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Prefacio
Durante muito tempo, ouvia-se fallar em lndigenas,
unicamente em romances de folhetim. Estes, hoje em dia
estão no ostracismo...
Ha, ainda por accaso, lndigenas?
Os Christãos, em sua tarefa de conquistadores de
almas, terão poupado seres de raça primitiva, porém altaneira?
Cabe uma unica resposta:
Se os costumes dos indigenas fossem conhecidos devidamente, por certo, hoje em dia, seriam communs as discussões a seu respeito, identicas, ou ainda maiores do que
aquellas que são travadas por causa de seus parentes no
nome - os lndús.
Essa raça tende, com o tempo a desapparecer, confinada, como se acha nas - concessões - nos Estados
Unidos da America do Norte.
Nessas "concessões", onde são educados de maneira
modernissima, cada vez mais tendem a esbater-se os costumes herdados de seus nobres e heroicos ancestraes.
Queremos, em alQumas paginas, narrar o passado
e o occaso desse povo, cujos jovens desc(mdentes, são hoje em
dia, em certas paragens longínquas da União, considerados
apenas como vulgares criminosos...
O povo brasileiro, tão amante da liberdade, sempre
viu com sympathia essa raça antiga.
Se este livro conseguir reavivar o interesse, já bem
esmaecido, por esse povo tão menospresado, terá satisfeito
a finalidade visada por seu

flufor
Petropolis, Fevereiro de 1938.
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INTRODUCÇÃO
~

Longos annos vivi entre selvicolas e tive occasião de avistar-me com
as mais diversas triobus que habitam o continente americano, entre as
quaes varias trihus de indios brasileiros, ainda em estado primitivo.
Vivem esses indígenas em regiões de encanto paradisíaco, cortadas
por rios caudalosos, soberbas florestas virgens, montanhas altissimas, lindas cascatas, e magest-0sas planícies ferteis, sempre verdejantes.
A natureza, sempre procurando manter equilibrio na ·h armonia entre o corpo humano e o ambiente, quiz aprimorar ainda mais sua be11eza
anesthetica, pelo que, nessa região, reuniu seres de physico perfeit-0, de
musculatura comparavel, em elasticidade, á da panthera, de semblante
expressivo que traduz as menores modificações que se operam em suas
psyches, ingenuas, despreoccupadas, propensas sempre á alegria.
Aquelle que entra em contacto com essa ,g ente despreoccupada, de
alegria tão louçã, quasi chega a sentir-se invejoso de existencia tão feliz,
pois descon,hecem as •u ltimas "conquistas" da aetualidade, entre outras
- crise, "chaumage" e hyper ou super--0.rnuvmmtismo, oomo se queira
chamar ...
Esses logare.s, onde a calma tanto material como espiritual é completa, evocam as eclogas, as lindas scenas pastoris de Virgilio, apenas
ligeiramente modificadas, pois o poeta mostrou os pastores com ligeira
melancholia, o que é inexistente entre a gente do soberbo sertão.
Considero necessidade historica e imperioso dever de justiça, desfazer as calumnias levantadas contra os habitantes dessas regiões que, em
narrativas, são comparados, em ferocidade, a animaes selvagens t
Já é tempo de derri·b ar essa "estatua de pés de 'barro".
Impressões de "viagens" feitas em redor da mesa de trabalho ...
Impuz a mim a tarefa de não excursionar, apenas, pelo interior do
sertã-0 deste paiz, porém emprehender verdadeiras expedições com o intuito de colher dados que pudessem corroborar para o augmento do las-
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tro de comprehensão e sympathia - do homem civilisado - por seu
semelhante o lndigena.
Quero, com a dedicatoria deste livro, prestar uma homenagem, embora modesta, ao desbravador, áquelle que coube atirar a primeira pedra
nas "historias da carochinha" que nos eram contadas sobre "terriveis
cannibaes" - os ingenuos e pacificos indigenas ! Coube a este homem,
de tenacidade e energia invulgares, desfazer o "Tabú" do sertão brasileiro, mostrando que lá algo mais existe além de febres pahtstres, mosquitos e pantanaes ...
Deante deste homem impavido, as "Gorgonas" e as "Furias" ... oh!
enganei-me, as cobras "kilometricas" fugiram, deixando calmo nosso
"hinterland", até então eivado de "monatros fabulosos" que, hoje em dia,
só servem para assustar ás. creanças travessas ...
Sempre que visitava novas tribus e exhibia uma photographia do
General Rondon, logo, em manifestações de jubilo, exclamavam, indicando
o retrato: "O amigo coronel Mariano l Olha nosso grande amigo!"
Ainda hoje é assim chamado o General Rondon que é por elles considerado como seu protector.
Nessa occasião era crivado por centenas de perguntas que se relacionavam com meu ultimo encontro com o General.
Era instado para narrar, diversas vezes, nos menores detalhes,
quando, onde e como o tinha encontrado pela ultima vez, no que era ouvido com interesse quasi mystico, e nunca se cansavam de perguntar se
sa:bia quando o "amigo Coronel Mariano" viria novamente visitai-os.
Por occasião de minha apresentação ao General Rondon, tive ensejo
de receber uma carta do redactor do "Neue De;utsche Zeitung", de Porto
Alegre, J uUus Grau, prematuramente f allecido, que ouvira f allar de meu
encontro com o General. Julgo opportuno citar um trecho:
"General R-Ondon ! Amigo de nossos irmãos de tez avermelhada !
"Poeta da realidade! Descobridor que anda nas pegadas do caminho tra"çado pelo Creador: que encantos envolvem es.te nome !
"Estimamos duplamente esta nobre figura, Rondon-scientista, o
"Desbravador incansavel; - outra, Rondon-homem, aquelle que desar "ma, a nada reduz o orgulho quanto a arrogancia, tão commus em ho"mens com o decimo de seu prestigio, homem superior que é; e - o que
"nos é caro, estrangeiros que somos - que tanto faz Iem·b rar, com sua
"attitude de constante renuncia, o espirito sobrio do prussiano.
"Rondon é a personificação daquelle que se fez por si só, a vontade
"elevada ao maximo, dedicação completa á tarefa que se impoz a si proprio,
"sem ter visado ·beneficios, nem honrarias. Pelo contrario, arrostou sa"crificios indescripiveis.
"Rondon, se o tivesse querido, poderia ter fortuna maior que a do
"Rei Salomão.
1

"Elle conhece, no interior de Goyaz, veios de ouro inex.gotaveis, ·e
"não se curva para apanhar uma pepita sequer !
"Seria capaz de deixar ficar, a seus pés, um diamante gigantesco,
"caso, do outro lado, surgisse opportunidade de travar conhecimento de
"uma nova trtbu deseonhecida.
"É assim o General Rondon !
"Foge de toda a ambição e de sentimentos egoisticos. É-lhe indiffe'' rente o elogio bem como a publicidade.
"Que a Providencia faça, para o futuro, surgir continuadores, ho"mens de vontade e tenacidade ferrea semelhantes ãs do General Rondon,
"deveria ser a prece de todo o -brasileiro que ama seu Brasil !"
Julius Grau não exaggerou.
Está ahi uma ligeira nota sobre sua maneira de ser.
É tarefa impraticavel querer, em breves linhas, estudar-lhe a personalidade, do mesmo modo como tambem inutil é querer tentar accomodar montanhas dentro de dedaes ...
A conversa do General Rondon empolga, não apenas por uma surprehendente versatilidade, mas, pelo modo admiravel pelo qual, no decorrer dessa, estimula, encoraja e orienta mesmo o ouvinte, como que
em uma tentativa para distri•b uir com os outros, sua alma immensa, repleta de experiencia, sabedoria e de tanta 'bondade !
O General Rond<>n, que se orgulha de ter em suas veias sangue indígena, instituiu o Serviço- de Protecção aos lndios, com o que teve em
mira levar a ci vilisação até junto desses seres tão menospresados, assim
wmo, por esse modo, tornou possi vel o estudo methodico e menos penoso
da ethnographia de nosso "·h interland '' - dupla victoria conquistou: uma
para o Governo, outra para a Sciencia, em ultima analyse, para a proprla
Humanidade.
Queira o presente livro preencher sua finalidade, isto é, a melhor
comprehensão e o maior respeito aos lndigenas que bem o merecem.
Que a realisação da maior aspiração da vida do General Rond<>n a·h i condensada - e para a qual offereceu oito lustros de sua fecunda existencia, não tarde !
Recompensa de um povo a um homem que sempre aconselha e pratica o Bem!
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ôs jncas
Em seu apogeu, o Imperio Inca abrangia a maior parte occidental
da America do Sul.
Os Incas habitaram uma região na qual havia mostras de cultura
antiquissima, bem anterior á sua, da qual quasi nada sabemos, com certeza. A unica documentação á disposição do estudioso é a archeologica,
pois ainda hoje pode ser visto, nas margens do Lago Titicaca, a architectura cyclopica de que faziam uso.
Nada é possivel adeantar, além <de breves conjecturas sobre os meios
empregados nas construcções grandiosas de Tucuman e Aurauran.
É sabido que as ruínas do Perú são de lavra dos Tupy-Guaranys, os
quaes, oriundoo de terras, hoje bolivianas, emigraram para sólo peruano.
O celebre templo de Tiahuanacho, foi construido em estylo anterior
ao domínio Inca, o que é incontestavel pela technica ·u tilisada pelos arehitectos de então; os vãos das janellas e os portaes teem fórma rectangular, emquanto os Incas usavam a fórma trapezoidal, com a base maior
para baixo.
Não possuímos. documentos. capazes, pelos quaes se torne possivel
a exacta apreciação chronologica entre nós e as civilisações Inca e Maya.
Ha carencia de dados sobre a origem e ascendencia dos Incas: apenas podemo-nos satisfazer com a certeza de que ·c onstituíam um dos povos da civilisação pre-colombiana.
Os hespanhóes levaram a effeito uma obra de destruição, com tal
intensidade que, em mezes, reduziram a quasi nada a organisação daquelle
Imperio, cuja cultura necessitou seculos, e o sacrifício de varias· gerações para que fosse conseguido um explendor tão grandioso.
Temos para guias de nossas pesquizas, actua1mente, montões de
ruinas, tumulos ou então narrativas incertas e ás vezes fantasiosas dos
destruidores desse admiravel povo.

