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Os Cherentes
(Aborígenes do Brazil eentral)
I

A civilização dos indios - Alguma._ notas paI·a seu estt1do e p•·otecção
O 18.° Congresso dos Americanistas, reunido em Londres no mez de maio de 1912, acaba de publicar seus A n naes. Ahi vêm umas notas rrúuhas sobre os índios cherentes, de que largan1ente discorri em 1896, num euthusiasn10
protector, desinteressadamente protector, que <leda ser esqu ecido uma duzia de annos depois.
Os quatorze a quinze artigos, que. publiquei entilo, visavam a justificar uma subscripçãJ em favor dos cherentes e
de sua real civdização. Os prin1efros recursos, que não faltaram, eram destinados á compra de instrumentos ag rí colas,
de auimaes e á installação de uma professo ra, que entre os
cherentes iria ensinar os rudilnentos da vida civilizada.
Como insisti depois, em 1900 ( «Descobriinento. do Brazil», conclusão), era neoessario que a transição das brenhas
para a cidade se fizesse gradualmente e se não transplantasse o rude gentio, para em nossas ruas iniciar-se na vadiagem mais ou menos engravatada.
Era mesmo conveniente que não os enfarpelassemos
com as roupas e gravçi,tas de ·uma civilização apparente, afi m
de os fazer funccionarios do estado ou militares carnavalescos.
)finha idéa era instituir nas cercanías das cidades ou
villas uns elementares estabelecimentos de ensino co1n largueza ca.mpezina e com os sós indispensaveis el ementos para
t irar ao s selvicolas a primeira crosta da florestal rudeza.
Seriam assim agricultores . simples, capazes de evitar,
por exemplo, a immig.ração dos jaj)Oaezes mais civilizados,
que perturbarão nossa vida nacional.
Os primeiros alumnos e .alumuas ficariam sómente uns
seis mezes no internato, para tomar o primeiro gosto dos
arranjos àomestioos, ·d.a agúcultura, -0 app:render a coutage1n
primaria, co1n as primarias lu.zes .da ele.m.entar so.uorização
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de letras. Seria i11ais uma hospedagem amavel, que attrahisse a ~egunda leva. Esta ficaria um anno, e uma tercfira
um anuo e me o. Bastaria que depois se fixasse em dois
aunos o curso normal dessa prepara<:ão iniciador8, em que
se dariam sómente os aspectos si mples de nosso viv~r, os
que permittis:ém a gradual pas·8gem das n1attas para as
villas mais civilizada8 .•.
Encontrei entrw todc s os obstaculos, alguns dos quaes
expuz fra ncan1ente: - . tivera1n origem numa doentia rivalidade que frustrou em parte a primeirA. mi ~sP-o . Até ne~tas
coisas do bem geral ha gente ~ivilizada que faz disso meio
de luta p ela vida ou peanha de gloria individual (como se
a fama vif' s:e de um passsge·ro l ri}ho tle nossa pessoa!)
:Houve urn dedicado ~btrangeiro, muito nos~o a.migo,
muito educador e enthu~ia sta até 8 Yelhice, - houve um
Horario Lane, con1 Ye1dores de nioço, que n1e offereceu o
apoio dos americanos para levar avante m~u esboço de qprotec<;ão» ou civiJização indígena.
Co1no o inicio havia de ser no Tocantini::, os recur~os
iriam directamente pelo Pará. «Na America do Norte, diziame o bom e saudoso a1nigo, Qs enthu~iastas pelo::i índios são
numero~ os. Fa<;a tuna 1nemoria para o proximo congrf>ieso
de americanistas e vE-rá como, ao lerem sua memoria, todos
se voltarão para escutal-a attentamente.
Os recurs<'s não falt arão e o senhor logo se tornará
a~sociado dos melhores institutos americanos», terminava o
caro amigo, a estimular mais directamente meu brio, minha
vaidade juvenil... E foi elle que nos Estado& Unidos publicou em folheto meus artig o~, traduzindo-c-s en1 parte para
o in~l ez.
Achei que não devia ceder a tentação tão grande. Já
ne~se tempo vencia • in min1, com outros defeito~, um doentio patriotismo, que na patria tanto mal me fez, se1n me
valer a coirecçào dos rnaioraes, nem as inglorias depressões
injustas ...
Veiu depois a «Prot ecçà'> dos indi S». .. Lembrei de
novo as idéas antigas. l\Ias ellas ' inharn já tisnadas de
peccado orig inal... E fic •.ram outra vez desprotegida~.
Assim tudo corra bem, graça~ á dedicaçiio de alguns
abnegados e sem o virus tenaz do fnnccionalismo indígena •••
duplamente indígena.
:t:

**
Na memoria qu e apresentei em Londres, niw toquei
nesses pontos edurativos. Espero escrever depois mais assentadameCJ t e : não desejo com idéas novas pertu1 bar o que se
está faiendo e nem perder mais um tempo cansado, em assumpto que o officialismo tem monopolizado Eem attender ás
trad\ções, aos estndos antcriore~.

