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COMO AS MOLÉSTIAS VIERAM AO MUNDO
LENDA UMUTINA
HARALD SCHULTz

Muitas tribos indígenas procuram uma explicação da origem e
ººººº
de moléstias, bem como dos demais fenômenos de nossa
vida
tl

# seus respectivos pensamentos num mito,

Illma

#

a filhos.

transmi

A soma dos mitos e das histórias contadas

ººnstituem um rico cabedal, conservado para a posteri
# pela transmissão
verbal. Nem todos os índios sabem contar

# .…… alguns, o
Entre os

{# O,

narrar melhor

“contador de

histórias"

goza de

especial

ocupar oficialmente esta posiçao.
1na era uma velha índia, Materepatá, quem. sabia
às vêzes, a

quer fôssem dr Quando contava as velhas lendas ou fatos históricos,
Sens, enriquece# Ot1 humorísticos, sabia dar ênfase as passa
que a velha vivia 3. # com uma excelente mimica. Sentia-se
índios, pretendendM * 3T ºvalor
que acontava.
Fato curioso é que muitos
Ol1 mais vêzes
CertaS frases, repetem-nas duas, três
mais novo Kuped atarepatá contava OS mitOS e histórias a seu irmao
da cultura da # perfeito conhecedor da língua brasileira e
º que ouvira de sua i mutina. Éste, imediatamente, transmitia-me
traduzí-las com
umã. Conhecendo já tôdas as histórias, sabia
3Ta
tº maxima
perfeição.
espíritos … # doenças têm origem sobre-natural. Há
Pírito das molésti

fansmitem... Quando aparece Hurúno, o es

"estas, os índios abandonam o lugar que habitam.

abaixo.
* Preto.

Fo

Hurúno é um ser espiritual, um
Êle atira setas invisíveis, e o índio

Acreditam que êle possa provocar uma epidemia
ºs se êstes não fugirem

entre os índi

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
http://www.etnolinguistica.org
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A dor de dente foi inventada por um médico-feiticeiro mau. E,
rio abaixo, vivem seres fabulosos, entre êles o Pirococotú, que come
as vísceras dos índios, deixando o corpo estirado dentro do mato.
Hoje, os Umutina tendem a acreditar que todos os males, in
clusive as doenças vêm dos neo-brasileiros, afirmando com veemên
cia, que, antigamente, nunca adoeciam. Se bem que nisto haja
evidente exagêro, é verdade que o contacto com a civilização ocidental

trouxe-lhes também doenças antes desconhecidas, para as quais não
conhecem remédios.

É, ainda, verdade, que após a pacificação, morreram de sarampo,
gripe e maleita centenas de Umutina, o que contribuiu na maior
escala para sua diminuição e quase extinção.
A lenda que segue explica o conceito primitivo de como as
doenças e a morte vieram ao mundo:
“Antigamente não havia doenças! Mas isto já faz muito tempo.

Quando a gente ficava velho, tão velho que já não enxergava mais,
comia assim mesmo como gente nova. Isto aborreceu alguns índios.”
“Havia aí três homens que ficaram pensando em como fazer

para acabar com os velhos que comiam tanto.

O povo aumentava

e crescia e ninguém morria, nem velhos e nem criançada.”
“Êles pensaram que Hári(1), a lua, talvez pudesse fazer alguma
coisa, e foram para o céu. Quando êste já vivia no céu!”
“Chegaram à casa de Hári e perguntaram se êle não tinha algum

veneno ou moléstia (2) para acabar com a vida dos velhos!”
“A lua disse que não tinha nada, mas, talvez, Míni(3), o sol
tivesse alguma coisa. Aí, êles foram para a casa de Míni e pergun
taram se êle tinha veneno ou alguma moléstia.”

“O sol perguntou a êles: — Para quê que é? — Eles respon
deram que queriam matar a gente velha.
deviam fazer isto.

O sol disse que não

Mas os homens insistiram e o sol então deu

moléstias a êles e explicou: — Esta é para fazer dor no fígado e

para vomitar até morrer. Esta outra é para dor na cabeça, no peito
e nas pernas até morrer, e esta última é para matar bichos.—”
“Era
léstias.”

uma flecha do sol que êle deu com os venenos das mo
•

“O sol recomendou ainda que tivessem muito cuidado com a

flecha e que só deveriam atirá-la quando estivessem escondidos atrás
de uma árvore. Porque, quando a flecha fôsse atirada ela mataria
sempre a caça e voltaria para o lugar de onde fôra lançada(4), fi
cando fincada no tronco da árvore; mas se o caçador não se escon
desse, a flecha o mataria.” "

“Os três homens voltaram para suas casas e espalharam as doen
ças entre o povo, em tôda parte.”

“Aí morreram muitos, sem cessar, mas, não morria só gente
velha, morriam todos, homens, mulheres e crianças.”
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"Alguns ficaram bons outra vez. Desde aquêle tempo é que há
moléstias no mundo.”

"Um dia, um índio, que não havia ido com os três homens para
º céu, pediu a flecha do sol emprestada. Porque não acertava e

"º matava os bichos de caça com as suas próprias flechas.”
"Emprestaram a flecha do sol, mas avisaram que êle devia ter

"ito cuidado, e não atirar a flecha em lugar limpo, sem se esconder
ºtrás do tronco de uma árvore.”

- "O índio foi caçar e encontrou um veado. Atirou a flecha, mas
"º se escondeu, como haviam recomendado que fizesse. A flecha
"ºrtou e matou o veado, e, depois voltou e matou o homem tam
bém

•

**

"O homem que deu a flecha do sol emprestada e que tinha
*Prendido do sol como a gente atira com ela, esperava e esperava,

"º quando o homem não voltou, êle foi ao mato procurá-lo e o
" morto, esticado no chão e o veado também, perto dêle.”

º carregou o morto nas costas e o levou

família,

para a casa de sua
Para enterrá-lo no chão de seu rancho. (5)”

"

} # lua, é Considerada um homem, ancestral dos Umutina.
Certa, talv

moléstia"

provavelmente é

3) Mini — * seria a tradução com
AS

"veneno

, ou “feitiço”.

#### º º companheiro de Hári, a lua.

querer

4)

#* ambos.

-

influenciada pela civilização

•

IT121S

•

Em numerosos mitos contam

Mini é sempre bem sucedido, e Háriº perece ao

pelo sol.lembra uma arma muito
"ik";O 0,solsendo
volta depois desalvo
ser atirada,
que posteriormente
difundida
•

"tribos australianas — o "Bumerang" — que, ao ser lançada,
rada. Não é "rculo no ar, voltando exatamente ao lugar de onde foi ati
5) Os Umuti º Provável, todavia, tratar-se de arma semelhante.

"ºterram seus mortos no chão de suas casas.
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A CRIAÇÃO DO MUNDO E O DILÚVIO
UNIVERSAL NA RELIGIÃO
DOS PRIMITIVOS GUARANI
JUAN FRANCISCO RECALDE f
ADVERTÊNCIA
O presente trabalho é o texto inédito de uma conferência pronun
ciada na sessão de 5 de junho de 1944 do Instituto Histórico e Geográfico
de São Paulo pelo então sócio, Dr. Juan Francisco Recalde. Trata de
mitos publicados por Curt Nimuendajú Unkel na sua monografia “Die
Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der Welt als Grundlagen
der Religion der Apapocúva-Guarani”. Recalde escreve o nome índio

dêste autor como deveria ser escrito, na opinião do ilustre linguista pa
raguaio, êsse têrmo guarani, isto é: Nimoendaiú. Conservamos esta gra
fia como também a de outras palavras do mesmo idioma.
Juan Francisco Recalde nasceu na capital do Paraguai, em 9 de março
de 1885, e faleceu em São Paulo, no dia 12 de dezembro de 1947. Das
suas publicações linguísticas destacam-se “Vocábulos designativos de rela

ções e contatos sociais, nas línguas tupi e guarani”, Revista do Arquivo
Municipal, vol. XXXIX, São Paulo 1937;

