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Iotas sotre

uma

visita

Índios

a acampamentos

de

Caingangs
PELO

Dr. Geraldo H. de Paula

Souza

Aconteceu em dias de Julho de 1916, lemBrarem-se amigos nossos, de fazerem um passeio ás
terras situadas entre os rios do Peixe e Feio, de
Pela curiopropriedade do Sr. Senador Luiz Piza.
sidade natural de visitar uma zona ainda pouco explorada e a attracção da excellente companhia, nos
k.
fez seguir Noroeste afora, atè Pennapolis
( 226
além de Bauru ), os irmãos Piza, o Dr. Rivadavia
de Barros e o autor destas linhas.
\'er
umi indigena em carne e osso, ou mais
propriamente em pello e nada mais, se nos afigurava expectaculo a experimentar, de cujo sabor não
Sabíamos ainda, que a
tínhamos a idéa perfeita.
benemérita e patriótica acção protectora dos aborigènes, sob a direcção de Rondon, já havia installado seu quartel ahi e era mais a opportunidade de
observar o seu proceder, que se nos apresentava agora.

Passámos apenas ali^uns dias, no convívio da
missão a cargo do Dr. Horta Barbosa e em contacto
com os indígenas. Foi, entretanto, o bastante para
nos convencermos da viabilidade do estabelecimento
de relações humanas e amistosas com esses primitivos donos da nossa terra, fazendo ruir por terra
a lembrança pouco generosa, de alguém de responsabilidade, que eiri tempos, nesta mesma revista,
apregoara a necessid;ule de se exterminar á rille, o
mal defendido Gainganí?.

—
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um amador,

simplesmente, poude
tempo, das terias que tomou,
é o que a captivante amabilidade do nosso amigo
Dr. A. d'Escrag-nolle Tauuay, achou que deveriamos
trazer a lume, nas eruditas columnas desta Publicação e que despret nciosamente e até com certo
acanhamento passamos a relatar. São apenas algumas notas dessa viagem, na qual gastámos, ao
todo cerca de uma semana, com uma permanência
de quatro dias, entre os Gaingangs.
Vivem esses Índios, no nosso Estado, na zona
comprehendida entre a margem esquerda do Tietê
Grupos ha, que vivem no Ese do Paranapanema.
Toda
essa zona é riquissima em
tado do Paraná.
onde
o
« páu d'aliio » abunda em
maitas,
bellissimas
quantidade que chega para perfumar todo o
tal
ambiente.
Go-n a atlluencia de lavradores, grande
numero de novas plantações tem substituido a matta
virgem, reduzindo o terreno occupado primitivamente pelos aborigènes.
Aquillo que

<:olíier,

era tão pouco

Visíítámos dous acampamentos de selvicolas, diO primeiro
rigidos pela com missão de protecção.
a cerca de 30 k. de Pennapolis, aquém do Feio e

o segundo a cerca de 64 k. da mesma locah'dade,
Ambos acampamentos
entre os rios Feio e Peixe.
estão situados em clareiras na densa matta da região. Algumas casas, construídas de troncos de coqueiro e folhas de zinco, abrigam o pessoal da Gommissão. Vivem os indios em paliioças toscas, construídas pelos mesmos, á moda antiga. Umas, simples
paraventos inclinados, feitos de alguus paus fincados
outras, de dous
ao solo, recobertos por folhagens
;

lances,

em

f(jrma de telhado.

Gomo dormem

dire-

sobre o solo, ás vezes apenas por sobre
alguma folha de palmeira, não se vêem redes nas
Em algumas, um pequenino cersuas habitações.
cado onde collocam animaes vivo.-^, e sempre um
pequeno brazeiro, quasi que completam o sóbrio
apparelhamento da casa
Quando dormem, dirigem
os indios, os pés para o brazeiro, para os aquecerem.
Quando visitamos em iDlG essa região, um

ctamente

—
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grande incêndio lavrava na matta, serpenteando ao
sabor do vento, enchendo a atmosphera de densos
vapores, afugentai-do caça e mosquitos. Em toda a
viagem, recordamo-nos termos encontrado, apenas
alguns lagartos e visto ao longe dous jacarés, no rio
Feio. Mosquitos rarissimos, não nos foi possível caçar

