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© m abril de 194,l, o Exmo. Sr. General C:ANDIDO ·MA· 
RIANO DA SILVA RONDON, então Presidente do Conselh o 
Nacior1al de Proteção aos índios, ft1ndou a E quipe Etnográ
fica, que, subordinada ao Serviço de P'roteção aos índios e 
orientada por S. Ex·a., deveria percorrer an11ahne11te os sertões 
do Brasil, a fi111 de estudar e coletar artefatos, fotog.rafar, 
filn1ar e gravar, in-loco, as cerimôn.ias, ritos, vocabulários, 
enfin1, tudo o que f ôsse possível, p·ara qt1e todo êsse material 
reunido IJudesse servir à orga11ização de t1n1 ~Iuseu, ein que 
os estudiosos e as gerações do f\1 tt1ro tivessen1 n1elho·r opor
tt1nidade de conhecer o h·omem, q11e prin1itivan1ente .habjtot1 
esta terra, e crue ainda hoje, apesar de tôda a selvageria com 
que a r aça bra11ca o trata, r esis te ·a ·esta gt1erru de 500 anos, 
com arco e flecha, contra ar111as cada vez m ais aperfeiçoadas. 

A previsão do gr ande Rondou aí está. A r evista MlJ
SEUlVI, e.ditada em París, França, pela UNESCO, publicou, 
após a visita de 95 técnicos de l\ilt1seus, rep,resen tando diver 
sos países, ao 1\tlt1seu do ín<lio, i10 Rio de Janeiro o segt1inte : 

"Mt1se.u do índio - Rio de Janeiro - f:s te Muset1, aberto 
en1 1953 e admillistrado pela Seção de Esttidos do Serviço de 
Proteção ·aos índios, l\finis tério da Agricl1l t11ra, propôs fazer 
conhecer aos brasileiros, as popt1lações indígenas, cuja cul
tura, se be111 qtte desfavorecida por uma tec11ologia rudimen
tar, constitt1i notáveis exc111plos de adaptação a u111 ineio des
favorável. Ricas coleções f orn·ecem 1natéria para exposições 
antiais, sôbre diversos aspectos da vida das popt1lações indí
genas. Com uma instalação excelente, u1n m aterial notável, 
é ap.resentado de maneira a tor nar sensíveis, as qualidades 

· estéticas e a perfeição técnica, sen1 recorrer às e tiqt1etas. Sen1-
pre t1ma série de foto gr afias serve de introdt1ção à exposição, 
dando ao vi si lante, as noções preliininares i11dispensáveis. O 
Ml1se11 possui, igualmente, um-a coleção de filmes, sôb.re a vida 
indígena e u1na importante coleção de gravações de. i11í1sica 
e ca11to das tribos do Brasil. O M11seu encoraja as visitas de 
escolares e grt1pos. :f:le te111 guias, e ·a visita é con1pletada por 
projeções de filn1es, e audições de gravação de música indí-
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gena. Suas coleções são cons tan Le111ente enriq11cci<las por do
cun1cn tos, que os scevidoTes do Serviço de Proteção aos í11dios 
traze111 de s uas expedições a11uais, do iI1 terior do país. Ê~e 
1\iiuseu ilustrou adTniràvelrncnte bem, os i11étodos de apresen
tação de material e tnográfico, e deu o cxen1plo ele uni pro
grania educativo no tá,' el, durante a visita à Exposição. 

É o pri111eiro e ú11ico 1VI11scu <los brasileiros que e111pree11-
de, ati y,a1nente, a lt1ta contra os csteriotipos Taciais, cn1 geral, 
desfavoráveis ao í11dio. (:01nbate os princípios r aciais entre 
a população, 111e<liante exposições, co11ferê.ncias, sessões de ci
n en1a, etc. 

Poucos são os ruttseus c1ue se dcdic-a111 à s atividades de 
carútcr edt1cativo, con1 suficiente co11tinuidade e eficácia . En
tre as exceções, citan1os o Muset1 do 1i1dio, o l\1use11 Nacional 
do Rio 1dc J aneiro, e o Mt1scu de Arte 1Vlo<lcr11a" ( 1958) . 

ltste livro se des li11a a narrar o que a Equipe E tnográfica 
do S. P . I. viu n-a bacia do rio Xingu, e111 1944, quando o aces
so àquela região, ainda não disp1111.ba de transporte por avião, 
co1110 l1oje é feito, e sim por 1011gas viagens, em frágeis canoas 
f eitas de casca de árvore ( j a lobá). 

Esta foi a últim·a expedição traçada J)€lo então General 
Ro11don, e c uja Chefia coube ao h11n1ilclc a11tor dês tc livro, 
Nilo Oliveira Vellozo, t en do como con1panheiros, João de 
So11za Ve1~íssi1110 Júnior, (:arlos Barre to de Sot1za, Iienriqt1e 
J<"oert11man e o Inspetor do SPI, João (~ l í111 aco. 

Ao n1eu i11cstre Gcn. Rondon, a que111 devo todo o êxito 
obtido 11esta v i'agen1, a quer11 devo todos os con selhos qtte me 
fora111 dados, co1110 se fôra 11111 pai an1antís8in10, dedico êste 
liv ro. Rondon fêz-rne tal descrição do íudio, penetra1~<lo co111 
tal .fôr ça no fundo de minha al1na, stras palavras, que ao partir 
J)ara a grande viagen1, eu ti11ha a convicção de que i1ão fa
ll1ari a. Nos n10111entos . de incerteza, e q1ran<lo a lttta contra 
a 11a tureza se agigan tava, eu via· e ouvia o inagnífico Gen. 
Ro11don, e se11tia que não er a possível r e t roceder , que só corn 
a n1issão co11clníd·a et1 1Joderia voltar. 

AJ)r esento, portan to, se111 vaidade, 111as co111 o desejo <le 
que êste relato sin1ples sirva para incentivar , na 111ocidade 
<.le n1inl1a p átr ia, u111 pouco de tc r11ura parn esta r aça, de quen1 
esbulhan1os o v asto terTitório, e contra qt1en1 tantas inj t1s
tiças len1os praticado. 

NILO OLIVEIRA VELLOZO 
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Qttando Colo111bo descobriu a Ar11érica era ês Le Conti
ne11te povoado prehis tàrican1cn te, <le norte a sul e <le les te a 
oeste. E hal)itado por poYos de civilizações várias e certo 

• 
esm ero cultural. Algt1ns dêsscs povos tão avançados con10 os 
da n1édia cultura ocidental, quando 111uitos dos presum idos 
descendentes de raça st1perior e su1)erciviliza<los europeus de 
hoje, se 111antinl1an1 ainda con10 cria tt1ras pr in1itiv.as nu111 110-
madis1110 arrogante, se1n ru1110 definido, l)clos ])osqt1es e p]a
nuras do velho Continente. Infelizn1ente os co11qu istador es 
não sot1bera111 co111pTeendê-los para tirar partido da preciosa 
descoberta. En1 vez de conservar o cp1e nela havia de no
tável, digno de r espeito 11tnna110, IJara n1elhorá-Jo, destru.ira111 
uma grande J)Opulação c111 f rnnca evolt1ção. A cohiçJ e a1n
bição r einantes na decadência da civilização n1cdieval 11ão 
lhes permitiram ponder ação política razoável, apesar da cul
hu'a religiosa que orientava os destinos dos pü\'OS la tinos. 

Recebidos por tôda parte co1n a d111irú\'el hospitalidade 
que asson1l)rava os descobridores, não tar(lou que fôssen1 os 
habita11tes de todo Continente traídos e subjugados pel~ fôr ça 
pa1ra os <les1Jojaren1 das suas riqtLczas ar tís ticas, transforn1an
do-as e111 barras de ot1ro o p.rata ; das st1as terras, m ediante 
u1n cativejro degr adante, e dcs111orali.zador da própria ,r eligião 
de que se t1fanavam sob os r eflexos da gr audeza rnoral do 
set1 apostolado. 

Não obsta11te a sábia disposição política e ])e11évola con
sideração hu1nan-a de alguns n1011arcas das nações conquis
tadoras; ardoroso an1paro religioso de virluosos sacerdotes 
católicos e calorosa defesa de i1obres espír1 tos corajosos lla 
península, a escravização do í11dio e a des tr11ição, por isso 
mesmo, da m aior parte dos povos do cor1tinentc, con tinuara111 
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e pern1nnccer a111. As ordens <los reis e o a1Jêlo dos espíritos 
católicos não er am 0 11 vidos pelos gananciosos colonos; e se 
o for am, não eram c11mpridos, nem se que,r considerados ob
jeto de preoc11pação. 

• 
O índio por tôda a parte tórnou-se um pária, dentro da 

sua antiga grandeza n1oral, social e in ateri·al. 

De livl'e, altivo e indcpe11dente, fizer am-no n1ero escra
vo, vilmente explorado pelos salteado,res de suas riquezas, sem 
trég1ra, nem 111isericórdia . . . Trataram-no co1no animal de 
carga e o fizer an1 vítin1a das 111aiores injustiças e dos crt1éis 
sofrin1en tos na opinião de Larco He,rrer a, atual vice-presi
dente do Per u. Isso em tôdas as Américas, onde quer que 
pairasse t11n Cortez, trm Pizarro, um Antô11io Pires de Cam
pos, e outros tar1tos n1ons tros humanos e vilões, que p.rofa
naram a religião, em nome da qual foram feitas a descoberta, 
a conquista e a colonização. O índio sente ainda, por tôda 
Ilarte, p,rincipaln1ente no Brasil, a dor da conqt1is ta, que para 
êle não há terminado com o advento da Independência. 

LARCO HERRERA cita a reflexão de José Enrique Rodó: 
"Qu·ando o branco trata o índio con1 brandura, cai êste em 
apreensivo asso111bro, certo de que está sendo enganado. É 

que a crt1eldade, aparentemen te J11itigada pelas leis, persevera 
nos costt1111es" . 

Temos un1 caso m11ito nosso, e semelhante a essa citação 
peru·ana. A índia Rosa Borôro, heroína ,da pacificação dos 
indônutos Borôros do Rio São Lourenço, da qual se serviu 
co1110 intér1:>.rete e guia o en tão Alferes Antônio José Duarte 
para a consecução fla lendária e benen1er ente atração, na sua 
agonia de inoribunda, afagando o filho qt1e a acon1panhava 
entr e os índios Bacairís do Rio Teles Pires, transmite-lhe o 
último conselho: "Olha, meu filho, você nunca confie nos 
brancos (BRAIDES ), êles nos tr atam bem , nos fazem festas, 
enqt1anto p1recisan1 de nós, ou tên1 qualqi1er interêsse depen
dente de nós. Fora daí, êles são falsos e traidores". 

Deven1os considerar que há problema indígena em tôda 
A1nérica, no norte como no centro, e mais no st1l do conti-

• 

• 
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' . 
nente. Mas, no Brasil êsse proble111a tem feição diferente da 
dos outros países a111ericanos, p,elo fato da st1a pOJ)t1lação in
digena ser mais silvícola. Ela se encontra encerrada ainda 
em lol).gínquas flo,re~tas, em. sua totalidade alei~da$ dos be11e
fícios da civilização ocidental. 

Para essa população, is to é, povos arredios, o que temos 
a fazer e o Govêr110 tel)ta conseguir, desde José Bonifá.tio é 
moldar a solução do problen1a indígena, na obtenção dos 
meios necessários para qtie venharn a ter possibilidades so
ciais e políticas, de11tro das terras dos seus a11cestra:i:s, i10 
sentido de plena liberdade para o se11 desenvolvin1ento eco
nômico ~ôbre os at1spícios d·e equitativa justiça social. 

Estamos convencidos q11e não tardará a solução do n1ag110 
problema de José Bonifácio, pôsto en1 equaç_ão por Nilo Pe
çanha e indicação de Rodolfo lVliranda ; neste mome11to r eso
lutamente retomado, para a solução fi11al~ por Getúlio Vargas, 
tendo para execu lantes, prirneiran-iente o ex-ministro da Agr i
cultura Fernando ·Costa e att1aln1ente se11 dig110 st1cessor Apo
lônio Sales. 

Exaltemos, pois, neste i11sta11te histórico e1J1 que o n'lundo 
sofre os efeitos da barbárie mo<lérna, n1ais deshun1ana e mais 
devastado;ra do ql1e a q11e castelhanos, 111sitai1os e saxãos pra
ticaran1 co·m a descoberta da An1érica, a .1nemória dos gran
des indígenas que def enderan1 com de nodo a liberdade e a 
integridade do setl territoi'io contra os invasores. 

Evoquemos as figuras dos i11do1náveis defensores desta 
terra ameríndia, dos qtiais, dentre os bravos, m e seja pe.;rrni
tido destacar Cuautêmoc, La11taro, Caupolitan'l e Gttairacã, o 
Herói-Sín1bolo. 

Rendamos entusiásticas ho1ne11agens aos ardoroscs pro
teto.res da raça espoliada e vencida, nos vultos históricos de 
Bartolo1né ·de Las C·asas, J\i1anoel da Nóbrega e Anchieta; Jef
ferson, José Bonü'ácio e Vasco de Quiroga, sen1 olvidar o 
grande Presidente, índio lVIexicano, Benito Jt1arez, que no sé ... 
culo XI.X, gloriosamente, resistiu à i11vasão do org11lhoso Ma
xi111ilien, ft1zilado por sentença do povo, qtle herdot1 os an
seios patrióticos do bravo i111ortal Cua11tê1noc. 

SALVE HERóICA RA·ÇA AMERíNDIA ! 
Cândido Mariano da Silva Rondon. 

General Presidente do C. N. P. I . 

• 

-
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RUMO AO DESCONHECIDO 
A 5 de julho de 19-14, p3rtiu do Rio de Ja11eiro a Eqt1ipe 

l~~tnográfica da Seção de Estudos do Serviço de Proteção aos 
tndios para a Expedição às cnbcceiras do Rio Xingu, com
preendendo os Rios Culisêvo, que deveria ser descido total-
111cn te e o Culnene, q ue dever ia ser navegado até o aldeia-
111en to dos índios l(11ikúro. 

A 7 cl1ega111os a Can1po Gra11de, cn1 ~Ia to Grosso, ·a fim 
de ton1ar111os condução até Cniahá, que dis ta l)Or via terres
lrc 9:50 quilô111etros <lacp1ela ci(la clc. O tráfego no e11tanto se 
encontrava interron1piclo e dois dias depois ton1ari1os o trem 
que i1os lc, rou até Pôrto Esperança. Naquela cidade embar
can1os no i1avio F eTnnnllo Vieira, an1an,l1ecendo em Cortmlhá. 

ProssegtLindo a viage1n, já ei11 un1a lancha, iniciamos no 
diu seguinte a st1bida do 1-lio Paraguai a té alcanç.armos o Rio 
Cuiabá, qu e nos leva1ia à Capital de 1\!lato Grosso. A velha 
lancha que se arrastot1 dura11te 10 cUas, ofer ece a qt1em dela 
neccssi ta, un1a ]Jéssli11a ·nli111er1tação e o i11ais absoluto des
co nfôrto. 

Tipos h1u11a11os, os 111ais diversos, ali se r eunen1, desde 
jogadores de cartas~ verdadeiros r11ágicos, aos aventureiros 
q11r, ai11da hoj e, iI1fes ta111 aqt1eh1s r egiões. Atrelados à lan
c.:ha, doi~ ba tcloes de carga, sendo que des ta vez, er a trma 
car ga l1u111ana, con11Josta de i1ordestinos crue fora1n compTa
dos pelo Banco da Borrach a, era a escravatura branca m'ais 
torpe que já vi111os. Recrutados no nordeste aqttêles infelizes 
fazian1 a sua lo11ga viagen1 de IDA, da qt1al jamais regres
surin.n1 . A i1oite estendia seu n egl'o 111n n to, o calor era algo 
de atroz. Acossados pela tempera tu.ra aquêles desgraçad·os 
pa trícios n ossos, sairam do porão <lo infeto batelão e vieran1 
<lo r111ir na cober t1u·a. Unia manobra infeliz e ·a lancha a pro-

• 
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xi111ou-sc de111asiado da i11argen1 <lo rio, e un1a árvore que se 
encontrava caída varreu o co11vés ar rasta11do quantos? Não 
se sabe. O Con1andante da lancha deu ordem para prosse
guir, sen1 nenhtuna preoct1pação pelas vidas que estavam em 
jôgo. Somente com nossa r evolta e dos demais p·assageiros 
foi possível parar as máq11i11as~ e con1 faróis ordinários .ilu-
111inar.1nos o rio e r ecolher alguns sol)rcvjvenles, Sojicitei, en
tão, que fôsse feita u1na ch~a111ada, não fui aten(lido, simp1es-
111en te, !)Orque não havia lista a bo.rdo ! 