* * *
-
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Doloroso contraste !
Ironia perfida, parece ter querido, hoje, fazer o Destino, apresentando aos olhos deslumbrados do forasteiro, um bando, grupos nomades
de mestiços que são os substitutos espurios desse tão grandioso quão
nobre povo : o Inca !
É confrangedora a brutal disparidade entre o homem e o meio ó
conquistadores insanos ! ...
·Os invasores, quando desembarcaram naquelle paiz em 1523, entraram em contacto com a XIII geração de soberanos.
A Dynastia teve inicio com Manco-Capac que, em meados do seculo X,
conquistou a cidade de Cuzco, sendo, por isso, o primeiro dos soberanos
Incas a ahi reinar.
Sua origem é desconhecida, sendo de presumir, sem prande cerwza,
que teve como berço as cercanias do Lago Titicaca, o quem tem o endosso
da Lenda.
Balboa indica o anno 949 para inicio da Dynastia Incaica, o que
no entanto parece tratar-se de simples conjectura, sem qualquer fundamenlo.
Manco Capac não se limitou á conquista de Cuzco, porém tambem
ás tribus circumjacentes, que possuíam uma cultura relativamente desenvolvida.
Sobre a base assim for1nada, estabeleceu seu domínio definitivo,
fundando uma verdadeira Monarchia, á qual deu o nome de - Tahuantinsuyu - as quatro partes do mundo - que correspondiam aos quatro
pontos cardeaes: Antisuyu, o oriente; cotlasuyu, o meridional; cuntisuyit, o occidente; chin<Jhasuyu, o septentrlonal.
Já no reinado do 7.0 Inca, Huiracocha, Perú tinha-se tornado um
Imperio poderosiss jmo, pois antes mesmo de subir ao throno, como simples príncipe-herdeiro, nota:bilisou-se em brilhantes feitos de armas, coroados com a su-bmissão dos Chauchas.
Estes formavam uma tribu de Montanhezes, bem aguerridos, e em
grande numero, cerca de 40. 0000, chegando a constituir séria ameaça
para a capital - Cuzco.
O chefe militar Inca. provavelmente por ter como certo uma derrota
esmagadora, evadiu-se covardemente, antes mesmo de iniciado o combate. Surge e ntão providencialmente Huiracocha que se achava exilado
e, no ultimo momento, assumindo o commando de um pugillo de homens
que se conservara fiel, ·com estes levou de vencida, em combate decisivo,
os invasores, pondo-os en1 fuga, salvando, em boa hora, a lVIonarchia do
dominio extranho.
Seu filho e successor Viracocha continuou s ua obra e grangeou
enorme notoriedade g raças á sabedoria e prudencia, be1n como aos conselhos que ministrava.
\
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Dotado de espantosa intuição chegou até a prever a derrota e esmagamento do poderio Inca por homens de "tez clara e longas barbas".
Huayna Capac era o caçula de Tupac-Yupanquis e, a inda principe
herdeiro, derrotou o imperio <le Quito, ao norte do Perú. A lueta foi
demorada e ficou , durante tempo ·b em longo, indecisa. A morte do rei
Gado -desarticulou o commando das hostes inimigas de Huayna-Capac que,
sem un1 orgão coordenador, nenhuma resistencia puderam mais offerccer, até que, por fim, foram derrotadas.
·O vencedor tratou os vencidos com clemencia, chegando até a tomar
con10 esposa a filha de Cacha, de nome Pacha, princeza afamada pelos
seus dotes de belleza, não obstante já possuir, em Cuzeo, duas esposas.
Desse matrimonio nasceu Atahuallpa que veio a tornar -se o filho
querido de Huayna Capac, o qual o investiu das insignias da Monarchia
de Quito, em detrimento de Huascar - um outro filho, primogenito, do
n1atrimonio de Huayna Capac com sua propria irn1ã - ao qual adjudicou a corôa Inca.
Huascar prometteu a seu pae acatar, sem relutancia, sua vontade,
o que cumpriu até 7 annos após. á morte de Huayna ·Capac. Pouco depois
exigiu de Atahuallpa o governo de Quito, ao que este se esquivou allegando a v·o ntade expressa por seu pae.
Huascar, temendo alguma trahição, dirigiu-se, com a s tropas que
lhe eram f ieis, contra Quito.
As guerras fratricidas começaram então, enfraquecendo grandemente ambas as partes o que veio favorecer, sobremaneira, a invasão do Perú, pelos hespanhóes commandados por Pizarro - primeiro
passo para a obra implacavel de destruição que pouco depois levaram a
effeito.
Já em 1524, tivera noticia Huayna Capac de incursões levadas a
effeito no extremo norte do Continente, por "homens brancos barbados"
que haviam ahi desembarcado pouco antes.
Seu espirito atilado comprehendeu logo a gravidade dessas manobras subrepticias, que, mais cedo ou mais tarde, por certo viriam manifestar-se contra seu reino; mas a sorte foi-lhe por inteiro adversa. Falleceu sem ter podido tomar qualquer medida acauteladora.
Em 1526, Pizarro, pela segunda vez, emprehendeu uma viagem de
exploração ao norte do Continente Sul Americano e, desta vez, entrou
em contacto direeto com habitantes do lmperio Inca.
A audacia, servida por admiravel intuição, fel-o, em breves lances,
comprehender o resultado que havia de trazer um ataque áquelle paiz.
Poz em equação o problema : atacar logo, esperar, voltar com
reforços?
Esta ultima, foi a indicada por seu instincto de aventureiro - suas
t ropas formavam um conjuncto irrisorio para poder ser levada a effeito
uma incursão para o Sul, em terras desconhecidas totalmente.
-
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Voltou para a Metr,opole com o intuito de apparelhar uma expedição aguerrida, pa:ra só então levar a bom termo a planej ada marcha
sobre a maravilhosa e lendaria terra do "El-Dorado".
Logrou inteiramente seu intento.
Com promessas cubiçooas, historias fabulosas e mil outras artimanhas, c-0nseguiu reunir um bando de aventureiros, sedentos de fortuna,
homens de todas as procedencias e castas, decididos, capazes de enfrentar todas as vicissitudes e contratempos inherentes á expedições de tal
monta.
Trabalharam sofregamente.
Já em Janeiro de 1531, a :b ordo de 3 naus, com 180 homens e 27
cavallos, ergueram ancora, nas costas da Peninsula lberica, e fizeram-se
novamente de velas, com escala nas Canarias e Santa Maria, em busca
da outra "Terra Promettida" - Tumbez.
Aprisionaram, ainda em mar alto, uma embarcação cuja tripulaç.ão
era constitui da por indigenas "Tumbecinos" que traziam em seu poder
varios objecto.s lavrados em metal e utensilios de seu fabrico. Por elles
tomou conhecimento das riquezas que de fa cto possuia esse povo, bem
como - o que foi ainda mais importante - inteiraram-no de uma guerra
civil, na occasião assolando todo o paiz entre dois chefes rivaes (Atahuallpa e Huascar).
Essa noticia tocou as ultimas fibras ainda inertes no espirito irrequieto de Pizarro, inclinado unicamente para riquezas. Não cabia em
si de emoção, antevendo a fortuna, oh! a fortuna!!
Haveria opportunidade maior?
Certo que não!
Ancoraram em San Mateo, de onde, marchando, alcançaram a provincia de Coaque. No trajecto saquearam aldeias e villas, sem que houvessem appellado uma vez, sequer, para as armas .
.Somente em Puna, na embocadura do rio Guayquil, fez-se sentir a
resistencia indigena contra a invasão de suas terras.
Pizarro e seus aventureiros tiveram ahi que affrontar um rude choque de armas com os guerreiros Incas, mas, apesar de sua inferioridade
numerica ser pasmosa, lograran1 vencer.
Pizarro não se sentiu satisfeito apenas com a victoria e o subsequente saque; ordenou execuções em massa, morticinios iniquos, a titulo
de represalia pelo ataque soffrido ...
Da embocadura do rio Guayaquil dirigiram-se para Tumbez, onde
se detiveram cerca de 3 mezes, para depois continuarem em direcção do
rio Piura, onde, em Junho de 1532, fundaram a cidade de S. Miguel.
Nesse interim já terminara a guerra fratricida entre Atahuallpa e
Huascar, com a victoria daque11e que, com seus auxiliares, passou a residir em Caxamanca.
1
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·Os hespanhóes se viram obrigados a atravessar regiões cortadas.,
não raro, por profundos abysmos, valles ou então territorios desertos,
aridos, onde eram obrigados a manter rigorosa vigilancia como precau-ção contra as constantes emboscadas, o que lhes exigia dup1o dispendio
de esforço.
Nada abatia a tenacidade desse punhado de homens resolutos e destemidos!
Mais alguns dias de penosas marchas e puderam afinal avistar Caxamanca. Accomodaram-se dentro da 'Propria cidade pois seus habitantes a
abandonaram, com a chegada, inclusive -0 proprio Atahuallpa, que se
refugiou em uma casa das cercanias.
Os episodios occorridos, em poucos dias, no interior dessa cidade,
tornaram sem côr, pueris, as narrativas "fortes" descriptas em romances de aventuras.
Custa a crer - não obstante descripções e narrativas dos proprios
autores - que 177 homens, dentre os quaes 67 cava11eiros, tenham con.q uistado em horas ( !) uma cidade com cerca de 5 a 6 mil habitantes!
Este "episodio romanesco" occorreu, na realidade, com a tomada de
Caxamanca, pelos hespanhóes commandados por Pizarro !
Ha controversia, ainda hoje, sobre o modo pelo qual foi executado
o plano de ataque, pois, nas narrativas, ha parcimonia de detalhes.
Querem uns que Atahuallpa não atacou de inicio, deixando-se colher
de surpresa, por ter dado credito á lenda de que todo o invasor pereceria
sem necessidade de lucta, como vaticinara o Oraculo de Pachacamac.
Outros, no entretanto, julgam que Atahuallpa quiz inicialmente
tomar conhecimento da importancia do effectivo d-0s invasores, para
então, confiado no numero de seus guerreiros, infligir-lhes uma derrota
facil e esmagadora - o que é inverosimil, pois, sua fuga tudo indica,
excepto tactica militar ...
Tamoom, com o intuito de reconhecer o terreno, Pizarro, por seu
turno, ordenou ao Capitão Hernando de Soto e a seu proprio irmão Hernando Pizarro, fossem, como parlamentares, ao encontro dos Incas.
Conseguiram entrar em conversaçã-0 com esses e tão bem se desempenharam da missão que obtiveram uma conferencia com o proprio
Atahuallpa !
Este não percebeu a cilada em que estava sendo enredado e levou
_sua bôa-fé ao ponto de offerecer ricas dadivas de ouro e prata aos invasores, excitando-lhes ainda mais a enorme cobiça!
Na hora marcada, encontraram-se Pizarro e Atahua11pa, frente a
frente, este sobre um throno recamado de ouro e fez-se acompanhar pela
fina flor da nobreza Inca.
Em meio ás conversações, foi, com um aceno, ordenado um ataque.
Os invasores, postados nos pontos estrategic-0s da cidade e do proprio
-
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palacio, aos gritos de "Santiago!", massacraram impiedosamente os
indígenas.
Atahuallpa viu seus bravos defensores cahir um após outro, porém,
em vez de fugir, conservou-se luctando sobre os degraus do throno enquanto as forças o permittiram.
Terminou feito prisioneiro pelo proprio Pizarro, depois de presenciar, como testemunha platonica, o massacre de 5 a 6 mil de seus subditos
indefesos.
Os indígenas que se encontravam acampados fóra da cidade , temendo
sorte egual, bateram em retirada.
Bem funesto foi-lhes esse dia 16 de Novembro de 1532 !
Após a conquista da cidade, Pizarro conservou preso Atahuallpa,
em S€u proprio palacio, permittindo porém que fosse visitado por altos
dignatarios do Imperio, bem como por sacerdotes.
Por temer alguma represalia das hostes que escaparam pela fuga,
determinou fossem erguidas muralhas e fortificações ao redor da cidade.
Fez construir, no proprio local em que se erguia anteriormente o
Templo d'<J Sol, a Egreja de S. Francisco.
Pizarro manifestou ao captivo pretender libertal-o, mediante resgate.
Atahuallpa pron1ptamente concordou, ansioso por saber o preço de sua
liberdade. Propoz soalhar com ouro puro a sala em que estavam tratando
- media 22 pés de comprimento por 17 de largo - ante o que Pizarro
hesitou.
Só então o ingenuo Atahuallpa, cahindo em si, percebeu a insaci avel
cobiça de seu vencedor, e comprehendeu a causa, a razão de ser do horrendo massacre de seu povo, para o qual, involuntariamente cooperara,
offertando ouro e prata aos invasores!
No intuito de tirar partido dessa cobiça sem limites, Atahuallpa que era de estatura gigantesca - levantou a mão acima da cabeça, compromettendo-se a encher de ouro a sala até áquella altura, no espaço de
dois mezes, caso Pizarro jurasse restituir-lhe a 1i'berdade. Este concordou, caso fosse cumprida no praso estipulado.
Atahuallpa, por sua livre vontade, comprometteu-se além disso, encher a sala contigua, duas vezes, com prata pura.
Exceptuando raras excepções, todos os objectos de ouro, de fino
lavor, eram fundidos e transformados em barras, pois aos conquistadores sómente inreressava o ouro em lingores, nada, nenhum caso fazendo
com o valor artistico que os objectos poderiam representar.
Semana após semana ia subindo a massa de ouro conforme fôra
combinado, enquanto Atahuallpa continuava prisioneiro.
Tudo parecia conspirar contra elle: a sorte se lhe tornara adversa .. .
Huiascar, seu irmão e antigo advers ario, que fôra preso por sua
ordem expressa, nada fez em seu favor, ante o inimigo commum; anres,
1
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pelo contrario, enviou mensageiros, promettendo a Pizarro, caso este
quizesse interceder por sua libertação, entregar todo <> thesouro que pertencera a Huayna Capac, cujo esconderijo - diizia - era o unico c-0nhecedor; porém aquelle não fez caso algum dessa prop-0sta aleatoria: não se
interessava em deixar o certo pelo duvidos-0 ...
·Os Incas ainda fieis a Atahuallpa levaram a seu conhecimento esses
factos ,que o exacerbaram a ponto de ordenar o assassinio de Huascar.
Suas ordens foram éxecutadas seni tardanç•a. Huascar, manietado,
teve um fim tragico, atirado no torvelinho de uma cachoeira.
A situação de Atahua11pa ao 'invez de melhorar, parecia aggravar-se.
dia a dia mais •a inda.
Não obstante ter cumprido o que promettera, continuou recluso ...
Avisinhava-se a hora em que, com o preço da propria vida, iria redimir seus incomprehensiveis erros: tibieza e excessiva bôa-f.é ...
.Sua condemnação á morte já estava resolvida entre os conquistadores, chegando entre el1es um frade fanatico, da Ordem dos Dominicanos - que se chamava Vicente Valverde - a declarar que " ... se era
necessario, elle mesmo assignaria a sentença de morte."
Finalmente resolveram que o nobre Inca deveria resp-0nder a conselho de guerra!
Quaes as aceusações?
Facil tarefa consistia forjar algumas ... Tal foi feito: accusaram-no
de usurpador e verdugo de seu irmão Huascar; de apropriação indebita ( ! !) de thesouros que por direito (? !) de conquista pertenciam a
Sua Majestade o Rei da Hespanha; de idolatria; de negar-se a r'€ceber o
baptismo e a a:bso1vição dos crimes ( ! ) e outras mais ...
Condemnaram o trahidor ( ! ) a ser queimado vivo, pena applicada
aos gentios ...
Já so;bre a pyra, com as labaredas tocando os pés, semi-inconsciente,
presumiram t'el-o ouvido concordar em ser baptisado - o fanatieo fray
Valverde derramou a agua benta so'bre a caibeça - pelo que foi a pena
commutada em estrangulamento, e em seguida e~ecutado pelo carrasco ...
Este foi, em 29 de Agosto de 1533, o fim do ultimo dos soberanot
Incas. - Morte ingloria e injusta que, p,or certo, não mereceu.
Este assassinio inutilisou durante certo tempo toda a resistencia d~
Incas dispersos pelas montanhas.
Piiarro, para apagar, ou pelo menos attenuar as marcas desse· crime
hediondo, resolveu solicitar, dos habitantes de Quito, um monarcha. Estes
se aprestaram em ind'i car Tupac-Jnca, irmão mais moço ·de Atahua1lpa,
q11e, receiando passar pelas vicissitudes de seus. compatriotas, apressou-se,
servilmente, em declarar-se vassalo da corôa da Hespanha.
Essa attitude subserviente encheu de odio a população cle C-uzco que,
como desaggravo, elegeu Manco, irmão de Huasear, e pois, outro filho
de Huayna-Capac, seu proprio soberano.
1
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Com o auxilio de tropas ainda fieis, Manco, o novo Inca, tentou reorganisar a resistencia contra os invasores.
Em alguns combates obteve franco exito, em um dos quaes perdeu
a vida o mais valente de seus generaes, que se chamava Quiz.
Essas victorias o estimularam e tam·b em a seus commandados que,
de uma feita, resolveram investir contra Cuzco, com 20 .000 homens.
Reconquistaram a cidade depois de varios mezes de arduos combates,
porém os hespanhóes obtiveram reforços e puderam novamente rechassar as tropas de Manco.
As tropas de Quito, por essa occasião, se sublevaram, sob as ordens
do Inca RumiTíahui.
Um dos auxiliares de Pizarro, don Sebastian Belancazar, foi designado para combater suas tropas, mas as operações militares tiveram que
ser interrompidas devido á subita erupção do vulcão Cotopaxi.
Rumi ríahui ainda durante certo tempo praticou guerrilhas nas montanhas e levou sua audaeia a ponto de incendiar Quito; mas, os hespanhóes, com habilidade, conseguiram aprisional-o em uma cilada a que
não pôde escapar.
O Inca remanescente foi Tupac-A 'm(l,ru,, aprisionado e executado
publicamente em 1573, pelo vice-rei de Toledo.
A obra de destruição levada a effeito pelos invasores não encontrou
entrave nem ao menos ·ante. os tumulos que, de accôrdo com sua religião,
deveriam ser respeitados.
0s cada veres foram pilhados, arrancados de seus sarcophagos, sem
o menor pejo. Templos foram destruidos, tudo enfim, que se lhes deparava ás mãos era destruido sem a minima razão, pura obra de vandalismo bestial.
A archeologia está ensaiando seus primeiros passos para o estudo
da civilisação pre-Colombiana. Hoje em dia existem apenas montões de
ruinas que se estendem de Arica até bem acima da linha equatorial e
além dos Andes. Essas ruinas - algumas escaparam em melhor estado,
graças á enorme solidez indestructivel - verdadeiras reliquias de uma
civilisação grandiosa, ainda servem para prova documentaria do aperfeiçoamento alcançado, em certos ramos, pela C'ivilisação Inca, trucidada
de modo tão inglorio por um bando de espoliadores, cegos, fascinados, possuidos pela sêde insaciavel do "El-Dórado".
Espoliadores que tudo rapinavam com furor vesano, invocando as
Sagradas Eseripturas, e que matavam sem piedade, com <> nome de
Christo nos labios ! Dolorosa ironia com aqueUa que sómente sabia fazer
o hem!
É interessante relatar algo da Cultura Inca, de accôrdo com os dados
esparsos que puderam ser obtidos. É muito original a tactica da diplomacia de que faziam os antigos peruanos bem como sua vida social.
1
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A tactica primordial e invar-iavel dos Incas, quando .acontecia ser
vencida uma tribu, consistia na ass'imiJação dessa, por meios suasorios,
amave1s.
·Os chefes vencidos eram immedi atamente convidados para fixar
moradia na Côrte em ·Cuzco, a capital do Imperio, onde eram tratados
como Principes.
Após terem prestado juramento de fidelidade e depois de fami1iari..
sados com os principios fundamentaes -da Administração Publica, era
permittido, ao chefe vencido, a volta, como livre soberano de .suas terras.
Os filhos, regra ·g eral, continuavam a residir em Cuzco como palacianos
ou mesmo como officiaes do sequito dos Incas, servindo de liame da bÕ:a
vontade e conducta leal de seus paes.
Todos os f unccionarios. da nova provincia permaneciam em seus
postos. Era-lhes exigida unicamente uma condição, sem excepção: o
aprendizado da língua official do Imperio - o Quichuia.
'ÜS Incas como bons politicos que eram, comprehenderam, desde cedo,
que um paiz para ser unido, tinha, como condição inicial, que fallar iuma
unioa lingua: da-hi fazerem questão f echiada de que todo funccionario,
bem como todo official, fa11assem, ou pelo menos, comprehendessem a
1ingua Quichua.
Uma outra tactica utilisada com muita intelligencia, dizia respeito
á crença: utilisavam a adoração do Sol como meio de união espiritual.
Enviavam sacerdotes para as novas. provincias, com o fito de ser ensinad-0 o çulto do Sol, -sua divindade suprema. Não demoviam de suas crenças o povo a ser assimilado, mas pelo contrario, suas. imagens eram levadas para Cuzco e, por esse meio, procuravam obter uma total approximação entre ambos: a conciliação dos poderes temporal e espiritual para usar nomenclatura actual!
Sua politica, como vimos, ,b aseava-se na total assimilação dos povos
circumjacentes: procuravam incutir, de maneira amistosa, sua língua e
suas crenças, para que, desta fórma, lograssem obter, não apen·a s a annexação "manu militari", mas tambem a completa identificação de costumes, pelo que, em pouco, conquistador e conquistado se ·confund:iam.
Quanto poderiam aprender, hoje em dia, certos governos, eom este
povo :simples!
T-0d-0s os funccionarios publicos eram obrigados .a frequentar, ,em
turmas, cursos que versavam sobre pratica administrativa, aos quaes,
nenhum deHes podia se eximir. Outrotanto se dava com as classes armadas, cujos officiaes tinham que participar de cursos de especialisação,
verdadeiros cursos. de "Estado Maior" na denominação actual.
Á medida que se ia processando a educação das provincias neo-con·q uistadas, os f.unceionarios eram incumbidos da construcção de estradas
-estrategicas que punham a capital em contacto com os mais longinquos
1
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rincões do paiz. Ainda hoje em dia, com o mesmo traçado e até em certos
Jogares com a mesma pavimentação executada pelos Incas, são essas
estradas consideradas como sendo as melhores do Pe rú. A pavimentação
consistia e m mistura de cascalho e argilla que denominavam Pirca.
Na margem dessas estradas construiam, distanciados de 16 a 18 kiIometros, abrigos de pedra - chamados Tambos - que ser viam como
refugio para os viandantes.
Tam·b em nesses Tambos estacionavam os Chasquis - correios dos
Incas - á espera de noticias que, correndo, leva vam ao T'a mbo seguinte,
até Cu~co, com o que conseguiam ma nter em contaicto permanente a capital e a s provincias mais distantes do paiz.
E ntre elles, não a penas as construcçõ€s militares, como tambem as
civis , apresentavam g rande ape rfeiçoamento. Nas obras publicas, a pe rfeição chega quasi ao inconcebivel, o que pode ser verificado nos aqueductos e mais ainda nas pont€s, pois conhecia m a technica das pontes
J)€nseis - sobre peque nos r ios - e as p-0ntes de barc-0s, usadas nos r ios
de maior largura.
Algumas pontes construiam con1 um unico vão que, e n1 cas-0s não
raros, attingia 4(} metros entre as pil astra:s. O calculo de construcção obedecia a um rigor geometrico tão perfeito, que custa a crer não t ivessem
conhecimento dessa materia.
Inter essante tambe m seria relatar alg uns dos meios de transpor te,
bastant€ engenhosos.
Como animal de carga utilisavam-se exclusivamente do L ama, que,
naturalmente, só podia transportar pequenas cargas, em virtude de seu
talhe que não excedia ao de um cavallo -de médio tamanho.
10 meio de transporte fluvial era o mais usado, utilisando-se, nesse
mister, de jangadas rusticas, f ormadas de troncos de arvores, ligados
uns ao lado dos outros, e no man€jo dessa s, e ra m eximios.
Havia tambem nadadores que transportavam cargas de peque no
peso, de maneira pittoresca, de uma para outra ma rgem dos r ios. Ence r ravam os objectos em cabaças. ôcas que, reunidas umas ás outras, formavam um conjunct-0 semelhante a um ·C'a~ho de uvas. Desse bloco partia
uma corda que, atada em uma f it a especial que traziam como um diadema
sobre a fronte e, nadando, arrastavam atraz de si, melhor , re'bocavam
todo o conj uncto.
Famosos. eram os corredores e correios do I mperio Inca - ohasquis.
E sses estafe ta& cobriam distancias approximadamente de 300 milhas em
menos de 2 dias. Ainda mais rapidos, os estafetas expressos, recrutados
entre os melhores corredores do In1perio, alcançavam uma velocidade
quasi inverosímil, pois diariamente cobr iam a distancia ent re o Iittoral
e Quito - para levar peixes f rescos para a mesa impe rial - que, em
linha recta, mede 300 kilomet ros. A veracidade destas informações est á
inteiramente assegurada.
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Os Incas locomoviam blocos de pedra c-0m 300 toneladas e até maid.
Transportavam--0s de modo enygmatico. É possive1 que tenham feito uso
de rolos, porém esta explicação não satisfaz cabalmente.
Os blocos, uma vez destacados da rocha, quando no alto das 1nontanhas , eram em·purrados para planos inclinados e deslisavam por esses
para chegar aos. valles e planicies. Nas vertentes dos Andes podem ainda
hoj e em dia ser admirado,s alguns desses resvaladores que attingia.m o
dec1ive de 600 metros. ·O modo pelo qual faziam ·c hegar os blocos até o
local das construcções. é até hoje des"<!onhecido inteiramente.
No Imperio Inca o sol era adorado como a Suprema Divindade Inti
ou ApU-Panchau, e secundada pelo culto de Pachaoomac, do qual, julgam
os Incas, descender sua familia imperial.
Ce rtas constellações eram veneradas taes como as Pleiades e Orion.
O.s Incas, como em geral todos os povos da antiguidade, manifestavam franca tendencia totemica, isto é, a crença de que certos animaes
eram a incarnação de divindades. - condor, serpentes, etc.
,A adoração estendia-se ·até ás arvores que considera varo symb&los
de divindade.
Sacrificios humanos eram terminantemente prohihidos.
Dentre todas as cerimonias da religião Inca, o culto dos mortos
occupava posição proeminente.
·Os mortos eram emba.lsamados e oollocados em urnas profusamente
ornadas - pateras - em posição sentada, -com os joelhos unidos, quasi
tocando o peito, a cabeça inclinada para diante, com o rosto oceulto
pelas mãos.
Em ce:rtas regiões era uso a erecção de monumentos funerarios Huaeas - de fórma pyramidal, onde eram inhumadas diversas mumias
em andares.
.
Ainda hoje em dia encontram-se no Perú, ,com frequenc ia, milhares
desses tumulos collectivos - IIuacas - dos primitivos Incas, e alguns
até de seus antepassados.
Em grande parte a desc-oberta desses tumulos, pelas excavações ultimamente levadas a effeito, veio es·clarecer os costumes e trazer importantes con'h ecimentos sobre o povo Inca até bem pouco ighorados.
·Os antigos peruanos já se achavam hem familiarisados con1 o modo
de trabalhar e o segredo da com-posição de Ugas de metaes.
Perú é, hoje em dia, um dos paizes mais ricos em j a:zidas de metaes.
Ha actualmente em exploração cerca de 2.400 jazidas ·em exploração, da:s
quaes algumas já forneciam metal em época anterior á conquista hesp anhola.
Na mineração, desenvolviam os Incas maior actividade sobretud.)
com a ex;tracção do ouro que utilisavam no fabr:~o de objectos de arte,
idolos, adornos em geral.
-
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Conhecemos a denominação de certos metaes : Kori - ouro; Kolke
- prata; Titi - chumbo; Khelay - ferro; Anta - metal; Anta Kori
- cobre; Chuy Anta - estanho.
Além desses metaes, sabiam da existencia do mercurio, em grandes
quantidades, p<:>rém, pelo que parece, as experiencias feitas com esse
metal não deram resultados satisfactorios, pois uma lei prohibia terminantemente sua exploração e uso, pelo facto de desprender, na manipulação, gaz.es deleterios, nocivos á saude.
Empregavam em larga escala as ligas metallicas, no fabrico de ferramentas e utensílios em geral.
Alexander von Humboldt trouxe, de sua viagem ao Perú, uma talhadeira que encontrara em uma mina de prata, abandonad~, do tempo dos
Incas. E ssa talhadeira continha uma liga de 96 % de cobre e 4 10 de
estanho. Confeccionavam machados de bronze.
Muitos objectos de uso caseiro eram feitos de metal, finame nte
lavrado e cinzelado, representando rostos, allegorias, arabescos e scenas
da vida popular.
A arte de cinzelar alcançou alta perfeição, sendo de deplorar a perda
da maior parte das obras deste genero, feitas em ouro, que foram
transformadas em barras pelos invasores, conforme já foi relatado anteriormente.
Ainda não foi possível descobrir a technica empregada pelos artifices Incas na fusão do granito. As grandes portas de certos templos
foram fundidas com granito liquefeito.
Está provado que os antigos peruanos empregavám principalmente
na illuminação de seus templos uma luz brilhante e intensa, cuja maneira
de obter se desconhece hoje em dia.
Ha, em nossos dias, quantidade regular de dados sobre a arte textil
dos Incas. Encontrou-se tecidos de côres variadas e bellos padrões que
indicam o grau de esmero alcançado por esta arte. Não só os tecidos,
como tambem os utensílios empregados em sua confecção, foram achados,
taes como lançadeiras de osso, habilmente fa bricadas e até alguns fusos
pequenos.
A tapeçaria tambem tem seu Jogar de relativo destaque.
O material empregado na tecelagem consistia em fibras vegetaes agave ou pita e algodão - e pellos de animaes, notadamente de Lama.
Ha tecidos com mais de 400 annos que, hoje em dia, ostentam as
mesmas côres vivas da época em que foram tintos.
Não apresentam ponto algum onde as côres estejam esmaecidas.
A acção do tempo nem a dos raios solares se fez sentir nesses tecidos.
Uma industria bem curiosa e por assim dizer inedita, foi a do fabrico
de "ponchos" de pennas. Confeccionados com milhares de pennas de
pasaros, formando padrões de lindas combinações multicores, serviam
para uso das mulheres Incas, em dias de festa.
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Tapetes de pennas, de procedencia Inca, tamb€m se conhece.
Guarneciam seus leitos com colchões de lã e travesseiros de pennas.
A lã representava, neste mistér, a principal producção do camponez
peruano. Tosqueavam o l.xJmw,, duas vezes por anno.
Nã-0 era permittido a nenhum Inca possuir mais de 10 Lamas, pois
o Governo, por esta f órma, queria assegurar um bom tratamento para
esses animaes tão uteis.
A cordoaria e a tecelagem eram praticadas em todo o pai'z. Fibras
eram obtidas de plantas agrestes. Até seringaes e a borracha f oran1
largamente explorados e empregados.
Estas sã-0, em resumo, as actividades industriaes, por assim dizer,
do povo Inca: uma, porém, mais do que todas as descriptas, so-bresahe
- a ceramica - e, ainda mais, sua parenta proxima - a olaria.
Ha identidade quasi completa no formato e n-0 traçado ornamental de
terrinas, pratos e outros utensilios fabricados quer em barro quer em
metal.
·
É admira vel o vigor de expressão que conseguiram instillar no traçado por vezes ingenuo, nos altos cantaros que usavam no transporte
da a'g ua potavel.
Apresentam grande variedade as decorações externas dos templos,
ora feitas em pinturas, ora em estuque, representando estes, cabeças,
scenas de cynegetica e guerras, allegorias do culto do Sol e· outros mais
que ainda hoje podem ser admirados no templo de Corichancha.
Os dados que se possue sobre cultura phys ica são de pouca monta.
O uso do espelho era generalisado e o fabricavam com pyrita sulphurica, minerio de facil polimento. Esses espelhos tinham um cabo,
como os actuaes de toucador, uns em osso outros em metal.
Os Incas usavam pentes de osso e de madeira.
As installações balnearias foram confeccionadas com grande zelo, e
o acabamento tão esmerado, que merece especial referencia a ainda
famosa banht?Jira d-0 Inca, em Cuzco, inteiramente talhada no granito e
que, sem o menor favor, pode ser posta em confronto com as das Thermas
de Pompeia.
As f amilias ricas faziam largo uso de perfumes e especiarias
diversas.
A medicina chegou entre os Incas, notadamente a cirurgia, a uma
tal grande perfeição que, operações que executavam com frequencia e
com exito assegurado, são hoje em dia, não obstante os actuaes equipamentos aperfeiçoadissimos, consideradas sobremaneira melindrosas.
Ha, não em casos esporadicos porém em centenas de craneos, vestígios nítidos de trepanações - operações hoje em dia reputadas difficillimas ...
Em outros esqueletos notam-se resecções e outras peculiaridades
inherent.es á technica operatoria.
-
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Não existe o menor indicio, a menor referencia sobre a maneira
pela qual eram feitas taes trepanações, pois, pela regeneração do tecido
osseo, fica provado ter o paciente sobrevivido em muitos annos. á operação. Houve casos, mais raros, de individuos que se submetteram duas e
até tres vezes a essa inter venção cirurgica , o que só nos foi possivel crer
á vista desses craneos . ..
A therapeutica tambem se encontrava bem a deantada, conhecendo
o effeito therapeutico de grande quantidade de substancias, antidotos,
anti-febris e varios outros.
O estudo archeologico da architectura está, por assim dizer, no
·b €rço: ha difficuldades, em certos pontos, quasi intransponiveis, pois,
não é raro, mesmo em Cuzco, encontrar-se construcções recentemente
feitas sobre ruinas. de inestimavel valor historico. De outras, ha apenas
vestigios ~ 'Pois, as partes das fortificações e mesmo de edifícios que os
hespanhóes não conseguiram destruir devido á sua solidez, serviram
agora, para construcções mais modernas o que difficulta sobremaneira
a tarefa do archeologo.
E sse estado de cousas trouxe tal· confusão, que hoje em dia conatrucções typicamente de época pouco anterior á pre-kespam,hola, foram,
por pesquisadores abalisados, consideradas de época pré-Inca, o que é
plenamente justificavel pelas razões que expuzemos.
Mat erial mais completo e menos adulterado tem-se quanto ás armas
de guerra, das quaes a prineipal foi uma arma de arremesso fabricada
de madeira, que, quanto ao modo de empregar, assemelhava-se a uma
catapulta, sendo seu principal orgão baseado no systema de alavancas
interf ixas.
Completando o equipamento, levava o infante uma funda, um machado de bronze e uma faca de campanha.
Defendiam-se dos projecteis inimigos com couraças protectoras do
tronco e talas para defesa das pernas.
Arma perigosa era a que chamavam Bola ; consistia em duas bolas
de metal, unidas por uma longa tira de couro terminada por um nó.
Os g uerreiros a utilisavam, imprimindo um movimento gyratorio a
~mbas rodando sobre a cabeça e aceeler ando até obter uma velocidade
desej ada. Aproveitavam a força centrif uga, e, quand-0 soltavam, as bolas
part iam eom a enorme velocidade tangencial e se envolviam, por assim
dizer, no inimigo derrubando-o.
E sta arma tem ainda hoje largo emprego no Perú, onde é utilisada~
n ão mais par a fins. belli<!os, mas para a captura do gado nos pastos, em
substituição do laço que é mais utilisado nos Pampas.
A alimentação basica da população er a o milho que se cultivava em
t odo o territor io do lmper io. Utilisavam-se os Incas do milho para o
fabrico de uma b€bida extrahida dess·e cereal em fermentação na agua,
que se chamava chicha e muit o estimada por toda a população.
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O feijão e a batata eram tambem largamente eonsumido.s, sendo na
lavoura os productos de maior procura. Centenas de legumas e fr-uctas
enriqueciam a mesa Inca - que eram quasi exclusivamente vegetarianos
- pois o consumo de peixe, para alimentação, era irrisorio.
·Os nobres, não raro, organisa vam grandes caçadas com o intuito de
ser conseguida carne para os convivas - em suas festas - e ao mesmo
tempo lhes ser offerecida uma opportunidade de diversão.
Os camponezes, nessas occasiões, mostravam-se interessados em servir como "batedores" pois com a eaçada desappareciam muitos animaes
damninhos ás plantações.
Utilisavam-se, na pesca, de redes e lanças, quasi arpões e, além desse
mater ial, empregavam uma ave aquatica domesticada, que denominavam
- K ormoranes.
Essa, mergulhava ~as aguas dos rios, trazendo no bico o peixe e u
depositava na margem.

* *

*

Ha 'bastante -semelhança entre a reforma social e a política economiea
dos Incas e o actual Nacional Socialismo, pois em ambos, o estado vive
e viveu da e pwra a economia commum (cooperativismo).
·Os traibalhos para o Estado consistiam na corustrucção e conservação de estradas ou obras p·ublicas em geral e representavam a arrecadação de impostos.
Os trabalhos para a communidade eram distribuídos pelo Cacique
de cada região e a el1e cabia a distriibuição equitativa da colheita entre
os habitantes de ·s ua jurisdicção, e cada Peruano encarava e considerava
o dever de trabalhar, como uma questão resolvida por si, pois era para
elle uma necessidade vital. Não podia interessai-o uma divagação sobre
o "De rerum causis". . .
O bem estar collectivo estava acima da causa particular. Nada poupava o Inca do seu, quando se tratava de beneficiar a collectividade.
Uma nova nação surgiu no s6lo do antigo Perú. Teem os modernos
Peruanos muito em que se orgulhar da herança de seus ancestraes.
A elles cabe a tarefa ardua de fazer resurgir, como primeiro exemplo, ás outras nações contemporaneas - herdeiros que são - as qualidades hasicas, tenacidade, doçura e amizade, hoje tão esquecidas, nessa
época de furor armamentista, que foram o apanagio desses seus grandes
antepassados - a Grande Nação Inca!
1

--o--
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ô Çuarany e o idioma dos Çuaranys
..

O Guarany é a lingua mais importante das faHadas pelos indigenas
da Ameriea do Sul.
Sua orig~m remonta a época ·bem anterior á descoberta da America
por Colombo.
É indispensavel entendel-a para que se possa viajar pelo interior ·de
certos pa:izes sul-americanos. Seu conhecimento facilita sobremaneira
quer ao viajante, ao neg·ociante e até mesmo ao immigrante, por ser esse,
quasi o unico meio que pode empregar para se tornar comprehendido.
Ha, actualmente, accentuada tendencia, não sómente no sentido de
que se reconheça o Idioma Guarany, como tambem que se faça crear a
noção de Cu~tura Guarany. Não se trata unicamente de esforço de patriotas exaltados por noção exaggerada de nacionalismo porém de um movimento nitidamente cultural que, entre seus proselytos, conta eom varies
homens de letras e scientistas.
Em alguns dos paizes sul-americanos, principalmente o Paraguay,
· o idioma Guarany é praticado até entre as famílias mais Hlustres.
Convem resaltar a influencia exercida, por vocabulos Guaranys, em
quasi todos os idiomas. Uma série grande de palavras dessa origem, que
até certo ponto lembram a flora e a fauna sul-americana, enriquece o
vocabulario internaeional. Mandioca, Jaguar, Tapir, Arara e Ananaz são
alguns e·xemplos.
Constitue um problema bem importante o estudo do idioma Guarany
que, mais cedo ou mais tarde occupará logar de destaque no meio scientifico internacional.
Uma vez conhecida sua orige.m e procedencia, estará desbravado o
caminho tortuoso que conduz os factos para o estudo da America precolombiana.
São bastante limitados os conhecimentos que possuimos, aetualmente,
e que dizem respeito á origem genealog.ica da lin·g ua e da tribu Guarany.
A Missão Jesuíta esforçou-se, desde o inicio, em eolleccionar, com
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alguma systematisação, dados referentes á 1exeologia e á syntaxe dessa
lingua. Com tal zel-0 se entregaram a essa tarefa que já em 1624 o Padre
Velasques publicava a primeira Grammatica Guarany.
Hoje em dia o que nos foi legado, em grande parte, sobre os costumes desse povo, s~ deve aos esforços das Missões J eswitas, ou, mais cerro,
ás annotações, dos missionarios, de tradições oraes, transmittidas de
geração em geração, pelas canções populares dos indigenas.
As migrações das diversas tribus; o que 'h ouve antes da decoberta
da America por Colombo; a maneira como explicar a origem e di~tribui
ção das diversas trihus, entre as quaes os Guaranys, são quesitos que,
ainda hoje, desafiam a argucia dos pesquisadores.
Diversas lendas e tradições referem-se, eerto que de maneira vaga,
ao apparecimento do Guarany. Servem "grosso-modo" para o estudo, pois,
regra geral, sempre encerram, por minima que seja, uma parcena de
veracidade.
Diz uma lenda - que se pr<>pagou de geração em geração - que
Deus creou o Mundx> no Lago Ypoa, (laguna Ypoa), magnifico e grande
lago no Par.aguay. Ahi se achava o paraiso habitado pelos primeiros
homens. Chamavam-se Tupy e ·Giuurany os· filh<>s desses antepassadô·s .
O;s dois filhos se desavieram, devido a discussões entre suas esposas,
o que acarretou a mudança de Tuw, com sua família, para terras mais
ao Norte, em terras actualmente pertencentes ao BrasH, e ahi fixou
nova residencia e sua descendencia, numerosa, espalhou-se sobre extens~s. inf1nitas. . .
,
.A pesar de bastante interessante, p-0is é bem engenhosa, esta lenda
não satisfaz, em absoluto, ao explorador que sabe da existencia de mais
de 40 tribus de indígenas na America do Sul, sendo que algumas encontrando-se a distancias não inferiores a 3.000 milhas.
Ha um facto bem curioso. Essas tri.bus, não obstante viverem apartadas umas das outras, teem linguagem cômmum, o que faz crer tratar-se
de ·u ma unica origem primitiva, por outras palavras, pertencerem todas
as tribus a uma unica raça.
A v.ançamos mais, ao tomarm-0s em consideração que as primitivas
triobus das Antilhas, de sangue Cariba, tambem fallam Guarany.
Vamos c-0mparar algumas palavras, cujos radicaes são communs
tanto ao Cariba quanto ao Guarany:
Caribo:
che, chi, se
Kamic·
.isa h a
pore
rava
vue
amu

-.

Guarany (T'upy):
che, she
Kamicha
asa
pore
rave
vua .
amo1

Portuguez
meu
vestimentas
andar
propriedade
tambem
Arvore
velho

-
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Estes são a1guns exemplos, colhidos a esmo, e que podem ser eitados
em milhares .
.Quando o indigena sul-americano quer fallar de sua propria 1'aça,
usa a seguinte expressão: ~'carai""'guarany" e quer dizer - senhore~ dos
Gua:ranys ( oom identica significação em ,Caraibo) .
D"'Ei·c hthal, conhecido · ethnol-0go, que ·se dedicou e.s.p ecialmente ao
estudo dos indios da America do Norte, classifica tambem como Girara-·
nys os Sioux, por serem esses, descendentes directos dos bellicosos

Caribas.
Isto significa que haveria ·indiei·os dessa cultura .a té na peni.nsula
do Yucatan.
1Q s Caribcis, povo :bellicoso, orgulhosos nàvegantes, iam de ilha em

i:lha pa.r a saquear outras tribus mais pacificas., entr~ as quaes. os B erinques e <>S Aruaoos. Navegavam em harc-0s de guerra de 50 até 60 remos .
sem que· deixassem em pa-z ·uma ilha sequer1
Até mesmo nos primeiros tempos do d<>minio hespanhol levavam a
e'ffe•ito esses sa·q ues e, em diversas luctas eontra esses, não obstante ~a
superioridade, em ta·c tica e efficiencia de armas, os hespanhóes nem
sempre lograram .a lcançar victoria sobre aquelle pov.o de bellicosos guerreiros.
Surprehende o pesquisador a semelhança, que existe entre ·a s naus
de 50 remos, desses guerreiros· Cari'bas, .e aquellas encontradas em desenhos encontrados na cidade de Thebas, no Egypto.
.
Surpresa ainda ma'i<>r traz o confronto d-0;s. ·a rmamentos dos Caribas
e dos Egypcios, p-0is as espadas de bronze encontradas nas excavações
feitas em Thebas apresentam formato identico ás Tangap~ma dos
Caraibas !
Seria demasiado extenso, -procurar mais po.ntos. de contacto entre
as culturas Egypcia e da tribu 'Üarai;ba para, ·com esses., querer forjar
uma approximação, por vaga que fosse, entre o~ ~ancestraes, dos. Gvn,ranys e de suas irmãs, c.om os da civilisação egypcia.
'C ausa verdaderno espanto a prodigiosa semelhança entre a1guma:s
palavras egypcias e guaranys. Apes.a r de pouco estudado o assumpto, e
assim mesmo de modo fragmentario, ouso, sem as credeneiaes de es.pecialista em philologia, alinhar alguns. exemplos que, em certas palavras,
cheg.a m á identidade: .
'
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Guarany (Tupy):
.
igara
uba
ita
i (nasal)
taba
..
pen
iahuar
tai
uru
aug
peka

ata
petec
heta
a;hapyro
yu
tec~

teceno
era

Egypcio:
kari
:bua

tes
mi

thehas
pefi
nhor
tai
ur

-

au~

peka
ata
petpete
heta
apr.o
.
e1
teca
tekennu
ra

Portuguez:
.
o navio
a canoa
a pedra
a a;gua
a aldeia
o camin·ho
<> cão
<» filho
.
o rei
a vida
a abertura
andar
.b ater
perfurar
lastimar
-vir-chegar
ver
olha ahi
o s:ol

Es'Ses confrontos. podem ser feitos. oom centenas de palavras. .Se·r á
tam.bem interessante citar alguns exemplos de te~mos· empregados, pelos
Guaranys, para indicar arvores: "amb-aiba", "copauba", ".jotuba".
Nota-se nessas palavras a sylla·b a ". ba" que surge em muitos nomes
de arvores,, em Guarany. Em egypcia "ba" signifiea - aroore.
O suffixo "na" do Guarany, significa - grande.. Exemplo: Parana
s·ignifica "grande rio". Da mesma forma em egypcio "na" signifiea grotnde.