)
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Nas publicações do paiz (« Revista do Instituto Historico », por exemplo) e do estrangeiro, ha um va~to rnaterial
descoordenado, que se devia aproveitar em um conjuncto
uniformizado, segund o as n1esmas regras, num molde só.
F oi o qu e propuz em Londres e ·o que se discutirá em
'\Yashington ])ahi virá um codigo ethnographico, linguístico e educativo, capa z de guiar os civilizadores de indios,
cuja ling ua, cuj(ls costumes, cuja elementar ciYilização devem co nh ecer previamente.
Fóra desse ru1110 educa.tiYo, será instaYel qual quer trabalh o de civilização. Os novos elementos que t rouxermos
para as cidades pode1n ser uma exhibiç.ào thebtral, como os
de 1897, serã > funccionarios do estado, ou ali1nen tarão o
alcoolismo de no~ so s contubernios 1n al civilizados.
A }.,rança e111 l\1arrocos, na Ind o- China estlÍ.-nos dando
esse triste exemplo, a «proteger » os iud;g enas, para os tornar client es das tabernas privilegiadas. Não ha nenhuma
vantagem e1n os t ran• migrar para as cidades ou em retirai-os
de uma vida pastoril e agricola. Só !1esta serão ut ilmente
civilizados.

**:;e
Dou aqui o resu mo do que expuz e1n L ondres, e em
outros arti~os apre sentarei o <tesenvolvimento rapic! o, ligeiro
da pat te ethuograpbica. A r arte ·liu g-uistica, bem mais alongad a fot publicada em Londres, onde me re sumiram muito
a rn ~mo ria original. O vocabulario, bastante longo, saiu em
port ugut:z e inglez.
E is o resumo preliminar :
1

1)
2)
3)

E'rH NOGRAP H I A

Classificação ;
Costumes ethnicos e estado social :
Costu mes religioscs e lendas.
II

J.,JNGUISTI CA

1) Clasúfic ação mor pbologica;
2) Denominações ethnicas, famili ares, soc1aes e relig iosas;
3) Grammatica, phraF.eolog ia e vocabulario. (Notas para
um esbcço).
Segundo a classificação de Martius e alguns recentec;
aperfeiçoamentos ou retoques, os Cherentes (Xeréntes Sheréntes - Scheréntes) pertenc em ao vasto gru po dos Gê.r;,
parte central e segundo sub- grupo dos qAcuêns> (Akuens '?)
São aparentados co1n os Chavantes (Shavantes - Sehavantes), mas permaneceram em sua primitiva séde, com seus
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costumes e língua original. F oram aldeados em meado do
seculo ultilno.
Até 1896 e mesmo até 1911, achavam- se á inargem do
Tocant ins, segundo os dados que me forn eceram seus chefes
em S. Paulo.
As informações anteriores e voca:bularios são confusos,
inverosimeis ou resultam de obser va ções rapidas e audições
incompletas, por ouvidos mal habituados á phonetica sonora,
cantante das linguas aborigenes .
O materi al deste t rabalho provém das eonve1·sações de
um chefe, corroboradas por outros que em S. Paulo 1ne visitara1n de 1896 a 1911.
:~

•
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Nessas visitas notei a immensa alegria infan til do indio,
quando 'eu lhe dizia algumas palavras em cherente. As mulheres e as crianças se agitavam ruidosamente. Os velhos
abriarn uns risos francos e t odos se t ornavam logo familiares. Um delles prometteu envia r diama ntes, que facilment e
podia e ncontrar para que eu d ~ novo lhe remettesse animaes
e instrumentos agricola.s..... Disse depois ern carta que deitára no correio de Goyaz ou do Triang ulo :Mineiro «uma
caixa de phosphoro» com un1as pedras - que nunca 1n e
chegaram ás mãos ...
Os ultimos chefes, que me visit aram, j á me pareceram
assin1 muito vistos nas mánhas e arteirices de nossos civilizados.
Habituavam-se aos presentes, e tornavam- se avidos, interesseiros, rivaliza ndo u ns com os outros.
E' o inconveniente da proteeção sem disciplina, sem
t rabalhn educativo, sem aEsenta da vida agricola, como os j esuítas exemplificarain nas celebradas ...~1issões e llecl11cções de
outróra.
Os civilizados de out.ra band a , os que se consideram j á.
co1n forças para civilizar, por demais andaram provando, em
seus desperdícios, quanto o capital humano, quan to o inoral
do hom em precisa de seguras regras. T enho visto quão esforçados t êm sido alg·uns na campanha da protecção aos in dios. I nfelizmente esses e1ementos não domina111 e nem podem manter u1n syst ema permanente, fóra do funcciona lisrno
official. A's vezes podem ser vontades boas que ahi empre-.
gani um zelo apost olico. l\1as em nosso campo civilizado as
catecheses lutam entre si e n-Os in es1nos ainda estamos bem
1nal catechizados......
Ainda bem que ha vontades boas em todos os campos e
com re~ultados a.proveitaveis. E será melhor que todas se
congreguem nurr1 sõ CQDjaneto nooiooal, humano, em que
não nos deslembren1os dos ·destin~ geraes da civiliza~ã.o , feita para todos os homens, com todos os crecios, sem preconcebidas distincções -0diosas ...