Era o nosso batismo no n1isterioso Estado de J\llato Gros
so. Esta batalha da lJorrach·a para a11xiliar as nações em g11er
ra fêz to1nbar nos seringais de l\1a to Grosso n1ais ho111ens do 
que na frente de batall1a do Brasil na velha E uropa. 

Chcga1nos, enfii11, em Cuiabá, a velha Capital encontra
va-se a braços co1n afluxos de .hon1cns, int1lher es e crranças, 
que pelas ruas e praças es1)eravan1 os ca111inhões que os le
varia111 ao inferno verde <los seringais, onde ttido era caro 
den1ais, e fornecido pelos próprios e111prcitciros e escraviza
dores do braço brasileiro. T'ão caro qu e se tor11ava i1npos
sível o acêr lo de contas en tre o trah·alho e o co11su1no, trans
formando o ho1ne111 e111 escravo e levan(lo-o ao álcool e ao 
suicídio. Fa111i11tos anieaçavar11 con1 o sac1ue e o governador 
do Es tado oferecia a reação policial contra a fome e a mi
séria reinante. Foi quando o Delegado do Ministério do T.ra
balho resolveu alojá-los e1n 1n11 casarão fornecendo-lhes sopa, 
a título de alimentação, até que fôsse possível en.viá-los para 
o local de trabalho. Vamos deixar os chan1ados soldados da 
b<>rracha, pela in1prensa glorificadora da g11erra, para seg11ir
n1os nossa expedição. 

Todo o n1aterial da expedição foi acondicionado, 1. 700 
quilos de carga con1postos de i11áquinas cinematográficas, fo
tográficas, gravadores de disco, barracas, toldos, presentes 
pa:ra índios, enfim, tud·o o qt1e se fazia necessário para seis 
n1eses rumo ao desconheci(lo. 

A 16 de agôsto, deixamos Cuiabá, às 8 horas da n1anbã 
• 

para às 5 da tarde f azern1os o primeiro pouso e111 Lagoa For-
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rnosa. À noite, ft1i obrigado a disr)ensar 1ir11 dos trabalhado
res que i11e pa,receu i11a11 ele1ne11t0. De ,~olla da expedição 
en1 Cuiabá, êle i11e il1f orn1on que e11contrara nacruela Lagoa, 
ll111 dia111ante no valor de Cr$ 80. 000,00 e qt1e ta111bén1 casara 
co1n tU1Ta viúva que residia próxi1110 à Lagoa Fo1111bsa. Ga
nl1ara portanto dt1as vêzes a sorte gra11de. 

Já no dia 17, alca11çan1os o Pôsto I11dígena Sin1ões Lo
pes do S. P . I. que fica à 1na1~gen1 direita do rio Paranatinga 
a 500 q1Lilôn1etros de Cuiabá, e qt1e assiste os í11dios Bacaerí . 

No dia segui11te, rei11icia111os a jor11ada ru111.o ao Pôsto 
de ·atração Ct1lisêvo, qt1e dista 200 qt1ilôn1etros do Pôsto Si-
1r1ões Lopes, localiza,do à n1arge111 di,1~eita do Rio Batoví. E111 
dois dias de viage1n o nosso ca.111inhão alcanço11 a inarge1n 
daquele rio já à noite . Os ho1ne11s in1pa cientes e d·esejosos 
de alcan.çarem o Pôsto, r esolveram atTavessar o Rio Batoví 
na sua parte n1ais rasa devido a eno.rmes lajedos. Conosco 
viajavan1 40 índios Bacairí civilizados claquela re·gião, que se 
incorp·oraram à tur111a de traball1ador~s jt1nta1nente con1 J oã-o 
Veríssin10, para a travessia do rio. Un1 espetácl1lo esplêndid.o 
nos foi dado ver, quarenta archotes ilu111inando as águas do 
Batoví e111 un1a verd·adeira fila indian·a. E111 n1eio à imensa 
algazarra, l1n1 dos arc}101.es co111eço11 a descer e a ilt1minar a 
esct1ridão do rio, er a João Veríssi1no qt1e ·agarrado a um saco 
de 1011a co11te11do m nterial de ca111pa11ha, e se1n saber nadar, 

' 11avia escorregado no li1110 das pediras e iniciavia un'la descida 
forçada do le.ndário Rio Ba toví. Os índios qt1ando se aper
cebera.i11 do })Crigo a qt1e estava ~posto o nosso co1npauheiro 
atiraram-se às ágl1as e ·dei1lro de pot1cos i11stantes o rio pa
re.eia u1Tta fes ta veneziana só voltando à no-rm·alid·ade ten1po 
depois, con1 i1osso éo111pa.11heiro fo1~f1 de perigo. 

A 19 de agôsto, tôdo o inate:rial enco11trava-se aco11dicio
n1ado numa carrêta arrastada por boi~ e ;rtn11m11os então para 
as nascentes do Rio Ct1lisêvo, q11e dista do Pôsto de atração 
60· quilõmetros. No prirneiro dia de viagen1, lln1a das rodas 
partíu, acontecin1ento co1nt1n1 e scrn g'Tàndcs conseqüências 
qua11do e111 t1111 111eio civilizado. Não naq11ela allttra, i1ós es-
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táva111os a 730 quilô111ctros <lc (~uiabá. Descarregado tudo, 
fo i inicia ela a cons trt1cão de i1ova roda con1 o n1a lerial escas-.. 
so qt1e urna região de serrado pode oferecer. P ara se conse-
gui.r arquear u111a roda nesta si luação é !)reciso e foi i1npro
visada t1111a forja, e tra11sportada ágt1a, para o csfriarnento 
do arco da r oda , de dois quilô111e tros de distfu1cia. No ºdia 
20, transforl1rumos i1ossos cavalos de i11011taria e111 anirnais 
cargueiros a fi1n de alivia1r1nos o pêso 11a carreta a te11dend·o 
a fragilida<lc <la roda improvisacla. Reinician1os a marcha e 
entran1os ])ela noite tôda, co111 a equipe e t ra})alha<lores a pé. 
As 4 horas d·a inadrugada, ns si111ples elevações do terreno 
parccia111 a nossos pés iI11ensas n1onta11l1as, dificultando a 
longa i11arc]1a. 

Qt1an.do o sol co111eçot1 a brilh ar ilttn1i11a11do as águas do 
traiçoeiro e co rrentoso Rio Culisêvo a eqt1ipe chegav·a ao loca1 
progran1ado. 

Feito o acan1pa1nento, foi iniciada a pr ocura na mata, 
das grandes árvores, denon1inaclas jato])á, precisávan1os cons
truir canoas para descer111os o Rio Culisêvo, e a forma certa 
seria t1sar a téc11ica indígena, construindo canoas co111 as cas
cas daquelas árvores. A cons lrução de t1n1a dessas canoas se 
processa da seguinte forma: tall1a-se na árvore, cm pé, a 
forma da canoa, com cunhas de 20 centímetros postas nos 
dois lados, vai-se, pouco a !)Ouco, fazendo se desprender a 
casca. Retirada, ·a mesma é colocada en1- t11n estaleiro adrede 
preparado, juntando-se a seguir den tro da casca pedaços de 
1nadeira verde qt1e vao liinitar a largura qt1e se deseja dar à 
canoa. Encl1e-se e11tão, tota 1me11te a casca con1 palha sêca 
fazendo fogo, o calor ver ga ·a casca, os pedaç.os de madeira 
11ão deixa111 que ela se fecl1c a lé111 do necessário, e a canoa 
de 7 a 8 m etros de comprin1cnto !)Or 1 éle larg11ra está pronta 
para transportar 500 a 600 quilos, tendo sido constrt1ída gra
ças à técnica dos í11dios inor adores 11a r egião do Xingu . 

Êstes trabalhos se i)rolo11gara111 a té o dia 26 para às 3,30 
hs. da 1na drugada o acan11)a111en to ter a sua pri1neira manhã 
agitada con1 ·orrumação para inicio <-la descida do misterioso 

• rio. 
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Construção de uma canoa de casca de Jatobá 

Passando o salto de Taunay, sendo nossa Expedição ajudada pelos índios 
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cn1 
Nos dias 26 e 27, a ' 'iagen1 correu scn1 11enl1un1 acidente, 
águas ainda prof11ndas n o Rio (,ulisêvo. 

• 

28 de agôsto: 

A viagen1 que foi inicia<lr1 às 6 da 111a11hã, até às ·14 l1s. 
quase nada ·adiai;itou, corredeiras originárias ela época de sêca 
en1 que estamos descendo ês te 1·io travava os nossos movi
n1entos. Uni leito de rio cober to de cascalho escorregadio 

opõe unTa fHficuldade enor111e ao n1ovh11en to dos .hon1ens que 
tênl. que ser cautelosos a fi111 de evitarc1n algu111 acidente. 
Agora a viage1n ve111 sendo feila quase que a pé, pois o rc1110 
ou a zinga não entram en1 ação. 

30 de agôsto: 

Intenso nevoeiro cobre tudo, são 5 h . d·a n1a11hã e esta-
111os a pos tos i)ara 111ais 11111 dia de lulas. As 17 horas, chega-
111os ao pouso a que denon1ina111os de Figt1eiri.nl1a, pela gran
de q11an tidade claquelas úrvbres. 

31 de agôsto: 

Nesse dia nada, a não ser as lutas con1uns da viagen1, 
temos a assin·alar a té às 17 h ,. h ora cn1 que fizemos pouso . 

• 

l.9 de sete1n bro: 

Es ta111os próxi111os da Barra do Rio Piranha, afluente do 
Culisêvo, cha1nado· pelos í11dios Kuiltúro de Ve11hikúro, e que 
os Bacairi idão o nome de Poril<úTo, assi111, dividida es t1a i)a
lavra, terern,os Pori que quer dizer Piran.h a, e Curo qt1e tra
duzida te1nos água, ot1 seja Rio Pira11ha. No Piranha, segun

do informan1 os · Kuikt1ro, tên1 sLra aldeia os terríveis Xavan
te, para corroborar aqttela asser ção, foi avis ta do por nós a 
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aproxi111ada111eu te 2 quilô111c tros a f un1aça do fogo daqueles 
1n<lios, que já fizeran1 o ex tcrn1inio dos já decadentes e e111 
vias (le desaparecin1e11to Anauqua. 

2 de sete1nbro: 

f:ssc dia é assinalado pela nossa p1assagen1 no Salto de 
Tau11a y ( chru11ado Taliteruro ), forn1ado po.r rocl1as 111agní

ficas de 011de as águ•as se despeja·n1 da ndo a paisagem belis
si1no aspecto. F~n1bora gra11de1ne11 te trahal11oso e111 Sll a pas
sage111, pois nos obriga a descarregar e a transportar por ter 
ra tôda, a carga, Taunay con1pensa pela belez·a. Horas depois, 

chegan1os à passage1n do ~Iact1co. O Rio Culisêvo r. l i, cavou 
na rocha 5 c1anais por onde despeja suas águas. Soberbo é 
o rio nesta al t11ra. 

3 de seten1bro: 

An1a nhecernos no Mact1co, a que os J{uikítro de11omina111 
Áspero, (Cach oeira) TerurepiuTura. Viajan1os todo o dia a té 
às 16 h oras, quando cl1egan1os à grande tapera dos Bacairi 
<lo Xi ngu, local onde ' 'iveran1 aquêles í11dios. 

4 de setembro: 

Con1 800 111e tros de extensão e 100 n1e lros de largura 
a corredeira elo Bacairi oferece nn1 traball10 insano, tôda a 
car ga é por terra, transportada pela n1a ta, enquanto as ca-
11oas são levadas l11na a uma. Af'un<lou t1rna canoa com man
thnentos, 11ada houve de prejt1ízos, pôsto que todo o inate
rial se encontrava en1 sacos de lona impe.i·n1eáveis, ou enla
tados, providência aconselhável a tôd·a expe<lição. As 16 ho
ras, o Bote de Borracha, CfllC cond11zia material cinematogr á
fico fêz água. Fizemos pouso e fêz-se u111n grande fo gueil'a 
na qu·al secan1os tôdas as m áq11inas, que haviam n1olhado ou 
t11nedecido. 

• 



1°1 

Corredeiras que entravam todos os movimentos da Expedição 
obrigando a grande esfôrço 

Os pesados batelões são a.rrastados nas corredeiras 
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5 de setembro. 

Reiniciada a viage111 à s 6 11. da n1anhã. Êsse dia, foi as
sinalado pelas difíceis corredei'ras, que tiYe111os que ve11cer . 
O R io Culisêvo, está se tornando 111ais difíci l de navegar , cor
r e11toso à propor<;ao que s uas áglHls se aproxi111a111 elo Rio 
Culuenc. 

6 de setembto. 

Desde às 7 da rnanJ1ã, ató o fi11al dêsse dia, o IJanorai11a 
é de exte11sas corredeiras, dns qttais en1ergen1 pe<lras ameaça
dor as. Cn1a i11archa r etardada e perigosa es tá se11do f eita. 
Os b a telões pesados e difíceis de conduzir oh rigan1 os tralJa
Lh·adores a i111enso esfôr ço n1uscttlar. - Às 2 d a larde ti ve1nos 
o pri1neiro conta to con1 os í11dios daqt1ela região, uma canoa 
co111 í ndios Auiti - t ripula<la pelo Cacique Cabult1vi condu
zi11do três índios e três cria11ças. Distribui facões e Oll tros 
presen tes e assi1n nos desped_in1os e continuan1os viageni. 

As nossas ca11oas se dis tanciara111 t1n1as d,as oulras, as inais 
pesadas ficaran1 encravadas nas corre<leiras. Não posso dei
xar de ren der h o111enage1n aos índios Bacairi, ci vilizados do 
Pôsto Sin1ê1cs Lopes qL1e 1nc aco1111)anharani. As 19,30 h. êlcs 
chegaran1 co111 as 2 canoas a trasadas, vencendo corr edeiras 
fortíssünas e perigosas, já 11avían1os mand'ado :3 canoas des
carr egadas cn1 socorro dos n1esn1os. 

A i11acstria dos Bacairi, a dedicação e a si111plici<lade con1 
qtle trabalharu1I1 i11e l cva ran1 a prestar-lhes n rnais jt1s ta ho
menagen1. O 6 de set e111})r o, foi l1n1 dia grandc111ente traba
lhado e perigoso i)ara nossa cxpediçao. 

7 de setembr o. 

Às 6 11 . da n1anhã, cstúva111os passando a . ú1 ti1na corre
deira e às 12 horas, es túvan1os livres ele todos os perigos, ía
n1os navegar dali c1I1 tüante cn1 águas mansas e un1 r io mais 
lar go. Paran1os ao n1eio-dia, as canoas n ecessitane1o de re
par os. O dia n1agno da P át ria foi para nós de r elativo des
canso. 

8 de sêtein bro. 

1 ... ôdas as corredeiras ficara1n para trás. O rio é n1ais lar
go, e con10 orna1ne11tação encon tran1-se in~1n1era s e helas 

, 
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praias. Es ta111os às l ô horas passando pelo pôrto da extinta 
aldeia dos Anauqua, r1ada de extraordinário existe aí, apenas 
se no ta no barranco o locr. l b·a tido 1)elo con tínuo n1ovimen to 
dos índios. 

9 de setembro. 

Às 6 ho1as da manhã já cs táva1nos ná lida. ])csci e111 
b11sca ele uma caça, iI1ternei-111c na 11Ta ta qttc se leva11t a às 
m argens do Culisêvo. A 50 tne tros inais ou i11enos para o 
iI1terior dei co111 l11na boa es trada, chan1ei Apacano, índio Mei
naco, que há 111ttitos anos vive entre os Bacairi no Pôsto Si
m ões Lopes e êle disse-111e que esta é a estra <la que os Cajabi 
se serven1 pa,ra não só per correren1 aquela r egião se111 seren1 
vistos do r io, co1110 tan1bé111 i)aea se apToxi1naren1 r à p-idan1en
te da extinta aldeia A11auqua. Os clois Kuil{úro que nos aco1n
IJanha111 vêm colheu.do i1as praias ovos de tartaruga, cujos 
n inhos são feitos debaixo da areia. :Êsses ovos são comidos 
crt1s, ou levando-os à beira do fogo. Os ovos n1cs1no es tando 
no estado c111 que a tartaruga já a_presen ta suas forn1as, assim 
n1esm o, os índios coruen1, quando o ani111alzinho já está en1 
es tado bas ta11 te adian tado, às vêzes e111 vésperas de deix·ar o 
ôvo, é pelos índios retirado da casca, enfiado c111 um espê to 
e levado ao fogo par a ser co1n ido a seguir . 

