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PRE :H'AC IO

Incitaclo pela insaciavel curiosidade do espirito e os jnstantes conselhos paternos partiu Alfredo d'EscragnolJc Taunay
para .a carnpanha do Matto Grosso fazendo, de si para si, o juran1enlo de que á r isca procuraria curnpl'ir o preceilo carnoncano
do uso siinnll.aneo da espada e da penna.
Assim, levou, cm sua bagagen1, abundanle rnalerial de desenho, cadernos e cadernos destinados a receber as notas de
toda procedencia relativas a tudo quanto ele no la vel se lhe :inlolhass(', naquellas terras in1mcnsas e quasi Yirgens que teria de
palmilhar. Isto quer quanto ás operações de guerra, qu<'r quanto
it observação da nalul'eza - e das populações encontradas.
Os inclios lhe pro\rocararn vivissima attenção; corn su n1mo
interesse est11dou-lhcs os costumes; corn a inaior pcrtinacia e
paciencia organisou vocabu1arios dos idiomas e dialectos elas diversas tribus co1n quen1 convh~eu. Da lingua <.los guanás cbcgott
a ter ·quasi urn diccionario con1pletó~ corn éerca. de Oous milhares
rle paJavras.
Deixara os seus nianuscriptos ern Nioac, ao encetarem as
nossas forças a fatal marcha para a fTcnte do 1\pa lc•nninatla
pelos horrores da Retirada da LagUik'l..
Apoderando-se os paraguayos da villa, totalmente a saquearan1 acabando por incendial-a, a dous de junho de 1867. Rcoccupada :Nioac pela co]umna de José T11omaz Goncalves conseguiu
Taunay encontrar esparsas, algumas folhas de seus cadernos que,
cuidadosamente, colligiu apro,·citando-as pnra o T'oca1rulnrio da
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língua chané ou guanâ annexo ás Scenas de viageni, sua primeira obra impressa (1868) e reeditada em 1923 pelos dignos
livreiros editores de S. Paulo os Snrs. I rmãos i\1arrano.
Nesta mesma occasião perdeu ainda nu1nerosissimos desenhos e esboços feitos durante os dous annos de permanencia no
sertão apenas ,conseguindo rehaver u1n de seus albuns, este mesmci
bem avariado e desfalcado mas ainda valioso.
Delle aproveitou João Sevcriano da Fonseca diversas paginas para a sua tão interessante Viagem ao Redor do Brasil.
Cerca de un1a vintena desses desenhos nos forneceram elementos
illustrativos de varias obras elo seu autor como Visões do Sertão,
Em Matto Grosso invadido, Dias ele guerra e de sertão, Céos 1 e
terras do Brasil, Viagens de outr'ora. Referem-se alguns á iconograpbia dos chanés.
No Paraná <quando Presidente de Provincia (1885-1886) pozsc Taunay, novamente, em contacto con1 os nossos autochtones.
Vi:ijando, pelos Campos Geraes, a Ponta Grossa e Castro,
e depois a Garapuava teve o ensejo de, en1 abril de 1886, na
prin1oira daquellas cidades, confabular assaz longamente com nu1neroso grupo de caingangs que viera visital-o, pedir-lhe inil e
u;na cousas e levar-lhe presentes, alem de outros para o Imporador. Já aliás com o chefe desta genle se encontrara em Curyliha cha.1nando-o a palacio.
Hospedado, e do modo mais fidalgo, cm casa cJa venerancla
senhora D. ])faria Joanna de França Ribas, em Ponta Grossa
demorou-se uns dous ou tres dias a confeccionar um vocabu1ario dos Coroados. Co:nstituiam assaz numeroso grupo de homens
e mulheres em que tarnbem havia algumas creanças. Seriam a-0
todo umas vinte ·pessoJJsi e procedia1n do valle do 1vahy, se bem
n1e lernbro.
Alem do capitão, que sabia reguJanncnto exprim,ir-se en1
porluguez, outro caingang nelle figurava, menos versado em nossa.
lingua mas n1uito inais intelligente do que o seu maioral.
Já em Curityba vira eu meu Pae ás voltas com o tal tuxaua, cujo facies era o de um alcoolatra, a lho arrancar as palavras do seu então incipiente vocabulario. O dcniorado encontro
que com elle-, e o seu lugartenente, teve e1n Ponta Grossa, e a
que durante dilatados momentos assisti, jamais se me apagará da
memoria, tão pittoresco foi.
Co1n infindaYel paciencia, a a1nbos perguntava n1eu Pae:
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« Como se diz honiem em sua língua? E isto? E aquillo? E
aquill'outro? »
.E o capitão punha-se a lhe desfechar: «!\las você me dá
machado? l\1as Yocê me dá faca? .àfas você me dá anzol? » Ao que
o interrogado promettia, inalteravel e jnvariavellnente: « Dou 1
Dou 1 Dou!»
Aos pedidos do cheie, mais laconico, talvez por cleficiencia linguística, mas não menos energico, secundava o outro indio.
Brilhavam-lhe os olhos á medida que enunciava os objectos
desejados: Enxada? Chumbo? Fumo? Polvora?
Era urn tiroteio tremendo de p~didos a que respondiam os
monosyllabos promissores do presidente paranaense: Dou 1 dou l
mas fale1n l senão não dou! lVIas como é Ho1nem na Jingua do
vocês? E isto'? E aquillo? Falem 1 senão vocês nada ganham 1
E os dous índios, na guttu1~alidade das asperas cordas vo.
caes, emittiam então vibrações de difficil senão frequentemente
difficilima apprehensão aos ouvidos civilisados.
Queria meu Pae que repetissem a palavra ensinada, e elles
se calavam. Ante a insistencia renovava o capitão: « 'J.1as você
me clá panno? !\Ias você me dá tesoura? :Mas Yocê me dá navalha?» E o oulro reencetava a ladainha elo appotecitlos substantivos : Fouce? sal? chapéo?
Que trabaJheira deu o vocabulario caingang que neste livro se encerra l
Ao começar meu Pae a annotação das pequenas phrasos que
nelle ha redobraram as exigencias dos coroados.
Cada palavra entendiam devesse valer o sortimento de umn
venda de beira de estrada do sertão.
- « Corno se diz_: « Quern é este? » indagava por exemplo,
o diccionarisador daquolles vocabul-Os selvaticos. E o cacique lhe
repontav~. logo: « Mas você me dá garrucha? » prestes quiçá a lhe
pedir urna bocá (espingarda) se lhe ,perguntasse o branco a traducção de alguma phrase maiorzinha.
Sobre a monographia de Taunay relativa aos caingangs escreveu o boníssimo e saudoso amigo, Frei Mansueto Barcattade
Vai Floriana, extensa critica que tive a satisfação de publicar
no tomo decimo da Revista do Mi"seu Paulista.
Longamente entre os caingangs convivera o illustrado, piedoso
e abnegado capuchinho, tão cedo arrebatado á vida. De sua carreira de missionario provi eram obras que, sem favor algum, são
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nok'l\'Cis inonuruentos ua glottologia brasilica. Sobretudo os volu1nosos diccionarios Kainjgang-portugue~· e Porl-uguez-Kainjgang que
th·e ainda. o prazer de imprimir no torno XI da Revista do Musei~

Paulista.

Abre ao presente volmne certo numero de paginas b·agmentarias Jo archivo do meu Pae, notas desalinl1adas e por n1hn
agora coordenadas pelo modo que me pareceu melhor. Seu autor
as destinava, quer n1e parecer, a um estudo sobre os índios que e1n
Matto Grosso frequentara ou a algu ns capitulos de sua obra inacabada A cidade 'de ~tatto Grosso. Certo é que os seus originaes
se achavam em muito grande desorden1.
Segue-se-lhes) na í,ntegra, a monographia inserta no to1n~
especial da Revista do Instituto Historico Brasileiro, commemora tivo do priineiro cincoentenario de cxistcnci.a da gloriosa ins titui ção de qu,c é o orgam: Os indios caingangs (coroados de Gita-.
·rapuava) . E o Vocabulario da língua guaná ou chané annexo ás
Scenas Je viageni e aqui reproduzido com a. devida venia e
graças á obsequiosidade dos dignos proprictarios da segunda edição da. obra.
Entregando ao publico os originaes deste novo volume da
posthuma de meu Pae é con1 maior prazer que o faço. Assignalam elles novo facies do intenso brasileirismo do seu autor.
A.os benerneritos amigos directores da Companhia -'\1elhora1nentos de S. Paulo os meus inais effusi\Tos agradecimentos pelo
carinho com que os eclitaram.
S. Paulo, março, 25, de 1931.
1
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Co uyivio com os terenas. A aldeia de P iranhinha. Viagem
accidentãda. Chegada triumphal. Acolhimento genero_
• •
s1ss1mo
.

A 10 de Março de 1866, achava-me, oom o Lago (1 ) á margern direita do Tabôoo. Contra as previsões dos soldados, que nos servia1n de guias e
peroorrian1 carrlinho oonhecido, estava o rio invadeavel, dand10 r1ado nun1a exte.nsãAo de inais de 70
111etros, quaudo a s11a largura nor1nal 11ão excede
de 45. Ni0vo obstaculo a vencer!
Passámos a noite 11um laranjal, no po1n ar de um
faze11deir.o por nome J10aquin1 Alves de Souza. Tivera elle de hospedar ai0s paraguay()s, quando iam
para Coxim, e testemunhara os attc11tad os que ahi
haviam praticado.
1 ratara-os oomtudD, 00111 tão· bem fil1gida urba11idade, que elles nâJo haviam duvidado em deixa-lo
em s11a fazenda. Prometteram-lhe, até, leva-lo oom a
fan1ilia p.ara. ~Iiranda.
En1 tal occasiãio, te11tara un1 dos camaradas de
Sot1za f11gir seudo entãio pela gente de Lopez chiba1

1

(1) Anto11io 11'lore11cio Pereira do Lago, então ~·pitão de engeuheie um dos , maiores vultos da Retirada da Laguna. Am:ig,o íntimo ao
autor escreveu-lhe elle a biographia, inserta em seus: Servidores illustres
do Brasil. (Aff. de E. Taunay).
l'OS,
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teado ferozn1e11te. Amarrado a uma piuva quasi o
esfola ram os fer-0zes carrasoos} a ponta de açoutes.
Depois daquella terrivel execução, a que tivera
de assistir .o misero e espavorido patrão, partiram
os paraguayos} p ro111ette11do voltar breve, apenas concluiss em a expedição ao norte do districto.
Se cumpriram a palavra, Joaquim Alves julgouse com. razões ponderosas para não fazer o ines1no.
Apenas os viu partir, fugiu, a bon1 fugir, e com
toda a sua gente para os ma ttos, tomando depois o
caxr1inho de Sant' Anna do Paranahyb.a.
Vi11gararn-se os paragt1ayios do logro, feito á sua
i11genuidade barbara e brutal} queima11do as casas
e depen.dencias da fazenda e destruinclo tudo qt1anto
enoontraram.
Assim praticavam a conquista do territorio sul
n1aLtog rossens e comü que á risca cun1prind·o o classice ubi solititdirieni...
O n.ome 11abôco provem do guaycurú: significa
fundo, apezar do escasso volun1e d e ag uas habitual,
daquelle affluente do Coxim.
Alguns ü1dios} porém, daqt1ella nação, ribeirinhos
de u1n peráu, formado numa das voltas do rio, gencralisaram aquella especificação pouco adequada.
OfficiaJme11te, e nos inappas mattogrossenses, escreve-se Dq,.bôco, n1uit-0 erradamente, e sem razão
algtuna de ser.
St1scitand.o-se, em A.gos-bo de 1866, uma duvida
a respei·bo do Tuon1e exacto, averiguámos o caso, não
só de pessoas perfeitas oonheoedo-ras do guaycurú,
0on110 de dous bons amigos o tenente João Faustino
do Prado e João Aíamede Cordeiro de Faria.
\ Tale1no-nos ainda do que nos ensinaram alguns
guaycurús filhos da região.
Os qt1e a to.do o transe dizem Dabôco, não se
firmam em principio algum. A unica autoridade por
elles invocavel é a dos drous mappas da província,
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em que apparece a palavra escripta con1 um D. Sem
grande ' ralia por Lanto.
O rio, no lugar da tlossa passagem, tem a margem direita alta e a esquerda baixa e paludosa, depois das innundações, frequentes, en1 razão da proxin1idade das cabeceiras, embora pouoo dura douras.
Bellas figt1eiras e alguns ingaseiros enso1nbra1n esta
nlargem, aio passo que a outra é completamente desco.b erta.
Um p.()UCO ab'ai:xio, bifurca-se o rio; un1 ramo
segt1e a direcçãJo de o.este; o outro diverge para st1d.o este deixan.do intermedia cumprida ínsua, rasa e
arenosa.
Os desmot'>onamentos da barra11ca direita deixan1
perceber a natureza oompletamente arenacea dos terrenos proximos. I»ode esta circumstancia tambem explicar .o nome de fundo, dado em certa época a tun
rio que, arrastando grande quantidade de arêa, modifica co1n facilidade o seu alveo.
Falaram-11os nas diversas phases por que tern
passado, assig11ala11<lo-nos datas, não n1uito remotas,
em que a sua profundidade variou extraordinariame11te.
Ao chegarn1os á margem do 'Tabôco, já havia
nluito cahira a noute. Nuvens, carregadas de chuva;
pesavam n.o horisonte, estendendo tristonho véo por
·e ntre o qual a lt1a, a custo, dif.fundia os a1nortecidos
rai-0.s.
Forma11d 0 densas moutas, lançavan1 as arvores
vigoI\OSa sombra sobre a superficie turva do rio que,
av;olumado pelas chuvas passadas, rolava, toldadas
aguas, e1n cujo seio, de quando em quando, abria-se,
c.om o espadanar do salto de algum peixe, luminoso vão.
Com a nossa chegada, um bando de capivaras
atirou-se ao rio, afundando com estrondo, e indo surgir á margen1 opposta, ao passo que os barulhentos
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quero quero, desferindrO os oostumeiros e estrepitosos gritos, atroaYan1 os echos, cruzando-se nos ares
com precipitado vôo.
Alli enoontrámQS os vestígios de numerosa comitiva. AD aclarar o dia, reoonheceran1 os soldados
pegadas de índios, a despeito de não percebern1os
os signaes que differe11çavam estas pisadas das de
qualquer outra planta de pé. E no e1ntanto cabialhes toda a razãio !
Sagacidade espantosa a destes 11omens do seríãio ! Nur1ca se enganan1. Distinguem perfeitamente
os rastos de todos os animaes. Vimos depois entre
os indios demonstraçã-0 frequente do tino tão argt1t,o., graças a·o qual reconhecem, pela iro.pressão do
pé i10 terreno, a pess.oa que o deixou.
Só mesmo a nadar ser-nos-ia possivel transpor
o Tabôoo. Reoorremos aos couros e con1 difficuldade o atravessán1os, perigando, i1esta occasião, a
fragil pelota, ern que se mettera o Lago.
Nesse mesmo dia, dez de 1narço, devíamos, en1fin1, cl1egar á aldêa dos indios da Piranhinha. Aligeiran do a n1arcl1a., rumámos em s ua direcção, tendo á fre11te dous soldados, perfeitos conhecedores
destes lugares. Can1inhavam oo.n1 a confiança que
junto á serra ll1es faltara isto é, cortando campos,
scgui11d·o imperceptiveis trilhas e romp·endo por veredas oobertas pe1o matagal e a inacega.
I-Iavia1nos deixado a serra de Mar.acajú e iamos
er1tãio fraldejan.do tlm de seus, contrafortes o qual
segue para O Stll) ,parallelame11te á cadêa, em cujo
novo encontr-0 se achav,a a aldêa.
São alli os ca1npos pouco dobrados : o verdor das
arvores, 0 capim crescido denqtavam que, havia tempo, nelles 11ão lavrara o incendio.
Cerrados, oomo sempre, víamo-los a se estenderen1 por todos os lados; nelles com frequencia occ.orrem as bigrloniaceas, aqui inenos representadas
1
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do que en1 outras pr.oYincias. Continuan1 con1tt1do a
predomi11ar os aralicús.
Em agosto, poderia1n-0s apreciar a floresce11cia
n1agnifica daquellas diversas ar\rores, ipês, paratudos, carobinhas, a oste11tarem os seus massiços a1narellos e azues, de invulgar belleza.
CaminhandiO u1na legua e tres quartos, na direcção media de sul, attingimos o morrete terminal do
oontraforte, que e11tãio~ diverg~ pa~a N. S. e vae uni~
se á serra. A esta de. novo av1stavamos, a dom111ar, com os reoortados Fin.ca.ros, o aldea1nento da
Piranhinl1a.
'
Daqt1ella po,11ta de morro, parte o caminho, que
leva ao Aqu.idaua11a e a;o porto, chan1ado do Souza. Alli existia entã10 um destacamento paragtLayo,
de pouoo mais de cem homens. Vigiava o rio e
a estrada elo Tabôco, por 011de presumia deveren1
descer as nossas forças.
Ao dobrarrnos aquelle pro1no11torio avislán1os, á
distancia de tres a quatro leguas, uma coltm111a de
fumaça, que, con1 os rolos alvacentos maculando a
pureza atn1ospl1erica, pesadan1e11te subia, destacando de si ligeiros flooos, em breve dissipados, ao
sopvo da brisa.
Era o fogo do invasor ateia.do e1n terras do
Brasil, em assignalamento. da usurpação l
Indicava aquelle ponto n.egr.o a .Posf;le) consecutiva
á petfidia, o domínio i1'él,sçido da violcncia: Posse mo111entanea qu:e o governo de Lopez 11averia de pagar
bem caro, dominio temp orario) 1 aniquilador de milha~
res de existen.cias, 11as grandes operações bellicas
debatidas nas plan.icies da rept1blica paraguaya e1n
justíssima desaffro11ta elo nosso pundonor nacional,
graveme11t e iJ1sultado.
A tuna legua e qt1arw daqt1elle n1orro, tra11spuze111os o lj11do regato da Piranhinha, 110 ineio de lt1xurianlc mata, finda a qual, começámos a trilhar
1
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uma estrada, que demonstrava signaes de muit.o
transito.
Na realidade numa volta além, achava-se a aldêa, cujos ruídos cada vez mais intensos, denunciavam a vida e a a11in1ação do trabalho.
Os baques dos machados, confundian1-se com o
cantar dos gallos e o vozear dos homens. Formavan1 t1m concerto, que entãio preferíamos aos mais
sublimes acordes do autor do Rigoletto. Significava
o final de todos os noss·os soffrimentos l Alegravano.s o espirjto e o corpo, abrindo largos horizontes
ao nosso direito de compensações, após tão lon.gos
dias de tamanl10 penar e tamanhas privações ...
Em breve, diante de nós, correra 11m indio.
Noticia do maior interesse celere circulou pela
'.
' . ·1
aldêa.
Ouvi1nos grande vozerio, algazarra continua, e,
quando ante nós st1rgiram as primeiras palhoças, uma
chusma de ge11te armada se atirou aio nosso encontro.
Não tinha agradavel aspecto. Chegaram alguns
de taes indivíduos a apontar-11os as espingardas. A'
vista, porém, dos nossos soldados, seus conhecidos,
e da attitude, pouco bellicosa, do 11osso acompanha1nento, e1n nada assustador, dissiparam-se-lhes logo
quaesquer duvidas e receio.
Foi a reacção estrepitosa. Explicá1nos a razão
de nossp. chegada, e quasi andando ao.s abraÇ;os, no
meiro dc!qt1ella boa gente, fomos ter á casa do capitão
Jr0sé Pedro, que nos acolheu, não oon10 um chefe de
indios mas oomo um filho da civilisação.
Não pequena estranheza nos causou a apparencia d.os nossos novos amigos, pintados de genipa-po
e i~rucú. Com espantosa volubilidade falavam uma
lingua de asso.nancias extraordinariamente asperas,
e estavam providvs de lanças, chuços, espadas e quasi t.odos de espingardas e clavinas.
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Procediam estas armas, como depois soubemos,
do saque do deposito de annas de Miranda, dos famosos cabides de espingardas de que chasqt1eara o
cor.onel Resqt1in a dizer: El Imperio quiere defender
sus fronteras .sim ho111bres y solamente com st1s depositos de armas y municiones 1
Depois de fartarem, por mais de tm1a hora, a
curiosidade, que ll1es causavamos, a um aceno do
capitão deixaram os índios a palhoça, em que nos
rccolhera111os. Pudémos, afinal, . comer sc>cegada1nen.te
t1n1a gallinha cosida oom arroz, qt1e em qualquer parto do. m11ndo seria verda,d eiro petisco.
Pass.ou-se a nossa noite em narrar a José Pedro
os factos que haviam precedido a gt1erra com o Paraguay e os nossos triu1nphos do sul que int1ito o
onthusiasn1ararn.
Falou-11os, com verdadeiro respeito, do I1nperador e de suas altas attribuições. Mostrou-se reconhecido á be11evole11cia, que o monarcha brasileiro
nutria pelos indios de seu In1perio.
Narrou-11os, corri côres Yivas e expressivas, a
inYasão e1n suas diversas phases. Elogiou o co1nporlamento de varios individuos de sua tribu, e ntLnca
falou de si. Ernfim, mostrando sempre os principias da boa educação, deu-nos provas de intelligencia clara e capaz de desenvolvimento.
Sabia ler e escrever, este capitão; mantinha en1
sua aldêa severa disciplina. Organisara uma escola.
de n1e11ir1os, em que figuravam os seus dous filhos
e se1npro se rr1ostrara affeiçoado aos brasileiros, a
olles ~e achegando nas horas do infortunio.
Era digno1 sob todos os titulos, de obter do governo ilnperial a oonfirmaçã:o do p.osto, concedido
pelo virtuoso 1nissionario frei Marianno de Bag11aia,
sob cujas vistas se educara, na ·aldêa dos kinikinaus
do Bom Conselho, além do rio Paraguay. E afinal
conseguiu a tão aln1ejada distincção depois da via-

14
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gem que, oom alguns de sua tribu, realis-0u, em 1867,
ao Rio d e Janeiro. Teve entãio o ensejo de ir visitar
n1e u Pae a que1n levou a carta de reoon11nendação
qt10 eu lhe dera. Divertiram-se os i11eus, basta11te,
da singeleza dos oostUines dos bons indios e de suas
praticas de ho1nens primitivos .
Assin1 n1eu Pae, pessoa de extren1a corLezia para
00111 tod-0 o inu11do, multipljca ra-sc para, se1n offender .o s seus visitantes filhos da selva, e amigos do
filho querido, i11culcar-ll1es que ll ão deviam encher
.o chãio da sua sala de visitas de CtLsparadas, abrindo-lhes de par e111 par as janellas do 001n.n1odo. Mas
qual l E1n estado lasti1noso ficava o soa]ho da sala,
<:to sul1irem os indios cu:jas visitas por vezes se etern1savam.
Estabelecidos na aldêa do Naxe-daxe ou de' Santa
Cruz, a seis leguas da villa de lVlirru1da, alli se havia1n os i11dios t ere11as refugiado apezar da care.acia
de se1nentes e grãos, en1 que se achavan1.
Entreta11to, quando chegám·o s, já boa quantidade de a rroz, h avian1 colhido assiln co1no algu1n i11ilho e mandioca, da qtlal faziam excellente farinha.
Na manhã segttinte, aqueJles genero,s, co1n mel e
rapaduras, figuravam nos presentes, que o inull1erio em peso, veiu offerecer aos dous 11ovos hospedes
da i1açã<o terena.
Retribuin1,o-los com moedas de prata ele duze11tos
réis; o que causo;µ manifesta alegria.. ·
...
lVIui tas mt1ll1eres\ na c.onfusãJo, accusavam i1ão
ter sid.o 6011templadas e só se rotiravan1 depo,i s de
satisfeitas ,a s suas exigencias, voJtando oo.m novas
dadivas para fazerem jus a segu11da distribuiç[lo de
d inheiro.
J.Jivrou-nos o capitãio de n1ais sacrificios pecuniarios, leva,i1do-11os a passei-0. Preparava-se a aldêa
para uma festa e ''ariios indios padres cantnva1n de-
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baixo de alpendres de perypery para que o mel colhido, havia dias, depressa fermentasse.
Apezar do mt1ito que se te1n dito a respeito dos
indios de l\1ira11da é curioso esmerilhar-lhes as praticas especiaes pois mau grado o longo conlacto com
os brancos, conservaram, ben1 caracteristiro, o typo
original.
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'

Os índios de ~lir~nda. Guaycurús e chanés. Terenas, kinil(i·
naus, guanás e laiap.os. Costumes dest es diversos autocll tones. ldéas religiosas.

Em dous in1portantes grupos se distribue1n os
índios do districto de Mira11da: o guaycurú e o chané.
C.omprehende o primeiro tres tribus: a dos guaycuri~s} propriamente dita, que gradualmente vai desapparecendo pelo contacto im1nediato com a gente
branca} a dús oadiitéos que, pelo contrario, conserva-se
n,o estado quasi selvatico, e1n terras pr-0xin1as dos
rios Paraguay e N abilok, ainda i1ão bem exp1orad.o s,
e a dos beaquiéos 1que vive co1n os cadiuéos.
Das outras tribus referidas por Castelnau, nt1nca
ouvi fala r. Talvez estejam extinctas ou confundidas
com as acima citadas.
Subdi\fide1n-se os clianés em quatro ra1nificações:
os terenas 1qt1e constituem tres quintos da população
aborigen~ da regi'â o·, os 1laianas, ·O'S lcinilcinái~s ·e ,os
guanás ou ohooronós. De to'c1os estes autochtones, são
os ultimos os n1ais doceis e civilisados.
E' a língua identica para Lodos estes grupos,
salY-0 quanto, a algu1nas alterações que -0ntretanto lhes
não impeden1 a facil con1prehensão reciproca. Os costumes e praticas tamben1 i1ão differen1 inuito. Os typos, porém, conservando ben1 detern1inado facies, offerecen1 disti11cções que assignalam, caracteristicamente, cada trma destas tribus.
1
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O te1·ena é agil e a.ctiv(): o seu to.d,o exprim·e mobilidade: gente de i11tellige11cia astuciosa propende
para o mal. Aceita 00111 difficu1dade as oossi;ts idéas e
oonserva arraigados os usos e tradiçôes de sua raça, graças talvez a m11 espirito n1ais firn1e de liberdade.

Ro.b usto e oorp11lento é em geral de boa estatura; o semblante ·a presenta o nariz um tanto achatado na base; SJobrancelhas pi0u00 obliq11as) em alg11ns indivíduos bastas e desê11hadas con1 regt1laridade; ás vezes é p11gibarba, D·l ltras tem h11ço e barba bem a])p,a.ré11tes.
A desoonfiança se lhe transll1z nDs vlhares inquietos, viyüs; a d1obrez ri:o·s gestos. Esconde com goste
os sen.timep.tos que ô agita~n; , fala <10111 volubilidade, usando do seu idi<0ma sempre qu0 pode,. e 1nanifestando o ab;0rrecime11to por se expressar el:lr por~

'
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.'

tugue~.