nenhum.
Pveíeriram nos que quando viajafn, os Índios serpor vezes de abrigos semelhantes, aos por
nós vistos, espalhados pela matta, e por outros abanquando não os encontram, contenta m-se
donados

vem-se

;

muito frequentemente em se deitarem em qualquer
Muitas vezes, como bons
ponto mais liip.po do chão.
escoteiros, pernoitam a sós, o que oíFerece occasião
Teem todos
de serem atacados por animaes ferozes.
um grande pavor da onça. por elles denominada
«mim» ou «araim». As casas, ou melhor, palhoças, ao cabo de certo teinpo, ficam invadidas por pulgas e outros insectos incommodos. Não as limpam,
em geral, preferindo construir nova habitação ao lado,
ao mesmo tempo que destroem pelo fogo, a antiga.

Em i9.6, no primeiro acampamento, no Icaià,
existiam 64 Índios, dos quaes 22. homens adultos,
\i menores e o restante mulheres; no segundo, no
Piran, 31 Índios, \2 homens, l3 mulheres e o restante crianças.

Omros

índios habitavam

um

aldeia-

mento para os lados do rio do Peixe, afora os que
viviam mesmo internados na matta. Note-se que
essa população não permanece fixa aos acampamentos
a maioria dos índios, seja por nostalgia ou
:

por causa outra, vae

a

matta e volia delia para os

aldeia men tos

Os

utensis

domésticos

dos

Gaingangs,

mem-se em algumas purungas, atadas com

resu-

de
ouonde guarda .'U a agua, de que se servem
tras purungas partidas ao meio lhes servem de pá
ou colher, para certos misteres. As mulheres fabricam vasilhas de barro preto, de forma lembrando
a do fructo de sapucaia, de diversos tamanhos e que
lhes servem de panellas.
Usam de pinças de madeira, feitas de um só pedaço, curvado ao fogo, com

cipó,

fibras
;

—
as quaes lidam
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no braseiro.

libras de carag-oatá e

outras.

—
Fabricam tecidos com

Vimos

cestos lindos,

que usam muito longas, algims desMostrara
ses objectos com decorações rudimentares.
í^rande habilidade no fabrico de ílechas, algumas
iDem adornadas, revelando certo gosto arlistico. São
estas feitas de brotos rectos de aroeira
a porção
que leva as pennas é de bambu atado com imbê
preto e branco.
A côr preta é dada enterrando por
longo tempo o imbè no barro negro.
As pontas
Vimos entresão geralmente de osso de macaco.
tanto ílexas termmadas por bola de madeira, usadas
para derrubar pássaros cora vida.
Naquellas paragens, o mundano « lúlú da Pomerania », é substituído por grande cópia de pássaros verdes, periquitos, jandayas, maitacas e tirivas,
micos, porcos do
matto, que fazem o encanto supremo dessa população primitiva.
tapetes, tangas,

;

A vida elegante dessa gente exige ainda o complemento de certos adornos, sem os quaes até a
mais humilde mulher, desmereceria da tíliação provável de Eva.
São esses, geralmente collares, feitos
de sementes ou dentes de animaes.
^Modernamente
com o contacto com os brancos, arranjaram contas
com as quaes fazem os seus enfeites. Vimos um
collar, que media 92 centímetros de comprimento e
contava 2i0 dentes incisivos, perfeitos e iguaes, de
macaco,
atados com imbê enncgrecido.
A côr
branca, ó a que mais os atráe.
Cuprl é sempre
chinulii, isto é, o branco é sempre bonito.
O uso
da langa é exclusivo da mulher.
homem usa
(J
uma série de voltas de barbante de fibra de abacaxi, ao redor da cintura, que lhes serve para pendurar caças e provavelmente para segurar o membro viril, quando correm, ou quando se acha era
erecção.

O Gaingang ô um indio bonito, de estatura elevada, muito maior que o guarany, geralmente musculoSendo muito mais forte quo qualifuer dos nossos
couípanheiros, o que vinnjs, quando tentávamos armar o seu arco, derrubámol o assim como a outros no

so.

—
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jogo da queda franceza, que, além de certa força,
parece-nos requer certa malícia que elles não poscremos que lacaEíii virtude dessa prova,
suem.
ram suppondo termos superioridade muscular.