d7
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1
CLASSIFICAÇÃO

Aqui se reflecte a confusão geral das noções ·authropolo-·
.gicas, ethnographicas e ethnogenicas das raças humanas .•
Não havendo criterio geral, nem mesmo empil"ico, .para uma
-classificação exacta, 1naterial dos aborig enes bra.zi.leiros, não
,havendo aqui u1na «sciencia.,,, no rigor philosophico do tern10, acccitarernos as tradições consagradas historicamente,
·poeticamente por Anchieta, Gabriel Soares, Fernão Cardim.,
:Simtt0 de Vasconcellos, Gonçalves Dia-s ...
Assim, t emos desde logo as duas grandes tradiCionaes
·denominações - Tupis e Tapuyas, que se nã'l applicavam
.a nenhuma tribu em particular : São . para uós como cm ge.ira-1 os suppostos, primitivos «arianos» e «anarianos», ou con10
«indo.europeus)) e «semitas», ou ainda. como <i:helleoos» e
«pelasg ios», «romanos)) e «barbaros.>, <"germanos» e «sla v s»,
:«latinos» e «saxões». São um dualismo logice de ponca
,sciencia e muita coordena<;.ão geral .
'l'upi:i de sig narão, pv i~, a duzia. de p tcificas tribus lit1tóreas, mais adeantadas e muitas das quaes tinh~tm uomes
.que começam por essas duas sy.llabas, co1110 os ser viçaes, trabalhadores «Tu11iniquios », que tão bem receberan1 P edro Al~,rares Cabral e N"icoláu Coelho a 23 e 25 de abril de 1500
(os tuppin.i-lkins de Ilaus Stad.en ou ttt']Jinaquiis de Simãe
.a.e va~ concellos).
'l'ap uyas ficarão sendo .a inul•tidã,o barbara do interioi;,
ie:hostis» ás tribas do littoral (os invasores?).
A estes deviam pe1:tencer entilio os Cherentes, de que
1trato ag (Jra.
Os «Chereotes», «cherens» ou «X erentes», «X er ens»,
•serão os «Xarayes » ( «Charayes») do adelantado Ah•aro Carbeza de Vacca, c.•u os X erues (Cherues) de Sch1nidel, que no
:1neado do seculo XVI · habitavarn as reg iões J:>aludosas das
-cabeceiras do Parag uay '?
Orbigny, no principio do seculo XIX, os menciona como nação numer osa , que habitava centre o Arag uay e o To·cantins». E no diccionario de :à1illiet de Sa:int .Adolphe. e
Caetano Lopes de ~foura,, em 1845, apparecem já os Chen·entes ou Xerentes como «nação de indi0s cujas tribus se
acham em sete aldeias na província de Goyaz, perto do Rio
T ocant ins, acima da cachoeira do Lageado (nom e da aldeia
·que os Cbereutes chamam Rio da Taraira ou T rahyra «Zúca» ou «Zuken») entre os rios Preto ( «zúca ?. ) e MaraJnhão. São estes indios guer1teiros, doc.es, activo5 e l)rop.rios a
itodo genero de industria.» ·
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Em 1851 («Rev. do Instituto Historico», X IX), frei Raphael de T aggia ) capu chinho italiano, os en umera aldeados
com os Chavantes e conta 2.139 índios em Thercza Christin r~. .l!Jm 1887, o viajante · francez Alfred Mare. encontra os
mais para cima, na P iabanha. Abandonaran1 o primitivo lugar, por ser pestífero, e na Píabanha viviam, em numero de
2.723 indivíduos, mansos e já em parte falando o portug uez.
?lfais tarde (1895 ?) os frad.:s domini~an os, a N. E . da ilha
do Bananal, encontraram uns 1. 500 Cherentes.
O incremento que Carlo i vou den 8 tein en , Ooud1·eau e
o dr. Paulo E hrenreich deram então ao estudo dos «povos
naturaes do Brazil central » ( 1 88 5 - 18~4), veiu rectificar muitos
erros de Martius, quan to aos sete grupos em que di stribuiu
os «rrapuyas ».
Não sei se a reducção g eral a qua tro grupos ou "series
priucipaes" (Tit,pi.i;, Gês ou Tapuyas, Ne- Aruoks e ('a .. ibas)
responde melhor á realidade, e se é logicamente acceitavel.
Sei que a conservaçtio elos «Gês» não corresponde ao facto
apontado por .;.Wa1·tius (tribus indígenas com nomes termina·
dos em «gês») e que a ig norancia das línguas aborígenes
ainda agg rava a insignificancia desse criterio taxonomico .
No segundo sub-grupo central cios Gês, ent re os Acuêns
(Akuens), eutrouca Eh-l'en~·eich os índios Cher entes e n o l\f édio T ocantins, onde estão, fixa elle sua originaria s~de. Faço
aqui as mesmas ant eriores reservas, porque sei que o non1e
«Acuen)>, entre Chavantes e Cherentes, designa em geral a
gente hun1ana e o índ io em particular.
(V. Yocab ula1'ÍO e
Phraseologia annexos aos «Annaes» do Congreeso de L ondres).
Os Cheren tes consideram- e aparentados ethnica e ling uisticament e com os Chavantes . Noutro t empo t iveram
parentes communs com os Caraj ás. Dão-se como parent es dos
Caraôs e Cayapós. Os velhos da tribu con tam h istorias destas
ligações e dizem que outr'ora os Cherentes viveram unidos
aos Chava ntes, com qu em brigara m por causa das mulheres.
Os Cba,·antes ainda denorninam os Cherentes - «Acuenoá- si- cui- oá« («gente aparent ada de nós))' segundo me t raduziu logo um chefe dos Cherentes).
L inguisticamen te notei muita semelhança e n1esmo
identidade, entre os vocabulario:; dos Cherentes, dos Chavantes, dos Chicriabás, dos AcrMis- mirins e inesmo dos Apin agés, Caraôs, Aponegicraus e Cayapós. Neste esboço rapido,
não me é possível desenvolver esta these. (V. Spix , ft1artius e seus vocabu1arios).

