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OS PARINTINTIN DO IGARAP~ TRAÍRA 

- Estadia na aldeia do Varadorzinho (Ig. Traíra) - A.I. Nove de Janeiro 

(21/06 à OJ/07/90). 

~ - Expedição de caça e pe~ca na A.Io Nove de Janeiro (Ig. Traíra e Maici 

Mirim) - 23/07 à 13/08/90. 

Atendendo à solicitação da comunidade Parintintin do igarat' 

pé Traíra, que há muito insistia que passássemos uma temporada em sua 

aldeia (Varadorzinho), e particularmente interessados no acompanhamento 

dos casos de tuberculose na área, deslocamo-nos para a aldeia no dia 21 

de junho, acompanhados do "nanderu?iháwa" ("chefe" - língua Parintintin) 

Manoel Lopes e de seu filho José Cláudioº O deslocamento se faz pela ro 

devia TransamazÔnica até à altura do km 35, onde localiza-se a ponte ao 

bre o igarapé Traíra; de lá, segue-se de canoa, descendo o igarapé por 

cerca de duas horas e meia. f um igarapé bem estreito, de água límpida, 

margea.do por extensos tabocais onde em vários momenbo s têm-se a impres 

são de se estar dentro de túneis vivos, feitos de troncos e feixes vege 

tais. 

r 
A aldeia, localizada à margem direita, compõe-se atualmente 

de 06 casas em estilo regional, 03 destas com cômodos fechados, sendo 

que as demais são sem paredes, compostas apenas de cobertura em duas 

águas de palha de babaçu e chão de pax.íúba , Uma das casas ainda estava' 

em construção, estando desabitada à época; além destas há também uma 

"casa de farinha", com dois fornos e equipamentos diversos (tipitis, 

prensas, pás etc.) para a produção local de farinha de mandioca. Há ain 

da dois fornos inativos guardados no interior das casas. 

A paisagem é quase indiferenciada daquela das habitações r~ 

gionais. Varais de panos coloridos ou pálidos convivem com jiraus onde 

despontam bacias plásticas velhas e panelas de todos os tipos, muito 

brilhosae e areadas, apesar da dificuldade de se obter sabão e palha de 

aço e de serem utilizadas em fogão à lenha, o que as torna completamen- 
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te negras de fuligem à cada utilização .• A1gumas galinhas e pintinhos' 

disputam vorazmente os restos das refeições com alguns cães magérrimos. 

O toque selvagem fica por conta de um casal de filhotes de jacu, cria 

dos dentro de um pequeno paneiro. 

Se a paisagem é idêntica a de várias paragens ribeirinhas 

da região, é no cotidiano que sente-se a marca da cultura indígena, que 

imprime sua face no ritmo, nos gestos, nas falas e nas relações sociais .• 

Os dias passam sem pressa e as atividades se desenrolam qua 

se sem programf-\ção, ao s~bor das oportunidades, necess:Ldades e disposi 

ções. O relógio a.á lugar ao ritmo anárquico d.a vi.da, tão indígena, onde 
' a coleta, o plantio, a alimentação, o repouso e o lazer coexistem sem 

disputas, sem desculpas e sem culpas, onde si.mplesmente "são". As con 

versações, em voz baixa, são permeadas de muitos risos soltos e curtos • 

. As crianças, tranquilas e independentes, dão o tom de atividade contí 

nua ao lugar, sempre em meio à brincadeiras e correrias, fazendo balb~ 

dia na beira d'água ou acompanhando os pais noA trabalhos de roça, onde 

ajudam a retirar cipós e enviras, tomam conta dos bebês e ficam se di 

vertindo às custas de insetos e lagartos desavisados, ou coletando fru 

tos para consumo imediato, como o tucumã. 

Além do acompanhamento de saúde, outro aspecto relevante da 

visita foi a discussão coletiva quanto aos recentes problemas de inva- 

e são na área indígena. Foram relatados e liotadoe os casos e invaeores 

conhecidos e discutidas estratégias para evitar ou controlar as inva 

sões, as quais, embora não sejam de caráter permanente, são bastante' 

frequentes nesta época do ano, em função principalmente da pescao 

O que há de mais prejudicial nestas incursões de invasores 

na área é a prática da caça e pesca predatória onde, utilizando-se de 

métodos pouco apropriados à preservação dos espécimes (como, por exem 

plo, a pesca com malhadeira) interferem diretamente no ~rocesso de re 

produção dos peixes, implicando num desfalque quantitatiyo bastante 

grande doe recursos alimentares disponíveis aos Índios. Oo quelÔnios, ' 

que num passado recente já f9ram abundantes na região (tartarugas, tra 

cajás, jabotis, mata-matás etc.), também são avidamente procur~dos, e 



-03- 

a retirada dos ovos (muito apreciado pelos amazÔn:i.das) de forma, jndis 

criminada compromete seriamente a reprodução e continuidade destes espi 

cimee, quase todos em vias de extinção. 

A relação entre a Equipe do Projeto KawahÍb e a comunidade' 
Parintintin reafirmou-se como bastante tranquila·, o que nos permitiu o 

i acesso e registros de diversos dadoa J.inguÍsticos e antropol6gicos. De 

todos os grupos com os quais atualmente trabalhamos, a relação com esta 

comunidade tem se notabilizado como a mais estável, quer pela proximid~ 

de geográfica, que permite uma maior agi.lídade na resolução e apoio a 

seus problemas, principalmente jurídicos, de conflitos internos e de s~ 

Úde, quer por peculiaridades culturais, que nos permite uma proximidade 

pessoal bastante produtiva que se traduz em relativa intimidade com os 

Índios enquanto indivíduos. 

Durante esta estadia fomos convidados pelos Farintintin a 

participarmos de expedição de caça e pesca coletiva a ser feita pelo 

grupo nos meses de julho/agosto quando, aproveitando-se o baixar do rio 

em função do estio na região alllazônica, a pesca se torna relativamente' 

abundante e facilita.da :pela transparência dos cursos d'água da área in 

dígena. Considerando-se que as duas temporadas se deraro em curto espaço 

de tempo, os dados coligidos nos dois per{odos serão comentados basica 

mente no mesmo texto subsequente. 
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I - O HABITAT 

1 - A ALDEIA 

t Os Parintintin residem à beira dos rios e igarapés das 

áreas indígenas, em aldeias circundadas por roçados e antiga.s capoeiras, . 
sempre próximos à florestat ou melhor, envoltos por ela. Os rioA e iga- 

rapés são o caminho natural para os deslocamentos necessários de entra 

da e saída da aldeia, bem como a via para a caça e pesca. A aldeia do 

"Varadorz Lnho" , no igarapé Tra:f.ra, é bem próxima do e roçados, o correndo 

apenas entre as casas e as roças uma breve faixa intermediária de capo 

eiras em descanso. O cultivo de algumas frutas e leguminosas, bem como' 

o de temperos e ervas medicinais é feito em torno das casas. 

A cz-e scerrbe inserção dos Farintintin aos moldes de vida r~ 

gional, particularmente nos seus aspectos sócio-econômicos tem contribJ! 

Ído em grande escala para uma progressiva sedentarização dos mesmos~ Ee 

ta •• fixação11 obriga a retomada precoce de antigas capoeiras, para que ' 
as roças não fiquem muito distantes da aldeiaº Muitas vezes estas capo 

eiras ainda não recuperam plenamente sua. fertilidade, o que se traduz ' 

numa diminuição da produção em função da baixa qualid8de do solo, que 

exige períodos específicos de descanso e rotação de culturas para ser~ 

compor adequadamente. 

A quantidade de insetos na al.de í a não é muito grande, com ' 

exceção do número exagerado de baratas "urbanas" (Periplaneta americana 

L. ), provavelmente "importadas" das cidades dentro de malas e sacolas, 

e que se multi-plicaram extraordinariamente. Há mutucas (dÍpteros hemató 

f'ago s , família dos Taban:Í.deos), bastante micuim (dj_minuto e incômodo 

ácaro dos trópicos), aranhas diversas e pouco carapanã ( mosquitos per 

nilongos e hematÓfagoe - CulÍcidas) t o que, aliás, é característica das 
margens de rios e igarapés de "águas claras". 

2 - A AGRICULTURA 

A chamada "agricultura itinerante'', típica dos povos indÍg:e 

nas amazôn:icos também é adotada pelos Parintintin, com algumas modificg 
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ç Õeso A cultura intensiva ela mandioca "brava" (Manihot u tilissima I'ohl) 

atualmente é o {tem mais importante da agricultura, pois é a matéria 
prima para a produção da farinha, alimento indispensável (e nos momen 

tos de penúria, o único) da d:i.et8 alimentar Parintintin. Da mandioca 

faz-se diferentes tipos de farinha: e beijÚs (bolos achata.dos tradicio 

nais), através de processos diversos. Oca.si.onalmente, fabricam farinha' 

excedente para a comercializaçãoº 

Além da mandioca brava, cultivam a macaxeira ("mandioca man 

aa" - Ma.nihot palmata 1,'fuell.), que é consumida cozida, assada, em forma 

de farinha {11 tapioca") ou em diferentes tipos de beijÚs. Cultivam também 
o e ará de polpa branca, roxa, rosada, e o II pata-de-onça" (Uiscoreáce 

as); a batata-doce e a cana-de-açúcar (cultura introduzida). As roças 

são bem cuidadas, embora seja considerado o trabalho mats fatigante por 

todos. 