Segundo opinião que ouvimos do Dr. Horta
Barbosa, são, esses Índios, dos mais intelligentes do
nosso Paiz, embora possuam rudimentar cultura.
Quer elle crer, que sejam oriundos da Argentina
Missões ), chegando ao nosso Estado, vindos
( das
Na sua opinião, teriam elles,
atravéz do Paraná.
no ponto de origem, civilização menos imperfeita,
sendo que os que aqui vieram ter, como aventureiros intrépidos, só

trouxeram

o

indispensável

com-

sigo, perdendo de vista o? elementos de conforto já
conhecidos.
Quanto á cor. acontece com esses indígenas, o
mesmo que com outros de tribus différentes ha o
No acampamento de Icatú
typo claro e o escuro
vimos um afamado indio branco, de tez clara e cabellos louros que, apesar de francamente ser um
caso de albinismo, supportava regularmente a luz
:

do

dia.

Informaram-nos ter pertencido ao grupo que
tempos, trucidou o monsenhor Claro Monteiro
não nos pareceu peor que os outros e é estimado
entre os seus companheiros.
Deve-se ao Visconde de Taunay o conhecimento
indio,
da denominação de Gaingang, que signiíica
na língua dessa nação, anteriormente conhecidos por
«Coroados», termo que lhes não apraz ouvir.
O trabalho do Visconde, publicado em 1888,
na Revista do Instituto Histórico c Geographico
Bra.sile/)'o, muito cheio de dados interessantes, serve
de descripção daquillo que vimos nos sertões pauNatulistas, embora fossem observados no Paraná.
não
por
ralmente com o contacto com civilisados, e
terem linguagem escripta, tanto em relação á lingua, como costumes, foram se modificando, brandamente.
Entre os divertimentos referidos por Taunay,
ha um combate simulado, com cacetes curtos, que

em

;

—

—
resulta

em
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frequentes contusões, mais ou menos sé-

rias.

Tivemos, em uma noute de luar, occasião de
observar cousa semelhante.
Um grupo de mulheres e alguns meninos, faziam grande algazarra que,
impedindo nos de dormir, nos levou a observai os.
Formaram dous partidos, dispostos frente a frente.
emissário de um dos grupos, aproximava-se
um do outro, até que em grande alarido, era perseguido pelo grupo contrario.
Aos gritos e gargalhadas, eii grande confusão, desferiam pancadas valentes, com cascas de palmito, não respeitando seios,
nem rosto. Pareceu-nos notável a indilferença com
que recebiam fortes golpes, nos seios. Após algumas repetições análogas, de novo se foram deitar,
tendo os homens ptrmanecido nas palhoças, sem
tomarem parte na brincadeira. Além de fortes, são
muito ágeis, o que pudemos verificar ao vel-os subir era coqueiros como não faria o melhor gym-

Um

nasta.

Quando se permaneceu no acampamento dos
Índios tem- se a impressão de que só a mulher trabalha.
Isso, pela rasão muito simples, de considerar a palhoça e suas immediações como a sua habitação e sendo todo o trabalho domestico aitribuição exclusiva feminina, só a mulher é vista em actividade.
Julgam, parece-nos, desfavoravelmente, o
homem que se atira a labores dessa ordem. Assim,
um de nÓ!5, qui/ ajudar varias Índias pillarem milho
e este facto, produziu
grande hilaridade entre os
homens.
Estes, pescam, caçam e guerreiam, constroem as palhoças e fazem o íogo, que a mulher se

encarrega de conservar.

A

caça é

feita

a arco e ilecha.

Quando querem

pegar pássaros vivos, empregam um laço que atam
a paos e com os quaes derrubam maitacas, tirivas
etc.. apanhando-as em
seguida com as mãos, trazendo-as e conservando-as atados aos pés. junto a
suas palhoças.
E' curioso notar que a

caça que faz um indio,
nao pôde ser comida pelo mesmo, assim como pelos

—
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seus parentes mais próximos, com eícepção de sua
mulher.
O índio caça para os outros e nunca para
Plantam (nillio e com este fazem diversos alisi.
mentos, sendo os principaes uma espécie de pão feito

com

a íarinlia

fermentada

do

milho e a sopa, de

farinha torrada.

