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A PACIFI-CÀÇAO E IDENTIFICAÇAO 

DAS AFINIDADES 

LINGUISTÍGAS DA TRIBU URUBÚ 

DOS ESTADOS DE PARA E MARANHÁO, 

1928-1929, 

Рог F. John DUVAL RICE. 

Durante muitos anos о comercio e as amenidades do Rio Gurupý, que 
m a rca a fronteira entre os estados do Para e Maranhâo, estavam arrisca- 
dos pelas depredaçoes dos Indios guerreiros, chamadosde costume Urubus. 
O nascente do Gurupý é aproximativamente situado o° In' S. e 4° 15' 
W. na Serra de Gurupý; o rio despeja-se no Atlantico a 1° S. e 2° 1ř)! 
W. Os Urubus atacavam no meio e baixo Gurupý. Facto conhecido foi 
que estes indios tinham os seus habitats entre о Rio Guama a oeste do 
Gurupý e о alto Turyassu a leste, mas igriorou-se exactemente a 
situaçào das suas aldeias. Da mesma formanem as afinidades linguisticas 
nem a importancia numerica desta tribu foram notadas. Una inimizade 
feroz e implacável escondeu-os da civilizaçào : a unica prova da sua 
existencia foi os cadavers transfitos por f rechas cumpridas e pesadas que 
ás vezes em quando jazeram nas beiras do rio. 

0 Serviço pela Protecçào dos Indios formulou o proposito de erigir 
um posto de pacificaçào nuraa ilha no rio Gurupý acima da cachoeira 
pela quai os Indios estavam acustumados atravessar o rio. Em septem- 
bro de 1928 este piano realisou-se na formaçao do posto hoje em dia 
bem conhecido pelo nome de Ganindêua-assu. Alçaram-se na ilha ura 
barracào e diversas casas; no lado esquerdo (o de Para) limpou-se a mata 
para a plantaçao duma rocade dimensôes notaveis. Com o mesrao alvo o 
serviço inaugurou um outro posto de pacificaçào perto do rio Turyassú . 

No mez de outubro de 1928, as autoridades do posto receberam as 
primeiras intimaçoes do interesse dos Urubus na sua presença. Eles 
levaram dum tapiry na beira da mata uns brindes ai suspendidos e 
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jogaram uinas frechas que cairam pei-to do barracào. Isto aconteceu no 
dia 13 do mez. Depots de esperarem uns dias, sem duvida para notárem 
se os ocupantes do posto mostrariam intençôes ofensivas ou defensives, 
os Indios fizeram uni outro esforço para abrir coinunicaeào com os civili- 
zidos. Ao meio dia tle 16 do mez, urn Iniio apareceu na ribanceira e cha- 
mouos civilizados. Um destes juntamente com un Iadio Tembé atravessa- 
ram para levar mais brindes a esse Indio. Ao chegar dos civilizados, o Indio 
retirou-se na mata mas depuis de botarem os brindes no tapiry cle voltou 
com seis ou sete companheiros. 

Passaram cinco dias. No 22 de oatubro sahiram da mata 16 Indios, 
que chamaram, indicando o seu desejo j)ara maisferrameiitos, empregando 
a palavra tupí « takihe ». Cresceu a corageni dos Indios. No dia 1 de 
novembro, uns très Indios atravessaram em nadar e conversaram рог 
meio de palavras tupíš na beira da illia. Nào notando causa para receio, 
voltaram outros no o do mez, que atravessaram e entraram no barracào. 
Mostraram um interesse vivo nos muitos objectos de civilizaçào que pela 
primeira vez viram, e deram provas de conh'ança pur dansarem e canta- 
rem. 

Desde aquelle tempo até o dia de boje (Janeiro 1929) a conlîança e 
a amizade eslào sempře melhorando. Os Indios nào tem tentado roubar 
coisa alguma de valor ; certos Indios tem furtado umas coisas de pouca 
importancia, mas nimca abertamente nem por violencia. Uma disciplina 
singular existe entre os Indios, os chefes prohibindo as inclinaçôes 
desbonestas dos moços e restaurando coisas furtadas por estes. Nào lia 
razào porque a consolidaçào da paciiicaçào nào se cumprisse brevomente 
sem a perda duma vida. 