0 Guarany não se :limita sómente ao emprego de radicaes egypeios,
porém até a alguns gregos, o que é bem extranho. Por exemplo:
1

Guarany (Tupy):
eynam
catu
oka
areyto ·

Grego:
gyna
agathos
oikos
a reta

Portuguez:
a mulher
bom
casa
virtude, bravura

Ao descobrir Colombo as Antilhas, havia alli un1a lenda, segundo
a qual, os antepassados do.g Cara·i bas vieram <lo- - Oriente, e por esse motivo
chamavam de "Caribas" á equipagem de C-Olom-b-0.
É licit<> pensar na tribu dos Ca11ios, que no tempo dos antigos E·g ypcios, habitavam as regiões circumvisinhas do Mediterraneo. Os diversos
radicaes egypcios, em .s ua grande predom'inancia, fazem suppor, fossem
Egypcios os. conquistadores (l~ America do Sul, e que êm sua frota achavam-se :outros indivíduos de tribus do Mediterraneo.
Ha referencias., feitas por Herod-0to, de grandes feitos de naveganBiblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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tes daquellas épocas, quando relata,. entre outros, a circumna vegação da
Africa - periplo de. HC11Y1;on.
É inteiramente admi.ssivel a 1lypothese de que a colonisação da
America tenha se dado pel:o Oeste, levando mesmo em conta, com frotas
Egypcias ou ·Cari.b as .
Ha algumas referencias da circumnavegação da Africa, porém com
tal precisão, que é inadmissivel a hypothese de easualidade dessa
exactidão.
No celebre mappa de Herodoto, do anno 440 antes da Era Christã,
esse facto ja foi considerado. Mais a·indà: acha-se consignado nesse
mappa até a lndm.
Sera casualidade?
O Mappa-Muooi de Eratosthenes localisa com perfeição a Ilha de
Ceylão !
Já Ptolomeu, cerca de 150 annos -antes de nossa Era, na carta geogra·p hica que, posteriormente, veio a ter seu. . no·me, indioou claramenté
o grupo das Ilhas Ma'faias e, mais para o sul das. Indias, a Australia ou
A tlxint'is.
Logo, desde que a Africa já era circumnavegada no tempo de Herodoto - que a isso se refere de mod:o insophismavel, como já se disse
anteriormente - é bem possive1 que navios sahidos d'O Mediterraneo, ao
invés de se dirigirem para -0 ·C·a:bo de Boa Esperança tenham voltado o
rumo, para a A·m erica, por qualquer caminho, o que não é inadmis.sivel,
tendo na devida !c ontà o arrojo dos navegadores de então.
Nada se conseguiu a respeito da origem do Guarany, do Tupy e dos ·
-Caribas. Serão tribus derivadas de uma raça commum? Estribado em
exemplos de linguagem, a:lguns aqui -citados, não parece desarrazoada a
i déa de que em épocas remotas houve immigraçã-0 egypcia e mesmo de
povos ribeirinhos do Mar Mediterraneo para a America do Sul.
A identidade, na technica de construcção, é, em alguns casos, pasmosa. Haja vista os casos que citámos, refe rentes ás armas. e ás construcções navaes.
Uma prova que vem augmentar ainda mais a probabilidade de exactidão dessa these, <Cons iste especialmente na identidade entre os barcos
de 50 remos dos Caribas e as naus dos antigos navegantes do Medit€rraneo - os "pentecontores ".
0utra pr-0·v a encontra-se no r-elatorio de c·olombo que narra a existencia de uma lenda em curso entre os Caraibas, .que faz menção a um
povo do Oriente, dos quaes são descendentes.
O confronto :da linguagem traz, como vimos, resultados quasi irrefu·.
taveis. É ·bem provavel que, dos mais habeis maruj-0s., entre os conquis-tadores, tenha surgido uma casta de guerreiros e piratas e os. mais pacificos i.mmigraram para o Interior para dedicar-se á lavoura.

1

1
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Tambem Bertoni, em seu livr-0 - "La zjvilizaci-0n guarany" a possi:bilidade de ~;rem ·aportad-0 conqu.istadores na Ameriea do Sul.

vê

.;Na pagina ~93 da obra eitadat dfz:
'~Igualmente liemo·s admitidos la posibilidad de que ciertos
"·elemento.~ hlanco-s .del Mundo Antique haYcan llegado a America,
"por el interm:edi-0 de <ia At1antida i le que exp1icari~ lo muy
''parecido. de los ·Ciguay>os · «1.e Haiti <ton los Gu'auches de Cana- .
"ries· y ciertos earacteres <fisicos de los. Molopaques. e Muihra·''pak~ los de ciertos falsos 0ari~bos, como los Paeces. y la exis"t~neia àe ·un perfil :semítico ver-Oadeto en mas en una tribu sud" americana . . . ;,
1

N~o estancam ~ahi as considerações de Bertoni; pois este chega a

admittir a hyp:othêse de que o continente lendario .da Atlantica, desapparecidd em uni :ca~açJysma, ·,servirfl,
uniã-0 entre os aoís ·o utros e, que
assim ·explica, que houve sómente inte·rrti11çã0 na co.ntinuidaêle do terreno,
o que não deixa. de-ser uma hypothese engenh<>.:s.a.
E.ssa -e~plieâção já rentara anteriorm:énte -0 padre je.suitá Bio badilla
na "~istorià·" de ·Oviedes.
Bobadilla. diri,giu-Sie ·a 13 caciques. e curandeiros ·a f,a mados por seus
conhecim:ent:o·s, perg:trnta:ndo-lhes -o que s~biam, a re.s;peito da origem ou
procetlenêia de -sua raça. - É 'inestitnavel o valor historico das affirmações do P.~dre B,obaqilla~ J}Ois esse ac-0~parthou os. primeiros movimentos
de colonisa&ão, qÚer dizer, pôde encontrar -OS indigen~S ainda COffi s.Ua
civilisação ·p ropria, ~ein a menor influencia extranha, o que vem de.c upli ...
e.a r o. va1o:r dos dados por e11e colhidos. . As respostas 'o btidas dos eaciques são quasi que identica:s, unanímes,
e esse prelado es·cr:é ve :

de

~

1

..

~'No

somos naturales de esta tierra, y haee much-0 tiempo
"que nuestros predecess-0res vivieron a ella, y ne se nôS acuerda
.. "·q ue tánte :ha ... ta ti-erra de donde vivieron nuestros progeni''tores, se d~ce Tigomega y Maguarega~ y es haci.a d0ntle se pone
"e1 sol .. _.,,

A julgar por -essas ~endas, a éoionisaçã-0 Guarany se deu . através o
Oooanô P'acific'O, e ·s eria ª"van~ar d~masiado no terr~no das hypo.th.eses,
quére·r dar Ijv:ré curso a narrativa sobre. o lendari-0 continente da "Atlantida". Ha, . no entanto, robustecendo ess_a hypothes~, clara,~. ·ref~Tencias a
es.se res,peitQ, em traibalho' das origen:s as mais, diversas, ,t aes· sejam, egyp·c ias, phenie'ias, carth:aginesas, gallo-celtas, rom~nas e arabes.
Eis um pontô de partida pai;a o futur-0 pesquisador~ ±raih~lio á:bundante para oécupar não a~nas iuma ger,aç-âQ _d e s·abio:s.
Para coín,paetar, vamos!ainda .alinhar . alguns dados referentes aos
Guaranys, ao tempo da eonqu'i sta hespanholà:
1

1
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O hespanhol Juan Diaz de Solis aneorou, em 1508, no estuario do
Rio da Prata. Em 1525 Sebastian Ga:botto subiu o Rio Paraná com um
forte contingente de. tropas onde teve oecasião de travar serias luctas com
os Guaranys. Dez annos mais tarde, em 1535, portanto, o governador hespanhol no Rio da Prata, Pedro de Mendoza, ordenou a seu capitão Juan
de Ayolas que partisse, afim de que pudesse encontrar um caminbo para
ligar essa região ao Perú. Esse militar viu-se obrigado a sustentar duros
·Combates, perto da actual cidade de Assunción, conseguindo, depois de
serias. difficuldades, derrotar os Guaranys .
.Ahi fundou Juan de Ayolas · um forte que de·nomi.nou Assunción, e,
desta fórma, lançou as bases para a primeira cidade da America do Sul.
Até então nada se conseguira obter pelo facto de continuarem os
Guar.anys a mante~ pequenos. combates, constantes emboscadas que inutilisavam toda e qualquer tentativa de colonisação por parte dos Hespanhóes.
Este estado de cousas perdurou até o momento em que os Jesuitas
obtiveram autorisação, da Corôa Hespanho1a, para exercer suas funcções,
de accôrdo com os preceitos de ·s ua Ordem, no territorio paraguayo.
Sua actividade e:zn pouco tempo se fez sentir, pois fundaram 32 colonias que abrangiam um total de cerca de 40.000 familias indigenas, ás
quaes ministraram instr.ucção e conhecimentos technicos de ~todos os fins.
Os jesuitas construiram escolas, ensina.r am o emprego dos utensilios
e ferramentas empregados em profissões manuaes que tal diffusão c-onseguiram obter que, em breve tempo, j ã a instrucção · dos indigenas se
fazia sentir de modo apreciavel. A agricultura teve surto quasi inimaginave1.
A arte - esculptura, pintura e musica - -começou a ês·bó<;ar ·s eus primeiros ensaios na America do Sul.
·
As artes technicas, introduzidas pelos Jesuitas, chegaram em pouco
tempo á perfeição, e ainda em nossos dias são afamadas as rendas paraguayas, c<>nhecidas por Nanduti. Falla-se, ainda hoje, da linda padronagem das rendas feitas pelos Guaranys que reunem um desenho delicado á delicadeza das ·r endas Brabantinas.
As ruinas daquella época apresentam signaes evidentes de uma bella
originalidade na maneira de construir.
.
·Os Jesuitas, que eram verdadeiros chefes de E·s tadü, nortearam a
política, no sentido de que fossem afastadas - as idéas do povo - de
conquistas de ouro ou especulações financeiras.. Mas, está-fóra de qualquer duvida, ·q ue muitos thesouros for.aro integrar o patrimonio da
1

Ordem ...

Infelizmente os Jesuítas não se contentaram sómente com a missão
cultural, esquecendo ser sua missão "espiritual" e não "temporal", que
essa missão não era terrena ...
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F<>ram, p<>uco a pouco, adquirindo prestigio politico, e por essa fórma,
hão tardara.m em constituir uma verdadeira potencia, em ultima analyse,
uma verdadeira ameaça para o l>restigio politico da Corôa Hespanhola.
Nesse meio tempo os potentados hespanhóes sentiam pruridos de inveja
dos exitoo alcançados pelos Jesuitas, bem com<:> tam·b em dos enormes thesouros que conseguiram accumular. Tanto machinaram que lograram
obter pretextos para a destruição da ·O rdem dos Jesuitas - o que foi
cons.eguido.
Foi abolida, de m-0d-0 definitivo, a ·Ordem dos Jesuitas, e seu completo extermínio foi conseguido com a pratica de atrocidades abominaveis que se estenderem de 1773 até 1776.
Vê:se, ainda hoje em dia, completamente cobertas pela vegetação exu1b erante dos tropioos., ruinas de constr,ucções er~tas pelos Jesuitas em
seu grande trabalho de civilisadores.
·Com a retirada desses, ficou em meio um vasto trabalho de civilisação, a orientação necessaria, para que fosse conseguida a "Cultura Guarruny ".

* * *

Damos a: titulo de curiosldade, em resumo, um manuscripto, especie
de pamphleto es.p alhado por toda a Europa, com <> intuito de detractar
os Jesuítas:
-

P·OR ORDEM PARTICULAR E ESPECIAL DA CôRTE
. , PORTUGUE:Z À ~OI PUBLICAD·A !
Amsterdam, 1758-P. P.
Elles (os J esuitas - o auf;or) haviam estabelecido regras secretas
de usurpação:
A primeira regra prescrevia a prohihição terminante, naquellas regiões, de Bispos, governadores, -0utros clerigos ou quem quer que fosse.
A segunda regra continha a prohihição do uso da 1ingua hespan·h ola
nessa Republica e regiões eircumvisinhas, .com o fito de tolher toda a
approimação possivel entre hespanh6es e indígenas. E -r a permittid-0 a.pen.as o uso do idioma Gu.arony e .isso era feito para que não se viesse, a
saber e fosse occult-0 áté aos proprios hespanh6es o que estava acontecendo aos proprios indígenas nesta desditosa região.

*

*

*

Pode-se aval~ar, por esse documento, a influencia exercida pelo
idioma Guarany, naquelle tempo, que não apenas era util como linguagem, como tambem
como meio dê defesa contra malfeitores que, em geral,
,,,.
só entendiam o hespanhol.
Desva:necia-se cada vez mais a esperança da ·Corôa Hes.panhola, em
auferir lucros materiaes dessas colonias ha pouco ·conquistadas.
, A pilhagem torna-se illusoria.
,
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Ao invés de exportar metal fino, coube á colonia importar outro metal, e de maneir.a ibem funesta manufacturado - o f erx_o das espadas!
Já em 1811 manifestaram-se os primeiros. prenuncios da revolução
para quebrar o jugo ·hespanhol.
A.s guerras civis tiveram. ini~io contra o tyranno Gaspar Rodriguez
Francia que, com uma f~rocidade itnplacavel, em 1821, suffocou em sangue, uma rebellião que se desencadeara contra seu governo despotico.
Devido á politica hostil do dictador Rosas, da Argentina, foi deposto
tyranno Francia que teve como successor um triumvirato e posteriormente o governador Don Mariano Roque Alon'So, ·homem de grandes vir,tudes, que foi abrir as prisões, bem como permittiu a liberdade de
crenças.
Em 25 de Novembro de 1842 foi ractificada, em reunião extraordinaria, em presença do tyranno Rosas, a independencia dessa região, que
vindo a ter existencia autonoma, veio formar a Republica do Paraguay.
Rosas, passados alguns annos, resolveu não reconhecer mais a independencia do P:ara:guay o que veio crear outra serie de desintelligencias
entre elle e o dictador do Paraguay, Francisco .Solano Lopez, de indole
bellicosa.
Lopez, contando com um povo de 1.2.00.000 almas e com arsenaes
repletos e bem munici~dos, julgou-se invencível e levou seu desatino a
ponto de desencadear a celebre guerra da tri plice-alliança !
Um grande povo seria sacrificado em holocausto á ambição irrefreada e o orgulho desmedido de um homem desvairado!
Despovoou cidades e arrazou campos, nessa marcha d~ destruição.
A guerra, começada em 1865, teve fim, em Lomas Valentinas, em
1 de Março de 1870, com a morte de Lopez, que pode ser considerado um
heróe, porém heróe funesto á patria que dizimou.
Foram chacinados 5/ 6 da população formada de homens validos, reduzindo, depois da guerra, a população a pouco mais. de 300.000 habitantes, em sua maioria mulheres, creanças e velhos!
Hoje em dia o Paraguay tem uma população approximadamente de
1.000.000 de pessoas entre as quaes encontramos, no maximo, 50.000
indígenas., remanescentes. dos. nobTes Guaranys.
Apesar da Guerra <Lo Ohaco, o paiz está novament.e em florescimento, secundado pelo novo interesse despertado para a recomposição
·d<> idioma Guarany ·que novament.e se está estendendo do Gran-Chaco,
para o Sul, até os Pampas e para o Norte até ã bacia Amazonica.
Ainda, para terminar, diremos algo sobre o actual idioma ·G uarany.
Com a queda do poderia jesuita, foi o idioma Guarany cada vez mais
influenciado pelo Hespanh-01. Hoje se calcula em quasi 1/3 a quantidade
de vocaibul<>s castelhanos assimilados no Guarany. Ha porém uma grande
cruzada no sentido de ser restabelecido<> Idioma Guwtany, que tem feito
bastantes proselytos.

o
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Está finalmente reconhecido, no Brasil, o valor do GUXllrany, como

idioma.
A Universidatle de ·São Paulo creou uma cadeira para o estudo da
1ingua Tupy .-Guarany e é occupada pelo conhecido philologo Prof. Dr.
P1inio Ayros:a, que ha muito se dedica ao estudo dessa lingua indígena.
Seu conhecimento é de importancia capital para o Brasil pois muitos nomes de regiõe.s, cidades e ruas, rios e montanhas, animaes e plantas, teem denominações oriundas do Tupy-Guarany.
A creação do. estudo da lingua dos anti·gos habitantes do territorio
ib rasileiro ·é medida digna dos maiores encomios, por todos <JS m<>tivos,
.quer de rdem ·h is·t orica quer tambem utUitaria.
É indispensavel 's eu conhecimento para aquelle que deseja se aprofundar em Historia nacional, sciencias ·naturaes e geographia.
Grandes applausoo, melhor, grandes homenagens, como prejto de
gratidão, deveriam ser prestados a grandes brasileiros como José de Anchieta, Figueira, M<>ntoya e outros padres jesuítas do tempo da colonisa.ção, por terem tornatlo possivel - em nossos dias - o estudo do grande
idioma - o Guarany !
* * *
Varios poetas paraguayos metrificaram cantos e mesmo poesias
·Guaranys.
A titulo de curiosidade reproduziremos, em s,e guida, duas, escolhidas
dentre o extenso "folk:..lore" dos habitantes do "·G ran ·Chaco": "Madre:se1va poty", de .Serrato e "Nde ryvy tavy mi fíe'ê·" ,·de Filipe A. Florentin:

MAD·R ESELVA P1QTY
Ndajha'éi ro muangecoivo terã aipó afiembiasicavo
Ajhogue'ova nde ·p iri <:O madreselva poti
Aipotá nte ipajhaite rejhetumi rejhasavo
Reiké mboivé tupaó pe ambué ndie re yoivi
Techaga'u mboguejhà ro agueyi Paraguai 1pe
Jha apirüvo irembe'i ipe re mendata jhá aicuaà ...
Naimo'ã vaicha nde rera oyajhuva che rugui pe
Jha ipoti che· pia'ipi pe madreselva jha asajhá.
Oyevi che .acã nupãvo imav:é .g uaré umi ara
Ofiondive fiai povã ro po'a jha via pavé
Jha ipajhá che resa'ã me ombogueyi mandu' ara
Kijhatori moroti fia fie muatimoi jhaguê
1

Ndajha'ei ro co ivi ari yaicové vaerã oyoipipe
Ndaipori va ipu'acava mboraijhu tera po'a
Rei eté nte re yupí ne amoité ara jhovi pe
Rei poravó ta gua'u ne cuãrne ne mba'éri.
1

•
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Cov·a jha amova arecota, ya'e cu iía nde tavigui,
Ne mitã jha ne :porã me rei<:ó gui iyeroviapi,
Jha re iíandú sapi' ante nde yocova nde cupigui
:Nandú renimbó ki'a . . . nde rapé kiti asi ! ...
Lirio-iíú satí .p orã re mimbí vacue isapipe
Ne rãcuã poti aE·i :p e che recové re yojhei:
Ayerévo nde rapê gui te rejhetü nde kegui ·pe
Co madreselva oipo'ova ipajhà che purajheí.

NDE RYVY T'A VY Mf

RE'~

Ymaitema co a:pensava an1ondovo ne rendápe
Co'â che reco jhagüi, che pope ·g uaremi
Jha máro ndaicatuvai asê aipó "po'ápe"
Por causa a fie fiandú che ta vy e terei .
.

Bo~á

mi rejheve aicova petei tei .ambyhaty;
Yavorái ivai vejhágüi fí.e'ê mi ndeve ·g uarâ
Pyjharé jha aracué ajhasava iíuatindy
Yvytú ndivé arnofiavo che rnba'e rembipotá.
Jha aga jhasy.pevé che co'êvo ayujhupá,
Amombórna rnbiac'ujhéi tuvichaité areco vaecue'
Icatú nico ra'e "iporâma jh'i Tu·p â"
Jha amo yvatetégüi che rovasá aké yavé.
Jha upévare est€ dia; aj'hypyhi co ysapymime
Jha apoima yvytúre yajhechápa nde topá,
Rejhechà jhagüâ upero areco miva kiririme
Che py'aPe nderejhente ipotypáva "mandu'á".

•

Mba'egüi tepa anichene, co nde rembyhatypáva
Avavé ojhupyty'ynva fie'êmi jhendupyrã,
Cu demàs jhe'êmbochygüi ipypé fi.andeyorava
Jha yvúicha opupúva morotl ryyui sacâ.
Nasêjhápe ryke'y cu nde rera oiíejhenói,
Jheracüâ ·pojhâ poraicha, omuenyjhê fia ne retâ
Jha yvoty jhacuâ asyva avavente ndoipo'ói,
Ndaicatuigüi upe nde verso maramové ofiemboyoyá.
Güyrami y e!)€ catu no fie'êi upe nde yavé
Ndiyavyhi cu ot!miva ojhenducàvo ipurajhéi,
Oyujhugüi ichugüi cuera ne mba'e jhe'êtevé
Oiíuatointe jha jh'i: "i Chake ai·pona fiande Rey!"
Cu cufia na a:v€Í ta ifiafià ifíafiajhaicha
To mombo ne niboràcjhú, to :pucá ave nde rejhé
Aninte upeicha jhagüi cu güyrá fiujharne guaicha
Jho'ami nde verso cuepe . . . opytane catueté ...
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Nderejema co ayecota, remondojovo Emiliano
Sapy' ante che jhegüi co iyieteva tucumbó
Jha upe nde reicuaáva·güi michiminte eicuaucamo
Nde ryvy poriajhumime pytuniguüype ani omanó,