O pão é feito segundo esta receita amassam á
farinha azeda com agua, para o que enchem a bocca
6 esborrifam a agua sobre a massa.
Uma vez
homogénea a pasta, ccllocain-ua, já raddada. sobre
Quando
o brazeiro e cobrem-no todo com cinza.
assado, o pão é retirado das cinzas e lavado, pelo
mesmo processo da « l»oca torneira ». O resultado
Só empregam agua. por
é o previsto, pão amargo.
intermédio da boca, até mesmo para se lavarem as
mãos e conseguem regular o jacto como a melhor
:

torneira.

A sopa de milho torrado é feita lançando sobre
a farinha torrada agua já fervida, quente.

—A

única instituição, que nos pareceu bem
Não reconhecem um
a da familia.
chefe supremo, cacique, como em outras tribus.
Acompanham em grupos, este ou aquelle indio mais
popular, porem, que não tem a íorça de verdadeiro
estabelecida é

chefe.

Não conhecem

especialisações,

como

a

do

page, ou padre medico; là, como entre quasi todos
os hojiens, cada qu-nl tem um pouco de medico e
de louco.
Não vimos ne n o medico protissional
page ) nem o louco declarado.
(

A

constituição

da familia é muito curiosa.

A

mulher destinada a um indio, se não q f^v 9companhal o é amarrada ao seu rancho até querer. Ao
contrario do que se observa entre certos povos asiáticos, o casamento
co sanguíneo não é permittido.
Não se podem casar primor irmãos. São polygaraos, sendo a bigamia bem com. num
Com o contacto dos civílisados, muitas das mulheres tentaram
maridos a terem só uma esposa,
porém, cremos, não o conseguiram.
Isso não impede já ter havido uma tentativa de suicídio por

induzir os seus

—
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uma india, apologista da monogamia, provavelmente por ter experimentado deí=gostos do ciúme.

parle de

uma

Quando nasce

criança, logo

é a

classificada de certa forma, ficando filiada

mesma

a grupa-

Existem, parece, mais de seis
mentos especiaes.
grupos diversos. Nunca um membro de um desses,
poderá se casar com outro, pertencente ao !nesmo
grupo.

Grupamentos ha, que

permittem o casamento
indivíduos de todos os outros, assim como grupos que só facultam o enlace matrimonial com indivíduos filiados a este, ou aquelle grupo.
A. base
dessa classificação, assim como a razão de ser desses
complicados usos, estão sendo estudados pelo Dr.
Horta Barboza, que foi quem nos relatou essas
minúcias.
Vivem nas mattas do sertão paulista, vários

com

grupos de Gaingangs, s-^iipre hostilisando-se mutuamente, assim como a outras tribus de além Paranapanema. Embora já possuam armas de fogo, que
manejam com perfeição, ^os combates entre indígenas, so utilisam varapáos de guarantan, cortados na
hora do combate, de cerca de 3 a 4 metros de
comprimento. Tomam parte nos combates algumas
mulheres, além dos homens. Quando um dos homens
adversário, as mulheres
cae, ás pancadas de um
intervém, impedindo a continuação das bordoadas.
Durante a lucta os vencedores, muitas vezes se
apoderam de crianças dos adversários e as levam
coinsigo.
Assim se explica a existência de vários
«Otis» (Ghavantes), raptados quando crianças e que
já

se identificaram

com

os hábitos caingangs.

assistir á uma declaração
dous grupos e que merece ser
descripta.
O mais considerado de um grupo* sobre
algum toco de arvore, de braços cruzados, a uma
certa distancia do resto dos seus, brada em direcção
ao grupo inimigo
que se acha muitas ve/.es a mais
de 30 k. do lugar ) uma serie de injurias, que se
traduzem mais ou menos em questões relativas ao
seu pouco gosto pelas mulheres, sua falta de viri-

Tivemos occasião de

de guerra,

entre

(

—
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sua pequena faculdade de procréai', .etc.
Esperam, assim, que algum adversário as ouça e
lidade,

vá levar ao campo contrario a relação das injurias.
Prova isso, que não sô, conhecem e exercitam a
espionagem, como que ainda ha pouca probabilidade de em uma só vez, conseguirem a guerra.
Esta, uma vez declarada é levada a efíeito lentamente, segundo nos informaram, pois preparam primeiramente, mantiuientos necessários ás jornadas
As mulheres, durante o discurso de
que vão fazer.
augmenta m o enthusiasmo do
desafio, com gritos,
orador.