2
COSTUMES

ETHNICOS

Os Cherentes, desde pequeninos, sã.o «coroados)> por
suas mães ou pelas parentas cheg adas. Faze1n no alto da
cabeça u m pequeno cercilho, co mo a tonsura dos padres, e
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pintan1-no de vermelho cc,m «u rucú » (ba). l!.,aziam-no a
priucipio com taquara ( «Cu-hi») e hoj e empregam a tcst ura.
Adiante analyso o nome sm·en, se1·ennan, 'i n- seren ! 4:COroar »), donde evidentemente veiu o nom<.~ che1·ente, corno o
affirmo desde 1896.
O relativo assento que este «povo » teve nas cercanias
de sua originBria Eéde, fez que nelle se deEenvol v s~cm cc stumes Yerdadeiramente ethnicos e característicos. Assim, ha
entre elles um notavel instituto qu e d€Ede velhos tem pos
estabeleceu a divisão dos Cherentes em duas trib us analogas ás dos israelitas, ou ás dos atticos e r omauos.
,
A priineira t;ibu, a r.iais aris~oc~·atica, é a dos si-Y,a:ctan
(lwan- cabeça), CUJOS membros se d1st1n g uem por um ~ s1g nal
em forma de colchete ( [ ), que se pinta no rosto, po-V occasião de fes tas. A outra é a dos si-ptá-tó. cuja 1narca é uni
circulo de crla negra (ptó-redondo). Ha un1 marcador official ( có-mon-sir-man ») para cada tribu e é esse um carg o
hereditario, exercido por um membro de t ribu differeute: tem u m certo caracter espiritual, que o faz intervir nas festas, nas rixas, etc.
Dizem que as tribus foram estabelecidas para evitar o
casamento entre par entes, afim d e produzir uma raça forte,
se1n deg enerados filhos. O casamento se faz com noivos de
tribus d\v er~a~.
A edu cação do moço é feit a uu1na e~pecie de convento
(« oá-ran »), onde o educando entra menino (a ch- ton o achton) e donde sáe para casar, se pô~ e conser var-se dou Zít' 1
- (si-psá e «si-psá- plo-creu-da»).
Os inoços e moças que se desviam (ai-rneu- nian e venda) só se podem casar com uma ceremonia profana ou civil,
á tnaneira. da r omana confarreacção (confa,.,·eatio.) IDsse é o
casamento dú- cu-ken, especie de contrato verbal com urn
banquete, em que serve1n um bolo de bcijú ou «sacro fa1To»,
que deu nome ao acto..
O casam -1u to verdadeiro, o re1igioso, chama-se c»i-ten coá
e só se contráe entre uoi vos donzeis (si-psá.).
Em 1896, segundo informações do capi tão Sepé, que
for am d epois confi rmada ~ pelo chefe Lino, assim d escrevi
C$SC interessa.utissimo ·casamento.
O «Cri-ten-coá)> é verdadeirainente solen ne. Em geral
casam-se diversos de uma só vez. Ordinari amente é o pae
da (tsi-psá» que vai combinar com o do <( si-p~á-ptó - cre n-dá.>
Se todos accordan1 no casamento, marca-se o dia da ceremonia, e os casamenteiros, que já constituiram ·famíl ia reli giosamente, se a.prestam para rtiptar o~ no ivos do «oá-ran>.
Tudo isto se combina, no maior s'3gredo, p orque se u1n
c:ach-ton> percebe alguma cousa, logo avisa no ~oá-ran » o
noivo e este quasi sempre foge.