“Estudo crítico sôbre Têrmos

tupis no português do Brasil”, ibidem, vol. XLII; e “El guaraní de los
Guarayos de Bolívia.”, Revista del Ateneo Paraguayo, n.º 1, Asunción
1940. (Cf. o necrológio de Herbert Baldus no “O Estado de São Paulo”,
30 de dezembro de 1947).
H. B.
&

&

•

&

No primeiro quartel dêste século, um moço europeu de vinte
anos de idade, recém-chegado da Europa, obedecendo a uma vocação
irresistível, internou-se no sertão brasileiro, indo viver com os Gua
rani-Apapokuva, habitantes do extremo sul de Mato Grosso, no vale
do rio Iguatemi, afluente da beira direita do rio Paraná perto das

cataratas do Guaíra. Êsses índios Apapokuva são assim apelidados
por usarem um arco muito comprido.
Êste jovem chamava-se Curt Unkel. Tanto fêz no seu esfôrço
de adaptação progressiva aos costumes dos índios que conseguiu a
estima dêles, chegando a ser considerado irmão de tribo e, em con
sequência, instruído na língua e nos mitos. Frequentando com pre

dileção o trato dos chefes paié da tribo, chegou a participar dos pen
samentos mais íntimos, e das preocupações mais profundas do seu
grupo. Uma vez identificado com os costumes e os usos apapokuva,
foi realizada a cerimônia do batismo, isto é, lhe foi imposto o nome

da personagem reincarnada no seu corpo: Nimoendaiú. O ayvukué,
parte humana da alma dos mortos, aproveita o primeiro ar respirado
pela criança que nasce, para penetrar nela e reviver assim no mundo.
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O paié, que é o sacerdote, o médico, o conhecedor das coisas terrenas
e divinas, o chefe espiritual da tribo, em quanto o seu corpo dorme
na rêde da casa de danças, o seu ayvukué voa à “Terra sem Mal

dades", para indagar entre os bemaventurados o nome da personagem
reincarnada no ser que vai batizar. O sacerdote guarani encontra,
adivinha por assim dizer, o nome que vai impôr ao batizado. A
pessoa guarani não se chama Nimoendaiú, êle é Nimoendaiú, o re

incarnado. A sua matéria carnal pertence a seu pai na terra, o seu
"yvukué, a âgã guarani, pertence ao reincarnado.
Nimoendaiú, corresponde em guarani clássico a Ne-mo-endá-iú.
Alguém que no passado, à fôrça de inteligência e vontade, abriu o
Seu próprio lugar — endá, entre os indivíduos de sua tribo: o-ñe
-mo-endá, abriu assim um apelido à sua própria personalidade: Ne
moendá: “o homem que criou o seu próprio lugar”. Se o ayvukué

dêste personagem se reincarna em alguém, êsse alguém terá o nome
de Nemoendá, com a especificação terminativa: iú que quer dizer:

"seu pai”, sua origem, sua procedência.

Nimoendaiú, significa:

originado em Nimoendá, “seu pai espiritual é Nimoendá”.
Nimoendaiú foi depois funcionário do Serviço de Proteção aos

índios, no Estado de São Paulo, e teve assim a oportunidade de
estudar as migrações dos índios guaranis, do seu habitat na cordi
lheira de Marakaiú, a costa do Atlântico, através dos vales do Pa
Tanapanema e do Tietê.
Em 1914, na Zeitschrift für Ethnologie, caderno 2-3, de Berlim,
aparece um trabalho de Nimoendaiú Unkel que é considerado pelos
entendidos uma obra fundamental sôbre índios sul-americanos.

Nimoendaiú recolhe dos lábios dos paié apapokuva a história

dº criação e destruição da terra, em guarani dialetal, muito seme
"ante ao guarani clássico. Êstes mitos que aqui vamos comentar,
"º seu duplo valor etnológico e linguístico, foram um verdadeiro
tesouro.

A única palavra extranha à língua guarani que encontramos
"º texto, foi a palavra kanoa, cujo nome guarani é ygara. Kanoa
Pºvavelmente é de origem Karaiva das Antilhas. Nas duas len

das, Iñypyrã e Guyraypoty, podemos estudar o guarani básico, isto
§ a coleção de vozes indispensáveis para o conhecimento da língua.
Nas deduções que cada um poderá fazer depois de conhecer êstes
*tos, deve ser considerado muito especialmente o fenômeno his

ºitº do domínio jesuíta, durante mais de um século, na zona geo
Sºfica
em que ainda hoje se assentam os índios Apapokuva, a zona
do Guaira, no alto Paraná.
G

Iñypyrã — título da lenda da criação, significa “o Princípio”.

#"?
— o nome de
ica “flor de ave.”

Noé guarani que se salvou do dilúvio,
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Nanderú-vusú, “nosso pai grande”, em aspecto humano, aparece
iluminando a escuridão que ainda reinava no mundo, com uma luz
que lhe sai do peito. Os morcegos primitivos já estavam presentes,

mbopí-rekó-ypy. Êstes morcegos, de caráter diabólico, são os ini
migos da luz. Nanderú-vusú, “nosso pai grande”, trazia na mão
os “paus cruzados primitivos”: yvyrá-Ioasá-rekó-ypy. Os paus cru
zados representam no mito guarani a orientação dos quatro pontos
cardeais e na religião cristã, o sacrifício divino. Nanderú-vusú ini
cia a sua criação colocando a cruz na direção do nascente e enchendo

de terra o espaço entre os braços, e cobrindo-os completamente.
Depois trouxe a água.
Aparece ao lado dêle Nanderú-Mba'ekuaó, “nosso pai conhecedor
das coisas”, que vai servir de ajudante para aperfeiçoar os detalhes

da criação.

Nanderú-vusú propõe de “encontrar a mulher”.

fabrica uma bacia de barro, cobre-a e a esconde.

Êle

Logo mais, ordena

a Nanderú-Mba'ekuaá de ir ver se já estava na bacia a mulher.
Nanderú-Mba'ekuaá traz consigo a Nandesy, “Nossa mãe”, Eva gua
rani, mãe da espécie.

Nanderúvusú faz a sua casa no centro da

terra, frequenta a Nandesy e faz que o seu companheiro também
a frequente. Nandesy fica grávida de gêmeos, o maior, filho de
Nanderú-vusú e o menor filho do seu companheiro Mba'ekuaá. No
pensamento guarani a paternidade transmite a herança do sangue.

A mulher só serve para alimentar a criança como uma incubadeira.
A mulher não transmite o seu sangue e já Anchieta tinha esclare
cido o fato de que se uma mulher guarani tem filho de um escravo,
o seu filho será considerado escravo, igual que o pai. Se uma
mulher escrava tem filho de um guarani, seu filho será considerado
irmão de tribo, sem que a mãe deixe de ser considerada escrava.
O menosprêzo pela mulher fica em evidência com a conduta do
criador a seu respeito. A religião cristã tem feito nesse sentido
um grande serviço aos guarani, ensinando a igualdade dos sexos.

Nanderú-vusú roça o bosque e planta alimentos.

À medida que

êle vai passando, as plantas nascem, florescem e frutificam.

Volta

à casa e pede a Nandesy que vá à chácara colher milho para a

comida.

Nandesy pensa que seu marido a quer pôr em ridículo.

Como? Apenas acaba de roçar o bosque e já vai ter frutos na
chácara? Ela zangada diz ao marido: “eu não tenho teu filho, eu
tenho o filho de Mba'ekuaá. Assim dizendo, pega o seu aiaká, a
cesta, e se encaminha para a roça.