— Em

observámos o
pobre coitado,
atacado por muitos males, alguns dos quaes trazidos
Ao contrario do que se poderia
pelos civilisados.
pensar, os seus recursos therapeuticos, são muito
rudimentares.
Como já ficou dito, não conhecem
Índio com a funcção de medico, pois não ha o page
de outras tribus.
que

se

relação á parte

segue.

O Gaingang

medica,
é

um

A

maleita tem feito grande mortandade entre
miseras creaturas, e quando lhes assalta a
Palpámos
febre, recorrem naturalmente á agua fria.
baços de vários indios, porém não sendo as nossas
observações, em numero sufficiente, preferimos "não dar
Citaremos
relação entre palpáveis e não palpáveis.
essas

apenas, que. mesmo entre adultos, encontrámos esplenomegalia.
Assim no indio (xri, de cerca de 50
annos, encontramos o baço a 5 dedos abaixo do reberdo costal
no indio Goigrí de cerca de 40 annos,
percebomol-o palpável; a india Gutchérê ( Oti- charante ) de cerca de 22 annos, com baço palpável
Pfr(*nc mulher de ^18 annos, com baço p^ilpavel ;
Crueiy, homem de 35 annos, com baço 6 dedos
abaixo do rebordo costal. Couîo se vè, um certo numero de adultos com esplc:iomegalia. Jsso nos induz
a crer, ser a maleita do lugar, relativamente recente,
entre esses indios, pois se assim não fora, essa reacção esplénica teria apparecido na infância desses
indivíduos, que boje, já deveriam ter adquirido uma
certa immunidade.
Retiramos sangue de vários in;

;

-
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porém, iníelismente, perdemes muitas laminassalvas, encontrámos formas em anne^
Notemos que
de terçã, no sangue do indio VauvÍ7í.
muito Índio tem morrido de malaria, nestes últimos
dios,

Nas laminas

annos.
papeira é relativamente commum entre os
Entceianto, não parece que se relacione
com a moléstia de Chagas. A determinação da origem dessa papeira, é um interessante problema que
resolver.
Procuramos e indaguamos dos camaradas
da « Gommissãod e Protecção », se conheciam o « barbe. ro », « baraião » transinissor da moléstia. Forafn
Aliás,
todos unanimes eiii aíirmar não existir ahi.
as cabanas dos indígenas, seriam máos meios para
abrigar esses insestos, já pela sua extrema simplicidade, já por serem immedialamente queimadas,
quando atacadas por insectos.
Alui disso, fizemos injecção de sangue do papudo Goigri ( 4." injectados em um gato branco,
aní nal que conseguimos obter em Pennapolis ), sem

A

Gaingangs.

resultado.

Repetimos essa experiência, com
da Índia papuda Tcheik

(

chavante-oti

5." de
),

sangue

em um

gato

Também

nesse caso não conseguimos encontrar
typanosomas no sangue. Sabemos perfeitamente, que
isso não seria o sufficiente para provar a inexistência
da moléstia de Ghagas, já pelo pequeno numero de
experiências feitas, já pelas diíliculdades da technica
escuro.

que não podiam ser resolvidas em um passeio, mais
que excursão scien^ifica, sem a ajuda de proíissionaes
e com diíficuldades de transporte, não pequenas. Damos
em seguida a lista dos Índios que apresentavam bócio.

No

primeiro acampamento

:

Gri.
Homem, de cerca de 50 annos. Pescoço
de 60 cent, de circumferencia. Papo bilobado, com
mais desenvolvi tnento para o lado direito.
Esse mesmo indio que tand)em é maleitoso tendo

já accessos febris, na occasião, estava com 37.", G.
de temperatura, pulso fracr», regular i(4 por minuto.
O seu baço descia õ dedos, abaixo do rebordo
costal.

—

—

749

Goigri.
Homem de cerca de 40 annos. Pescoço de 42 cent, de diâmetro; bocio predominando
para o lado direito.