•

Porque jhi'aco afiepyruvo más que sea ajha'angà
Mbegüé mipa ndai:p yhajhài 1purajhei cha'i rarni
Nda jha'ei catuetei upe tavy nico tuvichã
i Jha .upeva la arecova che ·p ocua jha che fiapyti !
Ne cane'ômaro co'êro jhetaité nde reco }hágui,
Kena eveve mint-e, jha "Remansito" pe egüeyi
Nde afieté nda che cuaái, pero che tová atagüi
Aicuave'ê yepoejhumi, ndeve co che "yvyragüy".
Rejhenduma che ryke'y, Emiliano R. Fernández;
La ajhecá vaecué aicovo ymaité ndeve güarâ
Umi ivai ete jhápe icaturo che ·p erdonante,
Nde .p oeta jhepyheté Paraguay mbovy'ajhà!
#
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ôs flruacos
Conhecemos, actualmente, sob esse nome, um conjuncto de varias
tribus que teem uma lingua c<>mmum.
Com os Aruac-0s ou Arowaioos, como tambem são conhecidos, acon_tece o mesmo ·q ue com os outros povos. da eivilização pre.-iColombiana:
ignora-se completamente ·s ua procedencia.
Nada sabemos a não ser que pertencem a uma raça antiquissima.
Que fallar sobre um povo cuja ciyilisação foi me~os estudada ainda
do que a da Ilha de Creta? ·Os Aruacos se estenderam sobre 30 graus de
latitude por 20 de longitude, sobre o continente sul-americano e, no
entanto, é raro o livro, ou mesmo Encyclopedia que <> menciona. Porque?
Esse povo, embora diminuido, hoje em dia ainda se encontra na parte
occidental da America do Sul.
Ha grande artificialidade na construcção da "Civilisação Aruaca",
pois, oomo fioi dioo, não .s e trata de Nação, Povo, porém um conglomerado
de tribus com uma só caracteristica commum: a linguagem.
Dá-se com a concepção da "Civilisação Aruaca" o mesmo que com
as Tribus I'l"bdo-germanicas - mera concepção theorica, sem fundamento
·
algum na pratica.
Entre os Aruacos não podemos f allar em um sentido "Nacional"
porém descrever um esboço de "civilisação", indicios de unidade, que a
exploração scientifica, dia a dia, mais quer elucidar.
Pertencem, a elles, os Guajiro da Venezuela septentrional, bem como
certas tribus que ora habitam o Perú, notadamente os. Ypuriná. Formam
uma connexão, uma ponte entre as tribus Ucayali, ramo dos. Pir.o e Anti,
de um lado, e as tribus Mwmoré, dos Mojo e dos Bauré, de outro.
Os Parecys, por seu turno, estendem as ligações com os ramos orientaes da ·Civilisação Aruaca, nas margens do Xingú, e com suas. relações,
ao sul, chegam a entrar em contacto com a região do rio Paragua.y, onde
se encontram os Guaná e se'lls numerosos parentes.
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Ha uma consideração, ·h astante original, a ser feita s.obre os Aruaeps, ,
do ponto àe vi~ta geogr.aphico: a região pór elles <>·Ccupada .é -atravessada
por ramos dos Tupys, Cara.irb os e mesmQ de parte qo grupo dos ·Ges, se1n
que esses influam de módo algum sobre seu medo de ser.
Apesar de porfiados, ~studos, os ~xploratl.ores nada conseguiram apurar sobre esse extranho phenomeno ethnico.
Parece tr~~tar-se - e:ntte os_Aruac~s - de uma civi1isação não diffundida entre as mass.a s, -o cculta entre a elite, ou mesmo entre a fina flôr
da elite, que guarda ·ze~DSQ.meiite esse segredo, que hão pôde ,ser nem destruido nem ao menos revelado, nas diversas luetas c-0:m os ~onquistadores.
Não obstante ess~ ~xistencia, s:ua cultura ha d~ ser ássil:nilada, poisas outras tribus c_ada · vez mais se infiltram p-Or seus terri.torips.
Algumas dessas tribus, ~ão mais aguerridas, o que· não será impossivel, s.e jam ~dominados pela f orça das armas. ·
As tri·b us que habitam as regiões ·s ituadas entre os Rios Içá e Negro,
são-lhes por· :intéiro extr~nliás, e cham.a 'att~n~ão o faêto daquellas que
ha;bitam as -eerc:ania8 do Rio Negro, apresentarem -em sua linguagem
varias caracteristíeàs dos indig~nas _d a Ilha M~ú-.
O· territorio Aruaeo do M<>ip e Bauré, êstá c-0m11letam-ente repleto
de Sirionós, o que tambem. acontece no Kulisehu, onde se. encontram os
bellicosos Tr14100is. ·C'.)s Aruacos conseguiram certa prepo:rideranci,a s9bré
esses T.-rumaris apesar_desses terem sJdo vencidos pelos Suja - 'tríibu Ges.
Seria logi~o ,qu~ ficassem na dependencia de seus vencedores, p-orém, tal
não se de-U p-0i·s -vieram a acceitar a tutela dos Aruacos do Mekina~á
que hâ:Oitavain àqueHe logar.
Teem ahi os Aruacos s-uas proprias caracteri-sticas. Acontece f requente:mente ·c on:.Seguirem pacificar uma parte dà tribú Maku enquanto
-a outr-a nâ-0, é assimilada. Designam :po!! "Ma,ku mansos" aquelles que conseguem as.s.imilar e que passa.m a setVil-os, em ·c<>ntra:ste c6m os '' Maku
selvagens'?,. as tribus arredias.
"
.
"
Isto é p:rova _c abal dê que ós Aruaco-s, pos$uiam cultura mais ele'\i'.ada que a dõs M-akus, pois no caso contrario esses não haveriam de· se
deixar as8im'Íla.r.
Ref)etimos ser ainda, em nosS-Os dias, -desconhecida a origem dessa
"civH1saç~o,".
,
Ha coFventes que loealisam a~ Guyanas como ponto de partida, bem
que. outras querem ver no Planalto Goyan-0 o berço des~:a cultura.
Outr-0s querem v~r essa origem. no sul do Continente. Contemplando o ma]>pa da Ameríca ·d o Sul, 'no annexo., em <> qqal está ,,demar- ~
cado com linb:as -l>{)ntuad·as,
extensa região occupaêla pelos. Aruacos,
pode-se aventar a hypothese de que tenham seus ancestraes , vindo das
-A ntilhas, pois habi~vam eàSas- ilhas- dá antes. da chegad·á de Colombo •
(em Cuba). Além disso---aind.~ observan'Çlo-no mappa ...,_observa-se faeil-
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tnente que se estenderam para o sul, pois nesse _.s entido tendem as sinuosida~es que delimitam seu raio de a·cção.
E:stá f óra de duvida que as migrações das. tribus indigenas. não etam
em ·grande parte devidas ao seu habito nomade., . porém ás violencias dos
conquistadores 'brancos.
Os Aruacos estão a quem dessa regra, ·pois nunca foram molestados
~los conquistadores, visto que ,sempre estiveram· fóra do alcance . dos
in va:sores brancos. ,
Quando fa,llamos em "·Civi1i~·ação Amac:a " não podemos. tomar esse
vocabulo no sentido restricto, :pois essa civilisação era um mixto·de outfas.
Nem sempre, ao dominar um povo, ·eram elles que forneciam a cultura
aos 'visinhos, ma:s, pelo contra.rio, absorviam parte da cultura daquelles.
Raro , recorriam ~· armas para -a conquista de outra tribu. Usavam de
habilidade e de astucia e, dê tal modo se haviam que, em pouco tempo,
sub.m ettiam á sua vontade a outra tribu.
Não obstante a formação ·confusa, 'heterogenea dos Aruacos, um
traço ,commum -0s unia - a agricultura .. Sua vida de relaçã-0 ,tinha algo
de commum
tambem, o que vinha favorecer essa c-0hesão tão origin~il.
'
Em alguns casos havia disparidade não apenas nos utensilios ou
objectos. de uso, mas até- nos costumes.
.
No Rio Negro serviam-:se de settas venenosas. que atiravam por
um cano, pelo qual .s opravam - Zamb<J;tana, que no Rio Xingú são desconhecidas completamente. A mesma ·cousa acontece com o uso de um
cordeai, ·u ma 'bebida alcoolica denominada Kashiri, muito ·u sada ,no Rio
Negr<>; durante .a s_dansas religiosas. Essa bebida era .desc·onheeid.a n.a s
margens do Xingú.
.
·O unico meio de trans.porte utilisado· no Rio Xingú consistia no
emp~rego de embarcações de cortiça, ao passo que no Rio Negro já eram
usad.a s canôas. de madeira escavada.
A ornamentação tinha, em ·c ada região, suas caracteristicas pro:prias.
No ,Rio Negro a o.rnaméntação base.ava-se totalmente em
linhas. sinuosas
.
ao passo que o Iosa.ng-0 predominava em todo o desenho da re~ião do
Rio Negro.
É p:rovavel que essas differenças se originassem não apenas de factores mesologi·cos, ·p orém tambem de injuncções "politicas." - se ass.im se .
pode chamar - que lançavam mão as tribus, no afan · d~ adaptação_aos
costumes de seus vis.inhos de cúltura superior, que nem sempre conseguiam
thodos, novas f.ormulas:---d a esthetica. :}ocal.
.S·abe-se que ós Mof.o,s eonstruiam canae.s, ainda hoje reconheciveis ;
que as tribus das Antilhas possuiam embarcações ·b astante aperfeiçoadas; que nas marg.ens do rio Xingú utilisavam..se, unicamente, em.h arcaç.ões feitas eom cortiça, que eram muito praticas. ·No Rio Negro eram
usadas quasi unicamente eanôas. monoxylas - construidas ·com utn
-
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tronco de arvore escavado. Os Cha!n.é, assim como os Y amiamadi, não
conheciam embarcações de especie alguma.
Os A-rrua e os PatU1mJ<1h'i chegaram a construir suas moradias sobre
jangadas.
Não causa admiração, áquelle .que pereorre as regiões citadas, o facto
de Yamam.adi, Chané .e Polrepys nã-0 se utilisarem de embarcações. 0 factO'
é de facil explicação. A região por elles habitada não possue grandes cursos de agua, porém apenas riachos, vadeaveis em quasi toda a região, ao
contrario daqueHas em que ha.:bitam os Arrua e P-oumari, alagadiças, frequentemente s ujeitas. a enchentes. Eis porque razão constróem, preferentemente, suas habitaçõe~ sobre jangadas - o homem sempre vencendo
os obstaculos da Natureza!
'
·Os Hespanhóes, quando :a ecidentalmente entraram em contacto com
os Aruaoos~ por certo encontraram o que admirar, e excitar sua cobipa
em um povo de cultura já ibem delineada. Os Aruacos não oppuzeram a
minima resistencia aos invasores·, .mas, pelo contrario, empregaram toda
a astucia, no sentido ~e captar a amizade dos homens brancos. Adoptaram em sua linguagem, algumas. pa~avra:s hespanholas e procuraram, por
diversos meios, avaliar .a cultura dos invasores.
Sempre que uma tribu inimiga procurava ataéal-os., corriam a prevenir a.os hesp.a nhóes, com um fim .apparente de servir _a estes.
Tinham, porém, em mira um unic-0 objectivo, quer di zer, instillar,
paulatinamente, no invas-0r, seus ·haibitos e ·a té, na medida do possivel,
sua cultura, habeis politicos que eram.
·Os Aruacos chegaram 'ª º maximo de· perfeição em periodo anterior
ao desem:b arque de Colombo. Pois em contacto com os hespanhóes sua
Hnguagem se desvirtuQ.u .muito, e não é sem r.azão que alguns exploradores designam <> resto da cultura dos Aruacos, como sendo uma "cultura de conserva".
Não se deve pretender querer avaliar a cultura de nm p-0v-0, unicamente pela •linguagem.
Os Arua.cos, nesse ponto, possuíam uma particularidade bastante
bizarra, sómente encontrada entre elles - e s.e m exemplo entre outros
povos - que consistia n.a inteira mudança de sua lniguagem, sem que, com
isso, alterassem, n-a men9r parcella, sua propria cultura.
Os Kf(J//J,a - da região do Querary - adoptaram a maneira de fallar
peculiar .aos K«>bena, quando estes, oom-0 conquistadores, vieram haibitar
as regiões· vi:.sin·h as á sua.
Mais tarde emigrar.ampara Aiary, região que já haviam habitado
em outros tempos.
Ahi encontraram uma tri1bu de egual cultura - os Siusi -, oom os
quaes, em breve, conseguiram manter re1ações amistosas, a tal ponto, que
conseguiram unir, pelo casamento, seus filhos mais nobres, com a fin;l.
1
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flôr da nobreza SiWJ.i. Dentro de uma geração não · existia differença
algum.a entre as tribus, mas aquelles impuzerarri totalmente sua .li~gua.
que se tornou official.
Uma das armas mais poderosas que os Aruaco:s utilisavam, s~m
perda de um só homem, consistia no ·c asamento de seus filhos, com os. de
outra tribu, unindo assim mais ainda os. laços de a~izade. Em vez de ·
guerras sangrentas, os moços mai1s robustos e as mais be11as: raparigas
casavam-se com os mais nobres e maiores da tribus rivaes:, pelo que con- ,
seguiam resultados
pasmosos.
.
Essa politiea de casamentos era ainda mais efficiente~ do que os feitoo de armas, pois ás victorias poderiam succeder represalias, algumas
bem funestas ...
Acontecia, não raro, casar-se uma filha com um dos chefes da tribu
rival que procurava logo obter concessões para a cultura de ·seu povo, e
essas manobras redundavam, em pouco, na completa diffusão da cultura
Aruaca em seu seio.
É evidente que em territorio tão extenso, não era possível· manwr
o mesmó grau de cultura. Já no tempo de ·C:Olombo, causava admiração,
n-0.s "hespanhóes, o grau de eleva.da cultura ·a que chegaram os Ariuacos
d~s Antilhas., o que no entretanto não se verificava com as tribus Ypurinã, Yarmamxzdy e Paurnari, que apresentavam um gráu de eultura bem
aquem daquelles.
Infelizmente os europeus não souberam tomar .e m consideração as
particularidades da Cultura A ruaca.
Os Aruacos fundaram uma verdadeira c ·o nfederação em Manáos que
tambem foi uma de suas capitaes. ·Os hespanhóes. fundaram a Amazonia,
facto esse nada digno em respeito á consideração que era devida â Cultura
Aruaca a:hi existente.
·
Interessante é observar a pouca importancia que davam á linguagem
'
que, em evolução,,fica iJ;>em aquem dà Cultura Arup,ça. Sómente as classes
cultas· e os sacerdotes cultivavam uma linguagem propria. - o Tariana que utilisav:am, principalmente, nos officios e nas festas religiosas,.
·O Twcarw, a linguagem , do povo, não conseguiu uma aeceitação tão
generalisada quanto o Tariana.
'
Certamente, devido, em '!}arte, aos ,c asamentos entre tribus diversas,
era commum encontrar...se tribus em que os homens e as m-ulheres. utilisavam entre s.i dialectos inteiramente diversos, facto esse que acontecia
:até ~ntre os ·Caraibas. Querem alguns que esses factos se verificaram
entre os Caraibas, por terem os inimigos o habitQ de assassinar os homens
da tri bu vencida, poupando suas esposas. É uma hypothese engenhosa,
porém não totalmente convincente.
Se nos quizermos inteirar dos vestígios deixados pelos Aruacos nas
diversas regiões que habitaram transitoriamente, devemos consultar o·
mappa historico da evolução agrícola na Ameríea, do Sul.
'

'
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Mandioca e milho foram os principaes cereaes por eHes cultivados com
verdadeira sciencia. Trouxeram comsigo, nesse. terreno, progresso e ·habilidade, no que foram considerados verdadeiros mestres.
'
Para que :se possa ·l evar na .devida conta o methodo empregado pelos
. A ruac-os para a diffusão da agricultura, temos que estabelecer tres quesitos : a occupação dos habitantes do paiz; a obtenção de pessôas validas
e, por fim, a obtenção de meios. de producção. Não empregaram, de modo
algum, ·processos. bellieos para alcançar esses tres factores. A diplomacia
Aruaca, no intuito .de c-0nseguir, de modo pacifico, a rea1isação desses
tres factores primordiaes., lançou mão de outros tres, que eram: troca
de mercadorias, hospitalidade e - o mais forte - casamento entre as
tri:bus.
Haviam previsto para os hospedes - estrangeiros - um ceremonial
magestoso, com o intuito de causar bô.a impres.são no forateiro, no que
regra geral eram bem ·succedidos.
0nde as palavras deixavam lacunas, os presentes as vinham encobrir. Estes presentes. não costumavam offerecer sem prévia escolha, cuidadosa, pois tinham u especial cuidado de apresentar apenas o que o extranho necessitava.
O casamento era porém o principal. É natural que um povo que tenha
dado tal importancia ao casamento monogamico - utilitaria, é verdade
- tivesse uma estruçtura sooial muito solida.
Era cos.t ume dos Aruacos, considerar, no acto da cerim-o nia de casamento, o conjuge - melhor o noivo - como membro do clan da familia
de sua eleita, tal acontecendo tam·bem com os filhos. Disso resultou a arroganeia, o porte altaneiro dos Aruaoos.
A estructura era, em ultima analyse, assente sobre esse poderio feminino o que a tornava ainda mais estavel, pois não existe força que una
de maneira mais forte dois. seres do que o .institncto maternal.
·O casamento era indíssoluvel depois do nascimento do primogenito.
Era praxe que essa creança nascesse em casa do sogro como para indicar
que a esposa, depois do nascimento do primeiro filho, estava ligada de
modo indissoluvel ao marido.
Separações eram quasi inexistentes.
É verdade que sómente permittiam antes do nascimento do primeiro
filho e, no caso de algum abandonar o lar depois de possuir um filho,
era 'severamente punido pelo cri.me de deserção.
Nada se sabe, dê m·odo exacto, sobre o casamento pelo rapto, como
acontecia entre os Caraíbas.
A pratica religiosa consistia quasi unicamente em dansas e exorcismos. Ü ' sol, constellações e as forças naturaes eram, em parte estimados,
em parte t~midos. ·Os Aruaco~ se occuparam muito com os espíritos maus
- os demonios - e principalmente os espíritos maus sob .fórma de co1
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bras. Penduravam, em estacas, deante de suas habitações, amuletos, com
.
o f.im de abrandar a colera desses.
O maior a:uto-de-fé dos Aruacos, dizia respeito ao .culto da paz., na
terra, que devia ser conservada em quaesquer circunstancias.
Sua expansão sempre teve caracter eolonisador, nunca porém politieo. Outras tribus podiam vir a dominai-os temporariamente, porém,
mais cedo ou mais tarde, sempre terminava:m por dominar, por se tornar os verdadeiroo senhores.
Ha de passar annos, .sieculos talvez, antes que se venha a ter um
conhecimento aba1isado desse povo de cultura e de maneiras tão singulares.
Que sua maneira pacifica e sua attitude paciente s·irvam de exemplo
aos contemporaneos, possui dos de tanta soffreguidão esteril e attitudes
tão pouco conciliatorias !

\.

.
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Çrosso
Emquanto nos Estados UnidQs_existe uma. elass-ifica~ã-0 rigorosa ,das
tribus indig-en.a s; ha ainda, na América do Sul, yarias des,sas totalmente -·
desco'Ilhecidas no sertã<> {}e Matio Grosso e do Amazónas. Essas trib:us
que, na maior parte· dos casos, .se conservam arredias ás varias tentativas -d e éivilisáç&(), .são oonhecldas- sob a denomin.açãQ· gen~ric~ de
Indi-0s ,bTavos.
· _N~n'húm _homem ,b ranoo palmilhou, até hoje, ·as regiões em que
habitam.
A. exploraç_ã o -é difficultada não apenas e-Om a aggressivi:dade de certas t:ri·busJn:a& tam·b ém ~evid<>, em grande J>arte, ao e1ima mortifer-0, grandes flor~tas virgens) quasi intransponíveis e tambem á grande diffiealdade de transpGftes. nessas regiões ..
'

'

u
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Aetualmente ene.<rqtram~se .aJnda, em territorios ,do E:s tado de Matto
Grosso" as seguintes tribu.s. indigenas.:
Regiéif>: ·

Tribus: ~piaeáz

Arãras
Bacaliiris,
Baequeos
Barbados
Bororós
Cabbds,
. [,
Ga dineos
Caja:l1is
CariP,unas
Carltarios Cayap-ó s
Cayuás

~Marge:ns

-do R.io J:u-ruena e Rio Arinos.
Bio Jamary e Rio Madeira.
Rio P:aranat inga e a1gum.a s familias na ,b acia
do Xingú.
Rio Miranda e affluente.s.
Alto Paraguay e Rio Barra dos Bugres.
Rio .J aurú e :Campos <la Caiçára.
Regíão- do Campo e Serra dos Parecys.
Ri<> Para,guay ( Chaco) .
Rió P:aran~tinga.
Rio Madeira e.Rio Mamoré..
Rio Madeira.
Rio Paranahyba.
.. -Ri-0 lguatemy.
1
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·Cenabos
Chomacoccos
,Cologueós
Coroados
Guanás
Guatiedéos
!Guatós
Guaraios
Guaxis
Jacaré:s
Kinikináos
Laianas
Mjihimharés
.N°equeris.
Nhambiquara
Paccás
Pareeis
Tapanhúnas·
Terenas

Rio Mamoré.
Rio Paraguay (Chaco) .
· Rio Miranda.
Rio T'a quary e affluentes.
Rio Taquary.
Rio Taquary.
Lagôa Uberaba e Rio Pardo.
Rio Guaporé.
Rio Prata e Rio Miranda.
Rio Mamoré.
Florestas proximas ao Rio "Miranda.
Rio U rumbeva e Rio Miranda.
Serra dos Parecys .
Florestas proximas ao Rio Guaporé.
Rio J umena e Rio Corumbiara.
Rio Mamoré.
Serra dos Parecys e planicie.
Rio Arinos.
Rio Arinhanha e Rio Miranda.

---10.1--
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ôs Ourandelros ·:.Jnrligenas .
RITUÀL· E CURI:0.80S· METlI:O·D·OS DE ,CURA.. MEDICAMENTOS

EMPREGADGS. PL.A:N'TA.S VE_NEN·OS.A.S E T-OXIC.OS
DE ·OU'TRAS PR·OCEDENCIAS

Os c·u randeiros· 'g osatam e ainda gosam, en.tre as tri:bus' indigenas,
um pr~stigi-0 espant -0se. ,S uas. funeç.ões. - com ligeiras· exeepç.ões., entre
-OS indigenas da Am.e rie"a do No~te se resumem em f uneções Peligio·medi'Cas, sendo ,Qu~, essas ultimas, acompanhadas com
dansas,. jUramentQS e Cêrimonias CaQalistica~l.

,sas e

•

prat~eas

· :Os segredos e. o ritual d~s cerim;.onias transmittiám de gêração em.
geração .Com o maior sigi1lo.
Conbec~m um sem- numero de to~ic-0s, de varias origens.: animal,
'
vegetal e mesmo mineral, cujo empreg-0 eseondem· cio$·anrente.
Não é de ca:usa·r aswfubro o prestigio que desfrutavam entre seus
semelhantes. Esse prestigio que chegava em· certós casos, a verdadeiro
pàvor, .ju$tifica•se plenalJlente, põi,s elles sab'iam preparar misturas, eom
,certas hervas, que produziam os eff:eitos mais deploraveis: loucura) idio~tia, ,para,1ysia, imwtencia, cegueira, etc. Como nã-0 temer um homem
.qu~ podia, a seu talante, :espalhar males tão h-0rriveis.? Esse o segredo,
.a obedienc:í a cega que obtinham de roda a tribu.
Dur~nte.'as~ cerimonias

.e m,p regavam os objectos mais variados, taes

eomo matracas, maças, taiboinhas (semelhantes ~s ~astanholas.) e vario$
~muletas, cada qual par.a uin determinado fim. 'Com a matraca, para
dansas -0.u pa,ra magia -- pretendiam tirar o "espirito mau" '4e dentro
do corpo do paciente;- por méi-O de exoreismos: e dansas ao redor d~:se,
:que podiam durar horas a fio. Ás vezes costumavam, além d~sas- praticas, .acompanhar com flautas .;.._ de chifres ou de tibias humanas, ~rfu:radas eonvenientelll.ente - -0u ~ntão eom :verdadeiras "flautas de P,an",
.secundadà·s por um can.fo m<>notoho, inexpressivo.
~

~

Por meio dessas manobras,
de verdadeira magia, suggestionavam com
.
habilidade o doente e conseguiam, em diversos ·casos, obter resultados satisfaetori-0s que, de outro modo, resultariam inefficientes. Afim de impressionar o paciente começavam por saltar e se agitar de modo frenetico
ante e.sses, ·p ronunciando uma serie de palavras e gritos sem significação,
na língua delles proprios. Costumavam alguns· curandeiros tomar, elles
proprios, medicamentos em vez de dal-os aos. doentes: eram, nesses caoos,
quasi sempre constituidos por narcoticos que 'º s embriagavam totalmente.
O tabaco era a substancia de maior emprego e servia para a cura
de quasi todas as mo1estias. A região do corpo, en1 que se encontrava localisado o mal, defumavam, com grandes baforadas. Uti'lisavam-se para tal
fim de eachimbos rusticos ou então de rolos de folhas trituradas de
tabaco, envolt~s por uma fulha ainda verde, cujo conj uncto pouco d!fferençava do.s. modernos charutos. . . Com esses, sopravam fumaça nos
ouvidos, quando se tratava de dores nesse orgã·o, o mesmo fazendo eom
as queimaduras, dôres no ventre, olhos inflammados, abcessos e todas
regiões, em geral, onde surgia alguma dôr. Sopravam tanto fumo sobre
os pacientes que, por fim, estes adormeciam em verdadeiro torpor.
·Com as mãos, era habito fazerem movimentos diversos, em alguns
dos quaes simulavam segurar uma arma que pretendiam atirar sobre o
oorpo do doente. Feito isso, começa o curadeiro a fazer mil tregeitos e
caretas, simulando apanhar, no ar, cous.a s invisiveis, que tenta empurrar, pelos olhos a dentr-0, dos pacientes. Começa então a ultima p·a rte da
cerimonia que consiste em libações, na maior parte dos casos, alcoolicas.
Ora, como é notorio, o alcoo1 em pequenas pÕrções é estimu~ante, pelo que,
o estado geral do paeiente recebe um estimulo e apresenta melhora, embora temporaria. Isto é causa para assombro, pois, os indigenas veerr1
nisso a manifestayão do poder da magia dos feiticeiros que, não raro,
devido á maior ou menor habilidade, chegam a usufruir maior prestigi<>
que os proprios caciques.
As tribus do Gumporé têm uma originalidade. Não se utilisavam de
fumo, porém de rapé que obtinham pela moagem de folhas seccas de tabaco
e ministrado por um ·instrumento que consistia em uma tubo terminado
por um caroço, que escavavam e servia, como uma eolher, para o deposito
d<> rapé. Essa extremidade collocava o cµrandeiro dentro do nariz ·do
doente e soprava pela outra. Isto trazia, ém consequencia, um accesso de
tosse intenso. Na primeira consulta costumavam fazer cinco, ou mesmo
seis, dessas app1icações que, via de regra; serviam para curar todo e
qualquer mal.
Os curandeiros, na pequena cirurgia, serviam-se dos dentes de piranha e de outros peixes para as s:angrias e a abertura ·de abcessos. Os dentes de peixe, bem afiados e fixados. em uma casca de abobora, serviam
como lancetas, ·p·a ra a incisão da pelle , prov-ocando hemorrhagias locae~
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com -0 intuito de dese·o ngestionaménto das inflammações. Quando a hemorrhagia começava a ceder, o curandeiro appl.icava sobre o local barro,
fuligem, cinza ou então o sueco de hervas bravias.
A sangria não é praticada apenas em· individuos doentes, como tambem nos s ãos, pois dizem ter a faculdade de "despertar a vitalidade" .
Entre .a s. tribus do Xingú é habito o curandeiro sangrar o rosto e os
braços dos jovens que vão para a caça, para que possam atirar com firmeza e com ·bom golpe de vista.
É verdade que grande parte da therapeutica, usada entre os indige,
nas, não passa de charlatanismo, porém, não tudo. Algumas tribus, notadamente as do Sertão Brasileiro, conhecem o emprego exaeto das diversas plantas medicinaes ·que se enoontr~m em quasi todas as regiões do
~rtão.

Em certos pontos, os curandeiros chegaram a aperfeiçoamento tal
que os propr.ios civilisados hão de se pasmar com certos methodos que
empregam. Citarei -um, para exemplo: ·Certa vez tive opportunidade de
avistar-me com o curadeiro dos indios Macás, do Ohaco Paraguayo, perto
do Rio . Pi1comayo, e que Se .chamava Vitak-Lati (Vide SuppleiOOnto).
Trouxeram, para que examinasse, um indigena, já velho, sobre uma
padiola de obambú. Pelo aspecto, parecia muito combalido. Vitak-lati mandou que o puzessem á som~ra, sob a fronde de uma hella Chui'J?,ui e, du rante bastante tempo, não fez o menor caS-O do doente. Por fim, exasperado por aquella indifferença, resolvi ·p erguntar a Vitak-lati sobre a causa
que a motivava. Este, :.depois de algum tempo, disse: "Quando um doente
é levado á consulta, a primeira cousa que faço é chegar junto de seu nariz, 'u m punhado de pimenta moida de fresco. Se o paciente espirrar, ·h a
esperanças de cura e, se não espirrar, todas as tentativas para salvai-o
serão baldadas." Assim fez, com o doente, que não espirrou. . . entregando-o á propria .sorte e á fatalidade.
Alguns curandeiros tinham habitos orLginaes.: podiam predizer a
hor~ ~xacta em que um doente gravemente iria faUecer ! Se acontecia não
morrer nesse dia, era então estrangualo com uma fina corda de palmeira
ou suff.oea·do com cobertas, para que seu presagio não ·p udesse falhar ...
Entre algumas tri,b us é commum o uso de brinc·os, cabendo aos curandeiros a tarefa de furar as. orelhas, as narinas e os labios. As tribus do
Xingú usam como adorno, nos labios e nariz, pedaços de quartzo e mesmo
pederneira, a<:> ·p asso que as do Norte empregam, de preferencia, pedaços
de bambú e pennas de araras·, o que é quasi ·regra entre os Nhambiquaras.
Os curandeiros costumam perfurar os labios das creanças ainda em
tenra idade, não ·r aro recemnascidos e se utilisavam, para tal fim, de
estyletes de -osso, ricamente ornados com pennas de garça ou ·d e araras.
(V. Suppl~mento).
.
Antes de ser iniciada a operação, o curandeiro se põe a dansar e
saltar, de um lado para outro, ou mesmo em torno do lactante, com tre1
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geitos e, em uma das voltas em torno da paciente, perfura o labio, com
uma ·p icada certeira.
O curandeiro possue, além dos conhecimentos medicos, outros. sobre
as almas do outro mundo e é a unica pess·ôa capaz de anpuUar seu effeito
malefico. Sómente elle vê e governa o espirito dos mort<>s que podem perambular, fazendo o mal ou entã-0 entrar no corpo de animaes.
:Os indigenas acreditam que a alma abandona o corpo, durante o
somno, voltando novamente ao despertar. Era rigorosamente prohibi'do
·despertar os adormecidos, pois acreditavam não poder o espirito voltar
ao corpo, n.ão voltando á vida o adormecido, ·pois acreditavam que logo
ao dormir, a alma abandonava-o, para deitar-se em um ·local, ás vezes
<listan·te, onde pudesse ficar á vontade.
Acreditam os indigenas que o ·cu1-andeiro morre temporariamente,
quando, ·após os exorcismos, cahe em profundo somno, effeito de narcoticos ou bebidas alcoo1icas. Julgam que sua alma, seperando-se do corpo,
-perambula por todas as :regiões, tudo vendo e observando, como que se
fosse em um sonho. Os indigenas acreditavam, como verdade insophismavel, em tudo .aquillo que o curandeiro declarava ter visto em sonho, o que
era o segredo de seu grande prestigio.
Muitos negocios e mesmo pequenas iniciativas ficavam na dependen·cia directa <la interpretação desses sonhos, ·sem que :houvesse um unico
indígena capaz de desobedecer ás injuncções desses curandeiros ...
Em certas tribus ha um costume singular que consiste em guarda·r ,
cuidadosamente e com o maximo. conforto, indígenas de outras tribus,
portadores de perturbações mentaes e paralysias. Vi esse costume entre
varias trihus, assim, entre os Barb'(J;(f;()s - indigenas que habitam o AltoParaguay - encontrei um schizophrenico, um indigena dos PalreciB.
Entre os Guatos, no Lago Uibera:ba, verifiquei a existencia de indio Chiquito, portador de paralysia infantil e, entre os M.orés, nas ma·r gens do
Guaporé, um indio mestiço, boliviano, com um estado de demencia muito
pronunciado.
Os indígenas tratavam esses· doentes CQm o maior desvelo e attribuiam poderes m·ilagrosos aos mesmos pois achavam que <>S portadores
de perturbações mentaes, assim se achavam, devido á :i nfluencia de um
-ou mais espiritos que entraram em seus corpos.
0s proprios curandeiros 2elavam por elles de modo especial, reservando-lhes o melhor Jogar em sua propria cabana, onde eram conservados, sob vigilancia rigoro.s.a, para que não fossem raptados por outras tribus, rsendo essa guarda redobrada, quando migravam.
1

1

* * •
Uma das maiores fontes de prestigio dos ·curandeiros consistia na
app1.icação de toxic-0s, principalmente de hervas, no que eram de habili-0.ade notavel. Vamos descrever algumas hervas de que costumam fazer
uso os curandei:ros.
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Em minhas viagens pelo interior do Brasil tive occasiã-0 de examinar
diversas hervas e plantas utiUsadas, pelos, curandeiros, para fins therapeuticos.. Ha especies, e mesmo generos ainda inteiramente desconhecidos pela sciencia -·a ctual, interessante sendo o estudo da composição
chimica dos extractos que, certamente, hão de conter alcaloides ainda não
conhecidos.
Empregam '.Plantas e hervas, em lnfusões, para uso nas cerimonias
religiosas, como beberagem, provocando torpor completo ou então s·omno
prolongado, povoado de sonhos.
Analy.sei alguns especiméns dessas . hervas., encontrando diversos
alcaloides., cuja composição não pude determinar, por carencia de meios,
na occasião. Presenciei casos espantosos de envenenamento, provocados
em alguns animaes, a titulo tle demonstração, por curandeiros.
D€screverei, a.baixo, algumas das plantas utilisadas pelos curandeiros, bem como o effeito que '.Produzem no organismo.
INAZ~

(MANDIO·C A BRAVA)

·A mandioca bravia cresce em todo o interior do Brasil. É de aspecto
delicado, quasi hel'lbaceo. Tudo é util, nesse vegetal, desde as folhas ás
raízes. Estas servem,·aos indigenas, como substituto do pão e da propria
batata, ao passo que o caule e as f0'1has servem de forragem para os
animaes. As raízes necessitam um tratamento especial, pois possuem uma
seiva altamente. toxica que deve ser .espremida, o que requer um tra:balho
manual . insano dev:ido .a o facto de ser desconhecida, nessas regiões, a
prensa. A espressão fornece um liquido de aJta toxicidade que, depois de
fervido e fermentado, torna-se inocuo e é empregado como bebida, muito
apreciada entre todos os indigenas da America. Costumam fabrical-a em
1arga escala. ·O s ,i ndígenas da tribu dos Morés, não .se limitam a essa
·b ebida .simples, porém fabricam eom essa uma verdadeira cerveja, tal
como a que eonhecemos,
.
..,,feita de cevada. Esses. i.ndigenas, que habitam
·a s margens do :aio Guaporé, denominam essa "cerveja" de - Chiclva.
A intoxicação pelo sueco não fermentado da mandioca não tarda em
manifestar-se com <> seguinte quadro: nauseas, vomitos, ~alivação a;bun·
dante, diarrhéa, paresthesia (perturbação da sensibilidade) da Ungua,
tonteiras, calefrios. Podem surgir ainda op.tros symptomas, taes como
mydriase - dilatação das pupillas, b.ra.dysphygmi.a - pulso retardado,
respiração estertor.ante, convulsões, bradypnéa - retardamento da respiração - e, por fim, .sobrevem a morte, em poucos minutos.
MAIKôA
A M!ltikóa, tambem denominada pelos indigenas Perarêhê-nandê
(herva da morte) é uma planta venenosíssima, de effeito toxico mais
:e nergico do que o opio. A ingestão de uma dose mini.ma de seu sueco pro1
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voca uma .s ensação de torpor, ~análogo á embriaguez. Essa substancia costumam tomar os indigenas em doses mínimas, ·durantes as festas da Lua
Cheia. .Sé a dose minima, tolerada, fôr ultrapassada, surgem perturbações de lucidez, uma semi-inconscienciá, podendo chegar, sem difficuldade, ao C-0ma ( peTdá total do·conhecimento ·e dos: movimentos voluntarios) .
primeir:os s.ignaes da intoxicação .s e manifestam por tonteiras,
coceiras, exanthemas, purpuras e outras perturbações proprias da pelle,
retenção urinaria e - S()mnolencia. Nos casos mais graves, allucinações,
delirio, perturbação da pa:l avra - aphasias - angustia, excitação e, em
seguida, perda das faculdades mentaes - idiotia.
'ÜS

I

CAA-TA-Yú
Existe, em Matto-Gross{>, um arbusto que produz pequenos fructos
negros, com o tamanho de uma cereja, e denominado Caa-ta-y-ú pelos
indigena.s.. Esses fructos .são de optimo paladar, bem como agradavel
aroma, mas, .ai do :im'Prud~nte que tenta comel-os ! Em poucos segundos
vê-se atacado de cegueira, pois esse toxico tem ·com·o ponto electiv;o o nervo
optico. Até- mesm<> nos anima_es gue ingerem . esses fructos trai~oeiros
surge a cegueira, em poucos minutos.