De madrugada os casamenteiro~ vão ao «oá-ran» e carregarn os noivos para o rnatto. Lá o enfeitam com plumas
vistoi::as e o pintam garrida1nente.
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Emquauto isto se passa, na aldeia as. mulheres preparam a 1 0 1Ya, que fica numa casinha (c1·i -rié) especialmente
construida para esse fim. A noiva senta-se na passagem de
du as portas fronteiras.
Os casamenteiros então conduzem o noivo, que ca1ninha
aos emrurrões, todo medroso e acanhado. Ve1n con1 as rnãos
na cabeça, segurando o arco e a flecha atravessados. Che:gando a uma das portas, tiram-lhe a flecha e o arco, para
elle entrar. O noivo entã.o, industriado por seus paranymphos, aj oelha- se com a perna direita e encosta-se a um lado da noiYa. Levanta-se logo e sáe pela port a fronteira
onde lhe tiram o cinturão de «Si-psá»
Os casamenteiro$ levam-no outra vez para o matto e lá
o cumulam de conselhos, como na aldeia fazem as mulheres
em relayão á noiva. De ambos os 'lados 1nostram os deveres
respectivos e incutem idéas a respeito do homem (ámha) e da
mulher (pi - côn), vateuteando seus dcft"itos e qualidades. «E' preciso que a mulher saiba aturar o homem, i:aiba ~er
vil-o e não o aborreça, não o imp!'Lciente ... - E' preciso
que o homem não dê importttncia dernasiada ás n1ulheres,
que «São assim~, são «isto» e mais «aq uillo >~ . . . ExgoGtados
os conselhos e chegada a noite, trazem o noi vo para o leito
nupcial, prepara.do co1n ricas esteiras e p iuturas caprichosasAhi fica o noivo uma hora no ma:x:imo, 1nuito envergonhado.
A' porta (~sp era-o um dos casamenteiros, que o conduz de
novo para o matto. Lá dorme1n e no dia seguinte leva1n o
noivo á caça . J\fas o pobre homem está triste, pensativo e
uão toma parte nos exercicios venatorios. Da veação que
os outros mataram, leva elle um cesto á noiva e deixa-o n a
porta, voltando para a companhia de seus padrinhos, que
retorna1n ao serrnão parenético e dão-lhe n0vos conselhos,
pouco feministas algumas vezes.
Nessa noite e nas seguintes, durante í5 dias e mesmo
um inez ou mais, repetem a mes1na cerenlonia, até que o
noivo se habi tue com a noiva. Durante esse tempo, em que
lhe é defeso alimentar-se de carne, não pode if dormir ern
casa -de seus paes.
Concluído o noviciado conjugal, o noivo, como obrigação final, ha de levar na cabeç,a utn cestinho de carne á
ca~a dá noiva, e pa.~sa depoi • á festa do burity.
Entre os cayapós, chavantes e cherentes é commum essa festa, que alg uns cham aram «Touro de burity», outros
«Zóra de burity», e que se deve chamar, segundo o capitão
Sépé, cúl-ôdê ou c1í,lú,ôdê, ou « tóro de burity».
A festa
consiste em trazeren1 os cherentea, de muito longe, um grande tóro de burity, que deve por fim ser carregado pelos noi vos, alternadamente.
E sta solemnidade é entre elles muito apreciada, e o
paraiso, que imaginam no centro ou no seio da terra, é um
campo bellissitno, onde perpetuamente se faz a festa. do
burity.