As figuras fornecidas pelas autoridades do posto indicam que mais do 
que 1400 Indios tem visitado a ilha. Visto que é certo que quasi todos os 
liomens tem ao menos uma mulher e uma i'amilia de dois ou très fîlhos, 
se pode calcular como estimaçào conserv.itiva que esta seeçào da tribu 
inclue umas 5.000 pessoas. Comtudo, lia mais uma secçào — talvez 
duas — que ainda nào esta sciente da paciiicaçào. Por isso é possivel 
aiirmar que a tribu dos Urubus é uma das mais numerosas nos estados 
de Para e Maranhào, onde calcula-se haver uns 17.600 Indios, exclusive 
dos Urubus. О correr do tempo provará ou negará a justiça desta 
estimaçào. 

A aparencia dos Indios é agradavel. As mediçôes infracitadas mostram 
о normal desenvolvimento iîsico. A altura é regular, о corpo robusto e 
musculoso. О cabello dos homens, encrespado e abundante, é cortado 
numa linha direita na testa, alcança pórem aos bombros nas costas ; o nariz 
conforme mais ao tipo aquilino do que ao achatado que se ve em mui- 
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tas tribus ; о zigoma nào é pronunciado ; о beiço inferior é furado para um 
brinco e do mesmo modo as orelhas. Os homens que vào nus escondem 
о membro viril dentro do escroto, amarrando-o com um íio de algodâo. 
As mulheres vestem-se de saias cumpridas que a linge m aos tornozelos. 
Adornam-se ambos os sexos com genipapo e com brincos, contas, pul- 
seiras. etc.. de penas, ossos, sementes e garras, feitos caprichosamente. 
Eles tem tambem joias feitas de dentés que provavelmente tem a natu- 
reza de remedios. 

Todas as coisas de sua fabricaçâo indicam um povo duma alta inteli- 
gencia. Pentes, arcos, frechas, saias, todos sâo intinitamente superiores 
aos dos Tembés. Alirmam que eles tem roças e cultivam mandioca, 
algodào, milho, feijào, etc.. ; sabem fazer farinha. Criam patos e gali- 
nhas; usàm càes de caça. Sabam pescar com linha tanto como com fre- 
cha.O valor supremo da paciiicaeào nào é a cessaçào de ataques, embora 
uma vantagem de alta importaacia, mas na adiçào á populaçào pacifica 
duma tribu inteligente, saiia e capaz dum desenvol vimen to raro. 

Existe entre os Urubus uma hierachia religiosa e um governo secular 
рог meio de chefes. Os chefes parecem ter uma intluencia que nào se ve 
entre as tribus que tem tido contacto durante muitos anos com a civili- 
zaçào. 0 pajé, ou feiticeiro, conforme a mitologia tupi, dériva seu poder 
do espirito chamado Iriwari, mas contrario ás demais tribus parece que 
o pajé nào inspira medo. Nào sào monógamos, mas uns contentam-se 
com uma mulher. Nào se pode negar que sejam exogamicos, mas deste 
facto ainda nào ha prova ; visto que eles nào tern marcos totemicos no 
corpo, parece improvavel. 

Finalmente convera consideramos a clasifîcaçào desta tribu. Sem 
duvida afirmo que é tupi-guarani. 0 conhecimento que eles tem dos 
mithos tupí, o facto que sào um povo agricola, e sobretudo a sua 
lingua provam cabalmente que pertencem a esta familia linguistica. Alisto 
aqui um pequeno vocabulano que mostra : 1. que s Л о Tupí-Guaraní ; 
2. que a pronuncia aproxima-se mais á dos Kawahibs do Amazonas do 
que á dos seus vizinhos, os Tembés do Gurupve os Guajajaras do Pindaré. 
Estou certo que tupi é о proprio idioma dos Urubus e nao uma lingua 
alheia empregada como meio de comunicaçào. 

Desta clasiticaçào dos Urubús como uma tribu tupi ergue-se a questào 
intéressante se os Guajas que infestam a regiào entre o rio Gurupý e о 
Pindaré e entre о alto Gurupy e о rio Capim nào fossem uma secçào da 
mesma tribu? Acredito que os Guajas, embora guerreiros e de habitats 
desconhecidos, sào ciassificados como Tupi. Se esta teoria fosse direita, 
séria possivel dizer que a paciticaçao que tomar logar no rio Gurupý teria 
resultados diversos e intéressantes. 

Société des Arnériciinisles de Paris. 21 
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1. Média das medidas fisicas. 

Crâneo : 

Altura : 
Gintura : 
Coxa : 

(Supra-crâneo) 

(Circumferencia) 156 cms. 
82 cms. 
45 cms. 