São as mulheres geralmente haixas, têm ca-ra. lar, ga, labios finos, cabel1os grossos e eDmpridos. As
vezes offerece-ll1es o typo surprehe11d·e nte· Gt1nl10 de
amenidade, gràn.de regul~ridade nas f~içôes e ·e xpressão de intelligencia. Tr<;izern com1numn1ente parite do
bu.sto descoberto e t.11Ixa jitlata) tanga 011 àvental de
algodão, çinta anai:xio dos seios, com un1a das pontas passadas é11tre as CO·x as e· -segura á, cintura.
Raras dentre eJlas sabe1n falar . o portuguez: t-odas porém o oomprehe11de111 bem, apezar d@ fingirem não o ente11derem. São as m.ai's laboriosas e ind ustri osas da E3Ua raça, se oomtudo levarmos en1
conta o que N"en1 a ser a actividade e a ind.olencia
piopria& das nações indias.
E' o laian,q, um ty:p.p de transição: tem. ml1ito
rnell1ores instinctos, i11enos aversão aos bra.noos, de
cuja lin.gua se serve, sem repugnancia e até pelo
0011trario oom g-osto e facilidade. E' o 11omem mais
delgado que o terena, menos irrequieto e suspicaz; a
2
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physionomia oom tud-0 muito se m?stra menos ,rivaz e intelligente. São os seus hab1tos de trabalho
n1ais aproveitaveis, porém ine11os constantes e esforçados.
São as mulheres geral111ente feias; tên1 os olhos
commummente apertados, a côr dubia; ne1n o avern1elhado. franco dio oorpo da terena ne1n o ainarello,
algum tanto .macilento, da kiniki11áu. Entretanto, co1no
eln quasi todas as irrdias cbanés, o talho do corpo
é elegante e esbelto, as mãos e pés pequenos e delicados.
O typo kinikináu mostra-se inuito diverso dos
dous precedentes; traz o h·o1nem esta1npadas, 11'0 rosto, a apathia e a placidez: as feições, s~o regulares
e v.té certo ponto bellas, embora ·n ada vivazes.
E'-lhe 1nt1ito diminuta a força do trabalho. Passa os dias, deitad10 sobre um couro pellado, sem
saudades do passado, nem apprehensões do futuro :
ct1ltiva, 00111 grande custo, alguns cereaes que a família eicnne á proporção da colheita ; se abundante,
muito; tudo, em poucos dias. Se acaso falhar, passará a alin1e11tar-se de côoos· e fructas da mata, como
o tarumá (Vitex montevidensis) que, ·em deze1nbro
de 1.866, 00nstituia a principal alimentação da tribu
kinikináu nos Morros.
Sãio as suas mulheres bellas; pela n1istura de
raças, facil nessa tribu n1ais relacionada oom· os brancos e i1egros e a estes -enoostada. A côr lh'es é de
um amarel1o escurD •de ca11e1Ja ( caburé) ou de un1
branco ligeiramente rosado. Neste caso, têm. as faces
delicadamente oo.radas; a tez pl1ra, os labios rubros,
as gengivas vermelhas. Quasi todas comprel1endem
o portl1gt1ez: fazen1 esforços para o ' falar, apezar do
acanha1nento que ein tal caso 1nostran1 experimentar.
O guanâ, qt1asi desappareceu do districto, fu11dido
11as raças branca, índia ou negra, que o cercam. Vi1nos porén1 uma india, chan1ada A11tonia, filha de
1
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pae kinikii1áu e inãe guaná q11e, sobre ser verdadeiro typo de belleza, pela ve11ustade do rosto, delicado da epidenne e elegancia do corpo, tinha sumn1a graciosidade e donaire.
Os guaycuriís, homens en1 extren10 vigorosos, têm
feições brutaes e gnosseiras; estatura inaior que meiã,
avantaja.da, ás vezes, de modo fora do commum.
O capitão Lapagates, chefe de t1n1a aldêa de cadiuéos, a que1n vimos no Tabôco, era um typo impo11ente, de rosto cxpressiv·O· B oll1ar intellig·e nte'. Mosf.:r,ava iro trato bondosa amenidade qu.e inuito caracterisava aquelle hero.e do fortB Olympo.
E' g·e ral, a todos os ü1dios, aguçare111 os dentes,
em finas pontas 001no ta1nbem usarem de urucú e
genipapo para pintar no rosto arabescos, figuras e
desenhos exquisitos ou sin1ulando barbas e bigodes.
Entre .os cadiuéos, comtudo, constitue isto regaJia peculiar ás mulheres e filhas dos capitães; os
inais pintam tão sómente os contornos da bocca, o
que lhes dá aspecto curiosame11te feroz.
Estes desenhos têm ás vezes, mt1ita regularidade, ora simplesmente feit-0s com algun1a tinta corante, en1 vesperas de so1ennidades, ora iJ1delevelmentc se gravam com t1ma ponta de agulha em brasa.
E' ta1nbem commum a todos os indios d·o districto o habito da mais ap urada limpesa: - Lavam o
corpo tres ot1 quatro vezes por di9'; quer faça calor
ot1 frio ou haja bo1n ou mau te1n:po. As mulheres cuida111 n1uito ria alvura dos pan1.1Jos e procuram sen1pre andar lünpas, excepto as velh·a s que eon1 os ann,o.s desprezam tão salutares habitos.
No districto de Th1iranda, ao tempo da invasão
paraguaya mais de dez aldeamentos de indios havia.
J?-0rn1avan1 os tere11as, a maior parte da população autochtone; as s11as aldêas estava1n situadas no
"A1axedaxe) a seis leguas da villa de :J1ira11da; no Ipêgt1e, a sete e n1eia; i1a Cachoeirii1ha, e e1n outro
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lugar a tres leguas, oonstituindo um aldeamento chan1ado Grande, alén1 de outros pequenos ce11tros. Tres
a quatr-0 mil indivíduos viviam nestes diversos pontos.
Os ki11ikináus aldeavan1-se n-0 Euagaxigo, a sete
lcguas N. E. de lVIiranda; os guanás no Evonadigo, a
sete no Lauiád en1 nun1ero de 30 a 40; e os laianas a meia legua da villa, estes todos chanés.
Os gua·y curús e11oontravam-se no Lalima e perLo de .Nioac, -e os indomitos e falsos cadiuéos em
L\magali0,b ida e Nabilek, tambem chamado Rio Branco para os lad-O·S do rio Paraguay.
Quasi to.dos estes nomes de l\1iranda ten1 origem
gua)rcurú. Euagaxigo significa ba11do de capivaras.
, Eponadigo, cardume .àe trahiras, L auiad, campo bello;
Nioac, oorruptela p.ortugueza de Anhu-ac, clavícula
quebrada.
O a.ldca1ne11to modelo i10 Baixo l)araguay era
inoo11testavelme11te o do Pt1atto Grande ou do Bo rn,
Si1,ccesso, perto de Albiquerque, onde os kinikináus
debaixo da pater11al e intelligente direcção do virtuosíssimo missionario, Frei fiiiaria11110 de Bagnaia, apresentavam os fructos valiosos da catechese bem inspirada.
Ahi o.b rigados a um trabalho regular, viviam i1a
abundancia, praticavam diversos officios e aprendiam
as artes liberaes. I-Iavia mna banda de musica, to,d a
composta de in.digenas. Uma esoola de . primeiras letras funccionava, eom crescido numero de alumnos
estt1diosos e nella se incutiam os princípios de relig:iãio de que tanto necessitan1 aquellas infelizes creaturas.
Uma tribu, qt1asi totalmente desapparecera da
região: a dos guaxis. Della só se encontr-0u alguns
individuos, confundidos com a gente de outras i1ações. Deve-se tal extincção ao h abito extraordinaria1ne11te humoral da provocação dos abortos, mediante
o emprego de h ervas e raízes apropriadas. Os laia1
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nas se vão tamben1, pot1co a pouco, extinguindo e,
apczar do contacto continuo com os mirandenses,
iguaes factos se dão c11tre kinikináus e tere11as.
Entre os índios acima mencio11ados, apparecen1
alguns caiuás. Habitantes do norte do territorio paraguayo, nas cabeceiras do Aquidabán, são os prisio11eiros de gt1erra victi1nas das correrias que os cadiuéos cost11n1avam fazer nas terras daquella republica. Para este fii11 sahian1 é.Lo Nabilek, passavan1
os campos da Pedra de Cal e, costeando a ser.r.a de
D,o urados, iam ter ás aguas d 10 Iguate1ny, contravertente do Aquid.a bán..
Os caiuás vendidos passavam, de mão em mão,
na qualidade de escravos ot1, oomo por alli se chamam, captiveiros.
E' a escravidão aliás a mais suave p.ossi vel. O
captiveiro faz parte da fan1ilia, 001n ella come, é
tratado c-01no filho da casa; tem até rega] ias especiaes. Irá a senlwra buscar agua á fonte e lavar a
rot1pa que pertença ao escravo, mas i1unca o obrigará a estes serviç.os ! Entretanto os captiv·os são
vendidos, com summa facilidade, e por q11alqucr ninharia, apezar da 1onga oonvivencia que os u11a. ao
senhor.
.
Vivcn1 os índios d.o districto na maior ignoran0ia e indifferença, en1 materia de religião. A catocl1ese ach.a-se muit!C) atrazada ainda e te1n sid-o mal
dirigida. P<Jucos kinikináus conhe6en1 a sjgnificação
da Cruz o sómente alguns guanás recitam as nossas
preces.
O resto existe nas maii0res trevas; €ntretanto
tem estes i11àios uma palavra para exprimirem Deus,
a quem chamam Nliande-iára.
Cada tribu porém oonta certo numero de padres
cantores, ao mesmo tempo medicos e feiticeiros: Desde a infancia destinados ao sacerdo-cio aprenden1, ainda en1 creança, as poucas cantigas da sua liíl1rgia pri-
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initiva. Homens e n1ulheres indisti11ctamente exerce1n
este mü1isterio grosseir·o: i1enl1un1 s ignal os distingue: nenhum respeito os r:Odea.
O mais absurdo fetichis1no pareceu-nos ser a
religião dos taes padres. Por qualquer motivo: colheitas, chuvas excessivas, sol arde11te, pendoar do 111i·
lh,o e motivos ainda 111enos ilnportantes, cantam 11oites inteiras, denl111cia11do, presagios o oonversando com
a ave rnacaitán (ou acau.an) que fingem cha1nar ele
longe, ilnitando-ll1e o cantar tristonho.
Este passar,o é, pois, para elles, um e11te sagrad,o. Entretanto os demais índios caçam o inacauán
(Herpethoteres) oom a inais con1pleta irreverencia,
i11dice do pot100 caso que de tal ave divina fazen1.
Temos, por se1n duvida, que os proprios padres, e1n
o.ccasião opportuna, saborea1n a carne daqt1ellc ani1nal, abrindo mão dos principios religiosos e dos e11cargos da oonsciencia. O 1nesn10 se dá con1 os guayct1rús e a sua ave sagrada o cara-cará.
Ás yezes, no meio das praticas, faz o padre
grosseiros exercícios de prestidigitação; finge engulir
pen11as compridas, tira-as do 11ariz, introduz flechas
110 esto1nago, etc. etc. O ce11aculo dos seus adn1iradores con1põe-se, quasi sen1pre, de crianças e velhas.
Passam os homens por diante delles lançando-lhes
olhares do mais completo indiffercntismo e quiçá incredulidade. 1\llas não creio que jam.ais os hostilise1n
ou silnplesn1ente lhes compatam) ou. mesn10 ridiculizern, as praticas.
O padre, para: as suas ' rigilias, veste-se de uma
julata ornada de lantejoulas e, pre~a á cil1tura por
uma especie de talim de contas. Pinta. o thorax, braços e cara com genipapo e urt1cú. Estende um couro diante da porta de s ua choupana e nelle cami11ha,
lenta e 001npassadamente, avançando e recuando a
cantar, ora estrondosan1e11te, ora e1n voz baixa e
inonotona, com acompanha1nento de um chocalho, que
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agita á mãio direita. A' esquerda en1punha um espanador de pe1111as de ema, bordado com desenhos caprichosos.
Pode uma fan1ilia · inteira ser de padres; assim
pae, inãe, e filhos cantam juntamente noites a fio,
cada qt1al no seu couro, co1n seu espanador, cabaça
e inais adornos; as mulheres, como os homens, traze1n a parte s11perior do oorpo 11úa e pintada.
O ca11to da madrt1gada soffre 1onga pausa: de repe11te sôa muito ao long•e o grito do macat1án. Respo.n dc-lhc o padre; vem-se approximando o passaro,
oo,m pi10·S cada ,rez n1ais proxim-0s, e, afinal, começam as revelações ao· sacerdote. Esta scena não deixa de impr essi·o nar, pois .a imitação do cantar élo
inacauán, ao 1onge e ,Succ-essivamente, 1nais e mais
perto, é feita com t-0da a perfeiçãJo.
O padre, como medico, é da mais crassa ignorancia. Não e1nprega os numeros os simpliccs que o
rodeam e cu jas propriedades medicamentosas parece
desconhecer co1npletan1ente. Aparta tão só1nente o
doe11tc do contacto com os sãos, apalpa-o diversas
vezes, sopra i10 lugar. ei1f.ern1r0 corno faziam os guaranys, no dizer de Lozano, e canta freque11temente,
consulta11do o macauán. E' a v·ercladeira n1edicina expecta11tc, 00111 for1nulas charlatanescas, apropriadas
porém á in.tclligencia di0 facultativ-0 e do medicando.
Qttalldo o doente fallece, jacta-se o m edico sacerdotal de o ter deixad·o morrei poi: ·g osto; nos casos
de Cltra, recebe presentes e po,r muito·s dias viv.e,
con10 ~'Lo11toya igualme11te affirma dos guaranys, suste11tado. pela familia do convalescente, a quem inc11mbe tal obrigação durante todo o decurso da molestia. Não saben1os se i11erece fé o que Castelnau
conta dos assassi11atos dos padres. Jamais nada ouvimos a este respeito. Se taes factos se dessem c~e
mos que os s eus actos nos chegariam por se referire1n
a personalidades de relevo como os sacerdotes .
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Qt1ando morre um individuo, entra a aldêa toda
cm alvoroto. A casa do inorto é invadida, e nella
proro1npem gemidos e gritos agudíssimos, soltos pelo
n1uJherio e pelas crianças. Ora, é um barulho ingen1e, don1inado pelo soluçar estrepitoso do parente inais
proximo; ora um n1urmurio confuso que dura alguns
n1inutos, reoon1eçandro as lamentações estridentes que
muito ao longe se ouvem.
Fica o cadaver en1 casa ape11as duas ot1 tres
11oras : é logo an1a.rrado em uma rede enfiada nun1
varapáo., ,que· vae carregado por dous parentes.
Dirige-se IJ enterro CIJO cemiterio, acon1panhado
por todas as pessoas das casas, de.f ronte das :qt1aes vai
passa11di0.. Ergue-se assim uma grita cada vez mais
intensa; to.d os se lamentam, todos ·u rram ensurdecedora1nentP,.
No acto de se entregar o cadaver á terra, jt1nto
á cova inalam-se os animaes mais queridos do n1orto, que é sepultado 00111 todos os objcctos outrora
de sua. maior affeição. Occorre porém curiosa particularidade; se, 11este acto algue1n se apresenta pedindo qt1alquer animal ou objecto, obte1n-no logo, sem
difficuldade nem paga, ficando, desde ahi_, o cubiçado 1novel, propriedade sua.
Desta arte cedem os parentes rezes, manadas
de eg.oas, etc. etc. pDocurando desfaz er-se de tudo
quar1to pertencera ao defunto.
De volta do cemiterio, é o rancho abandonado.: toda a familia se 111uda; entretanto, durante muito tempo" oonservam-se nas palhoças, desocc11padas,
agua, rogo e cigarros, para que a alma do morto,
beba, aqueça-se e fume.
Ejs a idé.a que da imm ortalidade da aln1a têm
aquelles espíritos simples.
Quando uma in ulher morre, de volta do enter110, quebram-se todos os potes, pratos etc. E' o seu
rancho, tambem, completamente desn1anchado.
1
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Os sig11aes pelo quaes os chanés manifestan1 a
dôr são extren1an1ente ruidosos. Lamentam-se em altos e estrepitosos brados.
1\1ezes depois do fallecimento de um parente,. qualquer recordação provoca ,riolentas explosões de dôr,
Logo acompa11hadas por todas as velhas da aldêa:
assim, o aspecto de um a11in1al parecido com outro
que fora affeiçoado do defunto, o appareci1nent9 da
lua, a vista de u1ua roupagem, são causas de ui vos
e gui11chos que dura1n múitas 11oras.
O luto consiste - i1as inulheres - em tirar os
adornos de prata e pur.o qtte em M.atto G·rosso são
chamados lavrados, brinoos e oollares, e cortar os
cabcllos á altura das faces: - nos ho·m ens - em
usar r.ot1pas esct1ras, sen1 distinctivos r1en1 enfeites.
1\ duração d0 lt1to varia oonforme o gráo de
parentesco: o de filhr0 obriga a um anno; o de pae
e mãe a 111uito menos te1npo.
Perto de IlDsso rancho de palha, i1os l\iorros, 11abitav.a pobre i11dia velha que i1oute e dia lastünava
a morte do fill10 t1nico, pelos paraguayos morto em
combate, no n1ez de inairo de 1866. O seu soluçar
mostrava a dôr profunda em que jazia. Tinha entretanto os olhos seccos e nenhuma lagrima se lhe deslisava peJas rugosas faces; pr0is os índios quasi não
sabe1n chorar.
Ora e11u1nera,va a pobre inãe, num cantàr monotono, as virtudes do filho; ora rogava á lua que
ll1e recebesse a alma; ora aio Hol que aquecess·e o
lugar err1 que fôra prostrad,o .
Era esta infeliz 1nulher um typ.o· perfeito da mais
profunda dôr materna; estava esqueletica e vivia em
consta11te agitação .
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III
A invasão paraguaya no districto de l\'Iiranda. O panico da
população civilisada. Modo pelo qual se comportaram
as diversas tribus índias. Os kinikinans da aldeia do
Agaxi.

Quando, en1 dezembro de 1864, con1 os para.guayos se trocaram os prilneiros tiros da guerra
i1'aquella enorm-e região de Mira.i1da, cada tribu ma11ifestou as suas tendencias e índole. Entre el1as, porém, não houve quem com o invasor congraçasse.
Os depredadores do Sul, os castelhanos eram, para
"todas, o inimigo ancestral e irreconciliavel. U1nas
houve solidarias con1 as d·esgraças de nós ot1tr-0s
portiiguezes; outras de nós se isolaram; outras, en1fin1, a ambos os belligerantes hostilisara1n. Os indios
de l\1atto Grosso, seja dito entre parenth,eses, chaman1 aos brasileiros portuguezes, e aos paraguayo·s,
bo1ivia11os e argentinos, castelhan·os.
Os guanás, kinikináus e laia11!os n1ostravam a
sua solidariedade para comr1osco; ao passo que os
terenas de Jong·e nos ,observavam ,esquivos. Os cadiueós, barbaros 00111 0 são, aproveitaram o ensejo
para atacar .o s paraguayos no Apa, assiln como para
assassinar fan1ilias brasileiras, do primeiro ao ulti1no membro, como a do i11feliz Barbosa Bro11zique
perto do Desbarrancad-0, no Bonito.
lVIas era sobretudo aos paraguayos a quen1 como
seus inimigos seculares aggrediam. Elles os receiavam
1
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in11it-0. Resquin, por sua causa, apezar de dispor de
u1na colun1na de cinco mil homens, das tres arn1as,
realizo11 a occupação do sul de ~1atto Grosso com
e11or1ne lentidão.
Qua11d-0, destroçados, pelo Agaxi passaran1 alguns soldados do segundo corpo de cavallaria de
Nioac, encontrara111 a aldêa sobre inodo alarmada.
Vinhan1 batidos pela im1nensa superioridade nu1nerica, na proporção de um para cincoenia talvez,
haven.do tiroteiado com os paraguayos á 1nargen1 do
Desbarrancado, ·e scaramuça ·esta assignalada pela n1orte he11oica do soldad·o Gabriel Barbosa.
Era capitão da aldêa wn velho, kinikináu, certo
Flavio Botelho, qt1e diariamente se e1nbriagava, individt10 sen1 prestigio ne1n prestilno e sem respeiLo algun1
pela patente de que hauria grandes inotivos ·de orgt11ho, e lhe fora passada por D. Pedro 1.
Retirando-se, e1n boa ordem, o bravo Lene11te
coro11el Anto11io Dias, conllllandante do segundo corpo de cavallaria, chegara a Nioac onde fizera toda a
população brasileira seguir para a villa de l\Jirai1da,
ou .para os dista11tes can1pos do Brilhante e da Vaccana.
Já então se dera o episodio heroico de A11tonio
João Ribeiro em Dourado~, occorrido e1n fins de
deze1nbro de 1864 ao passo que o combate do Dcsbarrancado se travara a 1.0 de janeiro de 1865.
Vivia -0 capitão Flavio Botelho .oom duas fi111as,
rapariguinhas ainda, e muito l indas. Aconselhararn-lhe
o,s soldados que tratasse de fugir quanto antes e hon1isiar-se o·n de 1nelhor lhe fosse possível.
Em vez de agir embriagou-se dias a fio. Assin1
r1ada fez en1 tão difficil situação.
Revoltados con1 o seu indign-0 chefe escolhcra1n
os índios do Agaxi que1n os sot1besse encabeçar.
Por unanil11idacle recahiran1 os votos no joven
i>acalalá, o filho da velha de cuja dôr, acabán1os

,
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de falar. Era rapaz de pouco mais de vinte annos;
typo soberbo de robustez, índio de raça pura, como
ll1e denunciavam a côr de cobre vermelho, as feições
angulosas, os malares salientes, os dentes acerados e
inagnificos. Os olhos, pequ«~nos e vivissimos, e o
queixo .accenh1ado denl111ciavam-lhe a intelligencia e
a energia.
Tão moço ainda, já s-0ubera incutir o prestigio
aos seus e angariar a consideração dos brancos. Era
o proct1rador in.fatigavel das queixas e reciamações
que sua gente tinha d·os nloradorcs d·o Miranda. A
frei Mariann 0 de Bagnaia denlmciav~ as jrregt1laridados dos contractos ou os des1nandos occorridos
i1a sua aldêa, pois a cad.a passo se repetiam as tentativas de exp1oração dos pobres índios pelos civilisados.
Pedia providencias; indicava medidas acertadas,
de reparação. E de vez em quando obtinha algum
resultado, acautelando os interesses dos seus e alcançando justiça.
Em varias occasiões enfrentara até as autoridades da povoação, dispostas scn1pre a abusar do
atrazo dos índios. Apoiado na boa vontade do missionario e no seu ·e spírito ' de r ectidão, arrancara, para o
seu aldeamento, a abolição de varias medidas vexatorias ·O que não lhe fora _sempre facil.
Certa vez; ao saber qu.e un1 kinikináu, entrado
e1n annos, e muito sobrecarregado de fa1nilia, fizera
co1n o juiz de paz de l\1iranda, prestigiosa influencia
política, u1n contracto de locação de serviços por
dous mezes, a troco de um salario de <J.Uatro inil réis
e i11ais uma garrafa de aguardente no fi1n de cada
mez, recorreu ao capuchinho. E este apurou que o
índio agira de moto proprio e inuito livre vontade,
-0ffertando o seu trabalho em troco de tão miseravel
paga.
1
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OS MERITOS DE PACALALÁ
f

Não havia pois legalmBnte o que dizer de tã-o
sordido contract-o.
Adoptou Pacalalá um expediente i1ovo e generoso: propôz a substituição do trabalhador por outro
n1ais valido.
T 01naria mn moço o lugar e a fai11a do velho 1
Acejta immediatamente a prioposta, com applauso do
frade, e maior satisfação da interesseira e indigna
autoridade, em l\lfiranda apresentol1-se Pacalalá pondo-se á disposição d·o juiz de paz.
l•'acilrnente, no e111tanto arra11java trabalho a 500
réis diari.os 1 C·o m toda a oonstancia se manteve, dt1rante
os dous mezes do prazo, ás ordens do avido e inescrupuloso contractante, realisando, se1n duvida algun1a, serviç.o triplo ou quadruplo do que o velho e imprestavel indio a quem substituira poderia ter feito.
Findo o tempo do ajuste recebeu os quatro inil
reis e deu-os de esn1ola a Frei i\Iarianno para as obras
da matriz. A aguardente levou-a a Flavio Botelho,
cuja filha mais bella amava e pretendia desposar.
Perdera dous inezes e dezenas de n1il réis, so1nma para elle vultuosa, mas en1 compensação augmentara-se-lhe, enormemente o prestigio entre os índios
e brancos.
- Os portuguezes, orgulhavam-se os velhos da aldêa, oom 'º s·orriso indefinível dos indios, co1n Paca.
'
lalá não podem 1
Vivia o rapaz em companhia da v-elha n1ãe, qtle
delle se desvanecia imn1ens·o. Trabalhador robustíssimo e infatigavel como dissemos construira a n1elhor palhoça do Agaxi. Dé sua roça vinham fartas
colh.eitas de aboboras, milho, feijão e arroz; possuia
boa creação de gallinhas « pipuiras » e dispunha at6
de u1na vacca.
Não havia dia en1 qt1e da roça não voltasse trazendo á mãi grandes cestos de carás, inhames ou aipins
ou alguma fructa sylvestre saborosa.
1
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Atirador eximio e excellente caçador, frequenten1ente apparecia com jaós, jaci1,tingas, macucos e inam.bús, senão com gordas pacas, quando dispunha de di11heir·o para comprar polvora e chun1ho, artigos caros
em l\'Iatto Grosso.
Propendia Pacalalá para ·O congraçamento dos da
sua tribu oom a gBnte de J\Iiranda en1bora o affligisse
a má fé que ·O.s branoos punham em suas relações con1
os índios.
- Cuidado co1n 1o s portuguezes, aconselhava aos
se·us. Não somos seus escravos. Elles são os .nossos iguaes e não nossos senhores. N' esta terra nã.o
d«~v-e iJ.1aver d11as especies 'de gente : tuna que i11ande ·e outra que trab.a lh e. Todos devon1 trabalhar e
receber a paga justa de seu trabalho.
Un1a vez a1neaç<Ju, até, ir ao .Rio de Janeiro
queixar-se ao Imperador. E isto produzít1 real abalo
no animo e1nbotado de uma das autoridades da villa,
individuo tão at1toritario quanto subalterno de se11time11tos.
- Se de nós abt1saren1 inuito, irei, aLé a Côrte,
falar co1n o In1perador, que é o Capitão Grande. Elle
llao quer que os índios sejam maltratados pelos por1

tugu.ezes.

I

'

Assi1n estava Pacalalá naturalmente indicad.o para
assumir a ch·e fia de sua gente 111uma em·e rgencia grave
oomo a que decorrera da ü1vasão :p araguaya. E os
' acontecin1e11tos justificaram plenan1e11te a. confiança
depositada e:m sua intelligencia., coragem e espírito de
energia e decisão.
Sem perda de ten1po, orde11ou o abandono toLal da aldêa. Ás n1ulheres, crianças e velho·s , carregacl os de tudo qua11to havia de tra11sportavel, ina11dou que ton1assem o caminho do porto do Canuto,
no rio Aquidauána., d 'ahi a oito leguas. Tratariam,
depois, de e1nbrenhar-se na se1·ra de :rvraracajú, coberLa de quasi i1npe11etravel n1ata.

t
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RETIRADA PARA A SERRA

Pa rtiu a caravana; no n1eio do alarido de ilnprecações e gemidos. As velhas sobretudo, e co1n o
de esperar, gritavan1 no tom da mais con1pleta desesperação.
Vergava1n as pobres inulher es ao peso do nadô,
gra11de rede de n1alhas, e1n forma de sacco, suspensa
<lo tira de r ouro applicada á testa do portador.
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IV
O exodo geral para o planalto da Serra de Maracajú.
O acampa1nento dos Morros.

•

Evacuada 001npletamente a aldêa, reuniu Pacalalá
trinta moços robustos e á sua frente marchou para
lVIiranda. Queria certificar-se cxactamente do que havia e desejava armar ben1 os seus, certo, como se
achava, da pr-0xima aggressão paraguaya.
Encontrou a estrada do Agaxi cheia de fugitivos:
ü1dios de diversas tribus, aos nlagotes, ou isolados.
Passavam cavalleiros em disparada, via1n-so velhos
a se arrastar, exhaustos, da ca1ninhaàa realisada sob
a soalheira terrivel do verão, gente a chorar e a gritar desesperada, crianças extraviadas, mulheres des·a1nparadas. Famílias inteiras abalavain ao léo, sen1
saberem para ()1nde ir, umas a pé, outras em carros
de b-0,is, a cujas juntas, na .ancia da 'fuga, os conductores aguilh1o avam crueln1ente.
Tangida pel10 panico toda a população de Miranda alli :estava. E oousa digna de notavel observação: nurna ,oc.casião daquellas, facto algum occorreu de violencia, roubo ou homicídio, tão facil de
succeder no emtanto, no meio da desorden1 e contt1rbação geraes.
·
Entra11do em Miranda encontrotL o nloço i11dio,
co1no era de esperar, a villa entregue á ·n1ais con1pleta
anarchia.
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In11nodiata1nente verifioot1 que ninguén1 tinha alli
a n1enor intenção de resistir ao invasor. Seria isto,
aliás, verdadeiro acto de inutil temeridade. Toda den1ora i1nportava en1 aug1ne11to de perigo.
Queria Pacalalá, ar1nar b-en1 os seus) como dissen1os, mas as · autoridades, desarvoradas, desorientadas, nfio distribuian1, i1ão queriam distribuir 'º ar1na1nento e as inm1ições dos depositos da villa. Assim esperou que os inorad-0res, cada vez n1ais i1upressi.o nados pela approximação paraguaya, se retirassen1.
A 8 de Ja11eiro do 1865, i1ão havia em Miranda
mais t1m só habitante. Ficava o set1 enorn1e deposito de artigos bellicos, e11tregue ao saque dos indios,
antes de cahir en1 })Oder dos paraguayos, cotno fatalmente de11t1~0 e111 breve a0onteceria.
Trataram tere11as, laianos, guanás, kinikináus,
guayct1rús, cadiuê,os, beaquiéos de se provercn1 de
excellcntos espingardas e ela vü1as e de quanta polvora .e bala puderan1 a11gariar; munição de que dispuzera1n en1 abtu1dancia dt1ra11te Lodo ·o tempo da
occt1pação do districto, logo chnmado officialn1ente
::ieJos paraguayos do Mbototeú.
C01n sua escolta bem arn1ada e municiada, partiu Pacalalá para o porto do Ca11uto 011de o esperava
sua gente. Capitaneando a tribt1 st1biu então a serra
de 1\1aracajú, pela inais ingren1e encosta, escolhendo
local para aca1npar, en1 bellissima ·chapada.
Já a este planalto, mas por ca.1ninhos diffcrentes,
haviam chegado inuitos retirantes. Á Serra vestia, aü1da então, vigorosa inata virgein, dentro da qual varios 1111cleos de fugitivos se fora1n formando. E isto
sem que nos prin;iciros dias sot1besse1n da vizinhança ern que se achava1n u11s dos outros.
Era seguro refugio á perseg11ição paragnaya. lVIas
para atU11gir 'º providencial abrigo quanto soffrin1e11to, quanto desespero de toda aquella attribulada gen1
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to! Quanta privação! Dias e dias a fio inal tivera
co1no alimento s enão palmitos, côcos, frt1ctos sylvestros, mel e uma ou outra caça. Esta con1prada quasi
a peso de ouro, ou, o qlle igualmente valia, a troco
de colherinhas de sal.
Reinara verdadeira fo1ne, freque11ten1ente, entre
os espavoridos retirantes. Mas ainda assim muito melhor lhes era a sorte do qt1e se tivessem ficado ao
a1ca11ce dos paragt1ayos cujas avançadas por toda a
parte 0oiJ.11n1'ettiam atrocidades no genero das que já
h:ot1vera ·em C·o rumbá, dirigidas pelo General Barrios.
Effectuaram-se J.ogo derrubadas ~ para as se1nen- "
teiras dos cereaes que alguns previdentes havia1n
trazido, certos de que, tão cedo, i1ão voltariam aos
sous lares.
Cegan1e11te obedecido pelos seus, n1andou Pacalalá, que todos os kinikináus promptan1ente roçassem e plantassen1. Elle proprio deu o exe111plo costumeiro, de amor ao trabalho. Tambem foran1 os
set1s os primeiros a recolher abunda11tes cargas de
inilho e feijão.
Generosame11te retribuia .aquelJe solo virgem os
esforços e soffrimentos dos pobr·e s asylados, dandoIhes alguma oon1pensação a tantos «: tão grandes
rnales.
Todos quantos galgaram a serra, asylando-sc e1n
suas encostas, dentre en1 breve tivera1n a maior fartu.ra de ma11timento,s muito alén1 da mais exagerada
cspectativa.
Assim i1otavelmente se desanuviou o torvo futur~ prenhe de apprehensões de privação e de penur1a.
Houve quen1 plantando n1eio alqueire de n1ilho,
col11esse inais de duze11tos, e de uma quarta de feijão alcançasse cerca de quarenta alqueires, con10 succedct1 a lu11 branco de Miranda, genro <lo ( hico Dias.
1

OS MORROS

Nem falemos do que se colheu de aboboras, melancias e pepinos, quiabos e muita.s outras hortaliças.
Era a feracidade do chão, virge1n, desde seculos e seculos, de qualquer trabalho e aproveita111onto humano, absolutamente espa11tosa. Qualquer aberta
na mata, praticada, verdade é, á custa de mui to trabalho e enorn1e canceira, ·e, ás vezes, a poder de pessimos machados, manejados pelas debeis mãos das
mulheres e das crianças, t-0ifnava-se ponto em que
parecia haver cahid 0 o mar1á celeste dos hebreus.
Não tardou tan1bem que toda. a população alli
estabelecida, branoos ,e indi,os, encarasse, con1 pacioncia, ,a situação, esperando 10 desfecho da i11terr.nina
guerra dos cinco annos, pe,los paraguayos tão desleal1ne11te ,encetada qt1anto ferozmente conduzida.
Nos diversos acampamentos da serra construiram-se ranchos vastos e cornrnodos, e, pot1co a pouco,
regularisou-se o n1odo de viver daqt1ellas colonias
hybridas, de brasileiros civilisados ~ índios, sobretudo kinikináus, a que se havian1 aggregado guanás,
terenas e laianos .
Para augmentar, até, aquella abundancia já notavel veio concon'er a proliferação extraordiJ1aria de
mn casal de gallinbas, trazido, con1 inuita cat1tela, de
1\1iranda p,or un1 indio, que alli á i1oute pe11etrata.
1\11110 e n1oio n1ais tarde contavam-se algt1ns possuidores de centenares de cabeças provoni.cntes daquelles proJifiqos gallinaoeos.
·
N,os Morros - assün se fioot1 eh.amando a 'região
- presidiran1 a ooncordia e a ,paz ás relações de todos. E lembren1os em 11onra ao iespirito da população n1atogrosse11se que nenhun1a sccna de violcncia alli l()CCorret1 dt1rante todo o ten1po do exilio dos
mirandenses. Assjm i1ao desapparecera lotaln1ente o
imperio das leis e a protecção 'das autoridades no torl'itorio invadido pelos crt1eis soldados do tyranno
paraguayo, semeadores da dôr e das ruinas onde
1
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quer . que levassem o seu estai1darte tricolor e aggress1vo.
Em numero décuplo do dos brancos podia1n os
i11dios como a principio mtlitos receiaram, libertar-se,
bruta]n1ente, da tutéla em qt1e até então haviam vivido. E i1ão seria estranhavel tal reacção, dados os precedentes das relações n1utuas das populações de côr
diversas. Quand·o muito porém fiec:'Lran1 u1n pouco
mais aJtanados e independentes, se1n praticar abusos
n·o torios nen1 se aproveitar das circumstancias. para
reacções e desforços ás vezes justificad·os.
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Escaramuças dos índios dos Morros com os paraguayos. O
'·
cornbatc do porto de ·D ona Maria Domingas. Morte heroica de Pacalalá. A dor de sua velha 1nãe. Modo dos
índios oxpressarem a magna. Submissão immoral das
mulheros aos paes. De vas~idão de costumes. O envelhe~
cim t-nto precoce das mulheres. Pratica do infanticidio.
O "tadik". O governo das aldeias.