Nanderú-vusú, amuado com a conduta de sua espôsa, decide
abandonar a terra e voltar à sua morada celestial. Coloca o Iasaú,
que pendura em forma cruzada no peito, enfeite de cordas tecidas
e penas. Pega o seu mbaraká, instrumento musical típico da tribo,

feito de uma cuia armada de chocalhos internos e um mango enfei
tado, instrumento que, nas mãos dos paié, consegue realizar todos
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os matizes do canto indígena. Pega também o emblema da orien
tação, os paus cruzados e parte abandonando a Nandesy. Chegando
a uma encruzilhada finca a cruz no chão, fechando o caminho que

êle segue e deixando aberto o outro que conduz à casa dos “tigres
primitivos”: Iaguaraté-rekó-ypy. Nandesy chega da roça trazendo
os frutos e já não encontra o seu marido. Decide partir atrás
dele. Pega a ka'yguá, porongo que serve para conservar água.
Pega também o seu takuapú, instrumento que serve para marcar o
compasso nas danças religiosas, própria da mulher e que é feito de
um bambú ôco e sonoro.

Dá uma volta em redor da sua casa, e segue o caminho tri
lhado por Nanderú-vusú.

Pelo caminho Nanderykey, o filho de

Nanderú-vusú, que não tinha nascido ainda, pede à mãe que lhe
apanhe uma flor. E Nandesy satisfaz o desejo do filho e colhe
"a flor. Mais tarde a mãe acorda o filho com uns golpes suaves
e lhe pergunta se o caminho que estava fazendo era o mesmo que
tinha seguido o pai. Êle o confirma e pede outra flor. Uma
Vespa kava, pica a Nandesy no momento em que ia colher de novo
"a flor e, zangada, diz ao filho que por sua causa tinha sido
Picada por uma vespa. Para que queria êle uma flor se não tinha
"ascido ainda? O filho ficou zangado pela observação da mãe.
Chega Nandesy à encruzilhada que estava fechada pelos braços

da Cruz fincada no chão por Nanderú-vusú. A mãe pergunta ao
"º qual seria o caminho trilhado por seu pai. O filho como
Yºgança pela reprimenda da mãe, indica o caminho aberto que con
"zia à casa das onças primitivas: Iaguareté-rekó-ypy.

Tanto o pai

ºmo o filho desencaminharam propositalmente a Nandesy.
Quando a “onça-vovó" — Iaguareté Iaryi, vê chegar a Nandesy,
º compadece dela e a esconde dos filhos, debaixo de uma bacia
º barro. Os filhos e netos vem chegando da caça, trazendo gran
des

peças de porcos do mato.

Um dêles que chega sem nada ter

caçado, logo ao entrar disse: “você tem estado de sorte, mãe-vovó;
*im dizendo salta sôbre a bacia de barro e rompendo-a em pe
ºços, mata a espôsa de Nanderú-vusú. Os gêmeos vieram à luz
º Vendo-os, a onça-vovó os acha excelente para a sua boca desden
tada, e manda que os cosinhem na água fervendo mimói, são jogados
º água fervendo, e mais tarde a onça foi ver se já estavam prontos

º achou que a água tinha se esfriado.

Então os colocou no pilão

??9" a, os socou iosó, a moda guarani, também sem resultado.

ºcide matá-los esticando-lhes o pescoço aiuvysó como se faz com
*ºves de curral, malogrando igualmente. A onça-vovó sugere
*ãº de assá-lo debaixo das cinzas hesy e são colocados na cinza,
debaixo do fogo.

Nada consegue novamente, por que o fogo se

“Pºgº. Então iaguareté-iaryi reconhece o caráter divino dos gê
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meos e decide criá-los, ordenando que fôssem colocados sôbre uma
peneira yrupê feita de cabelos.

Havia transcorrido algum tempo a Nanderykey, o filho de
Nanderú-vusú, já se incorporava e Tyvyry, o menor dos gêmeos,
filho de Nanderú-Mba'ekuaá já engatinhava. Mais adiante êles fo
ram pedir aos tios-onças uma flexa para caçar passarinhos e come
çaram a caçar mariposas. Já mais fortes foram caçar passarinhos na

roça. Iaguareté-iaryi lhes recomenda que não fôssem longe, e sim que
ficassem sempre perto da casa. Êles desconfiaram de alguma coisa
e desobedeceram indo caçar longe da casa. Encontraram o iakú, e
Nanderykey o flexou. Vinha caindo e assim falou: vocês estão
caçando para dar de comer a quem matou vossa mãe; você deve

curar-me sugando a minha ferida.
iakú e o curou.

Nanderykey sugou a ferida do

Até hoje no pescoço do iakú aparece uma mancha

que lembra a ferida recebida.

Logo mais encontraram o parakáu,

uma espécie de papagáio, que falou mais explicitamente, acusando

a onça-vovó da morte de Nandesy.

Os gêmeos choraram a morte

da mãe dizendo: “quando nós viemos ao mundo, nossa mãe tinha

sido morta”, Nanderykey sugere ao irmão menor, lavar-se o rosto
nas margens de uma lagoa, para que, voltando à casa, Iaguareté-iaryi
não percebesse que êles tinham chorado.

Naquele momento obser

vam o jôgo do yrymomó que fazia alargar e estreitar as margens
da lagoa.

Esta descoberta irá servir mais tarde aos fins de vin

gança acariciado pelos gêmeos contra as onças. Chegando à casa
Iaguareté-Iaryi indaga dos gêmeos o motivo de terem os olhos in
chados, e êles afirmam ter sido vítimas de picaduras de vespas.

Nanderykey encontra no seu caminho os restos de Nandesy e se
propõe a reconstruí-la. Tyvyry estava ansioso por mamar e antes
que o irmão tivesse concluido a obra, lança-se sôbre a mãe, des
truindo todo o trabalho do irmão.

A êste incidente se deve a falta

de simetria nos seios das mulheres. Tyvyry continua chorando,
querendo mamar. Nanderykey desiste de reconstruir a mãe, e,
para acalmar a fome do irmão, decide criar as frutas silvestres.
Põe o pé sôbre uma árvore e cria a iavoticava, conhecida também

por yvapurã; faz o irmão provar a fruta. Êste encontra o caroço
muito grande. Então Nanderykey cria o guaviraité e Tyvyry veri
fica que a fruta tem polpa demais. Finalmente cria o guaviraiú,
fruta de côr amarela, que Tyvyry encontra de gôsto delicioso.
Nanderykey decide fazer armadilha para caçar os animais maio
res, formada com grandes troncos pesados, suspendidos por uma
corda, que desarmada pela vítima, cai sôbre ela esmagando-a. Êle
coloca como pêso do seu mundéu, (nome que provem de mondé,
vestir armar) uma espiga de milho. Vem chegando uma das onças
e pergunta o que era aquilo. Nanderykey responde que aquilo é
um mundéu, para caçar animais maiores. O tio-onça ridiculariza
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o aparêlho, dizendo que aquilo era um brinquedo, que não servia
para nada. Com um golpe destruiu o aparelho e foi embora.

Nan

derykey pacientemente armou novamente o seu mundéu. Veio outro
tio-onça e diz também que aquilo não serve para caçar e o destrói
novamente. Nanderykey reconstrói o mundéu e já de noite faz
com que uma tocha caia dentro da armadilha que sofre uma grande

transformação. Êles verificam que a corda estava tensa por um
grande pêso. Verificam também que um abismo se tinha aberto ao
pé do mundéu. Chega de novo um tio-onça perguntando se havia
caído. alguma rata no aparêlho. Nanderykey diz que não, e o
cºnvida a prová-lo. A onça penetra na armadilha e morre esma
gºda. Os gêmeos arrastam o seu cadáver lançando-o no abismo.

Outro aguareté chega ridicularizando o mundéu, e também cai ví
tima de sua imprudência, e é jogado no abismo. Os gêmeos notam
que no momento de morrer as vítimas evacuam matéria fecal e que
º cheiro pode denunciá-los às outras onças. Vendo o perigo, de

cidem abandonar o lugar.

*les chegam à casa de Jaguareté-laryi com boa provisão de
9"raité, que todos apreciam bastante, perguntando com interêsse
ºnde os tinham apanhado.

“—Na banda oposta da lagoa, informa

"derykey.” Às onças pedem que os guie na manhã seguinte,
º que lhes apanhe a fruta. Uma onça prenhe disse que se não
ºra já noite fechada ela iria descobrir a fruta.