•

'º mal se exteriorisa pelos seguintes signae.s: diminuição da saliva-

ção, que traz, em consequencia, sensaç-ão de seceura na boeca e garganta,
grande sêde, aeompanhada de dysphagia - difficuldáde de deglutir "
e tachycardia - augmento
do numero de «batidas do .c oração . .Seguem-se
pertlirbações nerv<>sa_s, .amaurose - perda total da visão - - espasmo da
pupilla e dos musculos lisos. .em geral - esphincteres.

'

Unia outra -p lanta, de caule her.baeeo, que tem a propriedade de cegar
é a Taropê-y, 13<>r causa de um Iatex que escorre quando se parte 'Um ·r amo.
Esta seiva ·eSibranquiçada, em contacto com os :olhos, provoca seria inflammação (conjunctivite) que pode levará ic egueira.
'
Os índigenas servem-se dessa seiva, por ser viscosa, pa:ra colar o veneno nas ·p.o ntas. das settas, pois dessa f órma não ha hypothese da pasta
venenosa se despregar das. pontas.
A MAUDRAGORA-T'U PI
A Maudrogona-Tupi é uma solanacea com a qual os indigenas fabricam uma aguardente que empregam frequentemente nas festas ,religiosas.
Essa. bebida provoca a1lueinações que se seguem ppr um periodo de completo t<:>rpor.
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O abuso dessa bebida póde causar perturbações muito graves, delirio, loucura furiosa, alteração da sensibilidade e do raciocínio, que póde
ir até a total confusão das cousas e objectos e incoordenação no emprego
de palavras com notavel diminuição de intelligencia - paranoia.
TAP:Ê-T'AP:Ê
Uma outra p1anta perigosa é a Tapê-Tapê, como a denominam os
indigenas, uma sorte de urtigas que, na ·parte infeTior das folhas, possuem finos cHíos. O contacto da lin·g ua com essas folhas póde trazer a
morte em p-0ucos minutos. ·Os indígenas utilisam-se dessas. folhas para o
preparo de iscas com que apanham anim.a es bravios. que, ingerindo-as,
morrem fatalmente, em poucos minutos.
·O veneno desses cilios deixa manchas cinza-claro onde tocam e, se
na lingua, provocam abundante salivação· acompanhada de ardor insupportavel.
,
Sobrevem então a tetania, seguida de para1ysia. que, pouco. depois,
traz a morte.
1

COCA
A Cooo é uma planta da familia das erythroxileas., muito commum
no Perú. Suas folhas conteem um alcaloide de propriedades anesthes.icas. - a cocaína. Os indigenas preparam um chá com essas folhas, que
ingerem em grandes quantidades cahindo em um estado de completo
abandono, verdadeiTo torpor.
O uso desse chá, com o tempo, provoca intoxicação do -0rganismo que
se caracterisa pelo .appare·c imento de bolhas na pelle, sensação de seccura
na bocca, tonteiras, mydriase, contracções epilytiformes e co1lapso.
CAI-TAI
Ao contrario do que se dá com a Coca, que produz somnolencia e tor·p or pronunciados, a Cai-tai, es.p ecie de Liana, tra:z. alegria e jovialidade,
quando ingerida. A ingestão provoca até allucinações, em que o paciente
se .sente compeUido a movimentar-se, sem cessar. Faz esquecer toda
a noção de espaço e de tempo.
O preparo da ·b ebida é feito unicamente pelo curandeiro que a distribue só nos dias das cerimonias religiosas.
·O abuso da be:bida do Cai-Ta.ri pode trazer tonteiras, ~rturbaçõe.s da
audição e da visão, com o augmento das pupillas - mydriase - secundado por dôres de cabeça e vomitos. Seguem-se dores precordiaes e convulsões, sa1ivação intensa e, por fim, collapso.
1

-

61

'Ü a:1ca1oide dessa Liana assemelha-se ao da arruda das Steppes (Peganus Harmala) c-0nhecido por Harmin e, modernamente, por Ba~ter
ma, utilisada c-0ntra a rigidez, na "Paralysia agitante" de Parkinson.
Y.Slô
·O utra planta que possue a proprieda de de embriagar é uma especie
de cardo, denominado pelos indigenas - Y siô. Principalmente nas cerimonias funebres, utilisavam-se da bebida feita pela seiva dessa planta,
ou então de pedaços do proprio. vegetal.
A ingestão dessa :bebida ·p rovoca curioS-Os eff eitos sobre o organismo.
Provoca allucinaÇões nas quaes o paciente vê combinações de côres, em
uma especie de somnambulismo, de tal belleza, impossive1 de ser descripta.
O abuso dessa bebida occasiona a impotencia.
CURARE
·O Curare é o veneno utilisado, pelos indígenas, em suas. flechas. É tirado de diversos vegetaes. do genero "Striiehnos ", por decocção, seguida
de decantação e cozimento, até que adquira a consistencia pastosa.
O Curare tem a côr negra e é um veneno de effeito acti vissimo, pois,
pelo menor contacto, ás vezes um s imples arranhão, provoca a morte em
alguns segundos.
Os symptomas de envenenamento por Curare podem ser locaes e
geraes. Encontramos entre os locaes.: purpuras e edemas que se transformam, posteriormente, em e chymoses. Entre os geraes, citemos : espasmos, movimentos convulsivos tonicos -0u clonicos, produzidos na musculatura d s membros, contraeções tetanicas - t rismo - ( immobilidade dos
maxilla'r es). Seguem-se contracturas do tronco, com que da para traz opisthotonos. Augmento dos reflexos e paralysia dos musculos. inspiradores, o que vem oocasionar a asphyxia. O· paciente morre de modo ba~baro,
em plena posse de todos ·o s sentidos.
'Üs indios Nhambiquaras usam uma mistura de Curare, muito fraca,
que não chega a matar, e empregam principalmente na caçada, em que
queiram aprisionar o animal, ainda com vida.
Pincelam as ·p ontas das flechas, especialn1ente preperadas para esse
fim, com a mistura branda de Curare, que at iram sobre os animaes, do
mesmo modo como fazem com as settas. com peçonha de ophidios.
Apesar da ferida ser de tamanho minimo, os animaes cahem .imme··
diatamente como se tivessem recebido um.a injecção, á distancia, de toxico,
Esse Curare, de effeito attenuado, não ultrapassa mais de duas horas
s ua acção, a qual, uma vez passada, não deixa perturbação a:lguma.
O.s indigenas que habi tam as ma rgens do Rio São Mi-guel, região do
Guaporé, da tribu dos AbitaruJrHuanyam, atiram pequenas flechas, enfiadas em rolhas. de Sumanna.
1
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Essas. flechas são embebidas em Curare .e atiradas por meio de
um tubo, no qual sopram, denominado - "Zarabatana". Empregam essas
settas envenenadas quasi que exclus.ivamente na caça de onças e macacos.
Esse veneno, de effeitos tão terriveis, tem sua ·u tilidade, para fins
therapeuticos, principalmente como anti-tetanico, em soluções a 1 o/a , ou
seja ,1 :10,0 de agua distillada, em injecções subcutaneas, com 0.002 .a té
0.005 desse liquido.

* * *
Além das plantas que descrevemos., ha uma infinidade de outras de
nlenor importancia, porém tambem muito venenosas.
No genero das gramineas, ha varias espécies de capim altamente toxicas, por conterem acido cyanhydrico (ou prussico) .
Podemos citar ainda o Mangrove, cujas flores, entreabertas, espargem um perfume de doce fragrancia, que aspirado, durante algum tempo,
tem propriedades hypnoticas., entorpecentes.

* *

*

Quasi todos os indigenas do Brasil são admiraveis. conhecedores das
propriedades de cada ·h erva e cada planta venenosa que se encontra em
seu vasto "hinterland". Seus "Curandeiros " são de admiravel mestria no
preparo de drogas narcoticas embriagadoras, no que podem medir forças
com os pharmaceutieos, que teem, para seu auxilio, apparel-hos sensiveis,
ao passo que aquelles contam apenas com os orgãos dos sentidos.
Nã0 é impossivel a descoberta de novos alcaloides. ·C ertamente muitos já do dominio dos curandeiros, mas, cujo segredo guardam ciosamente, não revelando, mes·m o em se empregando os mais ardilosos estratagemas ...

--0--
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Cobras peçonhentes
Ha, no Brasil, grande variedade de cobras.
Conhecidas, existem catalogadas mais de duzentas espeeies e, entre
estas, um numero nada m'Odesto de exemplares peçonhentos.
Cobras de todas as côres, desde o preto-azeviche até o branco niveo
e as mais lindas côres - e mesmo combinações f ormand·o padrões lindissim·os - encontram-se entre as mais peçonhentas . Serve de exemplo a
pequena Coral, que apresenta uma combinação linda de padrão vermelho, em anneis, ora em listas e outras vezes em manchas pequenas. Estas
côres, alternadas com o ·p reto, formam um conjuncto harmonioso que
esconde uma das mais perig-0sas cobras!
Nã-0 apenas as cobras de grande talhe são para temer, pois ha algumas, de pouco mais de um palmo, encontradas em abundancia, nas arvores e representam ·um sério risco áque1les que manuseiam frequentemente
plantas. E ssas cobras são desc-0bertas, com difficu1dade, não apenas
dev·ido a seu talhe diminuto, mas tamhem a sua coloração - verde esmaecido - que muito se eonfunde ·eom a tonalidade das folhas novas.
Actualmente, graças á serumtherapia, o perigo das mordeduras das
cobras está .b astante diminuído, principalmente no Interior onde, ha
poucos annos ainda, representava uma verdadeira praga.
Com a introducçã·o, na vida pratica, do uso do sôro anti-ophidico,
mostram a s estatisticas. que a mortalidade, causada por mordeduras. de
cobras, decresceu de 28 % pa:ra 3 %. Ha ainda logares onde se desconhece
esse preparado. Quando seu uso for geral, essa mortalidade cahirá a zer-0.
Quin·ze .annos atraás, contavam-.se, não apenas em ·c entenas, mas em
milhares, o numero de pessôa'S victimadas. por mordeduras. de cobras, em
grande parte, devido á pouca confiança depositada no sôro. Esse temor
foi paulatinamente ban'ido, graças á intelligente propaganda organisada
pelo Ins tituto Serumtherapico de Butantan de São Paulo, dirigido pelo
eminente herpentologista Dr. Vita~ Brasil.
'
Essa m:ortalidade pode, actualmente, .s er considerada mero accidente,
pois graças ao grande numero de sôros especific,os. - sôros que servem
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para determinada especie apenas - as mordeduras são tratadas com um
agente therapeutico de efficiencia grandemente augmentada o que torna,
quasi total, o salvamento das pessôa& victimadas.
No Bras.il, o -instituto ·m ais importante par.a ·p roducção de sôr-0 é o
de Butantan, no E,stado de :S. Paulo, e, sem favor, o maior da America
do :Sul. Esse estabelecimento foi ~onstruido em um frondoso parque e
cercado por arboris.ação soberba. :Seus cam·pos de experieneia subdivididos methodicamente, onde se m:ovimentam - em grammados especiaes,
circumdà·dos por vallas com agua - como se estivessem em liberdade,
centenas de cobras, das especies mais. va.r iadas, ás quaes, em determinadais épocas, retiram ~ peçonha para -0 fabri.co .do sôro.
E's sa peçonha é inoculada em cavallos e burros e, ·com o sangue
colhido desse.s animaes., depois de um tratamento co-mplexo, preparam
o sôro ql,le em ampolas é distri!buido por todo o territorio.
·O .sôro prepara-se para cobras e tambem para víboras, estes especif.icos, quer dizer, servindo eada qu.al ·p ara uma especie definida, de c<Ybras
ou de vib-0ras. Ê tambem . distribuído um sôro, não espeeifico, que é um
mixto dos especifieos, e que servem para ser app1icados nos casos em
que se desconhece a respecie de cobra que mordeu. Esse sôro· tem a grande
vantagem de poder ser manuseado mesmo por pessôas sem o minimo conhecimento 1nedico, eliminando toda a possibilidade de tratamento por sôro
inadequado. É tambem de acção therapeutiic a muito menos energica do
que a dos espeeificos.
A peçonha das ,p obras é de origem proteica, complex:os. compostos
organicos ainda não inteiramente conhecidos e que actuam sobremaneira
no tempo de coagulação .s.anguinea que se acceler.a, provocando um estaci-0namento nos ca·piUares, que ficam obstruídos, por massas de sangue
coagulado.
A peçonha de certas cobras é um.a verdadeira mistura de fermentos,
entre ·o utros a Hemolysina, a Neurotoxina e uma Hemorrh.agina.
A hemolysína, como declara seu proprio no.me, é um fermento hem'<>lytioo, isto é, destruidor dos ·globulos vermelhos ·s anguineos, podendo em
certas casos graves, provocar anemias a:gudas intensas, quando não até
a propria morte. Está presente em todas as cobras. A neuro·t oxína, fermento que age sobre os eentros nervosos, sómente se encontra nas ser·pentes. A hemorr1vagina, mais c0-mmum entre as víboras, age electivamente sobre os tecidos de revestimento, epithelio e mais ainda sobre os
endothelios d<1S vas9s. provocando hemorrhagias e edemas.
Na picada, o ophidi-0 dnjecta uma quantidade que varia entre -0,0.2
é 0,1 cc.
Um homem póde m-0rrer com a injecçã-0 de 5 miligrammos do extracto secco.
O effeito da peç.onha, como vimos, não se faz apenas no local, mas
tambem sobre todo o organismo. No local, notam-se dois ou mais ferimen-
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tos punctifor,mes, devido aos. dentes.. Ao redor dessas lesões formam-se
derrames quer de lympha - edemas - quer pequenas hemorrhagias ec.h imoses.
A. ·i nflan1mação local ás· vezes progride r apidamente, f or mando f leumões muito d:oloros.os que não raro trazem a completa anesthesia d(} local
mordido.
A inflammação das. regiÕ€s. mordidas se estende, .com o tempo, aos
vasos. e gangli-0s lymphaticos, onde s·e processam g randes infa rtos.
·O sangue extravasado· dos capi1lares, nos t ecidos visinhos, constituindo a s echimoses, t em, c-0m o t empo, a hern-0g1obina a lterada, o que
causa a mudança de côr, na epiderme, podendo passar do vermelho ao
azul e até ao preto.
P·ouco depois da mordida, .surgem os primeiros signaes da intoxicação taes como, nauseas, dôres nos ventre, acompanhada-s de grande
a·gitação e, com a aggravação, apdarecem então dôres de cabeça, s.e nsação de ang,ustia, vertigens, delírios, contracções tetanicas, paralysia.s e
grande prostação (coma) .
Em cas<>s graves é commum o apparecimento de hemorrha:gias. peri.toniaes e edema da lingua e dos labios e tambem a presença de sangue
na urina e na.s fézes.
A mrordedura é tanto mais pe rigosa quanto mais distante das extremidades, sendo· que em r.egiões como cabeça, rosto, pescoço e n1esmo o
peito, nem sempre o sôro consegue: resultar efficiente, devido á im·p raticabilidade de uma ligadura isolando a lesão do resto do organismo, para
evitar que a peçonha consiga alcançar a rêde· circulatoria.
·O primeiro soccorro a ser ministrado a un1 accidentado por mordedura de cobra cons.i ste em applicar uma ligadura, 'isto ;é, amarrar o ·m embr.o ferido em um ponto acima da lesão.
Nada adeanta chupar a ferida o que .apenas. ser ve para a ugmentar a
inflammação, além de constituir algum perigo áque1le que o fizer.
Quando não fôr possível obter sôro anti-ophidico, deve-se injectar ao
redor da ferida, uma s«)lução de 1 ou 2 % de permaganato de potassio,
que, devido a ·s eu grande valor oxydante, d€Stróe as albuminas toxicas
da peçonha .com a vantagem de· n ão irrita r os, tecidos e a peUe, o que
não acontece com ·o utl'os medicamentos u t ilisados para o mesmo fim
( chloreto de ca1cio, sublimado, acido chromico, phenol, iodo), que não
podem ser injectados. devido á grande toxidez.
Na impossi1bilidade de ser obtida uma seringa de injecção deve ·s er
feita uma incisão, melhor, duas. em cruz, ·b astante extensas- e profundas,
com uma navalha ou lamina afiada - sem .q ue seja attingida a camada
muscular - ·par.a provocar uma hem_o rrahgia abundante que facilitará
a s.ahida dos. toxicos . ·T erminada es·sa, applicar sobre a ferida alguns:
crystaes de permanganato de potass io.
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bôa indicação ministrar ao paciente café bem forte, devendo, no
entanto, ser evitado o emprego de a1coo1, morn1ente em creanças.
A ingestão de leite quente é optima medicação como diaphoretico suador - o que póde tamben1 ser 'Obtido· com cobertores.
São condemnaveis todos os methodos therapeuticos usados na roça
por duas r a zões.: sua bruta1idade e seu nenhun1 effeito de cura. O que
adeant a queimar a ferida com ferro e m braza? Oollocar polvora sobre a
lesão e accendel-a? (Mais adequado em pedreiras mas nunca em ferimen tos ... ) Ou ainda ·c auterisar com carvão vegetal?
Todos ·e s·ses processos teem un1 r esultado unico: mortificar o tecido
(necrose), sem rem-0ver a causa principal - a intoxicação - mas, pelo
contrario, aggraval-a com os productos desprendidos. pelo fóco -da necrose.
É
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.A s tribus selvag.ens. dos Aruacos de Matto Grosso e do Amaz.o nas utilisam flechas, cuj a ponta contem peçonha de co·bras .
.illsses indig.enas utilisav&m-se do late.x do se ringa! como suhstanc·ia
col1ante, que empregavam no preparo dessas flechas.
Sem ·flechas env.enenadas s.eria imp,ossive1 a caçada, de modo tão
faeil, <los animaes que se encontram em plena liberdade na f.Joresta virgem. Podemos aqui fa11ar até de uma "injecção á distancia". . . Basta
que a flecha fira, p-0r mais leve que sej a, para que o animal caia prostrado, no mesmo mome nto, por effeito da ·intoxicação operada de modo
quasi instantaneo.
No tratan1ento de feridas de ci·c atrisação de morada, como as. ulcerosas, costumam os indígenas applica r, sobre essas, uma pasta obtida
pela decocção das pelles d e cobras . E ssa pasta além desse pode r cicatrisante possue outro ainda mais import ante - acção analgesica (isto é,
acalmar dôres ) .

* * *
A medicina tambem utilisou-se das qualidades therapeuticas da peçonha não apenas dos ophidios mas tambem de outros animaes - batrachios. e arachnide-0-s.
O emprego da peçonha, no tratamento de cert as doenças de sangue,
IIemophi1ia, entre outras, trouxe resultados muito sat isfa·ctorios.
A hemophilia, como é sabido por t odos, consiste em uma anomalia,
por vezes heredit aria, que se :earaeterisa por f alta ·de ~~·ubstancias, n-0rmalment e p resentes no sangue, e que agem no sentido de tornar possível
a coagulação do sangue, em determinadas circumstancias.
E ssas substancias são conhecidas sob o non1e de trombinas ou trombokinases, ou .s ubstan cias zyrnopla,s tic·as qne, nos hemophylieos, ou não
existem ou appare-cem em quantidade tão diminuta, não bastando para
reter he1norrhagias pequenas., via de r€gra .sem causa ou por pequenas
causas, o que acontece, com frequencia, nesses doentes. Essas hemorrha1

-
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gias podem, em certas occasiões, tomar caracter tão g rave que chegam a
causar .a morte, o que n ão é r a ro, nesses. casos, felizmente, não abundantes na clinica.
·Os res ultados obtidos, nas hemorragias renitentes, de causa não a purada, com esse processo, isã-0 indes.criptiveis.
•Os solutos, em dose bem <liluida, 1 :10.000, conseguiram os melhores
resultados, como hemostaticos nos ep·i staxis - hemorragias nasaes e em extracções de dentes de pacientes com tara he·mophylica e tambem
em out ros. casos, taes como hemorragias post-partum, doença de 0 sler
e muitas out ras.
Res ultado f avor.avel, com o emprego da peçonha das cobras, conseguiram obter alguns ~xperimentadores em alguns ·casos de hemorragias
de fundo aillergico, endocrino, ou mesmo consequentes a toxemias diver~as. ·O mesmo sureede quanto ao tratamento da ·cor isa e defluxos de
origem nervosa; rhinite.s vaso-motoras e asthma do feno conseguem ser
curadas, de modo surprehendente, por esse pro~esso.
Nos canceres (carcinomas principalmente), pode a peçonha das cobras ser ministrada como analgesico.
A ap-plicação, em inje.cções, -por via subcutanea, da peçonha de Vipera
Aspis e Vipera Ammodytis, conseguiram res u~tado~ em neuralgias, rheumatismo e sciatica, não apenas com o desapparecimento das dôres, como
tambem .a melhora do estado gera l, em poucos dias, com a applicação de
doses crescentes.
Algumas curas, por meio de soluções de peçonha de cobras, foram
obtidas nos disturbios hemorragicos da ret ina e alterações. circulatorias
nos ca-pillares da retina, devido á acção dessas soluções,, de modo electivo, sobre taes capi11ares.
Scientistas estão tentando, actualmente, obter a cura da para:lysia
infantil por esse pr-0cesso, mas nada h a, infelizmente, de certo, nesse
terreno.
1

1

Para finalisar, diremos algo sobre a maneira de caçar cobras.
A caçada das cobras não offerece perigo tão grande, como á primeira
vista póde pa.r ecer. Basta que o caçador vá munido de certas precauções.
No sertão, a caçada das cobras se generalisou, primeiramente como
uma necessidade de defesa e ta.mbem devido á procura das pelles desses
ophidios, para f ins industriaes, pois. actualmente já existe no Brasil, uma
verdade ira industria em torno deste producto, tão utilisado em .artigos
de luxo e de uso corrente (B-0lsas, calçados, cintos, ,c arteiras, etc.).
A caçada das cobras, de modo que possam ficar vivas, é muito. mais
importante do que o emprego das pelles, p ois cada cobra enviada viva
para o Instit uto de Butantan, representa uma quantidade apreciavel de
sôro anti-ophidico a ser obtido e preparado. Esse Instituto, não sómente
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cobras, poriém os mais diversos animaes, recebe quotidianamente, das regiões mais distantes do paiz (aranhas caranguejeiras e tarantulas, escorpiões, sapos , lagartos, etc.). Tod-0s aqueHes que enviam cobras e outros
anin1aes peçonhentos, recebem, em tr-0ca, a quantidade correspondente, a
cad'a animal, em sôro.
A occasião mais favora.vel par.a a captura de cobras é p-0r volta do
meio dia, quando !c ostumam se expor ao .sol, ou então ao calor das pedras
aquecidas. caça.d or deve contar com a grande astucia e agilidade dess.e s
repteis que, dotados de um olfato .apuradissimo, notam a approximação
de qualquer ente humano.
0s caçadores empregam calçados e perneiras de couro crú para a prot eçção das. pernas contra a mor dedura das cobras, por ser essa região a
visada, via de regra, em primeir o logar . En1 geral, o que é de bôa
technica, os. caçadores costumam ir em grupos de dois., para que, no caso
de um vir a ser mordido, o out ro lhe 'Possa prestar a ssistencia, o que,
quando se age com prudencia, difficilmente acontece. A cobra é raro
atacar sem ser molestada: prefere quasi sempre fugir, unicamente atacando - e ás vezes com ardor - quando se sente cercada.
'Ü s instrumentos. empregados na caçada das cobras s ão os mais sjmple.s.: um pau cun1prido, com uma forquilha em uma das pontas, um pau
com um laço cor redio na ponta, se possível de couro, e finalmente, uma
caixa de madeira, coberta com tela meta11ica ou um trançado de bambú
bem estreito, para .acondicionar o anin1al capturado.
A te-ehnica a ser posta em pratica para a captura de ,c obras é das
mais simples, d.e pendendo sió mente de duas cousas: habilidade e paeiencia.
É preciso que o caçador se approxin1e com cautela, para nã-0 afugentar
a presa e, com a forquilha, prende, na altura do peseoço, sem comprimir
muito, de encontro ao ·ehão. Isto feito, deve introduzir o laço, do outro
pau, na ca:beça da cobra e fechal-o para impedir a fuga dessa, quando
se retirar a forquilha. Resta então apenas collocar a cobra dentro da
caixa, que deverá ser fechada cuidados·a mente. Está finda a captura.
Resta sómente o trabalho de conduzir a caixa p.ara casa, o que deve deve
ser feito com cautela, para ter o necessario destino: ser morta para
obtenção da p·elle, ou ser enviada, viva, para o Instituto de Butantan, onde
será empregada no preparo dos s.ô ros e, con10 parece, ,de m<>do muito mais
utH para aquelles que habitam o sertão.
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ôs aaraibas ou aaribas
Dentre as tribus que habitaram o Novo Mundo, certamente nem
uni,c a con.s.e guiu ultrapassar, em originaiidade, os Caraíbas.