Dentro em brev-e nos Niorros se concentravam todos os dispersos da zona de ~iiranda. Em fins de
1865, . alli se achavam em lugar seguro, onde o inimigo não se aventurava a apparecer.
Desde os pantanáes do Coxi1n, até o rio Apa de
um lado, e de outro, desde o Paraguay até os campos de Ca1napuan -e Vaccaria, ficára a região em
poder dos paraguayos, qt1e pomposamente havia1n
annexado ao seu territorio o novo departa1nento conquistado do Mboteteú como· disse1no$. Rondava111 elles
sobretttdo a área comprehendida .e ntre os pontos extremos do So·uza, Espenidiu, Forqt1ilha, Nioac, Ariranha
e Desbarrancado. ·.Até agosto d·e 1867, alli conservaram importantes destacamentos, pouco a pouco diminuidos, depois do desastre de nossas forças, na Retirada da Laguna, e sobrett1do após os seus grandes
e oontinuados revezes ao Sul que lhes dizimavam os
exerci tos.
Por entre ·e stes postos avançados passa,ram á
noute os ii1dios ao descerem das eminencias de Mara-
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cajú para capturarem rezes na planicie . .t\joujaYa1n11as a outras ma11sas e do1nesticadas e ta11gian1-nas
para os l\Iorros.
Com estas expedições, repetidas e perigosas, mas
sempre fructuosas, e apezar da vigilancia das rondas inin1igas abasteciam-se os asylado,s da serra de
carne fresca e « carne de vento ». Aos moradores dos
Morros já faltava o sal. Mas a esLe n1esmo, se remediava ,a ,at1sencia oom a exploração dos barreiras e
out.ros terre11os salitrosos, abundantes, aliás, em todo
o sul de Matto-Gross·o.
Passara Pacalalá a ser 0011su1nado especialista
uas caçadas d,os bois, alçados· da planície. Era o mais
iutrepido em descer da serra. Dias inteiros, e sem -0
l11cnor temor, passava-os i1a campina a escolher as
rezes que contava capturar. Com alguns companheiros todos ben1 armados, .chegou de uma feita a laçar
oito anünaes qtle, oom 'º maior exito, tocou depois
para rOS Mr0rros.
Certa occasião, porém, foi de perto e tenazn1e11to perseguido por t1ma ronda ini1niga.
Tangian1 seis dr0s seus kinikináus u1nas rezes,
quando reconheceu que i11evitavelmente ia1n ser atacados. O lugar, porém, já na fralda da 111ontanl1a
prestava-se maravilhosan1ente a profícua rcsistencia:
8erp~ªV:ª a trilha pahn·e ada por denso matagal de taquar1ss1rnas.
Destacandro dot1s dos seus para oontinuare1n a
tocar a ponta, Pacalalá e \os (q11atro d,en1ais co1npanh eiros esperaram a ronda n't1m d,esfiladeiro. Com oerteiro Liro prostrou 'º joven chefe indio ao paraguayo
que vinha abrindo can1inho á fre11te dos set1s.
11 recipitadamente retrocedeu a patrulha. Deixava co1n o trophéus da victoria não só o cada ver do
cornpan.heiro como '() cavallo de qt1e, fuln1inado pela'
bala do ki11ikináu, to1nba.ra '() invasor.
En-0r1ne agitação prr0duziu i1os ~1orros a chegada

t

.:

g

..

=~

..

.I

VIC'l'O.RIA DOS lNDJ OS

39

de Pacalalá que, aJ.1Ch·o do facil triu1npho, arrasLava
á cauda do animal o corpo do inin1igo.
Poss uíram-se varios n1oradores de pavor tal, que
certos de proxima e poderosa reacção paraguaya, en1brenhara111-se pela mata, em busca de 1nais seguro
refugio. ·viran1 outros p'elo contrario neste triurnpho
maior garantia de segura11ça. Ao vencedor inultiplicara1n-se os parabe11s e elogios.
Não era possível co11ter a sa11ha de desforra que
ia n'aln1a daquella gente pri1nitiva, para qu·en1 o se11tiln ento de vingança é dos mais intensos e dos, por
excellencia, i1obres. Sobre o cadaver do paraguayo,
exercitou-se o rancor furibtmdo de todos aquelles índios sequiosos de desforço. Cada qual, á porfia, veio
embeber nas carnes do inin1igo, já tão pisadas pelo
arrasta1nento, facões e espadas. E o corpo 1nutilado~
disf.o rme, e afi11al estraçalhad·o, foi, por fim, atirado
. caes
- e corvos.
aos
Con10 consequencia d'aquelle enco11tro an1iudaram-se as descidas da gente dos l\'Iorros, agora inais
ousada. E os paraguayos se inostrara1n inais prt1dentes :veceiand0 elnboscadas e tr~ças de gt1erra. '1'ratavan1 de reforçar <)S seus postos avançado~ temerosos
de algu1n ataque vul tuoso.
Pacalalá se atrevia a ir pescar no 1\ quidai1ana
distante i10 emtanto st1a.s dezeseis leguas dalli. Dias
e dias permanecia á riba11ceira do formoso rio entretido ·etl'l preparar e seccar 'º s grandes e saborosos
d·o urados, as deliciosas piraputangas e os gordos pacús, que em suas aguas tanto abundam. Era a empreza tanto inais arriscada quanto vigiava1n as patrt1lhas paraguayas as margens do caudal, a que davam o nome de Itio-Branco, impo11do-o como divisa
do seu .11ovo departa1ncnto do Mboteteú, e fronteira
da ·n ossa mutilada provü1cia de Matto-Grosso, i11nocente devan eio que pouco duraria, seja dito de passagem, sev<era1nente castigado co1no foi.
1
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1\1ais dias inen-0s dias, deveria a temeridade do
111oço kinikináu i1ecessariamente provocar i1ovo encontro corri os invasores. Deu-se en1 taes proporções,
on1 relação ao numero dos con1batc11tes nelle empenhados que pode ser co11sider;:i,do corno o inais importante dos feitos de guerra de todo o período da occupação da zona fro11teiriça.
Oc0orreu en1 inaio de 1866, qua11do aiJ1da as nossas forças se achavam a grande distancia d'aquellas
paragens, no Coxim.
N·o porto de D. Maria Domingas á margem diroita do Aqt1idauána, existia extenso cannavial sobre1nodo cubiçado pelos índios muito gulosos de st1bstancias assucaradas.
Formol1 Pacalalá o projecto de alli ir ter, con1
o fito de, no proprio local, fabricar rapaduras. Para
tanto convidou seis kinikináus e dez terenas, encetando con1 felicidade o seu trabalho.
Passaram-se alguns dias, sem inai·o r alteração,
do que decorreu o natural abandono das inedidas de
prudencia. Por casualidade, quiçá, foram os jndios,
avistados por mna patrulha inimiga, que vigiando os
· camü1hos da i11ata mandou logo pedir reforço ao posto do Souza, d'ahi a seis leguas. Ao cha1nado acudiram perto de duzentos homens.
Qua11do se viram cercados, sentindo-se perdidos,
desanimaram os indios.
De un1 em um, incito,u-os· Pacalalá, a combater
oonfian.tes, mostra11d·o-lhes a va11tagem da excelle11te posição, pr.otegidos con10 ·e stavam pela densa mata proxima. E depois era-lhes preciso vender caro
a vida pois tinhan1 á frente inimigo qt1e a ninguem
dava quartel, e feroz em Slla vindicta, sobretudo quando se tratava de mbayás. Nü1guem lhes cahisse vivo
ás mãios l
Armas i1ão lh'es faltavam, nem munições, e ainda menos a dextreza dos atiradores.
1
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Cumpria, pois, nã;o fraquear. E acima de tudo
priocurar acertar os tiros sempre, aproveitando-os o
inais possível.
Avançando para a orla da floresta, collocou o
joven kinikináu cada companheiro atraz de uma arvore grossa, a todos aconselhando a inaior calma e
demora em fazer .a mais certeira pontaria.
Estavam o~ paraguayos a po.u ca distancia, formados em linha, nun1 descampado, assim os primeiros tir.os dos nossos índios prostraram para n1ais de
doze d'cl1es. Responderam con1 nutrida descarga, cujas balas apenas varara1n tro.noo.s e cortaram galhada.
Recuaram o.s índios para o interior da mata.
Perseguidos por uma oompanhia de infantaria acolheram-na por mod·o tal que a obrigaram ao retrocesso.
Multiplicava-se Pacalalá: em toda a parte, a exaltar o animo de cada combatente, procurando aproveitar os esforç,ios e o crescente entht1siasmo dos companheiros.
l\1as, quando o i11imigo, assustado, batia e1n retirada, carregand.o os feridos e mortos e certo de se
haver batido, com u.m a borda inteira de endemoninhados, não pol1de o joven. e heroico kinikináu, cantar
victo.ria.
Ao· pular de urna arvore para outra, atraz de
cuj.o tt-0nco ia: abroquelar-se dos projectis, fulmino·u-o
u.ma bala, no meio da testa.
Encheu. sua morte os companheiros de panico.
Quando a noute cahiu, desapoderadamente fugiram
todos.
Apenas chegou .a lugubre e infausta noticia aos
aldeame11tos dos 1\1orr,os, immenso alarido levantot1se. As moças kinikinát1s cortaram logo os cabellos, á
altura das ,orelhas, de si tirando qualquer enfeite ou
joiazinba, segundo a praxe dos povos primitivos tambem corrente e1n sua tribu.
1
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Foi a choupana da 1nãe do vale11te rapaz i11vadida pelo n1ulherio e as crianças, em agudissima
grita.
Fioou a desgraçada esn1agada pela dôr. Nem sequer, co1110 é de uso e1n sua tribu, conseguia guiar
as lamentações c1o canto ft1nebre e apregoame11t-0 das
virtt1des e bravura do i11orto, a narrar-lhe as faça11has e a llli)rte heri0ica.
Poz-se a ,definhar rapidamente. Vivet1 d'ahi em
dea11te, á porta d.a cabana que o ado·r ado filho lhe
construira, 001n a cabeça pen-sa s·obre o peito, ausente, de to.do, a tudo· quanto ao derredor occorria.
Quasi sempre as ma11ifestações da dôr dos índios, que conheci no Sul de 1\!Iatto Grosso, eram indifferentemente patenteadas, quer lhes fallecessem o;s
paes, filho,s ou irn1ãos, adultos, qt1er alguma criança
de peito de sua família: em todos os casos, sempre
o mes1no ulular e as inesmas e invariaveis cerimonias, sen1 a n1enor gradação em st1as demonstrações affectivas.
A affeição materna, ou o interesse de u1n pae
pela prole, a .a1nizade que t1ne os irmãos, são entre
elJes e por vezes .edificantes, e até em extremo 001nn~,ovedoras. \ 7erdadeira fraternidade e11volve aquellas
al1nas simples levando-as a dedicações, extremadas
e1n materia de siolidariedade.
Com tod·o o devotamento servem os paes aos filh;o,s que cegamente lhes obedecen1. E isto é geral
para os di,rersos grupos. Não percebemos particular
r.espeito pelos velhos, ou deferencia pela velhice,
como parece aeontecer entr·e os índios da America
do Norte, de cujos oostumes, tão poetisados fez Chateaubriand assun1ptú de verdadeiros carn1es.
De tal submissão resulta o verdadeiro trafico
estatuido entre o pae de uma rapariga i1ubil e qualquer ho1nen1 que a queira para companheira ou inero
passatempo. Sujeitar-se-á a moça á imposição pa-
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ter11a, aceitando sen1 mur1nurar o esposo, ou an1a:::;io,
que ll1e aprese11tem ou despresando aquelle, cuja sep.aração aoonselharem.
Prazos enormes são -0s do aleita1ne11to co1no o
que aliás parece se ter dado entre os i11dios do Brasil,
segu11do os mais velhos at1tores : rapazotes de seis
e sete annos vimos que, a correr, vinha1n dependurar-se dos seios das complacentes n1ães.
Assim graças a tal pratica traz ás índias a lnater11idade, rapida .d efurmação pois os seios, co1n a
prolongada pressão, pendem-lhes aio longo do corpo.
E este, com o habito de carregarem as mães as
cria11ças, ca,ralga11do nun1 <1ns ql1adris, dentre ern breve acaba arqueado e desengraçad.o.
O mesmo se dá, como to.dos sabem, con1 as africa11as e, em geral, com todas as mulheres dos povos de civilisaçãio infer~or. Pouco frequ ente vem a ser
a cerem·o nia do Casarne11to: ,OS meios de s e contrahirem nupcias são os presentes e o di11heiro em es pecie, fo11te donde dilnana a mais l1orrorosa imn10r alidade. A ganancia dos paes simplifica tocl os os prelimi nares, com certeza primitivamente exigidos.
Por dinheiro obtem-se mulher. Seja o pretendente indio, 1branoo ou negro tudo lhe será facilitado,
se se sujeitar ás condições dos paes daquellas a quem
oobiça1n. Estes progenitores, gananciosos e accornodatici.o,s, aconselham, aliás, ás filhas a lib'e rdad·e a mais
· con1pleta, em materia de fidelidad·e oonjugal. n~ahi
a dese11voltura con1 que as índias passam de ho1nem
a 1101nem.
A índole dos índios d 0 Districto, em que o ciu1nc é sentiinento, por assim dizer desconhecido, concorre para o dese11vr0lvimento da mais reprovavel devassidãio de costumes. E a esta acoroçoa o feitio
nada austero dos habitantes de Mira11da.
No casamento mais regular, e muito mais raro
aliás, escolhe o noivo a fl1tura esposa, quando a1n-
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da criança. Della cuida, veste-a, concorre para a alimentação dos paes, por quem. é considerado' filho .
Aos dez annos, mal lhe apo11tam os peitos, ainda nãio nubil, é a raparigt1inha noi,ra entregue a.o futuro marido ! Com elle a e11rola1n nu1na esteira, ao
redor da qual dansam os paes, parentes e convidados, cantando, bebendo aguardente e comendo os presentes, que constituem a parte mais in1portante do
acto e a principal attracção da cerimonia nlatrimo·n ial.
O habito de se entregar ern menin.as a homens é
geral. Delle tiran1 os embrt1tecidos pr.oger1itores o
maior lucro, din1anadv da luxuria em seus desmandos brt1taes. Têm as i11felizes crianças grande procura, alcançand,o, quasi sempre, altos preços. Tal vem
a ser o effeito de idéas repugnantemente immoraes.
Os individuos verdadeiramente exemplares nas
mostras da affeiçãio consagrada aios filhos a quem
tratam com amizade extremosa, nenhum mal no emtanto enxergam nesses verdadeiros estupros de que
as victimas vem impreterivelmente a. soffrer, en1 seu
organismo e desenv;olvimento. Taes são as aberrações incontaveis da mentalidade dos povos !
Envelhecem as meninas, por assim dizer violentadas, com extrema rapidez: aos qt1atorze annos
attingem a :maior expansãio oorporea, já aos vinte corn·e çam a desmerecer e ai0rs tr inta são as velhas merhés cuja decrepi tude não s e faz esperada. Para so·brestar essa marcha infallivel e temida, pro.curarão
sempre prov,o car os móvitos, para o que usam a conselho das p:voprias mães, e velhas sabichonas da aldêa, de 11ervas, pr incipalmente do t~mbó (paullinia
pinnata) cujas violentas pI'opriedades toxicas são bem
conhecidas. - E sobretudo, de choques e apertos, no
' rentre. Assim r ara a índia, que tenha t res filhos;
quasi sempre apenas oontam um ou dous, concebidos
na idade em que já a faceirice não predomina.
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Nos i\1orros, vivia uma kinikináu que, aos dezesete a11t10s, já seis vezes abortara 1 E de tal não fazia o menor mysterio.
No ultimo parto - soubemo-lo - o feto, perfeitamente desenvolvido, havia s ido estrangulado pela
propria avó! Desde muito, declarara esta que só o
pouparia, se fosse do se:xio masculi110.
'fambem pertencia a uma fan1ilia de padres, em
que todos os componentes pae, mãe, filhos e filhas,
cantava1n do oontinoo, atordoand10-nos os ouvidos e
perturhand10i-nos as horas do somno. Além disto n1uito se dislinguiam o:S de sua gente no brutal jogo
chan1aéLo tadik.
E' um exercício de i1111rro·s á maneira do box
inglez. Para o exercitarem enfileiram-se rapazes, mulheres e crianças, uns em frente aos outros, procura11d-0, com o pt1nho fechado, offender o rosto do
advorsario, a 'd esferirem pancadas sómente até o queixo. l\iluitas vezes vasam-se os olhos, cp1ebram-se o
nariz e, con1 o esforço, chegam a desarticular o pollegar 1 A assiste11cia, ao·s berros, applaude ou apupa
os jogadores, sublinhando as vantagens dos partidos
e1n lucta.
-'
_.,
1\ssisti1nos ao tadik entre kiniki11áus e terenas.
Ao prazer d-0 jogo juntavam-se sentin1entos de grande rivalidade. Entretanto os velhos apartavam logo
10is oontendores, quando estes mostravam excessiva
animosidade. Haviam os dous pai'tidos, tomado os
nom.es de luzia e saqir,.arerna, repercussão longinqua
das luctas políticas ·d o Brasil! Ou la politig:ue s'etaitelle nichée ~ !
i\cabi0t1 a festança, bebendo-se garapa fermentada que substitt1ia a aguardente.
A cada aldêa oon1pete um chefe ou capitão, non1eado, ou pel10 governo imperial, ou pelo respectivo
director, ou ainda pelo consenso de sua gente. Limitado é iJ respeito que o cerca. A subordinação aos
1
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chefes é se1npre entre QS indios muito lin1itada. Frequentemente não passa o capitanato de mero titt1lo
sem distincções nem regalias. Quanto nlais civilisados la11to n1enor consideração dedicam os índios
aos seus capitães. Os guanás não aceitam mais chefo especial. Os kinikináus pouco caso fazen1, aliás justificadamente, do seu velho capitão, Flavio ou Flaviano Botelho, ebrio habitual, oomo já relatá111os. Os
laianas sujeitam-se mais. De todos são os terer1as os
mais disciplinados, respeitando, de preferencia, 0 s
n1aii0raes da tribu.
Quando, viajavamos, á n1arg·e m direita do Aquidauána, ,observámos as relações que üxistem entre
a civilisação e os filhos das matas.
E1n nossos p·ousos, represe11tavan1os (guardadas
as proporções e salva a modestia) os centros civilisados: A pouoos passos, de nós e, com a nossa ca111aradagem, pousavam alguns guanás, mais adiante
ficavam os kinikináus. De quando em quando, vinl1am
estes inisturar-se á nossa gente. Num raio duplo, da
distancia do ·n osso acampamento ao dos kinikináus,
reuniam-se ,os laianas, e afinal, a boa distancia, co11gregavan1-se os terenas.
Eram de cordialidade algun1 . ta11to duvidosa, as
relações reciprocas entre ·e stes índios todos. Aos terenas accusavan1 os guanás .e ki11ikinát1s, de inaus
e inimig,os dos branoos. E em 001npensação arguian1
wos outros de falsos ·e scravos dos portuguezes, pois
con10 narramos nunca usa1n os ü1dios alli a de11on1in,ação de brasilei11os, a:o se referirem a quaesquer
branoos, pardos ou pretos. E os paraguayos, para
elles, ai11da são castel'hanos.
As tribus do districbo de lVIiranda, partiram evidc11ten1ente .d a 'i11argen1 direita do rio Paragt1ay, da
região onde hoje existe a nação enima, de que naturaln1ente são algum d.os ramos. Parecem-nos as pro' ras, de tal, claras e irrecusaveis.
1
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Além da tendencia manifesta que os tere11as têm
en1 fugir para as bandas do Chaco bolivia110, reu11indo-se a outros da inesma tribu, que vive1n com
os enim{ls, en1 sua lingua existem palavras demonstrando que a presença dos guanás no districto, fo i devida a uma grande imn1igração.
Como que abrange esta denominação, de u1na
das tribus da r1ação chané, a todas as mais, porque na zona de Miranda oonhecem-se todos os índios
cha11és p.or guanás. E11tretanto perguntando eu, certo
dia, a ·u m terena se era guaná responde·u-mc: 1J.çó
chooronó chan,é cua1~é téreno enómone; g·ua11á não,
chané ou terena na verdade (litt. ).
Assin1 usam os terenas frequenten1ente do ter1no
1naiána que quer dizer semelhante, quando comparam, a objectos qt1e lhes são familiares, outros qtLe
lhes eran1 estranhos. A isto os levam a natural associação de idéas e a necessidade das comparações.
1\.ssin1 chan1an1 ao burity - maiana hérena, sen1elhante ao carandá; á anta - maiána camú, se1nelhante ao cavallo, o que presuppõe o conhecimenlo
do carandá e d·o cavallo, anterior ao do burity e da
anta.
Ora, Of> bu.ritys existem, em grande quantidade,
e111 to.do -0 districto assim co1no as a11tas. E na oulra
n1argem do, ri.o Paraguay não occorrem, seJ1do a1li,
pel10 contrario, extremamente communs os carandás
e cavalJ,o.s.
E' a oonclusão facil e vem em abono daquillo
que procuramos sustentar.
·
A língua guan.á, de formação muito irregular, pro~
vém, evidentemente, do guarany; ba em ambos os
idiomas palavras ide11ticas; iuqí, sal; rnorevi, anta;
- segundo os ]aianas; buriçá (guarany) mitricá (guaná) : burro.
A derivaçfto do guayct1rí1 é clara; 11ão só alguns
vocabulo~ servem a amh::i s as nações; co1no por exen1-
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plo oatépaga, pacu; achuánaga dourado; como muitas
palavras são evidentes modificações. Assi1n se dá con1
a aica. dos guaycurús e o acó dos guanás que ambos significam 1ião.
A índole totaln1ente diversa das duas nacionalidades, as suas idéas e habitos fizeran1, comtudo,
c.on1 que suas li11guas soffressem alterações profundas, qua11dr0 faladas.
A maneira êLo guaycurú. expressar-se é arrogante
e pat1sada. Tan1ben1, julgam-se estes índios rnuito
superiores em tudo aos das demais tribus vizinl1as .
rrem as aspirações energicas; as palavras, terminand10 rnais particularme11te em a e o fechados, quasi
so1npre esdruxulas ,o u graves. Ha entro elles maior
abunda11cia de oonsoantes e estas ellos as emitten1
com som dobrado e guttural.
J:i,alanl rOS gt1anáS rapidamente, C0111 ligeiras aspirações. A sua linguagen1 é uma especie de continuo sibilar; nella predominam os i. As vogaes seguem-se un1as ás -011tras, com quasi tanta profusão
qua11to no alle1não as consoantes. E a recordar esta
circwnsta11cia occo1Te-me a phrase do cspirittioso escriplor francez Oscar Co1nmettant quando affirn1a que
nas palavras germanicas as vogaes se afogam num
ocea110 de consoantes: - Â2J2Jarent rari nantes in
gurgite vasto».
N10 gua11á, em que esfusiam as vogaos dá-se o
i11vers10, oomtudo, ernbora con1 mais moderação 1
As modificações, que oom o tempo cada u1na d as '
tribus ii1trr0duziu 11a lingua chané, constit"uiram quatro dialectos, facilmente comprehendidos, entretanto,
pelos indios de toda aqt1ella nação. A arrastarem a
língua, e numa toada de chôro, falam os guanás;
canta1n á maneira de pront1nciar de certas localidades de S. Pat11o. Apoiam muito numa syllaba para
correrem sobre as outras.
Esta tribu, primitivamente, se localisava quasi
1
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toda, junto á serra chamada d10 Chané, á .margem
direita do Paraguay, acima da de Albuquerque. Daria a cordilheirazinha o nome á nação a que pertence ? Ou lá esteve toda a nação? Encontramos confir1nação de quanto a denon1i11ação de chané, é valiosíssima i10 que nos disse um kinikináu: « Hurnmõ,i
queohati cequexivô nhwmzó chané ~ » « O senho.r quer
aprender a minha lingua chané? » e accrescentou:
Enore nhumzô aoó ocohocori ia quexovoi chané. «Por
minl1a lingua não custa aprender o chané (litteralmente) ». Ao illustrad:o viajante Visco,nde de Beaurepaire Rohan nã:o escapou esta particularidade importante.
Os kinikináus possuem idiotismos e os laianas
tambem.
Os terenas, segund,o nos pareceu, usam do idioma com mais pnopriedade e perfeição.
Os verbos neste dialect-o, são mais regular1nente formados, apezar do capricho que, em geral, preside á sua co11jugação, as analogias mais frequentes,
as phrases mais completas.
E' po,r esta razão que os brancos do districto
aprendem de preferencia a maneira de falar dos terenas a quem com maior facilidade comprehendem.
No guaycurú existe interessante particularidade;
tê1n o.s home11s vocabulario proprio ·e as mulheres
outro, com numerosos modisn1os. Entre os guanás
esta differença ta1nbem existe. NãD se ·estende porém a toda a phraseologia.
~

'

4

V.

OE TAUNAY -

Ent1·e os nossos Indios.

'