Ficou combinado

Pºa
manhã seguinte bem cedo. Tyvyry foi a margem da lagoa
atirar fôlhas e pedaços de paus, objetos que logo se transformavam
º Peixes e anfíbios ferozes. Tyvyry recebe a missão de atender
º "ymomó, espécie de corda que deixada correr, permitia o alar
#"ºnto da lagoa, e puxada, permitia restringí-la novamente. Nan

ºkey passa para a outra margem e dirige a manobra. As onças
"Sam-se a nado para atravessá-la. As águas entram em convulsão,
ºs ferozes peixes começam a devorar as onças que não podem
ºnçar a outra margem que se faz cada vez mais distante. Tyvyry
º aflito, vendo cada vez mais longe, na outra beira, o seu irmão,
º quem nunca se tinha separado, pega no yrymomó e amarra-o

º redor do próprio corpo. A única que consegue, mediante a
"nobra de Tyvyry, ganhar a outra margem, foi a onça prenhe
Sºº ao chegar a terra teve o seu casal de filhos que deram assim
"gem às onças atuais. Nanderykey observa a conduta de Tyvyry,
º permitiu que a vingança contra os assassinos de Nandesy não
*se completa. Voltando a casa encontram que a onça-vovó tam
tinha caído na armadilha.

Agora vão êles adquirir o fogo. Os urubús tinham o fogo.
ºnderykey cria o sapo que tem o costume de engulir os bichinhos
*"nosos e que também, possivelmente por um engano engole brazas.
"º que até agora os sapos não aprenderam a diferenciar bichi

N
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nhos luminosos do fogo. Eles seguem acumulando experiência in
dividual que servirá algum dia para estabelecer a experiência da
espécie. O certo é que, um sapo que haja engulido fogo, não cai
no mesmo engano logo mais, e foge da tentação de engulir bichi
nhos luminosos por certo espaço de tempo. Nanderykey simula estar
morto, e faz com que sinta o cheiro a cadáver exalado do seu corpo.
Os urubus acodem. Acendem o fogo e se dispõem a assá-lo para de
vorá-lo. O karakará que espia em cima de uma árvore, descobre
que Nanderykey abre as pálpebras e olha dissimuladamente, e dá o
grito de alarme, dizendo: “Êsse que vocês estão querendo devorar,
está vivo e vos está olhando”. “Não pode ser”, diz o urubu. E
com o bico lhe esvazia as órbitas. Êle não pode olhar, diz o urubu,
está êle seguramente morto. Os urubús pegam Nanderykey pela
cabeça, pelos braços e pelas pernas e o jogam em cima das brazas.

Nanderykey sacode o corpo e espalha as brazas. Os urubus assus
tados fogem. O yryvú-ruvichá, o urubu Rei, chama a atenção para
salvar o fogo. Nanderykey pergunta ao sapo se êle nada enguliu.
O sapo diz que não. Nanderykey insiste: “você não enguliu nem
mesmo uma braza pequenina? — Sim enguli, diz o sapo, mas deve

estar já apagada.

Incitado por Nanderykey, o sapo vomita o que

tinha engulido, descobrem uma braza ainda viva e assim se conse
gue o fogo.
•

Nanderykey se faz picar por bichos venenosos. Tyvyry sai a
procura de remédios. A vespa lhe produz dor, porém, nada grave.
As cobras semi-venenosas o fazem ficar muito doente e mais uma

vez os remédios de Tyvyry o conseguem curar. A picada das co
bras venenosas o fazem morrer e Tyvyry recorre ao expediente de
soprar-lhe no centro da cabeça, fazendo-o reviver. Parece assim
que Tyvyry, filho de Mba'ekuaá, do qual nada mais se sabe, foi o
primeiro paié. Paié provem de pa'i-é. Pa'i corresponde a senhor,
como karai, e é um título de respeito dos homens importantes da

tribo. A voz é, significa o conhecimento, a sabedoria. Paié, sig
nifica “senhor conhecedor das coisas”, precisamente o título de Nan
derú-Mba'ekuaá. Lembramos aqui que “mbo'e” ensinar, significa
no fundo, “fazer conhecer”, “dar a sabedoria”.

Avaré, homem

sábio, é o título do sacerdote cristão. Tyvyry pergunta a Nandery
key se não há outros seres da espécie humana sôbre a terra. Nan
derykey responde que sim e se dispõe a fazê-lo vir a sua presença.
Êle cria o kuati, um mamífero muito bonito e domesticável, bom
trepador de árvores. Com êste chamariz, começa a gritar, para
chamar a atenção dos añá, dizendo que: êstes “cauda das estriadas”
devia ser jogado fora da árvore e morto por añá. Finalmente ou
ve-se a voz de añá, que vem indagando o motivo da gritaria. “Tio

añá, diz Nanderykey, vós deveis matar êstes “cauda estriada” que
eu vou obrigar a descer da árvore”.

Quando os kuati estavam todos
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mortos com os golpes certeiros de añá, chegou a vez de Nanderykey
descer da árvore. Êle pede garantias a añá para que não o mate

também. Añá dá tôda classe de segurança ao seu sobrinho, e quan
do Nanderykey desce, recebe um forte golpe que o faz cair morto.
Añá põe no fundo da sua cesta, o corpo de Nanderykey, e em
cima os corpos dos kuatí.

Êle colhe fôlhas de peguahó e embrulha

as féses das suas vítimas. Antes de partir êle se adianta para abrir
O caminho que vai trilhar com a sua carga. Quando volta encontra
que sua carga era muito pesada. Era o corpo de Nanderykey que

se fazia pesado. Êle consegue transportá-la, a muito custo. Desce
º sua carga e adianta-se para abrir de novo o caminho.

Tyvyry que o vinha seguindo, aproveita a ocasião para tirar

da cesta o corpo de Nanderykey.

Sopra-lhe na cabeça e o faz

reviver. Nanderykey coloca uma grande pedra no lugar que ocupava
º seu corpo na cesta, e ambos trepam numa árvore.

Añá consegue

transportar a sua carga e chegando a casa cai esgotado na rêde.

As

filhas indagam sôbre o conteúdo da cesta e añá responde que tinha
caçado um “cabeça negra”. As filhas encontram a pedra no lugar
em que devia estar Nanderykey e vão contá-lo a añá. Êste con

firma a fuga e se lança a refazer o caminho, em busca de Nande
"ykey. Enquanto isso, os gêmeos haviam criado o veado, debaixo
árvore em que estavam escondidos. O veado assusta-se do añá
e foge. Añá caça e o traz debaixo da árvore, e ali o castiga brutal
"ente até matá-lo, acusando-o de ter denunciado a sua presença a

anderykey. Quando añá volta à sua casa, os gêmeos descem e com
ºm sôpro fazem reviver o veado.

Os gêmeos decidem vingar-se e

º dirigem para a casa de añá. Nanderykey se faz soprar no meio

da cabeça por

Tyvyry, e lhe nascem flores na cabeça.

Por sua vez,

ele sopra na cabeça de Tyvyry que também se cobre de flores. As
Sim enfeitados são recebidos pelas filhas de añá, que se manifestam
"uito interessadas em saber como êles conseguiram fazer nascer
Ores na cabeça.

Êles dizem que friccionaram a cabeça com uruká

º pimenta. Elas convencem a iú, pai delas, a se submeter ao pro
ºesso, para ficar enfeitado como os gêmeos apesar de que êstes afir
maram às moças que iú não suportaria a operação. Em vista da

"sistência, Tyvyry sai a procura de taquara para fazer faca escar
nificadora e procedem a operação. Êles colocam añá debaixo dos
ºrdentes raios solares e êle fica inquieto.

As moças pedem que

ºguente um pouco mais. Os gêmeos lembram que as avisaram que
añá não suportaria a dor. Añá não pode mais aguentar e deses
Pºrado começa a correr. Pelo caminho a sua cabeça explode, saindo
º miolo, convertido em mosquitos e mbariguí.