10 de setembro. 

Nesse dia encon tramos 2 índios Anauqu,a pescando. Fi
lhos daquela outrora gr a11de e dom inador a nação, hoje sub
dividid·a, ~eus r e111anescentes, alguns en tre os l\.1einaco outros 
en1 Matipu, aldeia localizada no interior, ou seja distan te do 
rio 4 a 5 dias por terra. 

11 de setembro. 
• 

As 16 horas u1na canoa ven1 ei11 nossa direção. Eran1 ín-
dios Anauqua da aldeia l\1einnco. Oi r:quer u111 índio cego pi
lotava a canoa, com tal rn aeslria qt1e só bem próximo é que 
notan1os que era cego. Assim com o os cegos civilizados se 
locomoven1 den tro de st1as casas, assin1 Oinquer conduzia stta 
canoa, co1n perfeito con.hecin1en to do rio e suas surprêsas. A 
frente Uin rapaz de 20 anos, aproxin1ada111en te, e duas cr ian
ças. Resolver an1 seg11ir conosco até l{uil(úro. Veja111 co1110 os 
índios t ra tan1 aqt1êles que pcrderan1 a vista. "Hon1em do 
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chão", assin1 êle é chan1ado, pois não lhes dão r êcle para dor-
111ir. Qt1ando, à noite, c.hegan1 ao pouso, o infeliz r ecebe un1 
pedaço de beiju, quan·do reeiebe e o resto do peixe quando so
bra. Nlesmo o fogo, tão n.eces-sário, para aq11ecer dl1rante a 
noite, não lhe é proporcionado. Considerado con10 pessoa se111 
ne11l1ur11 valor, e11tre tombos e outros acidentes, p1"óprios da~ 
queles a que111 a fa talidade tiro11 o direito da visão, é rece
bido pelos !ndios con1 largas gargalhadas. Oinquer foi nosso 
l1óspcde, dttrante tôda a nossa viagem e perrnan.ência entre os 
l{uik1\ro. Esforcei-1n e por fazer com que os índios o tTatas
sen1 n1elhor, através de exemplo prático, e prometi-lhes que, 
volta11do lá, .e en contrando ()i11quer forte, daria un1 bom pre
sente ao casal de índio, en1 casa de que1n êle ficou, a meu 
pedido. "Êsse homem foi ·certa vez deixado na estrada a ;3 
dias ela ald.eia, e êle sem comer nem beber, arros tan·do todos 
os perigos, voltou até A·naiuqua, chegando quase a a1·rasta:r
se". (Narrado por Esc11lave, índio .Kt1ik11ro). Oi11quer é um 
í11dio trabalhador e <iiligente, entr eguei-lhe, certo dia~ 2 pei
xes, segui-lhe os passos, apalpa11do aqt1i e ali, foi encontra11-
do galhos ele árvore c.om forquil,has. Ao todo, quatro. Pro
curou, então,. vari'l1has. Terminado êsse trabalho, paro11 al
guns segt1ndos, co1110 a orientar-se i)elo ruído das águas, e 
fir111e, velto11 ao local de onde saira. Arn1ou um peque110 ji
rau, e abriu com as próprias mãos, o peixe. Pediu fogo e as
sou, ali, o seu peixe para jar)tar. Note-se: os ínclios assa111 
peixe diretan1e11te sob as ])rasas, mas o nosso Oinquer teve 
todo êsse trabalho para qt1e n1ais gostoso se tornasse a sua 
a li111entação. Con1 tôda a facilidade, adaptoti-se à ·nossa ali-
111e11tação. Ficou en1 I\..uikúro, êsse Anat1qtra, e espero poder 
ainda concorrer para n1i11orar os seus sofriinen tos . 

12 de setembro. 

As 18 11oras, chegan1os ao pôrto dos l\tlei11aco. No dia se
guinte, algt1ns índios, entre êles, 1111tlheres e cria11ças, vieran1 
ao nosso encontro. E a prin1eira chuva desaho11 sôbre 11ós. 

' 

13 de setemb·ro. 

As primeiras horas da n1anhã contin11a111os em inarc.l1a, 
até 9 f i111 do dia, qi1e col're.u se1n acide11 tes. 

• 
14 de setembro. 

O r io é francan1en te navegável, aproxin1ando-nos do Rio 
Culue11e. As 3 da tarde passa1nos por índios Al1iti. Pol1cos 
restam daqt1ela tribo . 

1 • 
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15 de sete1nbro. 

À ta rde, atingin1os o Rio Cttlue11e, largo, correntoso e 
})elo. t'·az-n os lcn1 brar o velho Rio S. }"r a ncisco, pelas praias 
e peixes, o Sttrubi, aq11i cl1a111ado Pinta do, a Piranha, o Ba
grc, e tantos outros. Anoiteceu e a visão típica de nossa 
gente aí estava, os trab·alhadorcs acocorados er11 volta da fo
gueira co11ta11do "'causos" inverossh1,cis, às vêzcs, co·n tudo, 
<livcr tillos. Narrarn u11s, u111a "porcH<la co111pa drc que passou 
no Ai11azo11as, duran te 1tn1 dia inteiro, cada "cepo" de })Orco", 
c11quanto o ou tro confir1r1a assi111 "dispara te"! O 111esn10 ar 
i11or110 dos trópicos, o 111cs1no h omc111 r ude, simples, bom, o 
111cs1no cét1 e a 1nesn1a gente. Brasil qt1c se esten·de, e que nos 
faz sen tir, on de quer que es lej an1os, q1te t11 és u111 só, desde 
as selvas An1azônicas, aos can1pos belos do char11ado Mato 
Grosso. Brasil que se torna n1ais n osso, cada vez que um 
dos teus fill1os te i)cnet ra, conhece-te, sente- te. Fi1ho, a quen1 
tratas con10 ai11antissin10, e que se orgulh a de ti, pela poli
cr o111iü de t11as aves, p elas i1111ltiforn1cs fa.cetas con1 que te 
apresentas, pela soberbia dos tc11s Tios e 1nares, pela grande
za inco1n11111 dos teus i)rin1eiros h abitantes: os índios. 

16 de seten1bro. 

A111arrados os dois batelões, 1tn1 ao o·utro, pôs to a r ebo
que, o bote de borrach·a, inician1os a subida do gr nnde Rio 
Culucne. Seis ( 6) homens tripula111 os ba telões. A st1bida 
dêsse rio é perigosa, por sua la r g·ura, profundidade e corren
teza. U111 sol causticante, scn1 te1~111os a i)ro teção das árvores, 
e t11na n11ve111 de inosq11itos e nos ·aco111panhar . Os trabalha
dor es verga111 a zinga. Con tttdo, as en1barcações parecen1 
in1óYeis. Por cin1a de nós Lu11 céu i111e11sam ente azul. O rio 
i)arccc r)ai~ado, se111 tn11a ondul.açao siquer. Por i11oldura, o 
recorte caprichoso das árvores, J)Or dese11ho, o ])ranco alvís
sin10 das praias. Co1110 a g ritar is to 11ão é u11l q1ta <lro de i1a tu
reza 111orta, is to vive, a orquestração 111a viosa das aves. 

17 de dezembro. 

Nesse dh1, passamos co11tornando un1a gra11de ilha. Te111-
se a i111pressão de que são dois rios, to111a-se o lado esquerdo 
de qucn1 sobe e encurta-se a viagen1. O calor al1111en ta e con1 
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êle os n1osquitos. A s uhicla é feita cx lre111a n1cnte dcvag·a r, 6 
zingas nos batelões e êles parecem que continua111 in1óveis. 

18 de setembro. 

Qucn1 subir o Rio Cnlue11e, a pattir da foz do Rio Culi
sê,10, encon trará 110 segundo dia de viage111 ao laclo esquerdo, 
gigantesco barr a11co de 30 a 40 n1ctros de altt1ra, <le barro 
ver1nclho e viscoso, é sinal de q t1e a c11trada da baía ao lado 
direito de onde par te <l es trada para a a ldciamenlo Kuik·úro 
está a poucas horas. 

B·arranco de 11111 \ 'ern1ell10 gri lan te co1110 a dizer-nos : 
prepara- te viajante, irás en cont rar 11on1ens vermelhos como 
a brasa, fill1os desta grande Lerra que erradan1e11te ch a111as 
de "índios". Hon1ens rJa n1inha côr, fortes e grandes, coino a 
pró1)ria Páh·ia. Brasis deve1 ias cl1ainá-los a êstes habitantes 
que .l1á séculos sen1 Jin1 vê111 guarda11({0 es ta i1ação imortal. 
Sü11 B1·asis deveri a111 c.hamar aos filhos dês te Brasil, po1rqt1e 
ver111elho con10 o tctl non1e, são pela côr dos seus corpos, e 
pelo ardor com que defendcn1 sttas terras, de m adeira côr de 
brasa, do P at1 Brasil. 

19 de seten1bro. 

Encontran1os tu11 grupo de 50 í11dios l(uil<úro, que con1e
çara111 ·a gr i tar Car aíba, Caraiba . C111 11egro, qt1e trabalhava 
conosco, co111cçot1 a treiner e a rezar. Velho soldado de J)O
lícia, acostt1111ado co1no êle i11esn10 contava, a an1arrar presos 
!)elo pescoço con1 cord·a 111olhnda, par a ' ' ê-los n1orrer deva
garzi11ho, sen1 se p·odcr livrar, ttn1u vez qu e tinha111 as inãos 
tan1bén1 a ta das às cos tas, tren1e, é que na altura e1n que nos 
encontramos, e desar1n·a dos, pois r ecolhi tôdas as ar111as an
tes de iniciarJ11os a viagem, a (1nica valentia que podería111os 
i)raticar, seria cu1nprir o le111a de Rondon - ''Morrer se !)re
ciso f ôr, n1a tar n unca". 

Depois de lcvantar111os o aca111pan1ento base n a barranca 
do (:uluene, e acon1pan hados pelos 50 írrdios l(nil{úro, parti-
111os p·ara a aldeia qtle fica a -! léguas por lt!rra. Precedendo 
a entrada da aldeia tn11 a r eta de 500 n1etros, a1)roxirr1adan1en
te, aberta 11a i11a ta, qu.c se er gue en trc árvores de inais de 20 
n1etros de altura, corre uma es tra da lin1p a, JJerfeita. Além 
cto trilho qt1e ser,re de es trada, u111a <lerruba<l·a foi feita na 

" 
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111a La , assii11 te111os n111a largura de aproxin1ada111en te, 5 n1e
Lros. Ao fu ndo a s n1alocas dos Kuil{úro dcixan1-nos ver as 
suas prin1eiras for111as abobadas . Gritos cs tridentes são lan
çados pelos índios que nos acon1panh an1 e respondidos da 
aldeia , ningué1n. fica no i11terior da n1alocu, todos estão nos 
aguardando. !.flech as con1 peql1cnos coquir1hos perfurados em 
suas pontas são lança(los para o ar, produzindo l1n1 rt1ído se
n1elharrle a u111 assobio, é a saudação daqueles índios àqueles 
a qucn1 considerarn a1111gos . 

21 de setembro. 

t :l1ega111os à aldeia ele "Lar a tuá' ' . 8 n1alocas cle::>crevendo 
un1 círculo de 011de parte111 3 es t radas, se é que ·assin1 se pode 
denon1inar o trilho batido pelo co11 tínuo passar dos Kuikúro. 
Co111 un1a i)opulação de 185 alrnas assi111 divididas : 61 h o-
1nens; 52 mulJ1er es ; 37 m eninos ; 32 111eninas ; 3 caciques (Afu
cac:n, U riza1)á e u111 tE;rceiro, do qual não consegt1i o n o111e). 

Suas casas têu1 a Iorn1a ovala r, e a s palhas l)artindo da 
cu111ieira vê111 até o chao. Vis ta do inlerior Le111-se ·a in1pressão 
agradável de segurança pelos n1ol1rões n1ui to juntos que a 
circunda111. Varas v erticais e horizon la is nmarrad·as co1n f i
])ras ou cascas de n1adeira, dão-lhes o apoio 11ecessário para 
o la11ça111cn to da abóbada . Dois esteios centrais, de onde 1)ar
tcn1 outros dois e111 Jorn1a de V dão-lhes a resistência e serve111 
ao 111es1110 ten1po para ~rn1a<.lorcs de .r êdes . Do teto, pendem 
balaios feitos de bt1riti e outras pal111eiras, são os depósitos 
para diver sas t1tilidades. Cabaças co111 óleo de Piqt1i, tão t1sa
do entre os ínilios, lan1bém são ali guardadas. P elo chão, 
pedaços de pau trabalhado em for111a de arara ou outras aves, 
serve111 de assento. Usan1, tambén1, toros de buriti, amarra
dos entre si para sentar. Grandes panelas de barro em trempe 
feitas con1 três pedras es tão se111pre sôhr e o fo go. Os l{11ikúro 
tên1 so111e11 le essa aldeia, co11ludo, na aldeia <los índios Suiá, 
viven1 n1uitos dêsses. St1as rnalocas varia1n de ta11Tanho, inan
te11do, contudo, a forma de cons trução. A n1aloca maior é 
r esidência do Cacique i\.fucaca. Ben1 e1n frente, 111ora Ian1alo 
o cura11deiro~ hon1e111 qt1erido por alguns da tribo e temido 
por outros. Nas inalocas, vive111 diversas fan1ilias. Servem-se 
da rêde pal"a dor111ir, e o fogo es tá se111pre aceso o qt1e faz 
con1 qu0 a8 n1alocas torne1n-se quen tcs enl. de1nasia. Criam 
ar aras, coruj as, e um pássaro a que cl1an1a111 Cauuá, bico alon
gado, pena!) esverdeadas e pernalta. J~sse pássaro e a Cort1ja 
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Un1a aldeia vista en1 seu conjunto 

Sobel'ba maloca Que m ede 30 rn de comprin1ento, por 20 de largura 
e 12 de altura 
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O retrançado da cúpula de uma maloca é uma verdadeira obra 
de arte, em que não é u sado senão os próprios ~rodutos da natu

reza. cipó, varas e palhas 

D etalhe visto da, parte de dentro de un'l'a maloca, em que se nota 
os desenhos acima da porta 
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viven1 a extern1inar os inse tos criados entre as p·alhas das 
i11alocas. No interior das st1as casas são g11a,rdados os grandes 
cestos con1 polvilho e J1olos feitos <le 111andioca, nunca sôbre 
o chão, n1as cr11 giraus ou e111 estivus, a firn de evitaren1 a 
11n1idade. Escoll1en1 a fre nte da porta, IJara loealizare111 os 
depósitos. As aldeias são sc111prc construídas afas tad~s dos 
rios, à heiea dos córrcgos, isto é, 500 i11etros, a1)roxi111ada
n1ente. 

Os Caciques e os 1nais vell1os, tê111 grande inflt1ência, e 
deterrnir1an1 o local d a constr11ção das a ldeias. O trabalho de 
lunpesa d·a aldeia é cole tivo, Tnas realizado pelos T11or ado1·es 
( homens) de cada iualoca. 