Na roça ou em volta das casas há cultivo de árvores frutÍf~ 

r-aa, tais como caju, mamão, banana, goiaba, ingá e cupuaçu , Algtms cí 

tricos foram introduzidos, como a laranja, limão e tangerjna. Há ainda' 

algumas curcubitáceas: melancia e "jerimum" (Curcubita moschnta); e fo 

ram regif;trados 05 tipos diferentes de pimentas (genero capsium), rea 

firmando o gosto pelos temperos já observados em outros grupos KawahÍb' 

(cf. Lévi-Strauss, 1948). Recentemente plantaram alguns pés d.e café, 

uma "paixão nacional" adq_uirida pelos Parintintino Antigamente planta.- 

vam milho, mas "perderam'' a semente. Este _pouco interesse pelo milho 
, 
e 

um dado interessante, se comparado com os primeiros registros etnográfi 

coe referentes a.os Parintintin e outro9 grupos KawahÍb (cfo Nimuendajú, 

1924 e L~vi-Strauss, 1948), onde o milho aparece como a cultura prepon 

derante, cultivando-se várias espécies diferentes e sendo essencial na 

alimentação em forma de farinha, beijús, assado e até mesmo cru. Isto ' 

se constitui num constraste com os hábitos atuais, onde a mandioca se 

tornou a cultura roais importante. f provável que esta modifice.ção seja' 

advinda do intenso conta.to interétnico, bem como pelo valor comercial e 

procura permanente que a farinha tem no mercado regional, uma vez que a 

farinha também é Lnd'í spen aáve.l na mesa dos regionais (valor e procura ' 

que o milho não tem). A intenção atual dos Parintintin, inclusive, é a 

de ampliar as suas roças de mandioca, acreditando ser este o Ímico meio 
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de amealhar alguns recursos para adquirirAm os produtos externos de que 

necessitam. 

Há ainda, na peri.feria da aldeia, frutos si.lvestres como ta 
perebá, cacau-do-mato e diversos tipos de palmeiras: inajá., bacaba , ba 

baçu, tucumã, patauá. Entremeada à vegetação ~m torno das roças encon 

tra-se algumas variedades de enviras e cipós de diversos gêneros, utili 

zados para amarrações e outros trabalhos antesanais. 

Cultivam também em pequenos canteiros ou nas proximidades 

das casas diversos tipos de ervas medicinais e temperosº Alguns dos tem 

peros verificados são: a'l f'avaca , cominho e cebo.l.Lnha, Entre as medici 

nais, há as de uso quase mundial, como a erva-cidreira, capim-limão e 

hortelã; e outras especificamente amazônicas ou de uso indígena, como 

chá-de-marajÓ (para vômitos e diarréia), abu-ti (para feridas), mutuqui 

nha (diarréia e menorragia), marrequinha e catinga-de-mulato ("quebran 

tott e ~mau-oJ.hado11), mucuracá ( dor de cabeça), jambo-rasteiro ( dor de 

estômago). Vimos também plantas designadas por homônimos de analgéei- 

coe/antipiréticos químicos (0 Anadortt e "Melhoral11) adquiridas com regi,2 

nais. Utilizam ainda algumB.s plantas tradiciop.ais, de classificação ci 

entífica pouco conhecidas (como, por exempJ.o, anticoncepcionais e este 

rilizantes), e outras de uso tradicional, mas cujas virtudes já são ba~ 

tante difundida a entre os "ci vilizadostt, como a rasteira· "quebra-pedra" 

(ndzagwapé?í - língua Parintintin). 

Para fir1alizar, faz-se necessário acrescentar que apesar da 

aparente profusão de diversidades, no caso dos fru:tos, os mesmos são pe 

riÓdicos, e registre-se que grande parte é de cultivo recente, não es 

tando atualmente disponíveis para a alimentação. Desta forma, sua parti 

cipação na di~ta alimentar cotidiana é superficialmente complementar. 

3 - A FLORESTA 

Penetrando-se pela estreiteza sombreada e silenciosa do j_ga 

rapé Traíra chega-se ao rio MRici-Mirim, e desvenda-se aos poucos a 
11 selva dos Parinti.ntin". As árvores são densas, algumas eno rme s , e do 

am uma ampla cobertura vegetal, fresca e majestosa. A mansidão do rio, 

de águas claras e de tom levemente esverdeado, desliza silenciosamente' 
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por seu lei to, que possui var-í.aç Õ e a Lrrton sa f.l quanto à pro fundida do de 

pendendo da época do ano, em flmção do índice pluviométrico mensal. Ne~ 

ta época (jul.ho/agoeto), em pleno "verão" amazônico, que ae caracteriza 

pela seca (poquÍssima chuva, com ocasionais quedas de temperaturas, par 

ticularmen.te à n.oi te), a média de profundidade do igarapé Tra:f.ra e do 

rio Maici-Mirim mal ultrapassa os dois metros, ocorrendo vários trechos 

onde pode-se tranquilamente atravessar de margem à margem a pé, embora' 

ainda assim haja uma considerável correnteza. t a época ideal para as ' 
pescarias com arpão e flecha, facilitada pela concentração dos peixes' 
em menor 'volume d'água e pela excelente visibilidade pe:rmitida pela 

transparência do9 rios,, Os espécimes mais comuns, pescados durante o pe 

ríodo foram os tucunarés, jacundás, traíras, piranhas, surubins, pirara 
. . , 

ras, Jaraquis e acarao. 

A flora consta de praticamente todos os espécimes vegetais' 

que celebrizaram a floresta equa·torial amazônica: castanheiras (Bertho]; 

letia excelsa H.B.), seringueiras (Hevea brasil:lensis MueJ.1.), caucho ' 

(Castilloa uJ.ei WaTb.), sorva (Couma utilis Arg.), copaÍba (Copaifera' 

offi.cinalis r..), pau-d' arco (Te coma heptaphilla Mart.), louros ( fam.Íl ia 

Ocotea), sapucaia (Lecythis paraensis), açaÍ (Euterpe edulis Mart.) ja 

tobá (Hymenaaa c01.n'lJnril Lin.) etc •• nestes, apenas a castanha e a sor- 
va são utilizados para o comércio, pois existem em quantidades razoá- 
veis e possuem bom preço no merc~do regional. HÁ. inúmeros ttpos de pa.J 

meiras, sendo as mais utilizadas para as construções domésticas a paxiÚ 

ba e o babaçu,, Do côco apodrecido do babaçu e tucumã retira-se o "gon 

go", l11rvas saborosas e gordurosas de besouro que são utiJizadas pelos' 

Índios e regionais como isca para peixes. Há p'!'ofusão de insetos deva-· 

riedades diversas: formigas, Rbe1has, vespas, mutucas, e quase nenhum ' 

carapanã. Os maiores incômodos fica por conta das abelhas "lambe-olhos'' 

(Melipona duckei), das diversas mutucas hematÓf:1.gas e das temidas "ca 

bas", vespas sociais de dolorosíssima :ferroada, e que provnve1mente de 

ram origem à. au·t;odenominação dos r11rint:i.ntin e. de outros grupos a.paren 

tado ~3 KawahÍwa (CabaÍbafl). 

A pesca ocupa um lugar mais preponderante na vida dos I'ari_g 

tintin do que a caça, pela importância que tem o peixe na dieta a1jmnn 

tar do grupo. Não n:rrisr~ar:famos afirmar que sempre tenhr:t sido assr.iim, em 
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bora as fontes e tnogr áf'Lca s dos primeiros contatos com 0~1 povos KawahÍ.b 

também regietrem a suprPmA.cia da pesca sobre a caça. No entanto, apesar 

desta importância "secundária" na alimentação, pareceu-nos que em ter 
mos de valorização pessoal a caça possui um peso Lnque s t+onáve'l , O bom' 

caçador é elogiado, adulado, o sê-lo é um visível motivo de orgulho en 

tre os Parintintin. Talvez isto esteja de certa forma relacionado com o 

caráter II social" da caça, na medida em que, via de regra, o arríma'l. caça 
do permite urna repartição de sua carne e uma distribuição entre as 

, 
va- 

rias famílias nucleares, nem que seja de uma pequena parte. Isto não• 
ocorre co.tidiana.mente com a pesca, pois geralmente o chefe de f'am í Lf.a ' 

parte sozinho, e retorna com uma quantidade de peixe que é mlficiente ' 

apenas para sua família nuclear, sendo ocasional a doação para a I gum ' 

parente mais próximo. 

Atualmente os Parintintin caçam apenas de e sp íngar-da, ape 

sar da dificuldade em se conseguir muniçãot que é re1ativarnente cara. ' 

Os animais de caça mais comlUls são as pacas, antas, macacos diversos 

aves da família dos Crácidas (mutum, jacu etc.). Outras caças, como 
t 

() 

porco-do-mato, capivaras, veados, também existem na área, mas em sítios 

distantes e em quantidade·muito reduzida. Mantêm-se ainda alguns tabus' 

alimentares tais como a não ingestão do jacaré (também verificada entre 

os Tupi-KawahÍb isolados do Madeirinha) e do Mutum, este 1:i.l timo proibi 

apenae ~s mulheres. Uno souberam esclarecer a o:rigem de steR t~lnm, ar~u 

montando apenas que, no caso da proibição do mutum, "as mulheres f'Lc a 

riam com os cabelos brancos e envelheceriam de repente". 

Outra observação a ser feit~ é o atual estilo de caçada do:=:1 

Parintintino AtuRlmente, tendo adquirido o modo de caçar dos regionais, 

os Índios só caçam à. noite, ":facheando". Descendo ou subindo os igara 

pés de CBnoa, e ocasionalmente 18.nçando fachos de luz (com a 1anternn) 

na s margens, o caçador, valP-ndo-se prmmordialmente ela acuidade auditiva 

e no mais absoluto sil~ncio, espera identificar a sonoridQd~ de algum 

animal para então alvejá-lo. Para os grupos indígenas mais isolarlos es 

te método raramente é ut:i.lizado, :pois aos me~mos fnlta os equipamHntos' 

necessários (lanternas e espingardas)º AlÁm disso, o respeito pela matR 

e a integridade do panteão mitológico deste~ grupos ensina-og, sabiame_!! 
te, que a floresta não é o melhor lugar para se estar à noite, povoada' 

que; de seres agress~vos, reais ou míticos. 
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Qu:::mto à pese~, ela é realizada de linhada (anzol), de arco 

e flecha e de arpão. As linhao de nylon e os anzóis são adquiridos na 

cidade de Humaitá. A ponta metálica dos arpões e flechas é confecciodu' 

de restos de ferro (pregos, parafusns, verg~lhÕes) encontrados êm anti~ 

gas pontes da TransamazÔni ca, que são tra1Jalhados artesanalmente com li 

ma até atingirem o formato desejado, denteadoso Tanto os arpões como as 

flechas são de taquara; os arcos são de pau d'arco, atualmente com cor 

das de nylon. Os Par'Ln t í.n t.í.n , em sua maioria, são mui to hábeis no mane 
jo da flecha e do arpão, e as pescas mais proveitosas são as realizadas 

com estes-instrumentos, que exigem muita habiJ.idade, equiJÍbrio, ponta 

ria e dimensionamento correto. As mulheres ocasionalmente também :pescam 

de caniço. 