2!
3
ESTADO SOCIAL

O estado social dos Cherentes ia-se assentando no regimen ngricola. Já tinham estabelecido o anuo, suas estações
e accidentes n1eteorologicos, cotn determina~ões para a lavoura.
Contam os mczes por lunações, e o anno começa em
junho com o apparecimento das Pleiades, quando o s0l esttí.
prestes a deixar a constellação de 1'au1·us.
A's Pleiades, ou sete-estrell o, os cherentes denomina1n
«Surúrú» e essa constellação é geraln1ente conhecida dos índios de nosso continente sul-americano. Com intervallo de
oito dias mais ou menos apparecem as «I-Iyades» 1«pluvias
Hyadas)>) e o «B-oldrié» de «Ürion». Todas essas constellações são conhecidas dos cher~ntes, e seu apparecimento de
n1anhan annuncia-lhes vento. Das Jf yades notam especialmen te as duas estrellinhas «delta )>, a que chamam «oá-si-si»
«Oá-ptá-mi-riâ» (estrellas juntinhas). De «Ürion » conhecem
o Boldrié (vulgarmente «'rres Marias»), que dcnon1inam
«si-dai-coá-sá».
Estas constellações desde a mais alta antiguidade foram
sempre utilizadas por t odos os povos para marcar o teinpo.
A.s PJeiades prestaram sempre relevantes serviços aos nautas,
sobretudo n o b-fediterraneo. Entre os inaios ha sempre um
nome que lhe corresponde e que serve muitas vezes para
significar o anuo. Lendas diversas se contam sobre as
Pleiadcs «cyincé)> ou «Cé-incy», e1n tupy chamado uheengatú,
ou «Cejuçu)> no tupy de G. Dias e Martins
l\farcg rav e Piso dão-nos un1 antigo t estemunho da importancia das Pleiades entre os Tupys : - «Annos suos numerant ab exortu Ilt!liaco Pleiadum, quos <'Ceixu» (Ceinçú ?)
vocant atque ideo annurn eodem no1nine denotan t : accidit
aute1n is ortus 1nense· nostro lVIajo » (Ma,rcg'ravi et .Pisvni•·,
«l-Iistoria N aturalisit, Amsterdam , 1648, p. 369).
Os cherentes observam os nascimentos helia cos (antes
do sol) de «Sururú» e portanto seus nascimentc: s cosmicos
(com o sol). Entre dois desses na scin1entos annuaes de
«Sururú» , os chereut~s cout.an1 13 luas /13 «Oá-ité») e a
esse anuo chamam «oá-hú)> ( «hú -· collecçâo»). Dividem o
anuo em duas partes: 1. 11) 4 luas de secca ({'ôá-hú») mais
ou menos de junho a seten1bro ; 2.il) 9 luas de chuva (á-kénan ») mais ou menos de setem bro a maio».
As derrubadas se fazem nas duas prin1eiras lunações
(oá-ité») de «ÔA-hú ,> , quein1ando-se e plantando-se nas outras
duas para aproveitar as chuvas de fins de seten1bro e de
outubro. A's vezes plantam ao derrubar as mattas, e depois
da queimada . nasce o 1nant iinento viçoEo, exuberante.
Durante o dia cont a1n as horas pelo ~ ol e á noite f Clas
estrellas ou pelo pio do inhambú.

***

-

~2

-

Um esboço de governo paternal ahi se delineava, com
o c racter sacerdotal que os anciãos lhe davam.
Entre elles o governador é unanimemente escolhido pelos
velhos, que bem representam o r oder espiritual da tribu.
Vagando-se o governo, por morte, abandono ou destituição,
reunem-se os velhos bem casadrs no «Oá- ran-bá» (pateo do
e: oá-ran») ou em uma casa apropriada.
Ahi chamam o homem que fixou a atteoção da maioria,
e pondo-o no meio delibera1n sobre sua eleição, dücutindo
ás claras suas qualidades ou seus demeritos.
Só quando os votos se tornam unanimes resolve- se o
eleito a acceitar o cargo, mo!Ztrnudo, porém, que o faz com sacrificio! e no caso de pronu tterem todos obediencia a suas
decisões.
.
.
Se algun1 dos velho~ recusa prometter ou antes discordou na eleição, o escolhido nâo a acceita, porque nâ o que
sujeitar-se a ser desobedecido quando decidir questões que
interessem ao difcordante.
Uma. vez produzida a unsnimidade, e acceito o cargo,
co m as reservas da modestia, digna, re~ponsavel, pre.paramse todc.s para a festa da sagração. D epois dee sa reunião
que se cbam!l «dá-si-ct.nhan », o escol hido é consagrado
ch<'fe ou coa-tbre-cre-dá.
4
COSTUMES RELIGIOSOS E LENDAS