- ---

50

--~ -

ENTRE OS NOSSOS I NDI OS

VI
Os guaycurús. A memoria de Rodrigues do Prado. Sua celebri·
dade. Luctas com os hespanhoes e paulistas. Seus habi·
tos de cavalleiros. Suas castas. Sua .robustez physica.
Pratica do infanticídio. Costu1nes im1noraes. Festividacles
e jogos athleticos.
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Lunitado foi o oonvivio que con1 os gt1aycurús
tive. Apenas oonheci pouoos indivíduos da famosa
nação dos Cavalleiros tão celebres i1os fastos mattogrossenses e paraguayos. E aquelles a quem tive o
ensejo de ver eran1 e1n geral ii1dios 11ão abastardados pelo 0011tacto com os civilisados, esquivos e desconfiados.
Em determi11ada occasião oorreu a noticia de
que se levantarian1 todos inarchanc1o S·ob as ordens
d.o seu capitãD, por nome Nadô, para se incorporarem
ás nossas ]orças.
Sobre estes indi.os ha uma das mais interessan- ,
tes ine1norias escriptas en1 tempos colot1iaes, a proposito dos i1ossos selvagens, a Historia dos l ndios Ca,valleiros ou da Nação Guaycurú da autoria do commandante do e11tão Real Presidio de Coimbra, Francisco Rodrigues do Prado. Data de 1795 e acha-se
oo to1no pri1neir-0 da R evista do Instituto Historico e
Geographico do Brasil (1839). E' até o primeiro dos
artigos desta revista e1n que tanta cousa preciosa
se encerra e tanta cousa sem o minimo valor, força
.
e' co11v1r.
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Nas trinta e poucas paginas da excellente inemoria de Rodrigues d.o Prado ha as mais interessantes
informações sobre estes terriveis i11dios, emulos dos
não menos terríveis payaguás. DescreYe ·O autor « os
usos e oostumes, leis, allianças, ritos e gover110 domestico, as hostilidades feitas a 'diff.erentes nações barbaras, aos Portuguezes e Hespanhoes », males ,que
ainda eram presentes na memoria de todos quando o
set1 autor redigia o seu inanuscripto offerto em 1838
ao InstituLo pel·o socio oorresponde11te José 1\tlantLel
d,o Rosario e Log.o, mt1ito felizmente, aproveitado.
Declara FrancisCAo R. d10 Prado1que os guaycurús,
ribeirir1l1os do Paraguay oomeçavan1 a apparecer pelo
lado orie11tal do gr.a nde rio «desde a latitude de 19
graus e :36 minutos, o que quer dizer da 00.n fluencia
do Miranda para o Sul. E á direita do Paraguay occupavam toda a margem, desde a latitude de 20
graus, quer dizer em face do Forte de Coimbra até
abaixo da cidade de Oorrientes.
O districto que elles habitavam no Brasil era
p.ois o extremo s11l da priovincia de l\1atto Grosso a
região do lVIiranda outróra chan1ada ~1boteteú e do
1\quidauána.
Subdividiam-se em tribt1s que tinham diversos
nomes. Aos que habitav,a m nas vizinhanças de 11'echo dos Morros chan1avan1 os h.e spanhoes Oambás,
os que viviam en1 frente a Assumpçfuo Ling·uas e os
que até Santa Cruz de la Sierra levavam sn.as depredações alli eram chamados Xiriguanos.
Nas suas oorrerias attingiam os rios da yontravertente do Paraguay, os affluentes do Paraná, a aggredir O·S Pacaleques, intitulados Oambava pelos sertanistas, e ino.r adores nas cabeceiras do Miranda (o
Imbatetiú, do autor), ot1 os Coroados, ribeirinhos do
~lambaya ( '?) que talvez seja o i10sso Ama1nbahy, e
por elles cha1nados Cayavaba. l\1uito 1naior fora o
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dominio dos Cavalleiros, pouco a pouco reduzido pelo
avanço de portt1guezes e castelhanos.
Diz 10 ~1oticiarista que os primeiros paulistas que
c1n l\1atto Grosso penetraram já os encontraram se11l1ores de grandes manadas de gado vacum, cavallar e ianigero, havidos dos colonos do Paraguay. «Com
1os cav:allos se fizeram terríveis aos outros selvag·ens e os n1esmos Paulistas, que não sahiam ao
sertão, senão com grande levada, receiavam ·encontra-Los ern can1po limpo, pelo modo porq·ue eram acao.m1nettiQ.ro s .
Tanto que os Guaycurús os viam, ajt1ntavan1 os
cavallos e bois e oobrindo os lados, os apartavam
de sorte que, con1 a viiolencia 00111 que iam, ro1npiam, e atr·o pella,ram os inimigos, e elles com a
la11ça n1atavan1 quantos encontravam.
O unico remedio que tinham os Paulistas para
escapar era .o metteren1-se no matto, e an1parados das
arvores, a tiro .os derrubavan1 a seu salvo».
Este modo de combater impressi-011ou forte1nente
os viajantes eu1~opeus e inspirot1 a Debret a conhecida estampa de sua Viage11i pittoresca ao Brasil
em que representa t1ma carga d·e lanceiros guaycurús
contra fusileiros infantes que sobre elles despejam
r1utridas descargas. «Sua tactica diz 10 pintor, consiste
em reunir grandes manadas de cavallos chucros que
tocam á sua frente sem cavallei:nos, misturando.-se
entre os t1ltin1os· a11imaes soltos. E para escapar á
vista do inimigo pratican1 un1 ardil que basta para
dar idéa de sua agilidade e destreza quando a cavallo.
Cada cavalleiro., apoiadü apenas no estribo agarra-se ás crinas do animal oom a mão· direita e ma11tem-se deitado, assi1n suspenso, ao longo do corpo da ·
nlontaria, conser\ra11do tal attitttde até que chegue
ao a] cancc da lança. Neste 1nomento põe-se erecto
sobre a sella e oombate oom vantagem no meio da
desordem causada pelo ataqu e tumultuario ».
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Longas razzias praticavam os guaycurús com o
fito de escravisar os indivíduos de outras tribus,
como os caupazes, troglodytas de que i1os fala Rodrigues do Prado. E i11dios que desde a prin1eira idade
«puxavam a pelle da barriga até faze-la cahir pelo
meio das coxas de modo a con,rerter-se «no unico
vestido das partes que a natureza e o pud.or mandavam co.b rir ».
'rres castas contavam -0s guaycurús: a dos ·nobres '°"Ll capitães cujas mulheres e filhos tinham o
titul10 de donas,, a dos s9ldados « que obedeciam de
paes a filhos» e a dos captivos oriundos dos prisio- •
neiros de guerra. A estes escravos tratava1n com
brandura oomtudo nãio os .obrigando a trabalhar. Reputavam comtudo vilania qualquer alliança com pessoas de sua oondiçãio.
Em fins do secu1o XVIII, sempre no dizer elo
111esmo intormante eram os guaycttrús numer-0sos, n1uito embora não lhe parecessem dever tantos serern
quanto se ,suppunha em Th1atto Grosso.
Constava a sua i1ação, geralmente, de individuos
de côr 1nais esc11ra que o cobre~ robustos, be1n feitos de corpo., bem nutridos, muito resistentes á fadiga, á fo11ne, á sêd·e. Nos gestos de todos respirava a
robustez e um estado perfeito de saúde.
Muitos dos que vi er.am real1nente soberbos typos de h·o mens vigorosos, como o chefe cadiu.éo Lapagates) individtuo de aspecto imp.onente. Raros entre elles o.s defeitUJOS:E>S affirma Ilodrigues do Prad·o, via-se um ou >o utro oego inas a todos ornavam bastas cabelleiras ás vezes lisas e outras crespas. Facto curioso : tinharn em geral maus d·e ntes,
denegridos o que se attribt1ia ao facto de não quererem arra11ca-los aos n1eninos por occasião da muda
«pelo demasiado mimo com que os tratavam».
Indivíduos geralmente sadios, era-lhes notavel -0
rigor da dieta quando enfermos; comendo sómente
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u1n pot1co do a1nago da paln1eira carandá. 1\ttribuia o
official a s11a saúde, en1 gra11de parte, á extrema lentidão coai que mastigava1n ,os alin1cntos « levando por
cs Le .111odo inuitas particulas de saliva ao estomago ».
Assim inuitos delles cl1egavan1 á extrema velhice.
Conhecera guaycurús idosissin1os sobretudo m11,
e111 1793 que parecia verdadeiro l\1atl1usalem «outro
,João dos T empos » DescoJ1heciam o escorbuto, as
inortes por syncope cardiaca o que o inge11uo reparador attribuia á sua vida «continuamente ao a r
livre e desarr<)iupados ».
'finl1a -0 commandante de Coimbra suas tinturas e velleidades litterarias. Era o que o fazia dizer
das int1lheres guaycurús qt1e «nada tinha1n da graça inge11ua da Eva de Milton. J\ cara larga e as grossas tü11.as con1 que se pintavam as tor11avan1 desagradaveis á vista dos civilisados. Aliás toda a trib11
praticava a tatuagem; an1bos os sexos se pintavam
de t1rucú e genipap-0. Para os ~101nens começava a
operação pela testa onde se faziam picar co1n espi1tl1os. Traçavan1 Jil1has priJ1cipiando na raiz do cabello e acaba11do sobre as palpebras, 11as faces, queixo e barba, 011de formavam 11m xadrez. O genipapo
dava-lhes uma côr ci11zenta. As donas praticavan1 uns
qt1adrados nos braços soffrendo em todas estas occasiões crueis dôres.
As guaycurús inl1ito rapidamente se alquebravam
·O tanto ellas como .os homens de st1a nação ficavam,
i1a velhice, sobren1odo enrugados.
Cobriam-se as mulheres rigorosa1nente, e com a
maior decencia, envoltas dos pés á cabeça em grandes pannos de algodão tinto, de côr averrnelhada, com
listas brartcas, negras ·e r·oxas.
Apreciava1n muito os ornatos « rodii1has de co11chas com a madreperola para fora e seguras co111
linhas»
·
Sob o grande inanto aü1da usavam a ta11ga ju•
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lata, tão espalhada entre todos -os índios do s11l de
Matto Grosso. E isto desde o b1erço. T..iouva-lhes o
official o recato do vestuario. Pod«;ria servir de modelo a muitas mulheres, « que tendo a felicidade de
nascer debaixo de t11na religião santa con10 é a cath olica, faziam garbo da desnudez ».
Quanto aos homeris viviam i1ús enfeitad-0s de
pltunas e pennas á cabeça, nos pulsos o per11as. Usavan1 tanga 'de largura de t1m palmo desde que se llaviam ·posto ,e m contacto com os hespanl1oes. Furavan1 'º labio inferior 11elle introd·uzi11d,o u1u batoque
da gr<0sst1ra de n1etade de ún1a penna de escrever o
do comprime11to de un1 terço de palmo ». Os mais
ricos t1savan1 batoques de prata dependurando das
orelhas mnas ineias luas tambem de prata. Quanto
ás mulheres apreciavan1 usar, como adornos, canndos
de prata, ·e11fiados em linhas depe11duradas do pescoço, contas nos pulsos e pernas, além de uma chapa
de prat~ ao peito. As mais pobres traziam cru1udos,
co.ntas e n1eias luas de madeira.
F'eissin1·0 o modo de se pentearcn1. Raspavam a
cabeça deixando coherta de cabello a 1noleira. Quanto aos hon1ens cortava1n o cabello como fazia1n os
fra11ciscru1os. Pelo facto de andaren1 sen1pre a cavallo tin.l1a1n as mttlheres pés lnuito n1imosos e deJica,dos.
Eram geral1nente ternas e compassivas e prope11sas á creação de anima:es domesticos. Tinhan1
gran.de gosto· pela tecelagem e como os homens da
tribu aliás distinguian1-se pela extrema curiosidade
e o cuidado co1n que examinava1n e observavan1 as
cot1sas que lhes cahian1 sob os -0lhos.
Un1a i11stituição reinava entre os guaycurús qt1e
causou justificado horror aos europeus desde que os
conheceram : o infanticidio. Não lhes era privativa
porém esta pratica do aborto q-µ.e tambe1n causava a
n1aior repugna11cia á maioria dos índios do Brasil.
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Estava em uso corrente entre diversas nações
do Paraguay e dos Pampas sogund·o o depoiinento do
illustro FeJix de Azara.
Attribuia Rodrigues do Prado esta pratica criminosa ao excesso do amor das guaycurús aos seus
maridos: Não queriam a gravidez porque esta i11terrompia as relações conjugaes, segundo os costu1nes
dos povos selvag·ens. Tinham excessivo desvelo em
agradar aos ,esposos. Era isto corrente até que a 1nulher attingisse trinta an11'os; depois desta idade i1ão
perturbavam mais as gestações. Mas já então, havendo
praticado numeros·os móvitos e por meio de processos
ba;rbaros de que alguns viajantes nos dão a inais
circumstanciada descripção, pol1co fecundas .s e mostravarn as guaycurús.
Facto curioso : o apparecimento das regras nas
me11inas era, no ·emtanto, o Qbjecto de cerimonias fan1iliares sobremodo festivas. Desta tendoncia ao extermínio dos fetos resultava que já em fins do seculo
passado -0stavam os guaycurús caminl1ando para o
desappareci1nento.
Cita Rodrigues do Prado um facto real1nente frisante destas 'extincções progressivas. Co11hecia ein 1795.
vinte e dot1s casaes da casta dos capitães, cujos chefes seria1n bonrens de cerca de quarenta annos . Pois
bom só um destes pares tinha· prole e ·e sta mesma redl1zida .a ·uma filha unica l
« Razão que n.os faz suppor, annotava elle, que
esta nação vae acabar-se .e que nella está esquecido
um dos prim€iros sentimentos da natureza, porque
todas as cot1sas tem tanto am·o r á c.o nservação de
seu proprio ser, que quando lh1e é possivel trabalham
ao seu modo por se fazerem perpetuas ».
A funesta pratica gt1aycurú encontrei-a corrente
entre os indios das diversas tribus do districto de Miranda, terenas, laianas, kinikináus. Todas ellas provocavam os . móvitos. Conheci nos Morros uma jovem
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kinikináu que aios dezesete ,annos já abortara seis
vezes!
Outra perversão dos guaycurús era a existencia,
entre elles, de pratica i11decorosa a que se entregavam : «o uso do peccado a1naldiçoado por S. Paulo
e outros que impedem a propagação humana » relata-nos o commandante de Coimbra.
Aos individuos que se prestavam a semelhante
iinm·oralidade ·davam o non1e de cudinas ou castrados.
Estes pervertid·os arremedavam os modos femjnis »
vestindo-se com.o as mulheres, occupando-se em fiar,
teoer, fazer ccra1nica, etc.
A não ser semelhante .aberração era elevada,
relativa1nente, a moral dos guayc11rús. Aceito t1m noivD
pelos futuros sogros precisava sugeitar-se na primeira noute a uma prova de continencia curiosa. Logo
depois do casado passava a morar com os sogros que
d'ahi em diante deixavam de lhe falar! NàD era o casamento indissoluvel; podiam os esposos separar-se quando não se entendiam bem mas taes separações rara1nonte occorria1n. E via1n-se .em geral os esposos
affeiço.a.dos mn ao outro. E den1.ais, pois d'ahi decorria a pratica do infanticídio, acima r eferida.
Para 1nostrar a elevacão
dos sentimentos amo,
rosos dos guaycurús se1ni-civilisados que conheceu
relata Rodrigues do Prado .a historia de uma rapariga formosa ·e jovial, por i1on1e Nanina, qu.e morreu de paixão porqt1e rO marido, S·eU noivo desde a
primeira infancia, 'º voluvel Panexioxe lhe fugira após
' o feliz convivio de varios annos.
1\!Iuito embora mais civilisados do que as demais
tribus do Sul de 1\IIatto Grosso viviam os guaycurús
em miseraveis choças cobertas de esteiras de uma
especie •de jnnco e abertas pelos lados.
Quando chovia começavam as esteiras a vasar.
Punham-se os indios a .esfregal-as por dentro com
vassouras, assim vedando a agua de alguma sorte.
1
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Dormiam os Cavalleiros sobre pelles de a11imaes
o dous pequenos feixes de palha. As n1ulheres fazian1
travesseiros cobrindo-se com umas esteiras feitas de
corda de certas arvor es ou com couro de veados.
A cozinha dos Guaycurús causou repugnancia a
Rodrigues do Prado. Refere que estes indios se ali1ne11tavan1 de todos os animaes sylvestres co1no até
s11curys ·e jacarés, «todos os pescados e cevandijas.
Co1no vegetaes procuravam castanl1as, pa1mitos e algumas batatas br'avas « tud 0 assad·o ou cozinhado
com bastante sordioie, sem outro tempero qne o que
lhes dá a fo1n1e ».
E sem perd·er a rOCCasião d·e entrar con1 a sua
u·o ta erudita con1n1entava: «Nesta miseravel vida vivern satisfeitos, sem appetecerem as delicias de Capt1a, 11en1 os thesouros de Creso ».
Ta11to os ho1nens co1110 as mulheres se occupavan1 da cozinlia. En1quai1to havia sol comiam, quatro
e n1esn10 cinco vezes. Mas á noutc ja1nais tomava111
aliinento.
N0Lot1 o 11arrad-0r un1 costun1e dos guayct1rús
que é con1mun1 a 1nuitas tribus do centro da 1\.1nerica
do Sul, segu11do relata1n -0s viaja11tes. Assün as inoças .rtão comiam a ~carne de 111uitos anünaes qu·e os ho111ens ir.tgeriam. E o curioso é que en1 n1enü1as já se
l1aviarn alimentad,o d·e carnes que 111es erarn defesas
i1a ad,o lesc.e ncia. Ao ch,egareTn á velhice poderian1 tornar aJimentos de que se havian1 por completo abstido na mocidade. O trabalho reservado aos gucreeiros era1n a caÇia e a pesca, a .o bténção de palmitos
. e carandás -Oll cuidar das manadas e rebanhos.
As mulheres fiavam algodão, teciam pannos, faziam mt1itas cordas, louça e esteiras.
Uma occupação que constanterr1ente tinha1n era
a depilaçã o dos home11s a que111 arrancavan1 as
barbas, sobrancelhas e pestanas Oll pintavam o ros1
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to e o corpo. Aliás os ·homens lhes prestavam os inesn1os serviços.
Dos jogos e divertin1entos dos guaycurús dá-11os
o autot n1inuciosa relação. Um dos seus n1aiores prazeres era u1na brincadeira brutal feita co1n menil1os.
O volteio aos ares, a n1oda do que ao pobre Sa11cho
Pança s-uccedcu i1a taben1a onde tanlo padeceu ela
dosoob·erta, feita por seu h€roico a1no, do balsamo de
i~,errabraz.

Com sun1rna viole11cia era1n os indiozi11l1os nlante.ados por seis horr1ens que os projectava111 aos ares,
oom toda a força possivel «movendo a t11n coração
l1un1an:o inais lastima que ·diverti111ento ».
Outra brincadeira brutal era a das inu1hetes qu.e,
da11d-0-se as inãos, fechavan1 mn circt1lo, eJn torn-0
do qual corria u1na outra brincalhona com toda a rapidez possivel. Nesta correria deviam as do circ·ulo
procurar fazel-a cahir estendend·o o pé para qne, tropeçando, levasse lastimosa queda».
A que cahia tomava o lugar de que1n a derrubava
e esta ia levar w1nbo ainda n1aior.
Outra bril1cadeira oon1mum entre as mulheres
vinha a ser apartaren1-se em dous bandos dos qt1aes
se destacavan1 alternadamente uma i11vectivad-0ra.
Aquella que mais nomes injuriosos proferia ficava vencedora ,e til1ha o applauso de grandes risadas.
Depois passava;m ao pugilato 001110 costun1avarn
fazer O·S hornen.s.
Affirn1a o nosso autor qt1e os guayc11rús jamais
empregav:arn .a rmas 11as brigas don1esticas que liquidavam a :mão.
A m·u sica lhes era desct0nl1ecida. Jan1ais ca11tavam mas ao ouvirem as melodias dos portug uezes
ficavam co1110 que extatioos. As mulheres estas e11tão se commoviam até as lagrimas quando os can tos eran1 saudosos «tal o poder da n1t1sica inda 11aquelles povos em que se obra pelo estilnulo do ou-
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vido 1 observa singela e ingenuamente o bom Rodrigues dr0 Prado.
As cavalhadas eram festas naturaes nun1a gente que devia a alcunha, universalmente divulgada, ao
consLante uso da equitação.
Conta-nos o veridico iniorn1ador que as inulheres aceiadas, en1 sua grande maioria, oollocava1n sobre os pequenos feixes de palha que lhes serviam de
sella », un1 panoo de cinco palmos em quadra, pintado de oonchas e oontas, o qual servia de cl1arel
e capellada. «As cabeçadas guarn.eciam-nas de pedaços de arame de bacia, oom tres dedos de largura,
ornados de gt1izos, uma chapa de prata na testeira ».
C,omo nã-0 usassem de estribos, as mulheres, para
cavalgarem, seguravam as crinas da montaria e, er- guenclo o pé esquerdo, para traz, apoiavam-no ás
mãos dos hQ1nens.
Estes montava1n em pello e juntos ós dot1s se)\JOS oorriam ora em uma fileira, ora em duas, fazendo alguma escararnuça. «E correndo parelhas, acabam a fu11cção acompanha11do t1m que apparece err1
figura grotesca».
Entre o.u tros divertime11tos guaycurús cita Rodrigt1es d.o Prado aquelle em que os brincalhões com
azas de passaros ás mãos parecian1 querer imitar
os perús. E outro Bm que pondo as mãos no chão
ii1vestia1n üO·m o tou.ros ou saltava1n co1no sapos.
l~n1 to.d,os porén1 aturavam po11co tempo « nelles esmurrar1dio,-se mutuamente os dous sexos por
agradar um ao outro ».
PeLo qt1e, phiLbsopha o nosso ofricial, devemos
crer que o galanteio nasce com os povos.
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VII
Affectnosidade para com os filhos. Abuso do tabaco. A dupla
lingua dos guaycurús. A cosmogonia destes índios. Sua
therapeutica. Grosseiro fetichismo. Ritos mortuarios. A
superioridade guerreira dos cavalleiros sobre seus v,izinhos. Praticas diplomaticas.

1

Afeitos ás praticas infanticidas eram no emtanto
os guaycurús affectuosos para com os filhos.
«Cheios de gosto vêm os paes e as mães saltar
á roda de si .os tenros filhos aos quaes quasi adoram,
sendo elles, aliás, quando moços os seus verdugos antes de nascerem». No emtanto os filhos, em geral,
não retribuíam tal affecto e até davam provas de
pouco a1nor aos progenitores.
Apaixonados do tabaco vivia1n <}S homens guaycurús a cachimbar quanto podiam, emquanto as mulheres n1ascavam o furno, que sen1pre traziam ,e ntre
o labi,o inferior e ,a gengiva.
·
Notou o official a riqueza da língua dos gt1aycurús, ,en1 phrases e vo,cabulos. Dava-se com ella notavel particularidade que cham,ou, aliás, e i.rivamente, a attenção de quantos viajantes a conheceram: o
facto de ter vocabularios distinctos para os sexos.
En1pregavam as in ulheres substantiv,os e verbos inteiramente diversos dos dos homens: assim para morrer dizia1n gemá e os homens aleo; para homen1 a voz
inasculina era hulagre e a .feminina aguira. A phrase
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vou para a minha terra correspondia no lcxico dos ho111ens a saragogo oypilo no das mulheres o eragigo
yoi e assim por deante.
A pronuncia era-lhes inais guttural que i1asal,
carregava1n as into,n ações qua11do queriam chamar a
attenção do interlocutor, e gesticulavam assaz fortemente.
Pude observar quanto r0 modo de falar dos gua}rcurús é arroga11te. Expri1niam-se pausadam·ente co1n
aspirações energicas, voz cava ·e profunda. As palavras terminando geralme1rbe ·em a e o, fechados quasi sempre me pareoeran1 esdruxulas ou graves. 1-Ia
inais abt1ndancia de oonsoantes e os tons se accentuam oom sons dobrados e gutturaes.
Relata Rodrigues do Prado que o set1 vocabulario possuía palavras especiaes para designarem além
do sol, e da lua, os astros mais em evidencia como
Venus e Mercurio.. Até ás estrellas inais vistosas atLribuiam designação especial, circurnstancia reveladora de mentalidade mais elevada porque geráln1ente o s i11dios não vão alé1n do nome generico com que
designan1 taes astros, pelos quaes, aliás, quasi i1ada
se interessan1.
Outra particularidade interessante de seu lexic-0
era 10S nomes attribuidos aos ventos conforme a direcçã-0 de onde sopravam. Sabiam em suas viagens
orientar-se e inaravilhosamente pela (}bservação do
sol.
Contavam os annos pela fructescencia das arvores sylvestres, assignalavam nos troncos por meio
de cortes os mezes por Jt1as e as horas pela altura
do sol.
A sua theogonia davam os guaycurús humilde
e iestupida explicação. Assi1n explicavam ·O caso: já
a terra estava povoada pelos homens que haviam
repartido entre si as suas riquezas e fôra então que
o caracará, inodesta ave de rapi11a, se lembrara de
1
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crear os prin1eiros guaycurús a que1n ar1nara de aljava, 1ança, arco e flecha recommendando-lhcs que
fossem muito bellicosos rot1ba11do qt1anto pudessem
e trataJ.1do de escravisar os filhos das outras naç.ões.
Com toda a razão observou o comma11dante de
Coimbra quanto era estranhavel que os Cavalleiros
não tivessem o '!nenor culto pelos descendentes da ave
a quem deviam a origem, quando seria natnralissin10
que •OS cercassem de verdadeira veneração, como se
dava com tantas tribu.s selvag,ens e nações civilisadas
até, no mundo todo, em relação a animaes que criam
haveve·m. tido lig.a ção 00111 a sua apparição na terra.
Os g·uaycurús, n1uito longe disto, não tinhan1 o
n1e11or escrupulo em matar os caracarás, sempre que
podiam faze-lol
Vagamente acreditavam na existencia de um Deus
bom mas inerte e em :demonios tentadores dos inortaes. Não pareciam ter a menor ídéa dos premios e
castigos da sobrevivencia, embora cressen1 na imn1ortalidade do espírito. As almas dos capitães e medicos da tribu cabia vagar pelo mundo das estrellas
mas as da gente do povo ficavam erra11do junto dos
cemiterios. Entre os seus mythos a11cestraes persistia uina lembrança 001no a d·e u1n diluvio universal.
A therapeutica dos guaycurús conforme relata
Ri0drigues do Prad·ó era quasi .a mesma que tanto vi
praticada e11tve -0s terenas € laianos «não usava1n
mais que carregaren1 com a inã.o é cl1uparern com a
hocca a parte d·olorida. Nenhu.ma noticia ou conhecüne11·to tinham da virtud,e dos tres r·einos, v·eg·etal,
animal e mil1eral ».
« Os seus ,cirurgiões usain de varios efil_ganos continúa o .official lusitru10 : pegam em uma cabaça com
bastantes pedrinhas dentro, começam a sacudir e a
cantar n-0utes inteiras, con1 voz desabrida, co11trafazendo, quasi ao inesmo ten1po, -0 canto de diversos passaros. Fazem crer aos seus que, naquella oc-

,.

64

I

E:'\TRE OS :'.'!OSSOS INDJOS

casião, lhes vê1n falar a alma do enfer1no, a dizer se
11a de n1orrer ou não. E quando quere1n vaticinar
algmna cousa, cantam da inesma for1na e con1 mil
n1ovime11tos de cabeça, qt1e fazem, ficam tontos e
naquella especie de e111briaguez predizem desati11os ».
Nas Scenas de viagern abundantemente descrevi
as praticas do aLsurdo fetichisn10 reinante e11Lre os
h1dios das ·diversas tribt1s que se haviam congregado i1os Jlorros, fugi11do á i11vasão paraguaya. Eran1
111ais -ot1 menos o que Rodrigues do Prado relata
<la religião dos guaycL1rús. Os padres, cantadores infatigaveis, capazes de passar r1'oites inleiras a i11vocar
n n1acauán, co1no ta11tas vezes Yi, era1n gerahne11tc
os medicos de st1a ger1te. Notei qt1e nu11ca e111pregavam urn u11ico simplice e jainais nelles percebi a
idéa de q11e podiam la11çar mão de unia planta inedicinal. Lin1itavam-se a apartar o enferrno do contacto
dos seus, apalpavam-no pelo corpo todo e punham-se
a soprar no lugar enfermo po11do-se depois a cantar
a sua inelopéa, enfadonha ao ultimo ponto.
D·os ritos mortuarios dos guayct1rús dá-nos Rodrigues do Prado assaz abm1dantes noticias. Facto original: entre os índios da região tinham os guaycurús cemiterios, casas resguardadas, lateralmente, por
ineio de esteiras, ondo, a cada familia, cabia uma certa área, limitada por estacas, que lhe servia de jazigo.
Sobre a sepultura das inulheres deixavam o fuso,
a ct1ia e o.u tros objectos, do uso dos enterrados. Sobre a cova dos homens ficavam as armas que .Jhe
haviam pertencido. Se se b·atava de um tumulo de
guerreiro erai11 elles enfeitados com flores e plumas
de divcrsas côres que 0 1s parentes do 1norto annual1nente e por longo prazo, re11ovavam.
Quando fallecia alguma moça rica pintavam o
cadaver como se fora viva, ador11avam-lhe os pulsos
e as pernas co111 as ci11tas de conchas, e punha1n-lhc
ao pescoço as chapas e canudos de prata.
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Era depois o corpo cuidadosame11te envolto na
n1ortalha, /panno pintado 00111 conchas, e afi11al recoberto pela esteira que lhe servia de ataúde.
Era o feretro levado a<> cemiterio aos braços
de um pare11te do fallecido que sen1pre ia a caval1o
e aco1npanhado pelo sequito dos parentes e amigos
do desapparecido. Isto quer fosse este ho1nem ot1
mulher.
Praxe especial vinha a ser o sacrifício da mell1or
montaria do guerreirlo, inon1entos antes de ser o corpo de seu proprietar1o datlo á sepultura. Geralm1e nte
escolhia-se o seu cavallo preferido para esta derradeira homenagem.
As ceromonias do luto entre os Cavalleiros assemelbava1n-se ás de niuitos povos selvagens, de varios po11tos do Universo e ás das populações atrazadas de muitas nações relativa1nente civilisadas.
Era1n de praxe as manifestações ruidosas, o pra11to clamoroso, sobretudo das mulheres. Le1nbrava1n
ellas, chorando, e ca11tando lugubremente, as acções
do defunto, suas viagens, divertin1e11tos e trabalhos.
Nt1merosa.s carpideiras atroavam os ares com ,o s
seus uivos e guinchos.
A' moda de rito milliar dos antigos egypcios os
parentes proximos d 0 fallecido não lavavam a cabeça n.em se pintavam mais até que os amigos e
primos viesse1n desa11Joja-los pedindo-lhes que mitigassem estas demonstrações excessivas.
l~acto interessante: ao morrerem os escravos as
expressões de dôr dos senh.ores attingiam o mesmo
grau de ir1tensidade que quando desapparecia algun1a
pessoa da sua família.
Bellicosos como raras nações sul americanas cat1savam os (1uayct1rús verdadeiro sobresalto aos hespanhoes do Paraguay a que durante mais de seculo
e meio trouxeram e1n continuo alarme. Ellcs e os
1

5

V.

1111: TAUSA y

-

Eutre os nossos Indios.

.....- ...... -.

-~ ·--· -.....,...,,,,,

66

ENTRE OS NOSSOS INDIOS

payagúas impediram a priopagaçãio da conql1ista hespauhola no curso superiQr do Paraguay.
Sa11guinar.Los, ferozes, viviam para a guerra, ainda e1n 1795 dizia Rodrigues do Prado. «Todos os
ann.os sahem a 1natar outros selvagens e prender
por captivos as n1ulheres e creanças ». A estas ama111entavam as n1ulheres dos guerreiros que as havia1n capturado.. Assim as st1as razzias flagellavan1
10S Guaxis, Guanás, Guatós, Chiquitos, Charnacocos,
Cayapós, Borór.o s e outras tribus d·o S·ul d·e Matto
Grioss10. .e além Paraguay.
Estavam r01s seus aldeamentos ch·ei·o s d·e prisioneir:o s pertencentes a estas diversas tribus, ql1e os
temiam .sobre1naneira. EntãJo aios Cl1arnacocos, índios
sobremod·o atrazados, movian1 os Guaycurús crl1el
guerra. Ve11dia111-ll1es elles .os filhos a troco de rnacl1adi0s e facas.
A superioridade dos guaycurús provi11ha não só
de sua cavallaria con'l!o das armas muito melhores
do quo as .das .d~1nais tribus, as clavas de madeira
com quatro e cinco palmos de comprimento o urna
pollegada de diametvo, as lanças oom dezoito palmos de co111pridio incluída a choupa, os terçados e
facões obtidos dos bra1100s, e além dos arcos que
n1anejavam oom grande 11abilidade.
De todas estas .arn1as se serviam en1bora a caval1o. Usavam un1a especie do cinturãJo de que pendiam a maça a direita; o terçado e a fac~ á ·esquer da. A' n1ãJo direit~ empunhavam a lança e com a
·e squerda g-0vernavarn a cavalgadura por n1cio de rudin1entar cabresto. Os frecheiros não tinham lança
porém. Ao cinturão davam outra applicação ainda;
podian1 aperta-Lo f.orternente para que 001nprirn isse
o estomago e lhes fizesse sentir menos as exigenrias da fome dl1rante as 1ongas jornadas em que não
podia1n deitar-se.
Depois que os paulista~ con1eçara1n a percorrer,
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assidt1amente, o sul mattogrossense, com destino ás
minas recem descobertas de Cuyabá, fizera1n os guaycurús, contra os invasores, causa co1nmtun com os
payaguás seus vizinhos ao norte e que, como se sabe, ca11oeiros i11excedivelmente babeis. «Podemos telos quasi por amphibios, annota Rodrigues do Prado,
pelo gra11de uso que fazem da agua e pelo muito
qt1e i1ella sã{): destros».
Dep.o.is desta allia11ça é que os cavalleir.os aprenderam o uso das canôas que são· de urn só tronco».
E sabem todos os qu.e 0011hecem a historia de Matto
Gro.sso 1os terriveis aoontecimentos que assignalaram
as aggressões d.o.s índios ás monções que iam para
Cuyabá ou de lá vinham. Já em 1725 destruíam
t1ma expedição de vinte c.anôas, matando seiscentos
homens em aguas d.o rio Paragt1ay, e d.os quaes dous
apenas escaparan1 ao nlorticinio geral, ttm branco e
um negr-0, reza1n os annaes de lVIatto Grosso.
Familiarisando-se com as expedições flt1viaes passaram os guaycurús a usar do remo• co1no arma offe11siva espo11tando-o e1n ambas as extren1idades. Refere R;odrigues do Prado lhe haverem elles dito que
antes de conhecerem o ferro usavam arn1as de madeira cortadas oon1 pedras e lavradas oom dentes 'd e
animaes; como cepilho· valia1n-se de certo caracol
que quebravam nas oostas e com o qual aplainavan1
a madeira admiravelmente.
Da superi oridade dos process·o s guerreiros sobre
.os de seus vizi11hos mais fracos proviera aos guaycurús en:orrne desprezo dos seus confinantes, a quem
tratavam oon1 sun1ma arrogancia.
Quando entre elles se decidia uma entrada em
campanha elegiam para chefe o. mais moç.o dos capitães, cm estad.o de pelejar. Os capitães antigos lhe
servia111 cntã<> de oonselheiri0s. O seu maior ardil de
guerra
era a trahição em que se mostravn1n destris.
snnos.
1
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Cerünonia curiosa a do dia da despedida dos
moços que pela primeira vez parliam para a guerra:
vinhan1 despedir-se de suas mães que, oon1 os olhos
cheios de lagriinas, inas com \roz e11toada e alta, lhes
len1brava1n os gra11des e gloriosos feitos dos antepassados e da i1ação guaycurú exhortando os adolescentes
guerreiros a imitar as acções dos seus maiores preferindo sen1pre a n1orte á fuga.
Reoortendo ás reminiscencias classicas, ei1tão
obrigatorias a todos os autores que se prezavam, exclama o .nosso Rodrigt1es do Prado. «Vejarn agora se
as matronas Ron1a11as, e a grega Arxilomide ou Arge1ona, como lhe cha111.ava Plutarco, se D. Catharina de \Tilhe11a .a o n1andar os filhos para a restauração da patria, mostravam mais valor que estas barbaras! Ellas faze111, a meu ver, maior sacrifício, á
l1onra cm desejarem antes a morte a seus filhos do
que sobrevivam á infamia, do que a inãe de Nero
em querer que o filho reinasse, ainda que disso se
lhe originasse a morte».
U1na particularidade interessante referida pelo
nosso autor é o respeito que os guaycurús professava1~1 pela jurisdicçã.o territorial de seus alliados e
amigos.
Se acaso precisava1n atravessar-lhes os do1ninios
ma11dava1r1 e1nissario.s explicar-lhes as causas de tal
in.cursão. te1nporaria.
Eran1 geralme11te sete estes ernbaixad·o res, o·u sol~
<J,ados. Ch.egando. á presenç.a do capitão amigo petfilavan1-se e1n linha tomando então a palavra o do
centro, que era o majs abalisado.
Dava u1n passD á frente e voltando-se para os
seus dizia-ll1es : « quero dar un1 recado dos nossos
capitães » ao que os outros o autorisavam por umfl.,
cxclan1ação u11anime de assentimenLo.
\Toltava-se ahi para o chefe, cruzava os braços,
tra11smittia o ª'riso, com rosto grave, e, depois. diri1
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gindo-so, aos companheiros participava-lhes : « Já dei
o recado! », retira11do-se todos immediatamente.
I)or occasião do combate vestiam muitos guayCl1rús uma especie de camisa de cot1ro de 011ça que
ll1es dava pelos joelhos «a qual julgavam ilnpenetravel a Lodas as arm.a s offensivas, e mesn10 ás balas».
En1quanto durava o ataque algumas vezes tocavam grandes buzinas e faziam enorrne algazarra.
Quando voltavam ás suas aldêas iam espera-los
suas n1ulheres e escravos pelas estradas, tomavan1lhes as a.rn1as e' presas e quar1do o exito da expe~
tlição fora real faziam-lhes muitos festejos. A mãe
do guerreiro que, pela prin1eira vez, matara ot1 fizera t1m prisio11eil\o, era obrigada a dar grande festança, onde occorriam scenas de embriagttez geral
devida a tuna beberagem, hydromel muito alcoolisado .
Durante a paz era notavel a conoordia existente
e11tre os guaycurús «este povo selvagem ama-se affectuosame11Le affirn1a-nos o copioso e sincero informante, e vive entre si e1n uma doce harmonia, sustentada desta amizade terna que faz a formosura da
vida ».
Quanto ao seu governo era absoluta1nente patriarcl1al como o de todas as sociedades primitivas.
Aos capjtães dos Guaycurús o uso da autoridade
vir1ha1 a ser o mais moderado.
Durante a minha ·e stada e1n Matto Grosso, 001no
já relatei, pude frequentar os guaycurús propriamente
ditos cujo i1u1nero já constava ser muito di1ninuto. Os
demais rarnos de st1a nação, cadil1éos e beaquiéos,
eran1 muito arisoos em geral, conservavam-se no estad,o quasi selvatico, em terrenos mal explorados.
Erarr: tidos por falsos e traiçoeiros e incapazes de
se render ao jugo da civilisação. Ainda fazia1n correrias quer em territorio brasileiro, onde viviam, quer
e1n terras do Paraguay, chegando frequentemente ás
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n1argc11s do Iguate1ny. Os paraguay·os que os odiavan1 lhes chamavam mbayás.
Augusto Leverger delles falou, com a 1naior, a
mais justa aliás prevenção, no Roteiro do rio Paraguay. Em 1846 visito·u-lhes os aldeamentos á margen1 do riacl10 Nabilecuega.
Refere-se Castelnau a diversas tribus de guaycurús de cujos no1nes jamais ouvi falar. Quiçá estivessem já extinctos durante a minha estada em
Matto Grosso ou confundidos con1 .a s dos cadiuéos e
beaquiéos.
Em sua tàJo. interessante e valiosa Viage1n ao
redor do B rasil diz-nios o Dr. Joãio Sev-eriano da
Fonseca ...
,
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VOGABULARIO
DA

LINGUA GUANÁ OU CHANÉ
(MATTO GROSSO)

A

Alegre -

Ellokelí (2).
Amanhã - Ãrôti.
Amar - Gâchá.
Anta - Maiána-camú (3).
Anus - Cicicó.
Aonde vai? - Nâiênó ~
Aprender - Ceqiiechivó.
Aracuan (passaro) - Uaragá.
Arára - Parauá C1).