Os Parinti.ntin demonstram uma int:i.midad e e habiJ.idade eno_!: 

mes na floresta, apesar do intern~o contato interétnico a deculturação ' 

advindas deste. Possuem uma acuidade visual e auditiva perfeita, demon_§ 

trada na presteza com a qual identi:ficarn os espécimes vegetais e produ 

tos de coleta, os rastOf.! de animais, ninhos e tocas diversas, os inse 

tos incovenientes e -todos os sons e ruídos produzidos pela floresta. 

Mesmo de dentro da canoa e a considerável distância, identificam com J'.'.a 

pidez alguma presença animal interessante, valendo de indicativos empí 

ricos tão sutis como, por exemplo, a variação da cor da água e odores' 

diferentes no aro t visível que o espaço-floresta é onde se sentem mais 

à vontade, segurós de si, felizes até. Todas as atividades são executa 

das com desembaraço e tranquilid~de, e exc~tu.ando-se as roupas, os obj~ 

tos plásticos e metálicos e a l:Íngua portuguesa, diríamos estar em meio 

a um grupo Tupi sem contato com a "civilização"º Nos acampamentos, no 

intervalo entre as pescarias, as mulheres além de cuidarem dos alimen 

tos, fabricaram pequenos cestos e abanos de palha. Os homens divertiam 

se fabricanõo brinquedos de "boieiro" (árvore fnrtamente encontrada às• 

margens de pequenos rios e igarapés e que por sua leveza e maleabilida 

de é utilizada para a confecção de pequenos objetos) para as crianças. 

Afora o incômodo dos insetos, prlncipalmente uma ou outra "caba" que c.9. 

locava alguma c:r·iança em prantos, o ambiente era de harmonia, descontra 

ção e alegria, mesmo após o cansaço de muitas horas contínuas remando ' 

sob o so1 escaldante nas desconfortáveis canoas, que são adquiridas jun 

to aos regionais. Atu.almen-t;e os Parintin-tin não mais f'abr-í.cam suan pró- 
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prias canoas, registrada~ nos primeiros contatós com os brancos, e tal 

vez por não possuirem as ferramentas necP.nsáriae, não confecctonem os 

novos tipos de embarcnção. 

Os {micos í~rutps coletados durante a expedição foram o açaÍ 
(co1etado pelos homens) e o jatobá (coletado por mulheres e crianças) • 

Do aça{ é extraído, após rápida decacção e fricção do fruto, uma 
; 

espe- 

cie de 11vinho11, que é bebido fresco ou :fermentado, mu í.bo nutritivo e 

apreciado em toda a Amazônia. Não costumam aproveitar o palmito, que 
; e 

iguaria de saladas Ln te rnacãonaã s , o que não deixa de ser pro·v:i.dencial' 

em nível ecol6gico, pois para a retirada do palmito é necessário matar' 

8 árvore. Embora tenha se verificado uma enormidade de diferentes espé~ 

cimes de abelhas melíferas, o mel atualmente es·tá escasseando, tendo si 
do coletado por apenas um dos homens, e ero pequeni:1 quantidarle. 

II - A LÍNGUA 

OcasionaJ.mente e, :principalmente se forem solicitados, os 

diálogos podem ser construí.dos na J.Í11gua materna, da família linguÍ sti 

ce. Tupl-Guarani (sub-grupo KawahÍb). Alguns dos jovens dominam razoavel 

mente a língua, mas sempre uma ou outra expressão ou palavra é esqueci 

da momentaneamente. Consultam-se então entre s.i, e logo alguns deles se 

lembra ou acorrem ao s ma í.s velhos par-a serem lembrados. Nem sempre o do 

m{nio da língua 6 proporcional~ geraç5o do indivíduo, e em algnns ca- 

ao a, elementos de gerações mais rAcentes conhecem ma.is do vocabulário ' 
Parintintin (ou 11g{ria •• , termo pejorativo impingido pelos branco[] e uti 

lizo.do tanto pelos regionais quanto pelos :f.ndios) do que outros mais 

idosos • .t que o aprendizado o :fluência ou não da língua nativa fltlO de 

correntes de situações de convívio e contato (que fornm variáveis no d_g 
d d f '1 . ) ... . - . 1 · 'd ' correr os ano a pa;-a car a am 1 z.a , ou nao com os anc i.aoa e an: 1 VJ. uos 

que preservaram o conhf'lcimento da lÍngua. Entre as crianças menores a-tu 

ais, que são a quarta geração após o contato com os brancos na década' 

de 20 (tome-se por exemplo como "Ego" de referênci.a o ancião I'aulino-Id 

jet, que era homem adulto na geração do contato), n~nhuma está aprenden 

do efetivamente a J.Íngua, visto qug a linguagem coloquial tn.nto fora da 

aldeia como dentro dela é o por"tl1guês regionB.1. Por outro la.do, alguns' 
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jovens da terceira geração (ne, faixa de 18 à 25 anos) dom.ín am um voca 

bulário em Parintintin mais extenso do que o de alguns aàultos da 2ª ge 

ração, em função de peculiaridades de convívio. Os principais conhecedo 

res da língua materna abua'Lmerrbe são as anciãs Catarina (Cunhãbi) e Rai 

mundinha (respectivamente aldeia do Canavial - A.I. Ipixuna e lago das 

Pupunhas - A.I. Nove de tTaneiro), e Coriolano ("CuriÓ"), que reside a tu 

almente no Pupunha s t todos na faixa entre 65 e 75 anos de Ldarle , Este ' 

Último foi. durante mui tos anos informante do SIL ( Summer Insti tute of' 

Linguistics), que manteve as linguistas La Vera Betts e Helen Fease de 

1961 à 19"68 na A.I. Ipixuna, onde atuaram como professoras e iniciaram• 

a tradução do Novo Testamento b:t'.blico para a lÍ.ngua Parintintin, tendo' 

publicado um dicionário Parintintin-Português, algumas Cartilh8s de Al 

fabetização e um livreto de mitos Parintintin (publicações SIL). O ma 

is velho ancião e Último remanescente do período da célebre "pacifica 

ção" dos Parintintin, efetivada por Curt IHmuendajÚ e funcionários do 

antigo SPI (cf. nnmE:N1)AJLT, Curt, 1924), I'auJ.ino - Idjet, faleceu em fe 

vereiro deste ano na aldeia do Canavial, onde era sÓJ.ida liderançA.. rr,2. 
vavelmente centenário (já era homem adulto à época do conta.to), lúcido' 

e cr!ticot Idjet era o reposit6rio fiel e sensível da hist6ria e trudi 

ção oral cosmológica dos Par í rrt í.n t í.n , e sua morte se traduz numa perda' 
irreparável para sna comunidade e para a cultura de seu povo. Morreu de 

velhice e habitando seu território original, um fato cada vez mais raro 

t , . 'l.. t' . ;J • =i' Tl '] na ragica i11s cria l10s povos 1nQJgenas no Pras1 .• 

A utilização efetiva dn 1:Í.ngua porém fica restrita ao uso ' 

corrente de algumi=.ts pa1avras, principalmente referenteq n eJ.ementoa da 

natureza como, por exemplo, o nome de peixes, mu í, tos doo quais são cor- 

rentemente usados tA.mbém pelos rAgionai.s -rnu-ub í m , p írrrrar-a , jacunõá 
etc. -, por serem designados por pnJ.avras de origem Tupi. Alguns termos 

que embora não constem no s e abudo a linguísticos formais a t;é hoje feitos 

sobre a J{ngua Far:i.nt:intin (cf. BETTS, La VerA, 1981) tronbém são fre 

quentemente uti.JJ.z3dos, tnis como "curumim'' (menino)," cunhji ba í m'' (meni- 

na'), "tuxaua" ("chefe"); e s tu s são palavras d11 "LÍngua Geral" (Tupi-Nhe 

engatú), provavelmente incorporadas ao vo cabu'l ár-í,o cotidtano atr!.:nrés do 

contato com regionais que, a exempJ.o da grande mqioria da ropulação br_!! 

sileira, acr~ditam que todos os Índios fal13.m a mesma lÍngua:o tupi gené 

rico formulado e Impo oto pelos missionários jesu{ tas de sde meados do sé 
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cul,o XVI, os quais, ignorando vo'Lun üar-Lame nbe a grande VRriedadê lin 

guística e dialetal dos povos ind:f.genas aqui encon+r-ado s, logo trataram 

de eleger a impor a fala tupi-guarani como "a boa fala" (nheem=fal.ar/ga 

tÚ:::cbonita, boa) e renegar todas as outras com a designação genérica de 
11 tapuias" - os povos de "lÍ.ngua travada". 

Um dado interessante é a existência de "nomes próprios" trJ; 

baLs que, oca aâona'lmerrt e , na intimidade, são utilizados. Os Parintintin 

os chamam n.e "apelidos", novamente trazendo à tona o caráter autodepre 

ciativo adquirido em relação a quase tudo que diz respeito à sua cultu 

ra original. Alguns destes nomns possuem tradução, que se reportam a 

adjetivos de seu portador ou nomes de e l.emerrto s da natur-eza (pe í.xe a, 

plantas etc.). Outros não possuem tradução, e eJ.ea não sabem prectsar' 

suas origens. Na maioria destes nomes, a sonoridade, morfologia e acen 

tuação tônica é provavelmente tupi. Nem todos oa indiv{duos possuem es 

tes "apelidos". 