.Já esses co~tume8 se v1ra.n1 nos caracteres ethnicos e sociaes dos cherentes.
O typo m\Jngoloide do cherente, o mandarinismo de sua
educação conventual e até o nome podiam mergulhar de
n ovo os espiritos aventureiros em conjecturas Brriscadas, a
que seu culto astrolatrico, sua linguagem dariam outras
apparencias cornprobatorias.
Não convem enveredar por essas in consistentes vias.
No culto dos cherentes é o sol, com o nome de B edâ
(e S!irdo), que constitue o ídolo supremo, rod eado de Oâ (lua)
da s estrellas ( Oa- ci) e especialrnente de Siwu1·ú, (Pleiades).
B edâ e Oá peregrinam pelo inundo como outr'ora Jupiter e ~1ercurio, para t entar os corações dos Philemones e
Baucides, E ' essa uma lenda capital que não posso desenYolver. O que devo agora firmar é a idolatria astrolatrica,
fetichista que domina entre os cherentes e os deinais aborígenes americanos.
.
Al guns vo cabularios n1encionam Deus. São enxer tos ainda
informes da catechese. Quando se lhes pergunta por Deus,
respo ndem Oá ·ptó-coâ, accrescentando mesmo chrili\tãmente
ôá-meu-man, pae nosso, pater nostet.

-- 23 O real é que, no -mesmo nom e ôâ-ptó- coá está o disco
(ptó), o B edâ., sol do céu, para onde geralmente se aponta, ao
.
indicar o Deus patm·.
Todas suas festas, - a da pedra, a dos mortos ou almas,
mesmo a do burity, - estão impregnadas desse fetichisn10
ast!olatrico Na festa da pedra., esta (l(sirê) tem a forma de
um crescente. Na festa dos rnortos ha um longo mastro, por
onde as almas dos feiticeiros (sé-coá) se vão communicar no
céu com seus parentes, que estão no Sol, na Lua, nos ídolos astros.
Os cherentes já t êm se~ pequeno cetniterio (dá- c1·ú) co1n
sepulturas ou covatos (ap'crie·i") onde enterra1n seus rnortos.
Annualmente limpam os cemiterios e as sepulturas. Ifa
coveiros (da-si-c1·en-coá), que são sempre tirados de tribu
diversa daquella a que pertence o defunto. Só guardam este
o tempo necessari~ para a abertura da cova (quando o fallecirr1ento se deu durante o dia).
As lendas attestam uma reacção astrolatrica, em opposição aos ensiua1nentos catholicos do inferno infero e da
gloria supera.
Algumas me fora<-'1 narradas pelo capitão Sepé, e a que
em seguida vae quadra bem para terminar esta im perfeita,
esta apres: ada parte de meu trabalho, - promessa de 1nclhoría em futuro opusculo (?)

5
I

A ESTRELLA

(ô.Á-CI)

(Lenda che1·ente)