um~

Seu dominio estendia-se das Pequenas Antilhas, incluindo Haiti, até
ás margens. ·do 'Orenoco ,e para o suéste até o Rio Amazonas.
Nada se sabe com ,c erteza sobre a origem, .a genealogia desse povo
bellicoso. Os scientistas, quer ethnologos quer archeologos, porfiam baldadamente, até agora, no intuito de 1evantar o véo que envolve de mysterio a momentosa questão <lo encadeamento ethnico dos diversos ·h abitantes. da .A meriea pre-C'o lombiana.
Até n-ossos dias, varios scientistas - alguns de renome universal entre outros A. von Humibo1dt, 1\iiartius, Gravier, P-a yne, de Costa, tentaram s.o1ver ou, pelo menos, conduzir para um caminho pelo qual fosse
poss ivel encontrar a solução• desse pr-0blema .
Nada mais conseguiram, ap·Ós longos annos de penosos estudos, senão
a1guma:s. hypotheses. sem co;nfirmação ...
Virá algum dia a ser resolvida essa questão? 1VIuito caminho a per- .
correr, ainda existe áque11e que se interessar com o estudo ida civilisação
dos aborígenes do N ;ovo Jltfundo
Querem alguns que O 'con·t;inente americano foi rCOlonisado por ·pOVOS
emigrados. de outros continentes, ju1gando- inooncebivel, quasi absurda,
a idéa de que a Ame rica pudesse ter sido o berço da Humanidade ...
1

1
•

·O utros, ·pe1o -contrario, procuram se ater a essa ultima theoria que
j ulga1n a unica verdadeira, invocando- ·p ara isso a estructura antiquissima, eruptiva, de quasi todo sub-s·ólo do -continente sul-americano. De
facto, .q uasi todo esse sub-sólo é formado de rochas do· período primitivo, .archeano - rochas .silicosas - granitos., gneiss, diabase, basalto,
quartzo-porphyr-0- e outros. Or a, b aseados na est ructura geologica, querem ver nesse facto ü apparecimento precoce idos seres nesta região, e ·
por isso ta1n bem o proprio hom-em.
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Neste ponto, está .a sciencia, equidistante da descoberta da "pedra
philosopha1" ! Não existe accôrdo algum, pois nem theorias ha. Apenas
-podemos fallar em hypotheses, devido á carencia de dados concretos.
Sómente ha certeza em um ponto.
Alg uns povos em igraram para o Continente Americano em época
anterior ao in~cio da E dade Média e já encontraram habitantes. Em época
mais remota ainda, anterior á era christã, migraram os Lenrno L epirkne
(De1aware) para as cercanias do Rio Mississipi. N~sse eaminho encontraram tribus que lhes oppuz-eram res:stencia o que attestam a1guns desenhos e inscri'pções encontradas.
H.a construcções mysteriosas, templos e monumentos, ·d-e estructura
millenar, que conseguiram resistir á destruição do clima tropical e chegar em bom estado até noss·os dias. Extendem-se por varias regioos da
America Centr al e em a lguns pontos da Amerlca do Sul, principalmente
perto do Lago de Titicaca.
Quem os ter ia erigido? Enygma !
P ovo algum da antiguidad·e es·capou á furia classificadora nas diversas tentativas. feitas. para encontrar un1a explicação do apparecimento
dos primeiros habitantes da AmeriQa.
Vieram á baila as dez tribus perdidas de Judá, o lendario continente
<la Atlantida. Sua existencia - ainda hoje ·c ausa de polemicas - sómente
podemos constatar por conjecturas.
Será a Lombada de ClvaUenger uma prova irrefutavel de sua existencia? Querem uns que sim, porém outros oppõem seu não formal.
Não é pequeno o numer-0 de ~ivros, surgidos esses ultimos tempos,
·e ·q ue procuram demonstrar, existir uma relação entre os primitivos habitantes do si6lo Americano e os chinezes, os. Ma1ayo.s., Abyssinios ou A ustra1ianos .. Cada qual 'Opera prodígios de " ·c ontorsionismo historico" para
,q ue sua these seja a exacta, a unica verdadeira ...
James Kennedy ·p ublicou e m Londres, em 1854, um ensaio em que
pre tendeu provar a semelhança, entre as linguagens Car aiba e os dialecto:s Africanos, com duas dezenas de exemplos! Assim me3mo, para
P-Oder conseguir esses parcimoniosos exemplos, confundiu varios dialectos, uns ·com os outros - Ibu, Y oruba, Fonti, Karaba, W ula, Kongo,
Wo1off, Ako e Fulah.
Houve até quem quizesse ver nos Néo-Zee1andezes os ancestraes dos
indigenas americanos.. Mas como? É facil responder. Encontraram uma
tribu de indígenas N~o-Zeelandezes, na i lha Otaheite, cujo dialecto, em
uma ou outra palavra, enc.ontrava certa semelhança com a ling.uagen1
de algumas tribus da America. Foi logo levantada a these: Se os NeoZeelandezes puderam ·c hegar até á ilha ,Ot aheite, dista·n te- 2.000 milhas,
então poderiam tambem chegar ao continente Americano. É verdade que
na historia nada é impossi ve1 !
-
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P'Orém querer achar identidade entre uma viagem de 2.000 milhas,
de ilha para ilha, com outra de egual distancia, no entanto em mar
aberto, é exces.s o de bôa vontade ...
Admittamos ter sjdo possivel essa travessia. ·Como poderiam· esses
homens transportar ·h abitantes em numero tal que, em algumas gerações, viessem f'Ormar ·u ma nação ide perto de dois milhões de almas?
Seria necessario ima:ginal ...os tão ou mais proliferos que insectos ! ...
Querer encontrar o rastro dos primeiros habitantes da America significa quasi o mesmo que tentar investigar a origem do primeiro h'Omem
- tarefa vã ...
·Cousa differente representa a pesquiza de triibus. já extincta:s, ibem
como suas diversas migrações.
As causas dessas incursões poderão ter :Sido varias. É possivel que
embarcações, por tempestades ou apenas vendavaes, tenham sido impellida.s de um territori'O para outro, ou mes,m o por via terrestre, tenham
mudado de região obrigado1s. por tribus mais f orles.
Ao recordarmos que Pizarro, secundado por pouco mais de cem homens, destruiu quasi completamente a Civilisação Inca, é de se crer tenha
o mesmo acontecido, em épocas mais remotas, por processo analogo.
É verdade que .a victoria dos soldados de Pizarro póde ser aidmittida com'O causada pela completa desigualdade na efficiencia do armamento, pois esses possuiam armas. de fogo. E sse proprio argumentQ nãopóde subsistir. Que s ignificação poderiam ter 100 homens armados de
arcabuzes contra cem mil indígenas? Uma proporçã'O de um contra mi1 !
Mesmo com as armas actuaes uma victoria dessas seria quasi, ou mesmo,
inadmissivel !
A proba:bilidade do exito poderia em certo ponto ser dictada pelo
arrojo dos combatentes que, para tal fim, deveriam ser escolhidos com
muito zelo. Isto, parece, acontecia entre os Normandos, que escolhiam
os homens mais intrepid-0s para a travess.ia do Atlantieo Norte. Nã•::>
existe mais duvid,a, hoje em dia, sobre as viagens emprehendidas pelo&
Normandos e -0s V:ikings. á Islandia, á Groenlandia e até ao Continente
Norte-Americano: ·h a documentação irrefutavel.
Ha annotações, datando de épocas anteriores ao christianismo, em
que ·OS Celtas, Romanos, Gregos e Carthaginezes fazem referencias a
il~s a oéste das ·Canarias. Os Egypcios referem-se vagamente á existencia de terras no poente. Alguns. seculos antes da era christã 'OS Gregos circundavam o 'Continente Africano, por mar. É verdade que, nesse
caso tratava-se de viagem extensa, 'Porém costeira.
Muitos povos da antiguidade, entre outros 'os P·henici'Os, eommerciavam com especiarias que ninguem sabia de onde eram originarias.
A navegação, mesmo em época anterior á er.a actual, estava e m grau
de adeantamento bem elevado. P-Ode-se pensar que estavam em condições de enfrentar o mar a:lto, de dominar os Oceanos?
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As cartas geographicas de Herodoto e Ptolomeu apresentam erros
colossaes, em alguns casos de milhares de kilometros, na localisação de
certos accidentes. Este facto faz-n'Os hesitar em proferir .c ertas opiniões ...
Ha, entretanto, outros factos que nos levam a crer tenha havido
communicação entre povos, quer pelo ·O ceano Atlantico quer pelo Pacifico, p'Or intermedio do Archipelago Polynesio.
Extranha é a identidade, em certos pontos, na historia Guarany-Caraiba.
Como tivemos occa.s.ião de dizer em capitulo anterior, os Gua ranys
existem ainda hoje e habitam a Amer.ica do .Sul. Sua linguagem é ainda
hoje fal1ada, bem com'O existe uma grande corrente em favor de seu
s oerguimento.
Os Carad ou Caraib.a s fallam um dialecto oriundo das mesmas fontes
que o Guarany, o que tive occasião de analysar em um outro trabalho:
"(}uxirany ". ( *)
0s templos erigidos nas. margens do Lago Ti ficaca, e attribuidos, aos
Incas, querem alguns que s ua construcção data de varios seculos antes
desses, e de autoria dos Guaranys.
Varnhagen, em uma serie exhaustiva de exemplos, pr.ova a semelhança que existe entre o Guarany e outras linguas - Egypcio, Grego
e Phenicio.
No capitulo que dedicamos aos Gwaranys citamos, alguns exemp1'0s
da semelhança que ha entre o armamento Guarany e aquelle usado pelos
egypcios.
Uma espada de 'bronze encontrada em Thebas. quasi nãQ apres·e nta
differença com .identica arma fabricada pelos Guaranys, o que póde ser
verificado no Museu de Berlim, onde existem varios exemplares .
Não apenas em objectos mas tambem em cultura ha semelhança
entre essas duas civilisações. - Egypcia e Guarany.
Essas. investigações não nos offerecem dados, no entanto, sufficientes para que se possa fazer um juizo seguro. Emittir uma opinião definitiva sobre o assumpto, com esses dados, seria imprudencia e leviandade sem descripção.
·O a:ssumpto tende, em conclusão, a ficar sem solução, pois esses
dados são os unicos que foram possíveis eolligir até á presente data.
O parentesco entre os Guaranys e os Caraíbas é facto .assegurado.
E, sem receio de incorrer em grave erro, podemos. serenamente declarar,
ser quasi fóra de duvida terem formado os Cciraibas, o exercito e os navegadores dos Gu;aranys.
·Os Caraibas, em suas embarcações de 40 e, em alguns, até de 80
1

1
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(•) Gunrnny Sprachfuehrer, ~usamm-engestell t von Dr. O tto W ílli Ulrich
Casa E ditora d e Ob r as Scientificas - São Paulo.
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rem-0s, dirigiram-\Se para i0 Norte até chegar ao archipelag.o das Pequenas Antilhas, onde venceram ou apenas saquearam ilha após Hha.
Isto por certo acon teceu 10-0 ou 200 an nos. d a cheg.ada de Colombo,
o que foi narrado pelos habitantes das ilhas, aos prim eiros reolonisadores
·e trans,c ripto nos livros de Peter Martyr, Breton e lVI. du Montel.
·Outra prova de que os Caraibo,s n ão habitavam havia muito as Hhas
das Pequena:s Antilhas, reside no fa cto de que os homens e as mulheres
·- quando ·Colombo ahi a porto u - falla vam dia1Bctos diversos .
Isto explica-;se. Os Carai1b as, quando aport aram a essa s ilhas, não
traziam es posas, mas a ssassinaram todos os homens. que habitavam essas
ilhas e ton1avam para •s i :s uas es.posas.
Como os filhos c-0stumav am s,er creados mais .e m poder de suas mães
que dos paes., é bem provav.el que essas. ilhes tenham ensinado seu idioma
original, o que em duas ou tres gerações é pos.sivel se t enha continuado
a observar, dando ensejo que os p rimeiros. colonisadores o observassem.
1

Devemos a l\'1. du Montel (seculo XVI) o seguinte facto:
'',Os Carwibas de S. Vicente contaram-lhe que chegaram
áquella Hha, oriundos do sul, atravessando long a extensão de
mar. Adeantaram mais. que viviam na região- norte- do continente - octua1mente as Guyanas - ·s-0b· o dominio dos Arwacos,
e se libert aram do dominio desses por meio de uma gr~n.de revolta e .s·e fize ram em seguida ao mar , em busca de uma região
·O'nde conseguissem viver em 1iberdade.
O restante dos Oariaiba.s que se conservou em terra, .se o
tive.s se ,q uerido, tambem t eria sacudido o jugo. Entre as duas
facções estabele.0 eram um .c ommercio intenso."
1

1

De facto, ainda hoje se encontra descendentes dos Caraibas., que ha-bitam a s Guyanas.
Brigstock, um es.criptor inglez, pub licou um livro, em 1600, em Londres, e·m o- qu.a1, s·e m que se s aib a por que razão, ou baseado em que
factos , indi·cou Flor·i da ·CD mo .send-0 a região de onde os Caraíbas partiram.
A .chegada dos Hespan·h óes e de out ros Europeus. ás Antilhas, marca
o inicio de un1a época ide morticinios, de um 1ado e de outro. Não raro
-0s GOJraib·as oonseguiam destroçar completamente os contigent es. d-os Europeus, mas estes., reoebendo ·constante.Si reforç.os, terminaram vence:n do
pelo n um·e ro.
Por f i·m resolveram -0s Eur-opeus entrar em accôrdo com ·o s inidigenas
s obre a ·con cessão de ilhas , p ara .q ue esses habitassen1 como colonisadores .
Afim de que a historia dess·e povo se t orne intelligive1, vamos
·d.ividiI-a em ligeiras secções, de accôrdo com a ordem em que iam cedendo
terreno aos Eu ropeus.
Antes porém, analysemos certas peculiaridades de seu caracter e
.s uas ·c renças.
1
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·Os Car ai b:as ac reditavam na existencia de um Deus que, no entanto,
não se imiscuia ;n a vida humana.
Respeitavam, sem no entanto .adorar, o .Sol e a Lua.
Acredit avam que cada s er ·humano possuia em si um Genio bom CasBava - ao qual, em sacrif.icio, -0ffereciam o primeiro producto das
colheitas.
Os sacerdot es - que t ambem exerciam as funcções de medico eram conhecidos por B1oyez e invocavam as bôas graças do E spirito b on1
- Cass.a,va - com ·Cantos. religiosos. e sacrificios. de fumo, no que utilisavam-se fo~has de tab aco. Nun·ca invocavam o esp.irito mau - Mab·r>ya.
Acreditavam na sabrevivencia da alma, e tambem que est a, ·n o outro
mundo, tinha existencia egual á da Terra.
·O primeiro homem chamava-se Louquo e, naturalmente, era Cariai ba.
Acreditavam que veio do céo.
Corre entre elles uma lenda que ·diz te r, em épocas passadas, u.m homen1 branco descido dos icéos 1com o int uito de visit ar seus antepassados... .
O calendario C:araiba era calcado sobre os mezes lunar es e não
.so1are:s.
Srua lingua·g em é de uma suavidade encantadora.
Não conheeiam acce ntuações. gutt uraes, nem a letra "p ".
·Os ·h espanhóes pasmar.aro-se com a suavidade da linguage.m .dos
Caxraibas, e não podiam comprehender como um povo de salteadores pois o eram - e ·c annihaes., podia ter uma t al .m usicaUd.ade n'0· fallar.
A primeira grammatica Ca~a,i ba que se conhece, foi coordenada pelo
Jesuita Padre Simon.
0s prim·e iros colonisadores, sã.o unanimes. em declarar que os Ca.ra:ibas eram cannihaes, pois costumavam devorar seus prisioneiros. Faziamno não por ib estialidade, porém p'Or uma questão ,de ·r eligião, pois o 'J)risi-0neiro era consi derado como ·uma especie, uma modalidade de Totem.
Queriam .d evorando-o, ·p ara que seu rancor, odio e coragem, f-0ssen1
tr.a nsmitt.idos c-0m a carne que devoravam - o que se dava, até bem pou·co
tempo, com div·e rsas. trib us da Polynesia.
Em ·a lgumas n arr ativas d o seculo XVI :eonsta que os Car:a.ibas dissera1n varias vez.es. ap reciar sob remaneira a carne .d.e p risioneiros francez.es, por se r a m ais macia, ao passo q ue .a peor, a mais dura e ra a dos.
port uguezes ...
P ere Laba,t, o· conhecido monge dominicano, q ue esteve - ha duzentos annos - va r ias d:e.eadas entre . os Ca:r.a-ib~s, confirmou o cannibalismo
desses.
É d~ lastimar a per da de toda a coHecção de manuscriptos desse prelado, ·c ontendo -0bs·e r vações e muito material concern·e nte a habitos e tudo,
em summa, que se relaciona va com a vida dos. Cararib:as.
1E sse iprecioso ar,chivo foi dest ruido durante a Revolução F r an·cesa,
quando -0s Jacobinos est abelecer am seu quartel-general no convento dos
;