Ainda em relação aos nomes, é interessante notar a confusão 

que os Parintintin fazem com seus "sobrenomes" de "branco", pois sempre 

estão em dttvida quanto a atribuição destes às crianças: se elevem ter o 

sobrenome do pai, o da mãe, ambos, ou mesmo um sobrenome diferente, 

adquirido por "apadrinhamento" de regionais. As mulheres n~o co s t umam ' 

alterar seus sobrenomes "civiJizados" após o casamentoº Provavelmente ' 

estas confusões ae originam da .impo as fh í.I id:vfo de superposição de sist.§!_ 

mas ele descendência completamente dj_ferentes, o da sociedade nacional e 

o de nua cul tu.r.a ind{gena .• 

III - RELAÇ~ES SOCIAIS INTERNAS 

• OG Parintinti.n possuem duas metades exogâmic~s, Kwandú - gR. 

vião reaJ. (Harpyia hBr:rsü, Lin.) e Mytü. - mu tum (Crnx sp , }, de deecen 
dêncta pr-itrilinear, embora em CABOS de casamentos mistos com e Lemen bo a ' 

exógenos urna de scend;ncia matrilinear po aaa ser considerada peJ.o grupo 

(no caso de mãe l'arintintin e pai "brHn.co" ou de outro grupo indígena, 

considera-se o de ace nd ent e como pertencf.mdo à metade clânica d a fam{lia 

da mãe). Talve7. e~ta consideração seja um dado recente, ,.liíilizada para' 

favorecer a perpetnaç ão do si atem a de metadns r1o g.r1,ro, uma. vez qu~ o ' 
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incremento dos cnsR.menton i.ntorétnicoA, p:rincipalmente o de mulheres i,!! 
d!genas com homens "civiJi.zados" tendem a desestruturar esta patriline!! 

ridade e as reeras de residência tracliciornür-:1. Embora em outro texto 

( 1988) tenhamos considerado a residência após o casamento como "tenden 

tes a uxorilocalidade", atualmente reconsideramos esta -tf>ndênc:i.a, rois 

verificamos uma intensidacle mui to grande nos do al.ccamen+o e elas famÍl.ins 

nucleares de uma aldeia para outra, tornando asf{im o sistema como não 1 

local:i.zado. t difícil af'e r-í r s~ a frequêncin. destes de s Lo came nboe são 

pertinentes à cultura original ou se decorrentes da s.ituação atual, on 

de sobressai a fragiJ.idad.e da n práticas tradicionais em confronto com a 

invasiva cultura do "ciYilizado". Observe-se ainda que com o atual tipo 

de habitações (palafi tao regionl:'ti.s), é comum o casal recém-casado cons-~ 

truir nova moradia :r,arr1 sua família nuclear (residência neolocal), emhQ 

ra a disposi.ção de;stas, no que di.z respeito à proximidade ou afastamen 

to da casa paterna ai.nda permitam considerações em torno de patri/matri 

localidade. 

Aparentemente, não há nenhuma ascendênciR ou especialização 

de cada uma das metaden clânicas, e parecem traduzir tão BOmente a cos 

moJ.ogia dual da cultura Kawahíb, que associa a cada metade valores opo11 

tos de alto (vôo do gavião) e baixo (vôo c'lo mntum.), claro (gavião) e es 

curo (mutum), quente/frio, dia/noite etc. ( cf', t:ENE}IDEZ, Miguel, 1986 , 
datilo.). Ainda assim esta "oposição11 não é muito marcada na vtda práti 

ca., e n~o há vaJ.oração poAitiva ou negativa para cada umR, talvez t=tpe 

nas uma certa "simetria'' que se complementa, similar talvez ao 
"Yang/Ying11 orienta1. 

t visível que, particular.mente nos momentos de alguma ten 

são intern3 do grupo, as famílias nuclearP.s se agrupem em torno de seu' 

"chefe de fam:f.J.ia" (extensa), serido que os filhos do sexo masculino 

atraem para o agrupamento de seu pai suas esposas e descendeni;es, o 

que de certa forma caracterizaria um sistema de patrilocr.J.lid.nrle. Esta' 
tensão, sempre latente, comumente se manifesta em torno de questões de 

liderança da comunidade, embora, como em outras sociedanes Tupi, esta' 

"liderança" tenha em mãos mui to pouco poder. Os II chefes" par-e cem De ' 

constituir em torno da hereditarier'iade, dos direi to!':l de ocupação de de 

terminados lugares (J.ocalidAdes das áreas indígenas), e a.i::;sim sendo, 
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não são diretamente questionados. Mas aa "relações diplomáticas" neces 

Sl3.ria.s ao conv:Í.vio da comunidade com os brancos, as invasões territori 

ais e os diversos problemas que hoje envolvem os Parintintin exigem 

das lideranças uma habiJidade e coerência muito maior do que as deci 

sões cotidianas relativas aos trabalhos de roça, aos deslocamentos do 

grupo para caça/pesca co1etiva e outras decisões triviais, embora :igual 

mente essenciais à comunidade. A fF.llta desta "diplomacia", a usura (bR~ 

t , , ) ... ante reforçada atraves do convivio com o branco e o alcoolismo sao de 

feitos muito questionados nos "chefes", embora raramente estes questio 

namentos sejam feitos de modo direto pe Lo n membros das comunidades. no 
te-se também que a "generosidade formal", carac·terí.stica tão mar-can te ' 

nas chefias Tupi, encontra-se hoje baetante diluída entre os Parintin 

tin, uma vez que a desestruturação cultura] advinda do corrtn+o inter 

étnico reforçou em muito as famílias nucleares, diminuindo talvez as 

responsabilidades a serem cobradas pelo grupo em relação aos "chefen" • 

:ê deoconcertante também verificar que, acom©dados às relações paterna 

listaFJ com as instituições que de alguma fonna já se fizeram presente ' 

entre eles (s:rI, SIL, FUNAI), os Parintintin manifestam permanentemente 

a expectativa de que seus problemas, mesmo aque l.e s de cará.ter interno ' 

r-e Lac Lonado s ).iderança e/ou r-usga s familiares, sejam resolvidos através 

da "tutela" de terceiros. 

Atualmm1te, nos par-co e dif{cil a VP.rificação <le algum tipo' 

de cônjuge preferencial, excluindo o fato de que os cônjuges d.evam per-· 
tencer a. metades c'Uferentes (exogamia), o que, de :in1cio, já exclui al - 
gumas ca.tegorias, tais como as primas paralelas bilaterais (Ego masculi 

no). Os núcleos ma í f-l estáveis parecem oer aque l e a formados por f'anrl t í.as 

pertencentes n metades dtferentes que se associam através de vários ca 

samentos entre seus filhos, mantendo assim uma certa coes~o, como é o 

c~so do n~clco do VAradorzinho, onde h~ dois chnfes de fam{lias exten 

sas, um "Kwandú" e um "}~ytÜ", de forma que seus filhos têm se casado en 

tre si, r,er:pe buando 11s respecti vus metades. 

Uma expres!:la.o na 1Íngua (que no o pareceu de pr-e c i atrí.va ) foi 

uti.lizada para d e s í gnrrr o casamento dentro ela mesma metade (1' ygw4:.ragvm 

ra"): ocorre um ca samen to deste +.ipo na comunf.ãad e • embora aparentem.en 
te não haja ncnhumn mArC,"ineljzação do casa1 •. O casal em quentão, os 
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dois são ''J.:ytü11, embora ela talvez 8Aja filha de pai. hr-anco e mõ.e I'ari.n 

tintin (há algumas versões contradi tÓrias em relaçíia ;, 11ncendê11ciR des 

ta. mu1her). Se de fato seu pai for branco, sua atribuição clânica origi 

na-se no lado ma terno, f! esta "ma+r-t.L inear:i. da fie" tal vez atenue esta ca_E 

ga "mar'g í.na L'' da rRl~ção. 

Há também na comuntnade um caso baotante singuJ.8.r, de inces 

to peroanente e declarado. O casal em questão, .filhos de mesmo pai e 

mesma mãe, e de cuja relqção mar-Lba l. já nasceram três filhos, vive dC:m-· 

tro ela área indÍe;ena, mas isolados numa Locn l í.dade afastacfa.o Os Parin 
tintin, em seus comentários à boca pequena, af'Lrmnm que '' é feio casar ' 

com irmã", e que "não presta11 uma relação desta naturezaº Contam qu.o no 

início a mnJ.her em questão tinha mu:i.ta vergonha e evitava quaJquer con 

tato com a comun í dade , rtas que depo í,a se aco s+umou, e embora a relação' 

entr~ este casal e a comunidade seja de distanciamento, é aparentemente 
cordial. i~as é interessante registrar que nos comsrrtár-Lc s cotidianos, ' 

este homem se j~ sempre exempl ificad.o como referência de J.ou.cura, não ~.2. 
1 " · 11 "d ·a O • di 'a · · ' mo o .ouco perigoso, mas o .01 o, o in Vl uo meio sem Juizo, que 

não r-ac í.ona'l í zn sua s idéias e seu compor-unmerrto , Todo o tipo de idéias' 

bizarras (na perspectiva Lnd Ígnna ) são a ele atribuídas. Isto nos re:po.r 

ta de imediato ao difnndido m:1.i;o Tupt (cf. LARAIA, Roque, 1986), onde a 

Lua (ego masculino), mantém relações incestuosas com sua irmã e enlou 

quece, rc tirando-se ambos para o mabo ( para o céu, na versRO Cinta Lar 

ga, cf', rrcm.TVY, 1988). Em várias socieélacles Tur,i a loucura é o castigo 

imposto pela natureza aos incestuoson. Neste Cflso, também verificou-se' 

comentários cotidianos pejorativos em relação à muJher, em torno de sua 

competência quanto ao desempenho da.s tarefas tradicionais de muJ.her PA 

rintintin, quando na realidade, ela nos pareceu tão ou mais competente' 

do que as outras, mesmo porque, em seu isolamento, prescinde rlo auxílio 

de qualquer n par-sn t a'' • 

A confusão proveniente da "traõução" dos termos de parentej! 

co também torna difícil a verificação d'3 outros aspectos do sistemA. 

:For exemplo, a expressão "tia" (em português) foi registrada E>endo HRr:i 

da como voca.tiyo para categorias díspares, tai.s como para. /esposa do i.r 
mão/ e para /mãe do marido/. Se neste Último caso pode remontar à práti 
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ca do casamento de primos cruzados, em ambos pode ser apenas uma defe 

rência, de utilização regional, para as mulheres mais velhas. Não foi 

possível verificar e checar neste momento as terminologias na língua I'a 

rintintin, princi.pa1mente em função do nosso engajamento nas a-tivid~des 

diárias do grupo. 