Todo o t,rabalho realizado coletiva111cnte, é pago ele n1aneira 
interessai1te, e con10 se seg11e. Veja111os a cena que prese11-
ciei: u111 índio 1Vlatip11, foi residir con1 os Kuil{úro, êses mar
cara111 onde êle deveria fazer roça. Certa i11anhã, Caciq11es, 
Can1aras, ( traball1adores) e 1nt1lheres, deixara111 a aldeia e 
fora111 trabaJl1ar i1a roça do lVlatipu. Às 12 horas, voltara111 
cada u1r1 pAra s11a casa, a 1n11ll1er do l\llatip11, que ficara, l1avia 
feito p·a11elas enorn1es d e i11i1"lgan de inandioc.a. Cheia a c1tia, 
o í11dio enca111inha-se para o ceo tr o da aldeia, e lan ça u111 grito. 
De uma l11aloca sai outro ín<lio apa11l1a das 111ãos do Matipu 
a c11ia, leva para o interior da casa, e un1 a un1, dos que 
a li se enco11tran1 levan1 à bôca a ct1ia e sorven1 111n pouco do 
seu conteúdo. Note-se: nao é sor11ente aos qt1e ti~abalham, 
inas indistinf'an1e11te c11 tre todos, é distrib11ido o ininga11 é 
desta forma, entre risos e alegria, qt1e êles r ecebe1n o paga.
n1ento do tralJ3lho feito. () índio K11ikúro, apesar de ·viver 
nest a ou 11aquela maloca, pode a qualquer hora, com er onde 
se e11co11trc, ou dorn1ir durante o dia onde es tiver, sendo que 
à noite só cn1 s 11as casas êles se recolbe111. Lin1p·an1, 20 n1etros 
pelo 1nenos ao r edor das aldeias. Mantêm os índios, roças 
distantes, 3 a 4 léguas, roças próxi1uas das baías. Co11s~ruindo 
suas n1ora<lias longe dos rios estão ao abrigo das su·as cheias 
e de a taqt1es ele Oll tras tribos. Longe :100 111etros das lagoas, 
evita111 os 111osquitos. O (~aJJitão é intransigente quanto à 
disciplina en tre os í11dios; por exen1p1o: para to1narem parte 
en1 fest a que req11er esfôrço físico, é necessário estar apre
se11tando bom estado de saí1de . Diversas festas, são realizadas 
ao i11iciar-se -a constrltcão d e un1a n.1aloca e outras tantas ao ., 
te11.ninare1n . 
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U111a maloca ficanclo velha, é qucin1ada, nao a queimam 
ince11diando-a totHln1ente, e sin1, r e tirando as st1as palhas e 
n1adeira aos J)Oucos e f azendo fo gt1eira, nssin1 proccdc1n para 
evitar incêndio, un1a vez que suas 111alocas em círculo, ofe
rece111 grande perigo, qualquer vento l)Ode ser o incício de 
co111ple ta destruição. Previne111-se tan1bén1 contra o fo go, ~ão 
deixando que cria11ça lide co1n o rnes1no, só o fazendo, depois 
de adt1lto. Nunca deixa111 por colhêr o produto do seu tra
balho. Por n1ais longe que estej an-i, ' 'ol tani. às roças que dei
xara111 , arrosta11do, às ' 'êzes, co111 os perigos do ataque de 
outros índios I1ostis. 

Viven1 e111 tt111 a aldeia 110 i11esn10 local por ten1po inde
ter111i11ado, so111ente en1 caso de destruição por gt1erra os 
f azc111 111udar. dizen1 qL1e foi l)eus ( Taurinha) que ll1es m·an
dott assin1 fazer . Suas aldeias 11ão fica111 cm rt1ínas, as casas 
que vão ficando ·velhas são periàdica111en te destrt1ídas e outras 
são levantadas, n1tlitas vêzes algt111s n1e.tros atrás, ou à frente, 
o que faz n1udar a forn1a da aldeia . O casamento leva o 
noivo a v iver en1 casa da noiva, 111as a viuvez deixa ·a viúva 
na 111esn1a i11 aloca. Na 111aloca ningué111 ten1 ·autoridade, é 
construída colc tivan1ente, cn1bora pertencendo a um, cada 
qu al, te111 un1a par cela de inan{lo no espaço onde n1ora. 

Morto o dono da casa, os irmãos se apossan1 da i11esm·a, 
a viúva continua a viver ali, inas se111 autoridade de espécie 
algun1a, pois n1uitas vêzes un1 índio deixa 3 vi(1vas. 

A 1nortalidade infa11 til ])ela falta de .higie11e, obriga o 
índio a casar con1 dt1as e as vêzes três 111t1lheres, a fi1n de 
que con1 111aior 11ún1ero de filhos, posS'an1 assegurar a conti
nuação da tribo. Son1ente as crianças vcrdadeiran1c11tc fortes, 
sobrevjver11. A na tureza faz, assin1, verdadeira seleção. 

Se111 <li visão, é o in tcrior con1w11 das inalocas, contudo, 
e11contra-se en1 algt1n1as, paln1as da pal1neira B11rití desfiada 
em forn1a de franja onde resguardam n1eninas que a tingem a 
puberdade . Arcos, flechas e adôrnos são guardados presos ao 
te to, bem assi111 os orn:.:nnentos de penas. Êles ttoen1 duas 
partes de un1a ta boca, e ali, guardan1 os ornameo tos de pena . 
Do teto, pendcn1 ta111bé111, c11feitos de palha ot1 madeira re
presentando aves e outros animais. Dt1as grandes varas anTar
r adas em forrn a de X, co111 outras transver sais, cobertas de 
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Rico colar de unhas ele onça orna o pescoço deste índio 
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palha, servem de porta, uma corda pela parte de dentro, 
amarra 11n1a vara, que serve d~ segt1rança co11tra o vento ou . . 
animais . 

Os Kuil{úro, serve111-sc dos dedos, para indicar quanti
dades. Usam os pés e mãos, para êsse fim. Passa11do de 20, 
li1nitam-se a dizer muitos . ~les indican1 as horas, pela ·altura 
em que deve o sol se e11contrar, com tuna certeza absoluta. 
Dentro das malocas, as mt1lheres ocupa1n-se entre outros tr·a
balhos, em tecer rêdes, e para isso usam um tear constituído 
de dois pedaços de n1adeira enfincadas a uma distância de 
mais ou menos um metro e cinqüenta centímetros um do 
outro. Mingaus, beijus e peixe são ali preparados, também. 
Os l1ome11s execu ta1n trab·alhos em pena e palha no terreiro 
da aldeia, algumas vêzes dando os homens preferência a tra
balhar e1n frente à porta, qt1e dá para o lado exterior da aldeia. 

Escavações de 10 a 15 centí1netros de prof11ndidade, cir
cundan1 as casas, r ente onde termi11am as palhas. 

Os Kuikúro tên1 grande afeição às crianças, e os casais 
sentem-se cada vez mais felizes co1n o nú1nero de filhos, sen·d;o 
·atribt1ída à mulher, a causa da falta de filhos, o que dá ao 
ho1nem, o direito de tomar tantas mulheres sejan1 necessá
rias, para que a prole aumente. Quando a n1ulher e11velhece, 
é outro motivo para que o homen1 contraia novo caS'amento . 
O filho home1n, é sempre 111ais estimado, contudo, são extre
man1en te carinhosos com an1bos. Sômen te os órfãos da pró
pria tTibo são ctlidados, o estrangeiro é, entre êles, sempre 
estrangeiro. Criança ot1 hon1em, 111es1no o casado na tribo 
e qt1e veio morar en1 casa da noiva, continua como estrangeiro. 
Os únicos a quen1 os Kuikúro tra tan1 igt1aln1ente são os re
manescentes d.os índios Alaupiti. Qt1a11do er11 vragen1, cada 
grupo se separa, 111esn10 nos trabalhos comu.ns. Os velhos são 
sempre tratados indiferenten1ente, q11anto menos possam pro
duzir, menos atenção ll1es é prestada. Vivem quase sempre de 
favor em algu111a n1aloca, salvo se tê1n filhos homens, que 
então c11id•am do pui ot1 é Cacique que neste caso, sempre tem 
prestigio. 

É sempre curioso conhecer1nos o vocabulário usado quan
to às diversas partes de que se compõem as suas malocas: 
l\'Ialoca - Ume; Po.rta - lata; Chão - Sarano; Teto - Cura
rotoro; Mourões centrais·- Ravaro; Mourões la terais - Isavo; 
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Ripas - inho; Nós dados co1n fibras - Sitizo; Fibr•a com que 
a1narram - Onhe; V aras de 1ripas - Iavudejur.e; Madeira 
dos mourões - Tainetitoro. 

Estainos hospedados na casa do C·acique Afucaca. De 
forma algu1na, bs índios concordaram em qtle armásse1nos 
nossas barracas. A noite, dois homens pint~dos de prêt0 e 
vermelho tendo entre êles um·a mulher, com apenas os pés 
pinta dos até o tornozelô ( carvao e Piqui com urucu) dançam 
e cantam de porta em po,tta das n1alocas . Um passo à frente 
e outro atrás e i1os cantos., os nossos nomes são ouvidos de 
quando em vez, daí concluirmos de qu·e se trata de uma festa 
de boas vindas, que dão o no1ne de Puresto, festa simples e 
bela. Um índio depois de outro vem e nos oferece o braço, 
enfiam os o nosso braço no dêle, e ao sainnos no pá tio os que 
ali se enc.ontram, grita1n, o que é respondido do interior das 
malocas. E lá vamos nós a visitar a casa onde reside o nosso 
amigo, que nos aprese11ta a todos. I~azem-nos sentar, e co
meça a vir beij11, mel, farinha, gafanhotos, etc. Mt1lheres e 
crianças, sentam-se em tôrno de nós e co1neçam a exarninar 
tudo, roupa, pele, olhos, e lriem a valer ao descobrirem que 
temos 11nhas, dentes, e coração como êles. Curiosos, passam 
a n1ão em nossos cabelos e ao sentirem a finura que contrasta 
con1 a espesst1ra dos dêle,,s, levam a mão à bôca em sinal de 
espanto. 

As prin1eira.s ho,ras do dia imediato à nossa chegada, apre
sentam-se dois índios ricamente ornados, tende> à cabeça um 
di:adema feito de penas de arara amarelas, prêso a um círculo 
trabalhado e1n palhas de d.11as côres, todo o corpo pintado de 
carvão em mistura com óleo de Piqi1i e listras vermelha~ 
feitas con1 ur11cu, desenhos representando peixe, espalham-se 
pelos me1nbros inferiores, à cintura uma faixa de algodão v~r
melho e pTêto, os braços ornados com enfeites de pena. Duas 
gr-andes flautas de taqu·a:ra de 1,20 mt. são os instrumentos qi1e 
conduze1n e que 111arca a cadência do único passo dessa dança, 
sempre à frente deixando que o corpo caia. Vão os dois índios 
de m~loca em maloca, e11tran'l e dão a volt·a no interior ·d'as 
inesmas, u111 pó leve e incomodativo levanta-se ao bater forte 
do pé do indíge11a. Feita a volta, outros dois com ornamentos 
idênticos iniciam a mes111a dança, e assim até que o sol esteja 
ben1 alto. Atanha, é o nome d•ado a essa festa, que tanto se 
,realiza ao completar um ano da morte de um Cacique, como 
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Com cera quente êste índio cauteriza o nervo de um dente caria
do, iniciando assim a Odontologia 
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ao terminar a construção de ln11a 111aloca. AssistiJ.11os ·a seguir, 
ao n1anejo de tn11 arco i1as m ais variadas f or1nas, u111 Kuikúro 
nos 1nos tra con10 usar aquela sua 1111tlti-sccular arma. 

No in te.rior de un1a inaloca, u111a í11dia trabalha o algodão 
nativo. Os Kt1il{ú.ro usan1 o ft1so para tecer, é o processo se
culo.rn1ente conhecido. Ao hon1en1 110 e11tanto é entregt1e os 
fios do algodão eln grandes i1ovelos e êlc c111 un1 rústico tear 
feito con1 dois 11atts enfincados ao e.hão, <lis tau tes u11i do outro 
1,20 mt. e con1 40 centímetros de altu1,a, fazem as faixas com 
que se ornamentam. O n1es1110 fio serve para que ns n1ulheres 
faça111 trança11do co111 Otttros fios de tuct11n suas rêdes . É 
aind·a c1npregado o algodão par.a a ligação dos talos de pal-
111eiras de st1as esteiri11has onde 1)eneira111 a 111andioca, 1deno-
1ninada Tuavi . No dia segui11te, surpreenden1os u11i Kuíkúro 
fab;ricando u111 colar de caran1ujos. Usa1n os índios em volta 
da cintu.ra um colar feito de caran1t1jos apanhados nas praias 
dos rios . ~sse molt1sco é traballTa<lo da seguinte forma: que
bran1 cuidadosan1errte en1 diversos pedaços e pacientemente 
fricciona1n en1 pedras, até que to111e111 a forma arredondada. 
Depois de milhares de pequenos discos feitos, êles perfuram 
o centro dos mesmos con1 a ponta da flcc11a, que friccionadas 
entre .as mãos to1na t1111 grande n1ovin1ento rotativo. Atra
vessando o disco de caramt1jo, qtLe te1n a ap·arê11cia de botão 
co.n1 11111 só fu11"0, começan1 a e11fiar en1 t1r11 cordão, e ·assim 
forma1n o colar, con1eça11do dos m e11ores até os 111aiores, para 
voltar aos menores, novamente, forn1ando l1n1 conjunto bar-. 
mon1oso . 

Os Kt1ikúro tên1 a crença (le que tudo lhes foi dado por 
J)e11s a que1n cha1nam ( '""faurinha). Água, frutos, caramujos, 
tudo enfim, é a êste Ser qt1e êles a tribue111 a o.rigen1, inclusive 
do n1al q11e lhes aco11tece. Vn1 ca111inho de 500 n1etros leva
nos à baía em que êles pescan1, apanha111 úgua, e banham-se. 
O hábito de b·anbar-se está n1uito a rraigado entre êles, sendo 
que ao nascer do sol é infalível o seu banho, não deixando de 
fazê-lo, nen1 mesn10 as cri·anças. 1'ransportam água em gran
des panelas. E por falar111os e1n panelas, estas são pintadas 
n·a parte interior. A ceiva de certa árvore é n1isturada com 
carvão 1noído e friccionada 11a parte interior da panela que 
un1a vez prêta pode ir ao fogo ou fHzer o uso que se entendeir, 
pois a tinta fixada, não larga mais. Un1a vez sêca torna-,se 
refratária a qua1qt1er gordt1ra e fixa de Lal forma a côr do 
carvão, qt1e por muito velha, que seja a l)anela 011 a c11ia feita 
de c0ité, q11e també111 sofre o 1ncs1no processo, 11ão sofre al-



r 

42 RUMO AO DESCONHECIDO 

teração na sua côr. Os Kuikúro praticam a Odontologia, como 
po<len1os observar: Uk.itriyoun, é o nome q11e dão a êsse tra
ta1ne11to. Usa111 11ma conc.ha como ferTamenta. Na concha é 
depositado u1n pouco de r esi11a de árvore, e um palito com
pleta o 111a terial necessário. Levada ao fogo, a ponta do pa
lito com a cêra, levanta uma chan1a, qt1e. ao chegar à bôca 
do paciente, é sop,rada par a que se apague, e a resina com 
todo o in1enso calor de aue está prêsa, é colocada na cavi
dade cariada do dente. U111a expressão de forte dor é o que 
se nota no rosto do indígena, q11e está sendo submetido a um 
processo de cauterização do nervo dentário, pelo fogo. En
fim, êles afirn1a111 que depois de r epetir 3 ou 4 vêzes o mesmo 
processo, o dente não voltará a doer. Agora tivemos ocasião 
de assistir à festa com que comemoravam a terminação da 
construção de un1a maloca: Tolongo Nitoro é o seu nome. Os 
Kuikúro apresenta1n~se rica1nente ornamentados. Colares fei
tos de dentes de onça, g11arnecem su·as cabeças; colares de 
conchas pendem dos pescoços; nos braços, enfeites de pena 
de variadas côres; nos pés, chocalhos feitos de cas tanha; 
faixas de algodão, pintadas de ·amar elo côr de ou.ro, envol
vem-lhes a cintura; peixes, aves, cobras, estão pintados em 
seus corpos, tendo como fundo, o prêto~ res<Saltan·do ·as figu
ras, o ver1nelho intenso de uructi. Ao todo, 30 índios. Ao 
centro do q11adrado fo,r111ado, uni índio tem seguro ·ao set1 
braço, t1n1a jovem de 17 a11os, aproxi1nada1nente, cuja orna-
1nentação está reduzida à pintura da testa, a t é. os olhos, de 
vermelho, e dos to1rnozelos aos pés, da mesma côr. Todo o 
corpo n11, sem nen1 hum colar. ~Ias o contraste formado pelos 
dois pontos verme1l1os, no corpo 111oreno claro e o ambiente 
silvícola da região, fazen1 sobressair aquela beleza indígena, 
nao deixando que os sentidos do 11on1en1 civilizado, possam 
a11tever nada além do quadro harn1onioso qt1e se desenha. 
Uma va.ra ornada con1 pen·as de arara, representa o cajado, 
e é empunhada pelo homen1. que conduz a jovem. ~le entoa 
um canto dolente, que é r epetido e n1arcado pelo bater con
tínuo dos pés dos 011tros índios. As mais belas e estranh·as 
figuras coreográficas, são feitas por êsse conjunto magnífi
co. Outro índio conduz pela 1não u1r1 n1enino de 12 anos pre
s11míveis, e crnzando con1 o que conduz a jovem, vão des
crevendo as figu1~as mais belas que os olhos do homem civi
lizado poderá ver, u1n son.ho não poderia descrever fantasia 
maior. E nqt1anto isso, os índios em volta, aproximom-se e 
afastam-se, ora estreitando, ora alargando o qu.acJ.rado onde 
aquelas 4 personagens executa111 seus movimentos. O bater 
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«Maricomat», dança em que só as n1ulheres podem tomar parte, 
aos homens não é permitido sequer ficarem em frente 