Vauvín

uma

com

chefe de grupo

(

Apresentava bocio

).

Referem

empj^'egados da
esse bocio expontaneamente supt',rou, díyninuindo entcto de voRegistramos esse facto, sem comentários, por
lume.
«

cicatriz.

Commtsmo

que

»

tempos

os

atra:;,

lhe não terinos achado e?:plicação plausível.

Nonangui. Homem de cerca de 45 annos. Apresentava bocio pequeno, collocado muito alto.
Esse
mesmo indio, que lambem é maleitoso, tinha o baço
iõ centímetros abaixo do rebordo costal.

Tchaik

(

Mulher, de cerca de
).
grande bocio.
O sangue

chavar.te-oti

30

annos, apresentava
dessa iadia, injectámos

em gato, sem resultado.
No SHgundo acampamento vimos
Gueig. Homem, de cerca de 35 annos, também
:

Accumulava ainda as funcções de maleitoso
papudo.
e o seu baço extendia-se até 6 dedos abaixo do rebordo costal. Era de notar o seu pulso, apenas de
60 por minuto.
Vapin.

Homem,

cerca de 35 an:ios,

de

com

bocio.

Nhencri.

também

Homem,

de

cerca

de

20

annos

cora bocio.

RequPMcri.
índio de 38 annos, com papeii'a
datando de cerca de um annO; segundo informes do
pessoal da « Gommissão ».
Homem muito sympathico extraordinariamente activo, trabalhador.
Do exposto, se vê, que sobre ?s 9-') indios dos
dois acampamentos, encontrámos P com hyperthophia
da thyroide
Essas notas, aqui ficara para orientar, a quem raeliior queira se interessar pelo assumpto.

—A
indígenas

inlluenza e o delluxo

de

São Paulo,

como

zonas, segundo diz Pvondon,
pecial gravidade.

tem

de

nariz, entre

entre os do

um

Quando visitámos

os

Ama-

caracter de esesses

coitados,

—

—
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numero de atacados de tosse
acompanhada de dores de cabeça, fabre
mento geral.

éra notável o

Não encontrámos

pertinaz
e abati-

de leishmanioses
aborigènes, apesar
desses Índios viverem no matto, que parece favorecer a ai^quisição dessa infecção, segundo opinião já
Bruíiipt e Pedroso em i9?3 e confiremittida por
mada pela communicação verbal que nos fez o collega Dr. Urbano Telles de Menezes que teve occasião de tratar de muitos portadores de ulcera em
(

do

ulcera

Bauru

),

vestígios

entre

os

« Calmou
notando que só a adquiriam aquelles que
dormiam no matto, nunca acontecendo infectar-se
>^

trabalhador que dormisse no campo.
Aliás o mesmo facto da inexistência dessa moléstia entro indígenas de Matto Grosso, já foi relatado pelo Dr. Roquette Pinto.

No

segundo acampamento encontrámos,

iiinuní-

co individuo, com essa moléstia, éra o camarada
Paulo Ribeiro, de 20 annos e que apresentava ulcera
de cerca de 3 centímetros de diâmetro, no antebraDiz elle, tel -a apanhado, quando em
ço direito.
Pennapolis, anteriormente a sua ida para o acampa-

mento

— Em

relação ao parto, não obtivemos na ocEstes são encontrados na
casião dados precisos.
publicação do Visconde de Taunay, segundo vimos

—

após.
E' notável o pequeno
tre os

índios que

A

numero de crianças en-

conhecemos.

syphilis assim

como

a

gonorrhea,

não

faz

parte das moléstias existentes entre esses selvicolas,
devido provavelmente ao comportamento exemplar
do pessoal da <:ommissão, e ainda por não se observar, como entre os Guaran3's, de perto de Bauru,
a prostituição.

—

Toda a thcrapeutica, hmíta-se á pratica de
massagens, sangrias, araarraduras e banhos frios contra

pés.

febres.