Abobora - Camé.
Aborreço - Bóópi (1 ).
Acarus (bicho da sarna)
T chetchá-uahati (/ilho da sarna).
Adeus - B'iÓnne.

Agua - Unné.
Agulha - 71ôpé.
Ai 1 (exclamação)
- V ui ou
,.
acacai.
Aipirn - Tohupú.
Aipim (sêcco) - Catchó.
Aldêa - Ptiuôc6.

Arroz -

Nacacú.

Arvore - Tagatí.
Avental - Juláta.

..
B

Poit[-alcêtí.
Banana - Sánana.
Bala -

Barba (1)

l nguenóió.

Djurá.
Bebamos - Venóulf,.
Beber - Venóuó.

Barriga -

O ultimo accento é o tonico; os outros modificam o som das

vogaes.
(2) Os dois ll soam claramente.
(3) Os Laianas dizem moreví, como em guarany.
(4) Na lingua guarany paraguá, papagaio; d'onde paraouahy, rio
dos papagaios.

\
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Bebo - Venouondí.
Beijo (entre os Guanás)
lnnê.
Beijo (entre os Terenas)
lnní.
Beijo (entre os Quiniquináos)
- Soquirí.
Bezerro - Tchetchá-uacá.
Biuá .branco
(passaro) - Ve,
ragarin.

(

Biuá preto - Veragaiê.
Boca - Bahó.
Bocado - lapi-tchá.
Boi - Vó-ôi.
Bom - Unatí.
Bonito - Vnati.
Borboleta - Dacá-vacáí.
Bority - Maiána hérena.
Braço - Daké.
Bugio - Ooxêagá.

e

..

Cabaça - 'I1óróró.
Cabeça - Duutí.
Cahi - Ingôrôcôóné.
Cahiclor - Icôrôóconõ.
Cahiu - Iricôóné.
Cahiste? - Icôrôôcôóné?
Calça - Bôoró.
Camisa - Iembénó.
Campo - Mehúm.
Canella - Gô-tchó.
Cansado - "ffleomf,.
Cão - Tamucú.
Capoeira - Icomoikéneti.
Cara - Nôné.
Carandá (palmeira) - Hérena.
Casa - Pêti.
Casar - Ongôiêno.
Cascavel - lpôcó.
Catcitú - Oouécó.
Cavallo - Camiú.
Cachaça - Oumâ-á.
Céo - Vanukê .
Cerr~do - Chopotícoti.
Cervo - Vá-iá-jó.
Chão - Poké.
Chóro - Inhondí.
Chover - Ennucó.

Chumbo - Aketi.
Chuva - Ucó.
Cobra - Ooit-chôé.
Coitado - Quixauó.
Colhér - Tchurupé.
Come - Niké.
Comer - Ningá.
Comida - Nicoconóti.
Comida (entre , os Quiniquináos)
- Nicóningá.
Corno - Outiá.
Conhecer - Indjá.
Conheces? - 1etchóá?
Copular - Capiú.
Coração - Ommindjôn (j hespanhol).
Corpo - Munhó.
Corrego ·- lv otoagá.
Corta (imperativo) - Tetucá.
Cortar - Tetócoti.
Cortaste? - Iatêtucôá?
Côxa - Djuró-7cunó.
Criança - Calliuônó.
Cuia - Pocó.
Custar - Côicú.
Custar (entre os Quiniquináos)
- Ocôócorí.
D

Pêrétchá.
Dar - Boritchá.
Dedo do pé - Guiiri-djêvé.
Deita - Imêcá.

Dá-me -

De mim -

Nuti.
Dente - Onué.
Deus - Iandeará.
Deus - Echãiuánulcê.

..
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Depois - Poinú.
Depois d 'amanhã - Poinú-arâti.
De tarde - Kiacátche.
Devéras - Quâti.
Dia - Oátche.
Diga
l ocó-iucuá.
Digo - Góe.
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Dinheiro - Ararapetí.
Doente - Oaríneti.
Dormes? - lmé-coné?
Dormir - Móngoti.
Dou - P oritchá-pi.
Dourado (peixe) - Achauánaga.
Dois - Piátcho.

E
1

(

Egua - Senó-camú.
Ema - Kipãé.
Espada (1) - Annãiti-piritáo.
Espelho Nochiõgueti (se.
olhador).
Espingatda - Oapuiá-igapêtí.
Espirrar - Andiicotí.
Esposa - l êno.
Escravo - llangahá.
Está aqui - Anníe.
Estás alegre ? - Ellóketi-iôcoitó?.
Está alegre - Ellóketi-õcouó.
Estou alegre - Ellóketi-ongóuó.

J

Estás bom? - lúnati?
Estou bom - Dnnandi.
Estas cansado? - Meomí?
Estou cansado - Memondí.
Estás com íome ? - Epê-caticimágati?
Estou com fome - llapé-canúcimágati.
Está no chão - Annêgó poké.
Estrella - Hêquêr ê.
Eu - Ondí.
Excrementos - Oiquêé.
1

F
Faca - Piritáu.
Falo comtigo - lundzai-copi.
Farinha - Tutupãi.
Farinha (entre os Terenas)

Feio nito).
Filho Fogo Fouce Frio Fumo -

Ra1nucú.
Faze - ltticá.
Fazer - Ittuketí.
Febre - 1'chilcití.

Oãt(,,nati {se. não bo-

Tchétchá.
l ucú.
Tchápilócoti.
Oâssati.
1'châhim.

G

Gallinha - Tâpihi.
Gallo - Oiênó-fiàpihí.

Garrafa
Limelá.
Gato - Maracaiá (2).

(1) Oasteln,au no seu inexactissimo vocabulario guaná exprime esta
1
palavra por arinãiti, que signüica grande, ignorando a sua qualidade
de adjeotivo, o qual vai modificar piritáo, faca . Não merece confianca a
tradueção dos outros vocabulos referidos no seu Glossario, por ~Iartius,
oue, sem se lembrar que escrevia para allemães e portugue7.es, reproduziu
exactamente o modo de escrever do víajante francez. Esta censura cabe
a alguns esci·ipliores nossos, que, indo beber suas informações no trabalho
de M:artius, Por sua vez usaram levianamente do iv e v allem~s. que
soam como v e fáo.
(2' Os índios appellidavam-me unne-maracaiá, olho de gato. Os
Guaranís dizem Tnbaracaiá; na língua t upí maracayá, ou maracajá,.

...--
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Gostoso - Uchetí.
Grande - Annáili.
Guaná (tribu) - Ua1ná ou
Tchõuórô-ônó.
Guaycurú - Uaicurú ou "Atãiápenó.

Gordo - Kínnati.
Gostar - Gâchá-á (1 ) .
Gostas? - Queachá?
Gostas de mim? - Queachánuti.
Gosto - Gâchá.
Gosto de ti - Gâchá,-piti.
H

\

:Historia - Chêti.
Iioj e - Cohoihênné (os hh aspirados).

Homem Hontem -

Oiênó.
Tiipó.

I

Idioma (lingua; - ·1.rhumdzó.
Irmã (entre os Terenas)
Haílê.
Irmão (entre os T erenas ) -

Irmã .mais ,velha - Lulcé.
Irmã do 1meio - Moguêtchá.
Irmã mais 1noça Atí ou
Anndí.
Isto - Aará.

L êlê.

J

1

Jaburú (passaro) - Côjó.
Jacú-tinga
(passaro) - Maiána,
uaraga.
Já íoi embora - Piônne.

Jaty (mel de abelha) - Tohulítchulí.
Já veio - Annego.
Jaú (peixe) - '/Jiuiôti.
Joelho - Buiú.
L

Lagarto - Zunãi.
Laiána (indio) - Láiana (2).
Lambary (peixe J - Chivôupe.
Lavar - Angicãuotí.

Lavemo-nos - Uachicapú
Linguagem - Iundzó.
Lingua - "flahênê.
Lua - Co-tchêé.
M

.l\1achado - Pôhóti.
Macho - Oiênó-muricá.
1V1aduro - l tóuônné.
Mãi - il-1 êmê (B).

'

Mãi - 11 ennó .
Mais - Poí.
Magro - Uporití.
Mamma - I ênné.

(1) Talvez se de,'esse escrever ingáchá-á; em todo o caso não se
pronuncia claramente o in, fazendo só soar o g, arrast.a.ndo-o.
(2) A palavra é esdruxula; não sei porque os brasileiros a pronunciam grave.
(3) Mamá. em lingua caiuá, muito approximada. ao guarany, senão
o proprio.

-

•
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~Ienstruo

1\1andary (mel) - Róoró.
1\1áo - Cáunati.
Mão - U on-húm.
~farido lnimá.
;)fatar - Inzucôti.
Mato - U ó-hi.
Mexer -

l ttiná.
Indugué.

Meu -

- Tui~pí.
:\Iiolo de palmeira - NamucuU.
}filho fôfo - Sôbóró.
"Mui to (adverbio J - Opôicoati.
~Iuito (adjcctivo) Tapuiá.
Muito bom - Unati-átcho.
l'Yiuito gostoso - Uchêti-âtcho.
Mula - Senó-muricá.
l'viulher
Senó.
1Vlutun1
Maiána-uatutú.
~filho

l virikêá.

Moxe (imperativo) ]}fel - Môpó.
Melancia - Andiá.
lVIenos - Calliánna.
l\1entira - "flinicó.

-

l virikêá.

N
Nadar - Alaongôati.
Não - Acó.
Não custa - Acó-cõicú.
Não custa (enLre os Quiniquináos) - Acó-ocô-ocori.
Não quero - Acon-gâchá.
Nascer - I puchicá.

Nariz - Guiirí.
Negro - HahóóLi.
Ninho - N ôcó.
Nós -

Uutí.

Nosso - Utiguê.
Noite - lhotí (I ).
Nuvem - Capací (2 ).

o
Olhos - Unguê ou ·ulcé.
Onça - Sêni.

Orelha -

I nguênó.

p

Padre - Côchômóneti.
Pai - Talá.
Pahni.to - Mo'inoôn.
Papagaio - Coêrú.
Panella - Tchôrôné.
Parente - l nhénó.
Parente - l ningôné.
Passaro - Chohopennó.
Passeia1· - lapacicá.
Pato - Pohahí.
Pé - Djêvé.

Pega isto - Oiá-aará.
Peito - Djahá.
Peixe - Chojé (3).
Pen~ar I quichá.
Perdiz - l tidiohú.
Perna - Gônú.
Pescoço - Annúm.
Penis - Kiú.
Pennas - Tiipah[.
Pimenta - T êité.
Pinlo - Tchétchá-tapihi.

Os }i, são todos aspirados com energia.
(2) Noné capací, cara de nuvem, era a antonomasia de um de
nossos soldados por causa da guedelha desgrenhada.
(3) Este ? sôa, como em hespanbol, gutturalmente.
(11

1

1

J

~

1

\

•
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Porco do mato - Kimão.
Prato - Uutá.
Preguiçoso - Tchuléketi.

Piolho - Aná.
Pira pi tanga (peixe) - Araraittiissi (1 ).
Piriquito - Tchulí-tchulí.
Polvora - Poití.
Porco - Gôré.

Pron1 pio Pulga -

Oçoné.
Anatarnucú (2).

Q
Quando - Namanó.
Quati (animal) - Oôtéchú.
Quebrar - Heocoti.
Queixo - N ónhí.

Quem sabe? -

Quente - Oótotí.
Quero - Gâchá.
Queres? - Queachá?
Queria - Gâcha-nini.
Quiniquináô - lloinu-kunó (ª).

Emó?
R

Ivirilcê.
Uêhó.

Remar -

Rapaz -

Omoheháu.
Rede - Toití.
Regrada - Ittiná.

Rio -

s
Saber - lndjá.
Sabes? - 1étchoa?
Sangue - l lí.
Sapo - Tõrumó.
Sarna - Uahatí.
Saudades - Inanguôró.

Sol - Oátche.
Soldado - Andârii.

Epêuôgôpê.
Sonhar - Ohapuchati.
Sonhas? - Ohaputchôné.
Sonho - lndja-putchatí.
Sovaco - Umbêkêcu.
Sucury - Oiênaga.
Suruby (peixe) - Apópaga (4-).
Sua - l tiguê.

Sombra -

I

Seu - Iutí ou iú.
Sentar-se - lavapoquehi.
Seriema (ave) - Uatutú.
Siga (imperativo) - 1'chicá.
Sobrancelha - lndjêukê.

T
Tatú - Oopohé.
Taquara - Hetágati.

Temos -

Hape-utí.
Temer - Bicuátine.
Tens? - lapê?

1

Ter - Ilapê.
Teréna - Térena (õ) .
Terra - Marihípa.
Testa - Inucú. J

Tolo -

(1) Significa peixe de rabo de sangue
(2) Quer dizer piolho de cão.
(3) Vê-se claramente que quiniquináo é
(4) Os nomes de peixes são, como este
(6) Esdruxulo, quando em portuguez é

letôré.
(vermelho).
alteração da palavra índia.
e muit.os outros, guaycurús.
gra\·e.

I
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Tres - Mopoá.
Trovão - Unobotí.
Tu - Ití.

Tomar - E-iambatí. Namacá.
Touro - Tôôró.
Trazer - la'Yliané.

I

u

J

Unha - Djiipó.
Urubú - Uarututú.

Um - Poichácho.
Umbigo - Unró.
V

Pehehévo.

Vá -

Vamos comer - Nicoliúti.
Vamó-nos embora Peháo-

ti (1 ).

Verde - Aõitapú.
Via lactea - Ohamôcôé.
Vim (entre os Quiniquináos)

Simôné.

Van10-nos lavar - Uachicapú.
Vás buscar? - Viapána~
Veado - Tiipé.
Veiu (do v. vir) entre os Qui-

niquináos - Siméné.
Vem cá - Iôcó.
Vento - Onauotí . .

Vim (para Iicar) - lntzioponué.
Vün (para
volt.ar) Indzi,

monne.

Você - Ití.
Vou buscar - V eaponotí.
Vou-me err1bora - Bohoponé.
Vulva - Iusí.

No incendio e saque de Nioac, a 2 do junho de 1867, perdi
u.m diccionario gua.ná com perto de dois mil vocabulos. Nos papeis que encontrei esparsos pelo campo e pude ajuntar, achavamse algumas folhas com as palavras, ainda não em ordem alphabetica, d 'este incompleto vocabulario.

Algumas indicações
Os pronomes possess1 vos isolados são :
Meu Teu -

Induguê.
Itiguê.

Seu - I uti ou iú.
:\fosso - Utiguê.

Entretanto são quasi sempre contrahidos nas palavras, como
por exemplo:
(1)

Os Quiniquinrios dizem pahapáti.

1
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Possessivos da 1.a. pessoa
Minha cabeça - Duutí.
!vlinha testa - lnucú
Meu nariz - Guiirí
l\1inha boca - Bahó.
Meu dente - Onué.
Meu queixo - />lónhí.
Meus olhos - Ungê.
Minha orelha - lnguênó.
Meu corpo - b1unhó.
Meu pescoço - Anúm.
JVIeu braço - Daké.
Meu peito - Djahá.
Minha mão - U onhúm.
Minha barriga - Djurá.
Minha côxa - Djuró-cunó.
Minha canella - Gôtchó.
Minha casa - lmbenó.
Meu pé - Djévê.
Meu dedo do pé - Quiri-cljêvê.
Meu filho - l ndjétchá.
K ossa casa - Vi.ftóvogú.

Possessivos da 2.a. pessoa
Tua cabeça - Totihé.
Tua testa - lnicú.
Teu nariz - Quiirí.
Tua boca - Pehahó.
Teu dente - lahoé.
Teu queixo - 1.Veôió.
Teus olhos - l uukê.
Tua orelha - Keinó (1 ).
Teu corpo - Muió.
Teu pescoço - l anúm.
Teu braço - Tialcí.
Teu peito - Tchiní.
Tua inão - V eaú.
Tua barriga - lu1·á.
Tua côxa - Chiró-cunó.
Tua canella - Guetchá.
Tua casa - Pinó.
Teu pé - lliné.
Teu dedo .do pé - J(iriúêvê.
Teu filho - Tchi-tchá.

Os possessivos da terceira pessoa são quasi sc1nprc forinaclos com os pronomes iú.

Os adjectivos numeriaes vão só até tres:

Um Dois -

Poichâcho (2).

Tres -

'b1 opoá.

Piátcho.

Os índios continua1n presente1nente (3) com as palavras por- /
tuguezas, algum tanto adulteradas:
Quatro - Uátro.
Cinco - Cínquê.

Siês.
Sete - Siéte.
Seis -

(1) Observe-se a irregularidade de formação. São novas palavras.
(2) Esta palavra é de mui difficil ptonuncía. Nunca a podêmos
escrever conforme a ou,·imos.
(3) Além de tres dizem tápuia muito, ou opôicoati. Para marcarem
épocas, serve-lhes a florescencia. do vara-tudo. Um indio disse-nos: «Já o
para-tudo deu flôres duas ,·ezes e os castelhanos ainda eslã0 em
i\Iiranda. »
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Oito - Otcho.
Nove - Nôie.

1

Dez -

I éce, etc.

Os pronomes pessoaes são os seguintes :

Ondí ltí -

uua -

eu.
tu.

Nôê - elles.
Nutí - de miin.
Ní - de ti.

nós.

Com os verbos emprega-se a particula pi em lugar de ondi.
Esses pronomes vão sempre depois do verbo.

A conjugaçfio dos verbos é irregularissima e difficil senão
irnpossivel. São sernpre defectivos.
PRESENTE DO l:\'DlCATIVO DO VERBO TER (RAPE)

Eu tenho - llapê ondi.
Tu tens - l apê.
Elle tem - Rapé.

Nós temos - Rapé ui[.
Elles têm - llapé noé.

Para a formação do imperfeito acrescentam '!nini.
Eu tinha - lnindjoa, niini ondi. 1 Tu tinhas, etc. -

l nnilchiécó.

Outro excn1plo:
Eu quero - Gâcha pi.
Tu queres - Queachá.
EJJe quer - Gachá.

Nós queremos - Gachá utí.
Elles querem - Gachá ri6ê.

IMPERFEITO

Eu queria -

Gachá mini ondi.

1

Tu querias -

Queachá rnini.

Nunca pude organ1sar a conjugação do outros tempos (I).
(1) Os imperal.i\'OS, que elles empregam muito, terminam qnasi
todos em ca, exemplo: iticá faz~, tetucá corta, nicii c0me, angicá lava.;
dos ,·erho~ itt117reti fazer, tetocoti cortar, ningá comer, angic·611ti lavar.

•
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Phrases e exemplos
Sonho comtigo? - Chaputchononeti (se. penso na tua cara).
Tenho saudades de ti - l nangoró gopi ni (se. saudades eu
pi, de ti ni).
Dá-me noticias - l ticá chetí
(se. faz e historia1.
Nada sei - Acó indjá.
Acó
Não estás contente? elloketí?
Que tens? Estás incommodado?
- Cuti iapé? Calliána unatí?
Estou doente dos olhos - Carineti ulcê (se. doente olhos).
Desde muitos dias? - Tapuiá
cátche?
Desde ante hontem - Poinú.
tiipó.
Coitado - Quixauó.
Adeus - Biónne (Eu vou indo).
Adeus - Pehehêvo ( Pois vá).
Eslás com fome Epê cati
cimagati?
Sin1 - Aspiração guttural não
exprimível.

Senta.-te e come. Toma arroz
com carne. Queres farinha?
Iavapoquê, niké. Viá nacacú
cuanê uacá. Queachá ramucú?
Não, senhor: quero ai pim e
aboboras Acó, unãi: gachá tchupú iocó camé.
Traze facas e farinha Iamané piritáu, cuané ramucú.
O seu jantar está muito bom.
Sua 1nulher sabe cozinhar rnuito bem: na minha casa n unca
Unati nilcé.
comi assin1 Cuáti êcholí itucôati nica ienõ.
Auó ningá onuongú cutiá ionogú (1).
Come n1ais então - Niké, igopó.
Não, obrigado. Agora quero agua
e vou-me embora.
Acó
niondóuané. Poiáne unné gachá, Behopotine.
Quando has de vir? - rlamõ
kenaacá.
Outro dia - I>oinu cátche.
Quem sabe se amanhã - Etchuáne coeci~ arôti (2).
E' facto - Ennómonc.

Pois e porém vão sempre depois da primeira palavra, exemplo : pois toma; nemucá toma, copó pois; por6m come; niké come,
copoé porém.
Quando, namanó, vem sempre antes. Quando has de vir?
namanó lcinoôké?
Litteralmente unati bom, niké comida. 01tati deveres, echoti
sa.be, itt~coati fazer, nica comida, ienó sua m1ilher.
(2) Ta.mbem diz-se emó? quem sabe7
(1)

'
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OS CAINGANGS
(COROADOS DE GUARAPU.AVA)

1

Sempre que me achei em zonas habitadas por
iI1dios, proct1rei sobre elles colher todos os dados possiveis, organisando com escrupulosa cautela e a maior
consciencia vocabularios inais ou rne11os completos e
cujo valor, quanto á verdade sonica, tinha co1110 dever severo, e ntmca preterido, verificar muitas e muitas vezes.
Todos quantos se tênr achado em contacto com
aborígenes sabem, comtt1do, o grau de difficuldade
qu.e ha n·essas tentativas, não só pelo modo do pro11t1nciarem as palavras, deíiciencia absoluta de regras
grammaticaes ·e falta de signaes graphicos para bem
exprimirmos as aspirações gutturaes ou sy bill os que
lhes são peculiares, como tambem pela reluctancia
em responderem a interrogatorios um tanto longos e
de caracter até certo ponto scientifico.
Neste particular, e pelas causas que deixo apontadas, costumam muitos viajantes ser de estupenda
facilidade e despreoccupação ao constituirem preten6

V.

D E T AUN A l" -

Entre os nossos Indios.

\

'

'

--

82

ENTRE OS NOSSOS I NDI OS

didos glossarios, em que 111al se cnco11tra lo11gii1qua
parecença oom palavras exactas, certos de que a verificação é, no inais das vezes, quasi impossivel.
Castelnau, sein citar outros, patentêa então lima
sen1 cerimonia que n1erece o qualificativo de adn1iravel, trt1ncando, defonnando e adulterando, de modo muito curioso, os mais simples vocabulos que a
esn10 recolhet1, ou então inve11tando outros, que nunca até existiram.
Depois, ha nova consid,eração a fazer-se.
E' que cada qual toma as st1as 11otas de viagen1 na
língua que fala, d,e .maneira que ·mui naturalrnente emprega ,as letras, vogaes e diph tongos co1n o,s sons
proprios do idioma patrio.
D'abi equívocos ·e confusões hor:vorosas e se quizerem até engraçadas, nlas en1 extremo prejudiciaes
aos estudos serios e sinceros, quando uns copiam dos
outros, sem indicarem a fonte, onde foram buscar
aquellas inf-0rn1ações glottoJogicas, ou ainda mais tendo a peito encobrir essa origem, para can1parem de
or1g1naes.
En1 longa relação de viage1n de u1n distincto brasileiro, aliás bom conhecedor hoje de cousas indígenas, já vi transcriptas, oomo proprias, paginas inteiras
de Martius, em que abundavam os v e iv peculiares
á língua materna daquelle illustre botanico e naturalista, e que portanto deviam ter o valor ()l o f e v
portuguezes, e não d e v e w.
E11tãio quando appareciam os diphtongos ei e eu,
cuja pronuncia é tão especial e difficil, além de outros,
augmentava a confusão e surpreza, para quem des co11hecia, con10 aconteceu commigo durante largos annos, a procedencia daquelle modo de escrever v-ocabulos de indige11as nossos.
Que grau de confiança podem, pergunto, n1erecer trahalhos feitos deste n1od-0?
Considero~os causa de perigoso cabos e, de fór1na
1

'

)

1

HERBERT SMITH

83

alguma, ad1niniculo capaz de co11correr para a boa solução do interessante problema proposto pelo grande
pnilologo e sabio, o já citado Martius, qual seja
chegar-se, pelo cotejo e justa a11alyse de todos os
vocabularios das tribus do Brasil, á apreciação exacta das modificações que soffreu a língua geral tupy
e das ligações qt1e entre todos -0s dialectos existen1,
mais -0u menos claramente denunciadas.
Reoei oiSo de concorrer para aug1nentar e aggravar a perttLrbação que se nota nesse n1elindroso assu1npto, tive sempre - repito - -0 rnaximo ct1idad-0,
ao preparar, apontamento·s e ret1nir notas destinadas
á p·ublicidade, sob minlÍa immediata responsabilidade.
Da prudencia e cautela com que procedo, consegui já bella recompensa, .pedi11do permissão para n1anifestar n.ão pequeno desvanecin1ento pelo juizo que o
illustre viajante americano Herbert Smith, tão labori.oso, tão honesto em suas informações, quanto original e111 suas descripções e na redacção dos seus
diarios, exarou sobre o l/ acabulario da língua chané
(i11dios guanás, kinikináus, laiarios e terenas) de 1'1atto Grosso, por inim recolhido, in1presso nas paginas
da R evista do Instituto Historico, e que já mereceu
tra11scripção nos Estados-Unidos.
« Difficil é, diz elle, levar mais longe a exactidão
ern trabalhos desta natureza. Con1 o diccio11ariozinho
de Taunay em n1ão consegui rr1uitas vezes entendern1e oom aquelles indios. Fa;rei sempre justiça ao sou
11ocabulario, que oonsid er·o d·e grande valor e excellente auxiliar aio viajante dess.as distantes paragens».
Affianço que nesta relação de termos indigenas
agora pt1blicada, empreguei .o mesmo processo e inetiCtlloso zelo, não assentando em meus caderr1os expressão ou phrase, de que nãro tivesse quanta certeza
podia adquirir nos meus insistentes ü1queritos e pe11osas confrontações.
E, desta feita, coube-n1e a felicidade de ser guia-

•
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do por precioso collaborador, i11telligente paranaense
que encontrei no sertão de Guarapuava, conhecedor
perfeito da lingua dos indios daquella gra11de zona,
e que n1e prestou os n1ais detidos esclareciinentos,
concorre11do co1n o poderoso contingen,.te dos conhecün entos e experiencia, para que hoje eu possa depositar bastante confiança no presente vocabulario.
E' o Sr. Antonio J\itendes de Al1neida, cuja proficie11cia ,em assumptos i11digenas é incontestavel e geralmente reconhecida. E11tretanto, como se111pre acontece entre nós, esta aptidãJo ,e estudos 01n r1ada fora1n
ainda aproveitados, quando deveriam, já ha muito,
ter sido applicados ao chamamento dos indios corôa.clos ao seio da civilisação brasileira, tanto 1nais quanto ·e stes aborígenes, ,e mbora de indole inansa e sympathica, i11anifestam sensivel reluctancia em aceitarem 10S ben-eficios da sociedade Cl1lta.

II

)

Logo que cheguei á provi11cia do Paraná, de
que fui presidente pouco mais de sete mezes, de 28
de setembr·o de 1885 a 4 de n1aio de 1.886, tive que
me avir com os chamados índios de Guarapuava. Vagava pelas ruas de Curityba uma turma sen1i-nua dessa gente, reclamand,o ferramentas, roupas, dinheiro,
etc., ,e lamentando-se de haverem sido inaltratados
por brasileiros e despojados de terras qt1e lhes per~ciam.

.