Para completar a vingança decidem casar-se com as orfans. Ty
Yºy ficou enjoado com o contáto de sua espôsa e passou a noite
ºente. No dia seguinte decidem os gêmeos levar as espôsas con
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sigo e incendiaram os campos secos. As moças deitam a correr em
direção de uma lagoa, para salvar-se do incêndio, mas as suas com

pridas cabeleiras se arrastam no chão e pegam fogo, e as suas ca
beças também explodem, começando a sair mosquitos e mbariguí.
Os gêmeos decidem construir gokai, uma casinha para caçar, ao pé
de um charco de água, onde os passarinhos vinham banhar-se. Em
apapokuva gokai (sua casinha dêles), corresponde ao absoluto: tokái
(casa pequena).

Esta voz tem a radical oka, casa e o diminutivo: i,

que significa: pequeno ou pequena. Esta é a voz que passou ao
português como tocáia, matar de tocáia, atocaiar, estar de tocáia ou
metido na tocáia. Em favor dos Guarani deve ser dito que êles se
escondiam em casinhas feitas de galhos de árvores, para espreitar
a caça, e assegurar assim a pontaria das suas armas primitivas. O
civilizado tomou o mesmo recurso para matar os seus semelhantes
à traição.

Estavam de tocáia os gêmeos, quando veiu chegando añá, rui
dosamente, espantando todos passarinhos. Añá decide tomar banho,
e os gêmeos se divertem carregando a água de kyiyin pimenta do
reino bem moída. Añá sente o ardor e sai da água. O ardor
aumenta e volta a entrar na água, para logo sair mais desesperado,
e corre como louco indo cair no abismo.

Nanderykey resolve abandonar a terra indo em procura de
seus pais.

Cria a abelha Mandasáia, produtora do mel perfumado

de uso religioso. Fabrica com um porongo, o seu mbaraká (o cho
calho característico dos guarani, com o qual os homens acompanham
o canto e a dança, e produz sons musicais de grande expressão,
marcando o compasso). Reune todos os añá para lhes ensinar a
dança paié, mediante a qual, o corpo se faz tão leve que pode voar
à “Terra sem maldades”, onde moram os bemaventurados imortais:
yvy-marã-ey. Depois de dançar durante quatro luas seguidas, apa

rece Nanderú-vusú que leva consigo os gêmeos. A preocupação
de Tyvyry é de encontrar a mãe para mamar. Nanderykey, o irmão
mais velho, persegue o pai exigindo a entrega das insígnias de divin

dade que tem nas mãos.

O pai lhe faz entrega das insígnias e o

deixa no zenit, ao cuidado dos “paus cruzados primitivos”. Se
êle tira os paus, a terra desabará. Nanderú-vusú retorna à sua mo

rada, em lugar desconhecido, onde o espera impaciente a onça azul
que já estava por se atirar contra a humanidade. O morcego primi
tivo estava dependurado na primeira árvore em frente da casa de
Nanderú-vusú e a cobra dormia debaixo da rede onde Nanderú-vusú
passava o tempo.

Nada mais se sabe de Tyvyry. O homem tem uma alma hu
mana ayvukué e uma animal asyiguá. Nanderú-vusú levou o ayvu
kué de Nandesy, e a faz outra vez forte, isto é, lhe deu uma nova
vida, colocando-a na chefia da “Terra sem maldades”, situada no
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*Cente. Ela continuou sendo a sua esposa e teve o Tupã, que foi

cºlºcadº no poente para presidir as tempestades. Tupã usa um
tºmbetá, feito de resina de iatová, no seu lábio inferior perfurado.

º lembetá produz o raio. Quando Tupã viaja para visitar a Nan
*y, sua mãe, vira o seu ápyká, que está feito de um tronco de
*Vºre, para servir de banco. Virado êle se converte em uma ygara,

sendo ôca por dentro. Dois pássaros “tuguai Ietapá” tomam lugar
º beira da canoa aérea que sai voando. Trovões e relâmpagos saem
do tembetá de Tupã, e quando chega a casa de Nandesy, dá uma

Vºlta e pousa diante de sua mãe, vira a sua canoa que retoma forma

º banco e senta-se em frente de Nandesy. Do seu tembetá saem
"lâmpagos silenciosos. Então conversa com Nandesy. Tupã seria
Pºrtanto o deus da tempestade e de nenhuma maneira o pai da cria
Sºº como o fizeram os Jesuítas. Entretanto nós interpretamos o

* nome como Tu (padre) pã, pana, (de todos), isto é, o pai da
"ação, como também achamos que Tupi, provém de Tu-ipina, o pai
Primitivo, o ancestral. Os quatro últimos parágrafos descrevem a
"aneira como os guarani conseguem ganhar o céu, onde mora Nan
esy, a “Terra sem maldades”: yvy-marã-ey, onde ninguém sofre e
não mais se morre. O ser humano está cansado de sofrer; já não
Se ocupa em perpetuar a sua progênie. A terra está cansada de
engulir cadáveres.

As árvores estão cansadas de servir para o

fogo. O chefe paié: Nanderú, chama o seu povo e dança durante
o ano todo.

Então lhe é comunicado o caminho do céu.

Êle, se

guido de seu povo, vai até chegar a água primitiva (mar atlântico),
}-rekó-ypy.

Aí chegando, Nanderú dotado de especial fôrça se

transporta pelo ar ao: yvy-marã-ey. Os seus filhos entram no mar
º êste se abre, oferecendo terra sêca por onde passar. Assim
chegam a “Terra sem maldades” e encontram logo um bosque de

jaboticabeiras (iavotikaveiras), também conhecido pelo nome para
&ºaio de yvapurã. Logo atravessam um bananal extenso. Encon
" a água ruim da qual não bebem, depois a água boa da qual

bebem. Vem a seu encontro o papagaio gua'a que traz as boas
Yºdas de Nandesy e pergunta o que querem comer. Pedem pão

doce de milho e banana madura. Depois vem o sabiá, em paraguáio
"º que também traz ofertas de Nandesy e a quem pedem can

§º. Depois são recebidos com a cerimônia das lágrimas, por Nan

desy, a qual

os acolhe com tôda a ternura, e lhes assegura que ali

*º para sempre.

Nimoendaiú, encontra que os Guarani foram

Vitimas de um grande pessimismo que os obrigou a migrar eterna

"º sem poder fixar-se jamais e construir a cultura dos outros
* #vais. Eu posso juntar, que recentemente encontrei no Ba
"anal, "Reservado guarani” perto de Santos, alguns índios paraguaios
Precedentes da região de Encarnación no Paraguai.
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Vamos agora conhecer a lenda do dilúvio universal dos guarani
Apapokuva, intitulada Guyraypoty, “Flor de ave”, do nome que teve
o Noé guarani. Vamos procurar reproduzir em parte, literalmente
a lenda, para lhe conservar o sabor primitivo e dar assim uma idéia
aproximada do texto original.

I — Nanderú-vusú veiu à terra e disse a Guyraypoty: Olha,
precisa dançar, a terra vai desabar. Eles dançaram durante três
anos até que ouviram o rumor da destruição que vinha se aproxi
mando.

A terra vinha desabando do lado do poente.

Então Guy

raypoty disse a seus filhos: “Vamos caminhar, êste rumor de per
dição nos faz estremecer.

II — Então emigraram na direção do nascente, com destino à
beira mar. Depois os filhos perguntaram a Guyraypoty: “Será que
aqui chega logo a perdição?” — Não, aqui chegará dentro de um
ano! “Então os filhos fizeram roça.
III — Transcorrido o ano volta-se a ouvir outra vez o rumor

da perdição. "Caminharam de novo, depois a terra parecia desabar
mais rapidamente. Os filhos indagaram de novo se nesse lugar tam
bém chegaria a perdição.

pitar.

“Daqui por diante as coisas vão se preci

Não há tempo para trabalhar uma roça”.