As massagens são feitas geralmente com os
O doente, uma vez deitado é pizado com cau-

—
tella pelo

75ï

—

operador, até que este encontre o limite infe-

rior (las costellas,

momento em que

chegando mesmo

a sapatear sobre o

pisa

com

força

pobre ventre
do paciente, produzindo essa pratica, por vezes, até
syncopes.
Usam esfregar, antes da massagem, um
pó, de raspagem de cascas aromáticas, entre outras
da planta denominada vulgarmente «Maria Preta».
Dizem elles, esse pó determinar assaduras. Fazem
também massagens, por meio de utn pedaço de
pau de canella, arredondada, da forma de um
sabonete.
As sangrias feitas
largamente applicadas.

nas

pontos

Procedem-nas

doloridos,

são

por meio de

pedrinhas ponteagudas, ( silex etc., )
Hoje em dia,
preferem cacos de vidro.
As sangrias são feitas,
era forma de series de perfurações, não fazendo largas
incisões.

Outro recurso é a amarradura da cabeça, bracom fibras de caragòatá ou imbé.
Ainda contra dores de cabeça, informaram-nos
do uso de certas folhas aquecidas, que amarram á
testa.
Nas feridas, applicam um pó, de cascas queimadas de jaborand3^
Contra as mordeduras de cobras, procedem de
forma bem diversa, da aconselhada por Vital Brasil.
ços, dedos, etc,

Em um

estrado

locara a victima.

Um

inclinado e bastante alto, colbrazeiro por baixo.
Ao pa-

agua bem quente, emquanto
agua também aquecida. Ge-

ciente dão de beber só

regam

a ferida

com

ralmente ao cabo de certo tempo, o paciente vomita.
Gommissão, que até
Esse tratamento é
por vezes líquidos com sangue.
continuado até julgarem o paciente fora de perigo,
ou que haja o mesmo morrido.

Referem alguns camaradas da

—A
xaremos

linguistica não sendo o

nossa forte,

dei-

aqui, tão somente, consignados alguns vocá-

Gaingancamaradas, outros pelo intrépido moço Sr. Augusto de Avellar,
interprete da Gommissão de Protecção aos ínpor nós verificados, como
dios, todos entretanto,
bulos, colhidos no breve convívio entre os
gs, vocábulos fornecidos alguns por

—
verdadeiros, pois

Pobre

gang
no

infinito,

com

Pareceu

aborip:enes.

—
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elles,

nos fizemos entender, dos
pobre a lingua GainOs verbos são usados

-nos ser

e primitiva.

modificados por

certas

partículas

exis-

tentes.

O sou '1,, não usam, sendo que o 'r,, de inicio
das palavras é molle, dando motivo a confusão com
Existe U!U som semelhante ao 'eh,, alleinão
o "l,,.
na palavra
'u„ inglez.
e outro correspondente ao
« bug. »
Contara até

o

Taunay, dá no seu

gnam

até o

numero

numero

trez.

O Visconde

vocabulário palavras

que

de

desi-

oito.

Números

elevados, representam pela palavra
que significa, mí«Yo. Gomo tem boa memoria,
quando desejam se referir a números superiores a

«E»

trez,

em

passam a descrever as particularidades notadas
cada unidade.

Assifti, um
grupo de homens, é descripto, cidesta
tando o Índio, os característicos de cada um
forma os outros, avaliam a quantidade.
;

Palavras ha, que servem para indicar cousas
Assim « rangrê » exprime o numero
« cai ken », é
« dous »,e « irmão » ao mesmo tempo

diversas.

;

primo », como « amigo » e o que ô bem
« terra »
« gá » quer
curioso,
dizer
e « piollio »,
talvez pela semelhança do animaliculo, com os grãos
tanto

«

Este ultimo exemplo, faz lembrar, a definição dada por um humorista francez, ã pulga, como
sendo «um grãin de tabac á ressort»; pelo menos,
obedece ao mesmo raciocínio.
O idioma Gaingang
Para
soffre evoluções e algumas, muito pittorescas.
«sapato», fizeram a palavra nova, « pentorá » que
significa « pé que não dóe », para « trem », arranjaram « gerítan pin » ou seja, « lagarto de fogo » ou
ainda « grande corrida de fogo ».

do areia.