38 cms. 
56 cms. 
Peito : 
Biceps : 

91 cms 
31 cms 

2. Pequeno Vocabulario comparative 

Tiímbé : Urubú : Kawahib : 
a. Substantives. 

algodào 
agulha 
braço 
casa 
caminho 
chefe 
comida 
espirito maligno 
esposa 
feijào 
filho 

» 
fogo 
línha 
mul her 
pente 
га bo 
rede 

» 
sol 
tabaco 
vassoura 

Abrir 
cheirar 
comer 

amoniju 
aw i 
ziwa 
tapiui, b-, r- 
hape, r- 
muiuichau 
temiu, h-, r- 
a%anga 
hemeriko, r- 
komona-i 
taira, ?'- 
m emir a 
tata, h-, r- 
inimo 
ku^a 
Ixiwau 
Ъигиа^а, r- 
kihau (akeri) 

kwarahi 
pitipiari 
tipeihau 

b. 

apirari 
aituni 
a-u 
amcte-u 

amóudiju 
áwi 
jíwa 
oh\ r- 
hàpc, r- 
murùichau 
témbiá, h-, r- 
anyanga 
hem(b)iricho, r- 
komônda-i 
ta(j)ira, /- 
mimi 
tata, h-, r- 
inimbo 
h ту an 
kiwab 
huivaja, r- 
kihau 
tttpahau (tnpïhï) 
kwarahi 
pitipia 
upeirahau 

Fer bos. 

apirari 
ai tun' 
a-u 
amae-û 

amondiju 

jiwa 
oga, i- 
pe (?), r- 

anyang 
hetnbireko, i 
komondd-i 
laid, r- 
membi 
tata, h-, r- 
inimbo 
kuny an 
kiwab 
huwaja, r- 

tupab 
kwara 
imatatibera 

apea 

a-u 
? 
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dan s ar 
dar 
fazer 
fazer cair 
gostar 
lavar (roupa) 
levantar-se 
matar 
parir 
perguntar 
pintar 
puxar 
querer 
rir 
saber 
soprar 
urin ar 

apiniki 
amono 
a^apo 
aari (cair) 
ацЬи katu 
apuluka 
apuam 
a^uka 
imemwihemi 
apuranu 
a pin hni 
amuliki 
ap ut ar i 
a puk a 
akwaawi (jiakwai) 
amoining 
akaruk 

apukui 
amondo 
ajapo 
amuari 
ajehu katu 
aputu (putu) 
apuam 
ajuka 
imem(w)ihemi 
apurandu(b) 
apinim 
amutik' 
apulari 
apukwa 
akwaawi (nakwaí) 
amuif 
akaruCk) 

arerpupek 
amondo 
aapo 

apetuka 
apuam 
ajuka 

apurandub 
apinim 
apuhu 
aputari 
apuka 
akwahabi 

akuruk 

с Outras partes du oraçào. 

(Nesta secçào só se alistam palavras dos Urubus) 

z\djs. demonstratives : Este... ko\ aquelle. . „ ре; 
Adverbios demon. : Acolá. . . aepe ; lá. . . pepe ; 
Interrogativos : Que, quai... mae?, maraní 
Negativos : Nào ! ... ani ; nào . . . nai ; nao (com o verbo) rí—i (ma) ; 
Afirmativo : Sim. . . a-e ; 
Posposiçôes: A. . . -pe, -me ; em, com. . . -rupi ; junto com. . . 

ruramo ; 
Numeraes : Um . . . petei ; dois . . . mukoin ; muito . . . beta ; outro . . . 

angari ; ** 
Pronomes : Afixos ao verbo. . . a ; ere \ u\ za\ pe; u\ 

Com о substantivo ... he ; ncte ; i (ou h-) nyande ; ре ; i 
(ou h-) ; 

Afixos : -hau . . . sufixo que indica o instrumentů, о logar proprio 
duma aeçao. Ex. : ipikuitau. . . remo : umaeuhau. . . 
logar para corner (mesa, prato, bocaj ; 

-hari... o agente duma aeçao. Ex. : umimoihari . . . 
cozinheiro ; 

mae-... prefîxo que rende um verbo activo passivo. 
Ex. : a-u. . . comer (activo), amaeu. . . (passivo). 
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Notem. — As pcucas palavras acima citadas nao podem ser tidas por 
vocabulario dos Urubus, mas servem para provař que estes Indios sào sem 
duvida alguma Tupi-Guarani. Nào sómente as palavras, mas tudo que 
se révéla do « mechanismo » da lingua concorda indiscutivelmente com 
os muitos vocabularios e gramaticas dos idiomas da familia linguistica 
Tupi-Guarani já archivados. 
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