Assim disse Nan

derú-vusú a Guyraypoty e êste o transmitiu a seus filhos.

IV — “Como havemos de nos alimentar?” perguntaram os fi
lhos.

Guyraypoty disse-lhes que êle cuidaria de encontrar os ali

mentos indispensáveis. Prosseguiram a marcha.
V — “Já tendes fome?”, perguntou Guyraypoty. Os filhos
responderam: “Os pequenos já tem fome”. Então disse Guyray
poty: “estendam um manto aos meus pés; êle dá uma volta, sacode
o corpo e a mãos cheias joga milho, batata doce, e pão de mandioca
no manto.

A comida é distribuída aos filhos.

VI — Chegaram a Serra do Mar. O rumor do incêndio parecia cada dia mais, perto. Os filhos indagaram: “Também êste
lugar será atingido pelo incêndio?” Guyraypoty respondeu: Kóvae
|yvyty paráry iokoá, “esta é a montanha que segura o mar” e vai
ser respeitada.

-

•

VII — Guyraypoty ordena aos filhos que façam uma casa de
táboas: yvyrapegui. Nanderú-vusú tinha-lhe dado instruções para
fazer a casa de táboas, com o fim de evitar que, chegando o dilúvio,
as águas a destruissem.

VIII — Guyraypoty, para construir a casa, pede auxílio ao
Iyperú, ao suruvá e ao pato selvagem, que naquela época seriam di
ferentes.

Todos êles se negam a ajudar pretendendo salvar-se pelas

próprias fôrças. Todos êles são engulidos depois pelo dilúvio.
IX — Uma vez terminada a casa, voltaram a dançar. Guy
raypoty avisa os filhos que as águas do mar vão começar a subir
sôbre a montanha para ir apagar o incêndio da terra e que tremessem
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de mêdo quando as águas comecem a transbordar. Guyraypoty teria
ordenado que dançassem durante três anos, para preparar os corpos,
e chegando a êsse término as águas começaram a invadir tudo.
X — A filha de Guyraypoty tinha consigo um tatú. As águas
cobriram a casa de táboas. A mulher de Guyraypoty encorajava o
marido a subir sôbre o této da casa. Guyraypoty tremia e chorava,
e a mulher conseguiu fazer com que êle subisse sôbre a casa, onde
devia abrir os braços para que as aves celestiais pousassem sôbre
ele e em êsse momento êle devia levantar os braços para que os
pássaros com as suas azas o ajudassem a subir sôbre as águas, a
casa de táboas.

XI — A mulher de Guyraypoty não podendo bater o seu ta

kuapú no chão coberto de água, batia o compasso da dança, nos pi
lares da casa.

XII — Guyraypoty cantou o ñe'engarái. A casa começou a
mexer-se, deu uma volta e subiu sôbre as águas. Daí ganhou a porta

do céu e entraram salvos justamente quando as águas também batiam
nas portas do céu.

CONCLUSÃO

. Nimoendaiú pensa que a causa das constantes migrações dos Gua
" nº direção do mar não obedeceram a necessidade de conquista,
º "º motivos religiosos. O pessimismo guarani na terra, e o pen
*"ento fixo na felicidade do céu fêz do seu povo, um povo emi

*mente migratório, espiritual e valente, que não deixou entre
"º monumentos na terra.

Eu de minha parte tenho apreciado muito o material linguístico
ºlvado por Nimoendaiá que vai servir como fundamento de novos
ºdos. Precisamente é na espiritualidade do povo que eu encontro

º "ºnumento imperecível,

que podemos apreciar conhecendo cada

*"… º instrumento

dessa espiritualidade que é a língua gua
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ÍNDIOS GUARANI EM SANTA CATARINA
FRANCIsco S. G. ScHADEN
(Do Instituto Histórico e Geográfico
de Santa Catarina)

No Pôsto Indígena do Xapecó, habitado principalmente por ín
dios da tribo Kaingang, encontram-se também alguns toldos de Gua
rani.

Dêsses, o principal é o Tôldo da Limeira, situado perto da

confluência dos rios Xapecó e Xapecôzinho. Por ocasião de minha
visita ao pôsto do Xapecó, encontrei alguns elementos da tribo —
indivíduos simpáticos e afáveis.

Êsses Guarani, que pertencem ao grupo dos Kayuá, descendem,
em sua maioria, de índios paraguaios. O “pajé”, de uns oitenta
anos de idade, recorda-se muito bem de sua aldeia natal, Niño Ketxú,

a que se refere com frequência em suas conversas.
Imigrou para o Brasil depois de atravessar uma parte da Ar
gentina e casou-se no Rio Grande do Sul, onde também nasceram os
seus primeiros filhos. Um dêstes, ainda moço, enérgico e forte,
ocupa atualmente o cargo de “capitão” dos Guarani daquele pôsto.
O velho “pajé” é afável e prontifica-se, de bom grado, a dar infor

mações sôbre os costumes e modos de vida de sua gente. Como é
natural, não gosta, porém, de ser importunado com longo interroga
tório, que o obrigue a pensar muito. E como não tem facilidade
no uso do vernáculo, o filho muitas vêzes lhe deve servir de intér

prete. Na manhã de minha partida, o venerando ancião descobriu
a cabeça e, dirigindo o rosto para o sol nascente, rezou em voz alta

e em guarani, para que o grande deus de sua tribo me protegesse
na viagem.

Em comparação com os Kaingáng, os Guarani são de índole
mais alegre e expansiva.

Certa ocasião assisti a uma serenata.

Um

dos Guarani tocava violão — aliás magistralmente — e outros o
acompanhavam cantando em sua língua. Eram melodias melancó
licas, nascidas, sem dúvida, de um sentimento de saudade. Os versos,
em que havia numerosas expressões castelhanas, falavam de recorda
ções de amor. Ao lado disso, o músico tocava também modinhas
brasileiras.

Para se ter uma idéia da inteligência das crianças índias, basta

fazer uma visita à escola do pôsto. É frequentada por uns 70 ou
80 alunos, entre os quais há vários Guarani. Quando estive no
estabelecimento, o professor da escola, sr. Avelino Rosar de Araújo,
chamou um dos meninos guarani para mostrar o que tinha apren

3
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dido. O rapazinho redigiu, em bom português, uma carta convi
dando um companheiro para uma caçada e depois resolveu, com
grande agilidade, uma série de problemas difíceis de aritmética.
Estava adiantado também nas demais disciplinas, como, aliás, quase

tºdos meninos e meninas da escola, que correspondiam de modó ad
"rável aos esforços e ao entusiasmo do velho professor.
Dentre os Guarani que encontrei no pôsto destacava-se um homem,
moço ainda e de índole cativante, que se revelou como “professor”
muito hábil, sobretudo quando se tratava de explicar os segredos de
* idioma. Foi um dos informantes principais do Dr. Egon

Schaden, que reuniu algum material para um estudo sôbre a cul
tura guarani.

Raramente os Guarani do Xapecó aparecem na sede do pôsto,
embora vivam em perfeita harmonia com os Kaingang, que aí tra
ºlham constantemente. O sr. Francisco Siqueira Fortes, encarre

Sºdº do pôsto, convida-os muitas vêzes para serviços agrícolas, pa

Sºdº-lhes a diária de 12 cruzeiros, o que corresponde mais ou me
"º ao salário dos trabalhadores rurais da região.
. Sempre que deixa o seu tôldo, embora por poucos dias, o Gua
" se faz acompanhar da mulher e dos filhos.