Na relação cotidiana entre os sexos, vorifica-se algumq dl 

visão sexual de t1:u.-efas, mas não mui to rÍ.gida.; As mu'l.h e r-e s , em geral ' 
preparam os alimentos, colhem os produtos da roça, lavam roupa e cuidam 

das cr-í.anç aa, Note-se que a lavagem da roupa, tarefa adquf.r-Lda pelo con 
tato interétnico, em certa medida desobrigou-as de um tempo maior dedi 

cado aos trrabafho e de roça, verificável em outras sociedades Tupi onde' 

ainda não há roupas em quantidade relevante. Os homens caçam e pescam 1 

(ocasionaJ.mente, as mulheres também pescam, de caniço), fazem a coleta' 

de produtos silvestres como o açaí e o mel (mulheres e crianças também 

coletam frutos como, por exemplo, o jatobá e o tucumã), fazem o traba 

lho mais pesado da roça (derrubada, coivara e limpeza). Ambos os sexoo 

podem cortar e carregar lenha; também o transporte dos produtos da 

roça, feito em xires (cestos) tradicionais, pode ser feito tanto por h2 

mens como por mulheres. Os homens também :parti.ci.pam bas tarrbe no cuidado 

das crianças, mesmo os 1actcntes, e parecem fazer isto com muito prazer. 

AvÔs e avós têm um papel preponderante como guardiães, educadores e pa:r 

ceiros de brincadeiras dos pequenos. 

As br-Lga s con juga ís são mui to frequentes, embor-a ocorram 

sem estardalhaço. Norma'lmerrte só t.omamo a conhecimento delas nos comentá 

rios posteriores, feitoo de forma discreta ;, beira rio dur'anbe a lava 

gem de roupa ( entre as mulhereo) ou nas pequenas r-odan de convar-ea de o 

contrai da (homens). A viol~ncia masculina em relaçio ~e esposas~ rela 

tivamente comum, embora. desconheçamos caao s de uxor-Lc [d í o , como ocorre' 

em algumas sociedades Tupi. As mulheres nÃo orio compJ.etam~nte passivas' 

ao comportamento violento masculino, e o repro.,ram enfaticamente entre ' 

si. O alco::>lismo, adquirido dos brancos, reforçou muito este,3 atritoo. 

Há a'Lguns casos de conhecida aecendênc i.a f'emf.n'i na sobre o 

marido, e outros cornpletF.Jmente inversos. Há CRSamentos onde transpirfl 

se muitas insatl~fnç3es, especialmente aqueles de m,~beres muito jov~ns 
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com homens bem maiFJ velhos, onde embora tranApo.reça sempre uma expecta 

tiva de separação, o tempo passa, os filhos multiplicam-se e a sttunção 

se vai acomodan.<lo. Homens e muJheres Parintintin são tidos por muito 

ciumentos e n va1entes", e con·tam-se mui tos casos em torno deste tema, ' 

histórias passionais que citam agressões de parte à partP.. 

As cr í anç ae J'arintintin oão bastimte f.nde pendanban e curLc - 

sas, embora e;eralmente tranqujlas. DP-sde mui.to cedo iniciam um prúcesso 

de Ln benna imi trwão fü.lR atividades dos nduJ. tos, participando d.e pratj_cl! 

mente todas as taref::.i. ~, rn:!n:ilO que a tf tulo ele brincadeira. As repres- 

sões por parte doa a<lultos não é excessiva, embora possum ocasion!11m(Jn- 

te ser rudes e com direito 1 belisc6es e safan5eo. Precocemente 
, 
e ' 

comum os adu'lbo a perrni tirem que as c r í anç as maní.pu l em Inrrtz-umorrto s cor 
tantes (facas, machados etc.), o que, se por u~ lado nos parece apavo 

rante e propicia vários acidentes, por outro de sonvo Lve uma .notáveJ co 

or-denaç âo motora pr-ecocemen te , o que é mui to necessário no coti.cliano j.!l 
' u · d d · 'a· ·' ' 1 f digena. ma menina e ois anos em me 1.a Ja e cr-ipaz repegar uma. RCa e 

ºsimular" a der3cam~ção e ticagem de um pequeno peixe, e um menino ele 

cerca de três ou quatro anos já utiliza com relativa habiJ.idacle seu 1,e 
queno arco e flecha, nendo c3paz de acertar dentro d'Á.gua urn peixinho' 

em movimento, -tare·fa para a qual, além d.e boa pon+ar La , p"."ecisa calcu 

lar a d.:iferençn visual entre a imagem do peixe e o peixe real, causada' 

pela refraçÃo da água. 

IV - r,~A:NUFATURAS E ARTESk!UiTC' 

! 

Atualmente, não poucos os ob j e bo a con f'e cc Lonado s JH~lo8 Pa-: 

rintintin advindos de sua cultura original" .~lém do s arcos e f'Lecha s já 
descritos, confPccjon3m ainda os cestos de palha de pe1me1ras diversas' 

atados com enviras, para o transporte de tubérculos reti.ra<los nas roças. 

Outroo t í.po s variados de cestas circula:res ou panciros quadrangulares ' 

de id;ntico material s5o faitos parn comerciaJizqç~o. TeneiraA e "tipi 
tisn (prensas para mandioca, cilíndricas e compridas, utilizadas om to 
da a Amazônia) de diversos tama.nhos são uaado s na fabricação de :farinha. 

Diversos tipos de trançados rápidoR e d.e!lCartáveis podem ocasionalmente 

ser feitos, ma~ !'l franca utilizr1ção de latas, v-idros e recipientes plás 

tices nÃ.ô permite que esta :prática sejr-t -frequente. 
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Fnzem do cip6-tica (trepadeira), dPACa~cn~o a posto ao sol' 

para secar, vários tipos de cestos e mui tan vassouras, estas Ítltimf:ls c.2, 
mercializadas regularmente em Humaitáo .!\ confecção de colares e pulsei 

ras é muito ocasional, e não demonr,tram interesse nestes, npenas f/'.:lzcn 

rlo-os para uso, principaJmente de criançaso O rnaterinl básico para es 

tes são s?.mentes coloridas e dentes de animais, mais rararn8nte o tucum, 

e não os confeccionam de boa qualidade. Fazem Ainda abanos de palha 

trançaclao 

Perderam tota]mente a técnica da cerâmica tradicional. Ci 

tam que enterrados nas roças e no ponto denominado "Novo d.e Janeiro" há 

mui tos cacos de cerâmica, e jn. os verificamos também na aldeia do Caria 

vial, na A. Io Ipixuna. Provavelmentíe foram fabricados e utilizados pe 

los "antigos". Utilizam. cabaças vegetais para tirar água e carregar pe 

quenos objetos. 

A tecelagem também desapareceu entre os Par tn t í.nb ín , No Va-· 

radorzinho foi visto um Único pé de aleodão. A Única mulher Parintintin 

que ainda é capaz de tecer urna rede tradicional ( similar à confecciona- 
da pelos grupos Tupi-Mondé e outros) é a velha Catarina, ainda assim , 
se Of3 fios estiverem prontos, ou seja, previamente fiados e torcidos • 

As mulheres mais velhas costumam ocasionalmente amarrar um pano qual 

quer em volta de um dos ombros e da cintura para carregar os bebês, :re 

montando talvez a um antigo uso de tipóia. Entrementes, no geral, os r-ª 
rintintin incorporaram plenamente a moral ocidental no que diz respeito 

ao vestuárj_o, com excesRão talvez de uma ou outra mulher idosa, que se' 

permite tirar a roupa du.rante o banho, desde que não se verifique a pr.i 
sença de estr:::tnhos • .Algumas mulheres aprenderam a costurar, e há <iuas ' 

máquinas de costura (de pedal) n11 aldeia. 

Não pr-a t í oam nenhum tipo de pin uur'a trib~ll abua lmerrbe , Ins 

trumP.ntos musicaio tradicionais são também desconhecidos, embora tenham 

reconhecido illila longa :flauta de bam1m de som grave quo temos em nossn • 

residência, e que foi confecc:l.onada peJ.os Tenharim (também Tupi-KewR 

hÍb). Apreciam mu í bo a música e dança regional, e fabricam pequenos 

"bandolins" utilizando~ lata circuJ.ar da goiabana e marmelada tndustri 

ais, com 'hr-aç o de madeira o acordoarnento de linha de nylon (a mesma 1.üi 
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lizada para a pesca). Tiemonstram v'í.vo intererrne po:r qualquer in8trumen 

to musical, bem como por r~dios, toca-fitas e toca-diocos. 

Os Úni.cos tipos de esculturas encontradas foram os brinque 

dos infantis confeccionados com "boieiro". Retratam animais domésticos, 

bonecos, barcos, aviões e até helicópteros. 'Fabricam ainda, com habili 

d~de, os remos para uso, de madeira itaúba. Embora não mais as utili 

zem, uma vez confeccionaram para nos "vender" duas bordunas tradiciona 

is, que denominaram na língua "mboahap". Confeccionaram tronbém para nós 

dots cocare13 (11akanitar11) feitos ele penas e plumas de arara amarela, 

mas nos pareceu um-i imitação grosseira de cocares de antros grupos indf 

genaa, Afirmam que o úrrí.co homem que aí nãa sabia fazer o "akani tar11 tr2 

dicional, que oeri.a feito de pena.e e plumas de gavião real e mutu.m, era 

o velho Paulino - Idjet. 