Com duas flautas feitas de taquara os índios realizam esta dança 
que se prolonga por várias horas 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



' 



• 

• 

«Ailene» dança que os índios r ealizam como sendo igual a que se 
r ealiza no Céu Q.uanclo um deles morre 
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«Duré», dança em que os índio~ fantasiados ele pássaros evocam seus 
antepassados para que tomem parte em suas festas 

lndios prontos para às festas, ricamente ornados 
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cadenciado dos pés, o barulho produzido pelos chocalhos, for
mados pel·as casta11has, leva1n aos nossos ouvidos uma músi
ca estra1lha. Os braços trançados em volta dos quadris for-
1nam o quadro q11e nos faz se11tir a harmonia. que reina entre 
êles. Foi essa a festa mais bonita que vimos entre os Kuikúro, 
pelas côres, pelo r itmo, pela n1ovi1nentação com que se con-
duzira1n os índios. · 

Mais outra festa nos foi <lado conte111plar - Dure. Dois 
índios com ornamentos de pena na cabeça, uma rêde em for-
1na de véu cobrindo-lhes o 1rosto, usando saia feita de palha. de 
buriti, os braços tambén1 envolvidos pelas palhas e fôlhas, 
dançam em tôrno de ot1tros dois. Um, sentado em pequeno 
banco, em forma de arara, e outro, de pé com um chocalho 
nas mãos vai cantando e marcando o compasso da dança, 
com o maracá. Os dois índios em volta representam pássa
ros, enquanto os do centro evoca111 as al111as dos seus ante
passados, a fim de que êles venham tomar parte nas festas 
que estão realizando. Os Ku.ikúro, com os braços pendidos 
para a frente e o corpo vergado, cruzam-se e as vêzes rodam 
em tôrno das figli.ras centrais. Essa dança é repetida por ou
tros dois índios, e assin1 sucessivamente. Faz parte dos fol
guedos com que festejan1 o casa1nento. 

A noite, ot1tra festa ct1riosa, que tem o no1ne de Cobra é 
fei ta pelas m.11Lheres Kuil{'úro. Segt1rando no ombro uma · da 
outra, colocadas em fila, vão descrevendo t1n1 zigue-zagt1e, 
que nos Jaz. lemb.rar aq11êle réptil. Entra1n pelas malocas e 
depois de contornarem o set1 pátio, volta1n ao centro da al
deia. Uma gri tapa enorme é ouvida tôdas às vêzes que pe
netram o interior de uma m aloca. Cantos são entoados· du
rante todo o ten1po dêsse brinqt1edo, com que imitam a cobra. 

Lutas espo.rtivas ·realizam-se em seus momentos de fes
ta. Ornados de pluma e pintados, tendo ao joelho uma faixa 
de algodão a fin1 de proteger contra o arrastar no chão, êles 
se dirigem para as malocas dos seus contendores. Depois de 
r e tiraren1 os ornan1entos (colares, brincos, etc.), êles atiram 
para a frente os braços, e curvam o corpo, fazendo com a 
bôca um movimento rápido de ruidosa inspiração e aspira
ção, e11qt1anto as pernas un1 pouco abertas vão des·crevendo 
u1n círculo. Apanham t11n pouco de terra com as mãos para 
eliminar o suor, continuan1 a rodar até qt1e o círculo se es
t.rei ta e as mãos se encontram, golpes se suceden1 ágeis e vio
lentos. P;roc11rarn segurar a perna t1111 do ot1tro. Tôda a com
pleição -atlética aí, é posta à prova, até que as espáduas sejam 
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encostadas ao solo, ou que um golpe indefensável seja apli
oaido, e seja decl'arado o vencedo.r que entre risos e abraços 
se levanta. 

O vencedor se mantém no centro do pá tio da aldeia e 
outro índio vem ·ao seu encontro. Vão alguns passos abra
çados os dois novos co11 tendores e se p;reparam para nova 
luta. Esta cena se repete até que nenhum se apresente para 
lutar e seja declarado o campeão dos campeões. 

Os Kuil{úro usam o ·arco e a flecha em suas pescarias, 
também usam apontar a extre1nidade de um·a vara e com ela 
fisga.r os peixes que vêm se aquecer nas praias de pouca pro
fundidade, ou nas corredeiras. Várias ·a maneira de pescar 
dêsses índios. Fazem currais de pedra com entrada a favor 
da cor,renteza, e ali êles prendem os peixes. Nas noite sem 
lua, êles vão ·aos córregos, e com archotes feitos de palha, de 
dentro das canoas vão atraindo os peixes para flechá-los a 
seguir. Usam comer os peixes depois de limpos e assados di
retamente sôbre as brasas. Outra modalidade, é colocar nas 
entradas das baías um cofo, igual ao que se t1sa no norte do 
Brasil, isto é, feito de cipós, con1 uma entrada falsa que deixa 
o peixe encurralado . A sua embarcação é a canoa cuja téc
~ica de fabricação é típica e exclt1sivamente indígena. Existe 
na região, g.rande quantidade de árvores por nome Jatobá, 
árvores gigantescas, que podem do seu tronco serem extraí
das cascas de 6 a 7 metros. Os :reinos que usam, são peque
nos, remam sentados, são feitos com o uso do machado de 
pedra, fabricado pelos índios Trumai, que com conchas ali
sam a madeira. Aproveitam os índios a parte abaulad·a do 
tronco, que é dividido ·em dois, para ·darem a forma do remo. 
Um lado um pouco côncavo ·ajt1da a puxar a água. Remando 
ora de um lado, ora do outro, imprimem as canoas grande 
velocidade. As crianças, assim como, as mulheres usam o 
remo com m aes tria. Os índios nad·am com grande perfeição, 
mergulham grandemente, desde meninos. As mt1lheres, no 
entanto, u1na vez que se tornam adultas não nadam mais, não 
vão além da altura da cintura, quando en1 seus banhos. Os 
homens, rat'as vêzes nadam como diversão, em contraste com 
meninos e meninas, entre 15 e 17 anos presumíveis, que na
dam por esporte ! 

Vejamos agora, como se comportam os Kuikú1ro, em re
lação aos filhos. Quando o casal tem a pouca sorte de ter 
filhos gêmeos, cumpre ao pai eliminá-los a pau, imedia tamen
te, e sem maiol' cerimonial, sepultá-los. Dizem os índios que 
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"Taurinha", ( De11s ), não gosta de gêmeos. Também se a 
criança ao ·atingir 8 a 10 anos é muda, os índios a mando do 
Capitão, r eunem-se no centro da aldeia, e um rapaz é esco
lhido para proceder ao sacrifício da infeliz criança. Outros 
dois, encarregam-se de cavar a scp·ultu,ra. A mãe entre lá
grimas, traz a criança que nesta idade já compreende o que 
se vai passar. Tudo p.ronto, o rapaz arranca pelos braços 'ª 
pobre criança, e a p:rojeta par a o alto; ao cair uma borduna, 
adrede preparada, é vibrada com tôda a fôrça n·a cabeça e no 
tórax, até que sobrevenha a 1norte, sendo sepultada em se
guida sem direito ·a ritual alg11m. Quadro i1nensamente horrí
vel inas r eal. A mãe retira-se sem uma lágrima, e tôda a nor
malidade volta à aldeia. Estava desta form·a, cumprida a de
terminação do Deus K11ikúro, Taurinha. Esta informação, eu 
obtive d·o índio Kuikúro, Narum, quando no pôsto indígena 
do SPI, no rio Culisêvo, tentou eliminar uma moça índia Ba
cairi, muda, dizendo que Taurinha, não gostava de quem não 
fala, narrando-me a seguir tôda esta cena que acabo de des
crever. 

A mulher Kuikúro, também nos chamou atenção. Quan
do a menina atinge a idade da puberdade, é recolhida ao in
terior da maloca en1 uma divisão feita com palhas, e 1ali se 
mantém vários meses, até que o seu cabelo antes cortado à 
altura da testa como se fôra uma franjinha, cresça até o 
queixo, é uma maneira de contar o tempo. Neste período ela 
não come peixe, somente a mandioca e a tartaruga, fiazem 
parte da sua alimentação. Ao terminar aquêle estágio, gran
des festas são jr ealizadas. Com danças, lutas, e quase sem
pre o casamento da jovem. O rapaz também ao atingir a 
puberdade é recolhido a 11ma maloca e só depois de muito 
tempo e diversas provas de r esistência à dor, é considerado 
homem. O cacique determina enfin1 o dia em qtie o jovem 
deve sofrer a perfuração do lóbulo do ouvido e colocar o seu 
primeiro brinco de penas de Tucano. A perfuração é feita 
com a ponta de um pau de mais ou menos 10 centímetros de 
comprimento. Dizem os Kuikúro qt1e antes, a p·arte é friccio
nad·a em um pó azulado que somente os í11dios conhecem, que 
evita a dor, dão o nome de Tuparavoturo. Voltando às mu
lheres, podemos observar que somente elas podem assistir a 
t1m parto, que é feito no interior das m alocas. Nem mesm·o 
o marido poderá esta,r prese11te. Somente 3 meses depois, a 
parturiente e a criança, podem sair da maloca. Observam o. 
mesmo regime alimentar adotado pela moça na época da p11-
berdade, ou seja, alimenta-se excl11sivamente de m andioca e 
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tartart1ga. Ainda lla vida fan1ilia.r, poclc111os observar ceri-
111011ial de u111 casa111ento; ao rapaz compe te a escolha de sua 
ft1lura espôsa, o a jus te é feito entre êle e o pai da st1a eleita. 
Aceito co1110 fut11ro ge11ro, êle passa a ter 0brigações para 
co111 o pai da sua noiva, deve presenteá-lo com penala, caça, 
enfi111, tudo que possa trazer nTaior (lescanso, m aior confôrto. 
No dia <lo casan1ento as aldeias vizinhas ali, estão r eunidas 
trazendo cqda t1n1 o set1 farnel. Os Caciques, se fazen1 acom
panhar de se11s ca111peões de luta, bem assi1n com seus rne
ll1orcs tocadores de flat1 ta e dançarinos. A aldeia toma um 
ar fes tivo ; cn1 tôdas as n1alocas, as 111ulheres se e11trega1n à 
fabricação de beij u, a muquear o pci~e , e11quan to que os ho-
1nens se pinta1n con1 todo o esn1êro, para que a festa tenha 
o n1 aior brilho, que é o desejo de todos. Êste cuidado se es
tende às crianças. enfeitadas con1 i)e11as coloricl'as. Os corpos, 
verdn(leir a obra de arte, la] é a pintura que lhes são feitos, 
traz ao a111bjente o colorido da su·a inocência que dá a tudo 
um sentido de beleza e tranc1niliclade. Chegou o i110111euto por 
todos es perado, o 11oivo é transportado sentado na rêde qtle 
ven1 depe11d11rada en1 uma gra11dc ,ra ra. Da mo.loca onde re
side, par a a residência de sL1a i1oiva. Os rapa zes qt1e o trans
portan1 tê111 na cabeça cocares de penas de arara amarela com 
duas grandes i)e11as n o centro Yer111elhas, ltm colar de unhas 
de onça orna1nenla o pescoço, na cint11ra faixas de algodão, 
algu1nas, pirrtadas de ven11ell10 e ot1tras, de a1narelo. Na re
sidência da noiva as n1t1lheres da tribo acaban1 de pintar todo 
o corpo da f n tura espôsa en1 ver1nell10, prêto e branco. A 
rêde, trazida pelos rapazes co111 o i1oivo, é atada no esteio 
cen tral da casa a uma altt1ra de 1,30 metro, aproximatda
n1ente. Logo abaixo as 111ulher es armam a rêde da noiva. 
Estão sentados os dois jove11s. Os presentes t1·azidos pela fa
mília do noivo, são e11t1·egues, um a t1n1, ao pai da noiva. 
Ter n1 i11ada esta fase inicial da cerin1ônia, os 111ais velhos da 
tr ibo sao convidados a desan1arrar os i)unl1os da r êde do noi
vo, que dcs la fo r11ra cai sôbre a noiva, u1rl alarido imenso se 
ou vc no in tcrior da 1naloca que é .reprodttzido por tôda a 
aldeja. i-\quêle a lo sli11ples r epresenta 1)ar a aquêles índios as 
palavras tão co111u11s J)roferidas pelos juí.zes dos povos civi
lizados ou seja ( En1 No1ne da Lei os Considero Casados) . Não 
foi necessário assinaturas IJr otocolares, pro1nessas en1 que 
n1uilas vêlCS jan1ais houve o pcnsa111ento de serem ct1mpri
<las, aqt1êle a to sin1ples repr esenta a segt1rança de que as leis 
que r ege111 aquela tribo serão cun1pridas, que o direito do ho
n1c111 sôbre a i11ulher e os deveres do n1esrno serão S'agrados~ 
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E stão casados, de agora e111 diante o genro trabalhará na 
r oça do seu sogro, a jud·ando c111 tt1d.o o qt1e seja necessário, 
a té que venha o primeir o fill10 . 

Daí er11 diante co1n o nascin1ento do prin1eiro filho, êle 
assume tota l independência, pode11do se qt1iscr mucla1~ de .re
sidência. Vejan1os o q11e se passa, qt1an tlo índios de duas tri
bos desejan1 casar . Suponl1a1nos un1 ra1)az l{uikúro, casa cor11 
un1a m oça MeiI1aco, o filho n.asce, neste caso na aldeia 1\Iei
naco. Vamos supor, que m eses depois, êle já lit)er to dos com
promissos co111 a fa111ília de sua espôsa, volte a morar entre 
os set1s ou seja com os Kuil{tlro. O filho apr ende o idioma do 
l)ai adquir indo, pOT co11seguinte, a cidadania de l(ui1{úro un1a 
vez que o idio1na r ege ·a tr ibo, a que deve perlenccr qualquer 
índio. 

Já sabe1nos con10 nasce, e casa, u 111 indio, deve111os agora 
conl1ecer n1ais de per to, o a to final da vida, que é a morte. 

Verificada ·a r11orte elo índio, todo o corpo é t1n tado con1 
óleo de Piqt1i de mistur a co1n ttrucu, to111ando assi111 uma côr 
aveT111el.hada. Desenhos feitos con1 tin ta pr êta, produzida pelo 
carvão vegetal , con1eça a ser aplicado no set1 cor po con10 se 
o índio estivesse vivo. A cabeca é ornada co111 o seu m elhor 

~ 

cocar , tendo na ci11tu,ra 11111 colar de cara111ujos. l~nquunto 
is to ocorre no in terior da 1rraloca, dois parentes do morto, 
de sexo masculiI10, abre111 i10 terreiro da aldeia u1T1 })uraco 
ci rcular de t1m n1etro de difu11etro, por u111. e i11eio de pToft1n
didade, aproximadan1c11te, a dois n1etros r epe tindo-se a ope
ração. A seguir, um túne.l liga aquêles dois buracos; fi11ca
do ao cen lro de cada buraco t1m n1our ão qt1e vai servir para 
armar a rêde en1 que o n1orto será sepultado. Den tro do tú
n el é depositado t1111 arco, flecha, bordt1na, u1na ct1ia con1 
farinha e água, peixe e caça. A seguir, o n1orto é levado par a 
o interior do túnel 011de fica sepultado. Os <lois buracos r e
cebem terra ·até se fecharen1, se1n 110 en ta11to esta terra ter 
alcançado o cor po <lo n1orto que fica desta Jorrna tendo a 
sua sept11tura dentro do túnel . Em volta da sept1llura, são 
fincados mot1rões con1 apenas um palmo, fora da terra, 
en1 tôrno 1desta cercadura são rçalizados todos os cerin10-
niais. Sentados em fila, os pare11tes do i11orto tê1n o set1 
cabelo cortado pelo irn1ão mais velho do desaparecido, r e
ceben<lo a seguir u111 banho com água de rr1is tu ra com diver
sas plantas. Ao m eio-dia, apr oxi1nf'tdan1cnte, ouve-se no inte
rior da maloca o ehôro d::l viúva, qnc tem a cluração aproxi-
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mada de 20 n1i11u tos, ter1ninado, ela contin·ua set1 tra
balho de rotina, con10 se nada houvesse se passado. O nome 
do m orto não voltará a ser pronunciado pela tribo . A estrada 
que o condt1zia à roça fica ab·andonada . Tôda a sua plantaçao 
é queimada. P assado 12 luas, tem lugar em ci1n a da sepul
tura, a r ealização do cerimonial, que na r ealidade é uma d~nça 
de nome Ailene, que segundo os índios, realiza-se também. 
no cét1, a que chamam Ca:fluí, ao lado de Deus 'faurinha, qt1an
do a alma do índio lá se apresenta . Terminando des ta fo;rma, 
o cerimonial de um funeral. E já que fala.mos no céu, o índio 
daquela região conhece o cruzeiro do sul, e lhes dão o nome 
de Tom, tendo nos aconselhado a só viajarmos, quando Tom 
estivesse bem visível, assim evitaríamos a época das grandes 
chuvas. 