1
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Benedictinos e jogaram pelas j anellas tudo que encontraram na Bibliotheca por julgarem cousas inuteis.
Em nossos dias, a maior colonia de Camaibas encontra-se· installada
na ilha de possessão ingleza S. Domingos. E stá situada em Sal11bia, distante um dia de viagem de Roseau .
Constantemente costumam visitar as cidades. e s ão reconhecidos facilmente, entre o povo, por sua estatura baixa e s ua compleição athletica,
sempre ageis. Suas mulheres teem feições graciosas, hellas mesmo.
Ü 'S indios sem mestiçagem possuem tez bronzeada ou levemente a vern1elhada, tendendo para a côr -do cobre, cabellos longos., espessos e muito negros, e ·olhos. escuros .
Hoje é raro encontrar-se um indigena d e raça pura, devido á grande
mestiçagem que tem ·h avido, estes ultimos tempos, com os negros.
Consider a-se A ntigua como a antiga capital dos Caraibas, nas Ant ilhas.
Ahi encontrou-os Colombo em 1493.
D·m seculo depois adjudicaram os Inglezes á s ua corôa, esse territorio.
Em 1640 um dos. maioraes dos Carai bas raptou a joven esposa do Governador, Sir Thomas Warncr, e não obstante fe roz perseguição, .alcançou a ilha ode S. Domingos. O Governador, a pós grandes. esforços, logrou
heraver sua esposa que s inceramente chorou a sorte do Caraiba . ..
Em fins do seculo XVII e ra governador de A ntigua o filho de Sir
Thomas Warner. Este, cansado de supportar as constantes luct as. contra
os Cara.i bas, convidou-os para um grande banquete e, quando se achavam bastante embriagados, fel-os assassinar friamente. Entre os mortos
estava seu proprio irmão, por parte de mãe.
Em Cronada moravam Carari.bas que vieram das Guianas.
Em 1650 appareceu o Governador de Martinica, M. du Parquet, secundado por duzentos homens de escolta, e offereceu oobidas. aos nativos.
Quando estes estavam completamente embriagados, trocava o aforamento
das terras por contas de vidro e outras quinquilharias ...
0s Ca-raib,a s perceberam então a maneira vil com que os queriam
espoliar e resolveram, na falta de outros argumentos, pegar em armas.
A propria sorte não os queria amparar. Foram atraiçoados, pois os
francezes vieram ter conhecimento de um caminho secreto que os col~ocou e ntre dois fogos.
Resistiram até o ultimo momento. Vendo que não estava longe o momento em que iam ser feitos prisioneiros, atiraram-se, um após: outro, até
o ultimo, do alto de um abysmo, onde se despedaçar am, preferindo a mort.e
.
a, pr1sao.
Até hoje ess.e Jogar traz a denominação: L a m orne des Sauteurs, que
significa "o nlorro dos saltadores''.
A maior parte dos Caraíbas que ainda conser vavam pureza de raça
e habitavam a ilha de S. Vicente, encontr aram a morte da maneira mais.
1
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ho.rrivel, no terremoto de 1902, da Ilha de Martinica.
O vulcão Souffriere, entrando em erupção brusca, no monte Pelé,.
destruiu quasi completamente Martinica e S. Vicente, ·m atando nesta
hecatombe mais de 2.000 pessôas na quasi totalidade indios Caraibas.
As duas principaes c-0lonia:s ainda existentes. eram: S andy Bay e
M-0rne R onde, onde existiam -0s Caraibas negr.os.
Os Cam'ib·a s negros são os descendentes de negros escravos. que
vinham em um navio que, em 1675, naufragou na·s costas de S. Vicente.
Os Carraibas correram em soocorro desses negros, sa:lvando-os. Levaram-os
para sua povoação onde se mestiçaram.
·Os descendentes, homens de estatura elevada e f ortissimos, emigraram, em grande numero, para Tabaco.
Antigamente possuiam os Caraibas aldeias florescentes em São Vicente, onde, apesar da timidez innata, eram considerados como sendo
hospitaleir.os.
· Em 17·63 o almirante R:o.dney conquistou essa Bha para a Inglaterra.
No inicio os indigenas votavam mal disfarçada repugnancia quer pelos
Inglezes, quer pelo seu idioma. Isso partia da maneira injusta pela qual
o Governador Lord North tratava--0s.
Roubaram-lhes as terras o que veio trazer em eonsequencia uma lucta
sangrenta.
O Governo da Metropole fez um inquerito, no qual deu ganho de
causa aos .indigenas que, pouco tempo depois, entrara.m novamente de
posse das terras. anteriormente tomadas.
A calma durou pouco tempo, pois logo começaram os governadores
a praticar arhitrariedades que vieram novamente semear o descontentamento.
·Os francezes, por detraz da cortina, atiçavam os indigenas e de tal
modo se houveram que, em 1795, estalou nova insurreição revestida de
fórma ainda mais. grave.
Os Ing1ezes resolveram. confiscar, de uma ve·z, as- terras devolvidas
anteriormente, e fez transferir todos os insurrectos para a ilha de Baliceaux. E sta revolta custou 5.000 homens ao almirante Sir Ralph Abercomby.
Posteriormente , os indígenas, em numero de 4.000, foram novamente
transferidos de Baliceaux para a pequena .ilha de Ruatan, nas costas de
Honduras, onde ainda hoje habitam alguns de seus descendentes.
Em S. Vicente ficou um pequeno numero de bravos Carwibas que
preferia morrer a entregar-se. Esses infligiram duras derrotas ás forças
inglezas que, reconhecendo a inutilidade de combatel-os, resolveram devolver 230 acres, para que ahi pudessem app1icar s ua energia tenaz.
Essa raça parece que estava fadada a desapparecer, pois na catastrophe de 1902, da ilha Martinica, quasi a totalidade dos habitantes morreu horrivelmente, em sua grande ·m aioria indígenas Caraibas!
-
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ôs )Yiayas
llahitaram os Mayas a parte sul do Mexic() e parte da America Central, varias. regiões, taes como To·basco, Chiapas, a pen ínsula de Yucat an, C()m as cidades Campeche, Yucatan e o Territorio de Quintana, toda
a regiáo do .actua1 H()nduras Britannic(), p-0ssivelmente tamben1 as nascentes. do Copan, o cu rso d() Uloa, em sua parte baixa, e o rico valle de
Comayagua.
Guatemala e S. Salvador representam dois esteios da Civilisação
Maya. Vinte e duas t r ibus -0riginaram o povo Maya, conservando cada
qual s.eu dia1ecto p·r oprio. Havia grande un idade na escripta hieroglyphica
o que serviu para. manter a cohesão. entre essas tribus.
As principaes. ruinas encontram-se nas regiões de Yucatan e Guatemala e, quasi sempre, na .b eira de cursos de agua.
Está fóra de duvida a existencia de parentesco proximo entre os
111aya e os P eruanos e, entre esses e os T olteoas de Tectihuacan, ha uma
grande approximação cultural.
A cultura M.aya data de época anterior á era ·c hristã sendo que O· manuscripto mais antigo, até agora encontrado, é julgado t er sido confecci<Jnado em 96 A. C.
'Ü desenvolvimento da escripta é lento em qualquer povo, necessitando seculos até que p<>ssa obter certo grau de desenvolvimento nos
caracteres. ·Ora, como dissemos, já em 96 antes de Christo tem-se noticia
de um manuscr ipto de origem Maya, o que nos p ermitte admittir .a hypothese de que a dynastia Maya já ex istia tres secuios antes.
A civilisaçã<> Ma11a póde s'e r dividida em dois g randes perlodos, o prim.e iro denominado Antigo R eino, que, por sua vez, póde ser s ubdividido
em tres ()Utros : o periodo CJ;rckaico que provavelmente te1·mina no anno
300 ·d a era eh~istã; o perioido inte.rmed~ario, que alcança o ann o 450; o
grorule período, que beira pelo anno 600.
Nesse periodo
a civilisação Maya alcançou seu apogeu. Dessa época
.
data a construcção de innumera s cidades, das quaes. nada mais resta hoj.e,
1
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senão ruinas . Nesse período, tambem conhecido por Edade de 0uro, foi
construida a celebre cidade Copan, bem como out r as 17 ·b em im portantes.
A mais antiga das cidades erigidas é T ical, em Guatemala, onde se encontra a afamada pyramide de T ical que tem 175 pés, de altura (cerea de 58
m etros ).
Sem que se s aiba a razão, os Mayas abandonar am as cidades do Sul ,
no anno 600, e emigraram para o Norte. ·Os documentos dessa época narram o facto mas, sem que se saiba ·o motivo, sile nciam por completo sobrB
a razã o que os levou a assim proceder.
Após 3ü0 annos. de peregrinação, fixaram-s e na peni-nsula de Yucatan. I nicia-se ahi, entã o, um período de verdadeiro renascimento da Cultura M aya, que abrange o período entre os annos 980 e 1450. Dentre
todas a s artes a que mais floresceu foi a architectura.
Ha m ysterios na civilisação Maya, que talvez nunca possam ser desvendados. Ent re outros, a mane:ra como puderam adquirir -conhecimentos
sobre alguns assumptos.
A astr onom ia, ent re outras sciencias, estava, entre os Mayas, mais
adeanta da que na E uropa, na época pre-Colombiana.
0 calendario era confeccionado de modo tão engenhoso, que sómente
cada 2.148 annos havia n ecessidade de accrescimo de um dia, para a
cobertura da precessão d-0s equinoxios. O calen dario actualmente em uso
entre nós exig~ a rectif icação de um dia em cada. 3.32.3 o que vem mostrar ·a precisão bastante gr,a n de daquelle ·c alendario.
Não podem ,os astronomos actuaes, encontrar explicação para o facto
de terem seus antecessores Ma.yas, calculado com admiravel precisão a
orbita de Venus, lVIarte, Jupiter, Saturno e Mercurio.
O cyclo lunar era tambem calculado, com erro <le um dia em 300
annos, o que, tendo em vista ignorarem o em prego de telescopios - e principalmente equatoriaes - pode dizer-se não existir erro nesses ca1cul-0s.
Va mos apresentar alguns desses -calculos : Oito annos solares comprchendiam cinco de Venus ; 65 annos de Venus valem 104 solares ou
dois ·c yclos de ·seu calendar io, cada um com prehen dendo 52 annos. Seus
calculos abrangiam per iodos de 34.156 annos.
Os Mayas, já em épocas remotas, conheciam o zero e isso em data
muito ante rior aos Europeus ·q ue sómente tiveram consciencia de .seu us o,
por volta do anno 1.000, graça:s ao genial Papa Sylvestre II, que o s oube,
de ·p rocedencia hindú.
A lém do periodo de 52 annos, usavam os astronomos Mayas os G1·ande.s periodos ou cyclos de 400 annos , que eram assim subdivididos :
kius
dia
uinai1s
20 dias
tuns
360 dias
katuns
20 annos
ba.ktuns - 400 annos
1
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Usavam tambem um Qutro cyclo de 5.200 annos, bem como utilisaram-se dos annos bissextos.
Causa até hoje espanto o manuseio das tabellas de calculos astronomicos, tal a precisão dessas.
Tinham conhecimento exacto da sequencia entre os eclypses solares
e lunares.
Sómente os Babylonios, os Egypcios e os Chineses conheciam o
segredo da e.a.usa do'S eclyp.ses, antes: dos Mayas.
Seus. astronomo.s fixaram em 6583 1/3 o cyclo, e:m dias , de repetição
dos eclypses solares e lunares, que denominavam Saros, e essa cifra foi
actu.almente confirrnada.
Um hyeroglypho descreve as phase·s da lua ·com sua nomenclatura:
·Coruja - lua nova
Jaguar - 1ua cheia
O eclypse lunar -representavam por um Jaguar saltando.
Depois de apreciadas essas maravilhas - sem que se saiba a razão
- occorre-nos o desejo de sa:ber a origem desse povo tão extraordinario.
Temos para oppôr á curiosidade, assim espicaçada, unicamente algumas hypotheses, o que se dá com todos os. pov-0s da Civilisação precolombiana.
Não queremos aqui examinar novamente a questão. da migração de
povos de outros continentes para a America, se houve possibilidade desse
facto se ter verificado ou não, pois em capitulo anterior a examinamos
cüm abundancia de detalhes.
Verificamos aqui a estranha identidade de cultura entre povos, distantes de milhares de milhas, uns. dos outr-0s., como verificamos tambem
com os Guaranys , os c ·a raibas e -OS Aruacos.
É possivel tenham aportado em diversas oocasiões. embarieações de
var ios povos da antiguidade, pois sabemos que os Romanos chegaram a
construir navios que deslocavam de 1.500 até 3.000 toneladas.
Sabe-se, outrosim, que os Assyrios, 600 annos antes de nossa era,
circumnavegaram o continente Africano; que ha 2.000 annos a ilha de
Madagascar foi conquistada por Malayos, cujo archipelago dista de 2.000
milhas ; que os. Phenicios faHavam de um archipelago que, pelas descripções, outro não póde ser senão as Antilhas. Querem alguns. que os
indigenas - todas as tribus de indígenas - tenham uma origem commum, provinda do continente Asiatico.
Ha na America , vestigios de superp osição de culturas, das quaes.,
apenas as mais recentes, chegaram até nosso conhecimento.
É bem prov.avel que o continente Americano, apenas. um ou dois millenios antes da era christã, tenha começado a ser povoado, o que póde
ser avaliado pelo pequeno numero de animaes domestic-0s conhecidos até
á chegada de Col ombo. Apenas dois animaes idomesticos eram conhecidos
á chegada de Colom·bo.
1
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Apenas dois animaes. domesticos eram conhecidos.: o cão e o perú.
Ora, isso não deixa de causar certa extranheza áqueUe que observa
esses factos, pois vem, em parte, tornar mais obscura a questão já tão
debatida das migrações dos povos de oµtros; Continentes.
Os povos da mais remota antiguidade já conheciam muitos animaes
domesticos, taes como o cava11o, a cabra, o rboi e muitos outros. Ora, si
esses povos migraram para o continente Americano, porque não trataram
de domesticar esses animaes que existiam em estado selvagem? Em todo
o territorio havia gallinhas, carneiros., hois, cabras e outros mais.
Não obstante a existencia, aos milhares, de coqueiros e bananeiras,
não se utilisavam dessas, mas quasi que unicamente do milho.
Ha uma grande singu~aridade na crença dos Mayas. Conheciam estes
a cruz e tambem a pomb.a e o peixe, :e-0mo no Christianismo e ·n o Budhismo, como symbolos reHgiosos, o que nos fazem pasmar.
·Cüincidencia?
Acquisição de cultos trazi:do.s. por ·o utrem?
Mysterio, sobre my.sterio ...
Nada se sabe, quanto á finalidade das Pyramides e dos ·Obeliscos
que foram erigidos em numero avultado, o mesmo acontecendo com a
escripta.
Primeiramente utilisavam-se da pedra, sobre a qual gravavam sua
escripta. Em época mais adeantada, os sacerdotes faziam uso de um material composto de fibras vegetaes, que comprimiam e seceavam, formando verda:deiras folhas de papel, que, reunidas, pouco divergiam dos
actuaes livros.
Conheceram o emprego das fibras de madeira e do proprio pergaminho obtido pelo tratamento adequado de pe11es de animaes.
Quasi todos esses thes·ouros de sciencia foram inutilisados quando
os hespanhóes conquistaram o Mexico.
Pergaminhos, de valor incalculavel, fioram queimados por alguns
padres hespanhóes ignorantes, que nada podiam vêr nessas preciosidades
além de "escripturas pagãs".
·O Bispo Landa declara que, por sua ,o rdem expressa, foram queimados eerca de 4.000 livros de poesia! Foi, assim, anniquilado, em algumas
fogueiras, o f ructo de uma poderosa civilisação !
Apenas tres obras foram poupadas, e assim mesmo porque diziam
respeito á mathematica.
Certo, com odio surdo, viam os sabios. Maya.s os resultados. da furia
insana dos Christãos.
Pena foi que as hostes de Cortez fossem compostas da escoria da
gente européa ...
·Os sabios, em grande segredo, trataram de reunir em volumes - 14
ao todo - o que sabiam e que tinham em memoria, sobre a civiHsação
-
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de seu povo. Essa collecçào, conhecida sob o nome Chi'lam Balam, representa, quasi, a unica fonte escripta, que hoje em dia possuimos para peSquisar a cultura l\iaya.
-Outras. fontes, para a apreciação dessa admiravel cultura, encontramos na esculptura, architectura, ceramica e astronomia.
A cultura dos: Mayas. já estava em declinio quando os hespanhóes
alli ·c hegaram; não havia mais crença, nem os templos eram mais frequentad,os. É viavel pensar-se até em uma revolução que tenha expulso os
sacerdotes dos templos.
Apropria força, o poderio estava muito· abalado quando os eurQPsue
chegaram ás suas terras, ao passo que ·õs A ztecas. se encontravam en1
pleno florecimento, mas ainda não haviam chegado á maturidade da cultura M:aya.
Vamos agora nos. occupar com a religião e as. lendas do povo Maya.
Uma das principaes lendas occupa-se com o casamento e me,s.mo do noivado do Deus Sol, como segue:
"Um genio bom - que se· chamava. Tzultaca - morava, com sua
filha, em uma cabana, na orla de gr.an.de floresta. Certa vez, na ausencia
do pae, ·c hegou o deus .So~ - Xbalamke - á cabana e começ-0u a entabolar conversa com a donze11a, porém esta não respondeu a uma unica pergunta, sequer.
Na manhã seguinte, quando outra vez Tzultaca se encontrava distanciado da ·c abana, Xbalamke voltou novamente; a donzella jogou agua
com polvilho no chão, ficando por isso escorrega,dio o caminho, o que fez
o Deus ca:hir ao ehã-0. A d.onzella não sorriu desse modo desageitad-0 do
Deus-Sol. .Sem que ise esperasse chega Tzultaca e, para não ser descoberto,
o deus se transformou em colibri e ficou pousado em um ga~ho de uma
arvore bem em frente á cabana.
Disse então a donzella ao pae: "Apanha, por favor, tua ·z arabatana
e atira sobre aquelle passarinho". Ü ' pae fez sua vontade; a pequena ave
cahiu no chão, morrendo ; mas., restando-:lhe ainda. um pouco de vida,
começou a piar: "tzui", "tzui", "tzui", o que provocou piedade na donzella. Esta levantou-o e trouxe-o para dentro da cabana.
Ao accordar durante a noite, a aves.inha desapparecera e ella encontrou deitado ao seu Jado o Deus. Este propoz. á donzella fugir em suà companhia. Antes de partir, a donzella besuntou com fuligem o espelho milagros·o - que possuía a propriedade de reproduzir scenas que se passavam á distancia - do pae para que não pudesse descobril-a e poz pimenta
forte em sua ·z arabatana ·p ara que não corressem o perigo de Tzultaca,
enfurecido, atirasse sohre eHa ou Xbala.mke, quando fugissem.
Mas., quando o pae deu por falta de sua filha, apanhou immediatamente o espelho ·miúi.groso e p-0z-se a olhar por e11e, mas nada consegui u ver, devido á camada de fuligem. Furioso apanhou a ·z arabatana,
mas quando soprou, levantou uma nuvem de pimenta em pó que·ihe en1
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trou pelo nariz e pela bocca, o que o fez tossir muito: "ocho", "ocho"~
"ocho".
Chamou então em seu auxilio o relan1pago, que, subindo ás nuvens,
viu o casal fugitivo se encaminhando para o mar, o que contou a Tzultaca. Mas o Deus-Sol vira tamlbem o relampago e sabia ·que Tzult(JJ.Ca 1ria
atiraiJ..-o sobre ambo:S. Avanhou na praia um caseo de tartaruga, cobriu-se
com elle e mergulhou nas. agua:s.
Apenas fizera is·s o quando, de ordem de Tzulta1ca, ehega o relampago,
em enorme chamma, que se atira sohre a donzella inerme, despedaçando-a,
ficando o mar, em longa extensão, tinto com seu sangue .
.Ao chegar á tona, viu o Deus-Sol o que acontecera. ·O rdenou á Liibel1ula que, com sua longa tromba, colhesse todo o sangue disperso, e o acondicionasse em uma va1sUhame·. Doze vasilhas se encheram e foram le vadas
para ·u ma cabana. Quando, par.a essa se dirigiu, tres dias depois, encontrou as quatro primeiras vasilhas repletas de abelhas de varias côres,
:brancas, vermelhas·, amarellas e pretas. 0utros. vasilhames continham maribondos, 'o utra encontrava-se repleta <le Ruj-max, ·uma planta medicinal,
e no ultimo estava a donzella, porém sem sexo.
Xblhlamke chamou então a corça e ordenou que entrasse no corpo
inanimado, mas esta hesitou, pois estava com rec·e-io de ferir seus cascos
que eram muito· delicados.
Xbalamke; ·deu a mesma orde·m á gazella, que era mais forte, e esta
entrou n-0 ventre da donzella. Fez-se, <lesta f órma, a primeira. mulher."
As hervas medicinaes "Ruj-max'' e "Tzoloy-quen" sã<> empregadas,
até, hoje, como as principaes, especialmente nos. estados febris.
Ha outra lenda .que ·n arra a origem dos ·m acacos:
"Certa vez um pae estava doente e mandou, por isso, seus filhos, á
floresta, para que fossem colher ramos e serrar arvores., para a fogueira.
As creanças. em ve:z do trahalho, limitavam-se a passar todo o dia
brincando.
Chegou a época em que !h avia necessidade de se accender a lareira
e, para illudir o pae, enche ram. aboboras. com folhas ·d e fumo, o que, com
o desprendimento de muita fumaça, por certo, havia de o enganar. Este,
porém, inesperadamente ,appareoou no m:atto o ·que encheu os filhos de
medo. Esses, com o terror, devido á sua má acção, subiram nas arvores:.
Quando quizeram descer novamente, não o ,conseguiram. Desde essa época
viveram sobre as arvores, e os ·macacos são seus descendentes."
Na crença dos Maya ha duas ·concepções.: -o amor e o medo. ·Concebem
o medo como sendo um ser com f órma humana, calvo, con1 dentes. de
. j aguar e olhos prüf undos e que ha;bita as profundezas da ter ra.
Para aplicar as iras: des:se espirito n1au, reservaram , cada anno, certos dias, que denominavam Dias: da D6r.
Esses Ddas da Dôr são e m numerü de cinco, e representam os ultimos
dos vinte dias restantes dos 18 mezes do anno.
1
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Nesse periodo eram apagadas todas as fogueiras em todo o territorio,
era permittido sómente comer tudo frio e espargiam cinzas s«1bre os
alimentos.
A abstinencia era obriigatoria aos adultos, nessa época, e não.era permittido adorar divindade alguma até o inicio do Anno Novo (2, de Fevereiro).
A Egreja catholica collocou esses dias antes da Paschoa, o que se
verificava egualmenre, entre os antigos Germanos, na festa de Ostara sua festa de P-rimavera.
Os Mayas acreditavam no fim do mundo que :seria destruido por
enormes chuvas e trombas de agua iri.a·m desabar, ·p or ordem do espirito
mau Mam.
·O espirito bom - Berg-Tal - symbolisava a fertilidade, a fartura,
a eu1tura do milho. E·ste espirito bom, representavam por um rapaz cujos
dentes eram grãos de milho.
·O Deus-Sol - X'b alamke - repres·entavam com semblante energico,
viril, olhar severo.
·O Deus das Chuvas podia ser identificado pelo grande nariz, pendurado, que queria .s.ymbolisar ·a queda dos ping·os de chuva. Para chamar chuva, utilisavam-se de ·u ma flauta de barro com uma cabeça de
cachorro esculpida. Possivelmente attrihuiam ao cachorro o symbolo da
chuva pelo habito que teem de ......... nas esquinas.
Ás fontes attribuiam especie feminina, e nenhum Maya ·p assava por
uma dellas sem trazer um feixe de lenha miuda como sacrificio.
·Os outeiros arredondados tam·bem pertenciam á especie feminina; ao
contrario, as montanhas. anfractuosas eram consideradas masculinas.
Representavam o Nascer e o Morrer pela cobra de duas cabeças.
Seus descendentes hoje em dia teem as mesmas crenças e, em 1917,
mataram cinco ·pessôas, entre as qua~s dois aUemães, que queriam subir
em excursão uma das montanhas da região. Posteriormente interrogados·,
declararam ter ·m orto esses brujos (bruxos, feiticeiros) pois esses. tinham
intenção de irritar o espirito-mau que, em represalia, poderia mandar
terremotos.
Para finali.s.ar, fa11aremos algo sobre o segundo grande periodo da
civilisação Maya.
Depois :da grande migração do povo Maya, foram construidas varias
cidades, sendo a ·p rimeira, a. denominada Chichen ltza,. Seguiram-se varias outras, Maya.:pan, Uxmal, as principaes, o que se verificou pouco
depois do secu1o X. Estas cidades se reuniram sob um governo que trouxe
em rasultado uma paz de mais de 200 annos. A nova -"'Edade de Ouro".
Em 1190 começam a surgir ~ discor.dias internas. Os habitantes di!
Mayapan chamaram em seu auxilio os Tolteca.s contra os de Chichen ltza
que foram vencidos.
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Segue-se um periodo - de 1200 até 1450 - de dominio dos Toltecas
em que houve um novo periodo de florescimento, interrompido em 1450,
p·o r outra guerra ·civil, conduzida por U xmal que, com·b atendo os Tolte,cas,
conseguiu derrotal-os em Mayapan. Começa então o declinio que, não
obstante todos os esforços, não mais foi possivel reter.
Os H€Spanhóes desembarcaram, pela primeira vez, em territorio
M(J,y·a em 1511 e em 1517 pela segunda vez; a conquista, porén1, s.ó em
1527 teve inicio. Data de então por deante, um periodo de 14 annos de
morticinios e crueldades, revézes .algumas vezes desfavoraveis aos invasores. Ao cabo desses 14 annos quasi nada ·r estava do povo Mwya!
Seguiu-se o ·p eríodo Hespanhol e depois o Mexicano, mas. os Mayas,
apesar de tudo, não abandonaram sua nacionalilade, ,s ua noção de P.a tria!
Em 1847 houve uma sublevação geral em toda a península de Yucatan. ....\inda hoje em dia a parte oriental da peninsula é eonsiderada autochtone, ünde o governo mexicano na<la determina, onde habitam cerca
de 300.000 descendentes dos antigos Maya:s·. Ainda hoje encontram-se des~
cendentes nos Reis Mayas e, entre esses, pode ser citado Bertolo Cucul,
o actual monarcha d-Os Mayas.
Interessante .é o;b servar-se que a nobreza actual conhece muito nlais
sobre esse povo, do que a sciencia, apenas das pes·quisas mais pacientes.
Muitos documentos ainda estarão escondidos em logares secretos. para
que tivesse podido- escapará furia destruidora dos conquistadores.
Quanto mais fôr pesquisado, tanto mais se verifieará quão mais
adeantada, em egual periodo, estava, da civili:sação européa~ a Oivilisação Maya!
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O berço dos Aztecas, segundo suas proprias narrativas, foi um territor.io chamado Azlan. Segundo pesquizas ide archeo1ogos modernos, essa
cidade era situada no Go1fo da C.a:1ifornia.
Ao ·c ontrario do que aconteceu com todos. os outros povos da Civilis.ação Pre-Colombiana, sua origem é bem ·conhecida.
Um sacerdote - Hutziton - persuadiu seu povo para que emigrasse
para o su1. Disse ter re.cebido aviso dos deuses, por intermedio de um.a
.avesinha, desconhecida na região, e cujo canto "tihui", "tihui", queria
dizer, pouco mais ou menos. "deixe-nos emigrar" e, analysando as diversas interpretações, concluiu que essa emigração s·Ómente poderia ser para
o sul, o que, pouc-0 depois, iriam fazer.
N-0 ann.o 648, ·sete tribus dos Nc.;hu'Gltl;acs ou Nahihas, as mai s fortes
dentre os A·ztecas, iniciaram essa emigração, em direcção ao .sul e conseguiram chegar até o territorio do actual Mexico; inicialmente dirigiram-se até Anahuc, de ·onde voltaram para o ponto de partida. Reiniciaram a jornada e dessa vez attingiram Culim.eian, onde, por instigação ,do
saeerdote - que 'Se dizia portador da vontade d.ivina - construiram ahi
um templo ao Deus da ·G uerra.
Aacatl, o guia desse povo, procurava por todos os. meios convencel-os
de que Huitzlip·o.chtli exigia a fixação em Cul'ia,can. Mas, as. diversas
tribus não se deixaram convence r, de prompto, pela visão do sacerdote,
e .s!ó mente os A·ztecas, que tambem eram cognominados M e·xi, ficaram
fieis a A.aca,tl. Com o intuito de estabelecer completa <lifferença com as
outras 6 tribus , fiz.eram se chamar, de então para deante, o povo el~vto.
·O'S Nahu.as não puderam desenvolver-se sati's:factoriamente, pelo
facto de estarem continuamente em guerras uns com os outros. ·O· contrario aconteceu com os A:ztecas. que chegaram a um gr.au a vançadis·s imo
de cultura e, ·q uando aportaram ·os hespanhóes, essa civilisação se encontrava no apogeu.
Attendendo ao grito de guerra de seu Deus, encaminharam-se para
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Tollan, onde encontraram uma caixa contendo uma bella pedra preciosa

e d<>is gra vetos de madeira.
Houve discussões acaloradas em torno da posse dessa gemma, porém
Aacatl, no meio do assombro geral, escolheu os dois pequenos pedaços .
de madeira desdenhados por todos.
Esta escolha foi ratificada por todos os que lhe eram fieis pois
tinham a maxima confiança em sua sabedoria.
Aaoatl então apanhou os dois pedaços de madeira e começou a esfregal-os um contra o outro, produzindo fogo, o que produziu a scisão
entre os dois grupos: aquelles que es·co1heram a pedra preciosa e os, que
preferiram os. pedaços de madeira.
Apesar do suecedido, oontinuaram a marcha, em conjuncto, mas
a<loptaram designações diversas - Tlateloloos e Tenochcos.
A emigração continuou em varias direcções até que, em 1216, eh~
garam á cidade de T zompamgo - no local denominado "cemiterio dos
craneos" - a qual passaram a denominar-se M exicatl.
·O rei X .o lotl - dos Chichimec - os recebeu de maneira cordeal,
mas essa amizade foi interrompida pelo facto de um sacerdote Azteca
ter raptado a fflha do general. Üs A·zte.cas evitaram co·m bate e se retiraram para Chapultepec, onde governavam os Colhuas.
0 rei dos Colhuas exigiram tributo, mas os A·z tecas negaram-se
perem·p toriamente a pagal-o, o que deu origem a uma encarniçada guerra,
-que trouxe em consequencia a escravisação :dos Aztecas.
·Os X ochi1nilcos atacaram, tempos. depois, os Co lhuas e os derrotaram. Estes só então se lembraram dos Aztecas e vieram pedir a·uxi1io
a estes. ·Os Aztecas, propuzeram defendel-os em troca de sua 'Propri'.:t
1iberda<le, no que houve accôrdo. Atacaram os Xoohimilcos apesar de
poss uírem apenas paus aguçados como armas, o que cons.eguiram obter
·no ultimo momento, puzeram aquelles em f.uga. Não fizeram prisioneiros mas cortavam as orelhas de cada inimigo que J.hes cahia nas mãos.
Depois· de terminado o combate quizeram os Oolhuas saber o numero
de prisioneiros feitos pelos Aztecas, ao que esses indicaram um monte
de orelhas humanas ...
Os Colhuas, 1onge de cumpr.irem a promessa <le libertar os A ztecas,
!)€lo contrario, trataram de os ·opp:r.imir ainda mais, esqu-ecend-0 ·r apidamente que a esses deviam sua propria independencia.
Dessa vez esgotou-se a paciencia <los Aztecas !
Cada Colhua que logravam aprisionar era imme diatamente sacrificado ao Deus da Guerra - H uitzlipochtli . O numero de Colhwas sacrificados al:can~ou cifra tão assustadora que esses resolveram entrar em
um accôrdo com os Aztecas: resolveram deixal-os ir em liberdade
Começou então um period.o de paz e florescimento. da Cultura Azteca.
Migraram ainda por algum tempo - T ezcoco, Xochimilco, Chalco
- até que se fixaram em Xaltoca.n.
1
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chegada em Xaltocan, o guia dos Aztecas, T enoch, em uma visão,
percebeu uma aguia que, pousada sobre um cardo, segurava, no bico,
uma serpente. Esse symho~o constitue o actual ibrazão do Mexico.
Em 1325, nesse local, fundaram a .cidade de TenoohfJvtlan, que mais
tarde passou a ser denominada por M exico - paiz dos MexitH - que
chegou até nossos dias.
Resolveram então sacrificar um animal em honra do Deus da
Guerra e des ignaram Xomichil, um dos maioraes, para procurar um animal que pudesse .servir para esse sacrificio.
Xomichil muito procurou nos arredores, mas sómente encontrou um
guerreiro Colhua, que fez prisioneiro e trouxe para a cidade. Reunidos
em conselho, deliberaram os sacerdotes sacrificar o prisioneiro em homenagem ao Deus HuitzBipochtli. Amarrado sobre a pedra do sacrifici<>,
um sacerdote, com destreza, retirou o coração ainda quente para offerecer
ao Deus, depois do que foi o corpo da victima atirado do alto do altar.
Esta foi a primeira v.ictima ·h umana, marcando o inicio de uma
serie de grandes sacr,ificios, muitos dos quaes executados de maneira
barbara.
Havia já 82 annos que habitavam Tenochmtlan quando parte da
população se scindiu e foi constituir uma nova cidade - Tlatelolco
para em 'breve tempo vir a ser rival temivel.
Nesse tempo os Aztecas já eram senhores de grande parte da Cultura Maya, notada:mente no que dizia respeito á Astronomia, chegando
mesmo a aperfeiçoar o ·C·a lendario organisado pelos engenhosos Mayas.
O· cyclo do Calendarié> Azteca comprehendia 52 annos, subdivididos
em 13 grupos de 4 annos, denominados ",Casas". C'a da anno, desses grupos, tinha denominação especial: o primeiro era conhecido por annocoelho; o segundo por anno-j unco; o terceiro por anno-pederneira e
finalmente o quarto chamavam de a~no-casa. No final de cada cyclo successão desses treze grupos - sobravam 13 dias que inutilisavam em
p·r aticas religiosas. ·O mesmo se dava no fim de cada anno - com 360
dias - onde surgiam 5 dias "inuteis". Os annos se divLdiam em 18 mezes, assim designados:
Á
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Atlacahualca
Tlacaxipehualitztli
Tozotontli
Hueitozotli
Toxcatl
Etzalcualitzi
Tecuilhuitontli
Hueite<:uilhuitl
Tlaxocimaco
Xocohuetzi
Oohpanitzli
Teolteco
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o mez d as seccas
o mez das ossadas
o pequeno mez da quaresma
o longo mez da quaresma
o m.e z sem chuvas
o rnez dos legumes
o mez das pequenas festas religiosas
o mez das grandes festas religiosas
o mez do desabrochar das. flores
o mez do sazonar dos fructos
o mez dos gravetos.
o mez da chegada dos Deuses

Começo: 2 de Fev.
"
21 de Fev.
13de Março
"
"
2deAbril
22deAbril
"
,,
12deMaio
1 de Junho
,,"
21 de Junho
"
11 de J ulho
,,
31 de Julho
"
20de Agosto
"

9 de Set.

•

Tepelhuitl
Quecholli
Panquetzalitztli
Atemotztli
Tititl
Itzcalli

o mez de festas na Montanha
o mez do passaro "francolin"
o mez da festa das bandeiras
o mez das enxurradas
o mez do clima rigoroso
o mez da primavera (do accordar
novamente)

"

30deSet.
19de0ut.
8 deNov.
28deNov.
18 de Th:!z.

"

7 de Jan.