V - SA'ÚDE 

O quadro imediato de saúde apresentgva-se relativamente es 

tável, ocorrendo durante o porfodo 04 casos de diarréia ocasional (03 

Lnt'arrt.í.s e 01 adulto) e alguns casos de gripe. As di::rrréiao f'or-am trata 

das com soro caDeiro, eh~ de broto de cajueiro e, nos cases em que apre 

sentava sintomatologia de pr-o üoz.oo se , com mebr-orrí.dnzo'l • .1\ gripe foi ·tra 

tada com xarope caseiro de alho/limão e ervas. Foi feito também trata 

mento coletivo de verminoses 1 ba ae de mebendaz o l.Zp.í per-az Lna, 

Os trêo casos rncentes de tubt~rc1.üose pulmonar, Joi:Jé Cláu 

dio ( 23 anos), Domingos Fel{cio ( 11 Careca" - 20 anos) e .Alrlinêr3 ( 19 

anos), todos irmãos, estão em tratamento à base de Firazinamtda/fiifamp_i 

cinn/Isoniazi.dn, de acordo com o esquema padrão acJotado polo Ministério 

da Saúde. 'Foram contabilizados o número de dr:Ígeas já ingcr:idns e a i.n 

gerir, a ponologi8 o a rogular.idade do tratamento, cuja cons-tnncia é e_g_ 

sencial ao rcstabelecimcnt;o do doente e negativização bacterioJÓgi.êa • 

José Cláucl.io• que foi. o primeiro a adoecer ( constatação bac+or í oacépãca 

em janeiro de 90) terminou o tratnmento, e nua aparência g9ral é de saf 
de plenamente restabelecida. Aldinês e Careca, a.í.nda visi. va lmen to conva 

lescen tes, carecem ainda ele rnpouso o reforço a l Jmen t ar-, Há mais do um' 
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caso de contágio nes·ta aldeia, o de Roseli (mulher do Luís, :fj J ho de Mg 

nezinho), mas a família mudou- .. ne logo depois rara o lago das Pupunha s • 

Aldin&s adoeceu ccrce de dois mesea ap6s o Clfu)dio, e ao 

deslocar-se par11 :rorto Velho :rara a realização de exames e tratijmento 

(estávamps ausentes d.e Rumai tá)• foi acompanhada de um grupo grande de 

parenten (fevereiro/março-90). O resultado da e s t ad í a prolongada 11a Ca 

sa do Índio local, cujas condições precárias d.e a1imentação e hospeda 

gem são bem conhecidas. f'or-am 05 casos inümtis de pneumonia ncompanh~i 

da de gastroenteri.te e m(l:i.s um caso de contnmin[lçtio de TB (o 4º da al 

deia, seu i rmÃ<:i 11 Carece")º Esta situação de contágio na Casa ao Índio ' 

em Porto VeJho já se tornou lugar comum, no entanto, p11ra dia.gnÓsticoo' 

t . t; , . - t"' t - . e tra amentos que exigem ··(~rnpo, os Lnd í oa nao em ou ra opçao, pois em 

I!umaitá não hn infraestr.u:tura de hosperl9e;em e a1iment1wão que 1hes :per 

mi tn ficar muitos dias na ciünd.e. 

Qnnnto à Iloseli, que tambÓru estava f!ID tratamtmto no l'upu 

nh a s , recentemente (agor.-rto do 90) foi encnmtnnaõa por nós à FSEGJ'-m.unai 

ti, onde comprovou-se a negativizaçio bacterinl~gicR atrav~s de exame' 

'r· e spe c a: r.co , 

1 e d . - . t' . - cm J.çoes Sani· nr1aG 

d . - ·t" . 11. ' J ·t As con 1ço<YB aan t arJ 11n na 8. e eia e aque .. a comum a mu i os ' 

povoe indÍgenns atw1lmen t;e, que v.í.vcm uma postura ambígua em rCJlaçÜo nrJ 
11· t :1·. . í t d 111·. " .. ·1 1 suas pra;tcas ,rnr1.c1onn1s e o conce1 -o e 11g1ene 1mp1ng1ro pe os 

"civilizados" • 

I , 1 'f· ·a a r· · 1' · Ia vnr-nuour oc e spoc a t co s para nr1 neceos.i a ie o a a.t.o .. og icas , 

mao o o Jejetos não sãn r-mte.rr.':'l(.1os, permanecenc1o ao ar 1ivre, o que hoje, 

dentro de um padrão habitacional sedentarizado, aumenta os riscos de 

contaminação Lo e a L, Construiu-se uma "pr:Lvada'' ao e~tllo r~gi.on~ll (um ' 

buraco nq terr.'.1 quo se prolonga em poço, com chão e paredes rle paxí.úba ' 

e cobertura ao p81.hn.), mas u u t;i li.~~aç ão da ma ta ainda é a pr13fcrencinl. 
A d.í f í.cu'l dade em se obter sabão e a d istG.ncia da água torna o l11:v11r ns' 
mãos pouco fr1v1.1,11·:m te, o que co l a b o'r a pa ra a rninfe stação d~ pnrarü tos • 
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Há um f:iltro de cerÂmi~n. nn cana cnntral, que f'o í, podido pe Lo s {ntl.los , 

IllflS SUa função é mai.s de armazenngem do que de pur:ifiCaÇnO da agua. Em 

bora a água tenha uma aparência límpida, RG gastroenteritr:Js e protozoo- 
- f t b . . ' ses sao requan ,es, em como as verm1.nones, e pnrecc-noo ser a origem 

do contágio pr-e domd nant emerrbe fecal. 

, ( ) , , rlol1wr, e 11bieho-de-pe" tunga pene t.rnna L •. hà em nume.r-o ' 
reduzido, po Lc sã.o bastnn te con troJ ado a a travéo de cont:f.nu~.r:i ca taç Ões ' 
manuaiso As cri':lnçaa apreciam muito as brincadeiras à beira. d'água, o 
que torna o banho mui to frequente en tre elas. O corte ele cabe l o é tam 

bém frequente, e a aparência. ge rn'l , dentro doo padrões regionais, é de 
asseio. Como já foi obrir-,rvado om outron grupos indígenas (cf. SGHADEN, 

196~). a frequência, do~ banhos entre os adultos restringem-se sensivel 

mente pela aquisição dos hábitos ocidentato de vestimentas. 

2 - Alimentação 

A dieta alimentar I'arint:intin conntn basicamente de peixe, 

farinha e tubérculos. As frutas são complemon-tares, e embortl dlvernifi 

cadan , não são abundarrt o s quan t íba t í, vamenbo ( vide Í tem AGRICULT1JRA/COLE 

TA). 

Vi1:1 de regrn, pode--se diznr desta aldeia quo po sauem nma 

alimontaç Ão superior a de mui tos regionais polires que vi vem à bo.i Ta rio 

ou em !Iumai tá. As crianças en geral po aauem um aspe c bo saudável, e a+v 

almente n;o se verifica caooa de desnu~riç3o (nesta aldeia). As crian 

ças comem praticamente "o tempo todo'', pois estão sempre a beliscar 
aqui e ali a'l guma fruta, fa.ri.nha ou pedaço d(~ algo coroes-tívelo No errtan 

to, há que se considor11r que osta é a época considerada de "fartura", o 

e s t:io. Durante o inverno ( chuva s j , o quadro a l imentar pode reverter dr!! 
maticamente, f í.cando mu i tas vezes reduzido à farinha armasenada , É a 
época de eptsÓdi_os doentios mais graven e f.requPntcs. 

Outro dado preocupante Ó urna certA. tendência recente no rle_E. 
mame precoce. A través das fichas de saúde que mantemos e da frequência' 
com a qual os Par-Lnb í.n't Ln se deslocam para Ihunai tn, é fácil aferir que 
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as crianças desmnmodas mui-to codo, ou que precocemente oe introduz aJi 

mentação Auplemeutar II Lndus t.r í a l izada" adoecem mui.to matri. Um l)ebê de 

06 mesas que estava sendo alimentado com "Cremogema sabor chocolate" 

(preparado artLficial à base de am í.do , sem leite) e que esttw?:. g r i padn 

apr-e nen tou sintome:tolog:i.a de broncopneumonia no f í.na'l de nossa perm13nên 

eia (foi tratada com amoxiJ.ina/imtitérmico e xarope caseiro). A mesIIla 

criança teve pneumonia e gastroenterite aos três meses de i.dacle, dnran- 

te uma estadia em Torto Velho, e cerca de duas semano s após 

da, soubemos que adoecera novaman te. 

, 
nossa sa1.- 

3 - Naturopatia 

~ utilizaç;o da medicina natural nativa~ limitada, quase 

que reAtri ta ao Lnd.í.v í.dua l •. A maioria <hrn p1 arrt aa cu'l.t.Lvadas com f'Lnn 

med í.c ína t s foram adqu.Lr Ldas de regionais, sendo poucas as ele uso trndi 

ci.ona1 aínda utí.Lf z adaa e conhe c í.dan, Apenns uma mulher no Yarador7dnho 

demonstra: vivo i.n t e r-e sne pe l as plantas medicinr-tis1 embora quando ex.í s ta 

dificuldades em sair dn aldeia para busca de assist~ncia m6dica, os Pa 

rintintin findem por apelar partl· o poder curativo de suas ervas. A u t:i- 

J .••. d 1 ';t· • ' 1 .a.zaç ao e a. gun s r-smecrt.o o cos8J.ros por no a , C()JUO xaropes, ao r-o e a_.- 

guns chás, tem despert~clo algum interesse, embora timidamente, entr.e as 

mulherP-s. Como permaneceram sem nenhmna. assJ.stêncía e:3pocializnda c1e 
I , ( I ) , saude desde a s a i da do SI'I dó cada de 30 , eram ate r-eccn temen to afei- 

toB à perigosas au t omed í caç Õe ri alopáticas, tais como ut íi ização indevi.-~ 

da de Dipirona SÓdicn (11 Anador11, 0 No va'Ig í.na'") o Totr1:icicltna (11 Te trex"), 

utilizadas de fonna incorreta e frequentemente desnecessária. 

O uni ve rno mítico pcrme:i.a o discurse tnterpt·etati.vo dos Ta·· 

r-ín+í.n+ín entl'e o o s bado ele "~aÚde11 e o dP- "doeriç a'", FrequAnte.rnente , 

quando uma doença an.í do eontrole da comun í.dnde , quer por pEiT.'si.stênc"i.a 

do eqta_do do errt.í.o , quer 1>or nua gr-avf.dada , apelam psra justificativas 

de cunho m:Í tico/espiritual p~rn. a: me sma , Ente 'tipo de ;iustificl'.\ti va pa 

rece II funcionar ma b:::11 par-a cneo s individuais do que par'a àc.iueles que 

atingem toda a cole Uvi.dade, como as epidemias, estas Últimao enti:>ndi. 

das como 11 f'r-aque z.a" ( alimm1tar), ingeotão tle alimentos inadequados ou 

contáe;io (e at o Último conceito o:dundo da m,J.·t:1.1:rn· o c i.derrba'l.}, J\ o.1.i.r:icn- 
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i : 
l 

- , f tnç no, (l1 cm do nobr-cnrrtut-a'l , prrr-oo c nc.t· um .. n Lo r- preponr1er:1nte d e n ur o ' 

du lÓgicn T'i-rd ri t·i n tí,n pnr a e xp'l.Lcn.r a saúde e a d o onç a • 

VI - 'l1ERRITÓH10: SITUI\ÇÂO JlffiÍDICA 

A· aldeia do Vnradorzinbo localiza-se no sudoeste da A. r. N,2. 