CULTURA DA M·ANDIOCA 

lVIal o sol nasce, tudo se transforma. As mulhe.res, tendo 
à cabeça grandes paneras feitas de barro, dirigem-se para o 
rio, e o banho matinal e infalível vai ser tomado; seguem-se 
depois os homens, e assim tôda a aldeia. Nenhum trabalho 
é feito antes do banho. Os Kuiltúro, cultivam a ma11dioca, em 
grande escala. Cada memb1ro de uma família, tem o seu es
paço de terra para tr abalhar . No entanto, q11ando os rapazes 
vão pescar ou caçar , as mulheres encarregam-se do trato da 
terra. De maio a julho, é feita a colheita da n1andioca. Con
duzidas as raízes, em grandes ces los, são imedia tamente ras
padas usando para êste fim conchas apanhadas nas praias, e 
servindo o joelho de ·apoio, par a êste trabalho. A seguir, em 
ralos feilos en1 tábt1a com espinhos, é a m andioca u--ansfor
mada em inassa, depois passada em peneiras do formato de 
uma 1)eqt1ena esteira, é continuamente lavada ; a ág,ua é apa
rada e1n grande panela, e com a a juda de ·uma cuia, volta a 
lavar a ma11dioca in·úmeras vêzes, ·até que a m assa nada mais 
tenha a desprender. São f ci tos grandes bolos e levados ao 
sol e, en1 ces tos, são guardados para que todo o ·ano a fartura 
esteja garan tida. A água é então levada ao fogo, e depois de 
fervida, .horas e 11oras, muda por completo o gôsto amargo, 
to.rna-se doce. Com a evaporação pela fervura, têm os índios · 
esplêndido polvilho, que levado novamente, ao fogo em finas 
camad·as sôhre chapa de barro, dá esplêndido beiju, uma de 
suas fontes de alimentação. 
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Tratamento da. mandioca. no páteo da. aldeia, notando-se as grandes 
panelas que demonstram o adiantamento de sua cerâmica 

' 

Ralador de mandioca. feito com espinhos que são colocados na 

madeira ainda verde e que depois de sêca se comprime e o :fix~ 

definitivamente 
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Interior de uma n1aloca, vendo-se o depósito de massa de inandioca, 
que garante a fartura na época das chuvas 

, 

tnclia t ecendo con1 fios ele alg·odão a esteiri11h a «TUA VI», na qual 
espr<"mem a mandioca 
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Tábuas desenhadas em branco e preto que servem para virar os 
beijús, alimento feito com mandioca 

Bastão de cavar a terra para plantar e colhêr a mandio<m. Feito 
de madeira e ricamente pintado 
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Panela r epresentando um tatú 
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Transporte da mandioca 

Cestos feitos de palhas, trabalho masculino, ao passo que a cerâ
mica é trabalho feminino 
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O SAL 

Os índios usam o sal vegetal, extraído de uma planta 
aquática, que depois de sêca é levada ao fogo até que largue 
un1a côr semelhante a do chá-mate. A seguir é filtrada em 
um funil, feito de taqu.ara forrado com algodão 11ativo. Essa 
água é novam e11te levada ao fogo até que seja totalmente eva
porada, ficando o sal depositado no fundo da panela. ~sse 

sal tem um sabo.r mais ativo do que o produzido pela água 
do m ar, o que nos faz crer qtte êsses indios conheceram a 
orla marítima. O peixe é aberto e li1npo usando para êste 
mister conchas colhidas i1os próprios rios. O peixe é assado 
diretamente sôbre as brasas ou entre dois pat1s fincados no 
solo. Exclue1n de sua alin1e11 tação a pirar ar a, que é um peixe 
muito sanguíneo e que segu11do os índios produz uma doença 
de pele, e também o j aú, cuja carne é gorda demais. A mu
lher em estado de gravidez, 11ão come a piranha de cabeça 
vermel.ba; seu marido também se abstérn dequele peixe, du
rante o período de gestação da espôsa, pois dizem faze,r mal 
ao feto. Nenhun1 animal de pêlo, faz parte da alimentação dos 
índios Kuikt'.lro, a não ser o macaco. A farinha, o peixe, as 

• 
aves, o mel, o gafanhoto, a formiga saí1va, são grandemente 
apreciados pelos índk>s Kuikúro. Têm uma preferência es
pecial, pela carne do macaco e perdem dias em caçada dêsse 
animal; contudo, não comen1 o n1acaco bugio. Sempre que 
podem, utilizam o SAL. 

COMÉRCIO 

Os índios do rio Xingu, exercem entre si, o comércio em 
larga escala, assim os Kuikúro que contam com léguas e lé
guas de terr a, onde vicej·am as mangabas, fornecem ~stas 

frutas aos Uaurá em troca de panelas, de que são êstes os 
únicos fabricantes, em tôda a Tegião. Com os índios Anatl
quá, é f cita a troca por pi quis. Os Kt1ikúro servem-se de orn·a
mentos de conchas de que são bons fabricantes, para suas 
trocas e assim sucessivan1ente. Tor1ia-se inconveniente, qt1e 

• 
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um grupo de civilizados ao penetrar n·aquelas regiões, f'aça 
grande distribuição de colares e outros enfeites, que possam 
alterar o comércio entre os índios, podendo mesmo desta for
ma, desencadear un1a gl1erra entre êles, un1a vez que altera 
suas economias, e seus sistemas de troca. 

TRATADOS DE ALIANÇA 

Os índios Trumai, que há anos passados tinham su·a al
deia no rio Culisêvo, hoje vivem no Culuene. Para fugirem 
à perseguição dos Cajabi, Kaiapó e Xavante, fizeram uma 
aliança ei1tre Trumai e Kuil{úro, para a defesa daqueles por 
ês tes. Em compensação, são obrigados os Trun1ai, a pescar, 
e a trabalhar mandioca para os Kuikúro . 

O GOV~RNO 

O govêrno é exercido pelo Cacique. A tribo conta, mui
tas vêzes, com dois ou três C·aciques, e cada qual exerce o 
ma11do sôbre de tern1inado número de homens, a que dão o 
nome de "Camaras". 

Ao cair do sol, as ordens são dadas pelo Cacique, do 
centro da aldeia, em voz pausada e firme, ostentando neste 
.mon1ento en1 un1a ·das m ãos um grande arco e flechas. Todo 
o trabalho do dia seguinte é distribuído. Um grupo de rapa
zes, sai para pescar, um otIU'O grupo, segl1e para a caçada, 
um terceiro, fica guarnecendo ·a aldeia, alguns índios especia
listas, encarregam-se das construções e r eparos das cano·as, 
outros, cuja profissão é cons trl1ir malocas, tambén1 continuam 
os seus trab·alhos, e ainda ·a alguns é determinada a incum
bência de acompanh·ar as mulher es nas roças, a fim de evitar 
qualquer at1aque. Quando o sol começa a declinar, os homens 
voltam de seus trabalhos, tôda a colhei ta, seja da caça, d·a 
pesca e da roça é deposit1ada e1n cima de palhas no centro da 
aldeia e a distribuição equitativa é feita, com a presença dos 
Caciques. Desta forma o traball10 cole tivo recebeu o paga
mento adequado. 
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Panela feita de barro, vendo-se o fundo todo desenhado. Os índios 
trocam panelas por cest os, etc., sendo êste o seu comér cio 
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A cerâmica artística é wn elemento também para o comércio de trocas 

Uma tartaruga é representada por esta panela 
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Panela representando uma Anta 
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O TEMOR AOS FENôMENOS DA NATUREZA 

O e.elipse produz grande 111êdo entre êsses índios ; ·aos 
gritos êles queb.ram os arcos, atiram-se ao chão, espantados 
iniciam as sangr ias com ·as suas sa:rjadeiras, uma verdadeira 
onda de desespêro toma conta de tôdu a aldei·a, canto~ sen, 
tidos são ouvidos en1 tôda a parte, são preces levad·as ao seu 
Deus "Tattrinha", a fin1 de abrandar a sua cólera. Não é só
mente o eclipse, que aqt1êles índios teme1n, a tempestade com 
o ribombar dos trovões, e os clarões produzidos pelos relâm
pagos enchem também de preocupação e desespêro aquelia 
pobre gente. É que 1nais do que o home1n civilizado, o índio 
é temente a grande fôrça criadora do Universo . . . Deus . 

OS KUIKúRO VIVEM NUS 

Os Kuikúro, vivem completa1nente i1ús. Os homens, têm 
apenas um colar, fei to de cara111ujos, a que dão o nome de 
moit, ·a ornar-lhes a cintura. Jabotica, é o no1ne que recebe, 
o enfeite de grande qu·antidade de fios <le algodão, com que 
ornam a parte superior dos braços, nas orelhas, a título de 
brincos, usam o Camarapirão, o,rnamento feito com penas de 
arara, mutum e tucano. As mulheres, t1san1 abaixo do ventre, 
apenas uma cinta de ·algodão, quase sempre a1narela. lguo
haup ou Uuluri é feito com casca de sarã em forma do um 
triângulo e que tem as suas pontas de frente ligadas à cinta 
que cinge os quadris, complet'ando a roupa feminina. 

HOSPEDAGEM 

Os Kuikúro, tratam de maneira fidalga seus hóspedes . 
Oferecem-Lhe de tudo o que de inelhor possuem. Mias não 
finda aí a sua hospitalidade. Ao centro da aldeia, colocam 
du·as grandes palmas de buriti, e sôbre elas, bolos feitos com 
mass·a de mandioca e peixe. Depois, o índio mais velho de 
cada casa, traz o q1te de melhor possui ein alirn·ento, e ali 
deposita, o nome do hóspede é então pronu11ciado, em voz 
alta, pelo Cacique. É o presente, com que a tribo, saúda aquê
les que os visitam. 
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Dcixa111os os Kuil{úro, ot1 n1elhor, st1a al1deia, pois mais 
de 50 índios entre êles n1t1ll1er es e crianças, nos acompanha
ram apes~1r ela inclen1ência do tempo, pois estavamas em plena 
época das chuv,as. Vier am pela pri1neira vez até o Pôsto de 
Atração de Cnlisêvo. Vejan1os o que foi nossa viagem de 
regresso: 

Ao chegarmos à foz do Culisêvo com o Culuene, e11con
tramos 45 índios KamaitLrá, que nos aguardavanL Ali esta
van1 sorride11les. Soube então que SLl'a esplêndida aldeia, vi
sitada a 11m ano pela noss·a Equipe, fôra assalta,d1a pelos ín
dios Suiá, e incendiada. l\tlorreram na luta 3 K:amai11rá. Por 
sua vez, os Krun aiurá viajara111 5 dias e 4 noites, e vingaram
se atac·ando os seus agresso.res. Deixa ram os Kamaiurá, o an
tigo local de s11a 1aldeia, e constrt1ira1n outra, ao lado da roça 
C'xisten te à 111argem do lado esquerdo do Rio Culuene a meio 
dia de viage111 da foz do Rio Ct1lisêvo . 

Prosseguin1os nossa viagem depois de distribu~rmos en
tre os Ka111ai11rá, alguns pr esentes. Estamos no Rio Culisêvo 
cn1 viagen1 de r egresso. Hoje 1Jresencia1nos um fato, qt1e não 
posso deixar de narrar. O índio Afucaca, Cacique <los Kui
k'L1ro qtte nos aco1111Ja11hn, ar.rasta pelos cabelos t1ma mttlher 
111oça, cas tigando-a co111 uni r eino, não sa tisfeito pega de uma 
flech,a, e contint1a a surra. Com nossa intervenção, cessou o 
castigo, 111as os seios e as costas ela 1nulher estavam m arcados. 
E r a a n1anifestação dos ciúmes entre êles. Grande temporal 
desabou sôbre nós e rio n1eio d·a tempestade 2 canoas ret111i
ram-sc às nossas com 15 índios Autis que nos acompanharam 
a té o Pôsto de At.ração Culisêvo. At1menta, assin1, nO$SO 
aca1n pame11to. 

A te111pes tade at1men t'a, u111 ve11lo forte e quente agita as 
águas e faz b'alançar as seculares árvores à 1nargem do rio. 
As praias al víssimas sol tai11 no ar ·as pulverizações de sua 
areia. Os i)és de homens e n1ulhe,res, nus, cujas peles quei
n1adas pelo sol causticante, dá-lhes a beleza de estátuas bem 
trabalhadas no cobre, deixam a trás de si o rastro que os levou 
até os ninhos de tartan1ga, ou en1 perseguição infalível às 
gaivotas, o qne fazem invariàvelmente em tôd·as as praias 

• 
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A pintura do corpo, faz parte do orna1nento do índio. Feita com 
carvão, urucu, barro e óleo de piqui 
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onde passan1. Vendo-te assim, o.h Brasil, eu me transporto 
ao Brasil de Cabral, e imagino o espanto do almirante portu
guês, con1 tua afabilidade acolhedora e a graça imensa do 
teu porte. 

Os dias se sucediam, e as chuvas continuavam fazendo 
ex·alar o cheiro da terra molhada; as árvores engalanam-se 
com o verde claro de suas novas fôlhas; é a estação chuvosa 
que chegou, é a aproximação da hora em que os rios ficam 
turbulentos, e do 111urmúrio suavíssimo dos có.rregos. As 
aves começam ·a ser pouco vistas, antes a ú11ica fonte para 
matar a sêde era o rio, agora co1no veias no corpo .humano, 
os cór.regos fecu11dan1 todo o campo, ficam no entanto para 
dar sinal <le vida, os Biguás, e outras aves aquáticas. Chega
mos enfim ao Pôrto de Meinaco. A chuva continua a dificul
tar a viagem, dois dias ficamos parados, temporal sob tem
poral desabou sôbre nós, seria temerá.t'io prosseg.uirmos a 
viagem, com o risco de perdt;rmos o inaterial cinefotográfico. 
Quase 100 índios estão nos acorp!}anhando. as barracas estão 
cruzadas com suas rêdes. Debaixo de chuva, fomos até a 
aldeia dos Meinaco em visita, sua estrada estava li1npa, todo 
o pátio também. 

Terminad·a a chuva, volta um sol sufocante, e três horas 
depois qt1ando já estávamos em viagem, outra carga dágua 
des·abou. O rio Culisêvo está or11ado po.r inúmeras canoas 
pertencentes a quase tôdas as ~l'ibos das cabeceiras do Xingu. 
Estamos em fins de outubro, e vem ao nosso encontro o chefe 
dos índios Calapalo, Izarari, o suposto matador do Cel. Percy 
Fawceth. Os Kalapalo estão nos esperando na barranca ido 
rio Culisêvo rapesar de terem suas n1alocas no rio Culuene. 
Aquêle~ índios estão c.olhendo piqui nas terras dos Anauquá, 
aproveitam-se assim do des·aparecimento daquele povo como 
tribo, e apossam-se do piquisal e de alguma mandioca restan
te em suas roças. Os Calapalo podem assim proceder sem 
receio de serem atacados pelos Cajabi, pois são numerosos 
e têm um chefe enérgico e respeitado. 