"

"

"

"

Nemontemi: os 5 dias "inuteis".
Os Dias:
Cipactli
Ehecatl
Calli
Cuetzpallin
Coatl
l\1ignitzti
Matzatl
Tochtli
Atl
Itzcuintli tz

Peixe
Vento
Casa
Lagartixa
Cobra

Ozomatli
1'.1:atinatli
Acatl
Ocelotl
Cuauhtli
Cozcacuahtli
Otlin
Tecpatl
Chuiahuitl
Xochitl

~Iorte

Veado
Lebre
Agua
Cão

1-facaco
Feno
Canna-junco
Tigre
A·g uia
Passaro
Sol
Pederneira
Chuva
Flor

Horas do dia :
l\!anhã
Meio-dia
Tarde
Meia-noite

ipica tonatiuh
nepantla tonatiuh
onaqui tonatiuh
yohualnepantla

(aurora)
(meio do percurso solar)
(crepusculo)
(meio da noite)

A fixação do tempo faziam com precisão ainda maior do que os
Egypcios e mesmo os Europeus da época contemporanea sua.
Uma parte do Mexioc, actualmente, transformou-se em deserto que,
aos poucos, foi apagando as inscripções oriundas dos Aztecas. É, por isso,
de ·u m valor historico - e mesmo hibliographico - incalcu~a vel, a collecção de .livros e outros. manuscriptos, que o primeiro Vice-Rei do Mexic-o
- Diego Hurta:do de Mendoza - enviou para o Rei c ·a rlos. V, que se
celebrisou com o nome de "Codex Mendoza". Estes são os unicos livros
que se conhecem, oriundos dos Aztecas, pois a totalidade dos documentos,
que se acham em archivos publicos, foi destruida logo no inicio da conquista, o que foi a repetição dos factos acontecidos com os Mayas.
Reencetemos a historia dos Aztecas :
·O governo esteve nas mãos do sacerdote Huitzlipochtlis e de mais
20 nobres até 1363.
Te-rnoch era considerado como sendo o primeiro nobre de TenochtitZan, a futura cidade Mexico, e, com sua morte, resolveram, os maioraes,
eleger um ' rei. Coube a Acamapictli - isto é, um punhado de junco a victoria, na eleição, e logo depois assumiu o governo que durou 30 annos,
repletos de actos de sabedoria.
-
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Apesar de constitui dos em Nação, com um Monarcha proprio, ainda
pagavam tributo ao rei Te zozomoc da tribu dos Tepanec que, não sa.tisf eito com o recebimento dos tributos, começou a exig.ir cousas absurdas,
impraticaveis, a titu~o de tributo. Levou suas exigencias a ponto de pedir,
de uma feita, "campos fluctuantes", o que, apesar do absurdo, conseguiram obter, ante seu proprio assombro.
Certamente esses "campos fluctuantes" foram ou serviram para ensaio dos Chinampas que fabricaram posteriormente, os quaes os hespanhóes, com assombro indisfarçavel, chegaram a conhecer.
A·oamapictli fa11eceu em 1396. Seu filho Huitzilihuitl - pluma de
colibri - foi seu successor ·que, para terminar com o jugo de seu povo,
porém de modo pacifico, casou-se com a filha de T ezozomac.
Sobreveio então um período de ca:lma, 'e m que a Cultura avançou
grandemente, tanto no terreno scientifico - legislaçã-0 - quanto no
pratico - cultura technica - com o ,systema de irrigação dos. cam·pos e
o planti:o e a manufactura do algodão que, nessa época, começou a ser
utHi:sado .
.Esse periodo de bonança não conseguiu ser muito grande, poi'S.
Huitzilihuitl morreu em 1417, no meio de uma guerra civil motivada
por rivalidades com os Tepanecs. Seu irmão Quimalpococa - o escudo
fumegante - subiu ao· throno, o que causou grande alegria entre os Tepenecs. 'Ü monarcha Azteca, para demonstrar bôa vontade e evita ra
guerra, offereceu ricos presentes ao Rei desses que, em troca, presenteou-o com vestes femininas. Não satisfeito, aproveitando-se de uma superioridade momentanea, aprisionou o Azteca e fel-o prender em uma
jaula de madeira. Este não ,supportou tamanha humilhação e se suicidou.
O facto occorreu em 1427.
Subiu então ao throno I t ztacoatl - a serpente de pedra - homem
edoso e de grande experiencia, pois ha 30 annos que commandava o exercito. Resolveu vingar a .affronta que Quimalpococia recebera, para o que
se alliou com os A lóohuans. Atacou os T epamec e infligiu-lhes uma derrota depois de dois dias de encarniçada 1ucta.
ltztacoatl dividiu então seu governo com o sabio mona~cha de Alcolhuacan - Nezahualcoyotl - e fez governador geral dos. Tepanac, um
nobre que discordava publicamente dos modos por .q ue ise conduzia s.eu
rei, quanto á maneira humilhante de t ratar o imperador kzteca anterior.
Foi um grande monarcha - I tztaDoatl - que, com energia e sem
crueldade, s oube elevar mais ainda o grau de ei.vilisação de seu povo.
Morreu em 1440.
Foi succedido, no throno, por M onteuczorrni-llhuicamina - "aquelle
que atira settas para o céo" - seu Jogar-tenente.
Monteuczoma logo que se viu no poder, investiu contra os Ckakos,
pois esses o haviam feito prisioneiro, traiçoeiramente, quando era gene-
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ral. Queria, desse modo, vingar-se dessa prisão e tambem para poder
obter prisioneiros de ·g uerra para o sacrificio ao Deus da Guerra.
Todos os prisioneiros foram sacrificados sobre o altar de pedra e
tiveram seus corações. arrancados para offerenda a esse Deus. Foi então
construido um grande templo dedicado ao Deus da Guerra e logo depois
Monteucz<>ma conquist-ou o Valle de Anahuac.
Durante seu reinado, em 1449, uma terrivel inundação assolou quasi
todo Imperio que ficou ameaçado de ruina completa. Este monarcha fez
.então .construir um dique de 9 ·m ilhas de extensã<>, que existe ainda hoje
em dia, conhecido eo:m o n<>me de "A1barreda Viej a".
E sta não foi a unica desgraça a devastar o paiz. Muitas, outras se
succederam. Sobreveio uma secca atroz, em 1550, que .se repetiu em 1554..
.C-0mo se ainda não fosse .s ufficiente tantas provações, surge então
uma geada seguida de queda de neve que alcançou a uma altura superi-0r
a um pé, facto esse inedito.
Essas calamidades inutilisaram o pouco da colheita que havia sido
poupado pelas seccas. A .situação tornou-se, em. cert<> logar} tã-0 afflictiva,
que o soberano chegou a permittir a emigração. Mas, em pouco tempo,
conseguiram -re-0rganisar -0s campos, com o que n<>vamente veio a ·f artura.
Recomeçaram as operações militares, via de regra afortunadas, o
que deu occasiã'O para que fosse levantado mais outro templo em honra
ao Deus da Guerra, esse p<>rém, de ·uma riqueza. s·e m par - o famoso
'Tem'J)lo de ,HititziZopochtli.
Durante seu reinado foi decretado o prohibicionismo. Este chegou
a tal ·p onto de rigor, que eram condemnados á morte todos aqu~üles encontrados em estado de embriaguez. Leis -rigorosas tambem prohibiam o
fabrico de bebidas alco-0licas que, em summa - eram entre todos os .indigenas da America - apenas conhecidas entre os A:ztecas . Monteuczoma
falleceu em 1469.
F.oi eleito, por ·u nanimidade, para -0 substituir , no reinado, Tlacaelel,
,que recusou, instituindo .a favor de um sobrinho de Monteu,czoma, que
se ehamava Axayacatl - "a mosca" - o favor de governar seu povo.
Teve Jogar então a cor·oação, em que não apenas Ax·ayiacatl foi agraciado
com as insignias reaes, mas tambem o proprio Tlacaelel, mas esse nobre
general contentou-se em ser um collaborador e conselheiro do jovem
·m<>narcha.
Este viu-se obrigado a sustentar uma guerra encarniçada contra
T chuantepec, na qual se tornou coxo. F:oi um monarcha bellicoso, ·porém
.observador rigoroso das. leis. Em eon.sequencia de ferim·e ntos e mesmo
de eansaço das guerras c-0ntinuas, veio a faUecer em 1481.
Suceedeu, no governo, seu irmão Tizoc - "o pé coberto de ferimentos" - que pouco tempo governou e falleceu quasi centenario - em
1486 - envenenado por dois vassallos. Estes foram executados publica··mente, deante de toda a nobreza., para es·c armento de s ua attitude vil.
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Apesar do tempo bastante curto de seu reinado, T·izoc conquistou 14
cidades e .iniciou um novo templo ao sanguinario Deus da Guerra
Hui tzil()pochtli -Mexitli - que sómente mais tarde foi terminado.
Ahw:tzotl, .seu irmão nlais jovem, o substituiu no throno. Foi d-e
uma crueldade sem par. Ao assumir o governo, definitivamente, fez
immolar 1.000 pris.i oneiros de guerra, no altar do Deus Huitziprochtli.
Sua ferocidade não se deu por satisfeita ainda.
Em constantes guerrHhas, com as tribus visinhas, foi reunindo um
consideravel numero de prisioneiros para serem sacrificados na inauguração do magestoso templo, ·ora terminado, e cuja construcção começara
sob o reinado <le Tizoc. Dizem al·g umas chronicas, datadas de 1500 e, tambem dados colhidos em outras fontes que, sómente nessa festa, 60.00()
victimas tiveram .suas carnes laceradas. pelas faeas dos sacerdotes!
Havia montes de coracões
humanos deante do altar desse Deus da
,,
Guerra? Para que?
Alguns annos mais tarde - em 1499 - novamente todo o territorio
é assolado por tempestades, sendo que na cidade do Mexico houve uma
inundação como não se vira anteriormente.
Desta vez o proprio palacio real foi inundado e, para não correr
perigo de afogamento, o monarcha quiz fugir por uma pequena porta
secreta, nos fundos de seu palacio. Foi infeliz nessa fuga. Escorregando,
bateu violentamente contra uma trave que se estendia deante dessa porta
secreta e contundiu-se seriamente na cabeça. Dois annos depois, e em
consequencia desse ferimento, veio a fallecer em 1502.
Apesar de cruel e rixento, desenvolveu grandemente as actividades
de seu paiz, estendendo suas fronteiras até os limites que se conservaram
actualmente.
Seu successor M onteuczo11ia-Xoyocotzin, o moço, f Hho de Axayacatl;
quando eleito, portou-se com timidez e modestia espantosas.
·Os nobres, quando foram procural-o, com o intuito de levar a noticia
da elevação ao throno, encontraram-no no interior de um templo varrendo o chão. Essas provas. de humildade era1n fictícias pois não tardou
a mostrar-se um tyrano cruel.
Um dos primeiros actos, logo após a cerimonia da coroação, consistiu em declarar guerra aos OfJomites. Derrotou-os, conseguindo levar
5.000 prisioneiros e declarara essa guerra sob pretexto de represalia ( !)
contra uma revolução tentada, em épocas anteriores, por esse povo.
Esses prisioneiros tambem foram executados, como sacrifício ao
Deus da Guerra.
Monteuczoma chegou a ponto de se fazer adorar como um Deus. e,
nos cerimoniaes, sentava-se nos, logares reservados aos idolos.
Seus desatinos não terminaram ahi. Demittiu summariamente todos
os funccionarios que não eram nobres, mesmo aqueUes que haviam con"' 92 -

quistado suas posições por saber, honradez ou mesmo por actos de bravura. . . Só admittia, no governo, funccionarios de alta linhagem e, principalmente, em seu serviço particular.
Resolveu adoptar o titulo H e.i tlatoani - Senhor dos Senhores - que
bem illustra sua modestia ...
'Chegou a ter em seu palaci:o cerca de 1.000 mulheres e, como honra
especial, costumava presentear, com uma de suas mulheres, os palacianos
de s ua estima.
Sua mesa era servida por 400 nobres ·que, desfilando ante a mesa
real, apresentavam os pratos cheios de iguarias. O monarcha, com um
bastão, designava os manjares que desejava provar e vinte d e suas esposas traziam vasos com agua para que es,s e pudesse se lavar antes das
refeições. Costumava mudar quatro vezes por dia sua roupa que, só em
casos especiaes, usava mais de uma vez.
Os palacianos tinham que vir á sua presença em trajes simples "roupa de sacco" - para que s.e patenteasse sua "humilde" condição de
servos, ante seu poder "divino ..
Monteuczoma não admittia, de modo a•lgum, convivas em sua mesa.
Admirava a musi·c a e sempre conservava junto de si uma orchestra.
Tambem admirava muito os espectaculos representados por acrobatas e
saltimban·cos em geral e, apenas esses·, ficavam em sua presença nas refeições e costumava fumar e dormir após as principaes.
1
0s nobres que Q serviam não o deviam encarar e, pell{) contrario.
conservando-se curvados todo o tempo que estavam em sua presença,
nessa posição deviam ficar tambem emquanto estivessem no recinto,
tendo que recuar de costas, com o rosto voltado em direcção deste.
Possuía um bello jardim zoologico, verdadeira maravilha no genero.
Possuía exemplares de todas as aves e animae.s que porventura se achassem em seu Imperio. Alimentava os animaes ferozes com carne humana,
provinda dos prisioneiros de guerra.
Não apenas animaes costumava colleccionar, mas tambem. anormalidades humanas - verdadeira coUecção teratologica.
Mais de mil varredores zelavam p€1a completa limpeza das ruas que ,
á noite, eram illuminadas com tal deslumbramento como se se estivesse
de dia.
Ai do juiz que se deixasse s ubornar! Era executado,.- não servindo
sua alta hierarchia como impecilio para a condemnação á morte.
No seu reinado foi fundada uma colonia para os desvalidos, aleijados e para a velhice desamparada, cabendo ao Estado a manutenção dessa
\

inst~tuição.

Um erro apenas foi fatal para seu governo: a conquista de Tlaxcala
(o mesmo que, tres seculos depois, iria acontecer com Napoleão na campanha russa). Esse povo corajos-0 não se deixou intimidar por ameaças
e foi pedir auxilio aos Otomites, no que foram bem s uccedidos.
-
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'Ü ~xercito Ozteca, so:b o commando de um principe imperial, deu
combate a esses dois povos alliados, que conseguiram victoria. O exercito
mexicano foi totailmente batido e seu chefe perdeu a vida.
M onteuczoma, logo· que soube desse insucces-so, mandou organisar
um exercito mais r poderoso, para reparar esse desastre, ·dizimando o inimigo. Nesse t.empo os hespanhóes aportaram ás costas mexicanas.
Cortez teve a sorte de encontrar .c ompanheiros ·c orajosos - Pedro de
Alvarado, J·uan Velasquez de Léon e Gonzal(> de Sandoval, entre outros
- sem os quaes não teria conseguido conquistar um reino tão poderoso.
Conseguiu obter reforços: de Cuba, pois, em seu auxilio, veio uma esquadra sob o commando de Ponfilo de Narvaez, que trouxe mais de 1.20-0
homens de infantaria.
Inicialmente os. A·z tecas ficaram amedrontados - pois· desconheciam cavallos - e lembraram-se da lenda que fallava na vinda de "Deuses brancos", mas não tardou muito para que se certificassem da qualidade de "mortaes " dos hes:panhóes.
A derrota destes teria sido um facto, não fosse a tibieza de Monteuczoma, que não quiz, de modo algum, dar ouvidos a seus generaes.
'Üs hes.p anhóes somente encontraram sér ia resistencia quando penetraram o territorio pertencente á tribu T laxca'l:a, commandada por um
heroico general Xicotencatl. Apesar dos esforços :destes, os ·h es·p anhóes
venceram e aprisionaram esse commandante patriota.
Depois de saquearem varias cidades, chegaram ás. portas da celebre
Tenochtitkin, onde Monteuczoma os recebeu com ares festivos. Essas
attitudes, a um tempo covardes e cynicas, de seu imperador, causaram
descontentamento em todo o povo.
Em 3() de Junho de 1520 foi Monteuczoma assassinado, por um grupo
de Aztecas encolerizados, com uma pedrada. No dia seguinte Cortez foi
rechassado até junto da fronteira de Tlaxcala.
Cidtlahua.t zin - "a agui.a" - o successor de Monteuczoma que foi
o commandante do exercito. Pouco tempo reinou, pois falleceu victima de
variola, transmittidas por membros da comitiva de Cortez.
Seu irmão Cuauhtemotzin ou Cuauhtemoc - "a aguia precavida" succedeu-o no commando do exercito. Nada mais. podia fazer dentro de
uma ,c idade onde o numero de cadaveres excedia ao de vivos. A peste e a
fome dizimava o restante.
·Cortez iniciou um cerco rigoroso em 20 de Maio de 1521 e, em 13· de
Agosto, Cuauhtemoc foi obrigado a se render, ·com a perda de perto de
200.000 homens, mortos de fome. E sse heroico guerreiro quiz fugir em
um barco para obter r eforço, mas. foi aprisionado. Levado á presença de
Cortez disse: "Tudo fiz para salvar minha terra e meu povo; mas, nada
consegui ante a força, e aqui estou prisioneiro; apanha o punhal que ten$
em tua cintura e mata-me! "
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Não satisfeito com tamanha humilhação, 'C ortez, mandou submetter
ao supplicio esse heróe, juntamente com o cacique de T'acuba, para que
revelassem o esconderij<> de thesouros que presumia, escondidos. na cidade.
U·n taram-lhes os pés com oleo e os pt:l'zeram sobre chapas quasi em braza.
O cacique de T'a cuba, não resistindo ás dôres desse tormento, começou
a gemer e queixar-se ao que Cuauhtemoc disse: "Pensas, acaso, que estou
deitado em um leito de petalas de rosas?"
Cortez reconheceu a inutilidade desses supplicios, pois nada conseguiam arrancar de homens que soffriam ,com ta~ estoicismo. Irritado com
essa resistencia, e tambem com o assassinato de Cr.istobal de ·OHd, seu
auxiliar, em Hibueras - actual Honduras - por tropas Aztecas, mandou enforcai-os juntamente com o heroico general Xicotencatl.
T'r iste fim - morte iniqua e vil sobre uma forca! - bem outro, mais
honroso, mereceria esse grande Cuauhtemoc !
Entre todos os povos da ·Civilisação pre-Colombiana este foi o unico
que, até nossos dias, conseguiu conservar-se autonomo.
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"

XIII -

Caça e pesca dos índios .

XIV -

Guerra e leis de guerra nos índios norte-americanos .

,,
"

XV -

"

XVI -

"

XVII -

Danças dos indios da America do Norte .

Religião dos índios norte-americanos.
Profetas da raça vermelha da America do Norte.
Os Delawares .

..
..

XVIII -

Os Mohaws .

XIX -

Os Irokeses .

"

XX -

"

XXI -

"

.

:XXII -

Os Shawnees .

XXIIl -

Os Chirokeses .

"

XXIV -

Os Creeks .

"

XXV -

"

XXVI -

"

XXVII -

"

XXVIII -

"

XXIX -

Thai-yen-da-nay-geh, chamado Joseph Brant.
·Os Senecas .

As leis e usanças dos Creeks .
Os Hurones ou Wyandotts.
Os Miamis .
A Nação Ojibway .
Os Sioux.
')

"

XXX -

.

XXXI -

"

XXXII -

Tatanka-Yotanka, chamado Sitting Bull.
Os Apaches .
As tribus indias da America do Norte.

•

l

1

•

SUPPLEMENTO
ILLUSTRADO

•

:.\lnlher inca

...

•

Mulher inca

Perfil

•

Guerr€.iro inca
•
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.Hapa Zspecial
Róta da expedição ULRICH - O comprimento total do caminho percorrido é de 25.000 kilometros e
atravessa as selvas virgens e os matos do Amazonas, Mato Grosso, Regiões limitrofes da Bolivia, Chaco
Pal'aguay, Paraná, Goyaz, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauby, Maranhão e Pará.

--

-

-- -

Indios Lenguas em Puerto Zastrc (Chaco Parag uay) que se empregam
temporariamente nas fabricas ele tanino.

Jndios Lenguas em Puerto Guarani

Com os Indios Macás do Rio Pilcomayo (Cbaco P araguay ) . No meio do grupo
dos indios a esposa do a utor.

O Dr. Ulrich com jovens guer1 eiros Macás

1o3

Jovens guerreiros 1\'lacás no acampamento

Tres chefes Macás

Exploradores Macás no

acamp~mento

Explo1·ado1·es Macás no acampamento

O eàcique eles indios I\llacás . Chama-se K atku -naj (anta ) e e o melhor fle cheiro ·

t

Huan-heu (garça), filho do Cacique

10 7

Nej-jy-u, o mensageiro dos Macás

1

j

\

Vitak -lati, o feiticeiro

J

Katki-kine.t-ky, o explorador dos indios Macás com a sua imponente cabeleira.
Katki-kinet-ky acompanhou por alguns· meses a expedição ULRICH no Chaco.
Na guerra do Chaco prestou serviços de exploração para os Paraguayos.

Sentinela de acampam ento

Vista parcial das mais belas e maiores cascatas do mundo, a queda do Iguassú.
A altura da queda é mais de 65 m . e a largura 3.500 m.

Vista parcial da queda tirada do lado brasileiro na serração da manhã

Vista parcial sem neblina. Numa circunferencia de 3.000 m encontram-se as torrentes
formando grossas colunas de configuração fantastica que produzem ao bater em
baixo com barulho terrível semelhante ao ruído estrondoso do trovão.

"

.. .

•

Densa cortina liquida cobre o rochedo preto e alcantilado que no fundo detem a
queda Bozetti. A agua que salta fóra atravessa um espaço de 30 m na largura
e bate fortemente contra a base.

A, agua lança·se com simetria oririnal e lembra ao cair flocos de alrodão.

Os

arabescos desenhados pelas correntes entre os granitos completam a admiração
daquele que assiste eom devoção religiosa ao desencadeamento das forças natura~

..

Garganta do Diabo, a queda mais larga que bate no fundo com grande barulho.
Junto ao terrivel estrondo afoga-se a voz humana.
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).\'lapa g·era l das quedas do Ig·uassú indicap.do cada uma delas

O Rio Paraná, cuja largura é 4 km, aperta-se junto de Guayra, antes da sua queda,
numa garganta de 60 m de diametro e as mais imensas massas de agua trovejam
20 m embai"Xo sobre uma lage com um estrondo que se póde ouvir a uma distancia
de 35 km.

O Rio Paraná depois da queda. A margem oposta pertence á Republica do Paraguay.

Efervescente desce o imponente rio e sómente 60. km abaixo de Mendez retorna
a ser navc:ravel.

Escultura em madeira dos indigenas do Rio São Francisco, Estado da Bahia.

'

India Chiquito de Lagôa Gaiba, Bolivia. A velha bebe mate da Bombila.

123

1
•

..

lndios Barbad os (Barbadcs mansos ) . Redução de indios (Postos dos Indios )
do Rio Paraguay alto, Mato Grosso.

..

Crianças dos Barbados m ansos.

Indio Nhambiquara do Rio Barra dos Bugres, Mato Grosso (Postos dos Indios ).

l

Menina índia do Rio Guaporé, Mato Grosso.

Uma Menina dos Barbados mansos, Rio Paraguay alto.

Acampamento no mato da expedição ULRICH, Lagôa Acurisal, Mato Grosso.

Com estas barcaças, constando de duas canôas de indios ligadas entre si, atravessou
o Dr. Ulrich com a sua Senhora mais de 2.500 km do Sertão matogrossense.

Chapa com emorativa da Expedição Ulrich no Rio Brown. Os indios chamam este
rio Ari-vanozê (Rio do mato), porque passa no meio do mato. Dr. Ulrich chamou-o
"Rio Brown" em honra do seu amigo Dr. William Moseley Brown, norte americano
e reitor de uma universidade.

O Rio B1 O\vn passa por densa selva virgem e serradas massas de mato.

A este lugar vem os animais da mata virgem para beberem. Foi aqui que a
expedição ULRICH fez interessantes fotografias de animais.
'
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Este Mapa mostra a extensão das regiões habitadas pelos Aruacos.

'

Cascas de frutas (aboboras selvagens) servindo aos indigenas de vasos para beber
e eomer.

Paus de sepultura (1/7 do tamanho natural) de mandioca brava que
substituem a pá. Estes 4 paus destinam-se para a sepultura de um feiticeiro. As esculpturas representam cabeça, corpo, asa e perna do besouro coveiro que tambem cava a areia. Os ornamentos são gravados
com conchas incandescentes. Os paus ordinarios da sepultura constam
de paus de mandioca aguçados com os quais afofam a terra.

A fileira superior mostra 4 instrumentos para arranhar as chagas, é o
instrumento universal do homem de medicina (feiticeil·o) . Consta de
um pedaço de casca de abobora provisto de uma ou duas fileiras de
dentes de peixe ou pontos de espinhos. Nos casos de dôres reumaticas
intumescencias fortes inflamações das extremidades, arranha o feiticeiro
os lugares doentes a té provocar uma forte hemorragia. Com isso o
doente é aliviado, intumescimento, inflamaçã o e dôr cessam. Segunda
fileira: Casca de abobora que se1·ve para a conservação de oleos e balsamos. Abobora para dança ou de m atraca que contém pedaços de
conchas e é sacudida em compasso durante a dança. Chicote para mosquitos feito de fibras da palmeira Caranda com a qual se afastam os
insetos molestos. Pente de uma e duas fileiras feito de bambú.

Colares de sementes para mulheres e moças. Maças para a dança de madeira dura
que são sacudidos nas danças e reuniões culturais. Furador e cinzel para madeira
feitos de ossos de jacaré.

Colmo de bambú C{)ntendo veneno para flechas. Para veneno
das flechas usam os indios cu1are ou veneno de cobra. Os
índios Nhambiquaras chamam €.Ste deposito de veneno Arukirapizê-Uanozi (puré para flechas de bambú) . Furador para
os labios embelezado com penas de garça. Furador para as
orelhas. As pontas dos furadores para os labios e as orelhas
são feitos de ossos.

A37

Algumas das mais conhecida s cobras venenosas do Brasil.

"Crotalus terrificus" chamad1:> no Brasil Cascavel. Acha-se em
todas as regiões do Brasil.

Boicorá (Micrurus corallinus), pequena cobra coral, muito venenosa. Vive em sociedade e encontra-se nos caminhos e nas estradas dos matos, acha-se em todo Brasil.

Surucucú (Lachesis muta), encontra-se no Brasil ti opical e atinge
um comprimento de 3 metros.

Algumas das n1ais conhecidas cobras venenosas do Brasil.

Jararacussú (Bothrops jararacussú ), €.ncontra-se em todo Brasil
e é muito venenosa. Prefere mato e regiões pantanosas.

Jararaca (Bothros jararaca), enc.ontra-se nas rr.giões do Sul do Brac;;il,

J a1araca pintada (Bothrops ntSuwiedii), multiplica -se muito e encontra-se
em todo Brasil.

Tiragem do veneno.
•

•

Sôro conti·a veneno de cobra.

r-

Menina dos indios Pareeis.

Indias Carajás da ilha de Bananal, Rio Araguay.

Indio Carajá da Ilha de Bananal, Rio Araguay.

•

India Carajá. O vaso de barro está coberto de ornamentos de morcego.

A

Mulheres Nhambiquaras ao comer.
( Col. Com. Rondon l .

Mulheres dos indios Nhambiquaras do Rio Papagaio e Juruena, Mato Grosso.
( Col. Com. Rondon l.

r
1

Menina Nhambiquara.
<Col. Com. Rondon ) .

Jovem Nhambiquara com ornamento do nariz e dos Iabios.
!Col. Com. Rondon ).

Cacique dos indios Nhambiquaras.
<Col. Com. Rondon ) .

14-7

Indio Nhambiquara com ar co de caça e flechas.
( Col. Com . Rondon ).

A piranha (serrasalmo ), chamada tambem olho de fogo ou peixe de prata. Este
peixe ~rnivor.o .é pe rigoso e encontra-se em milhões nos rios de Mato Grosso.
Homem e animal são reduzidos a esqueletos dentro de poucos minutos pelo cardume
de piranhas. Os índios usam os dentes triangulares para cortar fibras e espinhos
de palmeiras. Entalham-se com eles as madeiras para flechas e cortam-se os cabelos.
Na pequena cirurgia usa-os o feiticeiro para abrir pustemas e veias.

1

Piranhas fotografadas debaixo da agua.

Piranhas pegadas a anzol são preparadas para o Museu Nacional brasileiro.

Dr. Ulrich exibe uma piranha perante a camara cinematografica.

O Rio Paraguay, Mato Grosso. As montanhas pertencem á Bolivi=t.

O Rio Paraná formando o limite €ntre os Estados de Paraná e Mato Grosso.

•

A embarcação da expedição ULRICH no Rio São Francisco (Estado de Bahia) .

Neste lugar o Rio São F rancisco é pouco profundo. A embarcação da expedição
cor1eu contra um banco de areia e é tirada por mestiços.

O Rio J amary , Mato Grosso.

Corredeiras do Rio Jamary.

,
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As tribus dos Sioux das pradarias e do Oriente. Os Sioux propriamente ditos sao
os Teton, Yankton e o grupo Santes do Mapa.

ERRATA:
Caribo:
Pag . 36 - linha

Guarany (Tupy) :

5 - irupa

rupa

Guarany (Tupy ):
"

37-

"

uhor

7-iahuar
Guarany (Tupy ) :

,,

,,

37 37 -

,,
,,

o cão
Portuguez :

a mulher

4-areyto

a reta

virtude, brav ura

Região :
Rio Paraguay ( Chaco )

"

53 -

"

11 -

54 -

"

14-Mequens

"

89 -

"

3-Começo: 28 de Nov.

'.

89 -

"

4-

,,

Por tuguez :

guna

53 -

"

Grego:

bom

1-cunam

Tribus:

,,

Egypcio:

Portuguez :

8-Cadiuéos
Cautarios

"

Rio Madeira
Florestas proximas ao Rio G uaporé

8 de Nov.

Horas do dia :
,,

89 --

"

1 -- Manhã -

iqu1ca tonatiuh (aurora)
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