Priocedi a varios interrogatorios e vi que as suas
queixas eram vagas, obscuras e sen1 objectivo deter1ninado, porquanto as taes posses, segundo pretendiam,
occupavam superfici es enormes, para poderem conten-
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tar os seus habitos i1on1ades e de simples vagabundage1n.
Depois de ter, a inuito ct1sto aliás, conseguid-0
t1n1 começo de vocabulario, mandei-lhes dar alguma
roupa e varios i1istrumentos aratorios, e fi-los partir
para a cidade de Ponta Grossa, donde deviam segt1ir
para o rio dos Patos e o Ivahy.
Comsigo levaram quantos cães pudera1n arrebanhar e de cuja acquisição se i11ostraram, como é de
t1so, sobremaneira avidos. A estes infelizes animaes,
de cer~o, não esperava vida farta e descançada, pois
os quo lhes serviam d·e con1panheiros d·en·unciavam
extrema magreza e i11saciavel voracidade.
Desde principio, porém, me in1pressionára o appellido de corôados, pelo qual são esses índios quasi
exclusivamente co·n hecidos en1 toda a provincia do
Paraná. 1'ambem costt1ma1n chamal-os bugres, denomü1ação dada, como a de cahoclo, em geral a todos os
índios . Na provincia de Santa Catharina elles não
têm outro i101ne; na do Paraná é mt1ito mais frcque11Le .
o de corôados. Como e porque razão tivera ·esse no111e
de caracter mcra1nente portt1guez a força e valor de
elimi11ar 'do oonhecime11to geral a d·e nominação de etymologia ir1digena e especial, que essa grande tribt1
devia, sem contestação possível, possuir e conservar?
Be1n sabia eu que pr·ovi11ha aquella especificação do modo por que estes primitivos filhos do Brasil oostu:a1am cortar o cah·ello, e 11enhuma relação ilnrr1ediata os pre11dia aos corôados de ,l\iiatto Grosso.
Com cffeito, ahi procede o nome identico de
sin1ples e facil corruptéla, transforn1ação da palavra
croás, que desig11a, ein sua lingua, os indios do sertão i11termedio a Goyaz e Matto Grosso.
N-0 Paraná, porém, apezar das 1nü1has indagações,
ninguem sabia de outra alcunha de feição autochtone,
e fiquei muito admirado quando, na cidade de Guarapuava, onde cheguei a 7 de abril de 1886, pela pri-
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n1eira vez ouvi da boca de um indio inais ladino a
palavra caingang, 001no deno1ninação geral da tribu e,
do i11terrogatorio a que o subn1ctti, deprehendi que ti11ham certo desgosto em ser chamados corôados.
Causou-me especie esta novidade, e, insistindo
em tão interessante ponto, pude verificar, depois de
ine ·e ntender oo·m outros ho1nens e mulheres da partida que viera esperar-me, que ·e sse sentimento de desprazer lhes ·e ra 001nmum, ficando muito satisfeitos
quando os tratavan1 por caingangs e não pelo vocabulo
p·ortuguez.
Communiquei esta observação ás pessoas que
me rodeavam, ·e nas minhas conversações com os m-0radores mais antigos da localidade a ella de co11tinuo
a1Jt1di, mostra11do-se todos ign·o rantes do verdadei1~0 ·1101ne da tribt1, que mantém, comtudo, desde ·OS
primeiros am1os deste seculo (1816), relações inais
ou menos seguidas com aquelle centro de população.
D'ahi me proveiu certa ufania - poder r eintegrar
i1a grande família tupy esse ramo dos corôados, dando-lhes a legitilna e verdadeira appellidação indige11a.
Esta illusão, porén1, desfez-se en1 Curity ba, quando, de volta da 1011ga e aprazivel viage1n aos Campos
Gcracs, sertão e cidade de Guarapuava, tive o·ccasião
de manusear o Catalogo dos objectos do ll1.itse·it para-

naense remettidos á exposição anthropologica do Rio
de Janeiro, que me f.oi offerecido pelo incançavel

)

creador e conservador daquelle curioso e instructivo
estabel ecimento provincial, o sympathico e popular
desembargador Agostinho Ermelino de I"'eão.
Este Catalogo, impresso por i0rde1n do presidente
Carlos At1gusto d·e Carvalho, traz a data de 1882 ·e
contém, 001110 appendices, valiosa l\1emoria sobre os
indios caingangs e camés (corôados), escripta pelo
missionario capuchinho frei Ltúz do Cemitille e Vocahularios desses dialectos reunidos pelo Sr. Telemaco
?vlorosini Borba, imperterrito sertanejo, e homem de
1
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longa data atirado a ousadas en1prezas e continuas
explorações i1os vastos campos e con1pactas florestas
de pinheiros do Oeste da provincia do Paraná.
Posso, co1ntudo, affirmar, que somos, i1ós tres,
dos primeiros a chamar pelo verdadeiro no1ne os pri1nitiv·os habitai1tes daquella extensa região, parecend·o -1ne já ternpo de acabar-se com a €Xprcssão tão vaga
e indefi11ida de corôados, que até h1oje confunde muitas
tr.ibus, ramifica11do-se de todos os lados o ·erro, com a
aggravaçã.o, ·e m Matto Grosso, de que os croás não
usam a n1aneira ·e special de to squiare:m os cabellos,
abrü1do nelles a característica corôa.
Augusto de Saint-I-Iilaire, tão cuidadoso e1n suas
informações, tão exacto e minucioso sempre, tão util
para q·ue1n viaja o ·Brasil, pois soube, para assim dizer,
photographa-lo, e ainda hoje é em muitas províncias preciosissimo guia, Saint-Hilaire, trata um tanto extensamente, dos corôados de Guarapuava, de
que dá ás paginas 456 e 457 do 1.0 volu1ne de sua

11iagem ás provi·ncias de S . Paulo e Santa Cathariria
vocabulario n1uito resumido, de trinta e uma palavras, cuja exactidão aliás não gara11te.
A estes índios cl1ama á pag. 425 daquelle volume
camés e votoron.s, e mais adiante (pag. 454) guanhanans, chegando a crêr que fossem os ines1nos gu.,aia·
nazes dos campos de Piratininga.
A' pag. 46 do 2. 0 volu1ne, diz o seguinte: «Aos

bugres vizinhos de Jaguwriiva dão os paulistas o
nome de corôados, porque, segundo consta, costumam
aquelles selvicolas raspar no alto da cabeça uma corôazinha ».
Accrescenta, depois, co1n razão que esses oorôados dos Can1pos Geraes nada tinha1n commun1
com os corôados do Rio Bonito (província do Rio de
Janeiro) ou com os do Presidio de S. João Baptista, e1n
Goyaz.

•
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Se a leitura dos modestos trabalhos de frei Cen1itille o Telemaco Borba n1e trouxe certo desconsolo
pela prioridade que lhes cabia, e tive de c.eder, delles
coll1i, comtudo, não pequenas vantagens.
C·om ·effeito no Glossario do serta11ista encontrei
a inelh·o r das contra-provas de que os meus apontamentos deviam mereoer-1ne fé e confiança. Quanto á
noticia do missionario nella achei coordenadas, € bem
ooorde11adas, n1uitas notas tomadas quasi tachygraphicamente, ficando portanto o trabalho que eu teria
de fazer sobremaneira simplificado ou antes exct1sado, sem inconveniente algum.
Observo que o vocabulario Borba traz 262 ter1nos, ao passo que o meu encerra nada menos de
604, além de algumas phrases que pude colligir.
Cedo, agora, a palavra ao digno capuchinho, corrigindo os naturaes lapsos do estylo da sua despretenciosa noticia:
'\
)
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«Esta nação de indios é chamada pelos brasileir·os corôados pelo costume de cortarem os cabellos á
maneira dos frades franciscanos; não gostam, porén1,
deste appellido ·e a si mesinos se charnam Caingang,
que en1 lingt1a portugueza quer dizer indio ot1 antes
aborigene. Tambem se appellidam Caingang-pé (Indio
legitimo) e Caingang-venheré (índio cabello cortado),
mas os historiadores sempre os tratam pelo nome de

l
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Ca1nés, palavra cuja etymo1ogia ainda i1ão nos foi
dado conhecer.
.
Habitam en1 cabanas oobertas de folhas de pal1neiras, differentes em tamanho, conforme o numero
dos individuos, e quasi sempre assentes em collinas,
á distancia de duzent-0s a trezentos metros da agua.
Nunca fazem divisões internas, 1nas conservam un1 espaço de tres a quatro palmos de largura, e de todo o
co1nprimento da cabana, pµ,ra o fogo que entretém
acccso, noite e dia.
Em .a mbos os lados da cabana, estendem gra.ndes'
cascas de arvores, que lhes servem de assento, mesa e
cama> ·e onde doJ1!1e1n ·e11fileirados, com os pés sempre para 'º lado do fogo e sen1 distincção de sexo.
Antes de adormecerem cantam (como tenho prese11ciado)
uns versos monotonos : inváque que penné ima
, .
ara ie.
Gostam muito de criar gallinbas, especialmente
brancas ou pintadas; domesticam tambem bichos e
aves sylv,estres; mas o cão é o seu animal predilecto,
e fazem oon1 prazer todo -0 sacrifício para obterem este
Jogar-tenente do home1n, que lhes é da maior utilidade. Seguen1 para Curityba daqui distante umas sessenta leguas, e ultin1amente foram até á cidade da Faxina ainda mais longe, sómente con1 o fim de alcançarem. esses animae~, que lhes servem de companheiros em suas viag·ens e de auxiliar nas caçadas (1 ).
A-0 ·primeiro ca11to do gall-0 levantam-se ·e pro'Curam agua para se lavar; ao voltarem, assenta1n-se
em redor do fogo e 'd·o cacique; recebem as ordens que
cumprem som observações e com pontualidade.
Sustentarn-se de caça, peixe, mel e fructas; plantam tambem algum milho e feijão. Do milho fazem
uma especie de pão, para o que o põem de molho na
agua até apodrecer, e depois o socam ao pilão, ou o
(1) Notei tambem esta predilecção nos índios de Matto Grosso.
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a1nassa1n con1 as mãos ie cuspo, fabricando t t n1a roda
de bon1 tan1anho para a assarem em baixo da cinza,
ficando o n1ilbo, p-0r aqt1ella íórn1a apodrecido, com
cheiro tão repug11ante, que não ha pessoa civilisada
que o possa tolerar.
Até o prese11te são bem poucos os quo querem
a co1nida te1nperada co1n sal. Mostram a maior aversão ao leite e á carne de gado vaccum (1).
São francos, alegres e oonv,e rsadores; têm grande
paixão por inissangas, especialmente brancas e ·offerecem de boa vontade o que têm de melhor em suas ca-,
banas orn tr,oca dessas bagatelas. Quand·o organisa1n
festas e danças, serve1n as missangas de enfeite ás
inulheres, que as têm em grande estimação, trazendoas a tiracollo, quantas possam ajuntar. Quem lhes dá
algu1na cousa de presente não fi ca sem retribt1ição.
Raspam as s·obrancelhas, barba, bigodes e todos
os cabellos do corpo.
As suas armas são grandes arcos feitos de pat1
de guaiuva e todos enleiados com a casca de cipó imbê, flechas de dous metros de comprimento com farpas
de -0sso de macaco ou de ferro. Mostram muita habilidade i1a pii1tura dellas.
Além dessas ar1nas, usa1n tambem lanças de folhas de faca n1uito polidas, tendo as h astes dous metrios de co1nprido mais ou menos ; com taes armas
fazem a guerra e tambem as suas caçadas, em que
n1ostram grande tin·o e habilidade. Quando v·o ltam
para as suas cabanas é sua chegada annunciada de
longe oon1 toques de busina, feita algu1n.a s vezes de
taq·uara, e, qua11do pod-em ·Obt-e-los, com os chifres de
gado vaccum.
Gostam int1ito de facões, machados, tesouras O ll
qualquer ferrro cortante; mas sobretudo mostran1 o
(1) Verifiquei isto por mim. Mandei em Guarapuava distribuir-lhes
carne de vacca e só os homens nella tocaram. As mulheres recusaram-se a provarem siquer; pediam carne de porco.
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n1aior e111penho e1n obter cachorros; co1n estes caçam,
n1as depois da caça morta não a reparte1n co1n os cães,
i1em mcs1no os ossos, dependurando-os ou enterrando-os, para que não se tornem preguiçosos; por isto
se1npre andam estes 111agros e prestes a morrer de
fome; entretanto quandu lhes morre algu1n cão, la1nentam. e choram co1no se lhes tivesse morrido algum
parente.
Mostram grande predilecção por €spi11gardas, e
qua~1do têm a felicidade de co11seguir uma, dão-ll1e
grande ·estimação, trazendo-a muito limpa por fóra,
como costumam conservar as armas e ferramentas;
quasi se1npre, po-rém o interior do cano é sujo, talvez por não saberem ainda desmanchar a arrna: são
bo11s .atiradores e raras vezes perdem o tiro.
Costumam fazer o primeiro casa1nento quando
apparece perto da lua mna estrella, e ·depois 0111 qualquer tempo do a11110, deve11do o ge11ro acompa11har
e servir o sogro, aliás ficará sem mulher, que logo
passará para outro obedi,e nte ás 0011dições do pae da
inulher; mas quando esta fica um tanto velha é trocada por outra mais moça.
Deste nlodo casa a n1oça varias vezes.
Quando alguem se distingue na guerra ot1 i1a
caça, toma duas e, algu1nas vezes, tres e mais mulhe:res. Chama-se então T remani, que quer dizer vale11te e forte. E, com ·effeito, os indios mais deste1nidos
são logo Conhecid·OS pelo maior n"u.mero de n1ulh·cres
que possue1n.
Ao se enoontraren1, não costumam trocar cumprimentos; mas, ,e ntrando nas cabanas dos viziJ1hos,
sentam sem cerin1o.nia perto das pessoas que lhes
são n1ais affeiçoadas, e assim p·ennanece1n até que
estas lhes offereçam alguma fructa ou qualquer ol1tra
cousa: depois de terem comido, deitam-se e co1neçam
a conversar.
Aquelles que nã-0 entram ua palestra guardam
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profundo silencio, dando de vez em quando, signal de
i11teresse com a cabeça, ou mostrando sua approvação
001n uma palavra guttural - hê - que quer dizer
«está bem».
Consiste-lhes a industria i1-0 tecido de um panno
grdsso feito com as fibras de -0rtiga grande (uáfé), na
fabricação de alguns utensilios de barro e especialmente na de lanças, arcos e flechas. Neste trabalho,
e11tão, mostram muita habilidade, polindo as armas
o pintando-as de diversos modos.
Occupam-se as mulheres no serviço dos tecidos
o fabricaçãio da louça; os homens nos adornos das
arrnas.
São os pannos tecid·os sobre os joelhos, e servem pnra 00 brir as partes que o pudor feminino
manda esconder; quanto aos homens, andam inteirarnente nús. Além de pannos para este serviço, tecem outros com mais delicadeza, feitos com as mesmas fibras, danda-lhes -0rdinariame11te, de seis a sete
palmos de comprimento, bem trabalhados.
Sobre elles desenham, com tinta vermelha, diversos traços que, segundo me contou o cacique, representavam facões, machados e flechas, embora não
pudesse eu achar a inenor semelhança con1 taes
objectos.
As mulheres, quando se acham pejadas, abstemse de comer carne, alimentando-se sómente con1 palmitos, frt1ctas, etc.
Dizem que é para não engo.rdar o filho no ventre.
Depois de terem dado á luz, comem sem escrupulo
todas as cot1sas comestiveis, e logo, tanto a mãe como
o filho, se lavam em agua fria. A recem-parida mesn1a
o leva para o corrego mais perto, e com tudo isto é
extremamente ravo que t1ma india morra de parto
.
ou de st1as consequencias.
Reduzem-se a pouca cousa os set1s divertimentos;
o principal é o combate simulado. Dot1s partidos con1
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trarios n1une1n-se de grande qua11tidade de cacetezi11hos de 21; 2 a 3 palmos de comprido; formam-se
em grupos e co1neçam a atirar os cacetes uns aos
ot1tros, desviando-se co1n-0 melhor pode1n, e r1este
exercício mostram muita agilidade e destreza. Sempre sahe comtudo algum co11tuso, e aquel1e que acerta 11n1a cacetada no contrario ri-se a gargalhadas.
Consiste outro brinquedo em enterrarem-se uns
aos ,o utros na larr1a sem distincção de sexo; procurarem q·u eimar-se con1 fachos de palha accesa; emfim,
a luctare1n 0 1u trepare1n nas arvores mais altas.
Pol' qualquer bagatela fazeln grande algazarra.
Se acontece que um inarido surre a int1lher ou algu111
filho, aparta-se o casal sem cerimonia, e logo o ho1nem cuida de pro,curar outra esposa.
Quando, porém, a duvida é com gente civilisada, arman1-se con1 lanças, arcos e flechas (até crianças) para se vingarem ; mas se não conseguem seu intento, conservam a lembrança do ultrage até a morte, e morrendo deixam-na por herança aos filhos.
Viajam co1n as mulheres, que carregam o filho
n1enor ás costas, preso por um cinto feito de casca
de arvore, de fórma oval, ·e que é passado na testa
da índia e dalli para o assento da criança; levam
tambem fogo. Apagand·o-se este tornam a accende-lo
esfregando, oom dous paus seccos de ·e11contro um ao
outro.
Andam os home11s inteiramente nús, mas enleiam
'as pernas oom cordinhas feitas da casca do cipó imbê,
ou ·do pello de porcos selvagens, para se livrarem da s
n1ordeduras das c'obras; caminham cinco a seis leguas
por dia, e carregam pesos de quatro a cinco arrobas
arranjados dentro de un1a pisamé ou cesto seguro
por uma corda, que, presa no cesto, passa na testa
do indio ; além das armas levam um bordão que lhes
serve de apoio.
Quando algun1 cahe doente, apertam-lhe o cor-
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po inteiro com cordas de imbê, deitam em baixo do
leito desde a cabeça até o grosso das pernas mnas
hervas sobre brasas para produzire1n grossa fumaça.
Sentam-se então, de um lado, as pessoas encarregadas de applicare1n DS remedios, e do outro um hon1en1 DU mulher (dos n1ais velhos), que continuadame11te assopra em differentes parles do corpo do enfermo.
Quand 0 a doença vae ton1and·o aspecto perigoso
começam as n1ulheres a chorar -cm altos gritos, e
assim continuam até que percebam alguma melhora
(o que raras vez·es ,aoo11~ece) ou morra o doente.
Exhalado que seja o ultüno suspiro, é immediata1nonte levado o mort-0 para o lugar da sepultura,
carregado por tres homens, segurando um a cabeça,
outro i10 meio do corpo e o terceiro as pernas, indo
o cadaver envolto em t1n1 panno (curú) e segt1ro com
amarrilhas. Chegado ao seu deslino, abrem un1a cova
que mede se1npre 7 palmos de co1nprido, 3 de largura
e 4 ·de fundo, tendo para1este serviço uma bitola exacta;
forram tal cova com folhas de palmeira e inetade da
casca de arvore que servia de cama ao fallecido, e
depois com grande cuidado o depositan1 na sepult ura
co1n a cara para o poente, servindo de travesseiro os
seus corus e pennas.
A' direita collocam todas as suas annas e um
tição de fiogo acoeso; cDbre1n d epois com paus que
alcança1n de un1 a outro lado .da sepultura, en1 cima
dos quaes põem a outra 1netade da casca da s11a
cama para ·e vitarem que caia terra sobre o corpo;
tapam todos os orificios com folhas de palmito e enchem a sepultura oom terra que vão depositando
até. a altt1ra de 10 a 12 paln1os, dando-lhe fórma
con1ca.
Acabado o enterro, voltam todos para suas cabanas, guardando rigoroso silencio; as mulheres do fallecido fecha1n-se em um pequeno rancho apartado por
1
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espaço de 8 dias, tendo de carpir ao romper da aurora,
ao meio dia e aio entrar do sol; os mais tratam in1mediatame11te de arranjar o necessario para a festa dos
mortos.
Para prepararem as bebidas destinadas a esta
festa mette1n 'º n1ilho e o pinhão juntan1ente con1
agua em grandes panellas de barro, e perto do fogo
os moem com os .d entes para mais depressa faze-los
fermentar; depois, misturan1 o caldo do milho com
ineJ, f.ormando por este processo u1na bebida embriagante, po,11co agradavel ao paladar da g~nte civilisada, n1as muito apreciada dos selvagens, que a
chamam Aquiqui, isLo é, ag11ardente.
Oito dias depois do enterro d-0 inorto, a um signal de busina, reunem-se na cabana d,o s parentes do
fallccido todas as famílias da tribu, con1 os c-0rpos
pintad-0s de preto. Entram e1n silencio e co1n gravidade, e sentam-se serr1 distincç,ão á roda do fogo (que
quasi se ·e stende de uma extremidade da cabana á
outra) em duas fileiras, uma em frente da outra.
Sentam-s.e as rnulheres por traz dos h,o mens; i1esta posição con1eça o cacique a cantar em louvor do
morto uma cantiga monotona; as mulheres, e a do
n1orto sentada a un1 lado, choram, e os homens offorecen1 a-0s convidados co1nidas e aquiqui. Repentinamente levanta1n-se todos cantando .e dançando em
torno do fogo, formando uma scena ai1imada e pittoresca o movimento dos corpos acompanhado com as
mudanças d·os passos de certeza admiravel, tendo
todos ·n as mãos t1ma rama de folhas verdes ()U um
bordão pi11tado a caprich,o.
Continuam com este folgnedo até acabar-se o
aquiqui, o que gerahne11te não passa de cinco a seis
h·o ras; clura11te este brinquedo alguns delles ficam
e1nbriagad,os e lançam o aquiqt(;i ao fogo; mas estes
são amarrados para não fazeren1 damno aos mais, e
quand·o àcontece que alguma mulher fica neste es"
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tad·o, serve de caçoada a todos, até ás crianças. Desta maneira acaba a tlança, e todos, suados e sujos de
cinzas e fumaça, procuram o rio para se lavarem e
dissiparem os vapores do aquiqui.
As cabanas em que m-0ram servem até ficarem
inhabitaveis por causa da immundicie, tanto interna
oomo externa. Acham que é mais facil queimar a velha ·e construir un1a nova do que terem o trabal,h o de
afuge11tar os bichos dos pés e as pulgas que os atormentam, 011 fazer a limpeza necessaria para destruírem estes insectos; ml1itas vezes, sem estes motivos 11ão duram as cabanas muito ten1po porque,
suacitand.o-se qualquer duvida entre ·elles, a primeira
vinga11ça que tomam é procurar·em queimar a casa
do contrario.
Em cada cabana gra11de ha um ou dous i11dios que
g.ov;ernam os 1n.ais, e cada mez sahe um destes para os
alojamentos que ainda existam no sertão vizi11ho (que,
segundo me contou um indio, andam por uns doze);
fazem estas viagens inensaes para oolherem noticias se
alguem mo~rreu.
Voltai1do o nlensageiro com a i1oticia do fallecimento de algu1n conhecido, lamenta1n-se todos e choram oom grande algazarra.
As ·suas festas (quando as ha) dão-se quasi sen1pre
no ten1po do milh-o verde; mai1da1n então convidar os
caciques do.s outros aldeamentos, e preparando-se com
tintas e pennas vã:o ao seu ·encontro meia legua de
distancia, levando-lhes bebidas; a cincoenta braças da
capana sabem as mulheres carregando bonitas pennas,
com as quaes enfeitam a ~ab eça e o corpo dos convidados.
Em algumas occasiões, primeiro que tudo vão
ao cemiterio e rezam pelos defuntos; em i0utras, sem
cuidarem disso, assenta1n-se ·em torno do fogo com a
maior gravidade imaginavel.
1
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Nestas festas recitam algumas poesias que me
pareceram rimadas; mas nunca lhes pude saber a significação.
Estes iJ1dios quando em marcha deixam vestígios
do comida e caçadas, e se lhes apparece algum ani1nal
feroz deixam tambem signal para avisarem á gente,
que ven1 atraz, de que aqu,elle sitio é perigoso; quando camin.ham de noite, leva1n comsigo urn archote ou
tição de fogo acces·o .
São inuito inclinados ao latrocir1io; · podendo lançar mão de q11alquer cousa que lhes excite a cobiça
não o deixam para logo, e tanta habilidade inostram
no furto como os mais refinados ladrões das grandes
cidades. Entretanto este pessimo costume vae diminuindo e licito é esperar que, com ·o tempo e ed11cação, desappareça -entre a maior parte delles.
Uma das difficuldades, na catechese e civilisação
des tes indios, é a 'grande facilidade delles se sustentare1n nas inatas.
Offerece-lhes a natureza com mão liberal tudo de
que necessitam : abundam as florestas em fructa e caça
e os rios cn1 peixe; em qualquer parte emfim achan1
com que nlatar a fome e, tendo a barriga cl1eia, cousa
rnais alguma appetecem.

I
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Admitten1 estes indios a existencia de un1a divindade como todos os entes racionaes; ignoram, poré1n,
os verdadeiros principios da religião.
Algt1ns ta1nbem têm r1oções de um sêr n1alfazejo,
a qtLe chamru11 Acritão; mas tal crença não é geral
entre elles.
No dia 12 de novembro de 1866 perguntei ao
cacique mais velho, capitão :J.Ianoel Aropqui1nbe (que
7
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quer dizer avançador) quem era o deus, a que cha1nava.n1 « Tupe11 ».
Pro1nptamente respondeu-n1e elle que era o sopro. Ql1ando a.lgue1n está doente, deve ficar uma
pessoa ao seu lado soprando-lhe na cabeça, costas e
barriga. E se neste te1npo acontecer haver trovoada
oon1 relampagos, cessa-se de soprar, porque é prov:i certa de que D·e us está irritado e o enfor1no prov::t veln1enbe morrerá.
Desta conversa deduzi que elles adorava1n o relarnpago e ·o trovão, tanto n1ais (corno te·nl10 observado) qua11to tê111 mt1ito 1nedo de trovoada, cha1nandoJho «Deus brav 0 ».
1\lgt1nJas vezes diziai11 que Det1s era. o sol, Olltras a Jua e ooncluiam con1 l11na palavra: Oequiguetedi, qu.e qtter dizer: nada sei a este respeito.
Emquanto conversavamos, len1brei-n1e de u1na passagc1n das aventtrras de Robinso11 Crusoé, quando este
discorria con1 o seu índio Sexta-Feira acerca da crença e1n Deus.
Era elle quasi da n1esma opinião do velho cacique, ni as tinha mais v;ontade de aprender a verdade:
dizia a R()binson, respondendo a perguntas, que o
set1 Deus se chan1ava Tupa11. Era o trovão, e este
trovão creára a terra, o mar, os anilnaes, plantas .e
ío<las as mais cousas. O h-0m.e111 era muito mais velho
<lo qt1e ·o sol, a lua, .as estrellas e o céo. A rnora da
desso Deus assentava i1as inais altas n10 ntan·has.
Ottvin<lo esta narração, fez Rohinso11 com boas
·1nanejras ver ao pobre selvagem os seus tristes erros. Da11do i11elhor idéa de Deus, ·e xplicot1-lhe que
ningue1n póde v·e r o Ente Supremo por ser invisiveJ,
perfeitíssimo, infinito e omnipotente, sabendo de tudo
q11e pe11sai11os, fazen1os e dize1nos; un1 justo ren1unerador, dispensando a cada um premio ou castigo
segundo é\ 8 snas obras, e desejando que os hon1ens se
1
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aperfeiyoem de dia a dia para depois obteren1 uma
felicidade eterna.
I~scl1tava Sexta-Feira estas sublin1es e consoladoras palavras com grande attenção e respeito e desejava Lodos os dias Ol1vir as verdades principaes dn
religião, julgando-se ml1ito feliz por aprende-las, attribuindo tudo o que un1a graça particular do Creador,
lhe permittira acl1ar-se en1 co1npanhia de un1 homen1
temente a Deus e tão instruido.
~1as nas conversações que tive com o velho ca.cique, achci-0 com disposição em tndo contraria á do
lleophyto de Robi11son. Não i11e foi possivel fazelo compe11etrar-se dos seus tristes erros, i1en1 convence-lo de que a polygamia é un1 peccado. Devia
r,ontentar-se co1n uma só mulher e1n lugar de quatro
(como tinha) e111 sua companhia. ~Iuito 1nenos persuadi-o q11e, 111orando con1nosco, devia apre11der a
religião, para. que ta11to elle, como a sua gente se
tornassen1, con1 o te1npo, verdadeiros christãos P hons
cidadãos.
O velho polygru110 en1 ll1gar de mostrar desejos
de ser educado, respondeu-me ql1e não podi a deixar
de ter as quatro in 11lheres, porque era « Tren1ani » (isto
0 valente).
Se eslava n1'orando com11osco, conti11uou, i1ão era
por c-ncontrar a felicidade, pois mais feliz se achava
nas inatas virgens, ·o nde a caça, o peixe e a fructa
eram mais ahm1dantes, e ,nunca lb·e ·faltára lnantimento sufficiente para o proprio sustento e o da numero·
1

1

~ft

familia.

() 'lerdadeiro motivo que justificava 8Ua per.m anencía entre i1ós era porque não podia passar
n1ais se1n as nossas ferramentas; que já era tarde
para aceitar UI11a nova religião, sendo já \relho, ta11to qt1e nunca podera aprend,er a fazer o signal da cruz.
En1fim, despediu-se com u·m a risada e de11-n1e ns ro:::;tas, dizendcrme sarcastico adeus.
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Visto i1ão ser possível fazer co1n que os índios
já maduros aprendan1 as verdades da religião, o
n1eio inais facil (a met1 ver) é ii1ocular-lhes o a1nor
ao trabalho, a a1nbição do ganharem e possuiren1
as cousas, não dadas de presente, que elles inesmos
dizem nada valerem, mas ganhas á custa do seu esí orço. E' necessario inct1tir-lhes horror ao furto e ao
homicídio, a que são muito inclinados.
Quen1 pensar que se pode sujeitar -0 índio a uma
vida sed~ntaria em poucos annos, pensa erradamente. Os que sal1iram dos mattos, em idade viril, tarde ou nunca se acostumam com outro modo de existencia; os adolescentes e aquelles que i1ascem nos
aJdea1ne11tos são os unicos proprios para recebere1n
instn1cção religiosa.
Se para se extirparem supers tições e inaus costumes de inuita g·e nte que se diz civilisada, é necessario penoso trabalho, grande perseverança e contínuos sacrifícios, quanto mais com estes filhos das
florestas, que, prezando, sobre tudo a liberdade e indepcndcncia, a ninguem obedecem e estão sempre pron1ptos, por qualquer desgosto, a ganhar outra vez o
inatto. E uma vez feita esta tenção, não ha conselho nem agrados, que os leve a mudarem de resolução.