Agora viajam conosco Kt1ikúro, I~alapalo Auti, Meinaco, 
Anauqua, sob um calor semelhante a uma fornalha, as árvo-

' 
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res quietas, a evaporação da água tira-nos o próprio ar que 
respir amos, a ,roupa cola-se ao nosso corpo, os objetos que 
pcga111os parecen1 brasas vivas, r1e11,l1un1a proteção podemos 
usar nas n1odestas canoas e1n que viajamos. 

Chega1nos ao P ôrto dos Anaugua . A noite, tivemos uma 
visão belíssima. Mais de 200 índios, entre os que .nos espera
van1, armara1n suas r êdes dentro da rnata, à marge111 do Cu.li
sêvo. O fogo acêso ab·aixo de cada r êde, e a algazarra dos 
ín<lios era u111a i1ota viva e bela do nosso sertão índigena .. No
tava-se, no cnta11to, que cada grupo de acôrdo con1 a tribo, 
to111ara o setl lugar sem n1istt1rarem-se. Izarari, o chefe- Ka
lHpalo, ten1 2 filhos, u111 rapaz de 18 anos, aproxi1nadan1ente, 
e uma i11enioa de 15, ela se des taca pelas linhas finas dos 
1ábios e pela graciosidade do rosto, como pelas formas bem 
proporcionadas. A n1ull1er do chefe Izarari, é clara com olhos 
esverdeados, podendo-se i11esmo dizer, que é um tipo dife
r ente. dos Kalspalo . 

Distribuídos os presentes que nos restavam, juntou-se à 
nossa Eq11ipc 2 canoas de Kalapalo e rei11iciaram a viagem em 
de11Tanda ao Pôsto Indígena do SPI. 

Agora são 147 índios que nos acon1panhan1. 
Esculave, índio Kt1ikúro de 18 anos, nesta viagem q·uis 

trazer un1a menina Anauqua, filha do grande chefe daquela 
tribo Aloique já morto, dizendo · ser 111ulher dêle. A mãe da 
n1enina não consentiu e êle veio chorando. Ficot1 no Pôsto 
todo o tempo a noss'a esper a e conosco descet1 até os Kuil{:úro. 
Agora, essa menina está to1nando formas de moça, e êle in
sis te ein trazê-la para o Pôsto. O problema é que ela tem com
pron1isso co111 un1 fill10 de t1n1 dos caciques dos Meinaco . 
A1neaçado de i11orte se fica.r co1n a. moça em Kuil{úro, o meu 
amigo dirige-se · para o P ôs to. Como trazer a mocinha, é o 
problema. Por fim, coloquei à disposição lugar . em nossas 
canoas para m ãe (Iunc) e filha ( Uan1é). O Cacique Meinaco 
resolveu então viajar ·a té o Pôs to, percebi qtle êle pretendia 
a rrancar a m enina do índio I\.uikl'.1ro . Viajava, tarnbén1, o 
Capitão Afucacá dos-Kuil{úro e- tio do índio que qt1eria casar 
com a j oven1 Anauqua . 

• 
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Ao chegarmos ao Pôsto, a política entre êles estêve acê
sa. Iune sentia mêdo dos lVIeinaco, e êste por sua vez, mêdo 
dos Kuikúro . Por fin1, o índio convidou o Ele~ricista João 
Veríssimo para efetuar o casam ento de Esculave e U·amé, ca
samento ct1jo ritual, nesse caso consistia em armar a rêde da 
n1oça ab·aixo da do rapaz. Qt1ero r essaltar, q11e as pessoas a 
quen1 os índios convidam para o cerimonial de casamento, 
são os seus mais íntimos ou amigos, e é com prazer que vi 
ser essa pessoa, justamente, um colega de Equipe. 

O Rio Culisêvo está cheio, as ch11vas continuam, irelâm
pagos e trovões cortam o espaçot é a festa portentosa dos 
elementos é o formidável espetáculo . De qt1ando em quando, 
uma árvore gigantesca tomba, juntando o barulho de sua 
qued·a ao barulho da tempestade. Os índios tem em êsse es
petáculo principalmente, as mulheres. A chuva se faz acom
panhar de um ven~o frio, tremem as carnes nt1as dos nossos 
<?Ompanheiros. Momentos depois todos os corpos estão unta
dos com óleo de piqui dando-lhes uma côr amare1'a esverdea
da, e levando-lhes o calor com a obstrução dos poros. D·efen
dem-se, assim, os índios do Alto Xingu, contra os rigores do 
tempo. Note-se, que quando usado para êsse fim, o óleo de 
Piqui não é misturado com o Urucum . Estamos passando as 
primeiras e exte11sas corredeiras cn1 viage1n de regresso. Os 
índios põem em prática a sangria, pois acham-se cansados. 
com os músculos doendo. Então fazem raspar a pele com 
uma serrinha feita de dentes de peixe cachorro, embutidos 
em triângulo cortado na casca da coité. Outro acontecimen
to temos a enumerar, é o casamento de Cuzacu. Tem essa 
índia, um filho de mais 011 menos 10 anos, Ucu, filho de Uai
cumo, índio Kalapalo e primeiro marido de Cuzacu. 

Essa índia Anauqu·a, não é viúva. Entre os índios existe 
o divórcio, a mulher como o hon1em, pode a qi1alquer tempo 
separar-se, os filhos ficam invariàvelmen te em poder da mãe. 
Essa separação dá-se sempre por maus tratos ·advindos de 
qualquer das partes. :ítste é o caso desta índia Anauqua, ca
sada três vêzes e ·abandonada pelos maridos, que agora volta 
a casar nesta viagem com um índio Meinaco, que por $U a vez 
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é casado com a índia Catiá da tribo Uuara. Catiá é moça, 
mas ter.rível doença na pele transformou-a em um ano. A 
índia que agora casou está pintada, a testa con1 uma pasta 
vermelha feita de Urucu1n ·e óleo de Piqt1i a que dão o nome 
de Oririzo, as pernas tan1bé1n estão pintadas com t1n1as ~is
tras feitas com resina de árvore; es ta pintura é chamada 
pelos índios de Cuarizo. A cerimônia corno já foi descrito 
antes não é preciso repeti-la. Apenas q11e o Uitan,d·o, ( P.adri
nho) f0Tan1 í11dios Kuikúro qt1e tambén1 via}avan1. 

A 30 de ot1tt1bro de 1945, 147 índios d·as tribos das cabe
ceiras do Xingu - Anauqua, Meirraco, Auti, Kuikúro, Kala
palo, Uaurá, estão re11nidos nesse Pôsto. Todos os cômodos 
fo.ram ocupados, três barracns fora111 ·ar1na<las para alojar os 
nossos aco111panhan tes. O que et1 previa se det1, a falta de 
peixe fêz-sc sentir, os índios ao fim de 4 dias estavam ansio
sos por voltar. Distribt1í co111 êles os presentes qt1e l1avia dei
xado no Pôsto para êste fin1, pois et1 esperava trazer esta 
comitiva e êles estavam logo a seguir en1 viagem de volta, 
com exceção de Esculave, índio Kuil{úro, a mulher e a sogra 
e Cabt1luví índio Meinaco, filho de um p,r:isio·neiro Suia, e a 
mulher Piranha, índia J\1einaco. Fiz entre os indios muitos 
an1igos, deixei o c·an1inho aberto naquela região lendária . 

O cami11ho ficou plano, que seja cultivado pelo branco 
que venha a pisar as terras elo Xir1gu, a amizade que lá plan
tamos, ·a confiança que espalhamos entre os índios daquela 
fabulosa região. 

• 



• • 

• 

• 

NILO OLIVEIRA VELLOZO 

VOCABULARIO KUIK(rRO 

RECOLHIDO DURANTE A EXPEDIÇÃO 

CORPO HUMANO, MEMBROS, ETC. 

PORTUGU~S 

Antebraço 
Articulação do braço 
Articulação da mão 
Barbas 
Ba:rbas 
Bexiga 
Bico ,do peito ( Rd) 
Bôca 
Bochecl1a ( Rd) 
Braço 
Cabeça 
Cabelo 
Calcanhar 
Canela 
Carne 
Cintura 
Catarro 
Clavícula 
Coração 
Corpo 
Cos tas 
Cos tas da, mão ( Rd) 
Costelas 
Co tov·elo 
Coxa 
Crânio 

!{Ull{úRO 

Uin,kuno 
Ucriporugo 
Uinu ta1nbirakugo 
Uicapica 
Utéfur.ro 
Uiarú 
Uanaturo 
Uuntaru 
. Upirarú 
Uinhaturu 
Uituro 
Uacarugo 
1;amatisa 
Rutisa 
Ufuno 
Ueticoro 
Quetinatilo 
Uindicare 
Tiloru:ro 
Uive 
Ton1ro 

• 

U ina to.rta:ruro 
Uavé 
Uariporuro 
Uvitó 
Uitoroivo 
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PORTUGUf;S KUIKúRO 

Cuspo Uitacutilo 
Dedo Uinatoro 
Dedo anelar Uinhatoroatacagiomoro 
Dedo do pé Utaporo ... 
Dedo indica·dor Uirantoro 
Dedo médio Uinha toroilovoco,ro 
Dedo mínimo Unhatomivocoro 
Dedo polegar Otó 
Dente Uirr 
Dente molar Uiva ta vaporo 
Escroto ( Rd ) Uiotita 
Espin·o ( Rd) Quetimilo 
Excremento Fuissa 
Fa1ange Cicutaro 
Fígado Uquicugo 
Garganta Uk aroro 
Intestinos Utévu·r o 
Joelho Uilipanaro 
Lábios Uiratiga 
Lágrim.a Uinacuro 
Leite Uanaturo 
Língua Uugo 
l\1âmas Filovuro 
Mão Uinaturo 
Maxilar Uquikt1ro 
Nádegas Ufuro 
N.arinas Uina tautaru 
Nariz Uinataru 
Nuca Ufungo 
ôlho Uinhoro 
Ombro Uantaru 
Omoplata Quaraviro 

() 

()relha Ufanaro 
órgão sexual feminino Eirú 
órgão sexual 1nasculino Furé ,,---", 
Osso Ui poro 
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PORTUGU~S KUIKúRO 

Ouvido (pavilhão) A taro 
Palma da mão Uinhatorouinbaro 
Pálpebra Uinhopica 
Pé Utapi1ré 
Peito Tilovul'O 
Pele ( couro) Uatuquararo 
Pêlo Ui puro 
Perna Uruita 
Pescoço Tinharo 
Pestanas Uinhopica 
Pl·anta do pé U ta poroiri tago 
Queixo Uicoro 
R·asto, pégada Fura pé 

r 

Rins Cafí 
Sangue Unhu 
Sépto nasal Uiuaparoitoru 
Sobrancelha Ua1·ipicá 
Suor Ruiagutila 
Testa Rt1inita 
Teta (seio) Anhato 
Umbigo (Rd) Uveonita 
Unha Uianbiro 
Urina Curicila 
Veia Uooita 

ÁGUA, CÉU, FôGO, ETC. 

Agua 
Arco-iris 
Areia 
Brasa 
Brejo 
Cabeceira de rio 
Cachoeira. 
Calor 
Caminho 

Tua a 
Contovucuro 
Iétuné 
Avetir(1 
Jntarupé 
Tuainct1go ou Inha taru 
Rapetsú 
Vinhago ou Vinhagotila 
Amá 

• 
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PORTUGU)'.;:S KUIRúRO 

Campo Oti - . 
Carvão Irumpé 
Céu li 
C.han1.a Afetst1 ou Ito,afesú 
Cl1av~ Quanvó 
Chuvisco Covupóô 
Cinza Litis·a 

• 
Corredeira Iaqué 
Córrego Iakuqué 
Dia iVIinharé Oll Iroti 
Espuma Lonho • 

Estrêla Dinhoco 
Fagulha Ra111issa 

, 

Fôgo Itó 
Foz de rio Quienuro 
Frio Queoti 
Fumaça Iritisa 
Ilh·a Ietuneisitalu 
Lagô.a Icorita 
Lama Natisila 
Lua Uné 
Lua cl1eia U néaca11aro 
Lu.a nova Unéinhó 
Luz Ruiaré 

• 1\ilorro Nnôúte.rúró 
Nascente Apésucureré 
Nevoeiro Caf uoc11 tt1ngo 
Noite Côcô 
Nuvem Cunovoetep·a tepuro 
Onda -1umaco 
Orvalho Itisau 
Pedra Terru 
Pedreir·a 1., err.aaquio 
Poeira Secuno 

" Poente Itiendaro • 
/"' . 

Praia Batila 



• 

• 

• 

• 

• 

NILO OLI\1 EIRA VELLOZO 

PORTUGUÊS KUIRúRO 

Ráio Silo e tiuf iokilo 
Relâ1npago Ritcquero 
Rcn1anso Teriqui ta tenho 
Ribeirão Co tiacal11le 
Rio Fauguinha 
Salto Filacruinha 
Serra Suné 
Sol Rité 
So1nbra Itaconaracoa 
Terra Unonho 
Trovão Silo 
Tufão Araquerum 
Vento Fité 

HABITAÇÃO, OBJETOS DOMÉSTICOS, ETC . 

Abano 
Aldeia 
Ani1nais domésticos 
Arco 
Beijú 
Bcij(1 de n1andioca 
Beijú ide milho 
Cabaça 
Caldo 
Canôa 
Casa 
Casebre 
Cer a de mel 
Chocalho 
Cigarro 
Clava 
Comida 
Cord1a 
Cui·a 
Esteira 

\ 

Furiá 
Etê 
Ie11é 
Quaku 
Quiné 
Cuirúquiparo 
Naiquiô 
Curintá 
Arrú 
Éfú 
Oné 
Aíiugur(1 
Cequcro 
Qt1erequeré 
Teninha 
Capiné 
Cuminl1aó 
.Aa 
'fuco 
Rt1rapenho 

• 

87 
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88 RUMO AO DESCONHECIDO 

PORTUGU~S KUIKúRO 

Faca Taracucero 
Fio Ft1recucero 
Flauta Tanha 
Flecha Furée 
~""ogão Itocoinho 
Fuso Ft1la 
Gordura Sató 
Girát1 Oróo 
J acá Benenho 
Leite Uanaturo 
I.enha Ji 
l\1achado de ferro Ruu 
Mel Inhá 
Mingáu Cuiricú 
Novêlo Tifaré 
Panela Rucu.ru 
Pano Xitipurú 
Peneira Manaré 
Pe11te Fanta 
Pilão Icoofú 
Porta Uiata 
l.)ovoação Acuiof.a11a 
Rede Tira 
Remo Eténé 
Roça Cuiaantaró 
Tábua Tin1anpaquinha 
floupa Chitirupé 
Tacape Capila 
Tição Uanderurê 
Rixa Cucotú 

GENTE, PARENTES, TRIBO, ETC. 