—

« coRevólver é « dò-tchôro » ou fiexa curta
« curucutchon » ou « panno vermelho »
«soldado» (só conheceram os do exercito do kepi
;

bertor » é

;

—

753

—

vermelho) é « crin-cutchon » ou « cabeça vermelha »,
Relógio é « ren-tchia » ou seja « pequeno sol ». Notámos que não se satisfaziam com a nossa a pronuncia, sendo sob esse ponto, ainda mais exigentes do
que os inglezes. Apenas o interprete, Sr. Augusto
de Avellar, conseguia fallar a seu contento.
Eis a

de vocábulos,

lista

trazidos de lá e que

arranjado, não tendo nós, conhecimento da existência de outros vocabulários.
foi

Damos comparativamente

os

vocábulos publica-

Visconde de Taunay.

Os vocábulos, sem correspondentes de Taunay,
são os que não -figuram no seu vocabulário.
NOVO VOCABULABIO

VOCABULÁRIO TAUNAY

A

A

= goio
= taki
= erenki
amigo = cai-keu
arco = vu-iê
B
beber = crônia
bigode
ou = «jovéa» ou «iovén»
agua

goio

aqui

alli

»

«^

barba

=
=
=

.

::=

B
acrou
ieukigliná
joe

botina
pentorá
biscouto ( pão )
braço
iopéu
brauco
cuprí

boca

veie, guia, ueiê

= iamim
hipén ou hijéa
cópri

nheut-ké

ienké

C

=
= crin
calças = fuá
caitetu =^ cog-tcbè
caminho = iamine
cantar = capôt
cabello

inhán

í;"nhen

cabeça

cavallo =:

man-bug

crin

danengoró
oxixá

empri-hâue
taintau
(

esse bug,

pronuncia-se á ioglsza)
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dos pelo
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cesto

= can

lieu
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H

II

homem

=

ongré, paliy

ffré

= riké
= tine
junto = imbre-tiue
irara = kengren
irmão = rangrO
inhambií = dé
igual

tiulira

ir

ir

jacii

inhan-hê

= co-hé
=
=
=

pei

pei
jacutinga
jaguatirica =^ grud
popô-curo
jahó
imbré
junto

laço ( liara pássaros
cuprí
lavar
cupeia

=
lua = cuitclien

pein

grim

)

= vêvê-

longe= vá

ou cuitché

cupeia

corangue
kichá

M

M
machado = begue
macaco = canbère ou caubene
macuo
uô
mào
mingue
matto
veu
mandar
curi-mankê
maracanã
gnand-gnang

=
=
=
=
=
mel = man

caieré

uô
ininguê
cá, cacant,

muito
ê
muito perto
limito longe

= cá-có-tchiu
= c<')-vá-rangue-

uáiue

kentekére

mang

menino sinho =^ cui'on-tchiu
moço ^= tiai-ô
molhar
iapurã

=
=

ben

(

menino

)

kerón
( molhado

= pauin
= timbereré

)

ititi

camá

X

=

não
map-tio ou ton
não tem mais ^^ ton

ton

-
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=
=
noite = cutê
noiva = prou-ía-kê

canharó-tou
não saber
uinhê
uariz

imiuhé
cuté

O

O

=
=

Olhos
eané
min, aniiii ou chok-pré
onça
dêu-nau-é
o que é isso V

Pae

= iog

=

cané

mim

—
= do - tchôro
= pém
rosto = cákêu, iamé ou

757

—

revólver
roubar

iaué

saber =r canharó
sabiá
gonó - ven

=
=
=
=
=

sim
au
soldado
criu - ciitchôn
sol
ren
sopa
medfuro

gonoau
ondtii

ara

sorvete
(

= mau - eutchá
= mauprú ou toprú

doce frio

subir

tatu

=

)

tamprira

-
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Nocanguí homem de cerca de

Uumbrí

»

45 auuos

Uma

(las

hcllezas da tilbii.

No

fiiiulo

pode-se ver

íoberto de folhas de palmeiras.

um

abrig-o de iiidios,

3Ie]iiiias, 00111

de

taiiyras

—

teciilo tU' tara^ioatá.

impa lidadas
I

—

liidiasiiiiia e iiieiiiiio

sentados ao lado de

uma

das casas da

"Coniinissão de Protoc^-ão aos Índios".

•"^

Iu(lla colli taii«:a, coiiio

vivem geralmente.

>^

Dons Índios paputlos.

O

(!a

dire

i(:i

está coin a

<al)C!,'a

peilVil ameute

baixa, não deixando ver
o boeio.