Por êste motivo,

º "carregado mandou construir nas imediações da sede alguns al
pendres

que servem de abrigo às famílias dos trabalhadores ocupados

"º lavouras do pôsto.
m seu convívio com o mundo civilizado, os Guarani já apren

#
o valor do dinheiro.
# aumapreciar
pequeno favor, ofereci

A um dos índios, que me

U1IT]

"la, de um metro de comprimento.

pedaço,

de bom

fumo

enl

Êle, porém, me deu a enten

º que preferia cinco cruzeiros em dinheiro.
Os Guarani gostam de ficar sentados em redor da fogueira,
Onde conversam e fumam os seus grandes cachimbos, que enchem

*ºbaco bastante forte. Na parte anterior do cachimbo há uma
* de asa, por onde o seguram. Os cachimbos, que têm todos

# a mesma forma,

são talhados

de nó de pinho ou

# de argila. . Cada fumante sorve rapidamentegrande
uma por
Vem } aforadas sucessivas, que o envolvem logo.
ção d

11111T13.

IlU1

º fumaça, e passa o cachimbo para as mãos do vizinho ou
"zinha.
— papel.
Observei
ºº Pºlha
ou de

também que gostam de fumar cigarros,
•

extraordinária a habilidade dos Guarani na técnica de tran
ad
#

•

•

/

•

Tanto os objetos fabricados para o próprio uso, como os
dios º destinam à venda, são feitos com bastante capricho. Os ín

#"do
muito bem que
# já aprenderam
3.

menos

os seus artefatos são apreciados por
fazer preços correspondentes. Por
e* administração, do posto se encarrega de controlar, pelo
3.

Parte, os negócios dos índios, para não serem logrados

*
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por um espertalhão qualquer.

Além de produtos agrícolas e peles

de animais, os Guarani vendem flechas e arcos revestidos de bonitos

trançados de taquara, e cabos de chicote enfeitados da mesma forma,
cestas e jacás de vários tamanhos, e rêdes de dormir. As flechas
que fabricam são de três tipos, destinados a diferentes tipos de caça.
Guardo as melhores recordações da minha visita aos índios do

Xapecó.

E registro com satisfação e agradecimento a hospitalidade

que gozei na sede do pôsto, onde se amparam e apóiam os índios

:

na solução dos múltiplos problemas que surgem na vida quotidiana.
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O TRABALHO ENTRE OS ÍNDIOS
HERBERT BALDUs

O índio trabalha segundo ritmo diferente do adotado pelo ho
mem da nossa civilização.

Não faz a mesma tarefa cada dia, a hora

determinada e por duração determinada, mas dedica-se, de cada vez,
com todos os sentidos e tôdas as fôrças à tarefa que lhe parece a
mais necessária no momento e a mais adequada à sua vontade cria

dºra. Fazendo isto, não poupa a si mesmo, mas permanece com um
trabalho pesado até esgotar-se por completo. Entrega-se, por exem

Pº, com tanto fanatismo à derrubada de árvores que, no dia se
guinte, devido a dores musculares quase não pode sair da rêde.
80 que melhora um pouco, talha a vara de um arco ou tece uma

ºsta. De repente, faz-se sentir o apetite de bananas.

Se não tem

ºs bananas em casa, o homem vai à roça para buscar nova provisão.
Vºlta cambaleando sob carga imensa, porque traz tanto quanto pode
ººgar. E se bem que êle então já de novo esteja fatigado para
deitar-se na rêde, pode acontecer que, a noite inteira, cumpra ainda

",º seu dever como dansarino e cantador, dever que exige, de

#… só,

as pernas e os pulmões descançados de cinco homens

º Dizer que o índio é preguiçoso demonstra falta de compreensão
* Pºrte daqueles que, julgando os povos que ainda se conservam
º ºutras condições de vida, não são capazes de livrar-se das ma
"ºfºs de considerar que parecem necessárias à existência da nossa
civilizacã

•

#

•

•

• •

•

Talvez os que assim pensam tenham visto o índio ficar
# er,º "ºSe rêde durante um dia ou dois sem fazer nada enquanto a
cozinh
"pre diligente, ora pilava o milho, ora fiava e tecia ou
que * º ia buscar água no córrego.
E talvez não soubessem
Ule
" tinha voltado pouco antes de uma grande caçada ou
Tºº, durante tôda uma semana, tinha abalado o chão dansando e
•

º ar, cantando.
Ou então Se
rºmpida pela n
•

•

rel

Aº

•

•

• /

P
•

atam fatos duma tribo cuja cultura já está cor

entre esta
ºssanãocivilização
Portricom
um dia
•

telros.

guiçoso por

enem
dizem:
como missionários
dois,“Vivemos
mas vinte-e-cinco
anos in
Nºte, temos o direito de afirmar: O índio é pre

maior parte mº : - Esquecem-se de que dois fatôres têm, na
dasestado
suas ativi
dad º º homem índio na nossa civilização do domínio
do
de #
S : a introdução de instrumentos de ferro e o fim
*"gue hoje em

º

Com os instrumentos de ferro, o homem con

POucaS

horas o mesmo para que, antigamente, neces
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sitava dias e semanas; enquanto que os trabalhos da mulher não são

de maneira alguma influenciados por êles.

E desde que não existe

mais necessidade para o homem de estar sempre pronto para a luta
contra vizinhos inimigos, ainda mais a divisão de trabalho entre os
sexos tornou-se absurda. Em tais situações culturais perturbadas,
os homens aparecem muitas vêzes como indolentes e as mulheres

como a única parte trabalhadora ou a parte que tem o trabalho mais
pesado.
Como especialmente “preguiçosos” são considerados, hoje, por

exemplo, os Karajá do Araguaia. Mas se se pondera que imensa
quantidade de trabalho deve ter sido necessária, antigamente, a ín
dios navegantes, para fabricar, de um gigante da selva, por meio
do machado de pedra, a grande canoa na qual vive a família in

teira ou, muitas vêzes, algumas famílias, — se se considera isso,
concordar-se-á em que naquele tempo, provavelmente, o homem tra
balhou rijamente.
Esperar dos índios um abandono espontâneo e imediato da sua
divisão de trabalho, não corresponderá a esperar que, entre nós, de
repente, os homens tomassem a seu cargo os trabalhos das mulheres?
Entre nós não há “trabalho de mulher” que não seja ou tenha sido

feito, em alguma parte e em algum tempo, também por homens;
não consideramos até os trabalhos mais importantes que na nossa vida

doméstica geralmente cabem às mulheres, como, por exemplo, cozi
nhar e costurar, de maneira alguma como ocupações caracteristica
mente femininas, logo que pensamos no cozinheiro e no alfaiate.

Nas poucas tribos de índios, porém, nas quais certos homens fazem
trabalho de mulher, são êstes ou escravos ou mentalmente anormais.

É verdade que determinados trabalhos, por exemplo, o entrelaçar ou
o fiar e tecer, são executados numa tribo pelos homens e noutra pelas
mulheres; nunca, porém, um sexo tentará invadir o tradicional do

mínio de trabalho do outro sexo.

Porque, nas simples condições

sociais dos povos naturais, isto é, nas condições que não são tão

complicadas como as nossas devido à diversidade e mistura de ca
madas sociais, a divisão do trabalho entre os sexos é a base da cul
tura, cuja perturbação, causada por u'a mudança, prejudica muito e

pode até extinguir a independência material e espiritual da pequena
unidade social, porque cada uma dessas mudanças atinge a todos os
membros dessa unidade.

O índio arrancado da sua cultura e impelido para nossa civili
zação, encontra-se numa situação semelhante à do lavrador ou tra

balhador industrial europeu cuja atividade se tornou supérflua graças
à introdução de novas máquinas. Em ambos os casos a mudança
do processo da produção diminuiu o trabalho manual, sem abrir aos

forçosamente ociosos novo campo para o emprêgo das suas capaci
dades tradicionais e adquiridas. A fôrça vital do homem, assim
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inibida, pode tomar dois caminhos: revoltar-se contra o impedimento
ou exhaurir-se diante dêle.