Amigo 
Avô 
Avó • 

Uvisuanrtt 
A paio 
Atá 

• 

, 

~ 

.. ~,,..,,,,,,.. ff ~ 

" ,/ , 
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• 

PORTUGU~S 

Chefe de tribo 
Civilizado 
Companheiro 
Criança · 
Cunhada 
Cunhado 
Espôsa 
Estrangeiro 
Família 
Filha 
Filho 
Gem·o 
Gente 
Homem 
índio 
Irmã 
Irmão 
Mãe 
Marido 
Mulher 

· Neta 
Neto 
Nora 
Pai 
Parente 
Prima 
Primo 
Sobrinha 
Sobrinho 
Sogra (Rd) 
Sôgro 
Tia 
,.fio 
T.ribo 
Velha ( pessôa idosa) 
\ r clho (idem ) 

• 

KUIKúRO 

l\.netú 
Stiseké ou Caraiv·a 
Piru.anrú 
Cumunguetú 
Tuisuangueca rrere 
Tikeneguecarrere 
Ruturelha 
Tui tangt1ilono 
I<"'isuan 
l\1ocuroi tacunoro 
Totocunoro 
Efussoro 
Ucuré 
To to 
Nicoro 
Firoanro 
Fioanro 
Amanhã o 
Unhó 
Itão 
Cupuuroro 
Totocuroro 
Temaoain 
A paio 
Fuatuan 
Quirunguinha 
Furir11 nguinha Fiaruquinha 
Paivirua 
Totocurera 
Tinhoquinholo 
Anauá 
Ama11ho 
Anatejo 
Pissuará 
Fa.ru 
Fefu 

• 
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• 

PORTUGUÊS KUlli.(JRO 

Vit1va Ti11hoquimboo .. 
Viúvo Lavipitai 

NUMERAÇÃO 

Um Aerri 
Dois Taquel{ó 
Três Tilaco 
Quatro Tia taquerane 
Cinco Inhatoe 
Seis O·erir1goetoro 
Sete • Taqueco11goeturo 
Oito Tilacog11etoro 
Nove Ta taquiranecogue toro 
Dez Timor o 

PRONOMES PESSOAIS 

Tu Eré 
Êlc E quer.ré 
Nós Tilacuoto 
Êles .Li\.caró 

ADJETIVOS 

Agil Condicoro 
Alegre Tailinha 
Alto ..... c ·aporoo 
Amarelo rfiman taruinha 
Amargo Lurart1m 
A1~dido Vomi 
Azêdo S1100 
Azul Cumilinha 
Baixo Capoonoruo 
Bom To1n 
Bonito (e limpo) Atoto 
Branco Talaquinho li 

~ 
Bravio Quenheni 

• 
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PORTUGUÊS l{UIKúRO • 

Brilhante 1'erucuner11 
Cabelt1do Icurur i '· 

Cego 1"iorinhano 
Cheiroso - 1'oriqt1eq11inho • 

Coxo Ti cu gaquinho 
C11rto 'l'a1nbixib·aman 
Descabelado 1'olipolinho 
Direito (reto) •• Ato to 
Doce Tin11inha 
Doente Curan o 
Duro Cotiginho 
~"alador Taringuinho 
F eio Timanpasai 
F étido 'l 'iliquefesinho 
Forte Cotisinho 
Ft1ndo Co tisinho 
Fraco Cotisinhovam 
~"' eio Tianuti 
Gordo Ca1·t1quinha 
Grand·e Aporrovó 
Ligeiro Tapenhinha 
Longo Tann1isinho 
Magro Taruinha 
l\tláu C:apila to to 
Medroso Nereco 
Moço Becila 
~Iole Ta1naquinha 
lVIolhado Tucuruchiapa 
Mudo ,.f arigibóó (matam qt1ando 

não fala ) 
Novo Iin.ho 
Obediente Opomine 
P equeno Zoiango 
Pre to Ji'uru tinha , 
Quebrado 1"'epenhepa 
Queirnado Ur andure 

• 
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PORTUGU~S KUIKúRO 
• 

Quente 1"'·atuinha .e 
~ 

Raso Andepisiginha 
Sêco Ikino 
Sujo Irapu tuinha 
Stlrdo 

• 
Banhilgibou 

Teimoso Aintenipe 
Torto Berrinheiro 
Triste De.tiruruquinha 
Vagaroso '"l'amaquinha 
Valente (bravo) Negatimbou 
Velho Fefuo Fefuo 
Verde Ro trorele a pano 
Vermelho Tucaricinha 
Zangado Tucootinha 

MEDICINA, RELIGIÃO, ETC. 
o 

Cólica intestinal Cuteuormitongo 
Divindade Tauri 
Dor Xinia pinho 
Dor ·de cabeça Uritornitou 
Dor de dente Uiroütou 
Espirito rr11repandinho 
Febre Ururepinho 
Feitiço Curivê 
Medicina Embuta 
Médico Urivotó 
Remédio Embuta 
S•acerdote Urivetó 
Veneno Füta 
Abanar Iritisa 
Abrir Rumesica 
Acompanhar Cotoranho 
Acordar Aa 
Adivinh.ar Coretisüloinho 

, 

Afogar Tariginho 
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PORTUGU~S KUIKúRO 

Agradar A iene 
Amanhecer Aperi ila 
Andar Fuelene 

. An·oitecer Coco 
ii 

Aparece.r Totoindinl1a (ho1nem apare-
cendo) 

Aprender Teripanetin·ha 
Assar Erafú 
Assobiar Apotainho 
Assustar Caridinho 
Atar Tovanginho 
Atirar Tarinh·a 
Bater Capila 
Beber Liquio 
Brigar Ti vinha 
Brincar Tivinhequer 
Caçar Curinher 
Cair Funquila 
Cantar Itelo 

6 
Capinar Ira pinha 
Carregar Surió 
Casar Quitando 
Cavar Anboquilo 
Cercar Soanterrulo 
Cheirar Tiriquequinho 
Chorar Neilane 
Chover Cunoroülo 
Coar Uneqt1e 
Cobrir U.ridjo 
Coçar Dita linho 
Comer Tinhenbae • Conversar Quitarinho ' 
Co.rrer Saqué 
Cortar Iquequer 

' Cozinhar ' . 1 

Eiladungue , ' ' ' 
Cumprimentar (Rd) U telaca rosanha 
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PORTUGUltS KUIKORO 

Cural' I tisierocunho 
~ Dançar - Cumanho .-

Dar (ofertar) 
.. 

Tt11Taro 
Defecar Arila 

'O!' 

Deita.1• Tita:rongo 
Deixar La visai • 

Derra111ar 1'epureidega 
Derrt1bar Samaquila 
Desatar Isonetica 
Desoascar Kepirangilo 
Descer Cumantelo t " 

Des1nandar Fun.ge11queva 
Destapa.r Niotiquique 
Destorcet Ienguiquer 
DistrataT Tainhé 
E11co11 trar Iroqt1ila 
Encostar Ranha peql1e.r o 
Engulir Enonéro 
Ensinar !novelo 
Ento,rtar Faapenero ' 

i) Entrar Uénero 
Errar Inhart1 
Esconder Toendinha 
Escutar Itisalo 
Esfolar Cupisila 
Esfregar Tuquia 
Espantar Sinselo 
Espera,r Aenero 
Esqt1ecer Atainero 
Falar Quitserrar 
Falhar Noriveque.r 

~ Fazer Tt1ranero ~ , ' 
Fech·ar .... . Afunero , 

Ferir . . '.; - - .. - Rimbigila 
Ferver N·acurolo 
Ficar Ei téserelerar 
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PORTUGU~S KUIKúRó ' 

Flechar Forigecar 
j • 

Fugir Toindiótelo 
Funga,t· • Ql1ina taroiguilo 

JI Furar !.polo 
Ft1rt0ar Toindi 
Girar Qt1oticogoilo 
Gostar Utato 
Gritar Retana 
Imitar Cupotin:ho 
Ir Teqt1ira 
Lamber Cuquie 
Lavar . . Atissa.rar 
Le1nbrar Toroquioreca 
Levantar Ticainserar ..• 

Levar Irece:rar 
Limp1u· Acongica 
Macht1car Etsurenar 
1\tlandar Cucondin•a 
M·astigar .. Cutaruner 
Matar Tueler 
l\'.loqt1ear Ipirileri 
Morar Queriqui1•011dcli 
Morder Uisini 
Mol'rer Itsilo 
lVIudar A toro ou Uicoto:ra 
Nad·ar Quienoro 
Passear Cuteveso 
Nascer A til o 
Pedir Pica tinha • 

P erguntar Ct1leridinho 
Pescar L11arilo o 
Pisar Tarilo -.<; • 

Plantar Itelo 
Pôr . 

Iteravo - . , -- ... ~ 

Procur.ar Maputelo 
P11lar ..... Cumaanve.ro 



, 
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PORTUGU~S KUIKúRO 

Quebrar Tepelevar 
Que,rer Incondato 
Rachar Aroric.ho 
Ralhar Ukine 
Rasgar Sarangenoro 
Rebentar Teriquetilera 
Remar Kumaquinho 
Rir A.tivinho 
Roçar Cotoriaquenero 
Sabe,r Curutinho ou Nicorutinho 
S·air lratilo 
Se11 tar ( Rd ) Akangerar 
Socar Italo 
Soltar Poquenenero 
Sonhar Cocoterolinho 
Subir Papotainho 
Suj'ar Nicooro 

(ti 

Tapar Irapenero 
Temer Neretinha 
Ter fome lcomboruque • 

-Ter saudade Titeerar 
T~r sede Oipole 
Trabalhar C·uoaso 
Trazer Gueterar 
Trocar Qui tacoobalo 
Tremer QuipU:relo 
Ver (Rd) linho 
Viajar Cutelo 
Vir Cinero 
Vtrar Iracuila 
Viver Rinsilo 
Voar Alulera 
Voltar Coropier 
Vomitar Quetiangilo 
Adiante Eren·ula 
Agora Andé 
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PORTUGUÊS KUIKú RO 
l 

f Além E renola cren·acurusisa 
Amanhã Cor esiqt1ien 
Anoitecer Itie.nero 
Ante-ontem · An1inhá 
Aqué1n Ical<arona 
Aqui. I11a,rigome 
Atrás Uoavoa 
Cedo • l\1inl1aré 
Dentro Uná 
Dia Iro ti (sol iti) 
E n1 baixo Ovi11he 
E~ cima Supinhe11ha . . . 

E ntre Engueva ' ' . . .. . . ' . ~ .. 
f .. o.ra . , Unha ti 
Hoje Andé 
Lá Ereté 

· ~ 
Logo Ta mi rilasisaif ococaine 

... , Lo11ge Ifaqui 
Madrug1ada Coco r ele 

fJ. 
1\1anhã Coeriqtie t Meio dia Rapt1ra > 

• 
Noite Coco 
Nu11ca Aro t 
Onten1 Conira 
Perto Vaquila 
Sempre 1tenhe11tera 
Tarde E tondeasonha 
Anta Sa li 
Capivara F acorisa 
Cae te tú F eú 
Cáuda Cafi 
Cervo Sa11cuenro 
Chifre Cicuro 
Couro Ifitxo 
J a guia tirica Ilirit·a 
I.ontra : Tafar a 



• 

98 RUMO AO DESCONHECIDO 

PORTUGU~S 

.l\ilacaco 
Morcêgo 
Onça parda 
Onça pintada 
Onça preta 
Porco do ma to 
P1·eguiça 
Quatí 
Tan1anduá-bandeira 
'famanduá mirim 

Tatú-bola 
Ta tú-galinha (ou ta tuetê) 
Tatú-canastra 
Veado 
,, eado de capoeir~ 

Andorinha 
... <\rara an1a rela 
Arara ·azul 
Arara vermelha 
Asa 
Ave 
Beija-flor 
Bico 
Ma cuco 
Coruja 
Cáuda 
Galinha 
Ema 
Gavião-real 
Garça 
Jacú 
Jaó 

KUIKúRO 

Cadjou ( Bogio Cafu,ro) 
Cadjoquero 
Saratararo 
Tanhorinha (Onça Equt;re) 
rfurll'.t'U tinha 
~"'et1 dauperongo (Porco Feu) 
Tuganiroro 
Umbcquero 
A ri ri 
Ar~ricorrero ( con·ero peque-

no) 
Atuque 
Quarutava 
Arora 
Arran 
Ratoro 

AVES 

Ct1curupica 
Sala ( Corara tarrissa ) 
Cumelinha 
Tuca visinha 
Tantacumilinha 
Tolongo visolhongo 
Tucoti 
Rotu,ro 
Acact1ero 
Camiselaca 
Iro coro 
Cacara 
Too11 
Tulocuero 
Caraferilunha 
Ratú 
Acan 
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PORTUGUÊS I<.UI.KúRO 

l\iiu tun1 Curoú .. Nan1bú Arara ti • 
' Ninho Zoiangt1ro 
' Ovo Ifoin 
~ 

Pap·agaio Cuacu 
Passarinho Tolanguro 
Pato Vonho 
Pena Afero • Penugem Irocoro 
Perdiz Intivi 
Periquito Ti e o ri 
Pica-pát1 Itó 
Pomba Tava ,. 

Po1nba Jurití Rotipé 
Sabiá Turituri 
Sara cura Coterú 
Serien1a Fura ri 

\ 'fuiuiú Acará 
l Trí1 Urít 
{Jrubú-negro Uruf'u 
Urubú-rei Caramberilinha 
Urutáu Quaquaro 

RÉPTEIS E BATRAQUIOS 

Cága~do Irura 
Cascavel (cobra) Tanquinha 
Cobra Équeé 
Jaboti Uruc11co 
.Jacaré Ta vinha 
.Jararacuçú Tuáqt1aleque 
Lagartixa Fanaritsa 

~· Lagarto Arutaqt1enho 
Rã Aca1nbaru 
Sapo Parapa,rá 
Sapo-c11rurú .Rttroloto 
Surucucú Uruc11co 
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PORTUGUÊS KUIKúRO 

INSÉTOS, ARACNiDEOS E OUTROS 

Abelha 
Aran,h.a 
Aranha-ca·ranguegeira 

Barata 
Besouro 
Bicho d.e pé 
Borboleta 
Borrachudo ( 1nosquito) 

Caramt1jo 
Car,rapato 
Car,rapato do chão 

Cigarra 
Concha 

Caenha 
'"faro 
1'1t1roco 

Can1inl10 (de formiga) 

Uandi 
Tari1nbioquinha 
Afanhi 
Furiaqualo 
Inguequero 
Inhão 
Carinheque 
Unhofogo 

Cataro 
Onhinqt1er 
Quaiqueimaro ( Capararo- -

• 
1 
• 
Cupi1n 
Forn1iga 
Gaf'a11hoto 
Grilo 
Lacráia 
La1nbe-olho ( abell1a) 
l\i[arimbondo 

Minhoca 
lVIosca 
lVIosquito 
Nlosquito-pólvora 
lVIutuca 
Piolho 
Piúm 
Pirilampo ( vagalume) 
Saúva (form.) 

formiga 
Tt1cura (gafanhoto) 

for1niga 
Tuturo 
C·apar.a,ro 
Aururo 
Tirisili 
l\!Iuroroto 
Atisiri 
Ocon 
Otó 
Itrequero 
Nungue 
Eubiro 
1"'uecer 
Aõ 
Canhanrú 
Anhacaruqt1cariro 
Rupari 
Siquequero 
Catirinho 

• 

t 
J 
• 

• 
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PORTUGUÊS KUIKúRO 

VEGETAIS 

t Algodão T11roquira 
... ~. Ananás StlSCU 
J Arbusto Caponfo11hoptlran • 

Aroeira Me11ru peqt1ero 
Arroz Iofori , 
Árvore Itsuenro 
Babaçú Tar~reur11 

Batata An,hira 
l~urití Iquenhe 
Cacete Ivé 
Cajú Cartt tafuraveru 
Cana de açúcar Uija 
Capão Turek·aquinho 
c:apim Oti 
Capoeira Atavt1ra 
Cará silvestre Iruni 
Casca d·e f r11 to Arinbio 
Casca de páu Sari11hio 
Castanha .B'erisila 
Cas tanhcira Ribioquilí 
Cerrado Vinl1aqt1etefuro 
~~spi.J.1ho Tucui11ha 
I~'eijão lVIanain 
Flor Natirilo 
Fôlha !taro 
Fruto 

• 
Ifiró 

r1

Lnno Teninl10 
Gcnipapo Tuc11111ilinha 
Galho T·alinho 
Jatobá Ua,ri 
lVIadeira li 
l\!(andioca Queri 
lVlassa de mandioca Tin1buco 
l\!Ia ta Tinmavu11dinha 
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PORTUGUÊS 

l\1a to 
Milho 
Milho ( cs piga) 
~fill10 ( palha ) 
Mill10 (pendão) 
Milho ( sabu go) 
P a tuú 
Pi uva 
Plan ta 
Raiz 
Roça 
Sem cr1tc 
Ta qLrar a 
1~aqua,rí 

'I"ronco 
Urucú 
\ 7ara 

Arraia 
Bagre 
c:uriinatá 
Espinha 
Jaú 
P acú 
P eixe 
Piab·a 
Pi11tado 
Piranha 
Surubin1 

R UMO A O DESCONH E CIDO 

• 

I{UIKúRO 

Turcpaquinho 
Anã 
f<"'opa 
Arirnbicho 
Mo11tonl10 
Ir uporo 
Cuqt1ila 
Iucoco 
Itelo 
Nanpice 
Quiilia11darú 
... .\rt1pé 
Sanhancafi 
Tivefé 
Tuinaquinha 
Um anhí 
Ivo 

PEIXES 

rrivatí 
.i'""'ori 
Qua tari 
!poro 
Cana quero 
Quivari 
Canhá . 
Cetuti 
1-tL\rui 
F enhi ( Quaq11eri - Ver111elho) 
Tu rui 

J 
......... 

' 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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' 

Distribuição de presentes enviados pelo Serviço de Proteção aos lndios 

Os índios são excelentes fabricantes de farinha, e nos r ecebem ofe
r ecenclo o produto d e seu trabalho, numa demonstração de carinho 

e senso ele hospitalidacle 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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