancia de 100 ni. folgadamente . Uma flecha com ponta de 
madeira, dentada, da mão de um moço de 19 annos, varou uma 
taboa de cedro de 9 mm de grossura numa distancia de 30 m 
(N. 174). 

Quando os Parintintin se tinham · convencido que com arco e 
flechas nada conseguiam contra nos, armaram-se com cacetes: sim
ples pedaços de pau roliço, de uni metro a metro e meio de com
p1imento. No ataque de 28 de Maio de 1922 demoliram com estes 
éacetes e com utn terçado retirado meia hora antes de um posto 
de presentes, a cerca · de arame, de ambos os lados da porteira aber.
ta do posto. Quando no mesmo dia, mais tarde, fizeram a sua ulti
ma demonstração hostil , bateram, debaixo de flechadas e gritos 
furiosos, com os cacetes numa folha de zinco que servia de coberta 
aos presentes, do lado de fora da cerca, onde eu depois achei meia 
<luzia destas armas. Certa vez, depois da visita pacifica de um 
bando de indios que se tinha esforçado muito para attrahir um de 
nossa gente para fora da porteira, acharam-se, escondido numa moi
ta, perto da entrada, tres cacetes (N. 201) e um maço de embira. 
Visivelmente o plano dos indios tinha sido este de abater a victima 
com os cacetes, logo que estivesse fóra do cercado, de amarra-la e 
de carrega-la viva para a aldea. 

Outra arma de cujo emprego contra o inimigo dantes ninguem 
tinha conhecimento, são os punhaes feitos e uma lasca de taboca 
com um pedaço do nó numa ponta e afiada como as taquaras das 
flechas na outra. Durante a minha ausencia elles procuraram, no 
dia 23 de Setembro de 1922, levar, debaixo de abraços amistosos, 
um moço da guarnição do posto, quando já estavam se retirando, e 
como elle se negasse a segui-los, vendo os índios que elle não os 
acompanharia até mais longe, mesmo dentro do cercado um delles, 
puxando por um destes punhaes que trazia escondido no cinto de 
burity, feriu-o nas costellas e, rompendo em gritos de guerra, fugiu 
immediatamente com os outros. Depois ainda tentaram por diversas 
vezes introduzir clandestinamente estas armas no posto, mas, como 
o pessoal estivesse agora vigilante demais, logo desistiram e nunca 
mais as trouxeram. Desta forma não pude mais arranjar nenhuma 
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para â colle·cção. Estes punhaés de taboca são .. provavelmente as pri
mitivas facas dos Parintintin. Certa vez que um delles foi apanhado 
no posto ·com ·esta arma, se desculpou=··dizendo que tinha trazido o 
punhal de ta boca - para cortar cabellos ! 

Outras ferramentas primitivas, como perfuradores, formões, etc., 
não cheguei a ver. Quando pedi que me trouxessem o instrumento 
com que afiam as pontas das flechas, fizera, a toda pressa, meia 
duzia de exemplares completamente imprestaveis de f ormões de dente 
de cu tia (Dasyprocta aguti), para vende-los por bons preços. 

XLII - A lingua 

A língua dos Kawahíwa-Parintintin é Tupi puro; ella é a mesma 
dos bandos de Kawalu'b chamados "Tupi" no Alto Machado e, co
mo já o affirmam as relações antigas, é parente muito proximo do 
Apiaká, motivo porque Martius via nos "Cahahibas" e Apiakás os re
presentantes principaes dos seus "Tupis Centraes". Os Kamayurá 
das cabeceiras do Xingu formam a terceira tribu deste grupo. 

·Antes do presente trabalho era o unico material linguistico des
ta tribu a lista de 20 palavras colhida por Severiano da Fonseca 
(SF 316) em 1878. Só uma pequena parte destas palavras tem uma 
explicação pela lingua Parintintin, como eu a conheço, o resto é 
me completamente incomprehensivel. 

Durante o meu primeiro trato pacifico com estes índios, a 28 
de Maio de 1922, notei immediatamente o grande parentesco do 
seu dialecto com os cl.os Tupí, do Alto Machado e dos Apiaká e 
que podia entender-me com elles por meio do Guaraní: mas não me 
ficou _tempo, naquelle dia agitado, de anotar um só vocabulo da 
sua bocca. 

Mais tarde, em Outubro de 1922, José Garcia juntou uma lis
ta de 127 palavras a qual, por elle não fallar a língua dos Parintin
tin nem estes a sua, e ainda por ser aquelle o seu primeiro trabalho 
desta natureza, apresenta um numero regular de enganos. 

Em dezembro de 1922 e Janeiro de 1923 eu compuz a mi
nha lista de 328 numeras. Para mim uma das maiores inconvenien
cias consistia na extrema facilidade com que os Parintintin se apro
priaram, p&ra o uso commigo, das palavras guaraní, como as ouviam 
da minha bocca, em logar das formas genuinamente parintintin. Sem
pre que suspeitei haver ocorrido um caso destes puz um ponto da 
interrogação atraz do termo Parintintin do vocabulario. 
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Os sons particulares da lingua são representados pelos signaes 
seguintes: e = entre e e i; é = muito aberto, quasi a; i = i gut
tural; y = dy; n = ng; é = tch; g = g duro, quasi k ; d, b, g no 
final bem pronunciados, quasi como t, p, k . * 
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