V8 de Sanciro, à margem direita do it;arn_pé Tro.:f.ra, e como jÚ foi dito, o 

acc aso é rodoviário até a altura do km 35 da TransamazÔnica:, sendo fluvi 

aJ a :pnrtir da{; upr-oxtmaüamerrte duan horas e meia de canoa. à ju::io.nto do 

·! 
' ! 

. , T , igara.pe raira. 

\ 
·1 
·I 

1 
,i 
i 

As inVa!:lÕes da área são predominantemente sazonais, em torno 
da caç a, , da pesca e de produtos extrativistas tais como o Óleo de copaÍ. 

ba, a corva eu castanha. É preocupante as investidas de invasores ten 

tando ncgociur a retirada de madeiras nobres. 

A Ldorrt Lf'Lcaçjio da A.I. Nove de Janeiro pelo DJ:I/FUNAI ocor 

rcu no início elos anos 80, sendo que a pr opco+a de delimitação, f'e í. ta pe 

ln equipe do GT de Dortaria 1810/84 (p1o.n:ta do delimitação de 12/04/85), 

f'o.l reeu1 amontuda com declaração a.e po soo :permanente indígena par'a efei 

to de demarcação atra:vés de I'orto.:ria Interministcrial nº 196 de 07/03/89 

( pub). Lcaç ~o no Diário Oficial cm 10/04/89). 

A A.I. Novo de Janeiro a.l;runge oo núcleos do Traíra, Nov.e de 

JrmeLr'o e Lago elas T'upunhas , e é n 11nicu área Parintint.in que obteve re 
conho c ímorrbo jurÍ<l.ico ofi.cial de nua cleli~i tação. As demais áreas I'arin 

t:i ntin (.A. r. Tp í.xuna o A. I. Par-In trí.rrt í.n I) pezmanac em apena e identificn. 

d a s , sondo que estn Última, que incluiria o núcleo dos Par-í.rrt trrt.í.n que ' 

1 
1' 1 

vive no Scrine:11 1.rrês Cn&san, teria c í.do II eliminada" das listagens mais' 
r~~cc:mt'"rn elo Órgão Lnd í.gorrí.s ta oficia1, de acordo com infc,rma~Ões de enti 

' .,.. . , - ...•. d.ad e s ligadas a documentaçao de torras 1nd1.gonas. A questao do "Tres Ca- 

Ll'.'1.D11 é anti.gu e de difÍcll resolução, visto que a família LÔ1Jo, "1)roprt..2, 
..,, • 11d . ] i t l , t . t .. ti ·f· •.. f. l:,u~1.a o scr:ineu .. , ns· a ou-ne na a ro a r:.m··er1orme11 .e a pac i. a.caç ao 0 .. 1- 

e l nJ 11 do!:, rur:in ti.n;tin ( década. de 20), antes, portanto, de sou r-sconhnc ís, e, 

IDfJTI'~o pcln sccf.edadc nacional enquanto povo. Oc LÔbo ce +ornaram mn~inga 
1 . t .. 1•• • d •'""' d , .d . 1 . li 1 b ia n:3 ·L·ra,~.:i.cJ.on.aJ.s n ree1a.o, acne o 'rcconneca os ano usave como co a o 

rau.o-:cen11 do Estau.o :pelo pr-ópr-í,o SI'I, e posteriormente os Parintintin on- 

' i 
' 



gajar-sc-iam como mão de obra em seus serj_ngais .• Atualmente, um pequeno 

núcleo Parintintin vive no Três Casas • 

• 

Eq_ui:pe Projeto Ka'f'mhÍb 
·,. 

1 

Humal tá. 20 de setembro de 1990 
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LEVANTA?>illNTO POPULACIONAL 

IGARAr~ TRAÍRA (A.lo NOVE DE JANEIRO) - JULH0/90 

! 1 - Localidnd~: Varadorzinho 

• Ma.noel Lopes T'ar Ln b í.nb í.n - :!: 60 anos - :filho de !,!aria e l\ruká I1arin 
-tintin. 

+ - - 38 anos - esrosn do prece- 
dente - filha de Alice e Inu 
ac~ Parintintin. - 

• Manoelzinho Nascimnnto Par-í rrt írrt í.n - :!: 6~ anos - filho de Maria ,Tosé' 
e P4-reheakatu'Í Tarintintin • 

• Maria das Graças Tarintinti.n ("GracÍ") 

• Maria Ri ta Neves r::i.rin-tintin ('' nêga") - ! 65 ano s - esposa do prece 
dente - filha do Maria e Te 
dro Neves Par-Lnt í.ntrí n , 

: 38 anon - fi1ho de Manoe17iinho e Ma 
ria Ilita • 

• Eva Nunes Par'Ln tint:i.n - !: 28 - esposa do precedente - :f L'l ha de Ma.ria' 
He l.ena e Paulo Nune a I'arintin tin • 

• CarJ.os Nascimento rnrintintin 

• Damião Nascimento - 11 anos - filho de Carlos e Eva :rarintintin • 

• Gleice Nascimento - O~ anos - filha de Carlos e Eva 

• Lucineide Nnscimento (11 Déga") - 07 anos -· f'Ll.ha de CF.irJ.os e Eva 

• Esângela Nascimento - 04 uno~ filha de Car1os e Eva 

• E1imara Nano ímon bo - 02 anos - filha de Ca r l o s e EVf\ 

• José Cláudio J,opol1 - 24 anos -- :fiJho de ?,!anoel Lo pe s e Grací 

• l\~arin Al:i.ce Nascimento - 19 anos - e spo aa do precedente -· f í.Lha d.e M,g, 
nocl~inho e Varia Rita . 

• José Jovelian.i Lo po s (!! Chuchuca'") - 0J anos - filho de <Tooé Clándi.o e 
rt11ri.a AJ ice • 

• Elzane Nascimontn - 06 meaea - fiJhs de Jo~~ Cl~udio e M~ Alice . 

• Domingos Fel{cio T1opcD (11C1u·ecH") - 20 anos - fi1ho de r,:anoeJ. Lopo s n 
Grací • 

• Ra í mund Lnha Nascimento - 17 anos - er:iposa a.o precedcn te - fiJ.ha de r.:a 
noelzinho e M~ Rita. 

• Fl~tvinei Na nc Lme n to Lope s (-" Sam i.ma" ) - 01 ano - filho de Domingos e • 
Ilaimundinha. 

• Alfredo Arimã - :!: 50 anos - :filho d.e Tereza e José Arimã Tari1d;·i nti n , 

• Aldinês Lopes - 18 anos - esposa d9 :precedente - fi.lh '.'l cl? ,.tanoel Lo- , 
pese Grac1. 



• Al d:f.snei Lopes - 04 anos - filha de Al fr13do e 1\J.dinês • 
• Rond.inei Arimã Lopes - 02 anos - filho de Alfredo e Aldinês • 

• Severino Masc.imento - 20 anos - fi]ho de Manoelzinho e MI Rita, 

• Alcineide Lopes (11Bncui11) - 14 nno o - esposa do precedente ·- filha de 
!irfanoel Lopes e Grací. • 

• Jovene Lopes ("Coronal")·~ 15 anos - filho de Manoel Lopes o Grací. 

2 - Localidacle: Nove de Janeiro (rtiaici-M:Lrim) 

º João Cândido Bosco sávio - ~ 50 anos - filho do Maria e Aruká Parin 
t í.n tíri • 

• Maria do Rosário das Dores ("Moça") - :!: 28 anos - filha de Maria e ' 
Aruká Parintintin • 

• Irineu sávio - 07 anos - filho dos prececlen-tes 

º Edmilson sávio - 04 anos - filho dos precP.dentes 
º Enádio sávio - 01 ano - filho dos pr-e ceden te s 

Total 1f.[rnculino: 16 
To·hal Feminino : 14 

Total da Popu'l aç ão: 30 indi vÍc1uos 
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LOCALIZAÇ,ÃO GEOGRÃFICA 
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----- fronteiras interestaduais 

Áreas Indígenas 

Área Indígena Nove de Janeiro 

Rodovia Transamazônica ( BR 230 ) 
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DIÁRIO OFICIAL SEGL.!NDA-l·El.K/\, 10 ADR'l989 

GAI3INETE DO MINISTRO 
PORTMUA INTERMINISTERIAL N9 196, DE 07 DE MARÇO DE l 909 

OS MINISTROS DE ESTADO DO INTERIOR E DA AGRICULTURA, no uso tle 
suas atribuiç5es e de acordo com o que estabelece a Lei n9 GOOl/73,o De 
ereto n9 94.945/87 e a Medida Provisória n9 039, de 15. de fcv~rciro rle 
198~, diante da proposta apresentada pela Fundação Nacional do lndio - 
,UNAI - objetivando a definição de limites da Terra'Indigena Nove de Ja 
neiro; - 

• ~QWDERJ\NDO que a Terra Jndí ena Nove de Janeiro loc-.aliz.rla no 
.:nunic1u10 de llumaita1 Estado o /\pazonas, cou c ar ac t.e r í z o o a como de 
ocupaçao efetiva e permanente indígena, nos termos do Artigo 231 da O::lns 
tituição Federal e do Artigo 19 § 19 da Lei n9 6001/73; 

CONSIDERANDO os termos do Parecer n9 175, õe 10 de dezembro de 
1987, asslnado pelos membros do Grupo de Trabalho lntenninistcrial insti 
tuido conforme dispõe o Decrete n9 94.945/87; - 

CO:l5IDERANDO ql.!':! a declaração de ocupação indígena e a defini 
ção dos lir.üres propostos visam assegurar apoio e proteção ao gr.1po in 
d~gL:r.ã. F,3~·1n:....i..:aL.1.."u, cuniuriul:! üete.crninações legais, RESOLVEM: 

.. 