Por meio da revolta contra o processo

mudado da produção dentro da sua unidade social, a fôrça vital do
indivíduo pode recuperar plena atividade, mas só à custa da fôrça

vital da própria unidade social a cuja atividade ela se opõe. Êsse
caminho significa, pois, a luta social, a fragmentação da unidade
sºcial em partes contrárias uma à outra; e é, por isso, possível no
ºsº do lavrador ou trabalhador industrial europeu porque êste só

"Presenta determinado grupo dentro da sua unidade social, sendo,
ººmº é, uma parte do total. É impossível, porém, no caso do índio,
Pºrque neste caso tôda a unidade social, foi tocada pela mudança

do Prºcesso da produção de uma maneira que impede a atividade da

"º Vital, de modo que a oposição seria uma oposição do total
*º º total, quer dizer, contra si mesma; e porque, provavelmente,
"º pode contar que uma tribo de índios destrua os instrumentos
de ferro para poder trabalhar novamente com o cepilho de casca
de

……. com
A

o cinzel de dente de roedor e com o machado de

fôrça vital do índio arrancado da sua cultura e impelido para

* º civilização tem, pois, de exhaurir-se.

De fato, êsse índio

#ºu-

chamamos de preguiça, e que não é. senão falta
#"
: Não só aquele que cria uma obra visível não é
uém tem mas tão pouco aquele que brinca, sonha, goza e ama.
mal livre

#
em viver é tão pouco "preguiçoso como
", uma planta. O índio, na nossa civilização,

um ani
perde o

Prazer da vida.
por

vital

# há também entre os índios ainda não influenciados
#
fôrça vital
especialmente grande e outros de fôrça
que …#gentes"
e "preguiçosos".. São gradações individuais
# entre nos. De maneira alguma, porem, pode-se

COmO as
dizer Que uma

ribo de índios que se mantém
como unidade cultural
dependente, é Preguiçosa”. P
uma dessas tribos a vontade
Porque numa dess

inde

P

criadora, a fôrça vitál çosa".

•

"ºcessidades exige
não impedida produz, muito mais do que as
cia constitui a 8em, aquêles bens materiais e espirituais cuja existên
cultura.

# "º ºutro lado, é ve rdade que há também entre as diversas tribos
iferenças notáveis na r
tar os Tapirapé COmo e ealização do trabalho. Assim, podem-se apon

especialmente
"diligentes". Tinham, no tempº
maiº #
abundância de víveres; trabalhavam, apesar

da minha estada ent
isto, com o
menor zêlo e

perse esforço

nas suas roças e dedicavam-se com não

ainda distante da *nga as suas danças e cantos. Nesta tribo
*ro que, já há ºssa civilização, a introdução de instrumentos de
ºrientais, os

####*ºs. começou por intermédio dos vizinhos
ń e a falta de atividade e disposição guerreiras
*mente contrário ao produzido nos índios civili

tiveram efeito
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zados por nós, isto é, privados de sua independência cultural. Não
impediram a fôrça vital, não prejudicaram a vontade criadora, mas
asseguraram o sustento e aumentaram o bem estar. Se, apesar disto,
sintomas de degeneração se manifestam entre os Tapirapé, outras são
as causas. Não é esta, porém, a ocasião de discorrer sôbre elas.
As crianças índias aprendem brincando aquilo que constitui o
trabalho dos adultos.

Os meninos imitam os homens, as meninas, as

mulheres. As crianças maiores auxiliam consideravelmente os adul
tos. Desta maneira, pouco a pouco, conforme o crescimento das fôr
ças e capacidades, o jôgo torna-se trabalho. Mas, nesse processo
de evolução o limite entre o jôgo e o trabalho é tão pouco evidente
como aquêle abismo divisório entre crianças e adultos que existe entre
nós, mas não se faz sentir entre os índios. O trabalho não oprime
como atividade extorquida. Conserva sempre como o jôgo, o caráter
de ocupação desejada pelo próprio participante. E observando entre
os índios um trabalho comum, o apatxirú dos Tapirapé, por exemplo,
parece-nos que nêle a alegria aumenta a fôrça.
(Transcrito de ENSAIOS DE ETNOLOGIA BRASILEIRA,
São Paulo 1937, pp. 100-106.)
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COMEMORAÇÕES REALIZADAS
PELA SOCIEDADE AMIGOS

DO

ÍNDIO

DURANTE A “SEMANA DO ÍNDIO”,
EM 1949, NA CAPITAL DE SÃO PAULO.

CONFERÊNCIAS

A SOCIEDADE AMIGOS DO ÍNDIO patrocinou, junto com
Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo e o Conselho
Nacional de Proteção aos Índios, a sessão solene promovida, em 19
de ºbril, pela Seção de Etnologia
3.

do Museu Paulista, na Biblioteca

Municipal.

Falaram o prof. Herbert Baldus sôbre “Quem é o
Índio? e o sr. Harald Schultz sôbre as observações que fêz entre
º índios Krahó de Goiás.
A SOCIEDADE AMIGOS DO ÍNDIO promoveu, ainda, no
auditório do Museu de Arte, as seguintes conferências: em 21 de
ºbril, uma do engenheiro Manuel Rodrigues Ferreira sôbre tribos

do *"g": em 25 de abril, uma do dr. Sylvio J. Grieco sôbre a

"º do Parque Nacional do alto Xingu; em 26 de abril, uma do
* Fábio Fabiano Alves sôbre "O Índio sempre amigo”.

EXPOSIÇÕES

# SOCIEDADE AMIGOS DO ÍNDIO colaborou com o Mu
seu Paulista na exposição de artefatos indígenas e fotografias etno
gráficas realizada na Galeria Paulista de Modas.

A SOCIEDADE AMIGOS

organizou, com mate
#*#*# ao Museu Paulista,DOao INDIO
Museu Etnográfico da Facul

rial

º "ºfia, Ciências e Letras, e a colecionadores particulares,

UIT12

*Sãº de obras de arte indígena brasileira no Museu de Arte.
MESA REDONDA
b

lº SOCIEDADE
AMIGOS
Sociedade

# # da
dDT1

X

"Destinos

##

que Nacional

DO ÍNDIO promoveu, em 23 de
Rural Brasileira, uma “mesa redonda
Mário Miranda Rosa. Foi discutido o tema:
Indígenas: deve ou não ser criado o Par
•

••

•

44

yy

#

Xingu?”, tendo participado dos debates os srs.
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dr. Sylvio J. Grieco, prof. dr. Herbert Baldus, dr. Francisco A.

Bayerlein, Fernando Altenfelder Silva, Harald Schultz, Fábio Fa
biano Alves, padre Hélio Abranches Viotti S.J., Carlos Borges Tei
xeira, Adalto de Araújo (êste como representante do Centro “Eu
clides da Cunha” de Ponta Grossa, Paraná) e as sras. D. Maria

Aparecida Cardoso e D. Myrthes Nogueira.
Os debates levaram à conclusão de que a criação do Parque
Nacional do alto Xingu seria uma forma pela qual pode ser enca
rado o problema dos destinos das populações indígenas, desde que
êsse isolamento possa promover condições favoráveis aos contactos
entre índios e civilizados, dentro de um programa fiscalizado.
Decidiu-se que se convoque uma próxima reunião, de caráter
mais amplo, e da qual participem pessoas, entidades e instituições
ligadas e interessadas no problema para se traçar os pormenores que

seriam razoáveis para a execução da medida: a criação do Parque
Nacional do alto Xingu.

Para essa reunião serão convidados os

botânicos e os zoólogos que já se preocuparam com a questão.
De outra parte, a “mesa redonda” aprovou unânimemente votos
de louvor ao general Cândido Mariano da Silva Rondon e aos irmãos
Vilas Boas, que orientam os trabalhos da Expedição Roncador-Xingu,

pela obra que realizam.
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O “DIA DO ÍNDIO”

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO

O sr. Harald Schultz, 1º Vice-Presidente da SOCIEDADE

AMIGOS DO ÍNDIO, recebeu, na sua qualidade de Delegado Re
gional do Serviço de Proteção aos Índios, um ofício da Assembléia
Legislativa de São Paulo, datado em 26 de abril de 1949, comuni
ºndo que esta Assembléia consignou na ata dos seus trabalhos um
"º de regosijo pelo transcurso do Dia do Índio, condignamente
ººmemorado nesta Capital.
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