DlALECTOS

\

Todas as nações civilisadas te1n certas regras d e
Jjngu.agem seguidas pelos homens intelligentes e bem
educados; mas poucas são as que não possuan1 seus
dialectos nas differentes provir1cias e1n que se st1btli vi de1n: Entre os selvagens da n1csma nação que
falarn a n1esma li11gt1a 11a tambem dialcctos.
Com effeito, observei que os índios do aldean1ento de S. Jerony1no, e1nbora da mes1na i1ação que os d e
S. Pedro de Alca11tara, têm muitas palavras pronun-
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ciadas de n1a11eira inteirame11te diversa; do n1esmo
modo que, por isso concluo, se ha dialectos i1as nações
civilisadas, os l1a ta111ben1 entre os índios selvagc11s.
Aldeame11to de S. Jerony1no. -

Frei Liiiz de

Cemitille ».
'

IV
Sobre os indios de G·uarapt1ava enc<>ntrci valiosas
i11formações num trabalho do padre li'rancisco das
Chagas Lima., impresso no tomo IV da preciosa collecção da Revista do Instituto I-Iistorico. Este sacerdote acon1panhou como capellão a expedição que descobriu e colonisou aquelle sertão de Guarapt1ava, em
1809, foi vigario collado da freguezia alli creada de
Nossa Senhora de Belein e deixou grande nome e fan1a cm toda aquclla zona, após longos annos de existencia.
Esta memoria, offerecida ao Institut-0 pelo socio
11011orario marechal Daniel P edro Muller, vae de pags.
43 a 64 daquelle volume e comprehende quatro capitulos.
'O 1.o trata do 1iome, externsão da colonia de G1lJa-

rap11ava, importancia da exploração feita e épocas
historicas.
O 2.o das hordas de índios, população, costumes e
lirigi1,agern.
() 3.o da oatechese dos i·ndios e reflexões sobre o
seu tratamento.
O 4.º finalmente do clima, aspecto do paiz, producções, rios, montes e animaes.
A primeira noticia da conquista e posse do sertão

l
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de Guarapuava (1) data de 1767, se11do as explorações
feitas por ordem do n1arquez de Pombal transmittidas
ao capitão-general D. Luiz de Souza, já por Brun-0
da Costa Filgueiras, que, navegando o rio Iguassú,
regressou após llm a.nno de infructiferas tentativas,
já pelo capitão Antonio da Silveira Peixoto, que, sa11indo á barra daquelle grande rio, foi preso pelos
hespanhoes.
Representa este acto de violencia o pri1neiro facto ria decantada Ql1estão de limites, ql1e herdámos
de P·o rtugal por aquelle lado das Missões e que ainda
boje estan1os pleiteando.
A esses exploradores succedeu o tener1te Candido
Xavier de Aln1eida ·e Souza, o qual, deixando a marge1n direita do Iguassú e varando para o norte pelas
matas menos compactas, pisou afinal os carr1pos de
Guarapuava, a 8 de seten1bro de 1770.
Por outro lado a vançára o coronel 1\.ffonso Botelb o, que con1tudo pouco adiantou, retirando-se, porque os indios lhe matara1n sete soldados da comitiva.
Chegando ao Brasil o rei D. João \TI , continuou o
conde de Linhares a previdente politica do inarquez
rle Portugal ·e, por carta Régia d·e 1 de abril de 1809,
detern1inou uma ·e xpedição para o regular descobri1nento dos sertões de Guarapuava até á margem esquerda do rio Paraná.
F oi della encarregad·o o tenente-coronel Diogo
.8ini10 de Azevedo Portugal, que partiu á frente de
duzentos ho1nens armados e 'municiados, levando con1sigo varios empregados e dous missio11arios, o 1-lev.
Fra11cisco das Chagas Li1na, presbytero secular autor
da citada l\1Ie1noria, e frei Nolasco da Sacra Fa1nilia,
religioso benedictino, que pouco se demorou, regressando ao seu mosteiro.
1

(1) Segundo o padre Chagas Lima; esta palavra quer dizer ave de
võo não rasteiro, em contraposição a guairã. (pa.ssa.ro peq,ueno).
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A 1 de agosto daquelle a11110 de 1809, chegou a
oxpcdi~'to á ientrada das matas, qt1e co11stituen1 o que
no Paraná se chama o sertão (1). Ficot1 ahi dous inezes,
passou-se para além da primeira n1ata e esteve para-

da quatro mezes nu1n ponto que denon1inaran1 S.
Fe.lippe, seguindo para a margem do In1bituba, onde
esteve aca111pada por espaço de seis 111ezes. Não foi
se11ão a 10 de junho de 1810, que se poz i1ovame11tc
en1 ina1·cha, e a 17 daq11elle mez, dia da SS. 'Trindade,
ás dez horas da inanhã, se1n opposição algun1a do gentio, pisou os carnpos de G11arapuava.
E' preciso conh,ecer, co1no et1 a belleza du.q uella:: ;
paragens e o e11canto natural e penetrante dessa f.or111osa região, perfun1ada pela intensa fragrancia. de uni
capi1n que cheira a lünã:o min1oso, illun1inada por sol
radiante, ao passo que a temperatura se conserva
quasi fria, para se ter idéa da alegria d-0s expedicior1ari-0s, depois da aspera travessia pelas florestas con1pactas da serra da Espera11ça e outros serrotes, ern
que a cada inomento esperavam o assalto de ferozes
selvicolas.
Estava1n, pois, vencidos ·o s maiores obstaculos,
como qt1e desvendados os grandes mysterios que ficava1n para além dessa penosa e elevada cadêa de inonta11has, tão poeticamente de11on1inada da Esperança,
üomo se fôra novo cabo 1~or1nentorio a dobrar e cheio
de seductoras
Depois de
devassaram 10
se motivo d·e
Portugal, para

re'V"elações.
8 dias de reconhe~nento, em que se
leguas en1 torno, AJem que se encontras-

desassocego, fundou o te11ente-coronel
Já do rio Coutinho, a povoação da
Atalaia, assi1n chamada p-0r causa do posto de observação e vigilancia. que então se erigiu sobre com-

- --(1) E1n outras província::. do Brasil a palan-a sertão dá idéa de
vastos campos, cortados ou não de matto. ~a do Paraná, a palavra
campo é a extensão nwis ou menos descortinada, e sertão é a ma.tta
trançada .
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pridos esteios, systema tão usado no .Paraguay e tão
popularisado, durante a guerra dos ci11co a11nos, sob
o nome de mangrulho. Esse tinha 40 palmos de
elevação.
No dia 16 de jttlho é que se apresentaram os
prilneiros índios, e1n nm11ero de 30 a 40, mostrand-o
disposições pacificas, que n1ais ou menos so1npre manti vera1n en1 relação aos portt1guezes. Estes soubera1n
aliás aproveitar as guerras e inilnizades entre as diversas tribus indigenas, prolongando-se clJas de 1812
a 1825, e de certo não faltaraxn scenas de horror e
se1vageria e11tre os ala.eados (camés e votorões) e os
dorins, distingui11c10-se na pratica de pavorosos crimes o caciq·ue capitão Luiz 1 igre Gacon.
En.tretanto a povoação da Atalaia ia se1npre em
augn1ento, que aliás mais se havia de confi1111ar se não
fossem, em fü1s de 1812, dalli recolhidos os soldados
inilicianos e suppridos pelos da ordena11ça, «homens,
diz o padre Chagas, da infin1a plebe e sen1 estin1ulos
da honra.
Iam co1no forçados até descobrirem occasião
de se escaparem : uns fugia1n em caminho, outros
no dia seguinte de sua chegada, outros chegavam
n1iseraveis de roupa e de saude, e, ta11to que se vian1
sãos ot1 dccente-n1ente vestidos, desertavam; emfim,
outros mais rern·e diados (estando disposto que de
tres ein tres mezes seriam rendidos) faziam o mesmo
ql1e aqu@lles, p.orérn sempre aco1npanhados de 4, 6 e 8
soldad·os, os quaes, tendo a certeza de que seriam
persegu.idos e 01no desertores, se passavam co1n suas
familias para outros districtos que não eram seus
domicílios, mórmente para Via1não ».
Accresça1n-se a isso as continUt.'lS queixas dos
habitantes das villas de Ct1rityba, de Castro e do Principe, e representações das can1aras desses districtos
sobre os males que lhes provinham da turbulencia e
habitos da gente da expedição de Guarapuava, e por
1
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ahi se verá ql1e i1ão havia razões, para que o poder
Régio olhasse co1n vistas sympathicas aquellc centro de nascente povoação.
Entretanto o Alvará de 12 de nov·embro de 1818
ordenou que se lauçasse1n os fl1ndamentos da freguezia de Belen1, hoje cidade de Guarapuava, o que só
teve execução em fins de 1819, lavrando-se dislo un1
ter1no, do que mandei tirar cópia do archi vo da Camara m unicipal, e que foi pela prin1eira vez impresso
i1a Gazeta Paranaense dos co1neços de maio de 1886.

V

1

Segtmdo o padre Chagas Lima, os índios que povoa,ra1n os sertões de Guarapuava, por occasião da
exploração e conquista, dividiam-se nas seguintes tribus: camés, votorões, doriris e xocrens, as duas p1in1eiras moradoras dos campos, a dos dorins aldeada
junto ás margens do rio Dorim, para o lado do campo das Lara11geiras; a t1ltima, dos xocrens entro os
rios Iguassú e Uruguay.
AJém destas havia a dos tavens, que usavan1
de um dialccto especial e habitavam entre os rios Paraná, J?iquiry e Itatú.
,
A qual dessas subdivisões pertence a deno1ninação caingang? A todas ellas deverá estender-se, O'U
ser mais particular1nente applicada aos camés, segundo pretende Martius em u1na nota ao vocabulario
dessa tribu? (1 ).
•
(1) « Diese Games, àeri Ansiedlern i1n lnnern von S. Paulo unter
der Namen der Bugre oder als lndios do Matto bekannt, nenncn sicil
selbst Oaing-ang, unà wenn sie sich unter den Weissen als gezãhmt,
niederlas11en, Oai-qui. »
i\IARTIUS - GZ.Ossaria linguarum brasiliensium, pag. 212.
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O padre Chagas i1u11ca se refere a se1nelhante
denon1inação, que não pode comh1do ser posta en1
duvida, conforme já deixei dito e den1onstrado.
O numero total, pelo que nos diz a .ZVlemoria,
era computado approximado a 1000, dos quaes 152
camés, 120 votorões, 400 doriris, quando muito 60
xocrens e 240 tavens.
Affir1na o autor u~ facto de que 11ão tive noticia
e a que se não refere ·O padre Cem'itille, isto é, que
estes indios tinham por costume matar, não só os velhos decrepitas, sob pretexto de compaixão, inas tambe1n as crianças que nascian1 defeituosas.
Como já ponderei, inuitas das observações feitas pelo 111issionario capuchinho, trasladadas para o
corpo desta monographia, acham confir1nação i10 que
escrevi sobre os chanés e outros índios do Slll da província de Matto Grosso.
Se entre elles é uso commurn e frequentissi1110 a
provocação dos abortos e111 mulheres sobretudo 1110ças, nunca ·ouvi falar nessa execução de velhos e
sobretudo crianças, que todas ao envez merecem dos
progenitores, e principahnente das inães, os n1ais extremosos cuidados (1).
Colhi, até factos absoluta1nente em contrario, verificados de visu; assi1n tere1n sido levados ás costas
d ·OS mais fortes decrepitos invalidos e infelizes mêm,ês (1nulheres velhas) para o abrigo dos Morros, no
alto da serra de Maracajú, quando em princípios de
1865 os paragu~yos invadiram o districto de Miranda
e tangeran1 aterrada diante de si to.d a a população
brasileira, de ·envolta co1n os indios aldeados naquella zo11a meridional de Matto Grosso.
Na opinião do padre Chagas, o idio1na dos aborigenes de Guarapuava nada i11ais é d-0 que o guara(1) Sce11as àe Viagem, exPloração entre os rios '.l'aquary e Aquidaban no districto de Miranda - Memoria descriptiva - Rio de .Janeiro.
'r. A - 1868.
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Entretanto é n1uito differente da lingua de que
usaram e usa1n os cayuás seus vizinhos confi11antes
para lá do rio Para11á, ~onfonne se pode verificar
001n a si1nples apreciação e estt1do de poucos ter1nos do exacto vocabulario que traz a Revista Trimensal do Instituto Historico en1 seu tomo XIX de
pags. 448 a 476.
J\hi, sim, é 'º puro guarany.
E esta consideração i1os parece de algum, se
i1ão elevado, valor na d,e batida questão das Missões,
uevend·o ella contrariar as pretenções argentinas de
que aquelle territorio de longuíssima data pertencia
ás 'raças sujeitas ao domínio hespanhol e que habitavan1 para lá do grande rio.
Não; de todo o tempo co11stituiu essa divisa
mna fro11teira natural, e tão poderosa, que os non1ades
de uma e outra margem assignalavam a sua presença,
cada qual na sua zona de vagabundagem, sen1 transporen1 i1nnca aquella linha de separação.
Assim todas as den-0minações de lugares, rios,
oorregos ·e campos do lado brasileiro, são de origen1 e
feição cairigang, inais chegadas ao tupy, ao passo que
do 1outro tomaram o caracter e typo ineramente cayuá
ou guarany. Assin1 Gôyó-ên, Érê, xanxarê, Ohapecó,
Chopin, etc. Os ·no111es de corregos, ribeiros e rios,
são todos yg d·o Jad·o de lá, e gôyó de cá.
A lingua ou dialecto caingang é inais ou meno13
doce i<:~ tem c.erta hann onia, dando-se, no falar corrente, muitas elisões, que só se po·dem destrinçar,
quando pronuncia1n as palavras devagar e destacada1nente.
Aliás i1ão ha regras para a declinação dos no1nes e oonjugação dos :verbos, ou se as ha, são su1nn1amente deficientes. O comple1nento restrictivo (genitivo) ve1n se1npre antes da indicação do possuidor ; assim: flôr de abobora, pacon feié; olho d'agua,
i1y.

1
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Usa1n a cada momento do hyperbaton, sc11do a
orden1 habitual das palavras muito invertida; assil11 o
complemento terminativo -0u objcctivo costtm1a ser
a11teposto ao sujeito qt1e precede o verbo. Por exc111plo: Capitão grande det1 a Coverê roupa nova - Curuhe Coveré paim bane moteque yá. Roupa nova a Coverê capitão grande deu.
Este verbo dar traz grandes cor1ft1sões a qu em quer
so iniciar nos acanhados mysterios dessa pobre língua
caingarig, se11do expresso por termos mui diversos,
assin1 moteque, 'nimó, eifé e fiton, v. g.: dá-me n1cl, hamang n'imó; - nãio dol1, ndéya; não deu, fiton; dar
pancadas, xim (1).
'rem olles monosyllabos que exprimem uma idéa :
como rem, pintar o corpo, quando pintar é vanherem;
ji1.,t, tnna cousa que apparece; put, quando desapparece;
não sei, cah; rom, abrir a porta, (fechar a porla é rii
faina); ort, isto é mentira, etc.
Possuem tambem certa abu11dancia de te1111os
e111 alguns casos; por exemplo: camisa, chupoiri (2); camisa curta, roró; camisa co1nprida, teca ; ca1nisa se1n
ma11gas, crenini; collarinho da camisa, tindui; botão da ca1nisa, deri; casa, diren ; mangas, tapeuxi;
nesgas, tiungrére ; fralda, t·indará. Do mes1no modo,
dia, quiçá; de dia, curém; de noite, coty; de inanhã,
cuchéque; de tarde, herei kêkê. .
O vocativo, se se refere a ho1nem, vem seguido
da partícula 1fãa, e yãa se rr1ulher. «O' Catoxa, ó
Depery, venham cá - Catoxa uãa, Depery yãa, o
ketim ! »
As partículas augmentativas são bang, bê, biii;
as din1in11tivas xim, xiri; por exemplo: casa grande,
hin-báng ; casa pequena, hin-xim.
(1) Recommendamos muito a consulta do Yocabulario que traz o
tomo XV da. Revista Trimensal sob a denominação de vocabulario bugre.
Só na. impressão deste meu trabalho é que pude cotejal-o.
(2) Dalli virá ch1ipim , o nome da colonia7
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« As conjugações de verbos, diz Chagas Lima, são
em .extrcn10 defeituosas, faltando-lhes a clareza necessaria para nelles se distinguire1n modos, tempos e pessoas.
«A pa.rticula ahúril, denota preterito, bem como
ya, ainda qt1e inais raras vezes.
«A negação exprime-se por tom (1 ).
«Exemplo <la conjugação do verbo có, comer.
Eu como
,
T·u cornes
Elle con1e
Nós comemos
Vós corneis
Ellcs come1n

(}ó

Eu con1i
Tu con1cste, etc.

} A.hurú-có

Co:ne tu
Con1am elles

J Acó

Coma1nos juntos

} E1nlYra-có

Eu i1ão como
T11 não comes
Etc.

Eu comerei
Tu co1nerás
Etc.

Có-torn
r

Coiai-ke-mon

1

1

~

Eu não co1nerei
(
'fu não comerás ) Eoiai-ke-tom
Desejo comer - coiaate.
Não fruero co1ner mais - coto1n-uá.
Que líei de comer? - de-có?
(1) Em meu voca.bulario vem taim e tom.

·I
·i

r
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«Este adverbio é1nbra, juntan1ente, serve tambem
ele conjuncção e.
(}utros verbos: -- lr e vir

/

Eu vou - - timocá.
Vn1nos - - momacá; vamos para casa Vão todos -- m,om.
\Tenha para cá - oketim.
Vá para lá - atim.
V amos juntos - em·bratim.
\Trnnos todos - moná.

into namocá.

f..;avar ou lavar-se - cupc.
Já lavei - ciipeiá'.
Não lav-ado - ci~pi-tom .
.iV
. Iulher lavou roupa - curúfaiá timi.
Horncrn lavou roupa - curiífai fiu,ri.
Ser Oll estar -- ni, á, on
Estar rind,o -- venju.
Estar sentado - - ninira.
Estar dejtado - niná.
Ser surdo - 1neto11i (isto é, .mê, ouvir; tom, não).
Ser oego - ca1ié tom (isto é, aané, ver - tom, não).
·E star parado - ta-niki.
Estar comendo - aotivi.
1

1\ccende:r - pi.n gungrá
1\cce11dc (jn1perativo) -- pingri.(..
~\ r.ce.n dct1 pimiencarrí.
Querer - heiketim
Eu já qui z - heiketemyá.
Elle depois i1ão qt1iz - cara ke tom choró .
.F.11 ·não quero - i chi-ri íim.

\
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Fugir

.
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,

guaipayu

Et1 ft1jo -- guaipayu-tim.
Fuja111os
guaipayú-mom.n.a.
Já fugiu
guaipayú-yá.
Jú fugirn.n1 -~ ernbra-guaiapayú-yá.
•

***
O Dr. Carlos ~°"'re<lerico Felippe von Martius na
st1a -O·b ra Glossaria linguarum brasilierisium diz, com
razão ou não, qt1e o dialect.o cam·é pertence a uma
subdivisã.-0 da gra11de tribu crén, ou guerén que, segundo preLer1de, con1prehende:
1.0 Botocudos, subdivididos e111 encrukni~ngs, crerniu,ns, nao-kangs (homens da terra) djiupurocos, etc.
2.° Corôados ql1e con1prehenden1 os do r io Xipotó
e da 1\ldêa de Pedra.
R. 0 P urys.

·±. Malahys.
0

:J.o Guatós.
G.o .Patagons.
7.o Camés.
]~111

' geral o livro, que o illusti·e sabio a llen1ão
te11t-0u fazer com fim tão perspicuo e syntheti co, pecca pela fonte dt1vidosa e ás yezes n1á de informações,
além da gravissin1a confusão B disparidade, conforme
j á 11otei em começo, no modo de escrever as palavras
ü1digenas. llespigan.d-0 a esmo de Castel11au, Saint-Hilaire, Pri11cipe de Neu\vied, Eschwege, Pohl, \Vallace,
I.1atl1a1n e outros escriptores de nacionalidades mui
diversas, constitt1it1 uma verdadeira babel, em que mal
se pode ler idéa da fiel e verdadeira pronuncia das

\
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letras e diphtongos. Não é curioso vêr wn allemão
reprodt1zir o O'U francez para representar o so1n de u,?
Assim por diante.
O interessante tentan1en de Th1artius tão bem exposto, embóra em linguagcrn chã e ingenua, na Advertencia aos philanthropos bra,sile·iros que lerêm este livro,
ainda está por se fazer.

VI
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Julgo não poder terminar de 1nelhor inodo esta
:Jfonographia, do que reproduzindo na integra o i1nportante documento que achei archivado na Camara i\Iunicipal da cidade de Guarapuava, confor111e já disse,
e de que logo ma11dei tirar copia authentica.
Por elle se verá quantos cuidados mereciam dos
estadistas portuguezes as possessões brasileiras, sobretudo nas fronteiras com castelhanos, salientando-se
bem -0 espirito sensato e largo que d·o minava todos
os conselhos, 11ão só quanto a edificações dos novos
povoados, como tambem em relação aos índios e pri- .
initivos habita11tes das terras que iam sendo desco- ,
bertas.
Houvessem sido sempre respeitadas as ;minuciosas e previdentes instrucções exaradas do gabinete de
zelosos ministros de EstadD, e muitas difficuldades
se achariam hoje obviadas e removidos embaraços,
que ainda no inomento prese11to nos cerca1n e inco1n1n oda.n1.
Eis o alludido documento:

j
t

1
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FORMAL
Da c r eação da povoação e freguezia de Nossa Senhora
de Belem, nos campos de Guarapuava:

« Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus

Christo de 1819, aos 9 dias do mez de Deze1nbro, nesta conquista de Guarapuava, sendo convocados o tene11te co~nmandante interino da Expedição Antonjo
da Rocl1a Loures, ·O reverendo vigario Collado Francisco das Chagas Lima, e i11ais ,povo) que se acharan1
neste Presidio de Atalai~, p~ra um logar de can1po
aprasivel situado' para a parte do Sul da inesJna 1\talaia, legua ·e meia de distancia e do Rio Jordão 1 / 4
de legua; oode precedendo-se ao exa111e do terreno e
achando este com todas as circumstancias e proporções necessarias, tanto en1 bellas aguas de que está
cercado, como em madeiras de construir edifícios, de
que te1n abundancia pelo circuito, como em pedras
de alve11aria e cantaria que são frequentes no logar,
como en1 pastagem para os animaes, que i1ão faltam:
ahi se puzeran1 os p 0 s fu11damentos, e se fizeran1 as
demarcações da povoação, freguezia e egreja matriz
de N. S. de Belém, para cuja Ereção tinha o rnesm·o
reverend·o vigario ,obtido Alvará de sua 1VIagestade.
E1n a 1nes1na .occasiã;o tendo-se em vista as mais
ordens Regias a ·este respeito; se for1nara.m. cortas regras, ou capítulos do que pareceu rnais conveniente
ao bem, con.servação e augmento da rn·esma povoação ao presente, visto que as autoridades que tém
por officio regttlar a policia, se acham tão longe como
a villa de Castro, que daqui dista quarenta legoas
rna1s ou menos.

8
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CAPITULO I
Con10 esta .é .a primeira povoação íundan1e11tal
que se vae erigir nesta co11quista de Guarapuava, é
tão impreterível con10 i1ecessario que i1a sua fundação
se observen1 restrictamente as for1nalidades por sua
i\1agestade prescr.iptas i1a carta Regia de Abril de 1809.
Porta11to :. .t'\.s casas todas que nella se levanta1'e1n, serão separadas ·un1as das otttras, cobertas de
telhas, e a povoaçào cercada de trincheiras ou fóssos)
tu.do pelas razões na carta Regia ponderadas.
Ao que se ·a crescenta, que nenhuma das rt1as
da povoação te11ha menos de 100 palmos de largura,
que as paredes idas casas sejam feitas de pedras, ou
1aipa de pillão, ou ao n1enos firmadas sobre esteios
de madeiras de cerne; e nem uma tenha de altura
na frente menos de 15 palmos, todas alinhadas, segtmdo a planta que levantou e offerece o reverendo vigario Francisco das Chagas Li1na.
E porqt1e é necessario haver desde agora 011de se
recolham os trabalhadores e mantünentos, se levan.tará fóra da trincheira, n1as debaixo da mesn1a -0rden1, u1na rua de peque11as e ligeiras casas cobertas
de palhas, as quaes, depois de concluida a povoação,
ficarão servindo para estalagem de passageiros.

CAPITULO II
Determina sua Magestade na sobredita carta Regia,
que ·em todas as povoações que se forem erigindo
nesta oonquista, se houvesse de deixar uma lingua
de campo ,e mattos para logradouro con1mum. Em
observancia do que se procedeu a consignar a dita
porção de terras adaptada1nente ao terreno de 1naneira
que fica.sse e quanto possível fosse den1arcada pela

1
'
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n1esma natureza, segundo este principio. Será o llocio
desta íreguezia pela parte do Nascente, di vidido por
uma linba que córte de Sul a Norte, prü1cipiando i1a
barra qlie faz no rio Jordão um corrego denominado
Barreiros, até entestar no ribeirão chamado da E11trada.
Pela parte d·o Norte servirá de divisa o mes1no
ribeirão emqua11to corre de Este a Oeste; e, onde elle
faz volta para o Sudoeste, subirá a divisa por u1n banhado ou lagrünal até descer no rio Coutinho, pois
este lagrjmal d·e sagua para lima outra parte. Pela parte
<lo Poente servirá de divisa o 1nesmo o rio Coutinho
até onde nelle faz barra um ribeirão, que tem suas
cabeceiras i10 capão redondo, por cuja razão ficará o
n1esmo capão de matto jnclu.ido no rocio da freguezia.
CA PITULO III
.\ felicidade, conservação e al1gn1ento de lU11a
povoaç~o consiste em se t-0marem logo desde o principio certas n1edidas sobre -0 uzo d'aquellas con1n10didacles qt1e a. natureza offerece; de maneira que se
não destruam e venham a faltar pelo futuro; portanto parece racional qt1e o ines1no commandante
que aqui ,estiver, haja de d·e fender aos foros o seguinte: 1.0 Que nenhuma pessoa nas mattas do rocio desta povoação faça roças de lavoura ao uzo do
Paiz, p or que oost111nando·-se :estas a estrurnar corn
as cinzas d·os arvoredos c.-ortados ,e quein1ados, cn1
breves ann,os destroen1-se bosques inteiros, resultando
d 'aqui vire1n a fal tar pelo tempo em diante as 111adeiras de construcção e até m·e smo a lenha para o
fogo diario. 2. 0 Que ninguen1 no dito rocio, ou nas
terras dos Indios córte pinheiros para aproveitarem
unicamente seus fruct-0s, que por não estaren1 ail1da
maduros, não cal1em por si mesn10 das pinhas; nen1
os derri bem para servirem-se dos galhos para cer1

1
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cas, perdendo-se o lenho inaior que serviria para estructura das casas, nem -0s desfalque1n de sua casca
em roda, por que então seccan1 e se perdem todo o
lenho e fructos, que darian1 annualmcnte. 3. 0 Que
i1ingt1en1 corte outros arvoredos fructiferos mas que
sejam silvestres, con10 sejam Guabiroveiras, Jaboticabeiras e as Palmeiras de Butiá que dão fructo especioso, declarando qt1e isto não é prohibir que faça1n
as suas 'Sementeiras nos campos -e curraes estrun1a.,
dos; por que entã.o sendo lavrados ao arado, produzem toda sorte de grãos excellentemente; nem que
se sirvam dos pinheiros para estructuras de St1as
casas, i1em qrie usem em 001mn1t1m e indistinctamente
dos fructos silvestres, quando ·estiverem inaduros, sem
estragar •OS arvoredos. 4. 0 Que ningue1n ponha temerariara ente fogo aos campos do rocio, ou dos ü1dios,
sem ordem ou licença do mes1no co1nmandante; e os
que 0011traviere1n a isto são dignos de castigo, por
que não somente fazem o renovo dos pastos il1tempestivarnente, como destroe1n os capãosilos de mattos, co1n que a natur eza adornou estes campos e os
t1Lilisan1 -0s seus habitantes.
1

CAPITUf_,O IV
Os índios e ne:ophytos desta conquista ,e stão al, doa<los, e as terras para sua vivenda lhos foram concedidas por ses1narias no logar da l\tfalaia, certos de
qtLe ahi mesmo qeven1 ,ficár pel'1nanecc11do. O que ha
de particular a vespeito delles é que seja feita a separação do povo ,e dos soldados, sepu,ração que en1
todo caso é necessario fazer-se porque a mistura em
que até ag-0ra estívera1n tem sido um dos maiores
óbices á perfeita conversão destes iníieis. Não será
per1nittido aos índios, especial1nente inulheres, andarem vagando pela freguezia ~ seus contornos qi.1a11-
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do n'esta so1nente se deve1n ad1nittir de assistencia
os que foren1 cha1nados a serviço en1 qua11to trabalhare1n, os orpl1ãos que forem dados a ganhar soldada, e os menores ou adultos que fore1n postos a
aprender alguma arte liberal ou officio n1echanico.
E da mesma sorte será defez-0 aos soldados ire1n de
passeio á aldeia; tom logar, contra os q11e obraren1
o co11trario, a disposição de S. M. a este respeito na
111es1na carta rogia de 1.0 de Abril de 1809.

CAPITULO V

I

Ern contemplação destes indios que naturalmente
amam n111itissimo todas as bebidas que podem e1nbriagar, e não inenos dos soldados que tém feito n'esta
expe<lição n1anifesto abt1so da aguarde11te que para ella
trazem os i1egociantes; de onde té1n nascido inU111eraveis desor<lens, ó i11dispe11savel que se probiba a ilnportação deste genero para esta conquista.

CAPITULO VI
l'ara se poder obter uma mais breve e fac.il con1n1unicação desta co11q11ista co1n a villa do Castro, de
que depende pela justiça, será conv:enionte se faça un1
o.fficio á can1ara da mesma viJla, requerendo a abertura de um caminho direito p,e lo bairro das Conchas
até o can1po do Cupim, em cuja estrada i1ão sómente
se atalham 2 dias de jornada, como se evita a passagem de 3 rios caudalosos e j1npetuosos no tempo das
aguas, quaes são -0 Imbituba, o das Almas e Guarat111a, faze11do a inesma proporção ·Oll a]nda melhor
quando se queira seguir das Conchas para a villa de
Curityba e Paranaguá, onde esta expedição e povo
so providenciam de sal, e outros generos qtLe vé111

l
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de n1ar fóra. Por esta forn1a se houvera111 os capítulos
por acabados, os quaes se11do approvados pelo Exm. Sr.
General desta Capitania, terão força de Estatutos
particulares desta Povoação, emquanto nella 21ão hou,reren1 outras aut-0ridades, qt1e tenham a seu cargo
regular a P-0.Iicia : do que se fez este Auto assignado
pelo 1~ene11te Coronel interino Antonio da Rocha Loures, ·e Vigario collado Francisco das Chagas Lin1a. Eu
José Joaquim JVIarçal -0 escrevi. Antonio da Rocha Loures. Francisco das Chagas Li1na,.
Está co111for1ne -

Christiano 1->lettz ».
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VOGABULARIO
DO

DIALECTO CAINGANG
(CORÔADOS DE GUARAPUAVA)

A

.\.bobora * - Péjú.
.\ belha - 1llangué.
.\ cabar - Oara-huri
.\char bom - Quei-chion
.\chou mel? - "Alaripai-lnune?
Adiante - Fontê.
Agua - Gôió.
Agua ardente (de nülho)
Gôió-afé.
Agua ardenlc ( U.c pinhão)
Gôió-aqui, aquiqi~·i.
Agua quente - Gôió-araiangué.
Alambary * ou melhor lambary - Oaner o fuerê.
Alegre - Vendi.

1

A1nanhã - Naecá .
Amargo * - Oayá .
Amarrar - T exérá (1 J.
Amar - Ecrinhoain .
Anno - Plán .
..:-\.nno comprido - I'lrí n laia uguê
~\n ta LVhorónl2 ).
r\nte hontem - Naké-honle C-l).
Aprender - Oanhar6ne.
Aquelle - Nikêne.
.A. rára - Caég (1).
Aranha - Patecli.
Arbusto - Cachirn.
Arco - Ve:ié (õ).