I - Declarar como ce posse permanentQ incígena, para efeito de 
demarcação, a Terra "indígena Nove de Janeiro, co;n superfície aproximada 
de 2 34. 4 00 hectares e per ín.etro também apz-ox í mado de 290 qu i lóme'tros, e s 
sim delimitada: ~ORTE: Partindo do Ponto 01 de coordenadas gcogr5ficas 
aproximadas 07920 '50"5 e 62950 • 20"Wgr., localizado na confluência do Iga 
rapé do Antonio com um igarapé sem denominação; daí, segue por este nÕ 
sGntido m0ntante a~é o ponlo 02 de coordenadas geográficas aproximadas 
07922'50"5 e 6294G'50"Wgr., localizado em sua cab&ceira; dai, segue por 
linha reta com azimute e distância aproximados de 60900' e J.300 metro~ 
até o ponto 03 de coordenadas geográficas aproximadas 07921'55"5 e 629 
45'20"Wgr., localizado na confluência de um igarapé sem dcr,ornina'ião com 
o I9arapé do Valduano; dai, segue por este no sentido jusante ate o pon 
to 04 de coorl:!enadas geog::~.fic.:u: a;::::-m.:i:c..i.!as c-;.;:.:;.;·2c .. ::; e G:.!<;>24 '05"1,;gr.;· 
locali z a-í o na confluência com o Rio Ipixuna; dai, segue por este no sen 
lido montante até o ponto 05 de coordenadas geoyráficas aproximadas 079 
12'45"S e 62923'20"Wgr., localizado na confluémcia com o Igarapé G:iviilD; 
dõi, segue por este no sentido monta.,te até o ponto 06 de cx:>or&:niic.'5 go::> 
gráficas aproximadas 07911'00"5 e 62920'25"Wgr., localizado cm sua cabe 
ceira. LESTC: Do ponte 06 segue pelo divisor de águas dos Rios Ipixuna 
e Maici, até o ponto 07 de coordenadas geográficas ap r ox í mada s 07923'40"5 
e 62N2 '55"Wgr., localizado na. cabeceira de um igarapé sem dcnomí.n aç So : da!, 
segue por es~e no sentiGo jusante até o ponLo ü6 de coorucnaõas geogri 

ficas aproximadas 07926'05"5 e 62921'20"Wgr., localizado na confluência 
com o Rio Maicimirim; dõi, segue por este no sentido montante pela mar 
gem esquerda até o ponto 09 de coordenadas geográficas aproximadas 079 

~ 31'05"S_e 629~5'45"Wgr., localizado na confluência co~ um igarapé sem d~ 
nominaçao; dai, segue por este no sentido montante ate o ponto 10 de coor 
denadaG geográficas aproximadas 07944'45"5 e 62926'05"Wgr. ,localizado e~ 
sua cabeceira. SUL: Do ponto 10 se,g,ue· por sucessivas linhas retas =n!:ron 
tando com os lotes pertencentes ao Projeto Fundiário llumaitá, Gleba H-1-;- 

,_ ;,té o ponto 11 de coordenadas geográficas aproximadas 07<;'41'25"5 e 62931' 
30"Wgr., localizado na confluência com o Igarapé 09 de janeiro, õaí,s~ 
pore s t e no sentido jusante até e· ponto 12 de coo r de ne dn s ·gcoçráficas aoro 
,:im;,c.:,s 07<;>37'05"5 e 62935'25"Wgr., local!.zado no confluência com um igii' 
r.ipé sem denominação; daí, segue F"r este no sentl.do.montanle ;,té o pon 
to 13 de coordenadas geográficas aproximadas 07939'20"5 e.G29]5'20"Kgr.-; 
loc;,lizado no limite dos lotes do Projeto Fundiário Humait5 - Gleba 11-1; 
dai, segue por sucessivas linhas retas confrontando com o citado Projeto 
fundiário até o ponto 14 de coordenadas geográficas aproximadas 07929'25"S 
e 629S2'40"h'gr., localizado na mar9em direita do Igarapé Pupunhas; dai, 
segue por este no sentido jusante, entrando na Lagoa das Pupunhas e pela 
margem õcsta nté o ?Or.to 15 de coordena~s geográficas aproximadas 07926' 
22·:s e fi29S6'05"Wgr., localizado na confluência cnn um í ç a r apê sem dcnomi 
nação. O:.STE: Do ponto 15 segue pelo igarapé sem denominaç5o no sentidÕ 
montar.te até o ponto 16 de. coordenadas geográficas ap r cx í mo dc s 0792$'50"5 
62955'45"WGR., localizado em sua c abe ce í r a , dai, segue por linha retacon 
azimute e distância aproximajas de 65930' e 2.650 metros, até o ponto 17 
de coordenadas geográficas aproximadas 07925'20"5 e 62954'30"Wgr.,locali 
zado na cabeceira do Igarapé do Ar:tonio; dal, segue por este no sentido 
jusante até o ponto 01, início de~tc memorial. 

iI - Determinar que, para efeito administrativo e nos termos do 
Artigo 19 cio Decreto 119 94.946, de 23 de setembro de 1987, seja referida 
Terra Indígena considerada e denominada Ãrea Indígena Nove de Janeiro. 

III - Determinar que a FUNJ\I p r ornov a a demarcação administr.itiva 
da Ãrea Jndigena o::a declarada, para p~sterior homologação pelo Preside~ 
te da República, nos termos do Artigo 49 par~grafo único do Decreto n9 
9,.945/87 e Artigo 19 § 19 da Lei n9 6001, de 19.12.73. 

IV - Proibir o ingresso, trânsito ou permantncia de Pessoas ou 
grupo!: de não-índios dentro do perímetro ora especificado, s,Ü\'O quando 
autorizados pela FUNAI e desde que sua atividade não s e j a nociva, ir,con 
veniente ou danosa à vida, bens e ao processo de assistência ao indio. - 

J0/.0 A.L\'.t::S Fll.110 
Ministro de Estad co Inlcrior 

IRIS REZJ:NOE MACHADO 
Mini~tro de Es~ndo da Agr,cultura 

- - 

l'OHTldUJ\ IN'l'!.:l<MINIS'l'CRlAL ll9 197. 

Os Minü,lros de tf.ta:lo elo Interior e ~~ 
qu~ lhes conf cr c o Artigo ]~ e,, D<.-cieto n! 94.94~, 
t;i,nt,,da r.r-la F\.:r.duç.'io Na::ional do f~io - FUN>.I, < 
prol eç::io co 'J n>J-C ind í.ger.a Tcnol.l6 e 

COSSJUFJ<i<N""..0 que a 1'e:rrê' Ir;JÍgcna TL-,v.,: 
E~tado do Pará, íicou caractcriz~da o:no de oc~r,;~ 
na, noi. i c nros do l,rtigo 231 e.:, Cons t í t ui çéo ft~1,~ 
de l'J de dcz nn Sro ce 1973; 

ffilSTl)l"RIJ\-.:.o os lt•r.n:is do Po r c-co r n• l ~! 
; ..:lo:;; rC'prcs1..•nt,·.:,:.e:s do Grup:> õc ':':ôbllho Intermi1 
IR do Dec r et o nr ',<.!·~5. ele 23 de sctc:n!>ro ele 1~:•; 
On:li,.;da do refc-1 iclr, Grupo de ':'rill:nlt,o, RESOL'Jf. 

I - Dec l er a r de ocup.,ção pe rrrooent e e, 
coçâo, e Terra lndÍgenJ r~,c~-é. con GuJx:-fície e.: .. \ 
(Jl•cnta hectares). a!;si,n eclL,uta".la: I.O<"J'1::: Pa:-ur, 
f i cas eprox inodas G2•40' 00"5 e ~fl• 17' 40"\.gr., la::: 
ri>J~ sem denc:mi nação afluente oo Igaru~ da Onc;.a 
conhec i dos por João Baiano e lvJ<>l ino Rodríguc~ I, 
tan:lo-se cem a pocsc do Sr. 11.:lclii,:, Rr,:ldgue,s u.~ 
geográficas aprox ireede s 02•40'00' Se 46•16'08'",i;, 
rio llcará-~irim no co:'\hecido furto ela /\Jdo:-ia: Li:J 
pela mal"<)cm c sqoe rde do rio l\car.5-Mirfr,, à ·.c:ntan· 
9ráfic:as aprcxim:Jdas 02•41'08"5 e 48•l5'4f.."Wgr., · 
d iv i.se cem a pos se do Sr. Estef.5nio Cri, to dos Sa1 
S<..'JIJC por urrJ 1 inha n:ta confrontando :·Ull as possi 
nio Cristo dos Stmt os , Viuil de' Tal, :'r;,ncíc.co Ca 
no Vital de Tal, ;,té o Pont.o 04 de coorôcl'lõdas gcx 
46•17'40"Wg:-., localizado no liJnite da rosse do Si 
t es ~c~.c:"l :~. scg-,.;:: p::i:- •..• -:-ci l :i..rE.a r e t e c..c:,Crü:~t.;a: 
até o Ponto O~ de coonlenild;is gco::iráficas aprox11n1 
1 i zeoo r.a cebecr- i re d~ u,, igar<';:-? sem denoninaçàc; 
o ~~nlo 01, início desta desc~ição. 

II - Dctermin.:ir que, pare efeito aónini 
ôo Decreto n• 94.946, de 23 de ~Lenbro de 1987, : 
rvd:i e denoninaca ü,lÔnía Indígena Tc,nt.é; · 

IJI - Dc.!t.:?m.i.nar que a Fv.,7J agi l ize o 1 
dÍgena Tcimé, para posterior h::11olo;iação do Pccsic 
l>-rtiço 231 d.:, Constituic;âo Federal, cio krl iQO 19 1 
4•, p:,rágrafo único do Decreto r,! 94.'J45/67; . / 

· IV - Proibir o ir,,:-e~~. ( !"5::~: ~~ cu p.: 
~o-índios dcnt ro elo pc,rÍr.Y1t ru ôa Colônia InclÍgcn.i 
pela FVNTü e desde que soo ·ativid.:>clc não seja julg 
cc~so de assis~ência aos Íncios. 

;oAo ALVES FILHO 
Ministro de Estado do Interior Min1 

tor , n9 88/89) 

SECHETAH IA G 
Secretaria de Pr ogr amaç ão e I nsu 
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