A lenda da estrella visa a dernoilstrar que na abobada
celeste se acha situada a região infernal ou a habitação dos
esqueletos, dos fracos, dos despidos de musculatura.
O caso deu-se com um «si-psá», que estava no «heuran-mó-coá » uma especie de annexo do «oá-ran. ·.>
Uma noite, contemplando o céu pontilhado de estre1las,
uma destas mais o inipressionou por seu brilho límpido e
sereno.
- Que p ena não poder eu encerrar-te em uma cabaça
para te mirar a meu con t ento!
Assim exclamou suspirosamente o j oven «Si-psà», lançando olhares t ernos para a estrella in1passivel. E long o
tempo ainda levou a contemplar o a.stro resplendente.
Recolheu-se depois com ~eus innãos, e todos dahi a
pouco adormeciam e1n suas esteiras.
Sonhou o «si-psá» . com sua estrella. No meio da noite
acordou e qual não foi o seu espanto, sentindo a seu lado
uma jovem de olhos scintillantes. Julgou uma t entação e
afastou-a de si, dizendo-lhe que se fosse dalli sem demora.
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- Mas eu seu a estrella brilhante, que desejaste possuir encerrada em tua cabaça !.
O moço ficou mud 0, confuso, não soube logo que dizerh
Instantes depois voltou o «Si-psá> :
- Mas tu és capaz die :ficar dentro de minha cabaça deeocos ( «cúi- cá ») ?;
- Shn, affirrr0u a «0á- ci »
O j ovem t omou d.e sua «cúi-cá » metteu dentro a estrella.
t« oá-ci- ma- tô- e-rem-.nin») ~ esta virou os olhos para cima,.
e era u rn a li ndeza corn templal-os e1n todo seu brilho.
O moç0 não soc egou mais.
D urante o dia. sahiu para o 1natto : Flão largava de
pensar na estrella, que tanto desejára num mom ento de irreflexão e cuj.a p0sse ag u·a o deixava tão embaraçado:
E rn sua ausencia, 0s irmãos quizeram preg·&r-lhe urr1a
peça e 1J1aneom munaram se para ir roubar-lhe os cocos da,
'.
,
«CU1-C3 » .
U m subiu ae te ~to, p ara defatar a cabaça donde sett
irmão a tin ha r endurado. Outro, que ficou em ba ixo, recebeu-a e, ao abril-a ~ scltou um g rito e e espau.to, larg ando-a..
immediatarnen te.
- Ahi está um bicho com olhos de fogo !.
E ambos deitaram a co1rer, abandonando a caba~ a.
Quando o «Si- psá)) voltou , os irmãos narraram-lhe o sue-.
eedido, dizendo-lhe qne não tocasse na ~cúi- cá«.
O irmt10 ralhou muito Cúm clles, dissimulou o caso e·
fc;>i de ll' vo suspender a cabaça no logar primitivo.
Só á noite sahiu a «ôá-ci» de seu esconderijo e foi te1~
eom o moço, qne, apezar de sobre5altado, continuava a contentplal-a con1 embe\' ecitneuto.
No di a seguinte a estrella convidou o si- psé para ir·
eaçar. Cb egando perto de uma bacabeira a estrella pediu ao
moço que subüse na pa1 meira para colher um cacho de bacabas~
Quando o si-psâ já estava lá em cima, cortando o caeho, a ôa- ci gritou-lhe :
- Segura- t e bem ahi !
E deu com uma vara na bacabeha, ao mesmo t empo.
que nclla trepava. Logo a arvore foi erescendo, crescendo e·
, afinando- se cada vez inais... Adelgaçou- se, e subiu t ant0 que·
tocou no céu. Lá, com as folhas a estrella amarrou a bacabeira a u m paredã.o e ambos, :firmando- se no topo da arvore, saltararn para dentro do céu .
O si-pscí , todo assu stad o ~ viu â roda de si um can1po.
desolado e 110 longe uJna casa. A estrella deixou-o alli e
encaminhou-se para a casa. Voltou dahi a pouco, trazendo.
diversas iguarias para o mo~o. Recornmendou-lhe depois que
dalli nt\o se arred asse e foi-se embora.
O joven ficou triste e sem saber o que pensar de t udo.
o que lhe estava acontecendo. Dahi a pouco ouviu ao lado 1
não muito longe, um confuso arruido de vozes e sons de
l>uzinas. Parecia uma festa com cantigas e dansas.
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A estrella voltou logo; de novo ordenou-lhe que dalli
' não sahisse e, sobr1::tudo. que não Íússe ver a festa. cujo · bar ulho tinha percebido. E a oá- ci, deixando- lhe comida, fo ise em hora outra vez.
O .r;i-psá r.:ão pôde mais reprinlir sua curiosidade e sahiu
a ver qu e fest a era aquella.
F oi e viu ... u1n horror ! Era uma dansa macabra de n ova
especie. '(;ma multidão circurngi rava esqueletica, disforme:
con1 os ossos de f'óra, os intestinos suspensos, e os olhos scccos
nas orbitas cavadas. 'I'udo t resandava a carc e pu trefacta,
infeccio na ndo os a res ...
O moço voltou espa,·orido: enco ntrou- se com a estrella
que o reprehendcu severamente, e o metteu nu1n banhe, e1n
que u lustrou inteirament e, tirando -lhe o cheiro pestilencial.
P ôl-o de novo no lugar primitivo e sahiu. }\las o si-psá
não qu eria mais ficar alsi. L ogo que Yiu a oa- ci a certa distancia, abalou- se para o ponto cm que a bacabeira estava
presa. A estrella ad ivinhou seu inten to e correu para o
prevenir. O si -p."â, porém, a nd ou mais ra pidament e e quando
a estrella chegou ao paredão, j <i e1le desatára a bacabeira,
pulando-lhe no tôpo. A arvorc pegou de t>ncolhor, encolher,
engrossando- se cada vez- mais, até chegar e1n baixo e ficfl r
como era dantes.
A estrella olhou- o tristemente e lhe disse :
- Debalde foges : por cá tu has de vfr se1n demora.
Co1n effeito, descendo da bacabeira, o si-psâ achou-se
mal da cabeça: contou aos paes o acontecido e l0go morreu,
serr1 lhe valer ensalmos nem n1cziuhas ...

. ..
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Assim descobriram como lá em ci ma ntto é U I!1 céu de
delicias que nos espera, ape zar de harer astros que dahi nos
alumiam e nos encantam .
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