* As palavras cont este signal acham-se no pequeno vucabula.rio do
Sr. Teleruaéo !Horosini Borba, publicado em 1882. Os j são sempre aspirados, bem como os h.
(1) Têxera tomei eu; eguaJmente o Sr. :l\le11deç; dos Saulos. O Sr.
Borba traz tokfi1·ã.
(2) O Sr. Borba diz mais exactamente Oiôn: o YOt«ibulario b1191e
do tomo XV do Instituto Historico ajoron.
(3) Parece pa1a.vra hybrida (?)
(4) o Sr. Borba dir. caéi; o \'Ocabulario uugr~ qurág.
(5) Essas diversas maneiras de dizer arco provem do modo l)Or que
eu e o Sr. ?.fendes dos Santos tomámos Ol'l no~sos apontamentos. O Sr.
Borba traz u i.

'
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Arco »

-

Guiá.
Ueié.

Arrancar * - Crivindiá.
Arroz - Naracanchil (1 ).
» - Garacachin.
Arvore - Upandóy.
Assar * - l acxunde.

Assentar-se - Niva.
Atirar fóra - P'onf onara.
Atravessar - Oafahôn.
, Anus - Ti/1'2.

/

l rnban.

Avó -

Azedo * -

Fá.

B

I

Balaio * - Gueyé.
Baicoral - Pane conguere.
Banana - Tebancane.
Banco - Ninhá.
Banhado - Or.
Barba - Joê.
» de pau - Oai-jêrê.
Barriga - lnajú (2).
Barril - Gôió-fande.
Bastante - Enguetcá.
Batata - Petehú.
Batuque - Grengreia.
Beber - Acrón (3).
Bigode - l enkigliná.
Bôbo - !Jlancamé.
Boca - l enlcé.
»

-

Bolo ou pão -. E?nim.
Bom - Ohitaguí (6),
Bom - Ochiteni (6).
Bonito - Ohitany.
Bonito - Aguy.
Botas - Empentoró.
Braço - Hipen ou hijen ( 7 ).
Branco* - Oópri (ª).
Brasileiro - P'ong (9).
Bra\~o Nhôrti.
Brasa - Pianchkô.
Brigar * - Y n hôn.
Bugio - Nhengong (1º).
Bugre, indio do rnatto
Oáingang.

Buraco

1'.1hanteké (4 ).

*-

Dôró.

e
Cabaça
Cabeça
Cabello
Cabello

- Rurinjá.
- Crin.
- Inhán.
louro
'Irleicuichon.

Cabello preto - Gaiché.
Cadeira - Indiére.
Cahir
E1nbreia (11 ).
Calça - Danengoró.

A mesma observação á da nota anterior.
O Sr. Bo1·ba tr,az indu.
O Sr. Borba traz simplesmente crôn.
(4.) No vocabulario Borba ianteké.
(5) Ohitany, diz o Sr. Borba. Em geral todos os indios usam da
mesma palavra para exprimirem bom e bonito.
(6) Parece o mesmo que chitarVJJ.
(7) O h é aspirado. O j sôa como no hespanhol.
( B) Em geral todo o homem branco.
(9) Fôn ou fong. Disse-me o tenente-general Beaurepaire Rohan
que es ta p:i,lavra provem do signal de fogo, que os indios a cada instante
ouviam da boca dos portuguezes nas perseguições que estes lhes faziam.
(10) Diz o Sr. Borba simplesmente oong.
(11) Outen no vocabulario Borba.
,•
(1)

(2)
(3)

t

•
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Cama - Nandiá.
Caminhar - Emogá.
Caminho - Empri-hâne (1 ).
Camisa - V aichopaín.
Campear (2) - Cuneitim.
Campo - Erê.
Cansado - Enrorotiti.
Caneco - Rundiachim.
Canella - Cainé.
Canna de assucar - Vaeri.
Canôa - Calcnein (3).
Cantar - 'l'aintan.
Canto - Tantaniá.
Cão - Hau-hau (4:).
Capim - Erê.
Capivára - Quingrinden (5 ).
Capoeira* - Engoju.
Carne * - Tinin.
Carrapato - Caxini (6).
Carretel - Uan-fé.
Carvão - Brain.
Casa - Hyn (7).
Casa bem feita - llyn-e1nahete.
Casca de pau - Coxinione.
Cascavel - Xaxá.
Cateitú - Oxixá.
Cauda * - Dére.
Cama do cão Bi ou bu
(som de u francez).
Cavar - Imaninpró.
Caviuna - Amanto-he.
Cedo - Ouchanguí.
Cedro - T on.
Cemiterio * - Vai keié.
Céo - Gaican.
Cêra - Deia.
Cerca - Ró.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7.
(8)

uhan.
Chacbim - 01;,y.
Chacbim de espinhos - Uan-fé.
Chale - Curú.
Chapéo - Critá.
Charco - Oré.
Chega - Ketecá.
Chega de trabalhar Rain-

rai-n ketecá.
Cheirar - J.Vacahin.
Chifre * - Nicá.

Chorar - Tuantong.
Chôro - Tuanomo.
Chupar - l(ixut.
Chuva - Taá.
Cigarro - 'Aiajú.
Cinco - Petcrê (ª).
Cinza - Bréa.
Cinza - Piningtiiá.
Cobra - Pan.
Côxas - lcré.
Colher - I oé.
Collar - lancá.
Coma 1nais - Coon-gatilim.
Comer - Coon.
Come ovos - Ooon-garicren.
Como se chama? - 'l'iei erequetin ~
Comprar* - Caiáne.
Comprido - Taiangue (9).
Concertar - Hahamantirn.
Conhecer * - Kevanherá.
Conversar - Uenben.
Copular - Oicó.
Coqueiro - '11atefeá.
Coraçào - Ti/ é.

O Sr. Borba diz iapri.
Na linguagem sertaneja campear é procurai· animaes no campo.
O Sr. Borba diz cankei.

Perfeitamente onomatopaico.
O Sr. Borba lraz crenàeng.

No voca.bulario Borba tire.
O Sr. Borba diz in.
O Sr. Borba traz patcrá,. Um

quatro - cangrá.
(9) O Sr. Borba traz

tact.on;

Quenhe-

Cesto de tacuára

tei~.

pire; dous -

rengrc; tres -

' '
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Cotiára - Pan-evê (2).
Criança - Ontchi.
Cuia - Petoró (3).
Cunhado - labré.
Cupim - Runin.
Curto - Rurú (4).

Corda
Dionxeiafan.
Cordão un1bilical - P.'undine.
Correr - Tarnlarrihê (1 ).
Cortar * - Crê.
Cozinhar ,;, - Déi.
Cotia - Quixó.
Couro - Háre.

t

D

Dansa * - Va1:colcefú.
Dar á luz - Acrernbaure.
Dê pancada - Impopêlcere.
Dedo da mão - lnhinguefaé (5).
Dedo do pé - l penfaié (S)·
Dedos - Epenjujá.
Deita-te - Anancln.

Dia -- Curán (claridade).
Dia inteiro - Aráchiê (ª).
Dizer - Haké.
Disse te eu - Uin i1nanoenbe·
tim.
Dinheiro * - Nhatcambu.
Doce * - Grein.
Doença * - Oangate.
Dormes inuito - Arorete 7iy.
Dormir * - Dorôná.
Doas - Rengre.
Duro (forte) - Taranguê (9).

Dente - 1Vhá.
Derrul'::tr - Outeniara.
Descer - Tirera.
Deus - Tupen (7).
Devagarinho - 01,1,meretitn.
E
Effcrvesccncia - uanôro1no.
Embira - Vaebene.
Embuia (10) - Bâin.
Encher - 'l.' onará.
Enterrar - Rjura.
Enxada - Grita poré.
Escrever (riscar)
Vanherán (11 ).

Esfregar - l 1niti-ln.
Espera - Torê.
Espertar - Endê.
Espeto -- lengagrê.
Espiar - lí.icocan.
Espingarda - Bocá.

Espinho ':' -

Xoí.

Esposo* --- Prôn.

·-(1)
(2)
pan. etc.
(3)

Diz vcnii6ra o · voeabulario Borba.
significa cobra. Assim cascavel

Pan

pan-:.ra.l!ti,

lll'UÍlÍ

O Sr. Borba traz rumbiá.
O Sr. Borba ruro.
lnhinguê significa mão.
Openpé.
Tupan no guarany.
(8) Ará em guarany dia.
(9) Tára no vocabulario Borba.
(10) Arvore peculiar á província <lo .Paraná, espeuie de
preta. de outros logares; tem veios muito bonitos, parecendo-se
zes os pannos que delle tiram peças de t;a.rta.ruga, conforme se
capella da. Misericordia em Curitvba.
(11) Borba traz ran.
·
(4)
(5)
(6)
(7)

•

aen· )

,.

ca.nella.
ás vevê na

,

-- - . -

\
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Está.. custoso - Giw,in corengue.
Está escuro - Guain cangahuê.
Está no meio - Foro tiniá.
Este - Nihan..
Estomago - lndú (1 ).
Estou cansado - lnharotitirn.
Está morto - Tereió.
,

Estou velho - Cufá uin.
Estou vexado - lniacul in .
Está viYo - A1·iry.
Estrada* - lapri bang (se. caminho comprido, grande).
Estrella - Crin.
Excellente - Fivein rna hêne.
Excrementos - Ahafá.

F
Faca - Kifé.
Fala muito bem
[Jenbemrna-heté.
Fala muito n1a1
Uenberniicoreng.
Fa1ninto - 1lhat-ca1né.
Fadnha de 1nilho - Metefú.
Fazenda listrada - Curú conguere.
Fazenda preta - Curú chá.
Fazenda vermelha
Citrú
eiixorn.
Fazer fogo - }lin<l.
Fecha a porta - Aromara.
Feder* - Côcré.
Feijão - R ongró.
Femea - Untanlan.
Festa - 1cacá.
Fica quieto - Qiiitone.
Filho - 1scochi.
Filhos - Cochimi.
Flécha - Dó (2).
Flôr - Caf aé. Peié.
Fogo - Pin.,

Foi etnbora - Uerê-ueré.
Folhas - Chi f eiá.
Folhas de palmeira - Chife·iatain,.
Fon1é - Coldre.
Forn1iga - Ruoplin.
Forno - 7'otonia-ban.CJ.
Fouce - -~Thapá.
Freio - Canán.
Frio * - Cuchá.
Fructa de guabiroba - Penoá.
»
de jaboticaha - Nhamboroti.
Fructa de 1aranja - Aherin-hén.
Fructos ele limeira - Aherinenchin.

Fructos de limoeiro corengiie.
Fui eu - Vhi11.
Fumaça - Niá.
Funho - Majú.
Fu1no - Niá.
Fundo*· - Digàé.
Fuzil -- Etnejur.

Nheric1i

G

Gafanhoto - Ohucrirn.
Galho de arvore - Titan.
Galho quebrado - Titan ernbreia.
(1)
(2)
<3)

Galho secco - 'l'itan tara.
Gallinha - Grê.
Gallo - Garingrê.
Gato do matto - Gri1n (ª ).

Jndú, significa igua.lmenle barriga.

O Sr. Borba. d iz dóu.
O Sr. Borba diz mikchin.

I
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Geada*
Côcrine.
Genro * - lambré.
Gissara (palmeira) *
neen.
Gerivá - Taion.
Giráo - Cacre.
Gordo - Tanguê.

' Gostar - Anancuré.
Gostar - Cuedetti.
FéGralha - Chanchó.
Grande Bángue, bánc, be

ou beu.

Grimpa do .pinheiro -

Fara fé.

H

Hcrva Jnate -

congonha?)

Congón (donde

Homem
Homen1
Homem
»
Hontem

Hoje - Hori.
Ilojo vem - llori catun.
IIombro -· Iniril.
Tiotnem - Ongré, pahy.

- l f'ón gue (1).
bon1 - F ongue hê.
branco - Cupú
,
preto - Chiutti (2).
- Arcí lceti (ª).

I

l ndio ou bugre - Caingang (4). 1 I rmão mais velho irmã * - Vê.
1 Ir * - Tinhra.
5
Trmão - lnhau-hê ( ).
i

Chain-hê.

J

Jaboticaba - "btaâ.
Jacaré * - Hápa.
Jacutinga - Pein.
Jacú - Pei (6;.
Jaguatirica - Grun.

'·

1

1

Jararaca - Pareviri.
Joelho - llacri (7 ).
Joelhos - Hacrin (h aspirado).
Ju nto - Ambré.
\

I

1

'

Kagado *

'

P ednin.

I.i
Ladino Ladrão -

Hiiê-huin-camôné.

Péii,,,ia.

- - - - --

Lama - Tinberere.
Lança. - Orugurií,.

(1) J!'ongue, como dissemos atraz, é o portugucz, o b1anco, cu~a vóz
de comma.ndo era o implacavel fogo das armas de tiro.
(2) 'l'ambem tomei gaixi. Não sei qua.l o certo.
(3'\ O Sr. Borba traz ar ankcn .
(4) Vide introducção.
(Õ) O Sr. Borba traz aranguerê.
(6) Talvez seja a mesma pa!a,·ra pei ou pcin para exprimir jacú
e jacutinga.
(7) O vocabulario Borba traz it·f acrim. 'fomei iacrin no plural.
'1

•

VOCABULARIO CAINGANG

Laranja* - Nêrinhê.
Largar - Tohain.
Lavagem - Vaicuvéia.
Lavar - Cupéia.
Leicenço * - Kuiui.
Lei lo - Que/ é.
Leite - Boininguiê (1 ).
Lenço - Curu-chin (2 ).
Lêr - Ureie.
Levante-se - Anaitim (S).
Leve - Oaiu-hê (d).
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' Ligeiro - Cury-cury (6).
Limpar - Keconra.
Limpo - Cupli (G )·
Lingua - Znonê; noné bang,
má lingua se. lingua grande.
Linha* - Vafé.
Logo - Carea ('1).
Longe - Corangue.
Lontra* - Foc/éie.
Lua - Kichá (8).
Luctar * - Ruruyá. ,
M

~1acaco

*-

Oaieré.
Machado - Ben (9).
Macho - Uongré.
1V1acuco - Uô.
lVIadcira ôca - Ca-iaké.
Mãe - lân.
lVIagro - Caiorô (1º).
l\fais para lá - Jlaeanni-hene.
l\faleita * - }lhônhôro.
l\iama - Enhongué.
Maminha - 1nhoieclin.
l\1anda dizer-1nc Uembem
nini.

11.tandioca * - Co11iin.
l\Janco * - Tincoré (ll ).

---1

-·

(

Oanhêran.
Mão - Eninguê.
Mãos - Eninguê (12).
~Ião de pilão * Crá.
l\1anso -

l\fau -

1

Búa.

Maracá * - Xu.
J-Iaracanan - Kentekére.
Marido - Eibenê (13) .
~.1arreco Pembên.
.ti'latar - TiteUm.
lVIatar - Tenra.
t.1atto - Cá (14) .
l\{atto * - Cacant.
U.1atto - Uáine.
Medir - E'»ianfi.

--

(1) l3orba diz nongu.yê.
(2\ Ohin é pequeno, curú-chin, panno pequeno; como dizem os hespanhoes, 11aíiuelo.
(3) Bor!Ja trar, negá'1·a.
,
·
(~) Cayuí e1n l:lorba. Em geral supprimi o y, que comtuclo te1n
sigttlificação de vogal aspirada. Tortl.o a dizer, o j deve sér aspirado como
no hespa1ihol; o h t~mbem aspir~o.
(5) :Sorbà supprime o segundo curi. Parece-me porém, bem cxpressh·o ctiri-ctrri.
(6) Ouvli Lambem quer dizer branco, alvo, etc.
('7) Borba traz quetJene. Tomei entretanto estas phrases: logo apprendo - carea canharone; lozo volto - carea catin.
( 8) J{ochá em Borba.
( 9) O Sr. Borba traz beng.
( 10 ) Oav6 no vocabulario Borba.
(1 1) Ooré, segundo o Sr. Borba.
( 12) ,\fini9ué diz o Sr. llorba.
(13 ) Béan, no vocabulario Borba.
( 14) No guarany e tupy é caá. donde caá tin9a (matto branco) oaá.
ponan (matto isolado, capão), etc.

•
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Medo - Oamé.
l\fontanha Orin bang (se.
l\1eio dia - Emendo cati chámorro grande).
há.
l\1ogango (abobora) - Pchó.
l\1el "' - Mang.
' ~1order - Iprán (6).
Membro viril - Nhenglê.
l\1orar - lamá.
Menino - Paiân (1).
Morrer - Terear.
Mentira"' - One.
Morro - Orin.
11uito mentiroso - One-ttni'ni.
l\'losca - Ohoín.
Mergulhe * - Pidke1'a.
Mosquito * - Oaran.
Meu - lcion (2).
?iiudo - Uenbentom.
1.\-Iesa - 1'lindiá.
lVIulher - Pron (6).
Mez - Kichá-pire.
l\1ulher moça - Untantan.
Mico - Oanhere.
Mulher virgem - Bétom.
Milho - Gára (S).
»
velha - Oo/uá.
Milho - Nhára.
Muita fome - Icokire.
Milho moido - Pichi.
l\1uito * - l titi.
lVIilho torrado - Antótóro.
lVIuito bom - Tivein 1nakine.
l\1oço - Kerón.
l\f ui to valente .- Aurenhom beMoça* - Tétan.
nim.
Molhado - Timbereré (<L).
lVIuito doente - Oanga-hi.
Mollo - Tanaia.
Muito son1no - Nhoreti-hi.
~1onjólo - Tandán.
Muito veloz -- Vein omiriirn.

l

N

:Nadar - Brobroia (1).
Nadega - lndegnê.
Não - Tom ou ton (8).
Não cacei - Tania torn.
Não achei - Vaie tom.
Não chamei - Timan. tom-tim.
Não conheço - Kiea-tom.
Não é meu - Icion tom.
Não está cheio - Tanero tom.
Não melhorei - Há tom.
Não pégues - Ba tom.
Não queima - Porotoni.

t
'
t

'

(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

traz àeia.

Não quero - D~ia (9).
Não gosto - Tikim ecrenhoairn.
Não sei - Vá.
Não ten1 nome - Agigi-to1n.
Não tenho n1edo - Uin chicameti tom.
Não tenho fome - Ooquiré torn
tini1n.

Não vá ainda - Viritiné-tom.
Não vem - Oatimtom.
Não vi - Vaictom.
Nariz - Iminhé.

O Sr. Borba diz paixin.
lchon no vocabulario.
Parece que nhára é mais exaclo do q11C' gara.
Brére, segundo Borba.
Pran, segundo Borba.
Tantan ou tantê, como traz Borba, é mulher raoça.
O Sr. Borba traz albaranbroia.
Postposto sempre, conforme se verifica nas palavras que seguem.
~ão ~ei que fim le>ou a nega.tiva t0111. O Sr. Borba tambem

-.. . .

---=--------.~- ~

VOCABULARIO ÇAI NGANG

Nariz - Tenimhé.
Nascer - Alboetí.
Nhambú - Uochím.
~ó de pinho Ouxé (1).

Nome
Nome
Noite
Noite
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-- Agigi.
feio - Agigi coranguê.
- Cuté.
inteira - Ou!é-chi-hé.

o
Olhar * - Canerá.
Olho* - Cané.
Olhos - Oanê (2).
Onça - Mim.
Orelha - lning1'eim (3 ).

Ouvir - Tiningreirn hê.
Osso '~ - Oucá.
Ovo * - Crein.
Ourinar - l ei.

p

Faca - Cocarné.
Padre - Pandéra (4).
Pae - l oi (6).
Palha do 1milho - Garafêre (6 ; .
Palmeira - Tãin.
Panella - Oocró.
»
- Cuncnija.
Panno - Ourú (7).
Panno grosso - Ourú brehê.
Panno fino - Curú gain.
Panno novo - Ourú keron.
Papagaio - Ianguió (S).
Para baixo - Enhengu.
Para cima - Enhenguiche.
Para lá - Erê taiene.

Parente * - Caicá.
Pau (arvore; - Caá (9).

Pé - Ipen.

Pés - Empen.
Pedra - Pó.
Peito - lngie.
Peixe - Pirá (1º).
Pelejar - lakegrene.
Pello - Keki.
Penis - lngrafui.
Penna - Preiá (11 ).
Pensar - Toré.

Pente *

-

Oaicureia.
Pequeno - Xin.
Perder - Vaicreti.
Perdiz* - Coiampêpé.
Periquito - Oaioié.
Perna - lndjuá (12).
Peroba - Penoá.
Perto - Cacó.
Perú - Peimban.

(1) O Sr . .Borba traz canxé.
·
(2) Não ténho certeza si .a rtludança de acccnto é que differença. t>
singular do plural.
(3) O Sr. Borba diz inigretm.
(4) E' evidente corruptela.
(5~ O Sr. Borba diz ióng.
(6 No Sr. Borba nharafuere.
(7
Ourú é um panno entrançado feito de fibra de ortiga. Comprei
um em Ponta Grossa por 10$000, muito fresco e excellente para dias
<1uentes como forro de cama.
(8) O Sr. Borba traz cantou. Não sei de onde provem semelhante
differença.
l 9 ) Matto, arvore, pau, como no guarany.
( 10 ) Palavra. guarany pura.
( 11 } Fei€ no voca.bulario Borba.
( 12) ltfá segundo Borba.
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Pesado
Oufaiánguê (1 ) .
Pescoço - Indúi.
Pestanas - lcaneioki.
Pica-pau - l acringó.
Pilão - Creia (2).
Pinheiro - Fuán (3).
Pinheiro pôdre - Fuán dóro.
Pintado * - Oanguêre.
Piolho - Engá.
Planicio * - Panàoi.
Plantar - Chate (4).
Pobre - Nherihêré came (5).

Pombo - Pentecoin (6).
Ponte - Capún.
Porco do matto - Oran (7).
Porongo - Arutniá.
Prato - Pitiké.
Preguiçoso - 1Vhenhêre.
Prenda - Akexexe.
Preto - Ohaig.
Prilno - lregre.
Pulga * - Oamp6.
Punho - lnindó.

Q
Quartos (de uma cas~)
fonàe.
Quatro - T1aicangrâ.
Quati -

Quehr:i.r -

Fa-

Queimar - Pôr6.
Queixo - lnrá.
Quente - Arânheng·uet.
Quero - Heê.

Xê.

Capôque.
R

nabo* - Bu (8).
Rachar - Apri.
Rancho - Hi-hin.
Rasgar - ladiáreti.
Rapido (corredeira) * - Voó. ·
Rato - Oaxim.
Raso (pouco fundo J - Parére.
Rede - Ténia.
Rela1upago
Tararan keti9
tim ( ) .
Rcmedio * - Guaicatcá.

·------

Rico - Tandemé.
Rio - Gôyó (1º).
Rio cheio - Gôyó-ará.
Rio grande - Gôyó-bano.
Rio lim pi do - Gôyó-cupli.
Uio parado - Gôyó-chopi.
Uio pequeno - Gôyó-xim.
Uio turvo - Gôyó-caocia.
Rio que não dá vau - Gôyóên (11 ) .
Rir - Vendéra.
i

(l'.) Cufuiang, no vocabulario Borba.
Oreíe, segundo Borba.
Tuang, segundo do Borba.
Cerande, segundo Borba.
Nheunhere, segundo Borba.
(6) Petcoin, segundo Borba.
(7) Creng, segundo Borba.
' >
(8) Observa o Sr. Borba que este " sôa como em francez
(9) E' bellissima essa onomatopéa.
(10) Esta palavra e seus derivados, já dissemos, tem muita importancia na questão das Missões e limites C•>m os a rgentinos . A denominação
criingang de todos os rios e pontos daquella região mostra que de tempos
immemoriaes os nossos indios levavam os seus dominios até ao rio Paraná,
começando dalli a zona guaraoy.
(11) :fü affluente de Uruguay o e-ôy6-en.
(2)
(3)
(4)
(5)

1
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Roça - l pan.
Rosto - la1né ou

Rouco - Duhingueia.
Ruim - Coré (1 ).

iané~

s
Sabão - Uanfaiá.
Sabiá - Gonoãn.
Sacco - Parónc.
Sal - Arãn.
Salto (cachoeira1 - Chá (2).
Sangue - Picauen.
Sapato * - Pentoró.
Scentelha - Pin-xi, se. fogo,
pequeno.
Secco - Tara.
Sede - lchonetli.
Seis - Eninga honte i~en pire.
Sen1 vergonha - lliogaín.
Senhor - Praichinckate.
Sepultar - Apaiuteni.
Sepultura - Vaikeie.
Serra - Rumeroro.
}

Sele, -

Eninge honte uen rê-

gre.
Sente-se -

Nime

Sim - Ondtú (S).
Sim, senhor - Mé.
Sobrancelhas - ,lcachahú.
»

- 1'icaneio lei (4).
Tandanlino (li).

Socar Sogro - lcacran.
Sol - Ara (6).
Soltar - Tica uentimo.
Subir - Tarnprira.
Sujo * - Cavei.
Sumitico * - Déi.
Surdo - Cuto1n (1).
Surrar * - llfra1n-mra11i.

T

Tacho - Vacrindeia.
Tamanduá - l óti.
Tambor - Tororó.
Taquara - Uané.
Taquára fina - Uanteié.
Tatú - F enim.
Tenazes - Catxiné.
Terra - Gá.
Terra boa - Gá hê.
Tesoul.'a - I oariá.
Tigre (onça) - ll1.in.

Tio - ljogrêgré.
Tocar - Motim.
Toda gente - T ocamonhé.
Torto - Pandó.
Trabalhar - Aranha-ranha.
Trovão Toror6-banc, (se.
tambor grande).
Traga - Bocatim.
Tres - ·'J.'acton (S).
Triste - lmancângd,tin.
Tucano - Grô (9).

(l ) O Sr. Borba diz ia719ue.
(2) O vocabulario Borba diz crung que é mais onomatopaico
(3) O Sr. Borba traz hé, com h muito aspirado.
(4) I gnoro qual das duas palavras seja exacta.
(6) Parece, como aliás muitas outras, palavra composta.
(6) Ara ou arãn do guarany dia.
(7) Borba traz otituà. Deve ser errado. Aqui a terminativa tom,
indica. negativa. não ouvi.
(8) Ou tactom, com ni final.
(9) Borba diz grõn e o vocabulario bugre nqrõn.
~

V.

DE TAUNAY -

Entre os nossos Indios.

a

,

' .._.

I
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u
I)ire.
l:nha - lningru.
l'nhas - Teningrun.

' "Crú - [Jeveére (1).
Urutú - Pand nerná.

1:111 -

V
Uaca (2).
Valente - Turuman.in (3).
Vento - Cancâ (1).
Vê 1· - V eieti1n.
Va ni os - 'l'Ó'>ta ingri?ria (5) .
Veado - Cambé. '
\ 'acca -

Yelho \Têas \Tenha -

Gu,fá.
lcuhei-hê.

Véla -

Vcrgonhu - 111iaoi~ti11i.
Vermelho* - Oochón (7).
Vespas - Xoin nhon.
Vestido - 31iohup6i.
Viajar - Ciiti.
Vista - V eia.

Voar -

Hacantin.

Dae11grú (6).

'

Brohê.

ADJECTIVOS NU1\1ERAES
\

Pire.

Un1 -

Seis Sete gze.

Dous - Rengrê.
Tres - Taclon.
Quatro - Cangrá.
Cinco - Patorê.

Eninga honle uen pire.
Eninga hont e ·uen ren-

Oito - Eninga honte uen tacton.

A.DJECTIVOS POSSESSIVOS
I

~1eu -

lxen.

Teu Seu -

Haton.

'

Fanton.

PRONOMES PESSOAES
1 ou uin.
Tu - Ha.
Elle - Fa ou fag.

\

Eu -

(1)

Borba diz petpiierê.
Corruptela de vacca.
Borba turu1náne.
Borba cacan e o vocabuJario bugre kencá.
Borba tóna.
(6) Vo<'abulario bugre envacangú.
(7) Idem cuxán.

(2)
(3)
( 4)
(5)

1

~

t

I

VOCABULARIO

CAI~GANG
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DIVERSAS PHR.\SES

Aqui é bo1n - Taqu.i-hâ11U?.
Bugre não cansn - Cain,qan,g
arotikc Ioni.
Dit-me - Enuinf i.
Dá-me dinl1eiro - Einanfi nhatecambâ.
Dá-mo. isto l1Rdo
Tlaique
'
?nanin.
EJles não ten1 n1edo - To<xirnonhe chieamete toni.
Elles' tetn medo - Tooanionhe
chicamete.
Espera-rne lá - Tli han nhoá.
Eu não tral>alho - Uin rainJ

'

1

\

,,

contou? - '1nantito?
é aquellc? - Oné?
fez esln casa? - llonta
hyne ?
ir - Tinhai ki.
tirar - lnhocuchandiú.
''êr - CarkiveiUngu.a.
»
» - lnoé.
Ta111bem quero J r - Ua,n lí1nbretin nengu,eia.
Tenhô fon:te - Uin ook:ire.
Tenho quatro irmãos - l nhauhé icion iiui can,r;râ.
Tenho sêcle - Cronr1 hê titi1n..
rani dréa.
Teu ,rosto ,está SUJO - Uan
Eu quero ben1 - l kine kenmnie cave-i.
greta.
! Tira daqui - Tangueró.
Eu sou solteiro - Uinpro loni 1 Yá buscar - TTeeli?n.
(casado nào).
buscar
agua - Vee tirn
1 Vá
,
Eu sei - I venhára.
goyo.
Eu v1 - Ivein.
Vá buscar lenha
Uê ti1n
Eu tenho medo - Uin chicapinchi1n.
méte.
Yá buscar n1ilho
Uê ti1n
Eu tenho mulher - Uin prohé.
nhára.
1
Eu tenho saudades - Uin i1nifá cha1nar - Ti1naloile.
11iaeangat ini.
Vou fazer can1inho - Ha hê
E' tardo - Rankef.e.
1nani-e1npri háne.
Meu pae inorreu - I onj icion
Vá lavai· - l ncupera.
tereió.
Vá levar - Inmonbacuíim.
.iVIinha mãci ó viva - lan icion
Vá procurar ,- Ha canutini.
ariri.
Vá vêr . - V eictim.
l\ilóro longo - l amrí corangu,J.
Varnos conversai' - Tona ~.i,enO sol csti baixinho - Ara
ben.
pran hcili iehú.
Va1nos juntos - Embta tini.
Pode vendcr-n1e? - lmameatá.
V,runo.s á roça - Tona, enipán.
Porque me espancou? - AnVamos caçar - Toua Pncréia.
deia titaia ha toniné ~
Van1os
dormir - Tona doro,
Preguiçoso demais - iYhenhêre
nan.
bangue coréngu.ê.
Va1nos
trabalhar - Tona rani,
Quantos dias? - Curan erike?
rarn.
Quantos filhos tem? - CochiVem cahindo - Cri11icin.
ni erike?
Vem cá - Cotingra.
1
Quasi peguei - Ti.ren erenim.
Ye111 comer - Aconhini.
Quen1
Quem
Ouem
hani
Quero
Quero
Quero
~
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ENTRE OS NOSSOS I NDIOS

\

Vem morar aqui -

Braninea-

tinguenim.

Vira
Você
Você
Você
Você

para lá - Quinara.
cançou? - Dehon tâia?
é bom - H é tinim.
é moço - Uan keron.
me ama - Uantike ve-

ranhain.

Você me disse -

'

,

l'Y!Wnsenbitim.

Você melhorou? - Tinie rehé?
Você me quer bem? - Vantike
denhairen?
Você tem fome? - Van icokireti?
Você tem medo - Van chicameté.
Você viu? 1- Van nué?
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